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A városháza homokból fog épülni, 
de nem homokon

(Bíró Károly a városi közgyűlés 1906. március 22-i ülésén)

ELŐSZÓ

Az elmúlt századok folyamán több száz objektumot létesítettek 
elődeink a - hol hangos, hol néma - könyörgések színhelyéül, ahol magyar, 
horvát, bunyevác, szerb, zsidó, német, török és ki tudja még milyen nyelven 
szóltak a könyörgések, fohászok Jézushoz, Jehovához, Allahhoz.

Temetőink sokszínű keveredése - időben és térben -  a hasonló fájdal
mak keveredéseinek színhelye.

Mindezek iránti tisztelet kérdése és hiánypótló munka lenne a városban 
és környékén fellelhető szakrális objektumok jegyzékének elkészítése, vala
mint fénykép- és videodokumentálása a meglévőknek, nyomainak felkuta
tása az eltűnteknek.

A város templomairól, temetőiről, szakrális szobrairól és kápolnáiról 
többen is írtak - cikkeket, értekezéseket, könyveket -, de a közkeresztek iga
zi „mostohái” a szakirodalomnak. Néhány hiányos felsoroláson kívül -  Tor- 
másy Gábor, Iványi István, Mojzes Antal -  nincs jelentősebb magyar 
nyelvű szakmai és irodalmi feldolgozásuk, de a horvát és szerb nyelvű mun
kákban sem bővelkedünk. M. Šemudvarac és S. Rajšić közlései inkább csak 
jegyzékbevételi kísérletek, mint alapos feldolgozások.

A térségben felállított közkeresztek száma -  a török hódoltságtól napja
inkig -  több százra tehető. A város jelenlegi területén is mintegy 120-t emel
tettek. Népeink szellemi életében betöltött szerepük mellett külön történel
mi és nemzeti jelentőségű a megnevezésük, feliratozással való ellátásuk. 
Sok mindenről tudósítanak ezek a kőbe vésett szövegek: nemzeti és feleke
zeti hovatartozásról, anyagi jólétről, jövőbe vetett hitről, világfájdalmakról, 
de a legfontosabb talán, hogy az utókorra -  reánk - az itt maradás édes-át- 
kos terhét róják.

A századok folyamán a szakrális tér ezen elemei is számos esetben a kü
lönböző nemzeti és vallási villongások jelképes áldozataivá váltak, de az itt- 
élők (maradók) toleranciájának jóvoltából, sok esetben megtörtént utólagos 
mentésük, felújításuk. Rajtunk is múlott azonban, hogy sok minden eltűnt az 
eredeti formákból, - egyszerű kényelemből veszni hagytuk az enyészetben 
tönkremenőket, a világháborúkat követő keresztdöntögetős idők vagy a mo
dern vandalizmus áldozatait. Mindezek ellenére, napjainkig számos magyar, 
horvát, szerb és német nyelvű felirat díszíti Szabadka közkeresztjeit.
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A többfelekezetű városban egyházi előírásaik szellemében - egyedül a 
római katolikusok (a továbbiakban katolikusok) és a görögkeleti szerb egy
ház hívei (a továbbiakban pravoszlávok) állítottak közkereszteket. Van 
azonban néhány objektum, amely esetében elmosódnak a felekezeti hatá
rok. Az elmúlt évtizedben a zentai temető 44-es parcellájánál emelt közke
reszt multietnikus és multikonfesszionális jellegéhez nem fér kétség.

A XX. században bekövetkezett országváltás következtében megválto
zott a város pusztáinak területe, de maga a város és közvetlen peremtérsége 
egységes maradt, így az e téren fellépő kutatási nehézségek elenyészőek. A 
nyelviek is csak annyiban, hogy a kisebb számú német és latin nyelvű 
okirat mellett, az 1918 utáni, hivatalos szerb nyelvű levelezés anyagát a 
szerző, nyelvtudásában bízva, saját fordításában közli.

Munkám egyik lényeges szempontja a meglévő városi és peremtérségi köz- 
keresztek helyeinek feltérképezése, az objektumok és feliratozások fotódoku
mentációja, valamint az emeltetők felkutatott életrajzi adatainak közlése.

A hely- (utcák, utak, terek, városrészek) és személynevek korabeli név
alakban való közlésével, valamint az eredeti folyamodványok és jegyző- 
könyvi kivonatok betűhív lemásolásával megpróbáltam visszavarázsolni a 
keresztállítás idejének hangulatát, valamint a társadalmi-szellemi élet egyes 
szelvényeinek varázsát.

