Dr. Katona Puszta Sándor
2008. március 2.
Emléknap
halálának 25. évfordulóján
1937. szeptember 1-től Shvoy Lajos székesfehérvári megyéspüspök
Leányfalura rendeli Dr. Katona Puszta Sándort. Ekkor 26 éves. Majdnem
46 évi szolgálat után 71 évesen éri a halál Leányfalun.
Utódja, Koroncz László atya így méltatta őt:
Tehetséges költő, nagyszerű szónok, megnyerő külső, képzett pap; nem
csoda, hogy sokfelé hívták vendégszereplésre. Biztosan városi
plébánosként is bárhol megállta volna helyét. De ő hű maradt
Leányfaluhoz és népéhez. … A hívek nagyra becsülték, úgyis mint
országos hírű költőt, akinek sorra jelentek meg kötetei.
Puszta Sándor, sokak ’Tiszibácsija’ még a legnehezebb háborús
időkben sem hagyta el a rábízottakat. Sőt, még az idemenekült
lengyeleknek is támasza volt.
Emlékezzünk Leányfalu díszpolgárára, a lelkipásztorra, a költőre,
máig ható szolgálatára!

Puszta Sándor verse 24 éves korából:
Vádlottak padján
Neve: Puszta Sándor
Kora: Huszonnégy év.
Haja: Barna.
Szeme: Kék is lehetne, de az is barna lett,
Belehalt az ősz, mikor született.
Arca: Ovális. Homloka: Fehér.
Vádlott lett. S nem tudja, miért.
Vád:
Szereti a csendet, holdfényes álmot.
Néha kezébe fog egy mese-husángot
S gondba-fúlt lelkéről elveri a bút.
Utálja a Kartelt. És a Háborút.
Vád:
Kicsit ábrándos, csodakergető.
Hiszi, a földre újra eljön Jézus,
Ki az Egyenlőség, Igazság és az Út.
Hiszi, hogy újra eljön Ő!
Vád:
Egy kissé, kissé bizony fiatal
S az élettől már mindent megtanult.
Új jövőnek harangját kongatja,
Mi dicsőbb s szebb lesz, mint a múlt!
Vád:
Éneke néha túlontúl merész,
Újzengésű, dacos, mélyet kongató.
Szava mégis a pusztába kiált,
Mint Sina-hegyén a prófétaszó -- ...
Vád:
Csillagot les hosszú éjszakákon,
Látomást lát, fénylő utakat keres.
Végigvágtat a magyar ingoványon,
Mint Gellért, legendás vándorszekeres,

Vád:
Istent és hazáját nagyon szereti.
Gyűlöli a lompos, cifra, úri szót.
Szent Pusztaszernek ős-dalát dalolja,
A gőgöset és örök lázadót...
Vád:
Hogy kissé korábban született
S vállal nagyobb, mint a többiek.
Forrás, vizében szárnyas csillagok,
Meríthessenek belőle több hitet...
Vád, vád után... S újra, újra vád!
A Bíró néz s arca épp olyan,
Mint a mélyből titkosan feltörő
Örökváltozású idegen folyam...
A Bíró néz... Újra, újra kérdez.
Bűnei... -- Adatok -- A vádak ezek ...
Fejem lehajtom, magamban mondom:
Minden igaz. Én nem fellebbezek.
Ítélet zúg. S a messzi, messzi kékből
Fejemre száll nagy, tüzes korona,
Kínzóm, gyötrelmes, szép poétasors
És nem vehetem le róla soha!
Csak állok, állok tehetetlen, szótlan,
Piros higanyként lobog fel a vérem.
Fölöttem a sors végzése harsog:
A vádlott bűnös!
Arra ítélem, hogy éljen!

Puszta Sándor önmagáról, A Fények rézsűt esnek kötetből
Belső jellemzés felvillantására pedig hadd álljon itt a Magyar Rádió -- Gondolat, Költők albuma,
Lírai önarckép c. -- sorozatában elhangzott utalásaim vázlatos összefoglalása, mely valamiképp
költészetem ars poetica-szerű megfogalmazása is. Mindhárom riporteri tudakozódás a költői
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alapállás és magatartás irányába tör, hogy milyen is témalátásom, mik verseim témája? Így
foglalhatom össze: Minden, amivel szembetalálkozom: egyetemes. Isten és a teremtett világ, fű,
fa, virág, csillagok! Az ember, horizontálisan és vertikálisan, külső és belső tájaival, természetes és
transcendentális igényeivel és feszüléseivel. Az élet fényeivel és árnyaival. Életünk szépségeivel
és mosolyával, könnyeivel és küzdelmeivel, sikereivel és eredményeivel! Korunk kozmoszával!
Egyszóval, semmi elől ki nem térve, még retteneitől sem elbújva -- hisz éppen mi, korosztályom,
éltünk át két világháborút! -- mindezt költői intenzitással, a költészet síkján vetítve, a költészet
nyelvén fogalmazva: ösztönösen és igényesen.
Az igazi költészet világokat és egek feletti egeket mozgat meg, ezért is tud örök érvényű
szépséget, fényt, vigasztalást árasztani. Mekkora ez a mélység? Felmérhető-e igazán? Az
angyalok az égből zuhantak, asztrális ködökből, fényévek ezredéből hull a csillag, facsúcsmagasból, ághegy-himalájáról hull a levél, a könny szemnyi magasból esik, asztal-magasból hull a
morzsa, az ember álló helyzetből bukik -- mégis magasabbról tud zuhanni, mint a csillag, s
mélyebbre, mint az angyalok! Ezt nemcsak érezni, de érzékeltetni, kimondani is a költő feladata.
Valami megrendítő van itt jelen. Valami nagy, nagy misztérium. Föntebb ösztönös és igényes
megfogalmazást említettem. Célzatosan. Árnyalt szavak. Mindkettő az alkotóra s az alkotásra is
vonatkozik. Én mindig inkább az ösztönösen-alkotó, mint a tudatosan formáló költőhöz vonzódtam;
lényem szerint őt tartottam többre. A megérzés, az intuíció varázsát. A Hatodik Nap-tól kezdve
minden könnyű, kész a teremtés! Mindennek neve, rendeltetése, feladata van. De az igazi
alkotónak, a hat nap előttiből kell hoznia valamit! S ez már diamonikus elem, a Tűz ellopásával
azonos. Kísértés és megkísértés. Egyszerre útonlevés, vándorlás és hazatérés az emberiség
közös nagy emlékezetébe. Onnan hozza ajándékát, revelációit.
Költészetem szolgálat. Jegye a néppel, hazámmal, a tájjal való összeforrottság. A belőlük
fakadottság és hozzájuk-tartozás, velük-eljegyzettség föladhatatlan érzése. S hadd utaljak itt
lelkem transcendentális igényére is, amit így fogalmazhatnék: Lábam alatt föld van, fejem fölött ég,
mindkettővel szemben tudom kötelességemet! Ez egyúttal a kitárt szív, a kitárt kéz mozdulata: az
ember felé, hogy boldogabb, -- a világ felé, hogy szebb, a föld felé, hogy otthonibb legyen!
Íme itt fekszik a könyv, itt fekszenek arcaim.
Vajon, hogy tekint rájuk az Angyal, kiről valaki azt mondta, hogy rettenetes...
mert minden megváltozik
mert nem az semmi régóta már
már tegnap sem volt az, tegnapelőtt sem
sőt már jóval azelőtt sem
csak az Angyal szeme ugyanaz
szemeim mögött
ahogy a Hegy mögül figyel
s nemsokára hazahív

