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Az újjáépített Kálvária-kápolnát ünnepi szentmise keretében megáldotta  

dr. Beer Miklós váci megyéspüspök, 2012. szeptember 14-én 
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Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök atya üzenete 
a dunaharaszti kápolna 250 éves jubileumára 

 

 

„A fundamentum Istentől való és Istentől való az 
akarat, mely újra építi a falakat”  

(Wass Albert) 
 

A Kálvária-kápolna Dunaharaszti határában annak a hitnek a bizonysága, 

amely a múlt örökségét jövőbe ívelő feladatként értelmezi. Mindig 

meghat, amikor megújulni látok egy épületet. Természetesen még 

közelebb áll hozzám ez az élmény, ha templomról van szó. Meghat a 

szándék, a töretlen akarat, áldozatvállalás, önzetlenség egy ilyen ügyben. 

Nincs más magyarázat erre, mint a hit. Van értelme, van jövője annak, 

amit teszünk! 

Amikor jelen lehettem ennek a kápolnának a megáldásán, átéltem ezt a 

csodálattal-tisztelettel vegyes élményt. Nem jöttem készületlenül, hiszen Sárospataki György elküldött minden olyan 

fényképet, cikket, ami ennek a kápolnának a történetéről föllelhető volt. Ez úton is köszönetemet fejezem ki érte. A 

fogadalmat tevő család története, a többszöri pusztulás történelmi tragédiái különösen indokolttá teszik, hogy nagyra 

értékeljem az újjáépítés szándékát és megvalósítását. 

Makkabeus Júdás példáját hozom fel analógiaként. Nem küldött volna annyi pénzt az áldozatbemutatásra, ha nem 

hitt volna abban, hogy nagy jutalom vár azokra, akik vallásos lelkülettel haltak meg a csatákban. [2Makk 12.43] 

Ugyanígy ennek a kápolnának újjáépítése is 

abból a szilárd meggyőződésből fakadt, hogy ez 

a hely a jövendő nemzedékek számára is az 

imádság megszentelt helye lesz. Nem áldoztak 

volna fel annyian pénzt, időt, munkát, ha nem 

hittek volna abban, hogy ennek a kápolnának 

jövője lesz. Olyan hely, ahol az Úristen oltalmát 

kérhetik az erre utazók, de hálát is adhatnak a 

megtapasztalt isteni gondviselésért. 

Olyan szép helyen van ez a Kálvária-kápolna! 

Valóban messzire látni a Csepel-szigetre. Nagy-

szerű munkát végeztek a kivitelezők. A mai kor 

technikai lehetőségeit kihasználva nemcsak 

újraépítették az egykori szentélyt, de tovább is 

építették, még szebbé tették, mint volt hajdanán. 

Egyházmegyénk nevében is köszönetet mondok 

mindazoknak, akik szívügyüknek tekintették ezt 

a megújítást és bíztatok mindenkit, hogy öröm-

mel-büszkeséggel keressék fel minél többször! 

Az Úristen áldása legyen életükön! 

 

 

Beer Miklós püspök 
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A Kálvária-kápolna a XIX. század végén … 

 
 

 

 

 

 

 

 

… és 2007. tavaszán. 
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TTöörrttéénneellmmii  ppiillllaannaattookk    
 
 

Kedves dunaharaszti és taksonyi Hívek!  

Kedves Olvasók! 
 

Egy közösség életében mindig fontosak a jelentősebb év-

fordulók. Alkalmasak arra, hogy visszatekintsünk a múltba, 

őseink hitéből táplálkozzunk és előretekintsünk, mit vár tőlünk a 

felnövekvő nemzedék.  

250 évvel ezelőtt őseink felépítették Dunaharaszti és Taksony 

határán a Kálvária-kápolnát. A két és fél évszázad alatt fontos 

lelki és imádságos hely volt a két település híveinek, valamint az 

erre járó, erre utazó embereknek. Mivel ez idő alatt sokszor 

renoválták, szépítették a kápolnát, ugyanakkor nagy pusztítást is 

szenvedett a világháború idején, ezért szorgalmazták az itteni 

lakosok, hogy a nagy évfordulóra jó lenne eredeti formájában 

helyreállítani. Először csak vágyálom volt, hiú reménység, de 

aztán a Gondviselő Isten közbelépett és megindította sok ember szívét, hogy fogjanak össze és valósítsák meg ezt az 

álmot. Hogyan-hogyan nem, egyszerre beindult a tervezés, a szervezés, a munkálatok, az anyagi háttér, a hatóságok 

nagy segítsége, és szemmel láthatólag egyszer csak épült, növekedett a kápolna napról-napra, látványosan. És 

minden összevágott, az összehangolt munkafázisok csodálatosan egybejöttek, és a 250. évfordulóra minden 

elkészült, a Kápolna és a környezete. Ha a Biblia hasonlatát szeretném alkalmazni: „Úgy van az Isten országával, 

mint azzal az emberrel, aki magot vet földjébe. Akár alszik, akár virraszt, s éjszaka van, vagy nappal, a mag 

kicsírázik és szárba szökken, maga sem tudja, hogyan”. [Mk 4,26-27] Mi is hasonlóképpen voltunk. A munka folyt 

szinte magától, varázsütésre.  

Kedves Olvasók! Ennek a nagyszerű összefogásnak lehettem én is tanúja és részese. Hálát adok a Gondviselő 

Istennek, hogy megtörtént a csoda. Az összefogás a hit és a szeretet csodája. Elkészült a Kápolna. Az újra megáldás 

szentmiséjében Dr. Beer Miklós püspök úr is erről a csodáról beszélt. De a természet is hozzájárult a maga 

rendkívüli jelenségével – egy dunaharaszti háromgyermekes édesanya élménye a Kálvária-kápolna megáldási 

szentmiséje alatt, 2012. szeptember 14-én, a Püspök atya szentbeszéde alatt: Ezüstös fényben úszott a kápolna és a 

mögötte lévő erdő. Szinte háromdimenziós képnek látszott. Talán mások is látták ezt a rendkívüli jelet. Az égiek is 

megtiszteltek jelenlékükkel, mint 2007-ben a III. Váci Egyházmegyei Találkozó alkalmával, amikor is a találkozó 

hajnalán a harangláb és a nagy kereszt mögött megjelent a szivárvány. Vagy az infarktusos beteg hírtelen gyógyulása 

a betegek szentségének felvétele és szentáldozás után (az ügyeletes jelenlévő orvos megrökönyödésére és 

csodálatára). 

Kedves Olvasók! 

Azért adjuk közre Krisztus Fénye rendkívüli számát, mert úgy gondoljuk, hogy e „történelmi pillanat” mellett nem 

mehetünk el közömbösen, meg kell örökíteni, és dokumentálni kell ennek a Kápolnának a jelentőségét a 

dunaharaszti és taksonyi hívek számára. 

Legyen tanúja ez a kápolna őseink, valamint a mi hitünknek. Annyi elhúzó tényező próbálná kioltani a mai 

emberekből a vallásos érzületet. Mi nem hagyjuk ezt. Ebben kérjük a Szentlélek Úristen segítségét. 

Végül köszönöm mindazok sok fáradozását, akik a kápolnát helyreállították, valamint köszönöm a szolgálatát 

mindazoknak, akik a megáldási ünnepet előkészítették, megszervezték, valamint Krisztus Fénye jubileumi 

különszámának kiadásában közreműködtek.  

       Szeretettel: Láng András plébános  
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KKááppoollnnáánnkk  úújjrraa  sszzeenntteellvvee  
 Sárospataki György 

 

Sokunk régi vágya teljesült, amikor az újjáépült, most 250 éves Kálvária-kápolnánk 2012. szeptember 

14-én, pénteken új életre kelt. Egyrészt az újjáépítés gondolatának a megszületéséről, a munka 

elindulásáról és az újraszentelés ünnepéről, másrészt arról szeretnék néhány gondolatot megosztani, 

hogy miért viselem szívemen a kápolna sorsát. 

 

Így született kapcsolatom a kápolnával  

Most, hogy a kápolna ismét régi szépségében ragyog, emlékeimben kutatva, sokat gondolok arra, hogyan is alakult a 

kapcsolatom ezzel a felszentelt hellyel. Gyermekként először 1941. Húsvétján, 5 évesen jártam itt, Eichmüller Irma 

dédimmel és Kleinert Terézia mamámmal. Az élmény, ami ekkor rám hatott, óriási volt, a látvány minden részlete 

belém vésődött. Ott álltam a kápolna mögötti bástyán és feltekintettem. Csodálattal töltött el ez a megrendítő 

látvány, ami gyermeki szemem elé tárult. Nagyra nyílt szemekkel tekintettem a sirató asszonyok szomorú alakjára, a 

kétoldalt lévő latrok keresztjére és a középen magasodó, közel 4 méteres óriási, kőkeresztre, amelyen a felfeszített 

Krisztus függött. Közben hallgattam dédim elbeszélését Krisztus keresztútjáról és a húsvét misztériumáról. Ebből az 

időből származik a vonzalmam a kápolnához, a Kálvária-dombhoz és környékéhez.  

A 70-es és a 80-as években a gyerekeimmel, 95-óta unokámmal gyakran kijöttünk ide és ezután is így teszünk, ha az 

idő engedi. A kápolna mögötti kiserdő is érdekes kirándulóhely. Gazdag növényvilága mindig tartogat valami 

csábítóan szépet az arra járóknak.  

Ez a domb nem csak egy háromszögelési alappont, amelynek jelzőköve a kereszt mögött található, de a Gondviselés 

által kiválasztott – különös vonzerővel rendelkező – szakrális hely. Jelenléte az elmúlt 250 év alatt beépült az itt élő 

emberek tudatába, és ezt, mint lelki örökséget sokan még most is hordozzák a szívükben. Úgy gondolom, hogy a 

hely szelleme, a „spiritus lotii” az, ami ma is valóban munkál és alig magyarázható módon hat a haraszti és a 

taksonyi emberekre. 

 

Gondolatok az összetartozásról 

Egy közösséget eggyé formáló összetartó erő a XX. század közepéig az emberekben élő összetartozás élménye volt. 

Ez volt az, ami megvédte a közösséget sok kedvezőtlen külső hatástól és lehetővé tette az összefogást bizonyos 

célok elérésére.  

1945 után a kommunizmus, majd a szocializmus ezt, mint nem kívánatos dolgot, szétverte, és 1990 után ez már csak 

csonkán, szórványosan tudott visszaépülni. A mai pláza, disco, wellnes szemlélet és a fiatalokat romboló média 

miatt, a kábítószerfüggő, személytelenné váló világban az összetartozás érzése szinte elvész. Így válik egy 

egészséges lelkületű társadalom – az együvé tartozás élménye nélküli lakosok halmazává.  

Ez a szomorú tendencia az utóbbi néhány évben megfordulni látszik. Így történt ez nálunk is.  

A kápolna iránti vonzalom, szinte tudat alatt, sokunkban – az elmúlt években és most is - elevenen él. Ennek ékes 

bizonyítéka az az önzetlen összefogás, ami a II. világháborúban rommá vált, majd hiányosan visszaépített kápolna 

újjáépítését lehetővé tette. Idén tavasszal a 250 éves évforduló közeledtével megnyíltak a szívek az adakozásra, 

munkafelajánlásra, régiségek újra teremtésére, restaurálására. Ennek az összefogásnak, sokunk szorgos munkájának 

köszönhetően az előzetes terv szerint június 10-től szeptember 8-ra elkészült a kápolna. 

 

Együtt örültünk 

Szeptember 14-én, pénteken – a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, a kápolna búcsújának a napján – a 

búcsúzó nyár lágyan mosolygó napsütésének örvendve, mosolygós arccal gyülekeztek a hívek és a látogatók a 

Kálvária-dombra. Istennek hála a vártnál jóval többen voltak kíváncsiak az újjászületett kápolnára és a püspök 

atyára. Virágokkal feldíszített kápolnabelső és az előtte álló oltár, a szépen rendbetett domboldal, sok pad, szék és 

szeretetteljes fogadtatás várta az érkezőket. A szertartás 5 órakor kezdődött. Felemelő érzés volt a haraszti Szent 

Cecília és a taksonyi Szent Anna kórus bevezető énekét és az orgonakíséretet hallgatni. Ezután Dr. Beer Miklós 

püspök atya – mindnyájunk örömére – őszinte, felemelően szép szavak és meghitt szertartás keretében megáldotta 

ezt a régi-új Isten-házát. A szentmise után szeretetvendégség várta és aranyló naplemente búcsúztatta az ide-

látogatókat. 

 

Így született újjá a kápolna 

A munkálatok 90 napot vettek igénybe. Ennek összehangoló „karmestere” – spiritus rektora – Frankovits Ferenc 

építőmérnök volt. Az ő minden részletre kiterjedő figyelme, igényes, precíz, szelíden szigorú munkavezetése tette 

lehetővé mindazt, amit ma a kápolna hordoz.  
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Most szóljon maga Frankovits Ferenc, hogyan is kezdődött, folytatódott és érte el a végkifejletet ez a nem 

mindennapi vállalkozás. 

 

Üdvözlöm Krisztus fénye Olvasóit! 

A Kápolna felújításának gondolatát először majd’ két éve, Gráf Lászlótól és Balog Pétertől 

hallottam, s azon nyomban el is határoztam, valamilyen formában segíteni fogok a meg-

valósításában. Különösen nemrég megboldogult szüleim emléke motivált, mert Ők is az elsők 

között voltak, amikor tenni lehetett valamit Isten Háza körül. Nagyon szerették ezt a kis kápolnát…. 

Egy évig „csak” annyi történt, hogy a régi képekről arányosan kiszerkesztettük a huszártorony és a 

toronysüveg méreteit, elterveztük, hogyan lehetne megépíteni és elhelyezni az adott körülmények, 

terepviszonyok között. Mikor már azt hittük, hogy a nehezén túljutottunk, a szervezés elvesztette 

lendületét, előtűntek a „falak”, melyekbe lépten-nyomon beleütköztünk. A hivatalos tervezési-, 

engedélyezési eljárás nem indulhatott el. 

Néhány hónapos téli „álmodozás” után olvastam a húsvéti Krisztus Fénye újságban Dr. Sárospataki 

Gyuri bácsi gondolatait a Kápolnáról, a közelgő évfordulóról. Felkerestem és bemutattam neki a 

vázlatokat, beszéltem arról, hogyan lehetne azokat megvalósítani. András atya – szerintem – csak 

arra várt, hogy lássa ezt az elszántságot, és kezébe vette a „hivatalos” részét a felújításnak. 

Rövidesen elkészültek a jogerős tervek, indulhatott a megvalósítás. 

Ezúton is megköszönöm az együttműködést mindenkinek, akikkel együtt dolgozhattam, többnyire 

régi ismerősnek, barátnak és ez alkalommal megismert minden segítő szándékú jóembernek. Volt 

közöttük magyar, tót, sváb, hívő keresztény és aki „csak nem jár templomba”…. Mindnyájukon 

érződött azonban, hogy felfogták: nem akármilyen „házat” építenek.  

Számomra isteni kegyelem, nagy lelki élmény volt, hogy részt vehettem Isten Házának fel-

újításában, és egyben megerősítette a jövőbe vetett hitemet, mert összefogással és Isten segítségével 

nincs lehetetlen. Ezt már sokaktól hallottam, de a felújítás során meg is tapasztaltam. 

       Áldás, békesség! 

 

Hogy az öröm nehogy teljes legyen… 

A Kápolna-domb az ott természetesen megtelepedett ligetes 50-60 éves olajfákkal, feketefenyővel, akáccal, szinte a 

jeruzsálemi olajfák hegyének a hangulatát hordozta. Ennek mára vége. A Vidékfejlesztési Minisztériumhoz tartozó 

Természetvédelmi Felügyelőség hatóság kiirtotta, mondván, ez egy száraz gyepterület, amely néhány védett növényt 

rejt.  

Mindezt 8 tisztviselő fáradtságos munkájával sikerült kimutatni. Ezekkel a védendő növényekkel régóta együtt élő – 

a tájnak jellegzetes arculatot adó – 50-60 éves olajfák, fenyők és akácok kivágását a magas hatóság kiváló 

időérzékkel szeptember 13-ra, a kápolna ünnepélyes átadását megelőző napra elrendelte, és ennek végrehajtására 

kötelezte az önkormányzatot. Ezt a munkát szomorú szívvel a Zöld Korona Kft. dolgozói végezték el. Így az 

ünnepségre összegyűlt emberek gyönyörködhettek a kápolna szépségében, de annak környezetében kopárság fogadta 

őket.   

Eddig tudatlanul éltünk itt és nem sejtettük, hogy a Kálvária-domb hirtelen így felértékelődik és sokmillió forint 

eszmei értékű apró kis növényt rejt, amelyek amúgy vidáman éltek itt már évszázadok óta. Mindez helybéli 

felfedezőjének idősebb Dr. Sziráki György tudós akadémikusnak köszönhető. Ha ő nem teszi meg bejelentését a 

hatóságnak eme kis növények előfordulásáról, akkor most együgyű lakosként fogalmunk sem lenne az eddig 

hétköznapian szemlélt Kálvária-domb mára különlegessé vált értékéről. Mindezt ezúton megkülönböztetett 

tisztelettel szeretnénk megköszönni Sziráki György akadémikusnak. 

Annak ellenére, hogy a domb hűs árnyék nélkül maradt, ha tehetjük, jöjjünk el néha ide. Aki engedi, hogy itt a 

Teremtő közelsége megérintse, megbékélve simulhat el a lelke.  

 

Végszó 

Hadd idézzek itt Karl József alpolgármester Szent István napi ünnepi beszédéből, ami megkapóan összecseng a 

püspök atya homiliájával. „Egy család, egy közösség, egy falu, egy város vagy az ország csak összefogva, együtt 

gondolkodva, egymást kiegészítve és erősítve képes fennmaradni, fejlődni, boldogulni és a maga választotta utat 

járni. Ha jobbra vágyunk, csak magunkra számíthatunk és arra az összefogásra, ami szilárd alapot teremt, és amelyre 

jövőnket építhetjük.  

 

Ennek példájára ne feledjük el, hogy az összetartozás élményét nekünk is tovább kell adni gyerekeinknek, hogy a 

mostani fiatalok is megérezzék és befogadják ennek fontosságát és örömét. Mert csak így leszünk igazán egyre 

gyarapodó, egymásért tenni akaró és egymást becsülő igazi közösség. Egyszóval értékes tagja a hazánknak. 
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A Kálvária-kápolna rövid története 
2012. szeptember 14. 
(A templom megáldásának ünnepi szentmiséjén ismertette Láng András plébános atya) 
 

A Kápolnáról az első történeti adatokat a Historia Domus-ban és a Canonica Visitatio-ban olvassuk. E szerint 
a Kálvária-kápolnát Stolcz József pesti polgár építette faragott kövekből szobrokkal 1762-ben, Bier András 

plébános idején.  

A templom alapításáról több szóbeli legenda is fennmaradt. Pl. egy peregi földesúr emeltette volna sóskúti 

mészkőből a templomot, hálából, mivel családjával együtt a hatalmas viharból megmenekült ezen a helyen 1760 

tavaszán. Később a haraszti és taksonyi németajkú lakosok kőkeresztet állítottak.  

1785-ben XIII. Kelemen pápa teljes búcsút engedélyezett a Kálváriának, tehát rendszeresen miséztek benne a Szent 

Kereszt felmagasztalásának ünnepén, valamint a nagyböjt péntekjein. 

Történelmi tény, hogy amikor Kossuth Lajos 1848 szeptemberében a magyar forradalom megmentésére alföldi 

toborzó körútra indult, néhány napig mintegy 800 népfelkelő várakozott a Kálvária-dombon a Dunán való átkelésre.  

1944 őszén tragikus módon aknatalálat érte a Kálvária-dombot. Ekkor megsemmisült a kis templom huszártornya, 

tetőzete, falainak egy része és a keresztek. A kápolna hosszú évtizedekig romosan állt, míg Domokos Tibor és 

testvére Viktor, saját költségükön és munkájukkal, lényegében az eredeti falak felhasználásával ismét felépítették 

Isten dicsőségére. A kápolna tornyát akkor nem tudták újjáépíteni. 1985 nyarától miséztek újra a kápolnában.  

1988 nyarán Mihály Márton, dunaharaszti lakos keresztet állított az elpusztult keresztek helyébe. 1992-ben az 

országúttól a kápolnáig vezető beton lépcső készült el.  

A vakolatlan falakat 2007-ben, a Váci Egyházmegyei Találkozó előtt bevakolták, ekkor sárga színezést kapott. 

Ebben az időben indult a kezdeményezés Gráf László dunaharaszti lakos részéről, hogy a Kálvária-kápolnát eredeti 

formájában újjá kéne építeni. Akkor építési vállalkozók ígérték meg, hogy segítenek benne.  

A megvalósulás 2011 őszén indult meg, a tervezés elkészítésével és a különféle engedélyek beszerzésével. A 

Dunaharaszti Önkormányzat vezetőinek és a helybeli és környékbeli vállalkozók áldozatos munkájának 

köszönhetően, Frankovits Ferenc építész vezetésével és irányításával a mai napra ismét teljes szépségében áll a 

Kálvária-kápolna. Ez alkalommal szeretnénk ünnepélyesen köszönetet mondani mindazoknak, akik ebben a 

munkában részt vettek, akár dolgoztak, akár anyagilag támogatták.  

Arra kérjük Főtisztelendő megyés főpásztorunkat, hogy áldja meg újjáépített Kálvária-kápolnánkat. 

 

* * * * *  

A kápolnaszentelési szentmise menete 
2012. szeptember 14. 17 órai kezdettel 

 

Köszöntés és kápolna történetének ismertetése: 
 

Gyülekező ének Hozsanna, 267-es ének Üdvössége lett e háznak népének 

Püspök atya köszöntése 

Kezdő ének bevonulásra: Christus Vincit, gregorián, Szent Cecília kórus 

Kápolnaszentelés: A keresztet ünnepeljük Éneklő Egyház 824 kamara kórus 

Közvetlen az után Szigeti Kilián Dicsőség.  
Olvasmány  
Zsoltár: Szent István kórus és a Szent János bogarak: Ne félj, mert megváltottalak 

Szentlecke 
Alleluja: Szent kereszt ünnepéről! Imádunk Téged Krisztus, és áldunk Téged, mert… 

Evangélium 
Püspök atya beszéde 
Felajánlás: Szent Cecília kórus: Jubilate Deo 

Szent vagy 
Mi Atyánk 

Isten báránya 
Áldozás: Ho. 123, majd, Szent Anna énekkar Taksony: Mit sem aggódom.. 
Kivonulás: Ho. 275 pápai és Ho. 306 Magyar himnusz 

A népénekeket a kibővített Heimat Klang taksonyi zenekar kíséri. 

A szentmisén énekel a Taksonyi Szent Anna – a Dunaharaszti Szent István – és a Dunaharaszti Szent Cecília, 

valamint a Bogarak kórusa, továbbá a frissen alakuló taksonyi gregorián kórus ☺   

(Összeállította Fazekas Tamás kántor)  
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DDrr..  BBeeeerr  MMiikkllóóss  ppüüssppöökk  aattyyaa  aazz  üünnnneeppii  sszzeennttmmiisséénn  
((aa  KKiissDDuunnaa  TTVV  kköözzvveettííttééssee  nnyyoommáánn))    

 

Azt hiszem, mindnyájan érzitek és sejtitek, hogy milyen 

örömmel vagyok itt köztetek. Ami most ezen a Kálvária-

dombon a szemünk elé tárul, nagyszerű hitről, 

összefogásról és emberi magatartásról tanúskodik. Együtt 

akarok örülni veletek. Ennek a felújított, újjáépített Szent 

Keresztről elnevezett Kálvária-kápolnának a megáldásakor, 

mit kívánhatnék én jobban, minthogy ebben a lelkületben 

erősödjön meg a mi elhatározásunk, Jézus Krisztus 

keresztjéből, amivel az Úristen megmutatta az ő szeretetét. 

A Jóisten áldását akarom most kérni erre az új kápolnára, 

hogy veletek együtt mi is a keresztségünkben, az 

Úristenhez való hűségünkben, elköteleződésünkben meg-

erősödjünk. Egyházunk ősi gyakorlata, hogy a kereszt-

ségünk emlékére megáldjuk a vizet, a megáldott vízzel 

megszenteljük a falakat és azokon keresztül egész 

életünket, hogy az Úristen szándéka szerint alakuljon, és 

ennek a megszentelt templomnak a meglátogatásával, 

ennek a szent helynek a nyomán megújuljon, reménytelivé 

váljon az életünk. 

 

SZENTELÉS 
 

Bevallom, hogy nagy izgalommal és kíváncsisággal 

készültem erre a találkozásra. András atya azt mondta: – 

Nem csak Dunaharasztin, Taksonyban és Rákóczi-ligeten 

van templomunk, hanem van egy kis kápolna is, amit 

Püspök atya, Te nem láttál. Ezt a kápolnát most újjá-

építettük, szeretnénk, ha most itt is találkozhatnánk. El nem 

tudtam képzelni, hogy hol is van itt Dunaharaszti határában 

egy olyan hegy, ahonnan messzire el lehet látni. De aztán 

amikor Sárospataki Gyuri bátyánk elküldte az összes 

cikket, ami megjelent erről a kápolnáról, és ezt én 

végigtanulmányozhattam, már volt valami elképzelésem. 

Meg volt egy-két fénykép is, úgyhogy halvány elképze-

lésem már lett, hova is jövök. Őszintén mondom, amikor 

kiszálltam az autóból és megláttam, erre nem számítottam, 

hogy ilyen szép helyen van. Valóban messzire lehet látni a 

Csepel-sziget felé és tényleg egy ilyen szép épületet 

építettetek az eredetinek a helyén.  

Az első gondolatom ez: kétszázötven éve annak, hogy itt az 

első kápolnát, fogadalmi kápolnát megépítette az a kedves 

ember, akinek Isten-élménye volt. Megtapasztalta azt, hogy 

az ő életében, az ő életben maradásában nem minden 

magától értetődő. Ő ezt az Úristen gondoskodó szerete-

teként élte meg és bizonyságát akarta adni ennek. 

Kétszázötven év. 1762, ezt az évszámot, azt hiszem, 

mindnyájan szívünkbe véstük, megjegyeztük. A 

kétszázötven év kapcsán elgondolkodtam azon, hogy a mi 

Váci Egyházmegyénknek is valójában kétszázötven éves 

újkori történelme van. 1756-ban nevezték ki Migazzi 

Kristófot püspöknek, aki a következő évben már bécsi 

érsek lett, majd később bíboros. Ezekben a hatvanas-

hetvenes években kezdték el építeni a Váci Székes-

egyházat, a váci püspöki palotát, a szemináriumot, az 

iskolákat. Tulajdonképpen Vác akkor épült fel. Azoktól az 

évektől kezdve egymás után épültek templomok itt, a török 

által elpusztított Duna-Tisza tájon. Óriási megújulás indult 

el akkor, kétszázötven évvel ezelőtt. Tehát, én ehhez 

kapcsolom először ennek a kápolnának az újjáépítését, 

hogy ti itt, mint mai nemzedék ezt a kétszázötven éves 

örökséget vállaljátok, büszkén hordozzátok, és megőrizni 

akartátok. Természetes, hogy örülök veletek együtt, mint a 

Váci Egyházmegye püspöke, hogy azt, amit örökségül 

kaptunk, azt ilyen nagyszerű példával tudtátok megőrizni 

és mások számára is továbbadni.  

Egy másik gondolatom, hogy a Szent Kereszt tiszteletére 

szentelték fel annak idején is ezt a kis kápolnát, Kálvária-

kápolnaként Jézus keresztútjára, szenvedésére emlékező 

szent helyként. Ez meg kapcsolatot jelent számomra az én 

gyerekkorom meghatározó élményével. Itt a Dunán egy 

kicsit följebb, bár biztos sokat meséltem már nektek, 

Zebegényben nőttem fel abban a kis sváb faluban, ahol egy 

gyönyörű Kós Károly templomot építettek. Annak a 

templomnak két szépséges oldalfreskója van. Az egyik azt 

ábrázolja, hogy Nagy Konstantin császár egy égi jelet látott 

és egy égi hangot hallott: E jelben győzni fogsz! A 

barbárokkal való küzdelemben, háborúban valahogy egy 

felhőjátékban, ki tudja hogyan, egy kereszt jelet látott. 