A címben feltüntetett római szám a folytatásnak kényszerét sugallja, ami 
nem csak tervben van, hanem belátható időn belül meg is valósul.

A világi hatóságok és a polgárság szerepét próbáltam kihangsúlyozni a 
tér szakralizációjában, ezért - néhány kivételével - kizárólag a világi levél
tár anyagára hagyatkoztam. A Szabadkai Történelmi Levéltár (a továbbiak
ban SzTL) munkatársainak külön köszönet a szétszórtan, különböző helye
ken tárolt anyag felkutatásában nyújtott segítségért. Az elmúlt évek kutatá
saiban számos, különböző szakmai profilhoz tartozó egyén biztatását és 
kérés nélkül is felkínált segítségét élveztem. Köszönet a Műemlékvédő 
Intézet munkatársainak (Beszédes Valériának, Vas Gézának és Vujnović 
Prčić Gordanának), Nagy István és Raj Rozália néprajzkutatóknak, a 
plébániák lelkipásztorainak, valamint a szabadkai Építőmérnöki Kar 
magiszterének, Hovány Lajosnak az önzetlen segítségért.

A fényképek, néhány kivételével a szerző felvételei a szabadkai ZOOM 
PHOTO szalonban készültek. Köszönet a tulajdonosok anyagi és szakmai 
segítségéért.

Végül is a családom tagjait illeti a legtöbb hála, akik több éven át elvisel
ték a kutatással járó vesződés kisebb-nagyobb kellemetlenségeit.

Szabadkán 2002-ben 
a szerző
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BEVEZETŐ

A néhány, régészeink által feltárt honfoglalás- és Árpád-kori telephely a 
bizonyíték, hogy Árpád magyarjainak közvetlen utódai vidékünkön is ko
rán megismerhették a felvett új vallás szimbólumát: a keresztet.

Kér, a Kőhát, a Macskovits-féle téglagyár, a városközpont és a Templom
hegy a város térségében feltárt Árpád-kori települések helyszínei, melyek kö
zös jellegzetessége a templomrom és az azt övező temető. A keresztény jel
leget jelölő, templomok homlokzatán, tetején álló egykori keresztek marad
ványai még nem kerültek elő a romok alól, de meglétükhöz nem fér kétség.

Barcsak, Makkhetes és a városközpont a térség régészetileg hiányosan 
feldolgozott helyszínei, melyek a középkorban is lakott területek voltak 
(Szekeres László - Ricz Péter).

Szabadka első említését (1391) követően néhány évtizeddel már város, 
így a temploma és temetője(i) külön-külön fordulnak elő és valószínűleg a 
jelenlegi városközpont szűkebb térségében keresendőek a nyomaik.

A XV. század második felében a mintegy 500-ra becsült városlakó több
nyire a római katolikus egyház híveihez tartozott.1 A korabeli egyházszer
vezésről -  Iványi István, a város monográfusa óta - nem kerültek elő 
lényegbevágó új adatok. Őt idézem: a mohácsi csata előtti időből van egy 
adatunk, mely szerint városunk az akkor a kalocsai érsekség alá tartozó sze
gedi esperességbe volt beosztva és világi papok gondjára bízva. A helység 
akkora volt, hogy önálló templommal bírt és külön plébánossal. - Legalább 
egy 1497. évi okmányból egy Lukács nevű szabadkai plébánost ismerünk, 
akinek Váradi Péter kalocsai érsek meghagyta, hogy híveit egyházi tilalom 
alá vesse, ha még továbbra is vonakodnak az egyházi dézsmát megfizetni.

A hódoltság évtizedeiben -  a környező, előzőleg virágzó települések he
lyén kialakult pusztákon -  szórványosan megmaradó őslakosság egyházi tö
mörüléseiről nincsenek adataink. Hasonló az eset az 1526-ban tömegesen 
megtelepülő Nenad cár szerbjeivel is, akiknek száma a XVI. század folyamán
- az őslakosokhoz hasonlóan - szórványos, kisebb csoportokra csökkent.

A XV. században épült várkastélyt és közvetlen környékét lakó törökök 
gyakorlatilag a hódoltság egyedüli városlakói, mert a betelepülő dalmaták 
és az újabb szerb tömegek csak a XVII. század vége felé jelennek meg a 
környéken.
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A hódoltság után - 1687 és 1743 között - közigazgatásilag a Katonai 
Határőrvidék kereteiben szerveződik a város, Szabadka néven. Lakói az 
1680-as évektől tömegesebben itt élő dalmaták - a későbbiekben 
bunyevácnak nevezett, római katolikus népesség - és az azonos években 
szintén tömegesebben letelepülő, görögkeleti hitet valló szerb népesség. Ez 
utóbbiak a város ÉK-i részeit lakták, ahol - egyes szerzők szerint - már a 
hódoltság utolsó évtizedeiben is éltek. Az előbbiek pedig - egyes vizenyős, 
alacsonyabb térség kivételével -  a város többi részét foglalták el.

