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Az adakozások filléreiből emeltük e kápolnát
Az 1860-as évektől benépesülő Leányfalu első lakói még a Dunán átkelve Pócsmegyerre, az
Esterházyak urasági épületében berendezett kicsiny kápolnácskába voltak kénytelenek átjárni,
misét hallgatni. 1890. augusztusában aztán egy tűzvész következtében az egész épület lángok
martalékává vált. A leányfaluiak ekkor határozták el, hogy a leégett pócsmegyeri imaház helyett
Leányfalun építenek újat. E szent cél érdekében építőbizottságot hoztak létre, amelynek
kérelmére a székesfehérvári megyéspüspök hozzájárult, hogy a falu lakói saját költségükön,
Leányfalun emeljenek templomot. Így is történt, s az építkezés költségeit fedező jelentős összeg
közadakozásból gyűlt össze.
A telket dr. Szitányi Ödön miniszteri tanácsos bocsátotta ingyen
az egyházközség rendelkezésére, a kápolna terveit pedig
Hofhauser Antal műépítész készítette el, s ő felügyelte végig az
építés folyamatát is, minden díjazás nélkül. 1891. év júliusában
indult meg az építkezés és alig egy esztendő alatt fel is épült a
templom.
Mindenki adott tehát, ki mennyit adni képes volt. A kápolna belső
berendezési és dísztárgyai, a festmények, az ablakok, az ajtó, a
toronyóra is mind-mind a hívek nagylelkű adományából készült.
A toronyban három harang lakik. A nagy harangot Szűz Mária
tiszteletére egy valaki, a Szent István harangot az egyházközség
közösen öntette, a harmadik harang pedig, mely Nepomuki Szent
János iránti tisztelet jeléül az ő nevét viseli, a leégett egykori
imaházból származik.
1892. július 31-én dr. Steiner Fülöp megyéspüspök szentelte fel a Szent Anna kápolnát. Ezt
követően a misézést a szigetmonostori plébános látta el egészen addig, míg 1931 után a hívek
számának növekedése szükségessé nem tette egy helyben lakó lelkész működését. Előbb a
szigetmonostori káplán látta el a papi feladatokat, a vele járó valamennyi költséget pedig egy
helyi család vállalta magára. 1937-ben alakult Leányfalu önálló lelkészséggé, első önálló
plébánosa Katona Puszta Sándort volt. 1940-re épült fel a papi lakás, a mai plébániaépület őse,
az építés költségeit szintén közadakozásából sikerült kigazdálkodni.
A leányfalui hívek az elmúlt száztizenöt esztendőben számos jelét adták áldozatkészségüknek,
melynek köszönhetően a Szent Anna templom ma is hívogatóan szép és szívünknek oly’ kedves.
Most azonban újra szükség van a hívek nagylelkűségére, hiszen templomunk tetőszerkezetét
kikezdte az idő, jelenleg már több helyen is beázik olyannyira, hogy kijavítása nem tűr
halasztást. A fedél felújítása azonban tetemes költségekkel jár, melyhez az egyházi forrásokon túl
a hívek hozzájárulása is elengedhetetlen. Amennyiben mindannyian, helybeliek és nyaralósok,
hívők és a falunk sorsát magukénak érzők egyaránt egy kicsivel hozzájárulunk, Isten segítségével
még ebben az esztendőben sikerülhet új tetővel oltalmazni szeretett kápolnánkat, falunk egyik
legrégebbi műemlékét és szimbólumát, hogy még további évszázadokon keresztül büszkén
hirdethesse a hívek nagylelkűségét, Isten dicsőségére és a lelkek épülésére.
Adorján András (2005)