Ahogy a történelemből tudjuk, a római hadseregnek már 

akkor, a 300-as évek elején sok keresztény tisztje volt. A 

hagyomány szerint ezek a keresztény katonák bátorították 

Nagy Konstantint, hogy hagyja abba a keresztényüldözést. 

A kereszténység nem emberellenes és nem az emberiség és 

a római birodalom ellensége, hanem éppen az életnek az 

útja, útjelzője. Akkor lecseréltették a római sas jelvényeket 

a harci díszeken, és Nagy Konstantin fényes győzelmet 

aratott. Azután 313-ban, milánói rendeletével vetett véget a 

több évszázados keresztényüldözésnek. E jelben győzni 

fogsz! Abban a zebegényi templomban ezt a jelenetet 

festették meg a templom egyik oldalán, a másik oldalán 

pedig Nagy Konstantin császár édesanyjának, Szent Ilona 

császárnőnek a története van fölfestve, aki elzarándokolt 

Jeruzsálembe, és a hagyomány szerint megtalálta a 

Golgotán Jézus keresztjét.  

Ez a gyerekkori kedves emlékem is kötődik ehhez a mai 

ünnephez. Éppen ma, amikor a világegyház a Szent 

Kereszt ünnepét üli, itt mi, Dunaharaszti-Taksony 

határában ennek a szép kápolnának az újraszentelésénél 

Jézus keresztjére tekintünk. Ide tesszük az oltárra, minden 

szentmisénken, a kereszt jelét, hogy elgondolkozzuk ezen, 

ehhez kössük a mi hitvallásunkat, életfelfogásunkat, 

imádságunkat. E jelben győzni fogsz!  

Nagyon szép szentírási olvasmányokat hallottunk ma is a 

szentmisében. Az ószövetségi történetben a kígyó-

marásoktól való szabadulás, a fára tűzött jel, a rézkígyó 

előképe Jézus keresztjének. Pál apostolnak pedig a 

gyönyörű sorai a philippiekhez írt levélből azt a mély 

meggyőződést tükrözik, Pál apostolét, az első vértanúk 

meggyőződését, hogy így szeretett minket az Isten: Jézus 

Krisztus nem csak vállalta értünk az ember-sorsot, hanem 

vállalta értünk ezt a kegyetlen kínhalált. Erre utalt az 

evangéliumi szakasz, a Nikodémussal való beszélgetés, 

hogy így szerette Isten a világot, aki föláldozta magát 

értünk a kereszten. Pál apostol galatákhoz írt levelében van 

egy kedves mondat, amit annak idején, mikor még 

esztergomi tanár voltam, a titkárnőm a számítógépen futó 
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programjába odaírt: Ő szeretett engem és föláldozta magát 

értem. Meghalt értem a kereszten.  

Ezt a személyes hitet kell nekünk újraélni, és amikor mi, az 

őseink nyomán, az őseinktől örökölt szent jeleken 

keresztül, templomainkon, kálváriánkon keresztül a saját 

életünkben akarjuk ezt a hitet érvényre juttatni, ennek is 

ilyen személyes hitté kell érlelődnie. Ő szeretett engem és 

föláldozta magát értem a kereszten. Ezt a személyes isteni 

szeretetet próbáljuk újraélni, ebből indul el a mi világ-

látásunk, emberi magatartásunk. Pál apostolnak még azt a 

gondolatát szeretném idekapcsolni, hogy: Mi a kereszt 

bölcsességét hirdetjük. Ami ostobaságnak, szégyennek 

tűnik, de nekünk az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Az 

első korintusi levélben olvassuk ezeket a szavakat, és az 

egymást követő nemzedékeknek újra és újra a magukévá 

kell tenniük ezeket a szavakat; ezt a szilárd meggyőződést, 

hogy jövőnk csak úgy van és úgy lesz, ha a kereszt 

bölcsességével tekintünk szét ebben a világban.  

De mit is jelent a kereszt bölcsessége? Múlt héten, váci 

katolikus főiskolánk évnyitóján az első éves hallgatóknak 

mondtam egy kis buzdítást. Ennek a lényege ez volt: 

kedves hallgatók, kétféleképpen léphetitek át ennek a 

főiskolának a kapuját. Vagy úgy léptek ide, hogy mi most 

itt megtanulunk egy olyan tudományt, ami képesít majd 

bennünket arra, hogy állásunk legyen, minél több pénzünk 

legyen, minél sikeresebb legyen az életünk, megvalósítsuk 

önmagunkat. De átléphetitek úgy is ennek a főiskolának a 

kapuját, azzal az elhatározással és szándékkal, hogy fel 

akartok készülni arra kemény munkával, tanulással, hogy 

tanítani tudjatok másokat, a rátok bízott gyerekeket, 

fiatalokat, hogy jobbá tudjátok tenni ezt a világot. Ti 

döntsétek el, hogyan lépitek át ezt a kaput.  

Amikor a kereszt bölcsességéről beszél Pál apostol, akkor 

ő nagyon jól érti, hogy az önzés pusztulásba vezet. A jövőt 

csak az önzetlen jóság, a másokért élő lelkület képes 

biztosítani. Ennyire szeretném aktualizálni ennek a mai 

ünnepnek a nagyszerűségét. Nem győzöm megköszönni 

nektek ezt a nagyszerű példát, amit ti itt adtatok ennek a 

kápolnának a felújításával. Halljuk naponta a híreket a 

rádióban, a televízióban, gazdasági válságról, az Európai 

Unióért való aggódásról, és aggódunk a mi magyar 

társadalmunk jövőéért is. Nagyon jól érezzük mindnyájan, 

hogy rossz felé megy ez a világ. Az önzésnek, a profit 

maximalizálásának az útja tönkreteszi a világot. A 

gazdasági válságnak egyetlen oka van, a telhetetlen 

haszonszerzés és hatalomvágy.  

Nincs más kiút, mint a Krisztus keresztjével kijelölt út, az 

önzetlenségnek, a másokért áldozatot vállaló jóságnak az 

útja.  

Ma, amikor itt, hálával telve, együtt ünnepelünk, közösen 

imádkozzunk, hogy hinni tudjunk a kereszt bölcses-

ségében. Nagyon sokszor szoktam mondani, hogy igen, 

gondban van ez az ország; államadósság, munkanélküliség, 

most az aszály sújtotta az országot, és sok mást 

mondhatnánk még.  

De egyetlen kiút van, hogy összekapaszkodunk, és egymást 

megsegítjük. Meg tudjuk tenni. Mindig, mindenhol 

elmondom, képesek vagyunk erre. A mai ünnep is ezt 

mutatja, hogy megtudtátok ezt tenni. Ha fel tudtátok építeni 

ezt a templomot, akkor rendbe tudjuk tenni az orszá-

gunknak is a dolgait is. De csak a Krisztus bölcsességével, 

a Krisztus keresztjének a bölcsességével.  

Imádságra jöttünk össze, hiszen Jézus arra bátorít 

bennünket, hogy kérjük a Szentlelket, és ő elvezet minket a 

bölcsességre, megtanít minket mindarra, amire szükségünk 

van, hogy élni tudjunk. Őseinknek a hitével, a kétszázötven 

éves múltnak, de nyugodtan mondhatjuk, hogy az ezeréves 

szent istváni örökségünknek a hátterével imádkozunk ma is 

itt, hittel Krisztus keresztjére tekintünk, és kérjük a 

Szentlélek Úristent, segítsen, hogy ebben a hitben alakítsuk 

az életünket, a családunk életét, az embertársainkkal való 

kapcsolatot, ennek az országnak az életét. Hogy életünk 

legyen, és bőségben legyen. Hiszem azt, higgyük azt, az 

Úristen képessé tesz bennünket, hogy rendbe tegyük a 

dolgainkat, hogy életünk, jövőnk legyen, egy téren-időn 

túli teljes végtelen távlatként életünk legyen, mert ezt 

szánta nekünk Isten, aki úgy szeretett minket, hogy föl-

áldozta értünk a Fiát a kereszten. Amen. 

 

BÚCSÚ 
 

Zárásképpen annyit szeretnék mondani, valahányszor erre 

jártok, legyetek büszkék arra, hogy itt áll ez az újjáépített 

kápolna bizonyságául annak, hogy rendbe tudjuk tenni a 

dolgainkat. Ez legyen egy kis bíztatás, bátorítás, hogy 

ugyanez igaz a mi társadalmunkra, a mi magyar hazánkra. 

Képesek vagyunk rá, mert az Úristen segít nekünk ebben, 

ha hiszünk Jézus keresztjében. Most hogy ilyen szépen 

együtt vagyunk, ez alkalomból hívlak benneteket arra az 

egyházmegyei feladatra, programra, amit nem kétszázötven 

éves évfordulóra, hanem csupán a II. vatikáni zsinat ötven 

éves évfordulójára terveztünk és szándékozunk. Október 

11-én lesz ötven éve annak, hogy Boldog XXIII. János 

pápa megnyitotta a II. Vatikáni Zsinatot Rómában, azzal a 

nem titkolt szándékkal, hogy a XX. század közepén az 

egyház nézzen szembe önmagával, hogy méltó-e a krisztusi 

egyház névre. Hiteles-e az élete? Most ötven év után még 

többet változott a világ, most már a XXI. századba léptünk, 

és újból nagyon fontos, hogy szembe nézzünk ezzel a 

ténnyel, föltegyük magunknak a kérdést az Úristen színe 

előtt, hogy hiteles-e a mi keresztény életünk. Tényleg a 

Krisztus-hitből fakad-e a mi magatartásunk a családjaink, a 

társadalmunk, a mi kis hazánknak az életében. Több éves 

zsinati feladatra, munkára hívlak benneteket. Az internet 

jóvoltából most már másképp is tudjuk a zsinatot tartani, 

mint akár ötven évvel ezelőtt is, hiszen van internetes 

honlapunk, amibe mindnyájan be tudtok kapcsolódni. 

Megtalálhatjátok: www.zsinat.hu-n, a Váci Egyházmegye 

honlapján. Nagyon kérlek benneteket, imádkozzatok azért, 

hogy megértsük az Úristen szándékát. Hogy tudjunk 

tényleg a föld sója és a világ világossága lenni. Krisztus 

keresztjének bölcsességével gyógyítani, segíteni ezen a 

világon, rendbe tenni a dolgainkat. Akármilyen szép 

gondolatotok van, jó ötletetek, tanácsotok, kérlek ben-

neteket, hogy vegyetek ebben részt. Meg tudjuk tenni, mint 

ahogy meg tudtátok építeni itt, Dunaharaszti és Taksony 

határában ezt a gyönyörű kápolnát. 

 

 

http://kisdunatv.hu/?file=videok/2012/201238/MAGAZIN/201

2_38_akalvariakapolnaavatounnepsege.flv 
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VViisssszzaatteekkiinnttééss  

Aminek köszönhetem a kápolna iránti kötődésem, az 

első sorban az Úr iránti tiszteletem, szeretetem. 

Az írásokból, leírásokból megtudhattuk a 250 év előtti 

történetet, ami Isten dicsőségét és szeretetét hirdeti. 

A hit szemeinek Isten mindig megmutatja magát.  

 A kis kápolna többször megszenvedte a múltat, a 

háborút, a rosszat. Az emberek szíve-lelke, erős akarata 

újra falakat emelt, a Domokos testvérek segítségével. 

Sok évvel ezelőtt általuk kapcsolódtam be először a 

kápolna munkálataiba. Tibi bácsi kérésére ablak-

párkányokat adtam, cementet vittem stb. –  Elkészült! 

Szerény körülmények között, de újra kértük az Urat, 

hogy adja áldását a fáradságos munkára. 

Megtörtént, Isten dicsőségére. 

 Múltak az évek, évtizedek. Többször megálltunk a kis 

kápolna előtt, körbejártuk és imádkoztunk. Az épület 

környékét a természet folyamatosan alakította. Sajnos a 

rossz is megjelent: betörtek, tetőt bontottak, rongáltak és 

loptak. Tavasztól lombhullásig az erőteljesen növekvő 

fák majdnem eltakarták az arra közlekedők elől a 

tiszteletre méltó, szerény kis kápolnát. Sokszor 

megnéztem a soroksári kápolnát, aminek szép tornya 

van.  A mienknek nem volt. Hát lesz – határoztam el 

magam.  

Így született a kezdeményezésem két évvel ezelőtt.  A 

torony építésével kapcsolatban először felkerestem Láng 

András plébános atyát, aki szeretettel fogadott, és 

biztosított támogatásáról. 

Következett a szakemberek csapatának összeállítása 

(kőműves, ács, bádogos stb.). Nagy örömömre szolgált a 

lelkes hozzáállás.  

Mivel a hír gyorsan terjedt, többen felkerestek, hogy ők 

is részt vállalnának a felújításban. Nagyon jól érintett az 

emberek segítőkészsége. Lényükből sugárzott a szeretet 

és ragaszkodás a kis kápolna iránt. Az egyik iparos 

barátom úgy fogadta a feladatot, hogy ő már annyi jót és 

szépet kapott a várostól, a haraszti és taksonyi 

emberektől, hogy ha kell, akár már a jövő héten 

nekifoghatunk az előkészületeknek – hát nekifogtunk! 

    A Plébános úrtól történeti irodalmat, régi képeket 

kaptam. A soroksári kápolnáról több közeli és távoli 

képet készítettem, majd megkezdődött segítséggel a 

torony és a tető számítógépes tervezése.  Amikor az 

elképzelés arányaiban összeállt, megvitattuk a lehető-

ségeket, majd a vázlatot eljuttattuk a tervezőhöz, 

szakszerű átdolgozásra, megrajzolásra. Hosszú vára-

kozás után az elkészült terv gyönyörű lett. 

A hivatalos engedélyezések után megkezdődött a 

gyakorlati kivitelezés, és az újjáépített kápolna szép lett, 

mint az eredeti. 

Végezetül, a jövőt tekintve bízom az emberek jó-

indulatában, hogy óvják és vigyázzák a megújult 

Kálvária-kápolnát. 

Isten dicsőségére. 

 

Gráf László
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(Megjelent Krisztus fénye, 2012. Keresztelő Szent János ünnepe, 46. o.) 

 

 

 

A Dunaharaszti Kálváriakápolna felújításának ütemterve 

2012. június 11. – 16. Kápolna kiürítése: padok, kegytárgyak biztonságos helyre szállítása. Árammérő óra telepítése. 

          június 18. – 30. Tető- és födém bontása, vakolat leverése. Kőműves munkák: vb. koszorúépítés. 

          július  02. – 20. Tetőépítés, tetőfedés, födémépítés. 

          július 23. – augusztus 15. Villanyszerelés, lakatos munkák, vakolatjavítások. 

          augusztus 27. – szeptember 08. Festés, takarítás.    Kápolna átadása 

Frankovits Ferenc és Mészáros Ernő építészek,  

a Kápolna felújításának és újjáépítésének műszaki vezetői 

A megújuló Kálváriakápolna látványterve 



Krisztus fénye különszám  250 éves a Kálvária-kápolna 

 

 14 

 

Adakozók névsora 
Pénzbeli adományok a Kálvária-kápolna felújítására: 
 

Ambrus Jakab 

Bagó László 

Barna Imre 

Bordi Zsigmondné 

Bordi Zsolt 

Dávidné Vajk Ildikó 

Dombi Éva 

Dunaharaszti Önkormányzat 

Egri Lajosné 

Ernszt Józsefné 

Fejes Ernőné 

Fekete Ákos 

Frankovits Ferenc 

Gerstenbrein Jánosné 

Helméczy Károly 

Horváth Péter és Kovács Nagy Rita 

Hujj Mátyásné 

Jakab Lajosné 

Janicsák István 

Kaltenecker Ferencné 

 

id. Karl József  

Kirják Endréné 

Kisné Honti Éva 

Kovács Nagy Gábor  

Kreisz és Kálóczy család 

Kuti Mihály 

Lados és Dán család 

Láng András plébános 

Leitheiser Henrikné 

Mannheim Mátyás Mihály 

Marosi András 

Proksa Lajosné 

Purczeld Györgyné 

Rácz család 

Surányi Sándor 

Tóthné Helméczy Erzsébet 

Vasadi Józsefné 

Végh Gábor  

Wieland Ferencné hozzátartozói 
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Vállalkozók és közösségek,  
egyének, akik munkát és adományt adtak: 
 

Ambrus Jakab kovácsmester 

Balog Norbert asztalos 

Balog Péter ács, tetőfedő 

Fejér Miklós mérési jegyzőkönyvek 

Fodor Ferenc kőműves munkák 

Frankovits Ferenc felelős műszaki vezető 
Fürcht Ernő kőfaragó munkálat 

Gráf László villanyszerelés, villámvédelem és biztonság védelem 

Helfrich Mihály ablakrács 

Ifj. Karl József lakatos munkák 

Kettererné Bauer Mónika ikon adomány 

Leéb Jánosné szőnyeg adomány 

Mészáros Ernő tervező és műszaki ellenőr 

Német Kisebbségi Önkormányzat Szentháromság oszlop rendbehozatala 

Némethné Tóth Ágnes művészettörténész 

Palyaga Zsolt építési anyagok 

Purczeld Györgyné zászlók 

Püsök Károly bádogos 

Sándor Józsefné könyvelési tanácsadó 

Dr. Sárospataky György szakértő és mindenben segítő 

Suhajda János villanyszerelő 

Szabó István festő és mázoló munkák 

Sziklai Kornél tervező 

Taksonyi „KÉSZ” ajtó helyreállítás  

Tiefenbeck Flórián emléktábla és lépcső, kővázák készítése 

Tisóczki Csaba burkoló 

Triton Security biztonsági rendszer 

Virág Gábor villanyhálózat 

Wagner Attila fényképész emlékkép  

Ifj. Wágner István asztalos 

Witzing József építési anyagok 

Zöldkorona Kft. tereprendezés, földmunka 
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EEggyy  kkiisslláánnyy  áállmmaa  bbeetteelljjeessüülltt    
 

Én vagyok ez a kislány, aki ébren is arról álmodott, 

hogy a II. világháborúban súlyosan megsérült Kálvária-

kápolna újra régi fényében hirdeti Isten 

dicsőségét, a Szent Kereszt felmagasztalását. 

Közel hetven esztendőnek kellett eltelnie 

ahhoz, hogy a dunaharaszti Kálvária-kápolna 

régi szépségében vonzza az előtte elhaladó 

emberek szemét, s talán, mint régen, a nők 

keresztet vetnek, a férfiak kalapjukat levetve 

tisztelegnek előtte. Én még emlékszem erre. 

Igaz, arra is, amikor a vörös éra meg-

félemlített vagy elbutított magyarja közöm-

bösen haladt el előtte, vagy egyáltalán oda se 

nézett. A Kálvária-kápolna viszont ott állt 

türelmesen, és várta, eljön még az ő ideje. 

Ahogy el is jött.  

Versemben már jeleztem, hogy Isten kegyel-

mének köszönhetően még elbúcsúzhattam 

kedvenc kápolnámtól, mielőtt áldozatul esett 

a háború borzalmának. Házunkba német 

katonákat szállásoltak el, akik megszerették a nyíltszívű, 

velük beszélgető kislányt, és beültetve a teherautóba, 

vittek kocsikázni, így kerültem én az utolsó pilla-

natokban a még épségben álló kápolnához. Amikor 

elszabadult a pokol, Dunaharasztit kiürítették, és 

mindenki menekült, amerre látott. Előtte még egy 

szomorú, számomra sohase feledhető haláleset történt: 

édesapám halála, akit becsapódó gránátszilánk sebzett 

meg halálosan házunk udvarán. Nem voltunk vele, 

addigra mi elhagytuk az otthont. Átéltem egy mindenki 

számára borzalmas másik eseményt is: a Plébánia előtt 

felállított tankcsapdára ráhajtott egy lovaskocsi, ami 

utasaival, mindennel együtt a levegőbe repült. A házunk 

úgy rengett, mintha az 56-os földrengés előjele lett volna 

akkor. Ekkor, rövid időre, átköltöztünk a Kossuth Lajos 

utcába, anyám, nagyanyám és én, s a férfiak még a 

házban maradtak. Rövid időn belül el kellett hagyni a 

községet, és a családunk Budapestre költözött, gondol-

ván, hogy a fővárost megkímélik a harcok. Sajnos, nem 

így történt. Szétlőtt házak, lerombolt hidak, s úton 

útfélen rengeteg halott, ez tárult az élők szeme elé. 

Korán megismerkedtem a halállal.  

Több napig költözködtünk Budapestre, vittünk magunk-

kal élelmet, amennyit lehetett. Mi egy négyemeletes 

házban laktunk a Kálvária téren, de a közeli utcában volt 

nagyanyámnak egy hentes ismerőse, akinek az istálló-

jában el tudtuk helyezni az élő állatokat. Nemcsak mi 

éheztünk, hanem a család is, amelynél laktunk. Több 

rokonnak is tudtunk szállást biztosítani, és szállásadóink 

és rokonaink is sokszor nálunk étkeztek. Ez így volt a 

háború után is, amíg éltek, és aki nem hagyta el az 

országot, számukra a mi házunk volt a „betérő”. Ezért 

tudok sok mindenről, hiszen sokszor hallgattam a 

felnőttek elbeszélését.  

Nem lehetett véletlen, hogy Pesten a Kálvária téren 

laktunk, még ha akartam volna is tán, akkor sem tudtam 

volna elfeledni a Kálvária-kápolnát Dunaharasztin. 

Pesten, közel a mi szállásunkhoz volt található a Jó 

Pásztor Kápolna, ahová misére jártunk a pesti időkben. 

Amikor nem volt puskaropogás, a közeli Kerepesi 

temetőbe is eljártunk. Viszont volt, hogy az óvóhelyen 

szorongtunk, mintha a fél város ott lett volna, mert sok 

idegen is bejött az óvóhelyre. Itt is két tűz között voltunk, 

mint Dunaharasztin.  

Isten akkor is velünk volt, akkor sem hagytuk el, és Ő 

sem minket. Édesapám halála az Ő titka marad, mi 

elfogadtuk, belenyugodtunk akaratába, de ha Édes-

apámra gondolok, ma is könny borítja el a szememet. A 

háború végét mindenki várta, de amikor az úgynevezett 

„felszabadítók” átvették a hatalmat, sejthettük, mi vár 

népünkre. Az elvadult, sokszor részeg katonák vadász-

tak a lányokra, asszonyokra. Drága édesanyámat vén-

asszonynak öltözve láttam, s ha megjelent egy orosz, 

„bábuskának” szólítottam, mintha a nagyanyám lenne. A 

férfiakat elvitték málenykij robotra. Nagyapámat a 

lichthofba zártuk, amikor az oroszok megjelentek. 

Édesapám halott, az unokaöccsét az unokatestvéreivel 

elvitték, és amikor hazaköltözhettünk, nem tudtuk, hol 

lehetnek. Apám legifjabb unokaöccse még fiatal fiú volt 

akkor, egy részeg orosz katonát útba igazított, s az 

hálából utána lőtt. A férfiak végül megszöktek, így nem 

kerültek évekig szovjet kényszermunkára. Sajnos 

azonban, anyám legfiatalabb bátyja évekig sínylődött 

Oroszországban. Anyám bátyjának családját pedig 

kitelepítették Taksonyból, másik testvére, amerikai 

fogságba kerülve, Németországból már haza se jött.  

Hazaérve házunkba, a németek után orosz katonákat 

szállásoltak el, utánuk meg két orvosnőt, mert az 

iskolában volt a kórház berendezve. Mellettünk, a 

Laffert-kúriában működött az oroszok konyhája. Még 

emlékszem egy idős orosz katonára, aki keresztet vetett 

a falunkon lógó szentkép és kereszt előtt, amikor senki 

sem látta.  

Emlékszem, egy orosz katona járta végig a házakat, és 

terelte ki a nőket, hogy mossák a katonák szennyesét. 
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A Szent Kereszt felmagasztalása 

Illusztráció: képeslap, XX. sz. eleje 

Kisgyerek voltam, ha megláttam, hogy jön egy katona, 

kiabálni kezdtem. Anyám elbújt, nagyanyám, nagyapám, 

apám öccse végezte tovább a munkáját. Nehogy fel-

fedezze édesanyámat, elkezdtem hangosan sírni, mire 

elkáromkodta magát, és elviharzott. Ma is hallom a 

hangját. Ez többször lejátszódott, de amikor rákezdtem a 

sírásra, mindig elmentek.  

Amikor kiürítették a falut, és a családok elhagyták 

otthonukat, élelmiszert, a legfontosabbakat elvitték 

magukkal, de sok minden maradt a házakban. Sajnos 

jócskán előfordult tolvajlás, s szomorúan kellett látni a 

felismert holmit másnál.  

Amikor a német katonákat, mint foglyokat Taksony 

felől a házunk előtt terelték az oroszok, mint a barmokat, 

megrendülve ismertük fel Ottót, aki engem a Kálvária-

kápolnához vitt. Sok fogoly könyörgött, ki hangosan, ki 

halkan, mennyi ereje volt: Wasser! Wasser! Három 

vödör vizet vittünk ki nekik, egyet a házunk elé 

állítottunk, a másik kettőt a szomszéd házak elé. Ott 

álltam, kezemben bögrével. Az oroszok meg ütötték a 

szerencsétlen foglyokat. Intettek, hogy menjek el. 

Fenyegetően néztek rám, de én nem féltem, és ott 

maradtam. A természetem azóta sem változott. Az 

embertelenségre nem vagyok vevő.  

Közvetlenül a háború után, amikor napirenden volt a 

bűnözés, de már megindult az élet, a falvakból a városba 

szállították az élelmet, az erős szürkület sokszor itt érte 

ezeket az embereket Harasztin. Bekéredzkedtek a 

házakba, de nagy volt a bizalmatlanság, és sok helyen 

nem bocsátották be őket, csak mi. Az első kocsi után jött 

a többi, egymásnak szóltak az emberek, az udvarunk 

sokszor volt teli málhás szekerekkel, azokon aludtak, 

majd hajnalban indultak Pestre. Ez így volt minden 

héten, jó darabig. Volt, hogy a kapunk előtt állt egy 

orosz kocsi, s mi megkértük, álljon félre, hadd menjenek 

útjukra a szekerek. Megtették, normálisan viselkedtek. A 

két orvosnő is pártfogásba vett bennünket. Kitettek a 

házunkra egy írást, így nem zaklattak bennünket: 

ugyanis járták a házakat rablás céljából az orosz katonák. 

Erről is van egy emlékem. Bejöttek a házunkba orosz 

katonák, de amikor meglátták, hogy a szobából egymás 

után jönnek elő a férfiak, hiába volt náluk fegyver, 

jobbnak látták elmenni. Azt mondták, hogy a tolmácsot 

keresik. Nagyanyámnak még puszit is nyomtak az arcára. 

Néhány házzal lejjebb pedig betörtek, s a sánta házi-

gazdát, aki nem tudott elmenekülni, jól megverték. Ilyen 

állapotok uralkodtak akkor. S ami utána következett, egy 

újabb rémálom. Rákosi-kor, földrengés, árvíz, és 1956 

őszén a vérbe fojtott forradalom. Aztán a Kádár-kor, a 

gulyáskommunizmus, amit sokan balgán visszasírnak. 

Jó, ha emlékezünk, amit sok család átélt: börtön, ki-

végzés, téeszesítés, megfélemlítés, ügynökök be-

szervezése, papok bebörtönzése, kivégzése, balesetnek 

álcázott halál, egy életet megnyomorító feketelista… 

Mégis tudunk ünnepelni. A Kálvária-kápolna megáldása 

előtt egy órával értünk a helyszínre, és beléphettünk a 

kívül-belül megújított kis templomba, amely tornyát is 

visszanyerte. Majdnem hét évtizedet kellett erre várni, 

hogy a Kápolnát már nem képzeletben, hanem a maga 

valóságában láthassuk, régi fényében. Sokszor emléke-

zem a két Domokos (Deutsch) testvér áldozatos munká-

jára, akik fáradhatatlanul dolgoztak azon, hogy időnként 

tarthassanak szentmisét a híveknek ezen a helyen: a 

Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén és Adventkor. 

A püspöki misén lélekben a Domokos testvérek is jelen 

voltak, sőt édesanyjuk, Karola néni is, aki tanítónőm 

volt, elemista koromban. Mindig hálás szívvel emlé-

kezem rá is.  