A Határőrvidék megszűnte után - 1743 és 1779 között - Szent Mária vá
ros néven szabadalmazott mezővárosként szerveződik. 1746-ban visszacsa
tolják a vármegyerendszerbe. Ezen időszak elején kezdenek betelepülni na
gyobb számban a magyarok, akik zömmel a szabadon maradt északi része
ket foglalták el -  ékszerűen a már ittlévő két népesség között.

A gazdasági fellendüléshez elengedhetetlenül szükséges szabad királyi 
státust 1779-ben nyerte el Maria Theresiapolis Szabad Királyi Város néven. 
Az elnyert jogok jóvoltából kiépült városárkokkal és kapurendszerrel (1780) 
körülzárt térséget, a hivatali tájékozódás megkönnyítése céljából, négy 
kerületre osztották elsődlegesen, majd nyolcra bővítették 1829-ben. A mai 
utcahálózat zömmel még 1788 és 1796 között kialakult (Györe Kornél).

A városárkon kívüli peremtérséget az ugarföldek és a városi szőlők ké
pezték, melyeket a rajtuk keresztül vezető országutakról neveztek el Bajai, 
Halasi (és Buckái), Majsai, Körösi és Szegedi szőlőknek. Az utóbbiak ur- 
banizálásával bővült a város a XX. század első felében és alakult ki a IX., 
X. és a XI. kerület. Ekkor csatolták (1904) közigazgatásilag a térség déli 
részét képező Sándor községet és határát is a városhoz (XII. kerület).

A szőlőkön túl elhelyezkedő városi ugarföldek külső szegélye egyben a 
könyvben feldolgozott térség határa is, mert azokon túl már az egykori 
puszták területe húzódik. A Napnyugati (nyugati) és Napkeleti (keleti) uga
rokra való felosztásukat az égtájakhoz viszonyított elhelyezkedésük hatá
rozta meg az újabb kori megnevezésben a keleti részt Tuki és Palicson túli 
ugarokra osztották.

Az 1779-ben mintegy 18 000-re becsült lakók száma, a sok halálos áldo
zattal járó járványok és háborúk ellenére, alig száz év alatt több tízezerre 
nőtt. E munka szempontjából érdekesnek tetszhet a lakosság vallási meg
oszlása az 1800-as években. Egy tanfelügyelői jelentés mellékleteként, 
közgyűlési jegyzőkönyvbe került kimutatás 1871-ből:

A városban fellelhető hitfelekezetek megoszlása:
Római cath.............................. 59 808
Görögkeleti.......... ....................  14 621
Evang. ágostai..........................  8 129
Evang. helvét............................  3 742
Izraelita.....................................  2 341
Görög cath................................  1 127
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A területileg egységesnek maradt város gazdasági fejlődése - a kisebb- 
nagyobb zökkenők ellenére is -  folyamatos maradt az 1918-tól napjainkig 
tartó időszakban. Határvárosi helyzete sem gátolta ebben. A jelenlegi 
százezernyi városlakó vallási hovatartozásáról nem készültek kimutatások 
az elmúlt évtizedekben, de a megoszlási arány, legalábbis ami a katolikus 
és a pravoszláv hívők arányszámát illeti, nem változott lényegesen a fenti 
kimutatáshoz viszonyítva.

1 Kisebb számban lehettek itt örmény, görög és szerb családok is (Györe Kornél). A 
következőkben a jegyzetek közvetlenül a szakrális kisépítmények leírása után következnek.
2 A  levéltári iratok és egyéb források szövegét betűhíven, idézőjel nélkül, félkövér betűkkel 
közöljük, hogy folyamatos legyen az összefoglaló olvasása.
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SZABADKAI KÖZKERESZTEK

A szabadkai közkeresztek emeltetésének kezdeteiről - városban, pusztá
kon, tereken, utak mentén, temetőkben - nincsenek megbízhatóan pontos 
adataink. A világi és egyházi levéltárakban őrzött okiratok szerint a közke
resztek jegyzékbe vétele csak a XIX. század közepétől kezdődik, amikor 
már több, előzőleg felállított fakereszt régen elkorhadt és létezésüknek 
ténye is kiesett a köztudatból.