A leányfalui római katholikus kápolna története (az Építő Bizottság megbízásából)1
Rövid lesz e történet, de tárgyára nézve épületes. A hitbuzgalom s egyetértés alkotta erő létesített
már nagyokat, századok jelentőségét magyarázó műveket; s teremtett kisebbeket, de ezek
létének is lelki nemesség volt az indító oka. A nagy alkotás maga már történet, a kicsiny
megérdemli, hogy története legyen. Kis templomunknak is van története, a mint történeti
emlékekben gazdag a vidék, melynek földjén büszkén emelkedik az égnek az Úr e kis hajléka,
három éven át vágyaink, reményünk, majd gondjaink tárgya. Szent vallásunk iránt való
ragaszkodás melengeté az eszmét, összetartozás adta hozzá az anyagot, s hitbuzgalom alkotta az
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egészet. Mi felépítettük Szt.-Anna templomát, utódainkat kötelezi annak fenntartása. S hogy az
azt alkotó érzelmek utódainkban se vesszenek ki, - azért mondjuk el kis templomunk történetét.
*
A pilisi hegyek lejtőin, a merre jársz-kelsz, mindenütt történeti emlékre bukkansz! A Duna ezen
partján pedig, a melyen a mi kedves Leányfalunk fekszik, a hegyek minden csúcsa, a föld minden
göröngye, fűszála történetet beszél. Előttünk, az úgynevezett szt.-endrei Dunaág mentén
húzódik az az érdekes partvonal, melyre a számitó római stratégiájának legfőbb intézkedéseit
fekteté. Esztergomnál feljebb néhány hely, azután lefelé Dömös, Visegrád, D.-Bogdány, Tahi,
Leányfalu – persze nem ezen elnevezéssel – voltak a római haditudomány elvei s rendszere
alapján megerősített figyelő-pontok a túl a Dunán barangoló lovas sarmata s jazig ellenséggel
szemben. A Dunán elszórt szigetek, maga Szt.-András szigete pedig a védelmi övezetbe
tartoztak. Hogy e helyen zajos római élet lehetett, azt az emlékek mutatják. Dr. Arányi Lajos, e
vidék érdemes archeologusa, Szt.-Endrétől felfelé egész Esztergomig nemcsak megerősitett
strategiai helyek emlékeire is bukkant. Igy Leányfalu és Tahi között azon a tájon, hol a két puszta
határát elválasztó árok a Duna felé lejt, az az erdőrészen egy magányosan álló nagyobb domb
látható, melyen Arányi vizvezetéki csöveket talált a római culturából. De maga a tény, hogy a
római legiók egyes csapatai a Dunapart mentén és a szigeteken sok helyütt felállitott őrházakban
tanyáztak, elfogadhatóvá teszi az archeologus állitását, hogy ezen castrumok vezéremberei, a
tribunok, decuriók a hegyek lejtőjén szerteszét épiték fel a katonai laktanyáknál mindenesetre
kényelmesebb lakházaikat. A Duna közelsége, a pilisi hegyek vizdús talaja még inkább
fokozhatta a római katonacsaládok kedvét a letelepedésre. És a római katonai szolgálat e
helyeken meg is engedte, hogy a csapatparancsnokok a csatrumok közelében emelkedő
hegyeken házakat, villákat épitsenek. E szolgálat fontos volt; de a katonának nem mindig kellett
fegyverben állnia. Mindenesetre télen, mikor az őrség azon eshetőségnek volt kitéve, hogy a
Duna befagy s igy a barbárok a természetes hidon átjöhetnek, a szolgálatnak éberebbnek kellett
lennie; különben a katonák is foglalkozhattak mezőgazdasággal. Adjuk mindezekhez még azon
körülményt, hogy a mai Szt.-Endre egy legfőbb pontja volt a dunai védvonalnak, - a hol
állandóan sok legionárius tanyázott és Salamon Ferencz állitása szerint egy római dunai flotilla
állomásozott – feltehető, hogy a rómaikorban vidékünkön zajos élet lehetett. Igy volt ez legalább
a Kr. U. III. század elején.
A római világ culturáját szétdúlta a barbár-népvándorlás. A barbár (gepida, dák, longobárd,
avar, hun) a világért sem ment volna be egy házba. A négy fal szűk volt a szabad természet
fiának. Összerontá tehát a fenlevő római épületeket. De ezen római épületek, castrumok,
templomok, villák falai néhol magasan emelkedhettek ki a földből, mert a czivilizáltabb
keresztény kor nagyon szerette templomait római castrumok helyére építeni, avagy kiszedegette
a római épitész által nagy műgonddal és mathematikai pontossággal kimért köveket és
felhasználta saját épületeihez. Régészek állitásai szerint Ó-Buda felső része tisztán római
kövekből van épitve. – Nem csoda tehát, ha a vidékünkön letelepülő magyarság összeszedegette
a szétszórt köveket s felépitette velök saját házait. Szemben Pócsmegyeren a régi urasági házban
három darab római követ láttam befalazva, - Tótfalun egy gazdaember dunaparti kertje
kőfalának egy rétege meg egészen római faragott kőből van rakva. De nemcsak a régi
századokban volt az a szokás, hogy a százados római kövekből uj ház épült, Leányfalun ilyen eset
történt századunkban a hatvanas években.
Öreg emberek tanusága szerint a mai Szenes-féle teleknek a hegyekből lefutó patak és az
országút mentén elterülő részén egy régi épületnek omladéka- hevertek hatalmas földréteg alatt,
benőve fűvel, gazzal, s öblös teknyőszerü horpadások a juhokat, teheneket őrző pásztorok delelő
helyéül szolgált. A tulajdonos feltörette az egész területet s szétbontotta az ott talált régi falakat.
Tanuk állitása szerint a hosszukás négyszög közepén szobormaradványok hevertek,
oszlopfejeket s feliratos köveket bőviben ásott ki a csákány. A falak alapzata szépen faragott
kövekből volt rakva, e kövekből igen sok van befalazva a mostani Szenes- és Helvey-villákban, de
sok van belőlük az ugynevezett Szenes-árokban is, sokat széthordtak a napszámosok; két darab
faragott kő a Rada-féle keritést erősiti, egy csiszolt s feliratos követ pedig az egyik zsellérgazda
káposzta-szoritónak használt. – A tulajdonostól elkértem a követ, lepacskoltam a feliratos részét
s bevittem e vidék régészéhez, dr. Arányi Lajoshoz. Az oszlopfej aljáról a tudós e sorokat jelentő
szavakat olvasta le: ora pro… Kétséget kizáró adat ez a mellett, hogy a katholikus egyház ara pro