Dr. Katona Puszta Sándor címzetes kanonok, pap-költő, esztétika, filozófia
művészettörténet doktora, 1937-től 1983-ig Leányfalu és Pócsmegyer plébánosa

és

Emberi és költői útja – saját vallomása szerint – kaland és megkísértés, harc és küzdelem,
veszítés és siker, melyhez hozzátartoznak a stigmák és sebhelyek, a megtalált mélység és
szépség – és a rokontalan magány ünnepei.
Született Görgetegen, 1911. október 28-án Somogyban.
Középiskoláit a budapesti ciszter-gimnáziumban végezte, ugyancsak a fővárosban szerezte
doktorátusát. 1933-34-ben püspöki irodai beosztott, 1934-ben szentelte pappá, Shvoy Lajos
székesfehérvári püspök. Előbb Pilisvörösvárott, majd egy évig Ráckevén volt káplán. 1936-ban
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egyéni tanulmányi szabadságát Rómában töltötte. Hazatérve Ercsiben lett káplán, míg 1937-ben
Shvoy Lajos püspök Leányfalura helyezte.
Ezután következett 46 munkás év, eseményekben gazdagon. Költészettel telve, de az árnyakat se
nélkülözve.
Meggyőzőn sugárzó hite, bátor szónoki és költői stílusa és nem utolsó sorban messze-zengő
érces hangja, valamint tiszteletet gerjesztő fizikuma nemhiába tették már fiatalon népszerűvé és
széles körben ismertté az egész országban. Sokszor és szívesen szerepelt prédikációival,
beszédeivel búcsúkon, jeles egyházi eseményeken, szentmiséken, ünnepélyeken, rádióban és a
sajtóban. Ő volt az 1938-as budapesti Eucharisztikus kongresszus egyik rádióközvetítő
bemondója.
A háború évei alatt 1942-ben, majd 1944-ben kapott katonai behívót. Mint tábori lelkész megjárta
az orosz frontot, másodjára egy „szerencsés” baleset (kéz és bordatörés) kapcsán 1944.
novemberében tért haza Erdélyből, a frontról.
Háború végeztével 1945. júliusában háborús bűntett címén valaki feljelentette. 1945. július 8-án
letartóztatták, megjárta az Andrássy út 60-at, a Fő utcát (Pestvidéki), közben rövid időre
szabadlábra helyezték, majd egy hét múlva 1945. augusztus 2-án ismét letartóztatták. A Budapesti
Népügyészség háborús bűntett címén emelt vádat ellene. 1945. október 19-én a Népbíróság
szabadlábra helyezte ugyan, de a többszöri főtárgyalás, az Őt mentő hívek tömeges beadványai
(Ercsi, Ráckeve, Leányfalu) és dr. Schirilla György védőügyvédje szorgos fáradozása ellenére
csak 1947. december 12-én tartott főtárgyaláson bizonyosodott be ártatlansága. Felmentették.
Ezután következtek a megaláztatás, a mellőzés, a megpróbáltatás évei. Az egyházellenes
ideológia és hatalom megvonta hitoktatási jogát, megtiltotta, hogy az ifjúsággal foglalkozhassék és
mind írásban minden szóban ügyelnie kellett. És így lett ez a korszak számára, költészetének
kibontakoztatására az „alkalmas idő”. Igaz, egyelőre csak íróasztal fiókja számára dolgozhatott, ott
gyűjtötte gondolatgazdag verseit.
Egész életét három nagy érzelem hatotta át: a Szűzanya iránti mélységes tisztelet, édesanyjának
szóló mindvégig gyerekes rajongása, és hőn izzó hazaszeretete. Ezek ihletésében gyűltek a
gondolatok, a költemények. Számára minden költészet valamiképpen ima volt.
Bizony sok év telt el, míg 1969-ben megolvadt körülötte a jég. Újra a világ elé léphetett: az
Írószövetség tagjai közé választotta, majd ezt követően a pap-költők közül elsőként jelent meg
állami kiadónál „Hegyremenet ritkulnak a fák” című kötete. Ezt azután további verseskötetek
követték. 1976-ban jelent meg négy évtized termését összefoglaló gyűjteményes kötete.
Ismét a nyilvánosság fényében egy kritikus találóan írja: „Gazdag képzeletvilágú s eredeti költő.
Újító és megőrző egyéni lírája az „örök” és „korszerű” szintézise”.
Betegsége váratlanul döntötte le a lábáról. 1983 januárjában súlyos panaszokkal, de a gyógyulás
reményével került kórházba, ott műtétre. De a Gondviselés rendelkezése szerint Sándor-napra
nem térhetett hozzánk élve vissza. Március 17-én dr. Szakos Gyula megyés püspöke,
paptestvérek, hívek és tisztelői megszámlálhatatlan sokasága kíséretében helyezte örök
nyugalomra édesanyja és húga mellé a leányfalusi temetőbe.
1999. augusztus 20-án a Leányfalut 46 évig szolgáló pap- költőt szeretett falujáért végzett
áldozatos és elévülhetetlen munkásságáért Leányfalu Nagyközség Önkormányzata
Posztumusz Díszpolgári Címmel tüntette ki.
Dr. Szinna Ferencné