Tormásy Gábor szerint, a török hódoltság megszűnte utáni években a 
város és a gyéren lakott puszták egyes pontjain megjelenő közkeresztek 
rendre fából voltak és elvitathatatlanul jelölő szerepet töltöttek be. Az első 
temetőben felállítottra vonatkozóan jegyzi meg a fenti szerző: kereszt állt a 
török utáni első temetőben, mintegy jelölve annak katolikus jellegét.

Miután megszűnt a kóbor csapatok (török, kuruc) betöréseinek veszélye, 
valószínű a közkeresztek pusztai megjelenése is. A templomoktól távoli tér
ségekben, többszörös szerepet betöltve (családi temetkezőhelyek, útkeresz
teződések és határdombok megjelölése, napi fohászok színhelyei), számuk 
több százra szaporodott a századok folyamán. Többet közülük sosem 
szenteltek fel, nem vettek jegyzékbe, így nyomtalanul tűntek el a feledésben.

A XIX. századi szerzők helytörténeti munkáikban rendre az 1761-ben 
emeltetett Fútó-keresztet jelölik meg Szabadka első közkereszjeként. Ezt teszi 
Tormásy Gábor is, jóllehet említést tesz két olyan keresztről, amely már előbb 
is „díszítette” a várost - az egyik a szegedi szőlőkben, a másik pedig a 
hódoltság utáni első temetőben. Legalább ötöt azonban nem is említ, amelyek 
bizonyosan megvoltak 1761-ben. Az 1741-es temetőbővítéskor bizonyosan 
emeltek egy fakeresztet a meglévő temető déli folytatásában megnyitott 
temetőrészen, valamint az 1778-as várostérképen bejelölt három közkereszt is 
meglehetett már ekkor a jelenlegi városközpont közvetlen térségében, a 
korabeli távolsági (Szegedi, Zentai és Pétervári) utak kezdeteinél. A fenti 
térképen berajzolt katonai temetőben is állhatott Nagykereszt.

Iványi a városi és határbeli keresztek nagy számát a lakosság vallásossá
gával magyarázza. A város kath. lakossága vallási érzületének azzal is adott 
kifejezést, hogy a megváltás jelét, a keresztet több helyen állította fel, úgy
hogy bármerre jár az ember akár a városban (kőkeresztek) akár a pusztá
kon, kivált keresztutakon vagy több útnak találkozó ponfján fakereszttel ta
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lálkozik, rendesen az illetőnek földbirtoka mellett. £  keresztek némileg a tá
voli templom helyét pótolják, s a nép ezeknél végzi imáját is.

Az emeltetők halála után az utódok (örökösök) sok esetben megfeled
keztek a kereszt gondozásáról, mert az legtöbbször csak szóban vállalt kö
telezettség volt. így már a XIX. sz. elején sok volt az elhanyagolt, leromlott 
állagú kereszt. Ezért a helyi egyházi hatóságok - más városokhoz hason
lóan -  a fenntartási pénzalapítványok létrehozását látták ésszerűnek, amit 
a keresztállítás előtt az emeltetőknek kötelezően be kellett fizetniük a temp
lomi pénztárakba. A templomi pénzek kezelői az alapítványok tőkéjét for
gatták és a kamatokból pénzelték a részleges vagy teljes keresztfelújítást. 
Volt olyan eset is, hogy nem kötelezték az alapítványozókat az alaptőke 
teljes befizetésére, csak a hatszázalékos kamatok évenkénti megtérítésére 
(tehát a saját alapítványukat kölcsönözték a templompénztárakból (lásd a 
Csóvits- és Tóth Ludasi-kereszteknél!). Emiatt kellett a plébániákon 
évenként leltárba venni a kereszteket (alapítványukat). Ezek a jegyzékek 
lettek azután a legfontosabb források a későbbi kutatók számára.

Az 1820-as kánoni látogatás (a plébániák látogatása a felsőbb egyházi 
hatóságok részéről - visitatio canonica) alkalmával, amikor a városban 
még csak egy plébánia volt, írták össze először a városban és a határában 
(Sándor, Csantavér és Bajmok kivételével) az addig felállított közkereszte
ket, a meglévőket és a már eltűnteket. Mivel az utóbbiakból sok volt, napi
rendre került a keresztfenntartási alapítványok létrehozása is. A felsőbb 
egyházi vezetők sugallatára a helyi plébánosok elfogadták az alapítványok 
utólagos megtételének lehetőségét, amit a későbbiekben egyes plébánosok 
mindenáron kötelezettséggé akartak tenni. A fentiek „erőszakos” 
érvényesítése azonban nem járt minden esetben eredménnyel, ami oda 
vezetett, hogy a hívek a Városi Tanácsot kérték fel a közbenjárásra.