nobis imája volt a kőre vésve a római világ vallásos nyelvében ilyen kifejezések nincsenek; de
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Hofhauser épitész birtokában is van egy faragott kő, mely két angyalt ábrázol. Az a körülmény
tehát, hogy az omladékok széthordása alkalmával szobormaradványokat találtak s még más élő
tanuk vallomása szerint e szobormaradványokon Jézus anyját, s magát a karon ülő kis Jézust
ábrázoló részeket ki lehetett venni, - s mert a feliratos köveken a katholikus egyház imájának
töredékét és katholikus templomaink diszét képező kőfaragványokat találtak – nagyon
valószinü, hogy azon a helyen, a Szenes-féle telek délkeleti részében századok előtt katholikus
kápolna állott. Valószinü továbbá az is, hogy egy római castrum alapfala vagy talán a castrum
meglévő falai szolgáltak a századok előtti épitőmesternek a kápolna felépitéséhez alapul és
anyagul. – A vidék a XVI.-ik századot megelőző időkben nagy történi multú családok,
századokon át a királyi család birtoka volt, a török hóditás után pedig a szép multú Esterházycsaládnak jutott osztályrészül; a régi századok vallásos kegyelete megengedi a feltevést, hogy a
kápolna alkotóit azokban keressük. – Hogy mikor pusztult el az épület, azt irásos alap hiányában
nem mondhatjuk meg. – De a kápolna létezése mellett bizonyit azon körülmény is, hogy e vidék,
a pilisi hegylánczolatok egész tömege, a vallásos buzgóságnak annyi okleveles emlékét mutatja,
hogy ezt valósággal hazánk oly zugának kell tekintenünk, a minő a görögkeleti egyházban az
Athos hegy vidéke. Igaz, hogy a vaticani okmánytár legujabb kötete, mely a XIII. és XIV.
századeli pápai tizedjegyzékekről szól, Szt.-Endrét kivéve, vidékünkön plébániát csak
Szigetmonostoron emlit; de ez is bizonyitja, hogy Leányfalunak a szigetmonostori
anyaegyházhoz való tartozása igen régi lehet, a Mária Terézia-féle egyházmegyei beosztás előtti
időkből származhatik.
Erős a hitem, hogy e földön, melyen a leányfalusi birtokosság oly nemes buzgalommal s annyi
odaadó szeretettel Szt.-Anna tiszteletére egyházat emelt – ezen templomnak már volt elődje – a
századok előtti szentély talán Jézus anyja tiszteletére az árkon túl állott, szűz Mária édes
anyjának tiszteletét meg az árkon innen jelölte meg hosszu időkre egy diszes kápolnával a
hitbuzgóság, a hithűség s áldozatkészség, mondjuk ki: a leányfalusiak erényei.
Az a kedves hely ott a diófák alatt, mely a hegyi patak hosszában terjed le az országutig,
hivogatólag csalogatta a leányfalui gyermekeket a diófák árnyai alá – sok ideig vidorkedélyü
gyermekseregnek volt a játszóhelye. Hogy ezen egy kápolna épüljön, még gondolatnak is
vakmerő volt. Pedig az eszme úgy 8 éve született, de részint a váltakozó nagybirtokosok
pereskedő szeszélye, részint a vállalkozás hiánya miatt az eszme a hamu alatt izzó parázs
szerepére szorult. 1890. augusztus havában elhamvasztotta a tűz a pócsmegyeri ugynevezett
urasági épületet. Ezen épületben volt beékelve az Eszterháziak gondoskodásából egy kicsiny
kápolnácska, melyen az anyaegyház, Szigetmonostor, plébánosa minden második vasárnap
szent misét mondott. E kápolnácskát a hires család örökidőkre emelte, alapitó oklevelében
mondja, hogy ez onnan el nem távolitható, ha pedig idők folytán a birtok tulajdonosa e kápolnát
meg akarja szüntetni, köteles megfelelő helyen önálló kápolnát emelni. Az Eszterháziak szép
intézkedését tiszteletben tartották az emberek – de megsemmisité a természet legvakmerőbb
eleme, a tűz. Pócsmegyeren és Leányfalun a birtokviszonyok annyira megváltoztak, hogy e
kápolna fentartásáról a régi helyen, gondoskodni sem lehetett. Hosszu idők óta idegen volt az
Isten e kis oltára az ősi házban, joga régen elveszett, csak türt jószág volt, melyen annyi jogutód
a birtokban szeretett volna túladni! S valóban a lorettói csoda ismétlődött. Mintha a fel-felcsapó
lángok közül az angyalok ragadták volna ki Krisztus oltárát és hozták volna át a Dunán
Leányfalura. Nyolcz napra a tűzveszély után Leányfalu birtokosai, nagyok és kicsinyek, már
összegyültek Szenes Ede házában s talán a századok előtt megszentelt földön annyian egygyé
alakultak s elhatározták, hogy a leégett kápolnát felépitik Leányfalun, felépitik pedig azon a
helyen, a melyet a sok szép diófa árnyal, a mely egész területet jogos tulajdonosa dr. Szitányi
Ödön min. osztálytanácsos nagylelküen e czélra átengedett. 1890. évi augusztus 30-án már meg
is alakult az épitő-bizottság s megalakultak a kisebb albizottságok. Az épitő bizottság elnökévé
dr. Szitányi Ödön ajánlatára Süteő Rudolf kir. kuriai biró, jegyzőjévé Hummer Nándor tanár, a
Szt.-Istv.-társulat titkára, pénztárnokává id. Szenes Ede nagykereskedő, a bizottság tagjaivá:
Belláágh Imre, pestmegyei főügyész, dr. Glósz Ferencz ügyvéd, Márton Alajos nagykereskedő,
dr. Szitányi Ödön nagy birtokos, min. osztálytanácsos, egyhangulag megválasztattak.
Nehéz és súlyos volt a feladat. Mindenki tudja, hogy a róm. kath. egyház intézményeinek
állandósága az egyes egyházi alkotások örök időkre való fentartása a legfőbb egyházi hatóságok a
dogmák, szabályzatok, százados sőt ezeréves egyházi törvényekhez való szigoru ragaszkodásán
alapul. A kápolna áthelyezésével Pócsmegyerről Leányfalura egyházi és világi jogviszonyokat
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kellett rendezni. A leányfalui birtokosságnak tehát a székesfehérvári megyés püspökhöz kellett
első sorban fordulnia.
Az isteni gondviselés különös kegyelme irányitá törekvésünket. Székesfehérvár-egyházmegye uj
püspöke épen akkor foglalta el egyházmegyei trónját, a mikor nálunk a kápolna felépitésének