Örömmel töltött el, hogy sokan vettek részt az ünnepi 

szentmisén. Isten áldása kísérjen mindenkit, aki vala-

milyen formában résztvett, hogy a nagytemplom mellett 

e kis Kápolnában is hirdethessük Isten dicsőségét.  
 
 

Szeretettel: Gömöriné Fajta Anna 

 
 

Reggel, mikor felébredek és kinyitom szemem, 

A legelső gondolatom Te vagy, Uram, nekem. 

A mai nap mégis rendhagyó volt a számomra, 

Ma vasárnap van, a Szent Kereszt felmagasztalása. 

 

Ma könnyekkel küszködve gondolok keresztedre, 

Kínhalálod az embereknek üdvösséget szerzett. 

Teljesítetted szerető Atyád akaratát, 

Ki úgy szeretett minket, hogy Fiát feláldozá. 

 

Te jó és szerető Fiú, engedelmes voltál, 

Te is szerettél minket, önként vállaltad a halált. 

Feltámadásod után visszatértél Atyádhoz, 

Elfoglalván méltó helyed, uralod a világot. 

 

Drága Keresztedet Szent Ilona megtalálta, 

Tiszteletedre ott felépült a Szent Sír Bazilika. 

Hála Neked, ott én is tiszteletemet tehettem, 

S imádkoztam áhítattal, szívvel-lélekkel. 

 

Ha nehéz a keresztem, a Tiedre tekintek, 

S könnyebb lesz, mert felajánlom Neked szenvedésem. 

Megváltó Kereszted egy darabjával kapott áldás 

Megszünteti a gyötrelmet, s felváltja a boldogság. 

 

Ezt érezvén ma a lelkem szárnyalt felfelé, 

S mintha testem is követné Szent Színed elé. 

E magasztos érzés tanúja lehettél a Kálvárián, 

A Szent Kereszt felmagasztalásának búcsúján! 
 

(2008. szeptember 14-én) 
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Szentháromság-oszlop 

 

Gömöriné Fajta Anna: 
Az újjáépített Kálvária-kápolna megáldása 
 

Istenem, velem voltál, szerettelek szívemből-lelkemből, 

Ma is, és amíg élek, nem mint sok ember, önző érdekből. 

Szentháromság, beleégetted magad örökre elmémbe, 

Nincs oly világi hatalom, mely onnan kitörölhetne. 

 

Még a háború sem akadályozhatott imádásodban, 

Felkerestem házadat helyben és később a fővárosban. 

Négy éves koromban átéltem már sok borzalmat, láttam halált, 

Második otthonom, a szétlőtt templomot és a kápolnát. 

 

Házunkba szállásolt német katonák vittek teherautóval, 

Ahol lőszerraktáruk volt, akkor ott, a Kálvária-dombra. 

Isten kegyelmének köszönhettem, hogy elbúcsúzhattam 

Kedvenc kápolnámtól, mielőtt az oroszok szétlőtték volna.  

 

Két tűz között állt a kis kápolna az ádáz harcban, 

Délről az oroszok, északról a németek lőttek egymásra. 

Évtizedekig volt romos állapotban látható mementóként, 

Milyen pusztítást végez a háború, ember, emlékezzél! 

 

Örök fájdalmam, édesapámat is akkor vesztettem el, 

De nem hagyott el, magához vonzott örökre engem az Isten.  

E halálesetben családomnak is Isten jelentett vigaszt, 

Egész életükben imádták, és nem hagyták el soha.  

 

Édesanyámmal minden vasárnap Taksonyba menet megálltunk, 

A Szent Kereszt Kápolna előtt, és ott szívből imádkoztunk.  

Nem zavartak a bámészkodók kíváncsi pillantásai,  

Hitünket megvallottuk akkor is, mint mindig és ma is.  

 

Édesanyám nem élhette meg a Kápolna szentelését,  

De lelkemben éreztem, ott volt velem a püspöki misén. 

A Mennyben Isten mellett örült, hogy régi fényében áll, 

S a Kereszt fennen hirdeti Jézus Krisztus diadalát. 

 

Lelki szemeim látták elment összes családtagjaim örömét, 

A haraszti és éppúgy a taksonyi hívő őseimét.  

Velem együtt imádkoztak, én a földön és ők a magas Égben, 

Hálát adva, a felszentelt Szent Kereszt az Úr dicsősége.  

 

2012. szeptember 14-én 



250 éves a Kálvária-kápolna  Krisztus fénye különszám 

 

 19 

Wágner Flóra 
Dunaharaszti 

Német Nemzetiségi Tájház 

AA  KKáállvváárriiaa--kkááppoollnnaa  ééss  aa  SSzzeenntthháárroommssáágg--oosszzlloopp  
 
Érdekes és kiváltságos helyzet egy gyermeknek egy 

olyan közegben felnőni, ahol sok jóságos ember mindig 

törekszik nagy dolgokat véghez vinni. 

Mint fiatal, az első ilyen élményem, érzésem, édesapám, 

Wágner László hatására történt, amikor megálmodta a 

Dunaharaszti Sváb Tájház létrehozását, és négy kitartó, 

szorgos barátjával és azok feleségével, sok munkával ma 

egy kincset tudhatnak magukénak. 

Én ezt az érzést ahhoz tudnám hasonlítani, mint mikor 

régen a dédnagymamám tálalószekrényében egy „kin-

cses fiókot” találtam. Az ódon fiók tele volt régi-régi 

színes gombokkal, a Mamám pedig cseppet sem bánta, 

hogy jó néhány messzire elgurult, az 

örömöm őt is megnevettette; ezáltal 

nem csak ő adott nekem örömöt, 

hanem én is szereztem neki egy 

mókás délutánt. 

Nekem ez kincs volt, mert igaz volt, 

és önzetlen. Bár rég volt, kislány 

voltam, de az emléke még mindig egy 

kincs, örökre ott marad a lelkem 

gyermeki részében. 

Lehet, hogy ez egy érdekes hasonlat, 

de szerintem az életben minden min-

dennek kölcsönhatása. Az életutunk a 

kölcsönösség és a harmónia keresé-

séről, a megpillantásról, a felismerés-

ről és célok eléréséről és megterem-

téséről szól anélkül, hogy a jelent 

elhalasztanánk. Hisz nagyon fontos, 

hogy a szemünket nyitva tartsuk, és 

csak egy másodpercre is körülnéz-

zünk, és örüljünk annak, ami körülvesz. 

Akárhányszor a kis árva Kálvária-kápolnát megpillan-

tottam útközben, még romjaiban is ragyogó és szelíd 

 volt, ahogy a füves lankára simult. Kis harmatcseppnek 

vagy gyenge szirmú fehér kamillavirágnak tartottam, 

amely a dombbal egyensúlyban, harmóniában él. 

Szerényen álldogált ott mindig, együtt a lengedező 

mezei virágokkal, az őt körülvevő erdővel, mint ahogy 

most is, csak most új külsővel. 

Mindig azon derengtem, mit át nem élhetett ez az Isten- 

óvta kis épület. Háborúk, válságok, szomorúság vagy 

akár boldog idők, és mégis rendíthetetlen. Van benne 

valami misztikum, valami összetartó védőerő, benne van 

a szív. 

Örömmel tapasztalom azt, hogy még vannak igazi 

értékek, vannak ezt felismerő, és ezekért az igaz 

értékekért nem kevés időt és fáradtságot áldozó 

emberek. 

Mi, a Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzat 

is elvállaltunk egy csekély és nemes feladatot a nagy 

felújításban. Ugyanis az árválkodó kápolna egyetlen 

társasága egy eredeti faragott német gót betűs Szent-

háromság-oszlop volt. Ezért kötelességünknek éreztük 

az ősi írású oszlop újjávarázsolását. Pont olyan kül-

detésnek éreztük, mint Frankovits Ferenc építészmérnök 

és Sárospataki György is, akik az egész renoválást 

vezényelték. 

Sajnos, az eredeti oszlopot újra földbe állítani már nem 

tudtuk, túl nagyok voltak a korhadás okozta károk. 

Annak ellenére, hogy ez szomorúan hatott ránk, fel-

emelő érzés volt a rajta található szöveget újjáéleszteni. 

A kettérepedt oszlopon először csak hasadások, köze-

lebbről vonalak, és ha egészen erősen 

törtük a fejünket, betűk is összeálltak. 

A szöveget Hugyecsek Balázs restau-

rátor és kollégái fejtették meg. 

Az írás alapján az oszlop 1908-ban 

került a kápolna földjébe. Sajnos, a 

készítőjét nem tudjuk, csak egy A. M. 

monogramm alapján találgathattunk, 

ki is készíthette?  

„Az Atya, a Fiú és a Szentlélek” – ez 

olvasható most a Kálvária új oszlopán 

is, amit Halász Attila fafaragó készí-

tett. Információink szerint az oszlop 

ívét korábban egy üvegajtó által 

védett szentkép díszítette. Erre 

vonatkozóan felkértük Hugyecsek 

Balázst, a szentendrei skanzenből, 

hogy adjon segítséget, ilyen idő 

tájban milyen képeket alkalmazhat-

tak. 

A régi oszlopot végül, amennyire menthető volt, 

felújítottuk, és a kápolna belsejében helyeztük el, hogy 

emlékeztessen minket a múltra, őseinkre és azokra a 

rokonainkra, szeretteinkre, akik még erre az eredeti 

oszlopra tekintettek fel, olvasták sorait. 

Ez a nagyszerű feladat és egyben megtiszteltetés a 

nemzetiségünknek nagyon fontos volt. Nekem az a 

gondolat jutott eszembe, amikor a régi kettévált oszlop 

után az egységes erős fából készült remekművet láttam, 

hogy ez a felúj í tás egy kicsit jelenti az össze-

kovácsolódást, azt hogy össze kell tartanunk, meg kell 

fognunk egymás kezét, felnézni az égre, és erőt kérni. 

Végszóként én személy szerint nagyon örülök, hogy ezt 

a kápolnát, ezt a védett apró, tiszta mezei virágot, egy 

kicsit mi is gondozhattuk, locsolgathattuk, és láthattuk, 

ahogy végül az avató ünnepségen újra kinyitotta 

szirmait... 

Mindenki lelke egy kicsit eggyé vált. 
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TTeerrmméésszzeettii  éérrttéékkeekk  aa  KKááppoollnnaa--ddoommbboonn  
Dr. Sziráki György 

 

Dunaharaszti határának Taksony felé eső, homokbuckás részén valamikor ligetes megjelenésű erdő terült el. Ez az 

erdő kocsányos tölggyel tarkított fehérnyár csoportokból állhatott, a fával borított területek pedig kisebb-nagyobb 

gyepfoltokkal, tisztásokkal váltakoztak. 

Az évszázadokkal ezelőtti fehérnyárak leszármazottai ma is itt vannak – ha meg is próbáltak helyükre akácot vagy 

hibrid nyárakat telepíteni –, és vannak tisztások is. Szerencsére vannak! Ugyanis ezek a tisztások, gyepfoltok sok 

szépséget és értéket őriztek meg. Olyan szépségeket és értékeket, amelyek sajátossá, egyedivé teszik azt a tájat, ahol 

élünk, és amely értékek mára már számos helyről eltűntek. 

Vannak olyan természeti szépségek, amelyek azonnal mellbe vágják, lenyűgözik az embert, de vannak olyanok is, 

amelyeket csak akkor veszünk észre, ha nyugodt lélekkel és nyitott szemmel közel hajolunk hozzájuk. Ilyen nyugodt 

lélek és nyitott szem kell ahhoz is, hogy a Kápolna-erdő tisztásain ne csak egyszerű füvet lássunk, hanem 

észrevegyük a fű között a virágot is, és észrevegyük, hogy a „fű” sem egyféle, és nem is egyszerű. 

Mindegyik itteni tisztáson vannak törvény által védett, és egyéb ritka növények, és szinte mindegyiken más-más 

különlegesség díszlik a legszebben. Ahol viszont a legtöbb természeti értéket találjuk meg együtt, egy kicsiny 

helyen, az maga a Kápolna-domb, vagy ismertebb nevén Kálvária-domb. Már önmagában a növényzet sokszínűsége 

is értéket jelent; közel ötven faj példányait lehet itt megtalálni. Ugyanakkor ez a homoki gyepfolt az, ahol területünk 

két fokozottan védett növénye, és további három, törvény által védett növény is előfordul. Lássuk ezeket sorjában! 

 

Csikófark (Ephedra distachya) 
A nyitvatermők közé tartozó, többszörösen elágazó szárú törpecserje, amely 

30 cm-nél ritkán nő nagyobbra. Hajtásai vékonyak, hengeresek, szürkés- 

vagy kékeszöldek. Gyakran ujjnyi vastag gyöktörzse a talajban húzódik, de 

meredek lejtőjű homokbuckákon felszínre is kerülhet. A virág vagy termés 

nélküli növény első látásra összetéveszthető a zsurlók meddő hajtásaival. 

Ez azért lehetséges, mert levelei (a zsurlók leveleihez hasonlóan) apró 

pikkelyekké módosultak, és a tövükön összeforrva a szárcsomókon hüvelyt 

formálnak – élesen elkülönítve így a szártagokat. Ha viszont jobban 

odafigyelünk, nem tévedhetünk: a zsurlók levélhüvelye mindig sokcsúcsú, 

míg a csikófarké két, egymással szemben lévő pikkelyből áll össze. 

A csikófark kétlaki; a porzós virágzat rövid, sárga, ovális kis barka, míg a termős virágzatból málna-szerű piros 

álbogyó fejlődik a megduzzadó murvalevelek részvételével. Gyakori, hogy egy adott területen csak termős vagy 

csak porzós virágú telepei vannak. Dunaharaszti határában manapság csak porzós virágait látni – de azokat is ritkán. 

Ugyan a Kápolna-domb oldalában a faj számos példánya él, de jobbára csak virág nélküli hajtásokat hoz. Más volt a 

helyzet több évtizeddel ezelőtt. Korabeli feljegyzések szerint a Taksonyba vivő út keleti oldala piroslott a termős 

csikófark példányok tömegétől. 

A száraz élőhelyeket kedveli; Dél-Európától Kínáig homoki, lösz- és sziklagyepekben fordul elő. Európai 

elterjedésének északi határa hazánkban van. Érdemes megjegyezni, hogy az egész növény mérgező. Régebben 

gyógyszeripari felhasználásra gyűjtötték is. Ma Magyarországon fokozottan védett; egy példány eszmei értéke 

100 000 Ft. 

 

Homoki kikerics (Colchicum arenarium) 
Törékeny termetű, 5-15 cm magas növény. Rózsaszín vagy lilás virágaival 

augusztus végétől október elejéig találkozhatunk. Leveleit ilyenkor hiába 

keresnénk; azok csak a következő év tavaszán bújnak elő, és tavasszal 

jelennek meg a magvakat tartalmazó, háromrekeszű termései is. 

Homokpusztákon és sztyeppréteken fordul elő, míg a hozzá hasonló, de 

jóval gyakoribb, és nagyobb termetű rokona, az őszi kikerics főleg az üde 

hegyi réteket kedveli. Legszebb állományai a Duna-Tisza közén díszlenek. 

A Kárpát-medence középső területein kívül csak a Balkán-félsziget néhány 

pontján él. 

Bár a virág nem mondható kicsinek („szirmai” – pontosabban: lepelcimpái – nagyjából 3 cm hosszúságúak), nem 

biztos, hogy rátalálunk, mivel egy-egy példány csak rövid ideig nyílik. Ezzel magyarázható, hogy dunaharaszti, ezen 

belül kápolna-dombi előfordulására csak a legutóbbi években sikerült fényt derítenünk. 

Ez a növény is mérgező és fokozottan védett. Egy tő eszmei természetvédelmi értéke 100 000 Ft. 
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Szártalan csűdfű (Astragalus excapus) 
A pillangósvirágúak közé tartozó, sajátos megjelenésű, könnyen felismerhető 

faj. Páratlanul szárnyalt, dús szőrű tőálló levelei koszorúként fogják közre a 

szár nélküli, csomóban ülő, élénksárga virágokat, amelyek rendszerint május 

vége felé kezdenek nyílni. Homokpusztákon, homoki réteken és lösz-

gyepekben él. Közép-Európa és a Balkán több országában is előfordul, de 

mindenhol veszélyeztetett. Törvény által védett növényünk. Természet-

védelmi értéke az október elsején hatályba lépett rendelet értelmében 

jelentősen megemelkedett, és immár 50 000 Ft. Érdemes megemlíteni, hogy 

a szártalan csűdfű egy fokozottan védett boglárkalepkének, a fóti boglárkának egyik tápnövénye, így lehetséges, 

hogy az is él a Kápolna-dombon. 

 

Pusztai meténg (Vinca herbacea) 
Kis termetű, kúszó szárú, évelő növény, melynek indái nem gyökereznek le. 

Virágai sötétkékek, és általában májusban nyílnak. Elterjedése meglehetősen 

nagy: Közép-Európa keleti felétől egészen Irán északi részéig nyúlik, de 

sehol sem gyakori. A homok- és löszgyepeken kívül sziklagyepekben és 

karsztbokorerdőkben is előfordul. Magyarországon védett; természetvédelmi 

értéke 5 000 Ft. Kertekben, temetőkben vagy erdők aljnövényzetében 

gyakran találkozhatunk nem védett rokonával, a kis meténggel, más néven 

télizöld meténggel, amely legyökerező indájú és örökzöld, így a két fajt nem 

nehéz megkülönböztetnünk. 

 

Homoki nőszirom (Iris arenaria) 
Piciny, de csinos, halvány- vagy élénksárga virág, amelyik rendszerint április közepén 

vagy végén nyílik – legalább is a mi vidékünkön. Magassága rendszerint egy arasz 

sincsen. Nagyon rövid idő alatt – akár egy nap alatt is – elnyílik, így nem könnyű 

észrevenni. Ehhez járul az is, hogy levelei szokatlanul, szinte fű-szerűen keskenyek, 

gyakran csak 2-3 mm szélességűek. Leginkább a homoki gyepeket kedveli, de 

sziklafüves lejtőkön is él. Szűk elterjedésű; Magyarországon kívül csak Szlovákia déli 

szegélyén és Csehország dél-keleti csücskében tenyészik. Védett növényünk; 

természetvédelmi értéke 10 000 Ft. 

 

Nem védettek, de értéket jelentenek... 
Közismert, és már ebben a kis írásban is szó esett róla, hogy maga a sokféleség, a sokszínűség (közkeletű szóval: 

„biodiverzitás”) is érték egy terület élővilága esetében. És a Kápolna-domb ebben a vonatkozásban is figyelemre 

méltó. Nem lenne érdemes felsorolni az összes eddig itt megtalált növényfajt, de néhányat azért megemlítenénk. 

A magyar szegfű (Dianthus pontedere) dekoratív megjelenésű; vad törökszegfűnek is nevezik. Viasz bevonattól 

többé-kevésbé szürkés színezetű, többnyire 35-45 cm magas. Rózsaszín virágai szártetőző csomókban állnak, és 

májustól kezdődően nyílnak. Elterjedése a Kárpát-medencére szorítkozik. 

A taréjos búzafű (Agropyron pectinatiforme) egy nem mindenhol megtalálható pázsitfű-féle. Kalászában a 

fűzérkék két oldalt, taréj- vagy fésűszerűen állnak. Magassága a 40 centimétert ritkán haladja meg. Előfordulása az 

Alföld nagy részén szórványos. 

Az Alföldön szintén szórványos előfordulású élesmosófű (Chrysopogon gryllus) gyakran az egy métert is elérő 

magasságú, erős, kissé fásodó gyökérzetű, évelő növény. Levelei ritkás szőrűek. Virágzata 10-25 cm hosszú, igen 

laza, lilásbarna vagy vöröses buga, melyben a füzérkék vékony, és meglehetősen hosszú ágakon ülnek. Virágzása a 

nyár derekára esik; ilyenkor a Kápolna-domb legszembetűnőbb fűféléje. Igazi melegkedvelő, dél-eurázsiai 

sztyeppnövény. 

Száraz sztyepprétek növénye a májustól virágzó erdélyi gyöngyperje (Melica transsilvanica) is. Meglehetősen 

magas szálú; a mi vidékünkön 60 cm körülire nő meg. Virágzata tömött buga; virágzásának ideje májustól július 

végéig terjed. Előfordulása az Alföldön nem általános. 

 

Felelősségünk  
A védett növény- vagy állatfajokat elsősorban ritkaságuk, és nem különleges szépségük teszi értékké. Ha nem 

figyelünk rájuk, úgy a természetnek ezek az alkotásai örökre eltűnhetnek környékünkről, országunkból vagy akár 

földünkről is. A Kápolna-domb természeti értékei sok évszázad óta megvannak. Ahhoz, hogy ezek az értékek 

továbbra is megmaradjanak, nekünk, ma itt élő embereknek nem kell többet tennünk annál, mint hogy megőrizzük 

ezt a területet a maga természetes állapotában. 
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  MMEESSÉÉLLŐŐ  KKEERREESSZZTTEEKK  
  

NNaagg yy   AAnn ggee ll aa   
 

Az alkonyat rőt fényében 

végignéz a lankás tájon. 

Lágyvonalú dombok mö-

gött az ezüst folyó lomhán 

görgeti hullámait. A zaj 

elül. Béke van.  

– Innen, a toronyból jól 

látszik a környék. Esti 

pihenőre szoktam meghúzódni a falmélyedésben. Fehér 

tollam rendezgetem, tisztítgatom, fésülgetem. Piros 

lábam magam alá húzom. Szemem lecsukódik.  

A galamb halkan sóhajt, lassul szívverése.  

– Felettem kecses és karcsú, kedves kontyot viselő 

torony néz az ég felé, a hegyén fényes, új kereszt. A 

domb lábánál széles országút. Nappal nagy a nyüzsgés, 

estére csillapszik. Elnyugszik fű és fa, állat és ember. A 

csendben halk neszek, különös hangok kelnek életre, 

finom pengés, halk zengés, mégsem harangszó, távolról 

hívó. Belülről jön, felülről?  

Enyhe fuvallat simítja a tájat, s szellőként járnak a 

gondolatok. 

– Mennyi történet, mily csodák, vad borzalmak, fény 

és sötétség, minek tanúi vagytok, ó, keresztek! 

– Bizony, e táj sem volt mindig ily szelíd békében 

fürdő. Vad háborúságban üldözték híveim, vér folyt 

patakokban, ember s állat honát nem lelhette. Gyászos 

holtaké volt a vidék, ki élt, menekült. Mocsár és puszta-

ság, romok, melyek házak és templomok voltak valaha, 

ez volt e táj… Aztán eltakarodtak az én üldözőim.  

– Mikor engem emeltek, hálás szívből jött az adomány. 

Szegények voltak, de boldogok a népek. Szerettek és 

gondomat viselték.  

– S még régebben? Ez ország volt a szív, melynek 

Koszorús fője vitt az élen engem, s fiát, az Érdemest, hű 

szolgáimmal, jelemben nevelte. Szentek aranyága, mi 

innen sarjadt, s nőtt a magasba, egészen az égig – vitéz 

harcosok s gyönge virágszálak, én jelemben ők is. A 

Gyöngyszem apáca most is imádkozik, az Istennek 

Esküdött ma is közbenjár érettetek, ne féljetek! 

– Az éjben szoktunk beszélgetni. Hallgatom testvéreim 

szavát a csendben.  

– A nagyváros Urunk édesanyjának szentelt temploma, 

két csonka toronnyal, rettentő időkről mesél. Alatta 

hömpölygő emberáradatról, vérről, rettegésről, gyilokról 

és vad gyűlölettől kifordult világról. Engem akartak 

eltaposni – emlékszik keresztje. – Pedig szabadság az én 

Törvényemben, testvériség az én Szeretetemben, egyen-

lőség csak az általam hirdetett Istenben létezik.  

– Másik testvérem a hűséges város királyi várának 

templomán fénylik. Alatta baráti, puha-szláv-szavú nép 

jár évszázadok óta. Be sok királyi fő szentelődött koro-

nával benne, s apostolok fejedelme is szolgált temp-

lomában, mi Máriáé szintén. Ő büszke, és örülhet ennek.  

– A száztornyú városból szól testvérem, hallod? Az ő 

szava halkabb, s néha mesél csak. Ritkább a lélek arra-

felé, beszéde merengő, magányosnak érzed.  

– Dúló harcot, békétlenséget hoztak a századok ennek 

a vidéknek. Most nyugalom van, de lélektelen. A 

gyermek ember néha nálam magasabbra építi a házat, és 

semmit sem látok, csak szűk követ, vagy még azt sem, 

betont és üveget – sóhajt ez a kereszt.  

– Ám mily jó beszélgetni testvéreimmel, kik e folyó 

mentén, északabbra laknak, nagy családban. Apostol-

utódok lakják e várost ezer éve. Mikor én születtem, az 

időben emelt templomot, könyvek házát a Krisztus-

hordozó olasz őbenne. Felhajózva tőlünk, a nagy víz 

partján templomtornyai barátságos, biztos, reményteli 

képpel köszöntik az embert, művelt és gazdag, bőséges 

forrást kínálva a létnek. Kell-e ennél több? – jegyzi meg 

a sötét égen csillagként ragyogó ősi tanú. – Lám, vannak 

oly helyek, hol tucatnál többen is vagyunk testvérek, s  

mily boldogság együtt lenni, s közösen hirdetni Istent s ő 

Egyfiát!  

– És egy a gyászunk is, mikor nagycsütörtökönként 

harangjaink az örök városba, hozzátok mennek, testvé-

reim. A domb, ahol állok, hívő s hitetlennek Urunk földi 

útját mutatja örökre.  

Ekkor felmerül benne a szívszaggató kép, mi száz éve 

keleten történt. Krisztus-követő milliók hullottak halálba. 

Egy korszak eltűnt, s a semmi jött helyébe.  

– Ennek fekete folytatása volt, hogy földre omoltam, 

és az antikrisztusnak katonái megtapostak, nem kímélve 

mi szent és örök, mi kell, hogy boldoguljon az ember. 

Elborított a gépágyúk tüze, s az örökmécsnek kicsi láng-

ja kihunyt alattam hosszú időre. Sok-sok évig e szent 

hely csak köveiben élt, ezek rejtettek, óvtak engem, míg 

egy szép napon eljött értem két testvér...  

– Aztán visszakaptam kecses, kedves tornyom, és 

ismét láthatom ma e tájat, mi szülőhelyem. Most nem 

bántanak.   

– Mégis, néha könnyezve hallgatom az üres temp-

lomok felett magasodó testvéreim keserű sóhaját, hisz 

egykor Jézus kertje volt ez a táj. E földrész magvetője 

volt az Áldott, s a szegény kis Francia szava örök, lelke-

sedése lángoló tűz minden nemzedéknek. Eltűnik-e a 

pusztaság végre? – tűnődöm sokszor. 

– Most béke van. De sok a szenvedés, úttalan tévely, 

zavar és kétely, az ember sokszor hiábavaló köveket 

görget egy életen át. Építkeznek a népek. Ki tőzsde-

palotát, … ám van, ki templomot.  

A fehér galamb kis szemét lehunyja, s álmodik arany 

búzát, puha fészket egy biztos tenyérben.  

– E ház, mi otthonom e kicsi dombon, a reménység 

sziklavára! – hirdeti a kereszt.  
 

 

 

Ő nem alszik. Jelnek áll .   
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Kerekes Anna, Dunaharaszti 

Mets György, Dunaharaszti 

Dr. Dán Gellért, Dunaharaszti 

KORTÁRS MŰVÉSZEK 

A KÁPOLNÁRÓL 
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Deladunay Deák László, 

Dunaharaszti 

Lövészné Nagy Erzsébet, 

Kunszentmiklós 

Wágner Mátyás, Taksony 

Szőke Ferenc, Kunszentmiklós 
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Hol Isten, ott szükség nincsen! 

Emlékszem, gyermekkoromban csak a négy fal állt. Egy kicsit félelmetes volt. 200 esztendő nagy idő, gondoltam 

akkor.  Osztálykiránduláson szinte csak hasonló romos kápolnát, útszéli keresztet láttam. Valahogy fiatalon az volt 

az érzésem, hogy ez az élet rendje. Lerombolták a harcokban a templomunkat is, de felépült az új templom a régi 

helyett, mert szükség volt templomra.  