Ez ügyben folyamodott a városi hatóságokhoz Pacher Ferencz, „ a temp
lomi pénzek kezelője” 1844-ben.1 A címzett április 22-én tárgyalta az ügyet. 
Pacher Ferencz mint főplébániai templomi pénztár kezelője hivatalosan 
jelenti, hogy néhai Vermes Lajos, hajdani főbíró által jelesen sebesityi ’s 
tavankuti földjei mellett felállított szent keresztek felsőbbi rendelések ellenére, 
biztosító alapítvánnyal mind ez ideig nem látattak el - nem különben, hogy 
özvegye általa tisztikép felszólítva, egyenesen oda nyilatkozott, miszerint sem 
a’ megkívánható alapítványul szükséges egyenkinti ezüst 50 ftot letenni - 
valamint ezen tőkéből az érdekelt keresztek felállításától egész a’ jelenekig 
törvényes kamatokat is befizetni, sem pedig ugyanerről magától kötelezvényt 
kiadni nem akar. A tanácsi határozat: Ezen tiszti jelentés Demerácz Alajos 
tiszti főügyész urral e’ tárgyban is véleményezés végett közöltetni 
rendeltetvén, egyszersmind ugyan most nevezett tiszti ügyésznek meghagya- 
tik: miszerint eme szempontból kiindulva e’ város határában felállított többi 
kereszt iránt is -  valyon t.i. azok kellőkép alapítva vannak e. Ily tiszti 
vizsgálatok végbevivén, tapasztalandókró! az eljáruló Tanácsot tudósítsa.

Pacher a folyamodványhoz mellékelte az 1820-ban készített keresztjegy
zéket, amelyet kiegészített az azóta felállítottakkal.2 A 29 objektumot
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Pacher Ferencz jegyzéke (1844)

felsoroló jegyzékben megjelölte azok helyét, az emeltetők nevét, a kereszt
anyagát, valamint az alapítványozásra vonatkozó adatokat:

1.) Zobnaticzán, bajsai Vojnits Mátyás, fakereszt, alapítványozva, 1819.
2.) Zobnaticzán, bajsai Vojnits István, fakereszt, alapítványozva, 1827.
3.) Zobnaticzán, bajsai Vojnits Illés, fakereszt, alapítvány nélküli, 1827.
4.) A Péterváradi utcában, bajsai Vojnits Lőrinc, kőkereszt, alapítvány 

nélküli, 1816.
5.) Tavankúton, nagybudafai Vermes Lajos, fakereszt, alapítvány nélküli, 

1820.
6.) Tavankúton, Pertits Demjén, fakereszt, alapítvány nélküli, 1822.
7.) A Bajmoki úton, Pertits István, fakereszt, alapítvány nélküli, 1822.
8.) A szőlőkben, Lontsarevits József, fakereszt, alapítvány nélküli, 1822.
9.) Nagyfényen, Dulits József, fakereszt, alapítványozva, 1819.

10.) Nagyfényen, Szaghmeiszter Antal, fakereszt, alapítványozva, 1828.
11.) Ludason, Varga János és Tamás, fakereszt, alapítványozva, 1812.
12.) Száríts szenátor házánál, Mateovits Mátyás és Kovatsev János, 

fakereszt, alapítványozva, 1810.
13.) A Zentai temetőben, nemes Vojnits Hajdú Imre, fakereszt, alapítvány 

nélküli, 1818.
14.) A Topolyai temetőben, Dulits József és Márk, fakereszt, alapítvány 

nélküli, 1800.
15.) A Szent Rókus-kápolnánál, Tumbász Máté és Adalbert, fakereszt, 

alapítványozva, 1804.
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16.) A Prágai híd utcában, Matulov Tamás -  Hubert József -  Szlifka 
Mihály -  Jáger Pál, fakereszt, alapítványozva, 1807.

17.) A Bajai temetőben, Czrnkovits Lázár és Ferenc, fakereszt, alapítvány 
nélküli, 1829.