Emlékezés Puszta Sándorra
Dr. Katona Puszta Sándor kanonok, plébános, költő - mondogatták a hittanos gyerekek az
iskolában, mert tetszett nekik a hosszú név, különösen a kanonok, mert az olyan titokzatos,
ismeretlen szó volt számukra. Ők pedig csak egyszerűen Tiszi bácsinak hívhatták…
Tiszi bácsi pedig átjárt az iskolába hittant tartani a legnehezebb időben is, a világért nem mondott
volna le erről, fontosnak tartotta, hogy a pap jelen legyen az iskolában. Amikor még a 80-as
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években is akadály gördült a hitoktatás elé, szép szóval mondta az igazgatónak: Arany Virág! Én
már régi bútordarab vagyok itt, hagyjatok békében dolgozni…
Ugyanígy ragaszkodott a körmenetek útvonalához, és az útvonal engedélyt mindig kiharcolta.
Minél messzebbre, minél nagyobbat kanyarítani, hogy lássanak bennünket! Ezt hitvallásnak
tekintette. Ezért aztán nem a járdán mentünk, hanem a 11-es út szélén, hogy többen találkozzanak
az Úr Jézussal.
Az „ Arany Virág” megszólítás egyébként bennünket is megilletett, akiknek örömmel ajándékozta a
jugoszláv kalendáriumot, hiszen akkor a vallásos irodalom itthon nagy kincsnek számított.
A vadvirágokat nagyon szerette, kedvenc virága az ibolya volt, és az idősebbek, Szepesi néni,
Rácz néni, húsvét előtt ezért is a szentsírhoz rengeteg ibolyát, istenkulcsát gyűjtöttek. Ezt tették a
gyerekek is.
Azt mesélték, hogy egyszer temetési menetben összetalálkoztak egy lovas fogattal.(Már akkor is
szűkek voltak a leányfalusi utcák.) A kocsis kicsit pityókásan, nem éppen kedvesen reagált az
esetre, de Tiszi bácsi ezt mondta neki: cseréljünk csak helyet, én bármikor elhajtom azt a fogatot,
de Maga a papot tudja-e helyettesíteni? A fogatos tisztelettel hajtott fejet…
Sokan látták, hogy naponta kisétált a temetőbe. Az akkori politikai megfigyelők ezt biztosan
jelentették. Amikor egyszer feltörték a családi kriptát, azt rebesgették, hogy a rendőrség rádió-adót
keresett, mert el nem tudták képzelni, miért jár ki nap mint nap a temetőbe. Biztosan tudták róla azt
is, hogy ifjú korában ő közvetítette az 1938-as Eucharisztikus kongresszust a vatikáni rádióban.
Ahol csak lehetett magyarságáról tett tanúságot. A templomban, a rádióban, a búcsújáró helyeken
tartott prédikációiban a „magyar” szót mindig odatette. Magyar fiatalok! Szüksége van rátok a
Magyar Hazának! – harsogta. Nyilván ez akkor bátorságot jelentett, mert egyik hölgy a templomból
kifelé, csendesen megjegyezte: Ez a Puszta még mindig nem fél, hát nem kapott még eleget?
Ilyet mer mondani, hogy magyar fiatalok, magyar haza? Ekkor a 70-es éveket írtuk…
Szinte félelmetes volt, ahogy az ördög jelenlétéről prédikált, meggyőzően, hiszen arról keveset
hallottunk, Tőle is. Azt mondják, nincs ördög? Dehogyis nincs. Itt dübörög, rugdos, kalimpál
közöttünk, csak figyeljük! - mondta.
Ma már tudjuk, hogy igaza volt, mert működött, működik az ördög… Nem úgy, ahogy
gyerekkorunkban képzeltük, sőt már nem is rugdos, nem is kalimpál, sokkal veszélyesebb, mert
észre sem vesszük, hogy támad. Nem látjuk, mert alattomos, álarcot hord. Így védekezni is nehéz
ellene. Egyedül az Isten-hit a pajzsunk.
A Fatimai Szűzanya - jelenésről sokszor és nagy hittel prédikált, előszeretettel osztogatta a három
kis „szent” - Francisco, Jacinta, és Lucia - fényképét a gyerekeknek. Elsőáldozóinkat mindig a
Szűzanya-oltár előtt fényképeztette le, ahonnan ő se maradhatott le.
A 65. születésnapját a leányfalusi Petőfi Sándor Művelődési Házban már együtt ünnepeltük
Karinthy Cinivel és Szeberényi Lehellel. Ők is jubiláltak. Reverendában jelent meg, és
lenyűgözően szavalt, a Pók a tükrön című versét mondta el a zsúfolásig megtelt nagyteremben.
Hívei büszkék voltak rá.
Istenszeretete, hazaszeretete, a pátoszi hangulat teremtése a Feltámadási és Úrnapi körmenetek
végén tündöklött. Visszatérve a templomba, az oltárra helyezte az Oltáriszentséget, s gyöngyöző
homlokát törölgetve megpihent. A körmenetet járóknak köszönetét, jókívánságait így kezdte: a Jó
Isten áldjon meg minden lépést, melyet a magyar utakon tettetek! Majd hatalmas hangjával latinul
zengte: TE DEUM LAUDÁTUM - mintegy felszólítva a híveket Isten dicséretére, és felcsendült a
templomban a TÉGED ISTEN DÍCSÉRÜNK, majd a TANTUM ERGO következett. Szép
palástjával körbefonva - tömjén füstölés mellett, ministránsok örömteli csengetése közepette fölmutatta az Oltáriszentséget, majd elhelyezte a tabernáculumban, és mélyen térdet hajtott. Aztán
lezser, fiatalos mozdulattal „levetette” válláról a palástot, melyet már Kecskés János
egyháztanács-elnök várt és lesegített. A Pápai- és a Magyar Himnusz el nem maradhatott, s
gyakran hallottuk a Szózatot is.
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Úgy emlékszem, az utolsó éveiben, különösen a nagyobb ünnepek előtt, az arca bedagadt, mintha
az ünnepi készülődés izgalma okozná, nem gondoltuk, hogy már akkor beteg volt…
Nagy az űr, ha egy pap elmegy a hívei közül, különösen fáj, ha ez végleges.
1983. március 5-én az Úr magához hívta őt. Sokan ismerték, sokan szerették, rengetegen kísérték
utolsó útjára a leányfalusi kápolnától - ahol 46 évet szolgált, ahol felravatalozták, és ahol a
gyászmisét bemutatták érte - a leányfalusi temetőig. A mostani Puszta Sándor utcán felfelé szinte
hömpölygött az emberár. Március 17-e volt. A sírnál Puszta Sándort, a költőt, az Írószövetség
elnöke, Fábián Zoltán író, leányfalusi lakos búcsúztatta. A temetés végén – nem előre tervezetten
- valaki elkezdte a Himnuszt, majd a Szózatot… Zengett a magyar ének... A temető madarai is
énekeltek, és akkorra már - Gyümölcsoltó Boldogasszony napja körül - az ibolyák is kinyíltak a
leányfalusi temetőben.
Adorján Istvánné
nyugalmazott polgármester

Emlékezés a Mária oltár előtt
Már 25 év telt el halála óta. Szinte hihetetlen!
A Kultúrházból a templom felé megyünk haza feleségemmel, Katalinnal. A Mária oltár előtti padra
leülünk egy kicsit nosztalgiázni.
Emlékszel? Jönnek a kérdések, és a már félig elfelejtett történetek sorra bukkannak elő a múlt
hullott harasztja alól, mintha kis hóvirágok lennének.
Nézem a Mária oltárt. Tiszibácsi építtette nagybátyám, Szabó András kőműves rakta a szépen
faragott köveket egymásra, amit Katalin nagyapja, Gruber Ignác faragott ki.
Minden emlék, amerre csak nézünk.
De sokszor ministráltam a kis templomban (meg harangoztunk a toronyban, milyen nagy dolog volt
ez akkor). Be voltunk osztva, kire mikor kerül sor, mert még Surányba is át kellett mennünk, az
ottani templomba is misézett Tiszibácsi. Nem volt mese, csak mise. Amíg a révtől átértünk
Surányba, bizony jól megizzadtunk, mert nekünk (két gyereknek) szaladnunk kellett szinte végig az
úton Tiszibácsi hatalmas léptei mellett, és hogy ne unatkozzunk, ő útközben is mesélt valamiről.
No és azok a hatalmas számháborúk az erdőben. Még a szomszéd falukból is részt vettek az
iskolás fiúk. Nagyon komoly esemény volt ez. Minden évben egyszeri megmérettetése a fiúk
ügyességének.
A nagyobb fiúkkal focizott (velünk már nem), evezett, télen, a Dunán korizott is.
Rég volt. Egy nagy sóhaj. Felállunk a padról. Gyere Katalinkám, menjünk. Nehézkesen állok fel, fáj
a 74 éves térdem.
Pár lépés után visszafordulok. Mintha valaki azt mondta volna kedvesen: Isten áldjon, Vöcsök!
Stein József

Pillanatképek emlékezetemből Puszta Sándor atyáról
Első alkalommal 1947 nyarán jártam Leányfalun. Egy fiatal, jókedvű, kedves társasággal jöttem ki
a városból bátyáimmal együtt, hajóval Leányfalura. Háborút túlélt, bizakodó fiatalok voltak azok.
Kinek kis üzlete, kinek pár géppel dolgozó kis műhelye volt Budapesten. Boldogan és
reménykedve néztek a jövőbe.
Leányfalu nyaralóktól volt hangos. Betértünk a mai strand mögötti kör alakú vendéglőbe. Nagy élet
volt akkor benne, zsúfolva volt vendégekkel, pincérek cikáztak, hordták a sok finomságot.
Páran közben átgyalogoltunk a közeli templomba misét hallgatni. Mikor beléptem, meglepődtem.
Egy igazi kis gyöngyszem volt a kápolna. Ízléses és egyúttal otthonos, melegséget sugárzó. A
szentélyben egy szép faragott, több részből álló, nagyméretű neogótikus oltár állt – Szent Annát és
a gyermek Máriát ábrázoló oltárképpel. Ehhez csatlakozott a nekem kicsinek tűnő, alacsony oltár,
mely kiemelte a miséző erős alkatú, zengő hangú papot, aki meggyőzően és lelkesen beszélt a