Házi áldáson olvastam, „hol Isten, ott szükség nincsen”.  Azt gondoltam, ha szükség lesz kápolnára, majd épül egy 

új. Kirándulni jártunk a csati erdőbe, érdekes volt körbe járni a kápolnát, és elképzelni, hogy nem is olyan rég még 

szentmisére jártak ide emberek. Gyönyörű volt a környék, a Kálvária-domb értékes, ritka aljnövényzete (akkor még 

csak az árvalányhajat ismertem) és a gyakran előbukkanó őzek lenyűgöztek.  

A természet, a matematika, az irodalom rejtelmeibe volt, aki bevezessen. Sajnos, a vasárnapi templomba járáson 

kívül viszont nem volt kötődésem semmilyen közösséggel. Gyermekeim felnőtté értek, és egyre jobban vágyódtam 

arra, hogy egy nagyobb közösségért is tegyek valami szépet és jót. Ragyogó alkalomnak látszódott a rendszerváltás 

időszaka. Politikai párt nem vonzott, így gyökereimet tekintve maradt a lokálpatriotizmus és a hitem.  

Közösséghez tartozni jó. A keresztény közösséghez tartozás ajándék számomra. És lassan a már tető alá hozott 

kápolna is megtelt élettel. A 2007. júniusban megrendezett Váci Egyházmegyei Találkozóra gyönyörűen tatarozott 

kápolna reménységet öntött a lelkekbe, hogy talán egyszer még a régi torony is újjászülethet. És 2012 szeptemberére 

közös akarattal és összefogással újra méltón hirdeti Krisztus Urunk dicsőségét a Taksony és Dunaharaszti határában 

250 éve épült kápolna. 

Ma már tudom, hogy szükség van a Kápolnára. Hiszen felépült. 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! 

Györke Erzsébet  
taksonyi lokálpatrióta 
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Szeretett kincsünk: a Kálvária 
 

Gyermekkorom meghatározó élménye a Kálvária-

látogatás. Minden Nagypéntek este sötétedéskor az 

egész családunk felkerekedett a városszéli Kálvária-

dombhoz, amelyen messziről világítottak már a 

gyertyák. Végigjártuk a stációkat, s valami csöndes 

békesség szállta meg szíveinket. Ezt az élményt 

szerettem volna én is tovább adni gyermekeimnek, s 

hála a gondviselésnek, itt van a közelünkben ez a szép 

Kálvária-domb a kápolnával. Ide mi is elzarándokoltunk 

minden Nagypéntek délután, amikor az Úr Jézus 

halálára emlékeztünk. Igaz, itt bent végeztük a kereszt-

utat, huzatos, kicsi helyen, de a húsvéti előkészüle-

tünkhöz ez nagyon hozzátartozott.  

Gyermekeim nagyobb korukban maguk vezették a 

keresztutat, az odalátogatók örömére. 

Akkor a kápolna még nagyon romos állapotban volt 

belülről is, de így is bensőséges hangulatot árasztott. Ha 

sütött a nap, elüldögéltünk a szép környezetben, az 

épület mögötti keresztnél.  

Nagyon örültem, ha bármi szépítő munka történt itt; így 

egyszer egy esküvőre készülő menyasszony festette ki 

belülről a kápolnát és szép, tiszta falak között 

szolgálhattam a házasságkötési szertartáson. 

Újabb felemelő élményt nyújtottak az adventi roráték. 

Egy maroknyi csapat – az éppen nálunk szolgáló káplán 

atyákkal – gyalog mentünk lámpásainkkal az erdőn 

keresztül. Mielőtt elhagytuk a községet, az erdőszélen 

imádkoztunk, majd elindultunk a sűrűbe. Ahogy 

közeledtünk, várt minket gyertyafényes ablakaival a 

kedves kis kápolna. A dermesztő hajnalokon is át-

melengette szívünket, s a hajnali szentmisében a Szűz-

anyával együtt virrasztva vártunk Jézusra, hogy 

magunkhoz ölelhessük Őt. 

Húsvétvasárnapok hajnalain ismét idezarándokoltunk, 

hogy más felekezetű testvéreinkkel is együtt ünnepel-

hessünk. Nagy élmény volt a még sötétben kezdődő 

„Jézusváró” imaóra, s mire az ima végére értünk, a kelő 

nap fénye erősítette bennünk a feltámadás örömét. Mind 

a látvány, mind a hangulat csodálatos volt. 

Az utóbbi években már Nagypéntek este szabadtéri 

keresztútra gyűltünk össze, melyen nagyon sokan 

vettünk részt. Ez nagy-nagy öröm mindkét település 

számára.  

Évről-évre várom ezeket az eseményeket, s most már 

egy szépen felújított, felszentelt kápolnában töltekez-

hetünk lelkileg. 

Adjunk hálát Istennek, hogy rohanó világunkban van 

egy ilyen szent helyünk, ahol megállva erőt meríthetünk 

a mindennapok keresztjeihez! 

Czifra Lászlóné 
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Krisztus fénye, a 2007. évi Húsvéti szám címlapja 

„Ha megmaradtok tanításomban, akkor lesztek igazán 

tanítványaim: megismeritek az igazságot, és az igazság majd 

szabaddá tesz benneteket.”                            [Jn 8,31] 

Krisztus a minden, 
Ő van mindenben. 

[Kol 3,11] 
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HHAAJJNNAALLII  EEMMLLÉÉKK  
 

 

Krisztus fénye szerkesztésének folyama-

tában először a laptükröt szoktam össze-

állítani, az ötletekkel, elképzelésekkel. 

Ilyenkor az a jó, ha rögtön van címlap-

ötletem, sokkal könnyebb továbbhaladni. 

 Tapasztalatom, ha nincs címlapunk, 

lassan haladok előre, ha megszületik, ez 

az ugródeszka, ahogy szoktam tréfásan 

mondani. A következő lépés, András 

atyával megbeszélni a lapot, majd 

elkezdődhet a közös munka.  

 

2007 Nagyböjtjében volt címlapötlet, 

aminek a megvalósításához fűződik ez a 

számomra olyan kedves emlék. A címlapon 

a Kálvária-kápolna kőkeresztjét szerettem 

volna ábrázolni a környezetében, aminek 

szimbolikus jelentését is szerettem volna közvetíteni. „Krisztus a minden, Ő van mindenben.” – hirdette a kép Szent 

Pállal, ahogy szívem egésze érzi. A fényképet hajnal hasadtakor kellett elkészíteni, hiszen számunkra Krisztus a fény, 

így a felkelő nap is a feltámadás örömét kellett sugallja a fényképről.  

Megkértem Bánfalvi Bella barátnémat, menjünk el együtt a kalandos fényképezésre. Télutó volt, március eleje, 

sötétben kellett indulnunk, jó korán. Emlékszem, ahogy Bella édesanyja kikísért minket a kapuig, utánunk integetett. 

Olyan megható volt, ahogy együtt örvendezett velünk. Mi alkotásra készülődtünk, és izgalommal volt telve a 

szívünk, nagy örömmel, hiszen mind a kettőnknek szívügye minden megjelenés. Felkapaszkodtunk a sötétben a kis 

kápolnához, és vártuk az első, felcsillanó napsugarakat. A kőkereszt háttal áll keletnek, így optimálisan tudtuk 

fényképezni Krisztust az egyre jobban kiáradó fényben, kezdetben vörös, majd aranyló és fehér színekben.  

A kereszt környezetében elvadult bozótos volt, ami számomra a világot szimbolizálja, ebben kell Krisztusnak 

virágos kertet teremtenie, a mi segítségünkkel. Sok-sok fényképet készítettünk, barátilag versengve a beállításokon, 

vajon melyik felvétel lesz a legjobb.  

Aztán  szinte játszani lett kedvünk, körülfényképeztük a kis kápolnát, az alig serkenő fű közt fejüket kidugó 

ibolyákat, hóvirágokat, kis gyufavirágokat, csillagvirágot, fürtös gyöngyikét, megcsodáltunk minden új rügyet, 

levélkét, pici színfoltot, ami  a tavasz reményteli közeledtét hirdette, ahogy teszik ma is. Csodás hajnal volt, nem 

feledem.  

 

* * * * * 

 

 

 

 

Számomra ez a kis kápolna, a maga akkori elhagyatottságában, mindig megható látványt nyújtott; ugyanakkor a 

dombról otthonos kicsi templom tekint le ránk, ami Isten szeretetéről és Egyházának rendíthetetlenségéről 

tanúskodik számunkra. Ismervén a történetét, mindig reménykedtem, hogy a kápolna is meg fog újulni, és élet 

költözik belé, ahogy most ennek meg is nyílt a lehetősége. A nagypénteki keresztutak alkalmából mindig sokan 

gyűlünk össze ezen a helyen élő hitben, és a megújulásba vetett reménységben. Hátha az úton elhaladók is 

felfigyelnek a fáklyák fényére, és megmozdul valami a szívükben.   

Angela 
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A 2012-es felújítást megelőző állapot 
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Mets György grafikája, 

Kálvária-domb, Krisztus 

Kedves Olvasók! 
 

Amikor a III. Váci Egyházmegyei Találkozó (talán emlékszünk rá, hogy vet2007 néven hívtuk) 

különböző helyszíneit nézegettük-vizsgálgattuk, felvetődött a gondolat, hogy a Dunaharaszti-Taksony 

határában fekvő kis Szent Kereszt kápolnát semmi esetre se hagyjuk ki a programokból. Nem is volt 

nehéz dolgunk, hiszen már az azt megelőző időszakot tekintve is sok szép, felemelő élmény kapcsolódott 

hozzá a helyi lelkes emberek részéről. 

Az alapötletet az adta, hogy a hívek szervezésében Nagypéntek esténként már korábban is fáklyás 

keresztút vezetett és vezet ma is végig Krisztus szenvedésének útján a kápolnához. 

Másik ilyen momentum volt, amikor kicsit felelevenítve a régmúlt idők hangulatát, lelkiségét, közös 

zarándoklat keretében, arcunkban érezve az adventi hajnalok sejtelmes, mégis sajátosan Krisztus 

születésének örömét váró hangulatát, rorate szentmisével vártuk a Mindenható karácsonyi Ajándékát. 

A leginkább emlékezetessé talán az vált, amikor protestáns lelkészbarátainkkal, Andrással és Csabával, 

illetve katolikus, evangélikus és baptista testvéreinkkel együtt hagyományteremtő céllal ebben a kis 

kápolnában egy kicsit az ősegyház egységét megjelenítve vártuk közösen, Húsvét hajnalán a Feltámadt 

Krisztussal való első találkozást! 

S hogyan felejthetnénk el, hogy mind az adventi hajnalok, mind pedig a Feltámadás örök reményét idéző 

keresztény ünnep varázsához hozzátartozott a megannyi mécses, a bejárathoz vezető fáklyák sora, ami a 

maga sajátos hangulatával készített fel bennünket arra, amit/akinek az érkezését vártuk… 

Így a Találkozón már könnyű dolgunk volt. A „Szentföldről” – ahogy akkoriban lelkes emberek át-

keresztelték a vet2007 helyszínét – induló menet egy szép erdei séta keretében keresztutat járva, utolsó 

állomásként közelítette meg a Szent Kereszt kápolnában azt a helyet, ahol többször megélhettük, hogy 

Krisztus jelen van. S hányszor is mondtuk el itt örömteli szívvel egymásnak: „Feltámadt Krisztus” – 

„Valóban feltámadt - Alleluja!” 

Zalán atya 
Kóka-Tápiószecsői plébános 
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AA  DDuunnaahhaarraasszzttii  KKáállvváárriiaa--kkááppoollnnaa  ttöörrttéénneettee    
a dunaharaszti Historia Domus és a Canonica Visitatio alapján: 

 

(készítette Jancsó Imre taksonyi plébános)  

 

 
21. oldal 

 Bier András plébános idejében, 1762-ben, a feljebbvalók engedélyével Haraszti és 

Taksony között faragott kövekből szobrokkal Kálvária létesült, melyet bizonyos pesti polgár, 

Stolcz József úr anyagi hozzájárulásával építettek. Misézési engedélyt is kaptak. A Kálvária karbantartására az 

alapító 200 forintot hagyományozott, azzal a kikötéssel, hogy mindaddig, amíg örökösei a Kálvária gondját viselik, 

az említett összeg náluk marad kamatmentesen: de a rákövetkező évben már ebből az összegből kell a Kálvária 

szükségleteit fedezni. Azonban az alapítónak még életben lévő egyetlen örököse, Stolcz János, egyik föltételnek sem 

tett eleget, bár a feljebb valók tekintélyükkel figyelmeztették az atyai akarat teljesítésére. 

 

60-61. oldal 

 Ráner Ferenc úr pedig, aki néhány évvel előbb bérlő volt Dunavarsányban, a pesti polgár alapítványához, 

apja, Mátyás által juttatott 250 forintos alapítványt csatolt, az alapító szándékával egyezően, s erről írásbeli 

kötelezvényt adott a haraszti plébániatemplomnak. 

 Az alapító szándéka szerint a plébános köteles ennek a tőkének a kamataiból minden évben, a Szent Kereszt 

Felmagasztalásának nyolcada alatti vasárnapon, a Kálvária kápolnában énekes misét és szentbeszédet tartani, vagy 

tartatni: úgyszintén a nagyböjtben minden pénteken, kivéve a nagypénteket, egy csendes szentmisét mondjon az 

alapítóért és családjáért. (Ha azonban az idő nagyon kellemetlen, ez a szentmise mondható az említett napon a 

plébániatemplomban is. Mindezeket Ráner Ferenc úr szájából tudom.) 

 

19. oldal 

 az 1807 évben 

Az említett évben Rhaner Mátyás dunavarsányi juhász, a Kálvária dombon lévő kápolnát és a kereszteket teljesen 

renováltatta. Az ő költségén a kápolnában évente énekes misét és szentbeszédet mondanak a Szent Kereszt 

Felmagasztalásának ünnepén. Az egész munka 450 forintba került. 

 

22. oldal 

 az 1811 évben 

Ugyanabban az évben Oberfrank Ferenc haraszti lakos fát adományozott, hogy a régi korhadt s a viharoktól 

megrongált kereszt helyett új keresztet állítsanak a temetőben. A fát Retter Sebestyén haraszti juhász faragta ki 

kereszt formára, a festés és díszítés költségét pedig a Kálvária pénzéből fizették. Az ünnepélyes megáldást Főtiszt. 

Schimpl József, a soroksári kerület esperese végezte, nagy hívősereg jelenlétében. 

 

41. oldal 

 Amíg a jég állt a Dunán, a víz ennek a földbirtoknak három helyén tört be: a juhász háza mellett, majd a 

fogadó mellett Taksony felé, végül a Kálvária mellett. A bevetett szántókat elárasztotta, a vetéseknek több mint a 

felét elpusztította, úgy hogy a plébánosnak 50 kereszt helyett csak 20 maradt. 

 

50. oldal 

 A Duna hullámai ugyanis, melyek az elmúlt évben a plébániai földeken tetemes kárt okoztak, ebben az 

évben, ugyancsak a hóolvadás után szerfölött megduzzadtak. A partokat áradásukkal feszegették, s a csatorna 

zsilipjét, melyet Mélt. Laffert Ignác báró úr a Haraszti és Taksony közötti új hídja alatt építtetett, összetörték. Magát 

a hidat is elsodorták, s az egész völgyet a Kálvária mellett, s így a plébánia, a kántor, a jegyző, s nagyrészt a 

templom földjeit is elözönlötték. S mivel az áradás huzamos ideig tartott, a terméshez fűzött remény is teljesen 

odaveszett. 
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Kánoni látogatás a haraszti plébánián 1841. október 20-án 
 
1. A környéken, Haraszti és Taksony között van egy kápolna, a Kálvária 

keresztjei mögött. Stolcz József pesti polgár építette. Hogy benne 

miséztek, az abból is kiviláglik, hogy az Úr 1785. évében, május 13-án 

megtartott Kánoni Látogatáskor fel van jegyezve: a Kálváriának XIII. 

Kelemen pápa két évre teljes búcsút engedélyezett. Profán célokra nem 

használják, tisztán, takarosan rendben tartják. A szent felszerelést és 

egyházi ruhákat a plébániatemplom adja. 

 A Kálvária alapítója és létesítője 1762-ben 200 Forintos 

alapítványt tett, és fiát, Stolcz Jánost kötelezte annak megfizetésére. Ez 

azonban minden vagyonát elvesztette. Most tehát a hívek kegyes 

adományaiból tartják fenn, s abból a törzsvagyonból, mely bécsi valutában 

335 forint 59 krajcárt tesz ki. Ezt a vagyont a plébános és a 

templomgondnok kezeli, s évente az esperesi látogatás alkalmával átadják 

az esperesnek és a község vezető embereinek ellenőrzés és aláírás végett. 

……………… 

 

Ugyanazon 1762-ik évben, Taksony és Haraszti között, Stolcz József pesti 

polgár, a feljebbvalók engedélyével, Haraszt területén faragott kövekből 

Kálváriát állított fel.  

 

Jancsó Imre taksonyi plébános a következő megjegyzést teszi hozzá: 
 

A II. világháború alatt a félig elpusztult kápolnát évek munkájával és a 

munka megszervezésével Domonkos Tibor, Dunaharasztin lakó egykor 

ferences testvér hozta rendbe és így 1985 nyarától, nyári időszakban 

szombat délután 5 órakor szentmise is szokott lenni. 1988 nyarán Mihály 

Márton, dunaharaszti lakos keresztet állíttatott fel az elpusztult kereszt 

helyébe. 

 

 

SZENTMISÉINK RENDJE: 
Taksony 

Szent Anna templom 
vasárnap ½ 9 óra, 

hétköznap hétfőn és pénteken, 

valamint szombat este 6 óra, 

kedd reggel 8 óra 

Dunaharaszti 
Szent István plébániatemplom 

vasárnap  

reggel 7 óra és de ½ 11 óra,  

hétköznap hétfőtől csütörtökig 

reggel 7 óra, 

elsőpénteken este ½ 5 óra 

Ligeti Szent Imre kápolna 
vasárnap de ½ 10 óra, 

pénteken reggel 7 óra, 

szombaton este ½ 5 óra 
 

*** 

Fogadóóra: 
A dunaharaszti Főplébánián 

szerdán du 4-6 óráig 

(kivéve ünnepek) 
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Dunaharaszti plébánosok névsora 1762-től 

 

1. Khemetmüller Placidus 1695. május 22. 1713. május 21. 

2. Roger Ádám 1713. május 23. 1715. december 31. 

3. Strelle Benedek 1716. január 01. 1721. május 07. 

4. Köller Antal Bertalan 1721. május 08. 1722. augusztus 09. 

5. Peinkhoffer Péter 1722. augusztus 10. 1724. április 29. 

6. Lemberg János 1728. április 08. 1729. augusztus 14. 

7. Endtess Laetus, Heiperger Gellért és más szerzetesek 1729. augusztus 15. 1732. szeptember 13. 

8. Anton József Ignác 1732. szeptember 14. 1741. április 29. 

9. Bies András 1741. április 30. 1763. május 22. 

10. Schlőger János György 1763. május 23. 1769. január 22. 

11. Glazer Mihály 1769. január 23. 1780. június 23. 

12. Leopardi Mihály 1780. szeptember 08. 1782. július 13. 

13. Bagyai Mihály 1782. július 14. 1785. szeptember 18. 

14. Karlerhoffer Mihály 1785. szeptember 19. 1792. április 15. 

15. Toppler György 1792. április 16.  1805. október 28. 

16. Kludik József 1805. november 03. 1847. április 08. 

17. Patieus Salamon /ferences/ 1847. május 01. 1847. május 19. 

18. Tamásfy Mátyás helyettes 1847. május 20. 1847. szeptember 12. 

19. Tamásfy Mátyás plébános 1847. szeptember 13. 1885. június 12. 

20. Kraszna János plébános helyettes 1885. június 13. 1885. augusztus 14. 

21. Kraszna János plébános 1885. augusztus 15. 1901. december 12. 

22. Drexler Antal 1901. december 13. 1910. március 04. 

23. Vayer József 1910. március 05. 1921. április 20. 

24. Kozma István 1921. április 21. 1922. augusztus 27. 

25. Bartal Rafael helyettes plébános 1922. január 01. 1923. március 19. 

26. Buócz Rudolf 1922. augusztus  1938. december 31. 

27. Hanti Ferenc helyettes 1939. január 15. 1939. március 30. 

28. Hangay Rupert 1939. április 01. 1957. 

29. Dr. Lajtos József 1957. 1994. július 31. 

30. Láng András 1994. augusztus 01.  
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Taksonyi plébánosok és káplánok névsora 1762-től 
 

 Plébánosok 
 

Taksony, Dunaharaszti filiája 
 

1. Khemetmüller Placidus 1695. május 22. 1713. 

2. Roger Ádám 1713. május 23. 1715. 

3. Strelle Benedek 1716. január 01. 1721. 

4. Köller Antal Bertalan 1721. május 08. 1722. 

5. Peinkhoffer Péter 1722. augusztus 10.  

6, Lemberg János 1728. április 08.  

7. Endtess Laetus, Heiperger Gellért és más szerzetesek 1729. augusztus 15.  

8. Anton József Ignác 1732. szeptember 14. 1741. április 

9. Bies András 1741. április 30. 1763. 

 

 

Taksony önálló plébánia 
 

10. Schlőger János György 1752. május 12. 1753. 

11. Ceslaus Watzek 1753. 1755.  

12. Hász Márton 1758. április 28. 1766. szeptember 09. 

13. Tiller József 1766. 1768. 

14. Róka János 1768. május 18. 1770. 

15. Pikelman József 1770. 1777. április  

16. Bayer József 1777. szeptember 03. 1782. január 

17. Kaminszky Péter 1782. január 20. 1805. július 05. 

18. Okkenfusz Nep. János 1805. július 05. 1805. november 06. 

19. Guba János 1805. november 07. 1826. február 01. 

20. Krizsány János 1826. május 21. 1851. 

21. Stein Péter 1851. 1868. március 02. 

22. Klimkó József 1868. május 16. 1895. április 

23. Schmidt János 1895. május 01. 1901. szeptember 30. 

24. Zabb János 1901. október 15. 1915. január 17. 

25. Wildmann Béla 1915. május 15. 1920. június 15. 

26. Buocz Rudolf 1920. június 16. 1922. szeptember 31. 

27. Léska József 1922. október 01. 1925. október 26. 

28. Wieland Mihály 1925. október 27. 1954. augusztus 31. 

29. Dr. Tóth János 1954. szeptember 01. 1972. november 10. 

30. Újfalusi István 1972. november 11. 1978. augusztus 31. 

31. Jancsó Imre 1978. szeptember 01. 1990. augusztus 31. 

32. Kalló József 1990. szeptember 01. 1992. szeptember 30. 

33. Peczár Siegl Péter 1992. október 01. 1994. július 31. 

34. Láng András 1994. augusztus 01.  
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 Taksonyi káplánok 

1. Jáni Pál 1814. március 24. 1814. október 30. 

2. Sutek János 1814. október 30. 1815. október 20. 

3. Valter Ferenc 1815. október 21. 1816. július 06. 

4. Rudolf József 1825. december 08. 1826. május 01. 

5. Trágol Antal 1881. 1884. 

6. Chobot Ferenc 1884.  

7. Záhorszky Gyula 1935. szeptember 14. 1936. július 31. 

8. id. Oláh Károly 1936. szeptember 01. 1938. július 31. 

9. Kovács Géza 1938. szeptember 01. 1941. október 16. 

10. Békési Illés 1941. október 17. 1942. 

11. Feranecz József 1942. 1943. 

12. Vági László 1943. szeptember 28. 1944. november 05. 

13. Dr. Bálint József 1953. szeptember 01. 1954. augusztus 30. 

14. Tábori Nándor 1956. szeptember 01. 1958. augusztus 30. 

    

 

 

 

Taksony-dunaharaszti káplánok 

 
 

15. Kapás Attila diakónus 1996. szeptember 01. 1996. november 14. 

16. Kecskés Attila diakónus 1996. november 15. 1997. január 15. 

17. Marozsi Ferenc diakónus 1997. augusztus 01. 1997. szeptember 26. 

 káplán 1997. szeptember 27. 1997. november 01. 

18. Villám Péter diakónus 1998. augusztus 01. 1999. június 18. 

 káplán 1999. június 19. 2000. július 31. 

19. Rolik Róbert 2000. augusztus 01. 2001. július 31. 

20. Balogh Zoltán  2001. augusztus 01. 2002. július 31. 

21. Pető Gábor 2002. augusztus 01. 2005. július 31. 

22. Dóbiás Zalán 2005. augusztus 01. 2008. július 31. 

23. Horváth Bertalan 2008. augusztus 01. 2012. július 31. 

24. Berta László   2012. augusztus 01.  
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Káplánok, hitoktatók névsora 
 

1. Czimmermann István 1878. szeptember 22. 1879. július 

2. Kraszna János 1879. július 1881. március 

3. Matusek János ferences 1881. március 1882. július 

4. Holmik János 1882. július 1883. január 

5. Szirmay János 1883. január 1883. december 

6. Kraszna János 1883. december 1885. június 

7. Kern József hitoktató és káplán 1928. július 1938. december 

8. Besenszky Imre hitoktató 1938. október 1943. augusztus 

 expositus káplán 1940. július 1943. február 

9. Büdi Ferenc 1940. január 1942. március 

10. Szalontai László 1941. július  

11. Fári József 1942. május 1942. november 

12. Dormándi Géza 1943. március 1943. október 

13. Tarjányi László 1943. szeptember 1943. december 

14. Cser József (lelkész Rákócziliget) 1943.  1944. június 

15. Thúróczy Jenő 1944. január 1946. augusztus 

16. Bertalan Sándor 1946. szeptember 1950. július 

17. Cseri István 1949. április 1949. szeptember 

18. Fehér Zoltán hitoktató 1950. szeptember 01. 1957. 

19. Berkovics Lajos 1950. szeptember    1957. június 

19. Süttő Miklós hitoktató és káplán 1951.  1955. július 

20. Hájos Géza 1955.  1956. augusztus 

21. Dr. Lajtos József káplán 1957. június 1957. augusztus 

22. Szigetvári Imre 1959. október 1962. október 

23. Spáczay Zoltán 1962. szeptember 01. 1963. augusztus 

24. Frank Pál 1963. szeptember 01. 1964. július 

25. Beőthy József nyugd. kis. 1964. október 1968. július 

26. Dr. Enzsöl Ellák 1970. június 1971. július 

27. Bereczky László 1971. szeptember 1972. december 31. 

28. Muszéli Viktor nyugd. 1972. szeptember 1983. 

29. Marozsi Ferenc diakónus 1997. augusztus 01. 1997. szeptember 26. 

30.                                         káplán 1997. szeptember 27. 1997. november 01. 

31. Villám Péter diakónus 1998. augusztus 01. 1999. június 18. 

32.                                           káplán 1999. június 19. 2000. július 31. 

33. Rolik Róbert 2000. augusztus 01. 2001. július 31. 

34. Balogh Zoltán 2001. augusztus 01. 2002. július 31. 

35. Pető Gábor 2002. augusztus 01. 2005. július 31. 

36. Dóbiás Zalán 2005. augusztus 01. 2008. július 31. 

37. Horváth Bertalan 2008. augusztus 01. 2012. július 31. 

38. Berta László 2012. augusztus 01. 
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ÉÉLLŐŐ  TTÖÖRRTTÉÉNNEELLEEMM  
 

„„MMoosstt  eeggyyüütttt  lleehheettnneekk  aa  ccssaallááddookk,,  ééss  bbéékkee  vvaann..””  
BBáánn  JJáánnoossnnéé  

 

– Kedves Mária néni! Önt és a családját egy évtizede 

ismerem, így tudom, hogy 1942-ben kerültek ide, 

Dunaharasztira. Ilyen módon, a községben élt a háború 

éveiben, tanúja volt az itt történteknek. Fájó emlékek 

ezek, mégis ezekről a vészes időkről szeretném kérdezni.  

Honnan is tetszettek ideköltözni? 

– Földeákról, Csongrád megyéből.  

– Földeák milyen település volt akkoriban? 

– Földeák ősi település, Hódmezővásárhelyhez van 20 

km-re. Falu volt akkor, egyszerű. Földművesek laktak 

ott.  

– Mivel tetszettek foglalkozni?  

