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" i~y~k'!::gorfdoztAk,vir~g::
'\$91dí~~ítették 4(gjertyát
-;gyújtottak"elótfflk.!,,(Lé:r
;irtis,Dr.'KáionaGyulán'é,
szeiiié"ndré'elismert hely-

'.tÖrlén.'eti7,uta~6ját61.)' ~'\

: ,Miközben keresztény, ke~
"resztyén"c,saládók" száz':'
ezrei várták ,Imádságos"
léleÍckelKrlsztÚs \ Urunk
születése napját, sz~nt ka}

rácso~y ünnepéi;,:l1."arbái;
;k~'zek';~ bnitáliS;\Kmódori"
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,sZétdarabolták, aljas szándékkal meg~
cSonkították' Szentendrén a Közlekedési ,

Múzeum kerítése elott tilá1ható'közel
százéyes corpust. A Meg\iá1tóátszögezett
karjalnak"'torzója, sebzetten,(-esendon
csüngÖti'a semmibe.'Hívo embér~Zámára
a látvány megrendíto. Önkéntelenül i,sel~
játszottam a gondolatiaItriU léitvolná;ha '

a lefejt:zett JézuS váratlanul testet ölt és
.lejön'a'IééresZtr61? Aztán ahelyett, hogy
jsrelíden. a#i),nondaitá: Boésás~IIleg ne~<-- ,
kik, Uraffi;mert nem tudják,hiiLt:Selek"':

, szeDek! -' JgYkiáltáÍla fel:J~téntdeIiek!,," <
Éfiáz életémetadtinibuneit~kér( értetek, !"t:',
, """, """ ,..","" ..'"" ""', ""

'de az ~letet is tolem ldiptátok. Most pedig; .'", ','.
...'" , ,""", " ," :'~

Vls'szaveszem; mert,'fosszul sáfárkodtatok ',\~
véle... Az o~bíráskodás eszokatlan JIleg-" ,?!~1

nyilvánulásavajón' futásra késztette, xolna :1'_:(';;+1
a 'gazfickókat?. Minden' bizonnyal' fej-' ,:"" "
vesz~ie rohannának,hogy irhájukatme'nt-i;
sék.,Hiszen ki merné kétségbe vonhiJé-
zus szavait? Misztikus gondoJataimat
felváltotta a nyomozás. "Arra' azeIhatáro-
zásra jutottam, hogy egyéni '1d{tatáSba

kei~ek.';'!gy hát végigjáruun ,a;környék , ..
'-"""':':""öSsze~'féfufél válSátcl6clele~~

l;t~~l~ét,és',~~?bálíf\m.!éolvasni '

~:!l.p1lIldenp.álJalmC?gk:e~t telep-,
'vezetókJ!Í"CáJ'ól az, igazságot,

:f~:~MY}(észs~t~~en kiI1yi~
-' tották a lezárt' konténereket, és

,:'megm~iatták tartaliD.ukat. "

';;Az ,'eredIDény: pulla., Ezután
úgy MÖntöttem, , felad()k egy

:híidetés~'a b~lyi;Japban,mi-
szerint, visszaváSárólnám" Jé-

.. ", ",'y' ,'"
zusfémbeöntottalakját. Tet-
,tem Íninde~t azzal, il nem tit-

f kolt ,szándékkal, hogy "issza-
,szolgáltatom egyházamnak,
városunknak., S ha szerencsém

,van, 'még a tolvaj is horogra,
akad. Mindezjó ötletnek bizo-

,nyult, mivel hamarosan hasz-
,'nos'infoímáci6khoz Jutottam;

Mondanom sem kell, nem az
, elkovetók!:úvtak fel. Egy ked-
ves ismerosöm jelentkezett,
akitol megtudtam, hogya
megcsonkított Krisztustlszály
Györgynétaláltamegmég ka-

" rácsony; el6tt,néhálly nappá!.,
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hogy-- JDitÖrténtBor-
Zasztó érzés volt: Ki te-
hetett ilyet?! Még a há--
ború alatt sem esett ba-
ja, most pedig .ez történt
szegény Krisztusunk-
kal. Mondja, kedvesem, -

hát' :rnilyen világban
élünk? Az idos, beteg
asszony kérésére, az,
eset után több héttel Je-
vették a megcsonkított,

- ~arokat és biztonságba
helyezték., - ----
IdoközPeIl.a honvédség
átadta a Szentendrei-
Ren<:l9rkapitányságnaka

- o ,inutárgyat, -apu azóta !s
ott hever valahol. Jogi
kérdések merültek fel-
részükrol: kine~ a ~aj-
donát képezi"milyen ér-