6/17

hazáról és annak jövőjéről. Később tudtam meg, hogy Puszta Sándornak hívják, híres költő és
sokan járnak ki Budapestről a beszédeit hallgatni.
A második emlékképem jóval későbbre datálódik. Már nyaralóként éltem családommal együtt
Leányfalun. Vasárnapi miséken való résztvevőként ismertem csak Puszta Sándor atyát.
Pünkösd körül történhetett az alábbi találkozás: A nap melegen sütött, madarak énekeltek és a
természet virágpompával ünnepelte a nyár elejét. Én fáradtan cipeltem a családomnak bevásárolt
élelmiszereket. Betegnek éreztem magamat, a széna-náthám kiújult, a szemem vörös volt és be
volt dagadva. Amikor a templom közelébe értem, találkoztam a Plébános úrral. Ő észrevette, hogy
valami nincs rendben velem. Hozzám lépett és megkérdezte, hogy mint pap, tud-e nekem
valamiben segítségemre lenni. Én nagyon meglepődtem, mert régen hallottam segítőkész,
résztvevő szavakat.
Ettől a naptól kezdve ismertem meg személyesen Puszta Sándor atyát. Ezekkel az együtt érző
szavakkal maradt meg az emlékezetemben.
Sok emberrel tett jót, áldja meg Őt a mennyekben is az Úr Jézus!
Mindák Pálné

Három évtized Puszta Sándor közelségében (1953-1983)
A huszadik század közepének meglehetősen ellentmondásos eseményei eredményezték, hogy
1953-ban nagymamám és édesanyám társaságában négyéves kisgyermekként Leányfalura
kerültem. A zaklatott nagypolitika dacára békés és hangulatos kistelepülés plébánosa, az akkor
negyvenes éveit taposó, akkorra már sok mindent megélt és megtapasztalt pap-költő Puszta
Sándor volt. Családom felmenői a korábbiakban még fiatal papként ismerték, így nem teljesen
ismeretlenként jutottam közel hozzá. Ezzel is magyarázható, hogy még iskolai tanulmányaim
megkezdése előtt kezdődött mintegy másfél évtizedes ministráns pályafutásom Leányfalun, több
velem egyívású, sok szempontból rokon tulajdonságokkal és körülményekkel rendelkező
gyermekkel együtt, akik később iskolatársaim és sokan közülük barátaim is lettek.
Tisztelendő Atyánk, akit mi kezdettől fogva nemes egyszerűséggel Tiszi Bácsinak neveztünk, nagy
szeretettel és odaadással törődött velünk. Nem csak a misék és litániák, valamint a nagyobb
ünnepek liturgiáinak belénk préselése vezérelte, hanem az is, hogy minél szélesebb
ismeretanyaggal rendelkezzünk az Ó- és Újszövetség, valamint a kereszténység fogalomköréből.
Az iskolai hittanórák az akkori politikai helyzet ellenére teljesen természetes velejárói voltak
tanulmányainknak. Ennek magyarázata lehetett Leányfalu egyfajta sajátos mikroklíma jellege, de
inkább a falu plébánosának hívőben és nem hívőben egyaránt tekintélyt ébresztő karizmatikus
egyénisége volt.
Több évtized távlatában az embernek sok emlék jut eszébe Puszta Sándorral kapcsolatban.
Nehéz lenne száraz, objektív véleményeket megfogalmazni. Elnézést kérve mindazoktól, akik
ezeket a sorokat olvassák, maradnék inkább a szubjektív élményeknél. Azt hiszem egy életen át
elkíséri az embert egy olyan pap emléke, aki az első szentgyónástól az elsőáldozáson és a
bérmáláson át, a házasságkötésig és gyermekének megkereszteléséig ott volt közvetlen
közelségében.
Tiszi Bácsit papi, hittantanári mivoltán túl, most utólag talán cserkészvezetőnek is
titulálhatom. Bár ezt a jelzőt akkoriban talán könnyelműség, vagy felelőtlenség lett volna
hangoztatni. Néhány kedves emlék: közös kirándulások, dunai evezések, nagyheti
ministránspróbákat követő ipi-apacs játékok a Dóra patak térségében, mind erre utalnak. Többünk
számára mindig nagy élmény volt, ha cipőnket levetve átléphettük a plébánia küszöbét és
böngészhettünk könyvtárában. Mindenki, aki érdeklődött és fogékony volt a humán kultúra iránt,
sokat kaphatott Tőle.
A húsvéti és karácsonyi ünnepeken túl, a májusi litániákon, az októberi rózsafüzéreken, a
decemberi rorátékon, minden keresztelőn, elsőáldozáson, az azokat követő agapén,
lelkigyakorlaton, vagy akár temetésen a vele közös együttműködést megtiszteltetésként éltük meg
ministránsaiként. Nem hagyhatók ki a sorból a nagy gyaloglással együtt járó surányi szentmisék,
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valamint azok a búcsújárások (Bodajk, Vác-Hétkápolna), ahol élmény volt szónoki képességeiből
meríteni, hiszen orgánuma pótolta az akkori időszak technikai hiányosságait is a kihangosítás
vonatkozásában.
Emlékezetes esemény volt Tiszi Bácsi ezüstmiséje.
Shvoy Lajos székesfehérvári és Kovács Sándor szombathelyi
megyés püspökök koncelebrálása mellett volt alkalmunk
segédkezni. Shvoy Lajos püspök úr időnkénti leányfalui
vendégeskedése (bérmálások alkalmával) teremtett alkalmat arra,
hogy Tiszi Bácsi véleménye alapján püspöki kézből vehettünk át
főministráns jelvényt.
A ministránsi asszisztencia lehetősége többünknél még
gimnáziumi éveink alatt is megadatott mellette. Serdülő
fiatalemberként komoly rangot jelentett például nagypénteken a
templomban „teltház előtt” passiót felolvasni.
Kapcsolatunk az érettségit követően a továbbtanulással és
munkával fűszerezett éveinkben sem szakadt meg. A hetvenes
évek elején, első nyugati utam alkalmával, melyet édesanyámmal
Itáliába tettünk meg, komoly segítséget jelentett az Ő
tapasztalata. Római szállásfoglalásunk is összeköttetése révén
(P. Szabó Ferenc jezsuita atya) realizálódott.
A mai napig gyakran járok Velencében, s az ingergazdag város rengeteg látnivalója között soha
nem felejtem el Tiszi Bácsi kedves templomának, a San Salvador templomnak meglátogatását. A
Tizian festmények és a Doge síremlékek között mindig szakítok egy kis időt a Rá való
emlékezésre.
Természetes volt, hogy házasságkötésünk az Ő áldása
mellett,
valamint
gyermekem
keresztelése
is
közreműködésével valósult meg annak ellenére, hogy akkor
már nem Leányfalun éltem.
A politikai enyhülés éveiben, mikor verseskötetei újra
megjelenhettek, mindig elsőkézből dedikált példányt kaptam
Tőle. Ezek a kötetek most is fontos részét képezik
könyvtáramnak.
Minden évben édesanyám akaratának megfelelően korán
elhalálozott apám tiszteletére emlékmisét mondott. Az utolsó
emlékmise 1983 tavaszán az előzetes egyeztetés ellenére,
betegsége miatt már nem valósulhatott meg.
Utolsó közös emlékünk temetése volt, ahol a jelenlévők
mennyiségi és minőségi összetétele is méltó végső
tiszteletadást jelentett.
Puszta Sándor tevékenységének megítélése nem mindenki számára egyforma. A fenti soroknak
nem is a megítélés a feladata. Hangsúlyoztam, hogy szeretnék személyes élményeimre
szorítkozni, ebből próbáltam kiragadni negyed évszázad elmúltával a számomra legfontosabbakat,
melyek úgy érzem egy életen át elkísérnek.
Fischer István (Főminstráns)