– Földünk volt valamennyi, de az édesapám bérelt is 

földeket. A nagyfiúkkal művelték, abból éltünk.  

– Milyen okból költözött ide a család? 

A férjem rokonai Pesten laktak, és a beszkárt-nál 

(BSZKRT, Budapest Székesfőváros Közlekedési 

Részvénytársaság) lett munkalehetőség a férjem számára 

a rokonaink révén, ezért költöztünk Pestre.  Először 

Pestszentlőrincen laktunk, de ott nem volt rendes lakha-

tási lehetőség. Végül a férjem munkatársai ajánlották, 

hogy jöjjünk Harasztira. 42-ben költöztünk ide, 

kezdetben egy lakást, majd egy egész házat béreltünk a 

Mátyás király utcában.   

– 42-ben már dúlt a háború. Hogyan éltek a családok 

abban az időben?  

– A férjem dolgozni járt a közlekedési vállalathoz, én 

meg Pestre jártam egy varrodába. Fehérneművarróként 

dolgoztam, arról szólt a munkakönyvem. Még Föl-

deákon vizsgáztam. A háborút abban az években nem 

érzékeltük a mindennapokban. Dolgoztunk, éltük az 

életet, ahogy lehetett. És otthonról mindig kaptunk 

segítséget. A férjem gyakran járt haza, élelemért. A 

lányom 1944 őszén született, s amikor megvolt a 

kisbabám, már nem jártam dolgozni. A férjemet akkor 

vitték el katonának… Egyedül kellett laknom, de a 

közvetlen szomszédokkal nagyon jóban voltam, ők 

sokban támogattak. És a pesti rokonokkal tartottam a 

kapcsolatot. Az emberek összefogtak, és egymást segí-

tették. Mayer bácsi, a szomszédom, a német konyhára 

járt dolgozni, és gyakran hozott nekünk kenyeret. A 

svábok homogén csoportot alkottak a faluban, el-

szigetelten, zárkózottan éltek, de amikor baj volt, 

dicséretes, ahogy a beköltözöttekről gondoskodtak. 

Segítettek, viszont nem nagyon barátkoztak velünk.  

– Háború volt, de nem nagyon találkoztunk katonákkal – 

mondja Mária néni bizonytalanul. – Csak tudtuk, hogy 

építik azt az árkot, a Kinizsi utcában. Nagyon mély árkot 

építettek, talán tankok ellen…  

– És harci eseményekre tetszik emlékezni?  

Nem, nem … Akkor még nem voltak harci események, 

mert minket hamarabb elvittek. Ki kellett költöznünk, 

kiürítették a falut, mielőtt a harci események elértek 

volna bennünket.  

Aztán mégis eszébe jut, hogy átéltek belövéseket: – Még 

a kiürítés előtt kapott egy lövedéket a kertünk… – 

mondja. – Szerencsém, volt, hogy nem sérültem meg. De 

a Temető utcában tudunk halálos áldozatról.  

– A kiürítés elrendelésekor Mayer bácsi segített nekem, 

tolmácsolt is. Ő beszélte meg egy német tiszttel, hogy 

engem, a kisbabámmal felvigyenek Pestre.  Annyi 

holmit tudtam csak magammal vinni, amit be tudtam a 

babakocsiba csomagolni. Elvittek autóval Soroksárig. 

Ott éjszakáztam a gyerekkel, és másnap a német tiszt 

eljött külön értem, és elvitt a Duna-partra, hogy onnan 

fel tudjak jutni a Belvárosba, ahol a rokonaink laktak, a 

Bazilikával szemben, az Andrássy úton. Ilyen módon, a 

templomok lelövésének már nem lehettünk tanúi, mert 

hamarabb elhagytuk a községet. A nagytemplomra 

emlékszem, amikor visszajöttünk, az romokban állt.  

– Nem szeretek arról beszélni, milyen kálváriát jártam én 

a kislányommal Pesten… Élelmünk ugyan volt, mert a 

beszkárt-tól mindig kaptam ellátást; adtak ennivalót, és 

pénzt is. Segélyt adtak a dolgozóik hozzátartozóinak. Az 
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volt a borzasztó, amikor le kellett menni az óvóhelyre, 

mert bombáztak. Az a ház is bombát kapott, ahol mi 

tartózkodtunk. Én, a gyerekkel, nem mentem le a 

pincébe, csak a szuterénbe, ahol a vice (házmester) 

lakott. Ott húztam meg magam, hogy el tudjam látni a 

gyereket. A légnyomás kivitte az ajtókat, leszakította a 

lépcsőket, borzalmas volt. Több mint fél évig éltünk így. 

Azután mégiscsak le kellett mennünk a pincébe, mert a 

ház többi része életveszélyesen megsérült… Az oroszok 

lejártak, és mindig ijesztgették a nőket, hogy elviszik 

őket. Féltünk. El tudod képzelni, hogy az egy hónapos 

gyerekkel mit éltem át?!  …  

– Nem tudjuk ma képzelni ezeket az állapotokat.  

Mária néni férje mikor jött haza a háborúból? 

– A férjem a Dunántúlról indult haza gyalogosan, s 

elment Földeákra, mert azt gondolta, ott vagyunk. Majd 

gyalogosan visszajött Pestre, értünk. Erről akkor nem 

nagyon beszélt, ezért nem tudunk részleteket. 

Szegénykém, ennivalóval megrakodva jött föl… Aztán 

45-ben a karácsonyt már itthon töltöttük. Az volt még 

egy nehéz történet, ahogy Pestről kijutottunk Harasztira! 

Akkor már nem járt a HÉV, és elindultunk gyalogosan a 

Belvárosból… de akkor még nem volt vége a háborúnak, 

mert ahogy jöttünk a Soroksári úton, a fejünk felett 

szálltak a lövedékek, ott sivítottak a fejünk fölött. Van 

ott egy vasút is, annak a hídja le volt rombolva. Valami 

árkon keresztül vitt minket át a férjem, mert én nem 

voltam olyan jó erőben. Este lett, mire átvergődtünk. 

Egy háznál megálltunk, ahol sok menekült volt már 

elszállásolva. Bebocsátottak bennünket is: egy nagy 

terasz volt, ahol éjszakáztunk. Majd reggel indultunk 

tovább. Így értünk haza, gyalog a Belvárostól Harasztiig. 

Itt is rombolás fogadott. A házat megtaláltuk, de a 

kerítése szét volt rombolva, lőve. A lakás lakható volt, 

ám mindenünket elhordták. A bútorokat, mindent. A 

katonák a lövészárkokban fedezéket építettek a tár-

gyainkból, a kerítést eltüzelték.  

– S lám, szomorú, hogy a háború pusztításának nyomai a 

kis kápolnánál csak a 80-as években tűnhettek el, akkor 

is részlegesen.  

– A gyerekeinknek nem volt szabad elmenni a Kápolna-

dombig játszani. Évtizedekig féltettük őket a földben 

rejtőző háborús repeszektől, aknáktól, lövedékektől, 

amelyekkel teli volt a Haraszti és Taksony közti kiserdő 

és körben a határ. Még az unokáinkat is tiltottuk attól, 

hogy messzire kijárjanak. Ami döbbenetes, a lány-

unokám osztálytársai a nyolcvanas évek legelején is 

(1984 – szerk.) találtak a határban lövedéket, bevitték ide, 

az Eötvös utcai iskolába, a lövedék felrobbant, és két 

gyerek meghalt. Ezért tiltottuk a gyermekünknek, és még 

az unokáinknak is, hogy kimenjenek a határba. A saját 

udvarunkban játszhattak csak, annyira féltünk.  

– A háború nem ért véget 45-ben, napjainkban is itt 

hagyta romboló nyomait, hiszen még a harmadik 

generációt is pusztította.  

– Most együtt lehetnek a családok, és béke van. Ezért 

legyünk hálásak.  

– Köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk emlékeit.  

 

 

* * * * * 

 

„„KKiissggyyeerreekk  ffeejjjjeell  eezz  aakkáárr  mméégg  vváárrnnaakk  iiss  ttűűnnhheetteetttt””  
  

MMéésszzáárrooss  EErrnnőő  

 

– Kedves Ernő, szeretném, ha felidézhetnénk együtt, 

milyen emlékei fűződnek a Kálvária-dombon álló kis 

kápolnához. 

– Első emlékem a kápolnával kapcsolatosan általános 

iskolás koromból való. A Kálvária-dombra jártunk ki 

szaladgálni, játszani. Aztán volt egy gyakorlati tanárunk, 

Ipacs Sándor, aki kirándulásként eljárt velünk többek 

között a mostani kenyérgyár helyére is, amikor ott még 

csak platz volt. Oda jártunk focizni. A tanár urat nagyon 

szerettük, bár igen szigorú volt hozzánk. Máskor, talán 

egy úttörő kirándulás alkalmából, elmentünk vele az 

úgynevezett kiserdőbe, ide a csatorna partjára. Ott volt 

ez a kápolnarom, amit akkor láttam először. Kisgyerek-

ként annyi emlékem maradt erről, hogy ez egy jó 

játszóhely volt számunkra. Az oldalfalai körülbelül 

olyan magasak voltak, mint a terepsík, tehát minden 

különösebb akadály nélkül, oldalról be lehetett ugrani a 

kis kápolna belső részébe. Lehetett ott bújócskázni, 

hiszen kívülről elég sok növény benőtte. Ám voltak 

szabad helyek is, ahol be lehetett ugrálni, és kijönni. 

Nem is tudhattuk, hogy milyen épület romjai között 

vagyunk … templomrom vagy esetleg várrom között 

járunk, hiszen kisgyerek fejjel ez akár még várnak is 

tűnhetett. Az utca felé néző falból valamivel magasabb 

darab állt, mint az oldalfalakból. A belső, szentély részre 

nem emlékszem, hogy el lett volna zárva, vagy rács 

látszott-e ott … De az is ugyanúgy megközelíthető volt 

számunkra.  

– Tehát Ernő itt gyermekeskedett. A szülei, nagyszülei is 

Dunaharasztin éltek?  

– A nagyszüleimnek Hangya-szövetkezeti vegyes üzlete 

volt a Fő úton, édesanyám és testvére, Ernő bácsi, aki 

szintén kereskedő lett, abban a házban nőttek fel. 

Édesanyám, amikor családot alapított, egy darabig a 

szülői házban élt férjével, aki erdélyi születésű. Három 

nagyobbik testvérem még a nagyszülői házban növe-
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kedtek, de az én születésemkor már a Fürst Sándor (ma 

Földváry) utcában épített családi házban laktunk.   

– A szülei mivel foglalkoztak? 

– Édesapám tisztviselő volt a pénzügyminisztériumban, 

számvitellel foglalkozott. Édesanyám a helyi Községi 

Tanácsnál dolgozott közel 40 évig, mindenki ismerte és 

szerette. 

– Így az építészi szakmát nem tőlük örökölte. 

– Az építészi pályát tehát nem tőlük vettem át, tudomá-

som szerint nem volt építész korábban a családban.  

– A Domokos testvéreket honnan ismerték? 

A Domokos testvéreket a szüleim ismerték évek óta. 

Annyit tudok róluk, hogy eredetileg nem Domokosok 

voltak, Deutsch volt a nevük. Domokos Viktor és Tibor. 

Viktor mérnök volt, Tibor bácsi ferences szerzetes. 

Nekik volt az a nagyon szép gondolatuk, hogy a 

Kálvária-kápolnát rendbe hozzák, anyagi lehetőségeik-

nek megfelelően.   

– Tudtak róla, hogy mi történt itt? Hogyan történt a 

tragédia, a Kálvária-kápolna felrobbantása? 

Gyerekként nem tudtam erről. Nem is emlékszem, hogy 

beszéltünk volna erről. Gyermekkorban játszani jártunk 

oda, más emlékem nincs ezzel kapcsolatban. Gimná-

ziumba kerültem, majd annak elvégzése után 

kőművesnek tanultam.  

– Hova járt gimnáziumba? 

A piaristákhoz, Pestre. Építész szerettem volna lenni, de 

először nem sikerült a felvételim a főiskolára. Így akkor 

kitanultam a kőműves szakmát két év alatt, és amíg a 

szakiskolába jártam, intenzíven készültem a felvételire. 

Utána már nem úgy vettek, hogy egy piarista diák 

továbbtanul, hanem mint amikor egy kőműves tovább-

tanul. A kőműves szakma birtokában, hétvégi 

kőművesként jártunk barátaimmal javítgatni ide-oda, 

segédkezni az építkezéseken. Az elméleti tudáshoz 

szereztem némi gyakorlatot, és így keresett meg annak 

idején Domokos Tibor bácsi, hogy egy kis társadalmi 

munka kellene, mert ezt a templomot, a Kálváriát rendbe 

kéne hozni. Sok pénzük nem volt rá, de megoldották. 

Téglát ők hoztak, meg ami elbontott tégla volt a kör-

nyéken, azt összeszedtük. Alsófaluból nagyon sokan 

jöttek segíteni: hoztak nekünk ebédet, süteményt, egy kis 

borocskát is, mi meg Telegdi Mihály kőművestársammal 

vittük a szerszámainkat, és falaztunk. Így épültek föl az 

oldalfalak, amiket kisgyerekként átugráltunk. És aztán 

Tibor bácsi, más szakembert megkérve, megépítette a 

tetőt is. Toronyról még nem lehetett szó, mert anyagilag 

nagyon korlátozottak voltak a lehetőségek. És így 

kezdett ez a templom ismét templomformát ölteni. 

Vakolás akkor csak belülről történt, kívülről nem.  

– Az újjáépítéshez készült tervrajz?  

– Tervrajz nem volt.  A meglévő alapok szerint építkez-

tünk, és volt pár ember, aki el tudta mondani, mi hogyan 

volt korábban. A célja az volt a Domokos testvéreknek, 

hogy használható épület szülessen. Tehát föl kellett 

húzni újra a falakat, le kellett valahogy zárni a tetőt, 

hogy ne essen be az eső, és zárhatóvá kellett tenni az 

épületet. Ez volt a cél. És akkor ez meg is valósult. 

Tudomásom szerint, ekkor másodszor is megáldásra 

került a kápolna (1982. évi búcsúi szentmisén, Faddy 

Ottmár, budai ferences rendfőnök – szerk.) 

– És aztán eljött az idei év, amikor lehetőség nyílt arra, 

hogy a tornyot is megépítsük. Ez hogyan történt? 

– Azt tudom, hogy Gráf László volt a helyreállítás 

kezdeményezője, és több évbe tellett, míg elindulhatott a 

megvalósítás. A mostani munkálatokban kis részem volt, 

Frankovits Ferenc volt az, aki az építkezés fizikai 

megvalósítását irányította és megszervezte. Magam a 

statikához járultam hozzá: a torony egy négy lábon álló 

szerkezet, egy közel négyzet alaprajzú építmény. A két 

első láb az utcai falon nyugszik, a bejárati fal fölötti 

falszakaszon, de a két hátsó láb, a födémre kell 

támaszkodjon. Oda kellett kitalálni egy olyan teherbíró 

szerkezetet, ami – ha alulról fölnézünk a födémre –, nem 

látszik, mert rejtett kivitelű. Ezt a fémszerkezetet 

terveztem én meg, és elkészítettem hozzá a statikai-

műszaki leírást. Ez is szükséges volt az engedélyez-

tetéshez. Tehát ennyi az én szerepem. Ezen kívül, rend-

szeresen kijártam a terepre, és figyelemmel kísértem a 

munkálatokat. Készítettem menet közben rengeteg fotót 

az építkezés különböző fázisairól, meg a tetőhéjazatról. 

Frankovits Ferivel mindent megbeszéltünk, de én igazán 

háttérben voltam, a fizikai megvalósítás az ő része volt.  

– A régi kápolnában a torony tartószerkezete hogyan 

lehetett megoldva, tudják ezt? 

– A régi kápolnában valószínűleg fa szerkezet lehetett. 

Nem tudom, hogy a mennyezet milyen volt akkor. Kettő 

pont bizonyosan akkor is az utca felé néző falra 

támaszkodott, a két belső láb alátámasztásához, 

szerintem, valamilyen belső áthidaló szerkezet lehetett 

kialakítva, ami nagy valószínűséggel fából volt. Így volt 

ácsolva ez a toronyszerkezet, aztán utána elburkolva 

kívülről.  

– Kedves Ernő, amit elmondott, abból azt érzem, hogy 

kötődik ehhez a kis templomhoz, és kedveli ezt a helyet.  

– Szívesen közreműködtem a helyreállításban. A leg-

kisebbik lányom, Veronika, ott volt a kápolna meg-

áldásának ünnepségén, és nagyon büszke volt, hogy az 

apukájának a nevét is felsorolták azok között, akik 

résztvettek a mostani felújítási munkálatokban. Bár kis 

része voltam a munkasorozatnak, jól esik elmenni ott a 

templom előtt. Tudom, hogy engem jóval túl fog élni, 

emlék lesz biztos, ami maradandó. Mi ezt hagyjuk az 

utókorra.  

 

* * * * * 
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  „„AA  mmééllyy  hhiitt  aa  ffoorrrráássaa  mmiinnddeennnneekk..””  
  

TTóótthh  MMaarriiaannnnaa  
 

– Kedves Mariankám, nem írtam kérdéseket, mert 

gyakorlatilag két kérdést szeretnék veled körüljárni; 

hiszen ahogy előre megbeszéltük, a Domokosokkal 

kapcsolatos emlékeidet szeretnénk felidézni, a másikkal 

viszont a kápolnához való kötődésedről szeretnélek 

kérdezni. Tehát kérdezlek téged a Domokos testvérekkel 

kapcsolatban, akik itt éltek Harasztin, és egy csodálatos 

hagyatékot ajándékoztak az utókornak.  

– Köszönöm szépen a megkeresést. Nekem nem volt 

szerencsém Domokos Győzővel, a legfiatalabb testvérrel 

találkozni, mert amikor én találkoztam a Tibi bácsival, ő 

már nem élt. Nekem abban az időben volt egy nagyon 

kedves barátnőm, Tilly Yvon, aki már ismeretségben 

volt a Domokos fivérekkel, és mindig olyan szeretettel 

beszélt különösen a Viktor, vagyis Győző bácsiról, hogy 

kíváncsi lettem, kik is ők. Győző bácsival nem sikerült 

találkoznom, azonban a Tibi bácsival annál inkább, és 

innentől számított tulajdonképpen a haláláig az ismeret-

ségünk. Tibi bácsi napsütötte kedvű, jó kedélyű, remény-

teljes ember volt. Akik ismerhették, ugyanezt mondták el 

Győzőről is.  

– Ez mikor is volt? 

– 1989-ben volt a rendszerváltás, utána kezdtem én 

Pestre járni … úgy a kilencvenes évek legelején, 91-92-

ben. 

– És Győző bácsi akkor már nem élt…      (1991. február 

5-én hunyt el – szerk.). 

– Akkortájt halt meg, nem sokkal előtte. Sajnos, én már 

nem tudtam vele beszélni. Vissza kell idézni a dolgokat, 

elég régen volt. Gondolom, Tibi bácsi azért is kezdett el 

járni hozzánk, a könyvtárba, nagyon gyakran. Rend-

szeres napi vendégünk volt ő. Akkor még a régi kicsi 

könyvtárunk működött abban a két kis helyiségben, 

amiben most a téka van. Beült hozzánk, rengeteget 

beszélgettünk. Elmondta, hogy micsoda nagy tervei 

vannak: össze akart állítani a haraszti híresekről egy 

monográfiát. Elmondása szerint már rengeteg anyagot 

összegyűjtött, és beszéltünk róla, hogy esetleg átadja 

nekünk, hogy legépeljük, digitalizáljuk, megőrizzük a 

gyűjteményt.  Hiszen a helytörténet gondozása a könyv-

tárnak is egyik feladata. Aztán nem került hozzánk az 

anyag, nem tudom, mi lett a sorsa. Tibi bácsi mindenkit 

ismert itt.   

– … mert a Deutsch család régi haraszti volt. 

– Régi. Ideszületett-e vagy sem, azt nem tudom pontosan. 

De Tibor bácsi óriási tudással rendelkezett Harasztiról.  

Az volt a benyomás, hogy mindet tud erről a településről. 

Mindenkiről annyi szépet tudott mesélni, hogy az ember 

csak úgy hallgatta, és ámult. Óriási tudás meg energia 

volt a Tibi bácsiban. 

– Tibor bácsi nagyon 

szelíd, végtelenül 

kedves, igazi ferences 

lelkületű, Istenben élő 

ember volt.  Harasztin 

éltek ők, a két fivér, 

édesanyjukkal. Mikor 

édesanyjuk meghalt, 

ketten maradtak a világban.  Amikor Tibor bácsi 

elvesztette a testvérét is, akihez nagyon ragaszkodott, az 

súlyos trauma volt számára, és akkor kezdődött el 

hanyatlani a szellemi állapota. Mindig jóság, megértés, 

kedvesség sugárzott róla. A mély hit a forrása 

mindennek. Jámbor ember volt, ez a helyes kifejezés. 

Mikor én megismertem Tibi bácsit, akkorra már egy 

kicsit gyámoltalan volt, hanyatló állapotban, de sokat 

beszélgettünk egymással, a hitről, a mindennapi életünk-

ről, célunkról, a Jóistenről, az Ő szeretetéről. 

– De korábban nagyon friss volt. A testvérével közösen 

kezdték el a Kálvária-kápolnát felügyelni, merthogy az a 

prédaállapot, ami a kis kápolna része volt, annyira 

bántotta őket. Tibor bácsi megélte a ferences lelkületet: 

„Építsd fel egyházamat!”– ahogy Szent Ferencnek ezt 

mondta az Úr, ő magára is vette ezt, és cselekedett.   

– Tibi bácsi számára a kápolna gondozása szent cél volt, 

és valóban, ez őt nagyon lelkesítette. Emlékeim szerint, 

abban az időben a taksonyi pap bácsi tartott ott szomba-

tonként szentmisét, délután. Lajtos atya már nagyon idős 

volt. Akkor én is kijártam oda, a Kálváriához. Kicsit 

provanszi hangulatú volt a domb maga és a kápolna, 

amely csak rusztikus kő volt, hiszen a vakolatlan falak 

látszottak kívülről. Megfogott az építőanyagnak ez az 

egyszerűsége. Nagyon egyszerű, tiszta hely. És a kis 

kápolna aztán egyre gazdagodott, mert Tibi bácsi, a 

ferences összeköttetései révén gyönyörűen felszerelte. 

Nagyon szép festményeket is kapott, emlékszem.   

– És a Regnum Marianum padokat is ő szerezte?  

– Szerintem azt is ő szerezte. Rengeteg időt fordított erre, 

fáradságot nem kímélt, megszervezte a fuvart. Nagyon 

boldoggát tette, hogy az ő keze nyomán kezdett 

felvirágozni a kálvária. Akkor már nem volt olyan 

szorító az előző éra, kicsit puhult a diktatúra, és el is jött 

a rendszerváltás.  

– Tehát ez mind a 90-es évek elején történt … 

– Igen. Tibor bácsi rendkívül precíz, aprólékos ember 

volt, mindenre odafigyelt. Maga hozta rendbe a berende-

zést, értett a fához, a vashoz. Nagyon fontos volt 

számára, hogy ez a hely valóban egy békés sziget legyen 

az országút mentén.  

– Sajnos, tudjuk, hogy a berendezés, a többszöri 

betörések miatt, jórészt odaveszett.  
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– Sorban elloptak szinte mindent, még a tető fém 

borítását is lerabolták. A lopások miatt Tibor bácsi sokat 

kint volt a kápolnánál, ha tehette, felügyelte a helyszínt. 

Óriási energia volt benne, szívügye volt ez a kis gyöngy-

szem, amíg súlyos betegsége a tennivalókban meg nem 

akadályozta. Hálásak vagyunk neki és testvérének, hogy 

a szellemiséget, a cselekvőkészséget, az önátadást 

példaként reánk hagyták.  
 

 *  

– Kedves Mariankám, köszönöm szépen a megemlékezést. 

Most még egy kérdésem van számodra: tudnánk egy 

kicsit elmélkedni arról, hogy a kápolna, ez a szent hely 

mit jelent számodra?  

– Számomra nagyon fontos, hogy a kis kápolna a Szent 

Keresztnek van szentelve. A Szent Kereszthez a szen-

vedés tartozik, az elhagyatottság. Kicsit távolabb épült 

az emberi településtől, távolabb, de rálátással az 

életünkre. Számomra mindig egy kicsi, csendes hely volt, 

amely intő módon figyelmeztet arra: ne rohanj, állj meg 

néha egy-egy pillanatra! Amikor rápillantok erre a 

szépen felújított Kálvária-kápolnára, hálával gondolok 

azokra, akik olyan hűségesen gondozták, szerették ezt a 

helyet, és ránk hagyományozták, hogy legyen hol 

elcsendesednünk, imádkoznunk.  

Meghitt hely a mi templomunk és a ligeti templom is, de 

mindkettő egy lüktető város központjában, főútvonal 

mentén található. És az emberek mindig rohannak … Ott, 

a Kálváriánál az embernek meg kell állnia. Csodálatos 

csendes és megállító hely. Az életnek távlatot ad, ne 

tévesszünk irányt, célt, utat. Útjelző ez a templom. Akik 

arra járnak, megszenteli azokat. Dombon van, oda föl 

kell nézni, fel kell jutni. Azt mondta az Úr: „Én meg, ha 

majd fölemelnek a földről, mindenkit magamhoz 

vonzok.” [Jn 12,32] A Kálvária-domb a kereszt jelével 

vonzza azokat, akik ott elmennek, megszenteli, megáldja 

az arra utazókat, azt a sok küszködő, állandóan munkál-

kodó embert. Nagy az emberi küzdelem a megélhetésért, 

de ő azt mondja, van valami, ami még fontosabb. Ez 

mondja számomra ez a kis templom.  

 

* * * * * 

„„VVééggtteelleennüüll  kkeeddvveess  eemmbbeerreekk  vvoollttaakk””  
  

TTóótthh  SSáánnddoorrnnéé  
 

– Kedves Babi, ti a Domokos család közvetlen szomszéd-

ságában laktatok, ismerted a két testvért és az édes-

anyjukat is.  Milyen emlékeid fűződnek ehhez az idő-

szakhoz?  

– Nagyon kedvesek, udvariasak voltak, mindig 

szívélyesen elbeszélgettünk, amikor találkoztunk, akár a 

kerítésen keresztül is: mit csinálnak, hova mennek, mi a 

munkájuk… Egyszer azt is elmondták, hogy a dédel-

getett álmuk a romos Kálvária-kápolna helyreállítása; a 

kis megtakarított pénzüket erre szeretnék fordítani. A 

következő évben hozzá is fogtak a munkálatokhoz. Az 

ismeretségi körükből többen is felajánlották kétkezi 

munkájukat, segítségüket.  

– Milyen volt Karola néni, az édesanyjuk? 

– A férjemmel 1973 novemberében jöttünk ide, Karola 

néni 1974 januárjában meghalt, sajnos nem sok idő volt 

igazán megismerni őt. Nyugdíjas tanítónő volt. 

A testvérek végtelenül kedves emberek voltak. Tibi 

bácsi például nagyon kötődött a ferencesekhez, naponta 

járt szentmisére. Különben nagyon zárkózott életük volt, 

ami érthető is, hisz idős édesanyjukkal éltek. Az édes-

apjuk gyógyszerész volt, ő korábban halt meg, úgy 

tudom erdélyi származású volt. Anyai ágon német 

származásúak – (Fasching Karola) – voltak. Több 

alkalommal meglátogatták ausztriai rokonaikat, kis 

Trabantjukkal mentek, amit Viki vezetett.  

A ház mellett volt egy kis műhelyük, ahol sok mindent 

maguk készítettek. Tibi bácsi szeretett fúrni-faragni, 

hiszen képzőművészeti szakiskolát végzett. Viki pedig 

kovácsoltvas tárgyakat készített.  

Tibi bácsi Csepelen a varrógépgyárban dolgozott, mint 

munkás, mechanikai műszerész.  

Győző, akit a család Vikinek becézett, villamosmérnök 

volt. Szabadalmaztatott találmányai is voltak, például a 

hibás elektromos vezetékek földalatti kereső műszere. 

Kollégáival tankönyvet is írt és tanított is.  

A fivérek hétvégenként Ráckevére jártak, ahol volt egy 

kis hétvégi házuk, a Duna másik oldalán, a kastéllyal 

szemben. Mindig vitték magukkal az édesanyjukat is.  