szunnyadó eszméje életre kelt s e püspöki trónt dr. Steiner Fülöp személyében oly férfiu foglalta
el, kiről ország-világ tudta, hogy pap a szó legszentebb értelmében, hogy valóságos atyja lesz
híveinek. S a leányfalusiak nem csalódtak. Az épitő bizottság három tagu küldöttsége utazott le
Székesfehérvárra a 14 nappal előbb székét elfoglaló főpásztorhoz 1890. évi október hó 4.-én,
hogy üdvözletének kifejezése mellett előterjeszsze a leányfalvi közbirtokosság kérelmét, hogy
előadja a kápolna ügyét. E bizottság vezetője volt dr. Szitányi Ödön s tagjai id. Szenes Ede és
Hummer Nándor voltak. A főpásztor leereszkedő kegyességgel fogadta leányfalu küldötteit s a
bizottsághoz intézett beszédében kifejezte örömét a leányfalusi hivek buzgalma felett s
hangsúlyozta: az isteni kegyelemnek különös jelét látja abban, hogy püspöki teendőinek
legelseje ily nemes, ily szent törekvések ápolása lehet.
Néhány hét mult és megyés püspökünk levele megérkezett, azon levél, mely működésünk
további útját megjelölte. Ezen levélben kapta a leányfalusi birtokosság a jogot, hogy a leégett
pócsmegyeri kápolnát teljes jogai s kötelezettségeivel az Isten dicsőségére Leányfalun felépitheti.
– Hozzá láttunk! – Az épitő-bizottság első dolga volt gyüjtőíveket kibocsájtani. Gyüjtöttünk,
adakoztunk valamennyien, de a kiknek a gyüjtés körül a legtöbb érdem jutott, azok neveit
hálásan kell kiemelnünk. A legtöbbet gyüjtöttek: Feleky Miklósné, Szitányi család, Süteő Rudolf,
id. Szenes Ede. A tehetősebbek forintjaiból s a földművesek garasaiból 1891. év tavaszán oly
összeg gyült be, hogy a bizottság a kápolna épitését elhatározá. A kápolna terveit megfizetnünk
nem kellett; egyik régi nyaralótársunk, Hofhauser Antal tanár, műépitész minden dij nélkül
készité el a kápolna tervet s felajánlotta, hogy ugyancsak dij nélkül vezetni fogja az épitést is. Az
épitő-bizottság elfogadván a bemutatott terveket, felszólitá Hofhauser Elek épitőmestert a
költségvetés benyujtására. Az épitő-bizottság 8000 frt összegben állapodott meg a vállalkozó
épitőmesterrel.
1891. év julius havában egy szép vasárnapon, délután jelen lehettünk sokan, mikor a diófák alatt
kiczövekezték a kápolna helyét. Megkezdődött az épitéshez szükséges anyagok hordása, meg
maga a kövűves munka, minden darab kőnél, minden téglánál ott voltunk, s lestük, hogyan
emelkednek a falak.
Közben tovább folyt a pénzgyüjtés. Mindenki adott, ki mennyit adni képes volt. Az adakozók
neveit s az általok felajánlott összeget az épitő-bizottság a leszámolás alkalmából közzé fogja
tenni, de a leányfalusi birtokosság nemes hitbuzgalma ellen vétenénk, ha e helyen ki nem
emelnők az áldozatkészségnek ama számos jelét, mely a kápolna diszitésére vonatkozik. A
kápolnának kilencz ablaka van s a vallásos kegyelet mind a kilencz ablak számára talált gazdát,
kik azt a kápolna ékességeül szolgáló üvegfestéssel feldiszitették. A szép stilü sanctuarium
három ablakára dr. Glósz Ferencz ügyvéd neje Szt. István, Boldog Jolán, Szt. Hermin alakjait
festeté. A kápolna hajójának hat ablaka közül az egyiket Benke Gyula és neje Szenes Ilona által
adományozott Szt. Ilona képe disziti, - a másodikat dr. Szitányi Ödönné szül. Kövér Jolán Szűz
Máriája (sextini Madonna), - a harmadikat Palkovics Edéné szül. Eisner Ilona Szt. Erzsébetje, - a
negyediket Latinovits Lászlóné szül. Szitányi Valéria Szt. Annája. Két ablakkép még nem készült
el; az egyiket Köhler István készitteti, Szt. Istvánt fogja ábrázolni, - a másikat özv. Köhlerné, ez a
Defregger-féle Szűz Anya képe lesz. – E képeket a nemeslelkü adományozók nagy áldozattal
készittették el, s az épitő-bizottság több ülésében nem is késett az Isten dicsőségére felajánlott
buzgalmukat hálásan megköszönni.
1891. évi október havában a kápolna külső épitkezésében készen állott, karcsu tornya merészen
szökik fel az égnek, hirdetvén a Mindenható dicsőségét s a leányfalusi hivek hithűségét. Ezen év
október hava 14-én szentelte meg Biber Gyula szigetmonostori plébános a megyés püspök
engedélyével a kápolna toronykeresztjét – A hivek ájtatos imája és éneke s három harangunk
ájtatos zenéje mellett helyezték fel a megáldott keresztet a torony csúcsára. Megelőzőleg a
kereszt felső gombjában helyeztünk el egy okmányt, mely a kápolna egyes történeti adatait
tartalmazza.
A kápolna harangjairól is kell szólnunk. Az adakozások filléreiből emeltük e kápolnát, tornyot
épitettünk a homlokzatára; de a tervezéskor nem mertük azt hinni, hogy szent vallásunk
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jelvénye, a dicsőségben ragyogó kereszt harangok méla kongása mellett tétetik majd helyére. Az
áldozatkészség nem halt ki a szivekből; dr. Glósz Ferencz ügyvéd ajánlatot tett, hogy a kápolna
számára szűz Mária tiszteletére a nagy harangot megönteti, - a hitközség Szt. István nevét
dicsőitő harangot öntetett s harmadiknak meghoztuk a pócsmegyeri leégett kápolna kis
harangját. Az épitő-bizottság kérelmére dr. Steiner Fülöp megyés püspökünk, kegyes
főpásztorunk a leányfalusi hivek jelenlétében a budapesti egyetem templomában szentelé fel e
három harangot: Sz. Mária, Szt. István, Nep. Szt. János nevére, épületes ls fényes szertartással, a
mely kegyességet dr. Glósz Ferencz, id. Szenes Ede és Hummer Nándor tagokból álló bizottság
hálásan köszönt meg. – Azóta reggel, délben és este meg-meg csendülnek a harangok, hangjok
messze száll, dicsőitve a mindenség Urát, s imára hiva a vidék népét.
A szép csengésü harangok Walser Ferencz harangöntő gyárából kerültek ki, s ezek közül a nagy
harang oldalán Sz. Mária képével a következő felirást tartalmazza:
»Szűz Máriának Magyarország védasszonyának ajánlják Dr. Glósz Ferencz és hitvese bajsai
Vojnits Hermin az Úr 1891. esztendejében.«