Láthatatlan kapocs
Anyukám mesélte:.
Régen volt, nagyon régen, 1937-ben. Három éves voltam. Édesanyám Tibi öcsémet tolta
babakocsiban, én az oldalába kapaszkodtam. Így sétáltunk a mai Szent Imre herceg úton. A
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templomhoz értünk, amikor szembetalálkoztunk egy óriási, fekete ruhás bácsival. Édesanyám
megállt és beszélgetni kezdtek. A nagy fekete bácsi bemutatkozott, hogy ő az új plébánosa a
falunak. Én csak ott álltam előtte és nem győztem végignézni rajta, olyan magas volt. Anyuka
rólunk beszélt. Elmondta, hogy én karácsonykor születtem, és hogy a Jézuska hozott.
A nagy „fekete” bácsi lehajolt, fölemelt a magasba, mosolygott, én is mosolyogtam, hiszen még
ilyen magasban nem voltam sohasem.
- Na, és téged hogy hívnak, te kis szépség?
- Díbej Tatinta vadok. (Gruber Katinka) – Schillerwein Pici haláláig így hívott.
- Ne félj, csak megmutatlak Szűz Máriának ha már te is karácsonykor születtél. Ő a Jézuska anyja.
Hát, Díbej Tatinta, nőj nagyra – és letett.
Köszönés és ki-ki ment a dolgára.
Négy év múlva:
Iskolás lettem. Itt találkoztam újból a nagy „fekete” bácsival, minden hittan órán. Még most is
nagyon magasnak találtam.
Szerettem hallgatni, amiket mondott. Nagyon lekötött és szájtátva figyeltük mindnyájan Ádám és
Éva történetét. Amikor ott tartott, hogy az Úr kérdőre vonta: ’Áááááádám’, itt akkorát kiáltott, hogy
majdnem kiestünk a padból.
Tudta, hogy kell a figyelmünket ébren tartani.
Nagyon vártuk a hittan órákat. Minden óra után mesét mondott, de nem ám akármilyet,
folytatásost! A mi bajunk csak az volt a mesével, hogy mindig a legizgalmasabb résznél hagyta
abba, aztán várhattunk a következő részre.
Nagy kár, hogy nem írta le ezeket a meséket, mert biztosan világcsúcsot döntött volna vele. A
nyolcadik osztályt úgy jártuk ki, hogy nem tudtuk meg, mi lett Kocsejjel, az Óriással.
Annyit azért megtudtunk, hogy építetett egy olyan magas fatornyot, hogy amikor az egyik ács
kezéből kiesett a szekerce, mire a földre ért, kikorhadt a nyele.
Csodálatos Mikulás és Karácsonyi színdarabokat játszottunk az iskolában. Tiszibácsi írta a
szöveget. A zenét, sajnos, nem tudom ki komponálta hozzá. Lázban égtünk már hetekkel az
előadás előtt. A szólóénekes szerepet, véletlenül én kaptam.
Nem volt olyan színdarabja, amiben ne írt volna a hazaszeretetről.
Pár héttel Karácsony előtt, irkalapból egy kis Jézuska-ingecskét vágatott ki minden gyerekkel.
Minden jócselekedetnél egy kis bevágást kellett nyírnunk. Akinek megtelt, odaadta Tiszibácsinak
és ajándékot kapott tőle, egy ceruzát, egy radírt, vagy egy szentképet. Micsoda jó érzés volt,
Istenem!
Tavasztól, ahogy az időjárás engedte, kirándultunk, INGYEN, az erdőbe. Mennyi látni és
tanulnivaló, helyben! Számháború, fejelés, foci a fiúknak. Sok-sok mozgás, sportcsarnok nélkül.
Iskolánk sorban nyerte a területi bajnokságokat.
Minden gyereknek kitalált egy becenevet, ami igen találó volt. Ez természetessé vált. Ez örökre
rajtuk maradt. Egy párat megemlítek: tapsifülű gyerek: VÖCSÖK (ez vitorlázó repülő), tátott szájú:
HUZAT, suszter lánya: SÁMFA, kis növésű: STANECLI.
Nekem nem volt ilyenféle becenevem. Egyszer hazafelé menet meg is kérdeztem Tiszibácsitól,
hogy nekem miért nincs becenevem, vagy, ha úgy tetszik, gúnynevem. Tiszibácsi megállt, lehajolt,
a szemembe nézett, megfogta az arcomat hatalmas kezével és komolyan, mintha felnőtt lettem
volna:
’Azért nem adok neked gúnynevet, mert te valamiért Karácsonykor születtél és te vagy a KATI.’
Nem értettem belőle semmit.
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Egy másik eset.
Áhítattal hallgattam egyik vasárnapi prédikációját. Többek között az ég kékjéről, a kora tavaszról
beszélt, egy mondata még ma is él bennem, így hangzik: „A hajnali rigófütty átkarcolja a csendet.”
Még a mozdulatát is láttam.
Alig vártam, hogy hittanóra után elmondhassam neki, hogy milyen szépet mondott. Amikor
elmondtam neki, meglepődve mondta:
’Érdekes, még soha senki nem említette nekem, hogy valami költőit mondtam a prédikációmban.’
És még azt is mondta:
’Örülök, hogy kis lelkedet megérinti a szép, a költészet.’
Otthon aputól mertem megkérdezni, hogy mit jelent az, hogy költői. Bizony, akkor még azt sem
tudtam, hogy a Tiszibácsink költő. Ő soha nem beszélt erről, sem arról, hogy a Don kanyarban
megjárta a poklok poklát tábori lelkészként.
1946. után nem lehetett hittankönyvet kapni. Ő diktálta le fejből a hittananyagot, mi meg körmöltük,
ahogy győztük, jól-rosszul.
Mindig az utolsó óra volt a hittan. Ha másfelé nem volt dolga, akkor az iskolakapuban megfogta a
kezem, és amíg a parókiáig nem értünk, nekem énekelnem kellett a kedvenc nótáját, azt, hogy:
Három aranyásó ment a hegyek közt
a vízesés felé, halihó, az aranyért…
Ő nem unta meg, én meg szerettem énekelni. Akkor tanultam meg kocogás közben énekelni. Igaz,
Tiszibácsi ’csak’ ment, de nekem ez szaladásnak is megfelelt.
Kijártam az iskolát. Csak vasárnaponként láttuk egymást a templomban.
Repültek az évek.
1957-ben férjhez mentem. Tiszibácsi adta ránk
papi áldását. Különleges, kettős esküvő volt.
Azóta sem volt ilyen. Két pár állt az oltárnál. Mind
a négyen Tiszibácsi tanítványai voltunk. Látta
hogyan cseperedünk föl.
Az egyik pár: Stein József (Vöcsök)
Gruber Katalin (Díbej Tatinta)
A másik pár: Gruber István (Stanecli, a bátyám)
Csámpa Erzsi (Sámfa)
Következett a kisfiunk, Tibor keresztelője, a
bátyám kislányának, Katikának a keresztelője.
Tibor is nála volt elsőáldozó.
Az idő homokórája meg szünet nélkül pergett.
1982. decemberében édesanyámat temette el. A szokásos ima a következő meghaltért már érte
szólt. Egyre többet betegeskedett. Karácsonykor már alig tudta az éjféli misét megtartani. Azt
lestük aggódva, hogy mikor esik össze.
1983. Új tavasz. A templom előtt egy koporsó. Benne aludt Leányfalu Tiszibácsija.
Ahányszor kis templomunkban vagyok, mindig elgyönyörködöm az ablakok szépségében, a
mennyezet festett deszkáiban, a gerendákban, és tudom, hogy magukba szívták Tiszibácsi
minden prédikációját, minden magyarságunkért elmondott könyörgését, miután a Jóisten
meghallgatta.
Biztos így van. Az ősi tölgyfában 25 éve szebb jövőt álmodnak szavai.
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Ha verset írok, mindig „megmutatom” Tiszibácsinak, ha jó, amit írtam, és tetszik Neki, akkor
felszabadultnak érzem magam. Az Irodalmi és Művészeti díjamat is megmutattam, és álmomban
megfogta a kezem. Hosszú, fehér palást volt rajta.
Emlékezés hitoktatómra, Puszta Sándor költőre
Ő látta: Rímek mögött az embert,
a tavaszban megbúvó decembert,
a szerető nélküli hű szeretőt,
a ravatal nélküli katonatemetőt,
a Don-kanyarban fagyott tetemekből sáncot,
anyák arcán az egyre szaporodó ráncot.
Ő látta: Kárhozatban az égi fényt,
rabságban a szabadság reményt,
hulló levélben a rügyfakadást,
hazug igen helyett a szent tagadást,
a gyermekszemek ártatlanságát,
az ál-barátok hamis álnokságát.
Én láttam: Lassan kihunyni az OLTHATATLANT,
ravatalon a nagy HALHATATLANT!
De szívemmel, ma is hallom,
amit nekem mondott, …régen,
őrzőn néz, mert csillagként
tündököl fenn a magyar égen!
Steinné Gruber Katalin