, tékefképvisel? Úgy"vé-
lem~nincsenkü1önÖsel?b
muveltségre szükség an~
nak" megállapí tásához/

--hogy egy szakrális táfgy
kit illet , meg?'Mfutaho-

'gyán,inég nemis olyan
régen;ha - ~gyük: fel-
egyik Lenin-szobornak a

- ,jó irányt" jelzo, jövobe
mutató ujját letörte vol-
na,egy "elvetemült gaz-

o ember", a rend orei pon-
tosan tudták, hova forduljanak.
Az elkövetot pillanatok alatt el-
fogták és évekre börtönbe zár-

'ták. Most azOnban'"csak" egy
Krisztus-szobrot gyaláztak meg
és tapostak szinte a földbe.
Súlytalan ügy, kit érdekel? A
rendorség ilyen kicsinyes d0-
loggal nem tud foglalkozni. Kü--
lönösen, ha nincs hivatalos fel~
jelentés. Abban az esetben pe-
dig nincsen Krisztus-ügy, de
mncs egyház ellen elkövetett'

,több százezer forintos kárt oko-
zó buncselekmény és garázda-
ság sem, nem beszélve az eset
spirituális üzenetérol. A szabály
az szabály! A szóbeli bejelentés
komolytalan dolog. Márpedig a
rendorségtol kapott információ-
im szerint a rongálás óta sajná- ,

latos módon sem a -katolikus
egyház, sem az önkormányzat
részérol nem érkezett'hivatalos
feljelentés. Annak ellenére,

DOg}' ...: iSmereteun szerint-
mmdenki tudott mind~nró1, ha

hajnalban munkába menet, úgy fél négy
körül, a rendorséggel szembeni' útszaka-
szon. Globa1izmus által uralt 'világunk-
ban, egyre távolabb Istentol, megható

, dolog karitatív; áldozatkész emberekkel
- találkozni. Iszály Györgyné vállára vette

a nehéz ,;keresztet", é~ hosszas cipelés
után leadta a Zrinyi Miklós Nemzetvé-
delmi -Egyetemen szolgálatot teljesíto
ügyeletes tisztnek, kérve, tegye meg a
szükséges intézkedést. Ez a "keresztút"
ettol az asszonytól igazi tanúságtétel
volt, mely mindannyiunkat arra figyel-
meztet,hogy Jézus Urunkat semmilyen
körülmények között nem hagyhatjuk
cserben, mint ahogyan o seDi tenne ve-
lünk soha ilyet. Embertársaim nevében
köszönet és hála a példaértéku, keresz-
tény magatartásáért. Hiszem, hogy Isten
megáldja ot áldozatkészségéért. Iszá1y
Györgyné elmondta, hogy még napokon
át kereste a környéken a levágott fejet,
sikertelenül. Mint megtudtam, rajta kí-
vülrnég többen kutattak,elkeseredetten a
csodatévo Krisztus testrésze' után.

.Dere(..)reftyi8rm~eaeken at gon-
dozta ii keresztet. - Telefonon hívtak fel,

n nw:.ta' ?ftIIR/11l
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máshoimét nem, a Szentendrei Tükör c.
lokálpatri§ta lap hasábjain olvashatott az
esetrol, mely elsoként tudósított a történ-
tekrol. Az illetékesek részérol tanúsított
közömbösség azonban határtalan.
- Felvettem akai>csolatot Blartckenstein

Gjö~,plé~ánossal; aki ezt kovetoen in-
foririációkát kért il honvédségtol, majd a
rendorséguJl, és megtette az írásbeli felje-
lentést ismeretlen tettes ellen. így, remé-
nyeim Szerint hamarosan' visszakerülhet
az egyház; a város tulajdonába a rendor-
ség által lefoglalt bunjel. .-

Sajnálatos, hogy erre a lépésre nem'
múlt év decemberében került sor, amikor
a rongálás a tudomására jutott. Akkor ta-
lán már ismét az eredeti helyén állhatna a
restaurált corpus, s psetleg a tettesek -is'
rendorkézrekerülnek. - -

. Elképzelheto,. hogy a hiányzó Krisz-
tus-fejet valahol jó emberek orzik és ha-
.máfosan_\elt)~erül. O~y, soksZor: megta--
-pasztalhattuk ~ár" hogy a remény hal
meg u~oljára. ' " - .

. \ - * *,*::' ,;:
Fenti írás szerzoje lap~ után arról

tájékoztatott bennünket, hogy, a corpus
restaúfá1ásához sikerült megnyernie több
jó-"szándékú.~zentendrei polgárt, illetve
magáncéget. - Elképzelése szerint a
helyreállított szobor és ,a kereszt felszen-
telésére - ünnepélyes keretek között -
Vmígvasárnap kerülne sor.
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