Míg a másik oldalán igy szól az érczharang a szép kápolna buzgó hiveihez:
»Százados csönd után ércznyelvem öröm, bánat, ájtatosság első hirdetője.«

A Szt. István harang felirata: egyik oldalán Szt. István képe alatt:
»Leányfalu közbirtokosságának adakozásából az Úr 1891. esztendejében.«

a másik oldalon:
»Áldani Égnek Urát magyaroknak ősi erénye.
Hivlak azért s ha követsz, szebb lesz Hungária fénye.

Kápolnánk belső berendezéséhez sokan járultak ajándékokkal; az épitő-bizottság módját találja
majd annak, hogy az egyes ajándékozók szives figyelmét megköszönje; de a kápolna számára
felajánlott tárgyak között van egynéhány, melyeket elhallgatnunk nem szabad, nem, mert a
hallgatás által vétenénk azon kegyelet ellen, a mellyel e tárgyak a szent czélra felajánltattak. A
kápolna oltárát Diszitő szt. Anna kép Udvardy Gyula festőművész alkotása és ajándéka. A
kápolna stylszerü gothikus oltára Süteő Rudolf, az épitő-bizottság elnökének az ajándéka, a
torony óráját özv. Sztiányi Adolfné szül. Nemeshegyi Adéle készitteté, a templom főajtaját id.
Szenes Ede ajánlá fel. Hogy a vallásos buzgalom mily munkás, annak bizonyitéka a kápolna
oltárát diszitő szőnyeg, melyet Feleky Miklósné Úrnő javaslatára, az ő felkérésére, az ő
gondossága alatt az áldozatkész hölgyek egész szép serege himzett. Maradandó adományok ezek,
maguk dicsérik az ajándékozók áldozatkészségét.
Kápolnánk készen áll; belül az egyház szabályai s követelményei szerint van felszerelve, csinosan
kifestve, kívül e csinos épületet körülveszi az id. Szenes Ede figyelmes gondoskodását dicsérő
park. S hogy örömünk teljes legyen, teljesült legfőbb vágyunk, óhajtásunk. A székesfehérvári
egyházmegye fenköltlelkü püspöke, dr. Steiner Fülöp főpásztorunk méltányolván a
katholicismus e kis telepének hithüségét és buzgalmát, f.é. julius hó 9-ről kelt levelében azzal
örvendeztette meg szerető hiveit, hogy a kápolnát julius 31-én személyesen fogja felszentelni.
Mire e sorok napvilágot látnak, a felszentelés magasztos ünnepélye elfolyt. Van szentegyházunk,
sajátunkban imádhatjuk a Mindenhatót.
Isten áldása legyen e felszentelt hajlékon! Isten áldása legyen azokon, kik adományaikkal
felépitéséhez s feldiszitéséhez járultak!
Hummer Nándor (1891)
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Szent Anna, templomunk védőszentje
Üdvözlégy Szent Anna, Jézus Nagyanyja... hangzik fel az ének
immáron 113 esztendeje minden nyáron a leányfalui templomot övező
hársfák alatt. Ugyanis az 1892-ben elkészült kápolnát építtetői Szent
Anna tiszteletére ajánlották, s így azóta a védőszent ünnepéhez, július
26-ához legközelebb eső vasárnapon ünnepeljük falunk búcsúját.
Annáról, Mária édesanyjáról, Jézus nagyanyjáról az újszövetségi iratok
nem tesznek említést, az evangéliumokban csupán néhány névvel
találkozunk a rokonságból: Erzsébet és Zakariás, Szalóme és Zebedeus.
Mária szüleiről az apokrif2 irodalomban találhatóak adatok, különösen
a második századi, Szent Jakabról elnevezett protoevangélium3 árul el sokat a család
történetéről. E szerint Mária édesanyját Annának, apját Joachimnak hívták. (Anna annyit jelent:
kegyelemmel áldott, Joachim pedig: Isten megvigasztal.)
Az apokrif iratokra épülő Szent Anna legenda elbeszélése szerint Szűz Mária anyja Betlehemben
született. Családja élete imádságban és munkában telt, s csekély vagyonukat alamizsnaként
osztották szét. Anna ifjú korában válogathatott kérői között, s végül a Názáretből való szentéletű
Joachimnak lett a felesége. Mindketten Júda nemzetségéből és Dávid házából származtak.
Minthogy húszesztendei házasság után sem
született gyermekük és a magtalanságot a törvény
Isten büntetésének tartotta, a zsidók megvetették
őket. Egy alkalommal, mikor a jeruzsálemi
templomban Joachim áldozatot akart bemutatni,
ezt nem engedték meg neki.

Giotto: Szent Anna és Szent Joachim találkozása

Joachim a megszégyenítés miatti keserűségében
elhagyta Annát, elbujdosott és pásztorok között
keresett nyugalmat. Nem sokkal később
megjelent neki Isten angyala és megígérte, hogy
imádságaiért és alamizsnáiért Anna gyermeket
szül, mégpedig egy leányt, akit majd Máriának
kell nevezniük, és hogy a gyermek fogantatásától
fogva telve lesz Szentlélekkel. Szava igazsága
mellé jelül azt adta, hogy Joachim menjen föl
Jeruzsálembe hálát adni Istennek, és a

templomban, az Aranykapunál találkozni fog feleségével, akit ugyanígy angyali jelenés indít
arra, hogy a templomba menjen. Így is történt, Joachim és Anna az Aranykapunál találkoztak,
boldogan elmondták egymásnak látomásukat, majd hálát adván Istennek, visszatértek
otthonukba, Názáretbe. Anna az ígéret szerint fogant és megszülte gyermekét, akit Máriának
neveztek el. A kis Máriát Anna imádságosan nevelte és ő is tanította meg olvasni is. (Ezt az
epizódot ábrázolja a kápolnánk oltárát díszítő Szent Anna kép is.) Mária később elhagyta
családját azért, hogy a templomban szolgáljon.
A legenda szerint Joachim ezután hamarosan meghalt, Anna pedig még kétszer ment férjhez, s
mindkét házasságából egy-egy további leány gyermeke származott, kik szintén a Mária nevet
kapták. E két Mária később született gyermekeiben véli felfedezni a legenda Jézus szélesebb
családját. Így próbálta értelmezni hagyomány az evangéliumokban is előforduló az ’Úr rokonai’
kifejezést.