Történet Tiszibácsiról
1982. október 30. - Ezen a napon vesztettem el a kislányomat, Erzsikét. Autó ütötte el a
buszmegállónál. Ez akkor nyomban Tiszibácsinak is a tudomására jutott. Azonnal eljött a tragédia
helyszínére. Megfogta a kislány kezét, nem sokkal ezután ezeket a sorokat írta:
Itt röppent el lelke a kis Erzsikének.
Autósok, autósok, miért nem vigyáztatok?
Egy kis magyar életét eltapostátok.
Azután a buszmegálló ablakára ragasztotta, később ez a szöveg került a tragikus esemény
emlékét őrző márványtáblára.
Gyakran elolvassák a falunkba érkező turisták, járókelők. Reméljük, ők nem lesznek részesei egy
ilyen tragédiának.
Czinki László

Katona Puszta Sándorra emlékezem
Édesapám harangozó volt a Szent Anna templomban, amikor Tiszi bácsi Leányfalura került.
Sajnos nem sokáig szolgálhatta őt, mert súlyos betegsége hamar elvitte, így ő lett 37 évesen Tiszi
bácsi első halottja Leányfalun. Három árva gyerek itt maradt itt utána.
Tiszi bácsi ezután szinte családunk része lett, nagy gondossággal, szeretettel figyelte e három kis
életet. Az iskolában mindenki szerette, játszott velünk, tanított a hitre, hazaszeretetre.
Kirándulások alkalmából zengett tőlünk az erdő, velünk gurult vidáman lefele a lejtőn. Minden
gyerek kapott tőle becenevet, mit az életünk folyamán egyikünk sem feledett.
Elsőáldozásra, bérmálásra majd a házasságra Ő készített fel, és azt hiszem útravalót egy életre
adott. A gyerekeimmel ugyanezek a felejthetetlen idők kezdődtek.
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Vasárnapi szentbeszédei a mai napig fülünkbe csengenek. Feledni nem lehet!
Emlékkönyvem őrzi a keze írását, szeretettel átadom annak tartalmát.

A hó csak úgy szép, ha fehér,
A tavasz, ha virága sok
Az ifjú úgy, ha tiszta, víg
A lány, ha mosolyog…
Tanulj egy életen át
Tiszta szívből mosolyogni,
Ezt kívánja neked kedves
Kis Gräff Olikám a te
Tiszi bácsid (Leányfalu 1951.01.26.)

Halálának 25 évfordulójára tisztelettel:
Székely Lászlóné Gräff Erzsébet

A pap

’A pap: egy ember másokért’ (Wojtyla)

Talán még nem késő a köszönet Sándor atyához! Havas Vince, 25 év után:
Köszönöm,hogy
- tanítványa lehettem
-az oltár mellett a legszentebb áldozat bemutatásánál együtt szolgálhattam vele
-láthattam hitét és elkötelezettségét
-időt szánt rám
-hitemet megerősítette
-mindig "atyai" pofonnal üdvözölt
-szeretett és tanított
-bízott bennem
-felnézhettem rá
-mellette nőhettem fel
-tőle tudom mi az igaz
-láthattam hogyan viseli betegségét,szenvedéseit
-egyidőben élhettem vele a földön
-vihettem koporsóját
-Tőle tudom:’vállalom amit a világból nekem kell megváltanom’
Puszta Sándorra emlékezem
Még ma is szép emlékként őrzöm Puszta Sándor kanonokkal, vagyis ’Tiszi bácsi’-val töltött
gyermekkorom idejét. Pedig már én is 70 éves múltam.
Ő nevezett el Lin-Csi –nek, Tóth Sándort Csi-Fu –nak, amit nem régen tudtam meg Tátrai
Zoltántól, hogy ezek kínai bölcsek nevei voltak. Nekem meg is van az erről szóló könyv. Különben
mindenkinek adott tréfás nevet. Lányomat, Mártit Kékecskének nevezte el, mert kék kabátban,
sapkában és ugyancsak kék harisnyában látta iskolába menni.
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Az egyik vele töltött élményem a váci búcsú volt, ahová Mária-napkor gyalog menetelve,
imádkozva ért kb. 30 fős kis csapatunk, velük én, mint ministránsa. Egyik püspök felkérte ünnepi
beszéd megtartására, mert a váci püspök megbetegedett, és ő felkészülés nélkül is olyan
meghatóan prédikált, hogy sokak szeme könnybe lábadt.
Szerette a gyerekeket, vallási megkülönböztetés nélkül. Velük futballozott, kirándult, hitoktatást
tartott nekik, összefogta a szívgárdistákat.
Mint más annyi papot, őt is lecsukták a Rákosi-rendszerben a budapesti Andrássy út 60-ban (úgy
tudom 8 hónapra). Egy életre nyomorékká tették, de csak a testét tudták megtörni, a lelkét nem!
Nagyon szép emlékem ebből az időből, hogy Köllei tisztelendő úr vezetésével és
közreműködésével esténként is volt megemlékezés és imádkozás ’Tiszi bácsi’-ért, mígnem egyik
este Kecskés János, ministráns ruhában loholva jött fel a templom-kórusra, hogy ’Tiszi bácsi’
énekét játssza el Törökfalvi Gyuszi bácsi kántor, mert hazajött ’Tiszi bácsi’ és ő fogja tartani az esti
misét. Ekkor felhangzott tiszteletére a ’Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat’!
Írt színdarabot karácsonyra, amit az iskolások eljátszottak. Nekem jutott a szerep, melyben
elénekeltem:
’Álmodott a kis Piroska Szent Karácsony éjjel.
Iskolában azt kérdezték éppen tőle éppen:
Melyik ország legszebb ország ezen a világon?
Hol az élet is boldogság, ahol minden álom.
Aj, de mi az alga-halga. Jön az angyalok csapatja
Igazságot hint a földre, áldott szentelt magyar földre.
Magyarország legszebb ország ezen a világon!
Hol az élet is boldogság, ahol minden álom.’
Több éven keresztül, főleg Szepesi Lacival rendszeresen ministráltunk nála.
Jó barátságban volt Ravasz László református püspökkel és Borzsák Sándor református
lelkésszel, akikkel azon dolgoztak, hogy az egyházakat, vallásokat közelebb hozzák egymáshoz.
Temetésén Lékai László esztergomi érsek búcsúztatta. Olyan nagy tömeg volt, hogy egyik vége a
kriptánál, a másik vége a templomnál volt.
Egyik versével emlékezem róla:

Margóra
’Tele az élet hajóroncsokkal,
Gyáva élőkkel s hősi halottakkal’

Míg élek, szép emléke bennem él!
Dalkó István (Lin-Csi)

Földi pályatársak égi találkozása
Hazafelé visz a vonat,
Somogyban van a hazám.
Valaki még csak rámismer,
Majd a jegenyék talán.

Valahányszor hazamentem Kaposvárra, és a helyi sajtóból hírt hallottam Varga Lajosról, a
görgetegi plébánosról, aki 96 évesen is három falu plébánosa volt, azon gondolkodtam, egyszer fel
kellene hívnom a plébániát, és megkérdezhetném az idős prépostot, hogy ismerte-e Puszta
Sándort, hiszen egy évben születtek, 1911-ben, Dél-Somogyban, nem messze Nagyatádtól, a
Rinya völgyében: ő Háromfán, Puszta Sándor pedig Görgetegen. A prépost Csurgón érettségizett,
Veszprémben végezte el a szemináriumot, 1934-ben szentelték pappá, csakúgy, mint Puszta
Sándort, és 1946-ban került Görgetegre, majd haláláig ott szolgált. Puszta Sándort is 1934-ben
szentelték pappá, és 1937-től haláláig volt Leányfalu plébánosa.
Nem hívtam föl a prépostot, és most már sajnos nem is hívhatom, mert januárban befejezte
hosszú földi pályafutását. Most már csak a gondolattal játszhatok el, hogy találkozik a két
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pályatárs, a két földi, és odafent ráérősen elbeszélgetnek, szolgálatról, emberségről, elmesélik
egymásnak, kivel mi történt azóta, hogy valamelyik kis somogyi faluban talán még gyermekként
találkoztak, mikor Puszta Sándor hazament a vakációra. Mert hogy földi életükben legalább
egyszer találkoztak, abban biztos vagyok. ’A szülőföldtől sosem szakadtam el – írta Puszta Sándor
– Így nyaraim s az iskolai szünetek a Sió, Rinya s Kapos, sorsos folyóim s az édes Dunántúl
bűvöletében teltek, s égették belém, ősöktől kapott örökségként, a néphez, a földhöz s az e tájhoz
kötődő, máig meg nem szűnő vonzalmamat.’
Nem ismertem személyesen ezt a két nagyszerű embert, de az elbeszélések alapján sokszor úgy
érzem, mintha mindkettő személyes ismerősöm lett volna. Varga Lajost rádión keresztül hallottam
beszélni, gyermekien tiszta csengésű, okos hangján, Puszta Sándorról csak a leányfalusi
ismerőseim és a férjem meséléséből tudok anekdotákat, akik a hittanosai voltak, de azok olyan
elevenek, hogy sokszor szinte érzem a lábamon annak a nagy embernek a teljes súlyát, ahogy
rám nehezedik, mikor elkalandozik figyelmem a kis katekizmus olvasása közben. Vagy látom,
magam előtt, ahogy beállt a fiai közé, és kergeti velük a labdát a pályán, Lin-csivel, akire ő
ragasztotta rá a keleti bölcselő nevét, meg a többiekkel. Látom, ahogy közeledik felém az a
hatalmas ember, elsuhan előttem hangtalanul a motorjával, és száll utána a levegőben fekete
reverendája.
Pávai Patak Márta

ARS SACRA ET MUSICA SACRA…….
(Egy hatvan éves ministráns visszaemlékezése ’Tiszi bácsira’
Édesanyánk 1948-ban két fiúgyermeket tartott keresztvíz alá Leányfalun, a Szent Anna
templomban. A jó Isten kegyelme folytán a szentségeket dr. Katona Puszta Sándor szolgáltatta az
ikrekre.
Édesapánk l978. évben bekövetkezett haláláig őmellette szolgált kántorként 1948-tól.
Megtiszteltetés, hogy az emléknap 25. évfordulója okán Tiszi bácsiról őrzött és számomra egyik
legfontosabb élményemet Önökkel megoszthatom.
Leányfalun 1960-at írtunk!
Egy szép tavaszi estén Móricz Zsigmond úti házunkba Tiszi bácsi eljött, és édesapánkat kereste.
Gyuri öcsémmel örvendezve szaladtunk elébe a kapuhoz – kis gyanakvással lelkünkben azért,
hogy talán valami rosszat tettünk ministrálás közben – és belecsimpaszkodtunk reverendájába.
Ő hatalmas erős ember lévén megfogta kezünket, és jól megforgatott bennünket maga körül.
Játszott velünk, amíg édesapánk hazaért a munkából. Édesapánkkal ezután ők bevonultak abba a
szobába, ahol a zongora volt és hosszasan beszélgettek. Később tudtuk meg, hogy Tiszi bácsi
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ekkor édesapánkat azért kereste, mert ezüstmiséjére készülvén egy népmise zenéjének
megírására kérte fel, és ezt ott kellett megbeszélni otthonunkban.
Emlékezetem szerint Tiszti bácsi ezüst miséje 1961-ben volt Leányfalun, de azt ma már biztosan
elmondhatom Önöknek: hogy ARS SACRA = Dr. Katona Puszta Sándor filozófus, papköltő és
ARS MUSICA = Törökfalvy Gyula, Kodály Zoltán tanár úr – zeneszerzés tanítványa a
Zeneakadémián – lánglelkű együttműködése, hite, tudása, gyümölcse, Leányfalun, Tiszi bácsi
ezüstmiséjén elhangzott!!!
Mondhatjuk, hogy ez egy leányfalusi ’ősbemutató’ is volt. Ez nagy ünnepnap volt nekem és
mindannyiónknak gyerekként. Büszkék lehettünk, hogy ezen a misén a mi Tiszi bácsink ezüst
miséjén György ikertestvéremmel és a Siklósi Péter és Siklósi Pál ikrekkel ministrálhattunk és a
harmónium, édesapánk játékában az Ő zenéjét zenghette.
Kedves Tiszi Bácsi és Drága Édesapám!
Ti most már fenn a temetőkertben nyugosztok, mi azonban idelenn boldogsággal őrizzük
hagyatékotokat, és a kapott tiszta szép gyermekkor emlékét!
LAUDETUR JESUS CRISTUS
Ifj. Törökfalvy Gyula (60. éves ministránsfiú)