Nagyon szomorú, hogy amikor Viki meghalt, Tibi bácsi 

nem tudta feldolgozni az öccse halálát, és fokozatosan 

leépült szellemileg. Ahogy Tibor bácsi akkor elmesélte, 

egy nagy fát segítettek a szomszédjuknak kivenni 

Ráckevén, ami félig-meddig a vízben volt. A meg-

erőltető fizikai munkától, – meg elég hideg is volt már 

akkor –, Viki éjszaka meghalt, úgy tudom szív-

elégtelenségben. 

Tibi bácsit az utolsó időkben nem lehetett felügyelet 

nélkül, magára hagyni. Kórházban halt meg, eléggé 

váratlanul. Sokakat megrázott a gyászhír.  

A család a haraszti temetőben nyugszik, édesapa, édes-

anya és a két fivér, Tibor és Győző. Hálával gondolunk 

rájuk, hiszen nagyon értékes tagjai voltak a haraszti 

társadalomnak. Emléküket megőrizzük.  
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* * * * * 

 

„„EEllhhaattáárroozzttáákk,,  hhooggyy  úújjjjááééppííttiikk””    
  

HHeellffrriicchh  MMiihháállyy  
 

– Kedves Misi, tudjuk, hogy a 70-es években résztvett a 

munkálatokban, amikor a Domokos fivérek kezdemé-

nyezésére és szervezésében megindult a romos Kálvária-

kápolna újjáépítése. Kérem szépen, elevenítse fel 

számunkra ezeket az időket.  

– A kezdetben még nem voltam ott, csak amikor már 

épült. Mert ismeretes, hogy ez a kápolna romjaiban 

hevert. Amikor a tragédia történt, három éves kis-

gyermek voltam. Mint sok haraszti család, mi is Buda-

pestre menekültünk a kitelepítéskor. Az utolsó kép, ami 

megmaradt bennem az, hogy aknagránátokat lőttek 

Haraszti felé Némedi irányából.  

– Az emberek a sérült Kápolnát kezdetben csak ki-

takarították és megpróbálták óvni a málló falakat, 

nehogy tovább pusztuljon a kis templom. Amikor aztán 

végre a Tiborék elhatározták, hogy újjáépítik, akkor 

indult meg a lendület. Magam akkor kapcsolódtam be az 

építkezésbe, amikor a tető készült. Szereztek Tiborék 

alumínium lemezt, és azzal fedtük be a tetőzetet. Ez 

tartósnak bizonyult, tartott nagyon sokáig, hét, tíz évig, 

amíg aztán a „megélhetési” bűnözők egy reggelre le-

fejtették az egész alumínium fedelet. Ez már András atya 

idejében volt. Utána álltunk neki, a Sárospataki Gyurival 

ketten, vörös Lindab lemezzel lefedni az épületet. Gyuri 

segített cipekedni, mert én akkor már beteg voltam. 

Sajnos azonban, ez időszak alatt is sokat voltam a 

kápolnánál, mert a rácsokat többször kifeszítették és meg 

kellett javítani. Tibi sokszor itt ült nálam, fél délelőttöket 

átbeszéltünk. Elmesélte az életét. Ő javította édesanyám 

varrógépét. Amikor föloszlatták a rendet, akkor kény-

telen volt munkát keresni magának, így Csepelen, a 

varrógépgyárban helyezkedett el. Nagyon rendes volt 

mind a két Domokos-fiú. 

– Közvetlenül a háború után látta romjaiban a kápolnát?  

– Nem láttam a háború okozta pusztítást, mert nem 

jártunk arra, a szüleim sem vittek oda. Akkor még autó 

nem volt, nem sétáltunk arra. Emlékszem, elsős korom-

ban kivittek minket kollektíven a dombhoz, amikor 

elkezdték építeni a Duna-Tisza csatornát. De nincs 

előttem igazán a kép, hogy a Kálvária akkor milyen 

állapotban volt. Én csak akkor láttam, amikor már rakták 

fel a tetőt.  

– Domokos Tibor bácsival hogyan alakult ki az isme-

retségük?  

– Tibi bácsit már az építkezés előtt ismertem, jóban vol-

tunk. Dolgoztunk is náluk, mint vízvezeték szerelő. Az 

édesapját nem ismerhettem, de Karolin néni nagyon 

kedves volt. Kiváló család. Tibor átképezte magát, így 

lett varrógépszerelő, Viktor pedig elektromérnök volt, 

benn dolgozott 

Budapesten. Volt 

neki találmánya is. 

Az utolsó pillanatig 

dolgozott. Mikor 

az anyukájuk 

meghalt, Tibi vette 

át az ő szerepét. Ő 

főzött, reggel kávéval fogadta Vikit. Kiegészítették 

egymást. Sajnos később Tibinek problémái lettek, 

amit először nem is vettem észre. Miután Viki meghalt, 

egyik pillanatról a másikra nagyon leépült.  

– Milyen embernek ismerte Domokos Tibort? 

– Tibi rendkívül barátságos, nagyon megnyerő és agilis 

volt, a maga törékeny mivoltában. Viktor ugyanúgy. 

Amikor a Regnum Marianum padokat Tibor meg-

szerezte a kápolna számára, én segítettem neki a 

fuvarban. Mikor volt valami fuvaroznivalója, mindig 

hozzám jött. A ferences lelkület annyira sugárzó volt 

ebből az emberből, hogy hitetlen embereket is meg 

tudott nyerni, befogni őket munkára. Mindenki jött 

segíteni.   

– A kápolna nagyon szépen be volt rendezve, azt gon-

doltuk, hogy elkészült és rendben lesz, de egy nap arra 

ébredtünk, hogy felfeszítették a rácsot, és kirabolták a 

templomot. Először a festményeket vitték el. Kivágták 

az ablakot, úgy mentek be, majd az ajtót is feltörték, 

hogy ki tudják vinni a rablott holmit. Nem volt ezeknek 

semmi sem szent. Többször feljelentést tettünk, sajnos 

hiába.   

– Tibi bácsi a berendezéseket, a képeket nagyrészt 

ajándékba kapta. Nagyon megnyerő ember volt, és jók 

voltak a kapcsolatai. Mindenki tudta, hogy nagyon 

rendes ember, és jó helyre mennek ezek az adományok. 

Hihetetlen erőfeszítéseket tett a két testvér, ha csak azt 

nézzük, hogy mennyibe került ez nekik. Ingyen segí-

tettünk, de minden anyagot ők vettek meg, ami nem 

olcsó dolog. Alsófaluban rengeteg olyan ember volt, 

akik gyárban dolgoztak és sok mindenhez értettek. A 

rácsokat, az ajtót, az ablakokat mind ők készítették. 

Később, mikor javítani kellett, akkor is ők segítettek. Én 

nem ismertem őket, egyedül a Bauer Gyuri bácsit, a 

kőfaragót, aki többször segített, és emlékszem Singer 

Mártonra, aki sokat volt az építkezésen, ő segített kon-

zerválni a falakat, amikor a téglák már befelé omlottak.  

– A kápolna Tibi bácsinak és az alsófalusi lakosságnak 

volt a szívügye. Nagyon sokan voltak onnan. 

Édesapám ’69-ben halt meg és én vettem át tőle az 

üzletet. Tibi mindig eljött hozzám, ha valamire szüksége 
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volt. Az első tetőt a ’70-es évek elején tettük fel két 

emberemmel. Mészáros Ernő bátyja, Lajos, az Erzsébet 

utcából, ő acélszerkezeti technikus volt, ő készítette az 

ereszcsatornát. Olyan erős csatornát csinált vasból, hogy 

ne tudják elvinni, jó erősen összehegesztették. Ő nagyon 

segítőkész volt mindig, az ő munkája a 

templomtoronyba vezető lépcső is.  

– A rácsokat többször irgalmatlanul kivágták, vissza 

kellett falazni. Utoljára, mikor kivágták az ablakot, 

vettem egy aggregátort, mert nem volt áram, így tudtuk 

visszahegeszteni az ablakokat a helyére.  

– András atya kinevezése előtt (1994 – szerk.) 

közvetlenül készítettük el, a frissen megalakult helyi 

KDNP-csoport szervezésében, aminek én is tagja voltam, 

a kápolnához fölvezető beton lépcsőt. A lépcső el-

készítésének gondolata Édesanyámtól származik. 

Körülbelül tízen lehettünk, Rózsa László, a KDNP-

csoport akkori elnöke, két fia, Tóth Zoltán, Dési Éva, 

akikre emlékszem, és jómagam, valamint voltak más 

segítőink is. Egy hétvége alatt elkészültünk. Anyagi 

forrásunk a Nepomuki-szobor helyreállítására összegyűlt 

adomány megmaradt része volt. A szobrot helyben nem 

tudtuk kijavítani, el kellett küldenünk restaurálásra. A 

lépcsőhöz felhasznált anyagot az adomány megmaradt 

részéből vásároltuk, és amikor András atya ideérkezett, 

elszámoltunk az összeggel. Még sok névtelen, de 

lelkes, imádkozó, időt és energiát nem kímélő, 

szervező és adományozó lélek áll a mostani munkák 

hátterében, akiknek a neve nem szerepel a fel-

sorolásban... 

– Szeretném még megemlíteni, hogy a Kálvária mögött 

álló kőkeresztet szintén a KDNP-csoport egyik tagja, 

Mihály Márton állíttatta fel újra, saját költségén. A 

kőkeresztet egy túlbuzgó tiszt döntette le 1956 előtt, 

amikor a Kálvárián a Magyar Néphadsereg légvédelmi 

lövegállása tartózkodott ebben az időben. A katonák 

barakkjaira is, mind a mai napig, jól emlékezem.  

– Az építkezés alatt és az újjáépítés után is, a taksonyi 

Grimm Istvánné, Irénke 32 esztendőn keresztül kijárt 

takarítani a kápolnába, és gondoskodott friss virágról a 

kőkeresztnél és a Szentsírnál. Az egyik betörés után a 

harmóniumot is az ő családja vitte be a taksonyi plébá-

niára, nehogy annak is baja essék. Rajtam kívül neki volt 

kulcsa a kis kápolnához, később pedig még Sárospataki 

Gyuri barátomnak.   

– Örvendetes, hogy a kis kápolna a jubileumi évre végre 

teljesen felépülhetett.  

 

* * * * * 

 

„Minden anyagi eszközüket, energiájukat,  

idejüket ennek a célnak szentelték” 
 

Dr. Szepessy Józsefné  
 

– Kedves Ica, köszönöm szépen, hogy óbudai ott-

honodban fogadsz bennünket abból az alkalomból, hogy 

Dunaharasztin a 250 éves Kálvária-kápolna 

jubileumára monográfiát adunk ki, és te, mint a 

Domokos család rokona számos adalékot tudsz nekünk 

elmondani a fívérekről, akik ezt a kis kápolnát annak 

idején romjaiból újjáépítették. Milyen emlékeket tudsz 

velünk megosztani a családotokról? 

– A Szepessy család szintén dunaharaszti, a Petőfi 

utcában laktak annak idején. Én a férjem révén voltam a 

Domokos (Deutsch) családdal kapcsolatban, a férjem az 

ő unokatestvérük volt. A Domokos család Temesvárról 

költözött ide, Erdély elvesztése után. Az édesapa 

Deutsch Mihály zsidó származású gyógyszerész, az 

édesanya Fasching Karola, akinek rokonsága Erdélytől 

Ausztriáig terjedt.  Az első két fiú, Andor és Tibor még 

Temesváron születtek, Andor 1918-ban, Tibor 1920-ban. 

A harmadik fiú, Győző már itt született Dunaharasztiban, 

1928-ban. A két fiatalabb fiú viselte a magyarosított 

Domokos családnevet. Az édesapa korán meghalt, 

szívelégtelenségben. Karola néni ott maradt három 

gyerekkel, és özvegyként tanítónősködött a dunaharaszti 

elemi iskolában. Karola néni Dunaharasztin mindvégig 

első osztályosokat tanított, úgyhogy fél Dunaharasztit ő 

tanította. Nagyon szerette a kisgyerekeket; mikor az én 

fiam kicsi volt, képes volt egész délelőttöket piros-

pecsenyézni vele. Mennyit nevettek… 

– Hogyan nevelte Linus néni egyedül a három fiút? 

– Linus, mikor egyedül maradt, a legnagyobb 

reménysége a legidősebb fiúban, Bandiban volt, aki 

nagyon jól tanult. Szeghalmon járt középiskolába, majd 

édesapja nyomán gyógyszerészetet tanult az egyetemen. 

Volt egy patikuscsalád, akiknek nem volt gyermekük, ők 

segítettek Bandi taníttatásában. Várományosa lehetett 

volna a belvárosi Kígyó utcai patikának, de közbeszólt a 

háború, és származása miatt elvitték munkaszolgálatra. 

És nem tért haza… 

– Azt tudja a család, hol van eltemetve? 

– Nem tudjuk, de emlékét soha nem feledjük. Tibor nem 

volt annyira lelkes a tanulásban, így ipari iskolában 

végzett. 1942-ben jelentkezett a ferences rendbe, és 

Pécsre került. Végzettsége révén oltárkészítőként szol-

gált, ahogy tudom, Máriapócson is sokat tartózkodott. 

Mint mondta, nem ő volt a legtehetségesebb, mert voltak 

mások is a rendben, akik ezzel foglalkoztak, de mivel 
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neki volt ipari iskolai bizonyítványa, így a rend meg-

kapta a lehetőséget, hogy oltárkészítéssel is foglalkozzon. 

A vörös hatalomátvétel után menekülnie kellett Tibornak 

is, a rendet szétszóratták, bujkáltak, éheztek a szerzete-

sek. Tibor elment dolgozni Csepelre a varrógépgyárba.  

– Győző nyolc évvel volt fiatalabb Tibornál. 

– Őt a család Vikinek becézte. Villanyszerelőnek tanult, 

oszlopokon mászó villanyszerelő volt. Tibor, mivel 

öccse jó tanuló volt, azt mondta neki, hogy nappali 

tagozatra iratkozzon be az egyetemre és ő vállalja a 

taníttatását. Így lett villamosmérnök, még pedig nem is 

akármilyen. Több találmánya és szabadalma volt.  

–  Milyennek ismerted meg a fívéreket? 

A két testvér nagyon ragaszkodott egymáshoz és 

édesanyjukhoz, akinek mindent megadtak. Zárkózottan 

éltek, de Tibor mindenkivel szeretetteljes volt, ahogy 

Győző is. Miután az édesanyjuk meghalt, minden 

Karácsonyt itt töltöttek minálunk. Mivel Budapesten 

laktam, nem volt mindenről állandóan tudomásom, de 

tudtam arról, hogy milyen erősen foglalkoztatta a 

testvéreket a kis Kálvária-kápolna sorsa, és minden 

anyagi eszközüket, energiájukat, idejüket ennek a célnak 

szentelték, nem kímélve saját magukat. Miután Linus 

néni meghalt, majd Viki is eltávozott, otthon érte őt a 

halál, Tibor bácsit én támogattam. A férjem is beteg volt 

ebben az időben, az ő ápolása és a Tibor bácsiról való 

gondoskodás is az én feladatom volt. Tibort nagyon 

megviselte a testvére elvesztése, szellemileg úgy lerom-

lott, hogy állandó felügyeletre szorult. Kijártam ebben az 

időben hozzá, de amikor ez már kevésnek bizonyult, a 

János Kórházba került, 1993-ban, ahol mindannyiunk 

számára egészen váratlanul, egyik reggelre elhunyt. Még 

most is elszorul a szívem, ha arra a reggelre gondolok, 

amikor a kórházban ezzel a szörnyű hírrel fogadtak. 

Szerettem volna jobb életet neki. A testvérek Duna-

harasztiban vannak eltemetve, édesanyjukkal, édes-

apjukkal közös sírban nyugszanak. 

– A síremléken még egy név szerepel: Victorin? Ki ő?  

– Ő Roger Victorin, aki Fasching Antalnak volt a 

felesége, az anyósom édesanyja. Az olasz határon 

született egy kis településen, állomásfőnök volt az 

édesapja, az édesanyja pedig postamester ugyanott. Ő 

emeltette ezt a síremléket, a régi temetőben, amikor 

szüléskor meghalt a gyermeke. A síremlék a férjem 

engedélyével került át a mostani helyére, az új temetőbe. 

A régi temetőből áthozott lélekharang annak idején 

Victorin ajándéka volt.  

– Tibor bácsi kutatta a haraszti hírességek életrajzát, 

amely adatok sajnos, úgy tűnik, elvesztek.  

– Linus néni nagyon büszke volt testvérére, dr. Fasching 

Antalra, aki kiváló mérnökember volt.  Ő alapította a 

Geodéziai Intézetet, a Földművelésügyi Minisztérium 

homlokzatán mellszobra is látható. Nagy tudású, 

műszaki doktor volt, akit a párizsi Sorbonne-ra is 

meghívtak előadni. Tibor ezért kezdett családot kutatni 

anyai ágról és más hírességek életét is, akik Duna-

harasztihoz kötődnek. Megemlítem, hogy Szepessy 

József, apósom (akinek felesége Fasching Erzsébet), 

tervei alapján történt Dunaharaszti központjában az 

akkor még mocsaras terület feltöltése, amelyen ma a 

Hősök tere található, az I. világháborús emlékművel.   

– Nagyon értékes családok ezek, amelyeknek tagjai sokat 

adtak Harasztinak. Az utókor hálás minden tettükért.  

 

 

* * * * * 

 

„„RReennddíítthheetteettlleenneekk  vvoollttaakk””  
  

KKiissss  JJóózzsseeffnnéé  
 
Kiss Józsefné Purczel Erzsébetet ferencvárosi otthonában látogattam meg. Annyit tudtam róla, hogy szülei Domokos 

Győző keresztszülei, míg Domokos Tibor az ő fiának volt a keresztapja. Együtt gyermekeskedett tehát Zsóka nagyi, – 

megkért, így szólítsam őt –, a Domokos fivérekkel. Kora gyermekkorától egészen életük végéig szoros kapcsolatban 

állt a családdal.  

 

– Köszönöm a lehetőséget, hogy eljöhettem hozzád, 

segítesz nekünk összeállítani a dunaharaszti Kálvária-

kápolna és a Domokos család történetét.  

– Dunaharasztiban nőttem fel, csodálatos gyermekkorom 

volt. Édesanyám nagyon szoros barátságot ápolt Deutsch 

Mihályné Karola nénivel, sőt mondhatni rokonságba is 

kerültünk, hiszen az én szüleim voltak a legkisebb fiú, 

Győző keresztszülei. A Bem utcában laktunk, óriási 

kertek voltak arra akkoriban. Őserdő volt számunkra, 

végtelen terep, ahol hancúroztunk. Domokos Tiborhoz 

és Győzőhöz szívbéli, testvéri barátság fűzött, legkisebb 

gyermekkorom óta. Én „ecséimnek” hívtam őket, a fiúk 

engem „Erzsi húgámnak” becéztek.  

– Hogyan tudnád nekünk leírni a testvéreket? 

A legidősebb fiú, Andor, őt – származása miatt – elvitték 

munkaszolgálatra. Nem jött haza, a Don-kanyarban 

pusztult el szegény. Egy túlélő mondta el róla, hogy 

csodálatos ember volt. Tudták, hogy mi vár rájuk, gát-

építés, árokásás, mégis fütyülve, dalolva úgy dolgozott, 

mintha azután kapna jutalmat. Tehát nem lazsált, nem 

lógott, derűs volt és vidám, minden körülmény ellenére. 

Nem jött haza, nem tudjuk, hol van eltemetve. Azt 
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tudom róla, hogy nagyon jó tanuló volt, egyetemet 

végzett, gyógyszerész lett volna, az édesapja, Mihály 

bácsi nyomdokán.  

– Úgy tudom, Karola néni korán elözvegyült.  

– Mikor én megismertem, már nem élt a férje. Előbb, 

jóval előbb halt meg, a harmincas évek elején. Hirtelen 

hunyt el. Karola néni mesélte, hogy este mindig 

zongoráztak, majd megy a gőzös, megy a gőzös 

Kanizsára játék következett, az apuka volt a 

mozdonyvezető, a három gyerek ment utána, úgy 

vonultak lefeküdni. És az édesapa egy reggel nem ébredt 

föl… Akkor kezdett el Karola néni tanítani, a templom 

melletti elemi iskolában. Tanítónő volt, engem is tanított. 

Mindent a gyerekeknek! – ez volt az ő élete. Kiemelném 

aranyos kedélyét, derűs alkatát.  

– Karola néni zárdában nevelkedett, Fasching Karola 

volt a lányneve, két vagy három bátyja volt, akik jóval 

idősebbek voltak. Ő késői gyermek volt, beadták 

apácákhoz, úgy tudom, Csornán, a premontreieknél 

nevelkedett. Amikor megkapta a diplomát, hamarosan 

férjhez ment Mihály bácsihoz. Temesváron laktak.  

Az édesapa halála után a család nehéz körülmények 

között élt, sokszor bizony, ki volt számítva, hogy min-

denkinek csak egy kifli jutott vagy egy szelet kenyér, és 

a Tibi volt az, a középső fiú, aki már akkor is lemondott 

a testvérei javára, csak azoknak jusson…  Volt úgy, 

hogy két kanállal evett ebédre. Ilyen volt ő már akkor is. 

Tudom, mert többször hallottam erről az édesanyjától. A 

két édesanya szeretett volna minket Tibivel egy párnak 

látni, de Tibi már abban az időben eltökélte, hogy 

szerzetes lesz. Amikor a rendeket szétzavarták, Tibor 

Csepelre ment el munkásnak, én is Csepelen dolgoztam, 

ő a varrógépgyárban, én az acélműben. Tibiről mesélték 

Csepelen, a munkatársak, hogy az aktatáskája mindig 

nyitva volt, mert volt benne újság, volt benne könyv, 

volt benne Biblia: kinek mire volt szüksége. Tudom, 

például, hogy Wladár Sándornak, az úszónak az édesapja 

ott dolgozott Csepelen, és kérte Tibi bácsit, hogy 

szerezzen a fiamnak egy Bibliát. És Tibi nekem szólt, 

így tudtunk adni nekik. Valakinek gondja-baja volt, 

tudták, hogy a Tibi bácsinak szólhatnak, vagy betették a 

cédulát a táskájába. Megszorongatták Tibit ott, Csepelen, 

tettlegesen és egyébként is. Olyan nem volt, hogy nem 

aludt volna otthon, tehát elvitték volna, de tudom, hogy a 

pártbizottságon tettleg bántalmazták, nem is egyszer.  

– Nem volt nyugta a múlt miatt, szegénynek.  

– Igen. Őt az egyik rezsimben a származása, a másik 

rezsimben a meggyőződése miatt üldözték.  

Emlékszem, 1942-ben lépett be a ferences rendbe, és 

Pécsre került. Lényegében oltárépítő volt, műbútor-

asztalos (iparművészeti szakiskolát végzett a Lónyai 

utcában). Dezső fráterről, – ez volt Tibi rendi neve –, az 

egyik újság is megemlékezett, Pécsett olyan csodálatos 

jászolt és betlehemet készített. Amikor föloszlatták a 

rendet, úgy tudom, Tibi egy ideig Mágocson is tartóz-

kodott. Ez után került a varrógépgyárba, gyári munkás-

nak. Aztán ide-oda járt segíteni, varrógépet javítani, 

apostolkodni egy kicsit, és mindenhol, ahol lehetett, 

említést tett a kápolnáról, így abban az időben már 

többen tudtak róla.  

– Olyan szoros kapcsolatban álltatok, bizonyára tudsz 

nekünk mesélni a kápolnaépítésről is.   

– Nem laktunk már Harasztiban, de a fiam keresztapja 

volt Tibi, és állandóan tartottuk a kapcsolatot. Az 

esküvőmön ő volt a tanúm. Nagy lelki beszélgetések 

voltak köztünk, sokat nevettünk is, egyszer Velencére is 

lejött, a nyaralónkba, a fiam miatt.  

– Hány gyermeked van? 

– Egy gyermekem született, négy unokám van, hat 

dédunokám….   

– Emlékszem, a kápolnaépítés állandóan foglalkoztatta. 

Mindig mondta, Erzsi húgám, ez is, az is kell, bele 

tudjak-e fogni, hogyan csináljuk. Mindent meg-

beszéltünk. A derekával volt sok baja,  … részben a 

tettlegesség miatt, részben a sok munka miatt… meg-

erőltette magát. Nagyon sokat cipelt, ásott az építke-

zésnél, például betonhoz kellett fölhordani homokot. 

Egyszer elmesélte, hogy már az összeesés határán volt, 

alul meg csak mentek az autók. És egyszer egy autó 

megállt, visszajött , és az ember megkérdez-

te: ’Segíthetek magának?’ Tíz talicska homokot fölvitt, 

aztán ezt mondta: ’Adjon az Isten erőt a továbbiak-

hoz …’, beült a kocsiba, és elment. Tibi akkor azt 

mondta nekem, úgy érezte, fizikailag nem bírja tovább, 

és látod, ilyenkor jött a segítség. Minden pénzüket, 

erejüket erre fordították. Sokszor kaptak segítséget, 

névtelenül. Volt, hogy be volt dobva adomány a persely-

be (kápolnában), vagy bedobtak a levélszekrénybe pénzt. 

Mindent erre fordítottak. Tibi és Viki magukra nem 

költöttek, ha külföldön voltak a rokonoknál, a tőlük 

kapott pénz is az építkezésre került. Mindenük volt a kis 

kápolna. Ma így mondanánk, Tibi kápolnafüggő volt… 

– Meddig tartott az építkezés? 

– Végig, amíg éltek. Mindig volt valami, olyan ez, mint 

a ház, az sincs sosem készen. És őnekik ez volt az éltető 

elemük, ők csak a kápolnára voltak beállítva, minden 

gondolatuk e körül forgott.  

– Csodálatos testvérpár volt.  

– Ők annyira összeforrtak, hogy mindegyik a másikra 

való tekintettel alakította az életét. Hogy egyik gyermeke 

sem nősült meg, Karola néni az én fiamat unokaként 

kezelte.  

– Egymásnak éltek.  

– Rendíthetetlenek voltak. 

– A kápolnában hogyan volt mise, amikor újraáldották? 

– Nagyon ritkán, egy ideig még volt nyáron, szomba-

tonként este, egy ideig, amíg Tibi még ura volt a gondo-

latainak, mert a Viki halála után hirtelen és rohamosan 

leépült szegény.  

– Arra nem emlékszel, hogy melyik pap járt ki szomba-

tonként misézni? 

– Mikor kit tudott Tibor megkérni. 

– Téged kért meg Tibor bácsi, hogy legépeld a kutatási 

anyagát, a haraszti hírességek biográfiáit.  
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Karola néni a két fiúval (előtérben 

ismeretlen fiatalember) 

 

                                              

 

 Tibor 1942-ben 

– Legépeltem a gyűjtött adatokat, é visszaadtam Tibor-

nak.  

– Most is látok egy régi kis írógépet az asztalodon.  

– Börtönpasztorációval foglalkozom több évtizede, a 

Mécses Szeretetszolgálaton keresztül, vannak most is 

pártfogoltjaim, azokkal levelezek. Másik szolgálatom az 

egyházban a faliújság-összeállítás, plakátkészítés.  

Tibor elválaszthatatlan része volt az életemnek, olyan, 

mintha ma is itt lenne velem. Tegnap, amikor felhívtál, 

bajban voltam, hol is keressem a fényképeket. Azt 

mondtam: ’Tibikém, segíts!’ És lám, meg is találtam a 

jubileumi könyvetekben, ott voltak együtt mind, amiket 

most közlésre odaadok nektek.  

 

* * * * * 

Az interjúk elkészítése után elgondolkodtam azon, hogy a kápolna történetében szereplő egyszerű mondat 

mögött mi minden áll. (A kápolna hosszú évtizedekig romosan állt, míg Domokos Tibor és testvére Viktor, saját 

költségükön és munkájukkal, lényegében az eredeti falak felhasználásával ismét felépítették Isten dicsőségére.)  

Meghallgatva a szemtanúkat, érezhetjük igazán át, hogy aki nem ismeri a múltat, nincsen jövője sem. Mennyi 

küzdelem, munka, kitartás és hűség, emberi szenvedés, milyen csodálatos életutak tárulnak fel szemünk előtt, ha 

körülnézünk akár közvetlen környezetünkben is.  