2 Az apokrifek (apokriph - görög kifejezés jelentése: elrejtett)a bibliai könyvekhez hasonló iratok, amelyek nem szerepelnek a mai
Biblia könyvei között. Némelyikük azonban egyes korábbi bibliaváltozatokban benne volt.
3

Elsődleges hír, elsődleges forrás, fordítás előtti, de nem kinyilatkoztatott, apokrif hagyomány.
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A legenda azt is leírja, hogy Anna még élt, amikor a Szentcsalád Heródes halála után visszatért
Egyiptomból, és Anna még láthatta a kicsi Jézust.
Szent Anna 72 évesen, Jeruzsálemben halt meg, lelkét angyalok vitték Ábrahám kebelére, s
mikor az Úr Jézus fölment a mennybe, ő is a mennyországba vétetett. Sírja a legenda szerint a
jeruzsálemi Juh-tón közelében van.
A hagyomány úgy tartotta, hogy Mária Jeruzsálemben született, és szülőháza, Anna asszony
háza a Bethesda-tó közelében állt. Az 5 - 6. században e föltételezett születési hely fölé bazilikát
építettek, s ennek fölszentelési napja volt július 26-a, innen ered Szent Anna ünnepének
dátuma.
E napon tehát, mikor Leányfalu búcsúját ünnepeljük, méltán kérhetjük fokozottan Szent Anna
közbenjárását falunk lakóinak lelki üdvéért.
Adorján András (2006)

A templom és az egyházközség újabb kori története
A leányfalusi Szent Anna egyházközség története az 1937-ben megkezdett, napjainkig vezetett
naplójából (Historia Domus) követhető.
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.
Az akkori egyházközség világi elnöke tervezi az épületet. 1940
áprilisára el is készül (12.300,- pengő költséggel, adósság
nélkül) és július 7.-én a főpásztor szenteli fel.
A háború Leányfalut is elérte. 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 Szent Anna templom belső tere
a régi időkben

A templomot – a több hónapig tartó tüzérségi ágyúzás ellenére
– kár nem éri, eltekintve néhány üvegablaktól.

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 megmentette (a napló nem írja le részletesebben
az esetet).
1943 és 44 között megépül a temetőben a ravatalozó-kápolna, de a padlózat betonozása csak
1950-ben készül el.
Miután 1945-ban 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 a főpásztor. Az ünnepélyes
szentmisén részt vesz Tildy Zoltán akkori köztársasági elnök is, aki ezt követően a Sorg
villában látja vendégül a résztvevőket.
A paplak kerítése 1948-ban készül, ugyanekkor állítják a templom előtti Madonna-oltárt.
Mindez, mint eddig és a továbbiakban is minden, a hívek adakozásából válik lehetővé.
Részletek a 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.
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1955 – Új főkeresztet állítottunk a Kálvárián.
Fülöp erdésztől a fa (tölgy), Németh Feri
(ács) faragta és segített felállítani Vukovina
Pistával
és
Vedonya
Kálmánnal
Nagyszerdán, április 6.-án. Április 8.,
Nagypéntek. A helyi tanács nem engedett
kivonulni a Kálváriára. Bálint tanácselnök
Meggyesi
rendőrörs
parancsnokra
hivatkozott. Telefonáltam Székesfehérvárra,
de hiába.
1957 – Április 19., Nagypéntek, a Kálváriára
nem mehettünk.
A Szent Anna templom belső tere 2007-ig