18.) A Szegedi úton, Kalafatits Antal, fakereszt, alapítványozva, 1808.
19.) A Kelebiai úton, Sánta Takács Pál, fakereszt, alapítványozva, 1813.
20.) A Mélykúti úton, Sánta Pál, fakereszt, alapítványozva, 1813.
21.) A templom előtt, Balázs Piri István, márványkereszt, alapítvány 

nélküli, 1804.
22.) A Csantavéri úton -  Verusics pusztán, Markovits József, fakereszt, 

alapítványozva, 1831.
23.) A Sziváci úton - Verusics pusztán, Antunovits József, fakereszt, 

alapítványozva, 1834.
24.) A Szegedi úton, bajsai Vojnits Lőrinc, fakereszt, alapítványozva, 1834.
25.) Ismeretlen helyen, Vojnits Mihály, ismeretlen anyagból, 

alapítványozva, 1829.
26.) A Tavankúti úton - Sebesity puszta kezdetén, Sztantits József, 

fakereszt, alapítványozva, 1839-ben.
27.) A Bajai új temetőn, Rudich Vranich Ádám, Pál és Péter, fakereszt, 

alapítványozva, 1839.
28.) A Zentai úton -  Ludas, Laczkó József, fakereszt, alapítványozva, 

1841.
29.) A Körösi úton -  a szőlőkben, Lázár Ferenc, fakereszt, alapítványozva, 

1844.
(Azoknak a kereszteknek a sorszámát, melyekkel mi is foglakozunk, 
félkövér betűvel jelöltük.)

Demerácz Alajos tanácsnok 3-4 évig folyamatosan foglalkozott a 
megbízatásával és az elvégzett munkáról két alkalommal írt jelentést, 
melyekből kitűnik, hogy alapos munkát végzett -  tbk. felhívta a város 
vezetőinek figyelmét a Pacher-féle jegyzék hibáira és hiányosságaira. Mivel 
a szabadkai keresztek állapotáról ez az első részletes jelentés, ezért azokat 
betűhíven közöljük.

Demerácz A. tanácsi jelentése 1845-ből:3

Tekintetes Tanács!

Pacher Ferencz ur, Therézia nevet viselő kebelbeli fő Plébánia templom- 
pénzeinek ennekelőtti kezelője, % alatti jelentésére, melyben azt adja fel, 
hogy özvegy Vermesné asszonyság maga két keresztjeiért megjáró alapítvá
nyi pénzmennyiséget befizetni nem akarja, méltóztatott nékem 844-ki 
1406-k polg. szám alul, mint akkor tiszti ügyésznek meghagyni, hogy az
iránt véleményt adjak - egyszersmind minden kereszteket összeújam, ’s 
vizsgálatot tegyek arról, valljon azok vannak e ? kellőkép megalapítva, mikre 
n. jelentem:
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Először is, az alapítatlanul felállított keresztekre nézve, miután kebelbeli 
nt. Plébános uraknak, kérdésemre tett nyilatkozásuk szerint, az illyetén ke
resztektől a’ megszentelés megtagadtatni , egyébbiránt pedig felállitásik a’ 
mennyire lehet gátoltatni is szokott, a’ mellett pedig többszer érkezett szentszé
ki rendelésnél fogva, az illetőktől írásbeli térítvény elfogadtatik, miszerint ma
gukat az ollyatén keresztek javítgatására és midőn kívántatnék, újból felállítá
sára kötelezzék. Véleményem az lenne, hogy a pénzbeli alapítvány letétele 
nélkül mind eddig létesített mind ezentúl létesítendő keresztek tulajdonosaitól, 
az illető templomok syndicusai ’s pénzeinek kezelői által, az illető n. t. 
Plébános urak közbejárásuk mellett, Illyés írásbeli kötelezések kivétessenek.