Puszta Sándor bejegyzései az egyházközség naplójában
A leányfalusi Szent Anna egyházközség története az 1937-ben megkezdett, napjainkig vezetett
naplójából (Historia Doma) követhető. 1949-ig a bejegyzéseket valaki más tette a naplóban.
Miután 1937. július 1-től önálló helyi lelkészségi rangot kap Leányfalu Shvoy Lajos székesfehérvári
megyéspüspöktől, az év szeptember 1-től szolgál itt Dr. Katona Puszta Sándor. Mivel ebben az
időben még plébánialak nem létezik, 1939-től gyűjtés indul annak felépítésére. 1940 áprilisára el is
készül (12.300,- pengő költséggel, adósság nélkül) és július 7-én a főpásztor szenteli fel.
A háború Leányfalut is eléri. 1942 nyarán már öt hősi halottja van a falunak. 1942-től egy évig
Puszta Sándor atya is a fronton szolgál, majd 44 őszén pár hónapig ismét. Szolgál az orosz
fronton, az erdélyi fronton és a Dunántúlon. Onnan sebesülten kerül haza 1944 novemberében.
A templomot – a több hónapig tartó tüzérségi ágyúzás ellenére – kár nem éri, eltekintve néhány
üvegablaktól (ezeket 47-ben 600 frt. költséggel hozzák helyre). Egyedül Leányfalun vannak roráté
misék 44 ádventjén, majd éjféli mise Karácsonykor. Puszta Sándort a bevonuló oroszok agyon
akarják lőni a Duna-parton, de Csapó Sándor – baloldali érzelmű református halász –
leleményessége megmenteti (a napló nem írja le részletesebben az esetet).
Miután 1945-ben Puszta Sándor megjárja az Andrássy út 60-at, majd a Pestvidéki Fegyházat és
onnan a leányfalusi és pócsmegyeri polgárok bátor segítségével – Schirilla György ügyvéd
közvetítésével – szabadul, 1946. július 21-én plébánosként iktatja be a főpásztor. Az ünnepélyes
szentmisén részt vesz Tildy Zoltán akkori köztársasági elnök is, aki ezt követően a Sorg villában
látja vendégül a résztvevőket.
Részletek Puszta Sándor bejegyzéseiből:
1949 – lakosság: 822, rk.: 480, ref.: 300, ev.: 27, izr.: 12, egyéb: 3.
– születés: 9, halál: 8, házasság: 3.
– szentáldozások: 563, 512, 584, 973, 658, 950, 994, 1131, 874, 681, 669, 1562,
egész évben összesen: 10161.
1955 – Új főkeresztet állítottunk a Kálvárián. Fülöp erdésztől a fa (tölgy), Németh Feri (ács) faragta
és segített felállítani Vrhovina Pistával és Szedonya Kálmánnal Nagyszerdán, április 6.-án. Április
8., Nagypéntek. A helyi tanács nem engedett kivonulni a Kálváriára. Bálint tanácselnök Meggyesi
rendőrőrs-parancsnokra hivatkozott. Telefonáltam Székesfehérvárra, de hiába.
1957 – Április 19., Nagypéntek, a Kálváriára nem mehettünk.
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1958 – Április 4., Nagypéntek. Reggel 9-kor szentsír-nyitás, majd egész napos szentségimádás.
Du. 3-kor kivonultunk a Kálváriára. 96-an voltunk. Utána templomi szertartások, ½ 10-ig tartott.
Nagyszombat du. 6-kor feltámadási körmenet. 22 éve ennyien nem voltak, rengeteg férfi.

1963 – Január 18. Ma délután beállt a Duna.
Másnap már jégen mentem át hittanórára
Pócsmegyerre. Szeptember 30. Ravasz
László
ref.
püspök
úrnál
voltam
születésnapjára gratulálni.1959 – Július 14.
Ezüstmisém. Egy hete, de különösen az
utóbbi 3 nap óta szakadó eső egy
szusszanásnyira elállt, úgyhogy a kinti Mária
oltárnál tarthattam. A szentbeszédet Shvoy
Lajos
megyéspüspök
atyám
tartotta.
Szentmise
után
igen
bensőséges
egyházközségi ünnepség volt – közben
szakadt az eső – de javarészt kitartottak.
A Szent Anna templom belső tere korábban

1967 – Keresztelés: 14, házasság: -, temetés: 9. Szentáldozás az egész év folyamán: 6846.
1965 – Június 14. Az árvíz katasztrofális méreteket öltött. Félni kell a sziget víz alá kerülésétől.
Este 40 személy ment át Surányba leltározni a kis házakat; oda telepítik Pócsmegyer lakosságát.
Június 18. Három helyen átszakadt a gát a szlovákoknál, ez mentett meg minket a nagyobb bajtól.
1967 – November 12. Este a szentségimádáson Dunabogdányban kellett volna beszélnem.
Allergikus arc, szemdagadás miatt nem tudtam elmenni.
1969 – Október 11. Gazda Károly kőfaragó felállította ma az oltárt, itteni segítséggel (Tellár Enci
és fia, meg Horváth Pista és egy haverja). November 8. Kisberk atya felszentelte a szembe-oltárt.
Sokan voltak a templomban, sok áldozó.
1970 – Ma hazahoztam a Trabant Combit a csepeli Szabadkikötőből. Április 7. Vizsgáztam
forgalomból a kocsival a Népligetben. Deo gratias.
1971 – Január 26. Nagy olajkályhát vettem a templomba. Február 14. Tanácsházán voltunk Miháli
István és Kundl F. egyházközségi tanácstagokkal: Tamási + Bikó kálváriaügyben. Mivel
telekönyvezve nem volt az egyházra, az új tulajdonos, kinek Tamási eladta, kivette a három
keresztet. Erre a Tanács VB. kötelezte, hogy lejjebb állíttassa fel őket. A megegyezést aláírták. Két
kálvária stációt Korsós és Tamási felállította, mivel az ő építkezésük kapcsán döntötték ki.
1973 – Április 10. A költészet ünnepe alkalmából meghívásra a Várban részt vettem a külföldi (18
államból) költőkkel való találkozón. Július 16. Délután egykor meghalt Édesanyám a karjaim
között. 37. szeptember 1. óta volt velem itt Leányfalun. Köszönöm minden fáradságát és imáját és
Őt köszönöm Istennek!
1978 – Március 25. Nagyszombati feltámadási körmenet. Szt.Imre út – Móricz köz – országút –
keresztnél föl. Kb. 30 férfi, kevés iskolás, 200-250 asszony vett részt.
1981 – Keresztelés: 4, házasság: -, temetés:13.
1982 – Április. Padokat helyeztünk el a temetőben a ravatalozó körül és az út mellett. Társadalmi
összefogással kitisztítottuk a temetőt. Kb. 50-en voltunk. Más vallásúak is.
1982 – Szeptember 14. Elkészült a temetőben a harangláb. (Puszta Sándor atya utolsó
bejegyzése)
1983. március 5-én elhunyt Leányfalu plébánosa, Dr. Katona Puszta Sándor, aki 46 éven
keresztül szolgálta nemcsak a katolikus híveket, de az egész falunak volt támasza,
meghatározó alakja.
Nevelős Géza

16/17

17/17