1958 – Április 4., Nagypéntek. Reggel 9-kor szentsír-nyitás, majd egész napos szentségimádás.
Du. 3-kor kivonultunk a Kálváriára. 96-an voltunk. Utána azonnal templomi szertartások, mégis
½ 10-ig tartott. Nagyszombat du. 6-kor feltámadási körmenet. 22 éve ennyien nem voltak,
rengeteg férfi.
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.
1964 – Május 31. Úrnapi körmenet; férfiak kevesebben a szokottnál, asszonyok, mint régen.
1967 – Keresztelés: 14, házasság: -, temetés: 9. Szentáldozás az egész év folyamán: 6846.
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.
1971 – Január 26. Nagy olajkályhát vettem a templomba. Február 14. Tanácsházán voltunk
Miháli István és Kündl 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.
Február 28. A villanyszerelők befejezték a vezetékek elkészítését a harangokhoz a sekrestye
előtérből és a plébániáról. Felrakták az új órát a toronyban. Március 3. Először harangoztunk
villanymeghajtással.
1973 – 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!
1974 – Keresztelés: 12, házasság -, temetés: 15.
1976 – Július 22. Bereczék elvitték a kis és nagyharang motorját, mert leégett, újra kell
tekercselni.
1978 – Március 25. Nagyszombati feltámadási körmenet. Szt.Imre út – Móricz köz – országútkeresztnél 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.
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Mivel a főpásztor plébánost rendelni nem tudott, felkérte Berényi Sándor esperest,
dunabogdányi plébánost, hogy lássa el ő a plébánosi teendőket Leányfalun is. Ő azonban idős
kora miatt ezt csak úgy tudta ellátni, hogy a vasárnapi szentmiséket az esztergomi szeminárium
vicerektora, Csizmadia György – akinek családja Leányfalun lakott, lakik – átvállalta. Később ezt
a feladatot átvette az időközben megnyitott Szent Gellért lelkigyakorlatos ház igazgatója,
Koroncz László atya. A következő naplóbejegyzések tőle származnak:
Kezdettől fogva nagy gondot jelentett számomra a hitoktatás kérdése. Mit lehet tenni ott, ahol
200 iskolás gyerekből 14-16 iskolai hittanos, templomi hittant pedig legfeljebb vasárnapra lehet
bevezetni a misékhez kapcsolva. Próbálkoztam a két mise közötti 35-40 percben hitoktatást
adni. 8-10 gyerek jött el, de később ezek is elmaradtak, hiszen a szülőktől semmiféle támogatást
nem kaptam. Az iskolás generáció szülei teljes hitközönyben élnek, hiszen ők sem tanultak
hittant.
1983 – Keresztelés: 4, házasság: 2, halálozás: 14 (ebből 7 szentséggel ellátatlan)
Meg kell jegyezni, hogy a kántorizálást Zoller Imre vezetése alatt hárman végzik. A 10 órás
szentmisén minden vasárnap Zoller Imre kántorizál, aki a legrosszabb időkben is vállalta a
kockázatot és végezte a kántorizálást. Tulajdonképpen az egyházközségnek sohasem volt
választott és fizetett kántora. Az ötvenes évek elején a kántori teendőket Törökfalvy G.
akadémiát végzett orgonista látta el, teljesen ingyen. Mivel az egyházközség később sem tudott
fizetni, így az ötvenes évek közepétől Benes Józsefné, képesített tanítónő és kántor vállalta,
szintén ingyen. Aztán neki is terhes lett a vasárnapi két mise, így egyik tanító kollégáját felkérte,
hogy második misén lássa el a kántorságot. Így került az orgonához, illetve harmóniumhoz
vasárnapi nagymiséken Zoller Imre ált. isk. tanár, képzett orgonista, aki szívügyet csinált a
kántorizálásból az üldöztetések ellenére is.
A Gondviselés ugyanígy oldotta meg a sekrestyés kérdést is. A virágozást évtizedeken át Szepesi
Imréné végezte szeretetből. Az utóbbi években – mivel az egyháznép fizetni nem tudott –
Ratzenhofer Henrik és felesége vállalták a sekrestyés-adószedő feladatot, amiért az
egyházközségtől havi 200 Ft ’szociális segélyt’ kaptak.
1985 - Az orgonaépítés nem látszott fontos feladatnak, hiszen vagy 3 harmónium áll a
muzsikusok rendelkezésére, mégis elsőrendű feladattá rangosodott. Budapesten a Szt. Anna
templomban lebontásra került egy orgona, hogy újnak adjon helyet. Erről értesült Zoller Imre
kántorunk. Mint idealista zenészember, úgy gondolta, hogy egy ingyen kapott orgonát fel tud
építtetni a mi kis templomunkban. Havas Imre úr és Kecskés János segítségével ki is szállították,
de itt nem volt hova tenni. Ide-oda rakosgatták szétszedett állapotban – garázsba, padlásra,
raktárba.
1986 – Orgonánk építését nagy lendülettel folytattuk. A sípok már február hónapban
idekerültek, de össze kellett hangolni az esztergomi szekrényépítő asztalosok munkáját és az
orgonaépítőkét. Július 29.-én volt az orgonaszentelés, amelyre felkértem a főpásztort, Dr.
Szakos Gyula püspököt. A legnagyobb öröme lehetett a mű létrejöttében Zoller Imrének, aki
sokat is tett az orgonáért. Sajnálatos, hogy ő mindössze egy misén tudta megszólaltatni, egyre
romló egészségi állapota többet nem tett lehetővé.
Építkezés. A döntést a képviselőtestület már az orgonaépítéssel kapcsolatban meghozta, most
pedig, a tervrajzok birtokában megerősítette: át kell építeni a plébániaépületet most, miután
Bécsi Rózsa kiköltözésével az épület teljesen felszabadult. Az átépítés gondolata abból indult el,
hogy szükség van hitoktató teremre. Sok jóindulatú segítővel szeptember első napjaiban
elkezdtük az átépítési munkákat. Terv szerint sikerült tető alá hozni az új részt – hitoktató és
előtér, manzárd kialakítás – a téli idő beálltáig.
A nyári szentmiséket a kinti Szűzanya oltárnál végezzük, mert a templom nyári időben nagyon
meleg és a nyári közösség sehogy sem tudna bezsúfolódni a kis templomba. Itt köszönöm meg
azon férfiak, elsősorban dr. Radvány László fogorvos és társai áldozatkészségét, akik
vasárnaponként – nyáron – a padokat, székeket kiviszik a templomból, majd a 2. szentmise után
visszahelyezik őket a templomba.
1988 – Keresztelés: 12, esketés: 6, temetés: 7 (ebből 4 ellátatlan).
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A diákoknak alig 10%-a jön hittanórára. Az iskolai hittanra még kevesebben, mert nincsenek
beírva. De kedvük sincs hozzá. Du. 4-kor a napköziből kiözönlenek a gyerekek, s akkor a
’hittanosok’ maradjanak még egy órát, sötétben, éhesen. Sokan rágcsálnak a pad alatt hittanóra
közben. Fegyelem? Ismeretlen fogalom. Óriási türelemmel és a bibliai történetek érdekességével
lehet valahogyan némi figyelmet elérni. Szokásomhoz híven a gyerekeket és szülőket
végiglátogattam és a család színe előtt levizsgáztattam a szükséges ismeretekből. Ez a
gyerekeknél, de a szülőknél is jótékony izgalmat váltott ki, de legalább megfordultam a
családoknál és megismerhettem őket.
Nagyon közelít templomunk 100 éves jubileuma: 1992. Erre az alkalomra szeretnénk felújítani
kívül-belül. Kívül csak a torony szorul felújításra. Úgy tervezzük, hogy rézzel fedjük be a sisakot.
A rézre már ígéretünk van, csak egy megbízható mestert kell találnunk.
1992 elején Koroncz atyát elhelyezik Zala megyébe, ahol 2000. december 10.
bekövetkezett haláláig a Leányfalun megtapasztalt aktivitással és a hitéletben
sikereket elérve működött. 1992. augusztus 15.-ével kap ismét plébánost
Leányfalu Horváth Sándor atya, korábbi Budakalász Szent István telepi
plébános személyében. A továbbiak az ő bejegyzései:
Az első benyomások – leszámítva elsőpénteket – igen jó volt. Kb. 300-350 misehallgatóval és
rengeteg áldozóval. Vasárnap szabadtéri mise mindkettő – remek benyomással. A hitoktatás kb
60 gyerekkel megy az iskolában. Templomi oktatást szerettem volna, de nagyot csalódtam. A
szülők 37 gyereket írattak be. A következő szombaton az alsó négy osztályból 2 gyerek
jelentkezett, a felsősök tán 11-en. Pedig más megfelelő idő nem adódik. Du. 4-ig napközi,
óraigazítás után már sötétben kéne a gyerekeket hazaengedni. Azonban a hitoktatás ezen módját
nem adom fel olyan könnyen.
A Polgármesternő – Adorján Istvánné, Veronka – egyházközségi képviseleti tag is, gyakorló
keresztény, példát ad a szentmisehallgatásban és szentáldozásban családjával együtt.
Novemberben egy Videoton TV készüléket ajándékozott a község az egyháznak. A templom előtti
betonozott tér kemény költségeit állta a község. A Móricz Zs. útig vezető gyalogsétányt – melyet
fasor szegélyez – mint parkot a község rendben tartatja. Isten áldja meg Őt ezekért a nemes
gesztusokért!
A művelődési ház szervezésében Puszta Sándor emlékünnep volt, ami jól sikerült. Köllei atya,
Kecskés János gondnok, Zsidei Barnabás tanár előadásai szépek voltak, jól kifejezték a költő pap
iránti tiszteletüket. Ugyancsak a művelődési ház szervezésében ’Kegyelmet és igazságot
énekelek’ címmel egyházzenei hangverseny volt templomunkban a tervezett és majd épülő
református templom javára.
1994 – November 27. Betörtek a plébániára. Ellopták a Funai televíziómat, a Siemens
képmagnómat, 3 téliesített háromnegyedes kabátot, 3 pár bőrkesztyűt, 16.000,- forintot és a
személyi igazolványomat.
1995 – Március. A templomunkat is meglátogatták a betörők. A frissen készült vasajtót
szétvágva és a sekrestye ajtót befeszítve jutottak be. A tabernákulumot is felfeszítve elvittek 2
áldoztató kelyhet (az oltáriszentségeket gondosan az oltárra öntve), 2 monstranciát, 4
miseruhát. Feltörték és kifosztották az összes fali perselyt. A rendőrség kiszállt, a nyomozás
eredménytelen. Közben a tolvajok 3 miseruhát és egy monstranciát visszahoztak! Részben az
árokban, részben egy használaton kívüli dézsában találtunk rájuk. Vajon miért hozták vissza?
Rejtély!
1997 – Július 30. Anna-napi búcsú. ½ 9-kor a szentmisén Bp. Krisztinaváros ifjúsági zeneegyüttese látta el dicséretes módon az ének, liturgikus ének és zene feladatát. A 10 órás misén
Moldovány Stefánia művésznő Gounod Ave Maria –ját énekelte azon a művészi színvonalon,
amit az ima megkíván. Fáradt és rossz éjszaka után levert állapotban 13 órakor kezdtem ebédet
csinálni, majd utána pihenni. ’Maradj velünk Uram, mert esteledik!’
2001 – Megvolt az aranymisém itt a községünkben! Amíg élek, hálás szívvel gondolok a
leányfalusi hívekre!
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2002. február 7.-én kértem a nyugállományba helyezésemet a Bíboros atyától, aki igen
barátságosan fogadta a kérést. 76. évemet taposom, egészségem se jó. A székesfehérvári
Országos Öregpapi Otthonba fogok menni. Jézus légy velem! Már össze is csomagoltam.
Horváth Sándor atya 2008. március 2-án hunyt el Székesfehérvárott. Temetésén
részt vett Leányfalu katolikus egyházközségének több tagja is, Szalay Zoltán
atyával együtt.
Miután 2002. augusztus 1. és 2003. augusztus
1. között a dunabogdányi plébános atya,
Feldhoffer Antal látta el a lelkészi feladatokat,
Dr. Erdő Péter bíboros atya Szalay Zoltán
atyát
helyezte
Leányfalura
lelkipásztorunknak. Ennek immár négy éve.
Ha számba vesszük, hogy honnan hova
jutottunk ezalatt az időszak alatt, nem lesz
rövid a felsorolás!
Megújult a kis templomunk, nemcsak a tető,
de a templombelső is. Megújult az orgona a
sok-sok évi elhanyagoltság után. Igazán szép
és a templombelsővel harmonizáló oltárunk
lett. Komoly felújítást kapott a plébánia
épülete.