Összeírtam egyébbiránt minden a’ városban ’s határában találtató keresz
teket - és azokat, mellyek az utolsó, tudniillik az 1820-ki canonica visítanak 
alkalmával, a’ mikor még csak egy, t. i. Therézia Plébániánk volt, jegyzékbe 
foglaltattak, azokkal együtt, mellyek azóta ezen templom pénzei kezelőjének 
számozása alá jutottak,. //. alatt összeírva bemutatom, következő megjegy
zésekkel, hogy a) közöttök is vannak pénzbeli alapítás4 nélküliek -  illyenek : 
a’ 3-k szám alatti, néhai bajsai Vojnits Illés ur örököseié Zobnaticzán, a 4-k 
szám alatti néhai bajsai Vojnits Illés ’s Lörincz örököseié a’ pétervári kapu
nál, az 5-k szám alatti, néhai Vermes Lajos ur örököseié Tavankúton, a 6-k 
szám alatti szinte Tavankúton néhai Pertits Demjén ur most Piukovits Simon 
ur földjén, a 13-k számú néhai Vojnits -  Hajdú Imre ur örököseié a’ régi 
zentai temetőben, a 14-k számú néhai Dulits Josef ’s Márk örököseié , a’ 
régi topolai temetőn, a’ 17-k számú néhai Czernkovits Ferencz ’s Lázár örö
köseié a’ régi bajai temetőn, a’ 21-k számú néhai Balázs Piri István örökö
seié, a’ Therézia templom homlokzatánál; b) a’ 19-k számút nem Takáts - 
Sánta Pál, mint jegyzékben olvashatni, hanem néhai Fútó János állította fel, 
valamint ezen kereszt maiglan Fútó keresztjének neveztetvén, ez közre tudva 
van, és mind két család tagjai általam ezúttal meghalgattatván, maguk is erő
sítik ; c) a’ 25-k számú, mellyet tekintetes Vojnits Mihály ur felállított ’s 60 
ftkal megalapított volna, nyomába, mind a’ most élő két Vojnits Mihály urak
nál, t. i. tek. Vojnits Miskitza, és Vojnits Miskó, ki a’ Vojnits -  Hajdúnak el
nevezett családból való, mind az elhalt bajsai Vojnits Miska, ki Gárdistának 
elnevezve volt, örököseinél, de másoknál is tett kérdezősködések után, habár 
a’ keresztnek csak 829-k évben készülnie kellett, nem sikerült jöhetnem ; d) 
több keresztek, habár alapítványuk megvan, összedőltek, ’s többé felnem épí
tettek, illyenek : az % alatti 15-k számú, Tumbász Mátyás és Alberté, a’ Ró
kus kápolna előtt, a’ 12-k számú, néhai Száríts tanácsnok ur, igazabban a’ 
megye háza előtt, melly néhai Matievits Máthé, ’s Kovatsev Iváné volt, a’ 18-k 
számú, néhai Kalafatits Antalé, a’ szegedi úton ; e) a’ 4-k számú keresztet 
nem egyedül néhai bajsai Vojnits Lőrincz, hanem ülés testvére is építették, a’ 
pétervári kapunál.

Egy kőalapzatos keresztet, melly a’ . //. alatti jegyzékben nem találtatik, 
Szent-Ferencziek temploma elől, ezelőtt mintegy két évvel, Tóth Mihály -  Lu- 
dasi elvitetett, ’s Rókus városi Plébániánál 100 váltó forintokkal megalapít
ván, azon helyen állítatta fel, a’ hol majd az idővel építendő Rókus városi
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templom homlokzata előtt álland, előbbi helyén pedig Ttanbász Antal egy 
kőkeresztet csináltatott, ’s Szent-Ferenczieknél megalapított.

Ezidén felállított a9 Zenta, most már szent-György külváros ideiglenes temp
loma előtt Csoyits család egy kőkeresztet, ’s azon Plébániánál mégis alapított.

Vannak a főnebb elősorolt kereszteken kivül, még számosabb mások is, 
mellyek valamint megalapítva, úgy az illető Plébániáknál bejegyezve nincse
nek, illyenek : patséri Szutsits Károly ő nagyságáé, kellebiai szállásán ; tek. 
kardosfalvi Kardos János táblabíró űré Kellebián a9 mélykúti út mellett; bu- 
dafai özvegy Vermesné Borbála asszonyságé a9 bajai út mellett ; bajsai öz
vegy Vojnits Salamonná asszonyság, özvegyi jussul bírt sebesitsi földjén ; Va- 
litsek Jósef űré, a9 szőlők között; az új zentai temetőn Vojnits-Hajdu családé; 
az új topolai temetőn Dulits családé ; Nemes Mánits Balázs úré, a9 baja me
ző város fele vezető út melletti szőlők között, köböl; és tekintetes bajsai Voj
nits Jakab űré Ludason a9 „Hinka99 dombon. Szabadkán 845-ki Oct 30-kán.

Demerátz Alajos 
tanácsnok.

A Tanács a november 3-i ülésén tudomásul vette a jelentést és ezzel a 
megbízatás első része - a keresztek véglegesített összeírása és az alapítvá
nyozás szerinti kategorizálása, amely meghatározta a templomjegyzékbe 
való kerülésüket is - befejeződött. Az elkövetkező három évben az utólagos 
alapítványozás végrehajtását próbálta elérni a tanácsnok. Az eredményről 
1848-ban számolt be a közgyűlésnek, szintén írásbeli jelentésben:5

Tekintetes Közönség !