Mindez eszünkbe fog jutni ezentúl, amikor elmegyünk a kis Kálvária-kápolna előtt, s felnézünk a dombra, temploma 

keresztjére. Két testvér, és a körülöttük élő közösség munkája, törődése, fáradsága, összefogásának gyümölcse, ami 

most a szemünk elé tárul, és mindez minket is kitartásra buzdít.  

Biztos vagyok benne, hogy megbecsüljük, eljárunk hozzá, nem hagyjuk elhagyatottságban kis kápolnánkat, mely 

évszázadok szent szemtanúja. A Domokos testvérek élete volt ez a hely. Dunaharaszti és Taksony közössége, a 

rokonok, barátok, szemtanúk, kortársak szeretettel, tisztelettel, megbecsüléssel, meghatottsággal beszélnek róluk. 

Életáldozatuk nem volt hát hiába, áldja őket az emlékezet.  

 

Köszönöm ezúton Bán Jánosnénak, Helfrich Mihálynak, Kiss Józsefnének, Mészáros Ernőnek, Dr. Szepessy 

Józsefnének, Tóth Mariannának, Tóth Sándornénak, hogy megosztották velünk emlékeiket, és hozzájárultak ahhoz, 

hogy a történelem élővé váljon a jelen nemzedéknek.  

Koczka Tamásné   
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Domokos Tibor belép a ferences rendbe. 

A levél aláírója P. Schrotty Pál OFM, a budai ferencesek tartományfőnöke 

Linus néni bejegyzése egyik tanítványa emlékkönyvébe 
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Deutsch Andorról fennmaradt 

fénykép. A munkaszolgálatból 

Bandi  nem tért haza, sírja 

ismeretlen. 

Domokos Tibor és Viktor a 80-as években  

Tibor és Viktor, hátsó sorban középen, a Szepessy és Fasching család tagjaival 
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Tibi bácsi építkezik 
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Viki és Tibi, a két elválaszthatatlan … 

Dunaharaszti Hősök tere:  

Andor a II. világháborús áldozatok 

között 

 

 

Dunaharaszti új temető,  

Fasching Antalné (Victorin), 

Deutsch Mihály, Fasching Karola, 

Domokos Tibor és Győző  

nyughelye 
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Lelkipásztori események novemberben és decemberben 
 
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS 
Dunaharasztin Advent I. vasárnapján, december 2-án délután 3 órakor ökumenikus istentisztelet 

keretében a Laffert-kúriában, egyben karácsonyi vásár Karitász-csoportunk részvételével. 

Taksonyban Advent mind a négy vasárnapján délután 4 órakor a templom előtt. III. vasárnap: 

szombat és vasárnap karácsonyi vásár 
 

ADVENTI KONCERT ÉS ÁHÍTAT  

Dunaharasztin december 9-én, vasárnap délután 4 órakor a Szent István templomban 
 

ADVENTI KONCERT 
Taksonyban december 16-án, advent III. vasárnapján, délután 5 órakor 
 

GYERMEKSZENTMISE a ligeti templomban  
december 16-án, vasárnap, délután 4 órakor 
 

ADVENTI LELKIGYAKORLAT 
Dunaharasztin december 8-án, szombaton lelki nap a nagyplébánián reggel 9 órától 

Dunaharaszti Rákócziligeten lelkigyakorlat december13-14-15, csütörtöktől szombatig 

Taksonyban lelkigyakorlat december 6-7-8-án, csütörtöktől szombatig 
 

MIKULÁS-ÜNNEP A TEMPLOMOKBAN 
december 9-én, vasárnap a szentmise után 
 

HAJNALI MISÉK ADVENTBEN december 3-tól, reggel 6 órakor 
Minden hétfőn a Ligeten, minden kedden a dunaharaszti nagytemplomban, szerdán Taksonyban, 

pénteken Taksonyban és szombaton a Kálvária-kápolnában.  
 

AZ ÉJFÉLI SZENTMISE 
éjjel 10 órakor Taksonyban és a Ligeten lesz, éjfélkor pedig a dunaharaszti nagytemplomban 
 

SZILVESZTERI HÁLAADÁS 
december 31-én, délután 4 órakor Taksonyban, 5 órakor dunaharaszti Rákócziligeten és 6 órakor a 

dunaharaszti nagytemplomban 
 

A KÁLVÁRIA-KÁPOLNÁBAN 2013 márciustól minden hónap második vasárnap délutánján tartunk 

szentmisét.  
 

A KÁLVÁRIA-KÁPOLNA megtekinthető minden vasárnap 3-tól 4 óráig.  
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(Megjelent Krisztus fénye 2003. Pünkösd; 34. o.; 

Koczka Tamásné Nagy Angela - Láng András szerk.: 100 éves a dunaharaszti Szent István 

plébániatemplom 1904 - 2004. 2004.) 

  

TTeemmpplloommaaiinnkk  ttöörrttéénneettee  

AA  HHAARRAASSZZTTII  KKÁÁLLVVÁÁRRIIAA--KKÁÁPPOOLLNNAA  
 

1762-ben Bier András plébános ideje alatt Stolcz József pesti polgár anyagi hozzájárulásával Haraszti és 

Taksony között faragott kövekből, szobrokkal Kálvária létesült. Misézési engedélyt is kaptak. Stolcz József 

gondoskodott a karbantartásról is: 200 Ft-ot hagyományozott azzal a kikötéssel, hogy mindaddig, amíg 

örökösei a Kápolna gondját viselik, az említett összeg náluk marad kamatmentesen, de a rákövetkező évben 

már ebből az összegből kell a Kálvária szükségleteit fedezni. Az örökös azonban minden vagyonát 

elvesztette, így a kápolnát a hívek adományából kellett fenntartani.  

Rahner Ferenc az édesapja, Mátyás által juttatott 250 Ft-tal csatlakozott az alapító szándékhoz, és erről 

írásbeli kötelezvényt is adott. Szándéka szerint a plébános köteles ennek a pénznek a kamatából minden 

évben a Szent Kereszt felmagasztalásának nyolcada alatti vasárnapon énekes misét és szentbeszédet tartani. 

Nagyböjtben minden pénteken, kivéve a nagypénteket, csendes szentmisét mondjon az alapítóért és a 

családjáért. 

1785-ben kánoni látogatás volt a haraszti kápolnában, XIII. Kelemen pápa pedig két évre teljes búcsút 

engedélyezett. A Kápolnát profán célra nem használták, tisztán rendben tartották, a szent felszerelést és az 

egyházi ruhákat a plébánia adta. 

1807-ben Rahner Mátyás a kápolnát és a kereszteket renováltatta. 

1811-ben Oberfrank Ferenc fát adományozott a régi, korhadt, viharoktól megrongált temetői kereszt 

cseréjére. Az új keresztet Retter Sebestyén, haraszti juhász faragta ki. A díszítés, festés költségeit a Kálvária 

pénzéből fedezték.  

A II. Világháború alatt a Kálvária és a 

kápolna összeomlott. Domokos Tibor, Duna-

harasztin lakó egykori ferences testvér hosszú 

évek munkájával és munkaszervezéssel rend-

be hozta. 1985 nyarától szombat délutánon-

ként újra misézési lehetőség nyílt. 1988 

nyarán Mihály Márton, dunaharaszti lakos 

keresztet állíttatott fel az elpusztult helyére. 

Ma már csak nagyon ritkán van misézési 

alkalom.  

A Dunaharaszti Kálvária-kápolna több 

mint 240 éve állja az idők és a történelem 

viharait, hirdeti az Örök Ige 2000 éven is túl-

mutató létjogosultságát. 

 

Dr. Dán Gellértné  
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(Megjelent Krisztus fénye, 2007. Szent István ünnepe, 36-37. o.) 
 

A KÁLVÁRIA-KÁPOLNA ÉS AZ ISTENI GONDVISELÉS 
 

A Dunaharaszti és Taksony közötti dombon, közel az úthoz, 1762-ben kis templomocska épült. Ez a hely nemcsak a 

térség legszebb helye – pazar kilátással a Csepel-szigetre – hanem 150 éve térképészetileg is jelentős háromszögelési 

pont.  

 

Viharból kápolna született 

A kápolnát a hagyomány szerint egy peregi (ma Lacháza) 

földbirtokos emelte annak emlékére, hogy a családja ezen a 

helyen túlélt egy vészt hozó vihart. 1760-ban tavasszal a 

hintóján Pest felé hajtatott, amikor Taksonyban az ítéletidő 

utolérte őket. Hatalmas villámok, égzengés és zápor tört rájuk.  

A négy ló megbokrosodott, a kocsit megfékezhetetlenül 

magukkal ragadták, ami felborult és még száz méteren át 

vonszolták. A csodával határos módon a három gyermek és 

szüleik szinte sértetlenül túlélték a katasztrófát. Ez volt ezen a 

helyen az isteni gondviselés első jele.  

A földbirtokos családja második születésnapjának tartotta ezt 

a napot és fogadalmat tett, hogy Istennek hálából, meg-

menekülésük emlékére, ezen a helyen sóskúti mészkőből 

kápolnát emel, hogy leróhassa háláját Krisztusnak minden 

alkalommal, amikor erre jár. 

Az idő multával a németajkú vallásos és módos haraszti 

polgárok a kápolna mögött kálvária-stációkat és keresztutat 

alakítottak ki. A domb legmagasabb pontján nagy kőkeresztet 

állítottak a megfeszített Krisztussal. Kétoldalt, csonka 

kereszten a két lator, és a kereszt lábánál a sirató asszonyok 

voltak. A kápolna szentélye mögött volt a sziklasír és az oltár 

felett a feltámadt Krisztus.  

A kápolna ezután a nagyböjti és a húsvéti időben, de más 

egyházi ünnep alkalmából is helyt adott szentmiséknek, 

kisebb helyi zarándoklatoknak és rózsafüzér-ájtatosságoknak. 

Ez a békés időszak 1944-ig tartott.  
 

A történelem vihara 

A II. világháború és az ezt követő nehéz idők nemcsak 

minket, embereket, de a kápolnát is megviselték.  

Egy belövés szinte teljesen elpusztította a kápolnát. A tető 

beomlott, a falak, a kis torony és a kereszt ledőlt. Csupán a 

sziklasír maradt épségben. A széthullott köveket a Rákosi-

rendszerben elhordták. Sem ekkor, de egy darabig a Kádár-

rendszerben sem lehetett gondolni a helyrehozatalra, amikor 

meg lehetett volna, az Egyház velünk együtt szegény volt. 

Először a háborúban felrobbantott, majd az 1956-os föld-

rengésben súlyosan megsérült templomokat kellett rendbe-

hozni. 
 

Újraéled a Kálvária 

A megpróbáltatások után a gondviselés letekintett a meg-

szentelt helyre. A Domokos fivérek – akik közül az egyik 

korábban ferencrendi szerzetes volt – szerény keresetükből, 

összekuporgatott pénzből, kezük munkájával újjáépítették, a 

vakolás kivételével rendbehozták és berendezték a kápolnát. A munka 10 évig tartott. 

1985 nyarától a kápolnában újra misézni lehetett. 1988-ban egy helyi polgár keresztet állíttatott az elpusztult helyére.  
 

Története van a belső térnek is 

A jelenleg látható belső berendezéseknek, a padoknak, a gyóntatószéknek szintén története van. 1951-ben, a magyar 

katolikus hívek legnagyobb fájdalmára, Rákosi Mátyás felrobbantatta a Városligetben álló gyönyörű, neoromán Regnum 
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Marianum templomot, hogy helyére a Sztálin szobrot állítsa, megfélemlítve és megtörve ezzel is a magyar keresztény 

hívek gerincét. A berendezés részben az Egyház a robbantás előtt kimentette. A bútorzat egy részét az újjáépítő ferences 

testvér, kapcsolatai révén, a kápolna részére megszerezte. Az, amit itt látunk most, nem más, mint viharos történelmünk 

néhány megmenekült ereklyéje. 

1956 a zsarnokot ledöntötte, de népünk lelki sérülései részben még ma is megvannak. Elsősorban ezért hívta életre 

Püspök atya az Egyházmegyei Találkozót, amelynek egyik célja népünk lelki megújulása. 
 

A közelmúlt szégyene 

A történelem viharai után, kétszer is utolérte, a hibás politika hatalom által „megélhetésinek” nevezett kártékony bűnözés 

a rendbe hozott kis templomot. Először – a rendőrségi bejelentések ellenére – egy hónap alatt három részletben lefejtették 

és lelopták az alumínium lemezekkel borított tetőt.  

Egy évvel később kivésték az egyik ablakot védő vasháló merevítőit a falból, elfűrészelték a kereszt alakú vasrácsot, és 

ami mozdítható volt, elvitték. Három nagyméretű szobrot – Szűz Máriát, Szent Terézt, Szent Ferencet – az oltár felett 

függő feszületet, a sziklasírból a kő Krisztust és egy bronz harangocskát. A stációkból az utolsót, csak a feltámadt 

Krisztust vitték el, úgy látszik, érezték, hogy bűnöznek, és szükségük lesz a megváltásra.  
 

Javítottunk, imádkoztunk, reménykedtünk 

A tetőt újból leburkoltuk, a vasrácsot kijavítottuk, és a kápolna várta a megújulást. Az elmúlt években, Nagypénteken 

többször volt keresztút haraszti és taksonyi népes hívősereg részvételével, és egyre többen reménykedtünk abban, hogy a 

körben elbozótosodott és kopottas kápolnánk valamikor ismét szép lesz.  

Ekkor még nem gondoltuk, hogy ismét a gondviselés kegyelmében részesülünk. 
 

Készülődés a találkozóra 

Dóbiás Zalán atya útjára indította a III. Váci Egyházmegyei Találkozó előkészületeit, és a tervezett események egyik 

helyszínének a Kálvária-kápolnát és az erdőn át oda vezető keresztutat jelölte ki. Úgy érezzük, hogy a gondviselés újabb 

jele Zalán atya elgondolásán keresztül érkezett hozzánk. 

Láng András atya bíztatására, Heil Istvánnal közösen, örömmel elvállaltuk a Kálvária és környékének rendbetételét. 

Először az elvadult környezetet hoztuk rendbe, majd az elvégzendő munkákhoz vállalkozót kellett keresni. 
 

Reményből csüggedés 

Két hónapig keresgéltünk kivitelezőt. Sokan megnézték a helyszínt, de közülük egyik sem vállalta a munkát. Tisztelet a 

kivételnek, de több mai vállalkozóra jellemző kérdést tettek fel: Miért nincs áram? Miért nincs víz? Miért nincs 

autófeljáró? Kifogás volt még, hogy túl magasan van, és sokat kell cipekedni a műúttól fölfelé, meg amúgy is az egész 

nem nagy „bolt”. Kérje meg az árát, megfizetjük – mondtuk – de még így sem vállalta egy sem. Ezután jeleztem András 

atyának, hogy nincs, aki megcsinálja a kápolnát. Töröljük a látogatást a programból, ne szégyenkezzünk vele. Ez június 

21-én, csütörtökön volt, egy héttel a találkozó előtt.  
 

A gondviselés ismét segített 

Másnap reggel egy hirdetőcédulát találtam a postaládámban, névvel és telefonszámmal: „Ház-, lakásfelújítást és 

kőművesmunkát rövid határidővel vállalok.” Azonnal felhívtam és elmondtam, hogy miről lenne szó. Délután eljött 

Csepelről, megnézte a kápolnát és elvállalta a munkát. Mikor megtudta, hogy a jövő héten csütörtökön készen kell lennie, 

egy pillanatig elbizonytalanodott, de néhány telefon után – szerencsés kapcsolataival és munkaátszervezéssel – 

megoldhatónak látta a dolgot. 

Szombaton beszerezte a szükséges anyagokat, és három munkás vasárnap elkezdte, csütörtökön délutánra befejezte a 

kápolna rendbetételét, felújítását. Úgy érezzük András atyával, ez sem volt más, mint a gondviselés jelenlétének újabb 

bizonyítéka ezen a jelen helyen.  

Amíg az iparosok az utolsó simításokat végezték, szorgos taksonyi fiatalok és gyerekek aranytisztára takarítottak 

mindent. Összegereblyézték a korábban lekaszált füvet. Péntekre a megszépült kápolna és a kereszt virágpompában, a 

friss meszelés, a tisztaság illatával és meghitt hűs belsővel várta az idelátogató zarándokokat.  
 

Látogatóink a találkozóról 

Az első csoport pénteken délután ifjú Velkei Károly vezetésével, keresztutat imádkozva érkezett az erdőn át, amely itt 

végződött a feszületnél. Ezután 30-40-es csoportokban megpihentek néhány percre a kápolna hűvösében, ahol röviden 

elmondtuk a Kálvária-kápolna történetét. 

Szombaton, a felemelően szép délelőtti programok után, kisebb-nagyobb csoportokban megindult a látogatók áradata a 

kápolnához, ami a püspöki ünnepi szentmiséig tartott. 

Örömmel mondhatjuk, hogy a történelem és a politika viharaival dacoló, 245 éve ezt a helyet őrző, megújult és 

megszépült Kálvária-kápolnával Haraszti és Taksony egyházközsége egyaránt gazdagodott.  

Méltán mondhatunk hálás köszönetet azért a sok kegyelemért, amelyben a találkozó alkalmából az isteni gondviselés 

mindnyájunkat részesített.  

András atya megígérte, hogy ismét megáldja a kápolnát, és ezentúl megint lesznek szentmisék a Kálvária-dombon. 

 

dr. Sárospataki György 
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A Kálvária-kápolna … Örökösei is vagyunk 
 

 

A csatorna Taksony felőli oldalán 

magasodó dombon, 1762 óta áll a 

Kálvária-kápolna, amely két és fél 

évszázad óta Haraszti és Taksony 

kedvelt zarándok- és kiránduló- 

helye. Ez az érdekes építmény és a 

szép környezet több helyi képző-

művészt megihletett – még romos 

állapotában is – aminek eredménye 

egy sor megkapó alkotás lett. 

 

Egy kis visszapillantás 
 

A XX. század viharos történelme ezt 

a felszentelt helyet is megviselte: 

1944 őszén aknatalálat érte. A kis 

torony, a tetőzet és a falak jó része 

leomlott.  

A Rákosi-rendszerben gondolni sem 

lehetett helyreállítására. A Domokos 

fivérek, egyikük korábban ferences, másikuk mérnök, 1965 és 80 között újraépítették és a vakolás kivételével rendbe 

hozták. Belső terében szobrokat helyeztek el. Az általuk idemenekített padok ma is a Kápolna legfőbb értékei. Ezek 

az 1951-ben felrobbantott neoromán Regnum Marianum templomból kerültek ide, amelynek helyére akkor 

grandiózus Sztálin szobor került. Ezután közvetlenül a Kápolna fölötti területen, – adományaikból – az eredetinél 

jóval kisebb kereszt került a régi helyére, és elkészült a felvezető lépcsőzet. Bár kívülről vakolatlan volt, de 1980-tól 

újra helyt adhatott egyházi rendezvényeknek. 

Nem kímélték a kápolnát az 1995 után megjelenő – békeidőben jelentkező – belső viharok sem. Először lelopták a 

kápolnáról a hibátlan tetőt, kivágták az ablak vasrácsát és elvitték a bent található szobrokat, képeket, tárgyakat, de 

szerencsére az értékes padokat nem tudták kivinni az ablakon. Az ajtót – hála a Domokos testvérek előrelátásának – 

nem tudták felfeszíteni. 

 

Fordulópont a kápolna életében 
 

2007-ben jelentős, háromnapos esemény, a Váci Egyházmegyei Találkozó volt Taksonyban és Dunaharasztin, 

amelynek programjában a Kápolna látogatása is szerepelt. Hogy méltó helyet adjon az ide látogatóknak, a nyers 

falak le lettek vakolva, minden fel lett újítva, le lett festve kívül-belül, illően berendezve és a betörések ellen 

riasztóval ellátva. Mindez az Egyház pénzén. Bauer György kőfaragó mester márvány táblája hirdeti a bejáratnál, mi 

is ez a hely, ahol a szemlélő áll. Elmondhatjuk, hogy a Kápolna 50 év után újra életre kelt. Azóta számos egyházi 

rendezvény és esküvő volt itt. Úgy érezzük, méltán mondható, hogy városunk egy valóban régi, jövőre 250 éves, 

megszépült emlékhellyel, látnivalóval gazdagodott. 

Szeretnénk a 250. éves jubileumra rendbe tenni a Kápolna környékét, és ha lehetőségünk engedi, visszaállítani 

eredeti formáját. Jó lenne, ha el tudnánk érni, hogy éjszaka is meg legyen világítva. Ezekre már komoly lépések 

történtek, reméljük, hogy meg is fognak valósulni. Olyan szép a környezete is, ezt is ki lehetne használni. 

Sok jóakaratú ember és közösség összefogásából meg is tudna ez valósulni, ha nemcsak az Egyház gondja lenne a 

régi, szép épület és környéke.  

A Kálvária-kápolna környezetének rendezésével városunk egy újabb, hozzánk méltó, szívesen látogatott, szép 

panorámával rendelkező, meghitt nyugalmat árasztó pihenő, kiránduló és imádkozó emlékhellyel gazdagodna. 

 

Városunk az utóbbi nyolc évben óriásit fejlődött, szépült. Legyen ez a múltunkat hirdető megújult hely ennek az 

örvendetes folyamatnak egy újabb állomása, Dunaharaszti déli kapujának ékköve.  

 

dr. Sárospataki György,  

aki szívén viseli e szép kápolna és környéke ügyét 

A Kálvária-kápolna 

Dunaharaszti határán 
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Kálvária-kápolna Dunaharasztin 
 

Kálvária 
A Kálvária-kápolna Dunaharaszti és Taksony határán elhelyezkedő szakrális épület. Maga a Kálvária-domb egy a szél 

által összehordott homokbucka, amelyet közel 50 hektáros buckás erdő övez. Ez Dunaharaszti déli részének legmagasabb 

pontja (110 m), szép kilátással a Csepel-szigetre. Közelében folyik a Duna-Tisza csatorna. Növény- és állatritkaságai 

kivételes helyi értéket képviselnek, melyeket helyi védelem alá kellene helyezni. A két település történeti, egyházi 

emlékéhez tehát szorosan hozzátartozik táji környezete is, amit az épített környezethez hasonlóan óvni kellene. 

A kápolnát a Szent Kereszt tiszteletére szentelték. E templomtitulus hazánkban már természetesen a középkorban jellemző 

volt, azonban a barokk korban terjedt el igazán. A kálvária szabad térben, legtöbbször magaslaton – a Golgota hegyére 

emlékezvén – felállított architektonikus és képzőművészeti együttes. A domb tetején álltak a keresztek és a kápolna, ide 

vezettek a keresztút állomásai, a stációk. Itt a haraszti kápolnánál a domb tetején felállított három feszület és a kápolna 

szólította a hívőket lelki zarándokútra. A keresztút állomásai minden bizonnyal a kis kápolna falain belül voltak, ahogy 

ma is az oldalfalak belső oldalán látjuk ezt. Az első szabadtéri kálváriák a 15. századból származnak, majd a 17-18. 

században számos emlékük létesült a katolikus hit messziről látható tanúiként. A sokféle elrendezésű, típusú kálváriák 

leglényegesebb sajátossága a tájban való elhelyezésük, ezért is igen fontos a táj eredeti felszínének, környezetének 

megtartása.  

 

Írott források és szóbeli hagyomány    

A haraszti Kálvária-kápolnáról az első történeti adatokat a Historia Domus, illetve canonica visitatio tartalmazza. Stolcz 

József pesti polgár építtette faragott kövekből, szobrokkal 1762-ben, Bier András plébános idején. Az alapító a Kálvária 

karbantartására 200 ezüstforintot adományozott. Örököseinek kellett volna a kápolnáról gondoskodniuk, ám utóda, Stolcz 

János ennek nem tett eleget. 

A templom alapításáról több szóbeli legenda is fennmaradt. Egy peregi földesúr emeltette volna hálából a templomot 

sóskúti mészkőből, mivel családjával együtt a hatalmas viharból megmenekült ezen a helyen, 1760 tavaszán. Később a 

haraszti és taksonyi németajkú lakosok kőkeresztet állítottak. 

A szobrok már 1777-ben rossz állapotban voltak. 1785-ben XIII. Kelemen pápa teljes búcsút engedélyezett a Kálváriának, 

tehát rendszeresen miséztek benne. A pesti polgár alapítványához Ráhner Ferenc, dunavarsányi  bérlő apjával, Mátyással 

együtt 250 forintos utalványt csatolt, és a haraszti plébániatemplomnak írásbeli kötelezvényt adott erről. Eszerint a 

plébános minden évben köteles az összeg kamataiból énekes misét mondani a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén 

és a Nagyböjt péntekjein. 1807-ben a kápolnát a keresztekkel együtt renoválták (450 forint). 

Az 1828-ban készült, a Laffert család által készíttetett színes gazdasági térképen is jelölték a taksonyi út sarkán, a papi 

földeknél a kálváriát kis kápolnájával. 

A kápolnához és környékéhez egy 1848 szeptemberi helyi hagyomány is kapcsolódik. Amikor Jellasich horváth bán 

hadserege átlépte a magyar határt, hogy elfoglalja a magyar fővárost, leverje a magyar forradalmat, akkor Kossuth Lajos a 

magyar forradalom megmentésére alföldi toborzó körútra indult. Hazafias lelkesítő szavára a népfelkelők százai, ezrei 

vonultak a Duna-Tisza közén a Dunántúl 

irányába, hogy megállítsák az ellenséget. 

Dömsödtől Harasztiig népfelkelő osztagok 

vártak a Dunán való átkelésre. Állítólag néhány 

napig mintegy 800 népfelkelő várakozott a 

Kálvária-dombon. A Dunán való átkelésre nem 

került sor, mert Jellasich seregét a Móga János 

vezette magyar néphadsereg Pákozdnál meg-

állította, és így már nem volt szükség az itt 

állomásozó népfelkelők átkelésére. Ez az 

esemény nemcsak történeti hagyomány, de a 

történeti hitelességnek megfelel. 

Sajnos 1944 őszén aknatalálat érte a Kálvária-

dombot. Ekkor megsemmisült a kis templom 

huszártornya, tetőzete, falainak egy része és a 

keresztek. A kápolna hosszú évtizedekig 

romosan állt, míg Domokos Tibor és villamos-

mérnök bátyja, Viktor saját költségükön és 

munkájukkal lényegében az eredeti falak 

felhasználásával ismét felépítették Isten dicső-

ségére. A falak nagyjából a hajóban elhelyezett 

két szoborfülke vállvonaláig értek. A kápolna 

tornyát nem építették újjá. Domokos Tibor 

A Kálvária-kápolna vakolatlan főhomlokzata  

a Domokos-féle újjáépítés után, a bejárathoz vezető lépcsővel 
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A Kálvária-kápolna  

a 20. századi pusztulás előtt 

ekkor már nem volt ferences szerzetes, ám szoros kapcsolatot tartott fenn a ferencesekkel, akik egyébként a keresztúti 

ájtatosságokat elsőként kezdeményezték, és széles körben terjesztették. Domokosék áldozatos fáradozása 

eredményeképpen 1985 nyarától miséznek újra a kápolnában, az építkezéseket az 1970-es évek közepén kezdték meg. 

1988 nyarán Mihályi Márton, dunaharaszti lakos keresztet állíttatott az elpusztult keresztek helyére. 1992-ben az 

országúttól a kápolnáig vezető beton lépcső is elkészült. 

2007-ben a vakolatlan falakat, a Váci Egyházmegyei Találkozó előtt, bevakolták, ekkor sárga színezést kapott a kápolna. 

A találkozó résztvevői az erdőn keresztül érkezvén keresztutat végeztek, amely a dombon álló feszületnél fejeződött be. A 

kápolna történetét Dr. Sárospataki György ismertette meg a zarándokokkal. 

 

A 18. századi és a mai kápolna  

a képi források tükrében 
A mai kápolna, melynek főhomlokzata az 510-es út 

felé néz, tehát alapformáit tekintve nagyjából 

követi az egykori késő barokk, 1762-ben emelt 

istenházát. Maga az épület igen egyszerű meg-

jelenésű; ma szinte minden díszítést mellőz, hiszen 

a II. világháborúban a külső részletformái is 

elpusztultak. 