A Szent Anna templom belső tere 2007-től

A plébánia emeleti részének átalakításával még több rászoruló vendég kap pihenési lehetőséget.
Ez is misszió!
És a temető! Emlékszünk a korábbi állapotokra. Mostanra már sokkal rendezettebb a sírok
állapota, a ravatalozó és környezete. Az Önkormányzat köteles részvétele a temető
fenntartásában is jórészt rendeződött.
De Zoltán atya nem gondnoknak jött hozzánk! A fenti sokrétű gondnoki munka is közvetlenül
lelki életünk tartozékainak kezelését jelenti.
Az egyházközség élő közösségé alakulása mutatja, hogy egyre többünk életében nyer fontosságot
a vasárnapi misén túl is mindaz, amit kis templomunk kifejez. Kötődünk hozzá és így egymáshoz
is kötődünk. A vasárnapi második mise, a családok miséje, a résztvevők egyre emelkedő száma
mutatja, a sok munka, harc csak-csak eredményre vezetnek. A nagysikerű nyári táborok
remélhetően a hittanra járók számát is emelik majd.
Biztosan nem lehetne olyan, a lelki, vallásos életet is kifejező számokkal statisztikát összeállítani
most, mint ahogy azt 1949-ben Puszta Sándor elkészítette, de az ismert, részben nemcsak
Magyarországra jellemző közállapotok miatt ez nem is várható. De a fentiek erősíthetnek
bennünket, hogy érdemes iparkodnunk, de másik út úgysem vezet sehova.
Tudjuk jól, jó ideje egyház és vallásellenes környezet vesz körül minket. Ebben a környezetben
mindenkinek saját érdeke, hogy kapaszkodót keressen a lelki sivárságban. Ezt a kapaszkodót
megtaláljuk itt: a templom, a közösség az Úristen segítő támaszát adja.
Nevelős Géza

A Szent Anna templomban szolgáló, Leányfalun is lakó lelkipásztorok a kezdettől
máig
Fekete Béla

1933 – 1937

Dr. Katona Puszta Sándor

1937 – 1983 (1946-tól plébános)

Koroncz László

1983 – 1992

Horváth Sándor

1992 – 2002

Szalay Zoltán

2003 –
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