Csupán közel 100 éves fényképfelvételek és képes-

lapok vallanak egykori fényéről. Ezen alapvető 

képi források szerint a kápolna egyhajós, szabadon 

álló épület volt. A hajóhoz keskenyebb, egyenes 

záródású, téglányalakú szentély illeszkedett. 

 

 

 

 

 

 

 

A szentély mögött – a domb legmagasabb pontján – három kőkeresztet emeltek: Krisztusét és a két latorét. A felvételek 

alapján elmondható, hogy középen, Krisztus keresztje alatt körplasztikaként siratók álltak (általában Mária, Mária 

Magdolna és János szobrai). Krisztus feszülete és a jobb lator keresztje (Krisztus jobbján) között még egy sirató alak 

szobra látszik. Az egész kompozíciót hátulról alacsony mellvédfal övezte.  

 

 

 

A Kálvária-kápolna mai állapota 
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A képi forrásokon a templom fő-

homlokzata látható kissé a homlokzat 

síkja mögé helyezett huszártornyával 

és dél i  o ldalhomlokzatával. A 

homlokzatok természetesen vakoltak 

voltak. A főhomlokzat alsó szintjét, 

a tagozott főpárkányig talán kompozit 

fejezetű pilaszterek (két pilaszter a 

bejárat mellett és egy-egy sarok-

pilaszter) osztották három axisra. A 

kápolna bejárata egyszerű szalag-

keretes, egyenes lezárású, kétszárnyas 

kapu volt, ahogy ma is. Felette 

alacsony félköríves  lezárású, 

szalagkeretes ablak nyílt könyöklő-

párkánnyal. Ennek formáját követi, 

minden részletformát  elhagyván, a 

mai rácsos homlokzati főablak.  

A két szélső tengelyben egy-egy 

félköríves, szalagkeretes fülkét épí-

tettek, eredetileg minden bizonnyal 

szobrokat terveztek ide. Erre utal a mai főhomlokzat egészen egyszerű, fehéren hagyott falfülkéje. A pilaszterek és a 

nyíláskeretek a falfelülettől eltérő színűek voltak. A főhomlokzat mai oromzata a barokk formákat imitálni próbáló íves, 

megtört lezárás; egyetlen dísze a két sarokváza. A képeslapok tanúsága szerint eredeti főhomlokzata a főpárkány felett 

íves szegélyű oromfallal folytatódott, középen szalagkeretes körablakkal, felette füzéres, annak középtengelyében 

lecsüngő dísszel. A hagymakupolás torony négy oldalát az oldalhomlokzatokénál díszesebb keretezésű négy harangablak 

törte át. A barokk zsindelyes tető hajlásszöge természetesen meredekebb volt, mint a mai torony nélküli, vörösre festett 

bádog tetőzet hajlásszöge. A két oldalhomlokzatot egy-egy talán kompozit pilaszter tagolta és egy-egy egyszerű félköríves 

ablak.  

A templom hajóját sík famennyezet fedi, amelyen latin kereszt látható, utalván a titulusára. A szembemiséző oltár mögött 

a keskeny szentélyben volt a szentsír egykor. A templom padjai egy ferences templom altemplomában voltak, és állítólag 

a felrobbantott Regnum Marianum templom belső berendezéséhez tartoztak. Ezeket is Domokos Tibor hozatta a kápol-

nába. A templom berendezési tárgyai a 2000-es években megfogyatkoztak a sorozatos betörések miatt, ezeket később 

pótolták. Mindenesetre a legjelentősebb templomi berendezési tárgyként a padok említhetők. Mára a templombelső is 

felújításra szorul.  

2012-ben – a Kálvária-kápolna 250 éves évfordulóján – megépülhet az elpusztult torony helyett az új torony, amely az 

építészeti tervek szerint a Domokos-féle újjáépítés főhomlokzati elrendezését magában foglalja. A leendő főhomlokzat az 

eredeti, barokk oromzati lezárást és a torony elrendezését is követi. Természetesen az eredeti épületdíszítés nem kerül 

rekonstruálásra, hiszen a képi források csak nagyvonalúan adnak erről felvilágosítást. 

 

N. Tóth Ágnes 

művészettörténész 
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RÉSZLETEK A DUNAHARASZTI TÖRTÉNETE I, II, III KÖTETEKBŐL 
 

 

Dr. Helméczy Mátyás: A török uralom után in: Dr. Czinege Erik - Dr. Helméczy Mátyás - Makay László - 

Dr. Sziráki György - Tóth Sándor: Dunaharaszti története I., Dunaharaszti Helytörténeti Emléktár, 

Dunaharaszti, 2000., 245-247. o. 
 

A templom berendezésének, felszereléseinek értékes 

ajándékokkal való támogatása mellett a hitbeli buzgalom 

oly jelenségeivel is találkozunk, melyek a vallási intéz-

mények bővülését is segítik. Ilyen a kálvária és egy, a 

falu északi részén levő kápolna építése. Ezekről a 

nyomtatott források viszonylag keveset szólnak, a váci 

egyházmegye történeti munkái, csak annyit közölve, a 

dunaharasztiak a taksonyiakkal közösen 1762-ben 

Kálváriát emeltek a Szent Kereszt tiszteletére, amely 

még most is fennáll, és 1772-ben kápolnát a Segítő Szűz 

tiszteletére, ami azonban eltűnt. Szerencsére helyi 

forrásokból, különösen a Kálvária kápolnájáról többet 

tudunk.  

Eszerint Bier András plébános idejében a feljebbvalók 

engedélyével Haraszti és Taksony között faragott 

kövekből Kálvária létesült, melyet bizonyos pesti polgár, 

Stolcz József úr anyagi hozzájárulásával építettek. 

Misézési engedélyt is kaptak. 

A Kálvária karbantartására az alapító 200 forintot 

(akkori ezüstforintot) adományozott azzal a kikötéssel, 

hogy mindaddig, amíg örökösei a Kálvária gondját 

viselik, az említett összeg náluk marad kamatmentesen, 

de a rákövetkező évben már ebből az összegből kell a 

Kálvária szükségleteit fedezni. 

Azonban az alapítónak még életben lévő egyetlen 

örököse, Stolcz János egyik feltételnek sem tett eleget, 

bár a feljebbvalók tekintélyükkel figyelmeztették az 

atyai akarat teljesítésére. Ráhner Ferenc úr pedig, aki 

néhány évvel előbb bérlő volt Dunavarsányban, a pesti 

polgár alapítványához apja, Mátyás által juttatott 250 

forintos alapítványt csatolt az alapító szándékával 

egyezően, s erről írásbeli kötelezvényt adott a haraszti 

plébániatemplomnak.  

Az alapító szándéka szerint a plébános köteles ennek a 

tőkének a kamataiból minden évben a Szent Kereszt 

felmagasztalásának nyolcada alatti vasárnapon a 

Kálvária kápolnájában énekes misét és szentbeszédet 

tartani vagy tartatni, úgyszintén a Nagyböjtben minden 

pénteken, kivéve a nagypénteket, egy csendes 

szentmisét mondjon az alapítóért és családjáért. Ha 

azonban az idő nagyon kellemetlen, ez a szentmise 

mondható az említett napokon a plébániatemplomban is. 

1807-ben az említett Rhaner Mátyás dunavarsányi 

juhász a Kálvária dombon levő kápolnát és a keresztet 

teljesen renováltatta. Az ő költségén a kápolnában 

évente énekes misét és szentbeszédet mondanak a Szent 

Kereszt felmagasztalásának ünnepén. Az egész munka 

450 forintba került. 

1811-ben, ugyanebben az évben Oberfrank Ferenc 

haraszti lakos fát adományozott, hogy a régi korhadt s a 

viharoktól megrongált kereszt helyett új keresztet 

állítsanak a temetőbe. A fát Retter Sebestyén haraszti 

juhász faragta ki kereszt formába, a festés és díszítés 

költségét pedig a Kálvária-pénzből fedezték. Az 

ünnepélyes áldást főtisztelendő Schimpl József, a 

soroksári kerületi esperes végezte nagy hívősereg 

jelenlétében. 

E leírások – kézzel írtan, ismeretlen személytől külön is 

– megtalálhatók a dunaharaszti Helytörténeti Emléktár 

archív iratai közt, de adatait a Historia Domusban 

található több feljegyzés közlésével forráskutatásaiban 

Domokos Tibor is megerősíti. 

Egy további leírás, melynek záró részét külön közöljük, 

ugyanezen időszakból az oratóriumokról és kápolnákról 

címszó alatt a következőket mondja: 

„A környéken, Haraszti és Taksony között van egy 

kápolna a Kálvária keresztjei mögött, Stolcz József pesti 

polgár építette. Hogy benne miséztek, az abból is 

kiviláglik, hogy az úr 1785-ik évében megtartott kánoni 

látogatáskor fel van jegyezve: a Kálváriának XIII. 

Kelemen pápa két évre teljes búcsút engedélyezett. 

Profán célokra nem használják, tisztán, takarosan 

rendben tartják. A szent felszerelést és egyházi ruhákat a 

plébániatemplom adja. 

A Kálvária alapítója és létesítője 1762-ben 200 forintos 

alapítványt tett, és fiát, Stolcz Jánost kötelezte annak 

megfizetésére. Az azonban minden vagyonát elvesztette. 

Most tehát a hívek kegyes adományaiból tartják fenn s 

abból a törzsvagyonból, mely bécsi valutában 335 forint 

59 krajczárt tesz ki. Ezt a vagyont a plébános és a 

templomgondnok kezeli, s évente az esperesi látogatás 

alkalmával az elszámolást átadják az esperesnek és a 

község vezető embereinek ellenőrzés és aláírás végett.” 

Mindehhez még hozzá kell tenni a Pest megye mű-

emlékei című, 1952-ben kiadott könyv leírását a haraszti 

kápolnákról, mint műemlékekről.  

„Kálvária kápolna. 1785-ben a canonica visitatio említi. 

Stolcz József pesti polgár építette. 1762-ben Stolcz 

végrendeletben pénzt hagy a kápolnára. 1777-ben a 

kálvária szobrai rossz állapotban voltak. A kápolna és a 

kálvária a 2. Vh.-ban összeomlott.  

Jelenleg csak a kápolna egyszerű homlokzatának alsó 

része és a dongaboltozatos faragott kő, a hajóba nyíló 

szentély van meg, valamint szobrok szétszórt töredékei.” 
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Surányi József: Dunaharaszti a második világháború idején in: Dr. Helméczy Mátyás – Surányi József: 

Dunaharaszti története II., Dunaharaszti Helytörténeti Emléktár, Dunaharaszti, 2000., 232, 236, 238, 241, 

245-247, 249-251 o.  
 

A második világháború még súlyosabban érintette 

Dunaharaszti lakosságát és magát a települést, mint az 

első világégés. 1914 és 1918 között ugyanis nem folytak 

harcok a községben és környékén, 1944-ben viszont 

annál inkább, ráadásul hosszú ideig és nem is akár-

milyen intenzitással.  

(…) A lakosság a háborút saját bőrén először az 1944. 

áprilisától meg-megismétlődő angolszász bomba-

támadásokban érezte. A főváros bombázására induló 

repülők ugyanis a légvédelmi ütegek miatt sok esetben 

előbb voltak kénytelenek leszórni terhüket a tervezettnél, 

de természetesen szándékos támadásokra is sor került. 

Így 1944. április 12-én Dunaharaszti komoly bomba-

támadást szenvedett el, amely többek között lerombolta 

a községben található egyetlen, a vasút közelében 

található malmot. A bombázások ezután is folytatódtak. 

A legnagyobb károkat az okozta, hogy a légvédelmi 

tüzérség lelőtt egy nagy amerikai bombázó repülőgépet, 

amely égve a Fő út házaira zuhant. Egy másik gép pedig 

a Magyar utca tájékán zuhant le.  

(…) 1944. áprilisában és májusában kb. 100-150 magyar 

és német katonát vezényeltek a községbe. (…) 

Magánházakhoz, a polgári iskolába és vendéglőkbe 

szállásolták be őket.  

(…) A polgári iskolában folyó oktatást a katonai be-

szállásolás szinte teljesen lehetetlenné tette:  

(…) A front közeledése a romániai fordulat (átállás az 

oroszokhoz) után egyre fenyegetőbbé vált.  

(…) 1944. októberében mintegy ezer zsidó munka-

szolgálatost hurcoltak a községbe tankárkot ásni. (…) … 

Hangay Rupert esperes-plébános a Hősök terén misét 

mondott az elesettekért, eltűntekért. A községből sok 

százan vettek részt a misén fáklyákkal, gyertyákkal a 

kezükben.  

(…) Mivel Dunaharaszti Budapest tőszomszédságában 

fekszik, katonai helyzete a második világháborúban is 

szorosan a fővároséval függött össze, annál is inkább, 

mert a védővonal mögött feküdt. Az orosz csapatok még 

messze harcoltak Budapesttől, de a németek a száraz-

földi erők főparancsnokságának (Oberkommando des 

Heeres) előrelátó parancsa értelmében Friessner vezér-

ezredes irányításával már 1944. szeptember 21-én 

elkezdték kiépíteni hátsó védelmi vonalaikat. A német 

védelmi rendszer 3 fő megerősített vonalból állt, a 

Balaton-Velencei-tó-Budapest között húzódó Margit-

vonalból, a fővárost keletről körülvevő Attila-vonalból 

és az ehhez csatlakozó, a Cserhát-Mátra-Zemplén hegy-

ségekre támaszkodó Karolina-vonalból. A magyar 

vezérkar már szeptember 11-én hozzálátott az Attila-

vonal (pesti hídfő) kialakításához. Az Attila-vonal 

három védőöve közül az első Alsógöd-Veresegyház-

Maglód-Ecser-Dunaharaszti, a második Dunakeszi-

Mogyoród-Isaszeg-Pécel-Pestszentimre-Soroksár, a har-

madik pedig a pesti kerületek szélén húzódott. Az 

erősítések harckocsiárkokból, földbunkerekből és he-

lyenként telepített drótakadályokból, aknamezőkből 

álltak. A védőállásokat négy, egyenként hat küzdő 

zászlóaljjal rendelkező hadosztálynak megfelelő ki-

terjedésben építették meg. Az Attila-vonal tábori 

erődítéseit a szlovák műszaki hadosztály katonák, ki-

vezényelt civil lakosok és munkaszolgálatos alakulatok 

építették. Még az orosz csapatok megjelenése után is 

folyt a munka, november 11-én pl. nem kevesebb, mint 

28 ezer ember dolgozott a sáncokon.  

Az orosz haderő  csapatai  1944. november 1-jén, 

Kecskemét birtokba vétele után, Budapest felé indultak. 

A Duna-Tisza-közén nem találtak komoly ellenállásra, 

így gyorsan haladtak. Zsdanov tábornok gépesített 

csapatai november első két napján mintegy 80 km-t 

nyomultak előre, és Alsónémedin át november 2-án az 

esti órákban kijutottak Dunaharaszti-Rákócziliget térsé-

gébe, mintegy 15 kilométernyire megközelítve Budapes-

tet. A budapestiek füléhez első alkalommal ért el a front 

hangja, nem kis riadalmat okozva. A német fővezérség a 

válságos helyzetben minden elérhető erőt Dunaharaszti-

Soroksár-Gyál-Vecsés térségébe irányított. (…) Ezen 

alakulatok összesen valamivel több, mint 13 ezer főt 

kitevő gyalogsággal, 103 harckocsival és rohamlöveggel, 

153 löveggel rendelkeztek. Dunaharaszti-Soroksár 

térségét, Taksonyt és az Alsónémedi és Dunaharaszti 

között húzódó tankárkot – melyet budapesti zsidó 

munkaszolgálatosokkal ásattak, akik közül a nyilasok 

sokakat meggyilkoltak – a magyarországi svábokból 

Budától nyugatra kényszersorozással szerveződött, tehát 

csak nevében önkéntes.  

(…) A front a Dunaharaszti és Alsónémedi között 

húzódó harckocsiárok vonalán még november 3-án a 

hajnali órákban megszilárdult, mivel a Budapest alá 

hozott német hadosztályok jelentősen megerősítették a 

védelmet. Az orosz 4. gárda gépesített hadtest 

támadásának üteme erősen csökkent. A megszilárdult 

fronttól néhány kilométerrel északra, az Alsónémedi-

Soroksár műút mentén a szovjet hídfőben azonban még 

heves csata dúlt. (…) A Dunaharasztitól néhány száz 

méterrel délre fekvő Taksony utcáin 3-án még német 

páncélosok cirkáltak, a község mellet húzódó kis 

szigetet pedig SS rendőregység szállta meg. Az orosz 

csapatok 4-én a reggeli órákban Zsdanov tábornok 

irányításával elfoglalták Dunavarsányt és Taksonyt. A 

németek reggeltől estig tartó gyalogsági tűz után 

visszavonultak, a harcok súlypontja 4-én éjjel és 5-én 

délelőtt a kis szigetre helyeződött át, s a Taksony és 
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Dunaharaszti között található Kálvária-dombon az 

arcvonal megmerevedett.  

(…) A harcok intenzitását e frontszakaszon átmenetileg 

csökkentette, hogy a szovjet főparancsnokság november 

4-én utasítást adott a 2. ukrán front parancsnokának, 

hogy egyelőre állítsa le azokat a kísérleteket, amelyek 

Budapest keskeny arcvonalon történő megrohamozását 

célozzák viszonylag kis erőkkel, mert azok indokolatlan 

veszteségekhez vezethetnek. (…) E parancs rövid időre 

a front megmerevedését eredményezte Dunaharasztitól 

délre, a harcok súlypontja időlegesen máshová tevődött 

át. A község a főváros külső védelmi vonalán, az Attila-

vonalon továbbra is belül maradt. Az arcvonal a járás 

területén a tassi villamos erőműtől húzódott a Taksony-

tól északra lévő Kálvária-dombig, majd tovább a Kun-

szentmiklós felé tartó vasúti töltésig. A harckocsiárok 

vonalát Dunaharaszti délkeleti sarkán, a ligeti temető 

közelében érte el.  

(…) November 7-én a Dunaharasztitól keletre lévő 1/I. 

magyar ejtőernyős zászlóalj arcvonaláról kivontak mint-

egy fél századnyi erőt és délután 3-4 óra tájban behozták 

őket a község főutcájára, illetve a Duna-partra. Felada-

tuk az volt, hogy a Kálvária-domb felől támadó orosz 

gyalogságot visszavessék a domb mögé. Az ejtő-

ernyősöket néhány magyar rohamlöveg támogatta. A 

magyar támadás az erős orosz aknatűzben összeomlott 

és a magyar védővonal Dunaharaszti déli szélén, közvet-

lenül a házak között és a kertek alatt húzódott.  

(…) A harcok Dunaharasztitól délre – igaz, harckocsik 

nélkül – tovább folytatódtak. Többnyire század, ritkán 

zászlóalj erejűek voltak az orosz támadások. 

(…) A front közeledése miatt a kiürítési parancs 1944. 

november 2-i megérkezését követően Dunaharaszti 

lakosságának többségét kitelepítették, akik jórészt 

Budapestre, Pestszenterzsébetre, más környékbeli váro-

sokba ill. közelebb fekvő dunántúli falvakba költöztek. 

A közigazgatás, a postai szolgáltatás, a vonatközlekedés 

gyakorlatilag megszűnt. A kiürítés nem ment zökkenők 

nélkül, erős volt a kitelepítendők ellenállása, akik nem 

szívesen hagyták el otthonaikat. A csendőrség közre-

működését is igénybe kellett venni.  

(…) A községben 1944. november 3. óta állandóan 

német katonaság tartózkodott, volt idejük berendezkedni 

a településen. A község nyugati fele, a főút mente volt 

az SS-csapatok harci körlete, míg a falu keleti, ligeti 

részét többnyire magyar egységek védték. Az 

Alsónémedi felé vezető utcákban, kertekben a német 

katonák tányéraknákat helyeztek el. Számos objektumot, 

így pl. a vasúti hidakat, a felüljárót, a távírópóznákat a 

visszavonuláskor felrobbantották. 

(…) A háború sok középület és lakóház mellett a 

templomokat sem kímélte. A római katolikus Szent 

István plébániatemplomot egy szemtanú szerint még 

1944. október 31-én a kora délutáni órákban a harci 

helyzet felmérése céljából ekkor éppen Dunaharasztin 

tartózkodó Keitel őrnagy parancsára egy Sziget-

szentmiklóson állomásozó, a jelenlegi vízkiemelő mű 

térségében beásott magyar légvédelmi egység lőtte 

tévedésből a taksonyi templom helyett. A torony a 

harangtól fölfelé 14 lövést kapott, erősen meg-

rongálódott, de nem dőlt le. A templomot a visszavonuló 

német csapatok aláaknázták és 1944. december 7-én 

felrobbantották. A templom előtt álló Nepomuki Szent 

János szobor is megrongálódott. 

Felrobbantották a rákócziligeti Szent Imre templomot is. 

A Kálvária kápolnát, egy visszaemlékezés szerint, 

november első felében a Geyer Flórián SS-lovas-

hadosztály tagjai lőtték szét egy, a Zöldfa utcában fel-

állított ágyúval.  

(…) 1944. november 22-én az orosz csapatok nagy 

erőfeszítések árán átkeltek a Dunán a Csepel-szigetre és 

november 26-ig elfoglalták annak nagyobb részét 

Szigetszentmiklósig, tehát ekkor már Dunaharasztitól 

nyugatra is ők álltak.  

(…) Dunaharasztin a végső harcok 1944. december 7-én 

viszonylag rövid ideig tartottak. A község központi 

részén, a MÁV-vonal és a Duna között – ahol a sűrűn 

beépített terep jobban védhető volt – erős volt az SS-

alakulatok ellenállása, az oroszok előnyomulása itt le-

lassult. A vasút ligeti oldalán gyorsan haladtak előre a 

szovjet csapatok. A beépített részen német páncélosok 

fedezték a visszavonulást, és a község északi peremén 

húzódó dombvonulaton jelentős német ütegállásokat 

telepítettek. A közelben lévő Glaser-vendéglő környé-

kén csak késő délután tudták az orosz csapatok a német 

ellenállást megtörni. Estére valamelyest elcsendesedett a 

harci zaj, s a front a Dunaharasztihoz tartozó Szelényi-

telepen és Rákóczi-ligeten túl, Soroksár-Millenium-

telepen innen megállt.  

(…) December 8-án az alsónémedi határban lévő német 

ellenállást is felszámolták az orosz csapatok és a fog-

lyokat Dunaharasztira hozták be.  

(…) A kitelepített lakosság csak a budapesti ostrom 

1945. február 13-i befejeződése után térhetett vissza a 

faluba. Elszomorító látvány fogadta őket. A község 2496 

házából 1479 (kb. 60%) elpusztult vagy súlyos kárt 

szenvedett, ezek kb. 15%-a teljesen lakhatatlanná vált, 

ami jóval rosszabb arány a környező településekénél. 

(…) Elpusztult az állatállomány és a lakosság ingóságai-

nak jelentős része is. Megsemmisült a vasúti sínek egy 

része, a szigetre vezető HÉV-híd és a kis szigeti híd, a 

felüljáró, a távírópóznák, a Szent István és a Szent Imre 

templom, megrongálódott az iskolák és a mozi épülete. 

Az elrej tet t  aknák még a háború után is életeket 

követeltek, (…)   
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Dr. Surányi József: Társadalmi élet Dunaharasztin a második világháború befejezésétől napjainkig in: 

Helméczy Károly – Dr. Helméczy Mátyás – Dr. Surányi József: Dunaharaszti története III., Dunaharaszti 

Helytörténeti Emléktár, Dunaharaszti, 2001., 270-271., 274. o. 
 

A második világháborúban (1944. december 7-én) fel-

robbantották a Szent István plébániatemplomot, ami 

nagyon megnehezítette a római katolikus egyházi élet 

folytatását a településen. A robbanás után a templomból 

csupán a szentély (a tetőzettel és a márványoltárral) és 

az oldalfalak maradtak meg, nagyjából az ablakok 

középvonaláig. Hangay Rupert esperes-plébános így 

számolt be az általa a harcok befejeződése után 

tapasztaltakról és a háborút követő első időszakról: 

„1945. január 19-én visszatértem gyalogszerrel Harasz-

tiba. Siralmas látvány fogadott. A templom földig 

rombolva, a két manuálos Rieger orgona romokban, az 

oltárok, szószék, padok darabokban, a plébánia-

épületben orosz szállás, a plébánia melletti iskola és 

kántorlak megsemmisült. A szentmiséket először az OKH 

székházában (ma: Dózsa György út 25.), az épen 

hagyott nagyteremben, majd a Kossuth L. u. 1. alatt, 

Kaltenecker János földművesék egyik szobájában, 

később a községháza nagytermében, majd a polgári 

iskola tantermében, az iskola rendbehozatala után az 

iskola egyik nagyobb termében tartottuk. Közben haladt 

a romeltakarítást, majd hozzáfogtunk a falak fel-

húzásához, tetőszerkezet és tető készítéséhez. 1946-

1950-ig folyt a templomépítés nehéz munkája. Minden 

külső támogatás nélkül, egyedül a hívek áldozataiból 

felépültek a falak, tető került a templom fölé, s a torony 

nagy része felépült.” 

(…) A templom felépítésére 1946-ban az esperes-

plébános vezetésével Templomépítő Bizottság alakult. 

Tagjai között nemcsak katolikus vallású hívők, hanem 

más vallású (pl. a református Viola János) és világnézetű 

személyek is voltak, de mindannyian alapvető 

fontosságúnak tartották a templom újjáépítését. 

(…) Az 1956. január 12-én bekövetkezett földrengés 

erősen megrongálta az addig megépült mennyezetet és a 

félig kész tornyot. A mennyezetet sikerült gyorsan 

helyreállítani és beüvegeztették az ablakokat is. 

(…) A Templomépítő Bizottság munkájában egy ideig 

résztvett az 1957-ben Dunaharasztira került dr. Lajtos 

József plébános is, majd a bizottság feloszlott. A 

templom helyreállítása azonban folytatódott. Néhány év 

alatt elkészült a teljes mennyezet, a Dolhai Imre mérnök 

által az eredeti magasság megtartásával tervezett temp-

lomtorony, ablakaival és süvegszerkezetével, csúcsán a 

kereszttel (a torony falai 28 méteres magasságba emel-

kedtek, vasszerkezetéhez kb. 7.000 kg vasat használtak), 

elkészültek a boltívek (a 260 m
2
-es felületre kb. 15.200 

kg gipszre volt szükség), a tető szigetelése és vörösréz 

burkolata, a falak festése és a motoros harang is.  

(…) A Dunaharaszti és Taksony között található 

Kálvária-kápolnát sem kímélte meg a második világ-

háború, a harcok befejeződése után nagyrészt csak a 

falai álltak, melyek anyagát a környékbeliek kezdték 

széthordani. 1955/56-ban a dombon egy légvédelmi 

tüzér üteg barakkja állt. Az üteg egyik tisztje a kápolna 

felett álló keresztet ledöntötte. A helyére 1988-ban 

állíttatott új keresztet Mihály Márton és felesége. A 

kápolnát a hetvenes években Domokos Tibor és öccse, 

Domokos Viktor saját költségükre, túlnyomórészt saját 

munkájukkal kezdték helyreállítani, újjáépíteni. A 

falakat felhúzták, a tetőt és az ajtót, ablakokat meg-

csinálták vagy megcsináltatták. A berendezést egy 

fővárosi ferences templomból kapták. 1992-ben beton-

lépcső is készült az országúttól a kápolnáig.   
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2012. szeptember 14-én ünnepelt Dunaharaszti és Taksony hívő népe: dr. Beer Miklós váci megyéspüspök atya 

eljött, hogy ünnepi szentmise keretében megáldja az újjáépült templomot. A Kálvária-domb kis kápolnája újra 

régi szépségében tekint a lankás tájra, az alatta húzódó forgalmas országútra. Csaknem hetven évnek kellett 

eltelnie, hogy a világháború pusztításának nyoma végleg eltűnjön. A két település közösségének munkája, 

törődése, fáradsága, összefogásának gyümölcse, ami most a szemünk elé tárul. Biztos vagyok benne, hogy 

megbecsüljük, eljárunk hozzá, nem hagyjuk elhagyatottságban kis kápolnánkat, mely évszázadok szent 

szemtanúja.  
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