A városban 9s határában találtató keresztek összeírásáról 845-k 3953-k 
p.sz. alá bevezetett alábbi jelentésemre olly tanácsi megbízást kaptam, hogy 
azon keresztekre, a mellyeknek fentartása biztosítva nincs, a9 végre az 
illetőktől írásbeli biztosítást kivegyek, és azokat, a9 városban mostani többes 
számú plébániákra felosszam, mire jelentem :

1.) azon keresztekre nézve, mellyek a fönebb megérintett tudósításomnál 
. //. alatt található templomi jegyzékben alapítatlannak olvastatnak.

a) A9 zobnaticzai pusztán, topolai út mellett, néhai bajsai Vojnits ülés 
úr által felállítottnak, melly bajsai Vojnits Lajos ur birtoka alatt lévő földön 
van, biztosítása végett felkértem mind az utóbbit, mint fiját is a9 felállítónak 
9s örökösét is, mind osztályos testvéreit, bajsai Vojnits Alajos, Menyhért és 
Antal urakat. Ők azt sem pénzbeli letéteménnyel sem írásbeli nyilatkozattal 
biztosítani nem kívánják, hanem fentartása iránt magokat tellyes sza
badságokban meghagyatni akarják.

b) Hasonlag nyilatkoztak ugyanazok az édesattyok által testvéröccsé- 
vel néhai bajsai Vojnits Lőrinc urral a9 város Pétervár felé vezető kapujának 
közelében emeltetett kőkereszt iránt, az utóbbinak örököseivel, bajsai 
Vojnits Barnabás és Lukács urakkal együtt.
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Demerácz Alajos jelentése (1845)
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c) A’ Tavankúton, néhai nagybudafai Vermes Lajos ur által, az ottan 
lévő földjén felemeltetett fakeresztet, Gábor fija, azon föld mostani birtoko
sa, fentartani nem kívánja, özvegy édes annya született Biankovits Borbála ’s 
Ferdinánd testvére, e’ terhet amazénak lenni állítván, azt magokról ez okból 
elhárítják.

d) A’ zentainak elnevezett régi temetőn fenálló keresztet néhai Vojnits 
(-Hajdú-) Imre ur emeltette, örökösei, mivelhogy azon temető számosabb 
évek óta odahagyattatott, és helyette a’ zentai kapun kivűl uj vágatott ki az 
ottan lévő szántó földjeiből a’ városnak, itt állítottak fel egy újat, és amazt 
fentartani nem kívánván, az utóbbinak fentartása iránt osztályuk alkalmával 
úgy intézkedtek, hogy ezen terhet Vojnits János ur most város kamarása 
egyedül viselje, ki is arról az alatti írásbeli biztosítékot adta magáról.

e) A’ topolainak elnevezett régi temetőn lévő fakeresztet, néhai Dulits 
Józef ’s Márk állították fel. Örököseik, miután a’ temető is enyészetnek 
odaengedve volna, ’s a’ mellette a’ város közlegelőjéből kivágott új temetőben 
mást emeltek, fentartani csak az utóbbit kívánják, de sem pénzbeli 
letéteményt a’ végre, sem írásbeli biztosítékot adni nem akarnak.

f) A’ bajainak elnevezett régi temetőnek kérészijét, néhai Czernkovits 
Ferencz és Lázár felemeltették. Uj temető vágattatván ki 831-ben az árkon 
kivűl, örökösei ott emeltek újat, felszólítottam őket Czernkovits György úr 
által, ki Ferencznek egyetlen fia, azoknak megalapítására. A’ régit fentartani 
nem kívánják, az újra mondja, hogy adtak pénzbeli alapítást, ’s ha nyoma 
nincs, többet nem adnak.

g) A’ néhai Balázs-Piri István által a főplébánia temploma 
homlokzatánál felállított vörös-márvány kőkeresztet, örökösei a’ felállitónak 
ígérik fentartani, de a’ végre sem pénzt letenni sem írásbeli biztosítást adni 
nem kívánnak.

Egyébbiránt megjegyeznem kell, hogy a föntebb említett jelentésemben 
alapítatlannak nyilvánított Pertits Demjén féle tavankúti kereszt mégis csak 
meglégyen alapítva, mi az azon tudósításom mellett található . //. alatti 
jegyzékből kivehető.

2. A’ templomi jegyzékben beigtatva nem szemléltető keresztekre nézve :
a) bácséri Szutsits Károly ur ő nagysága a’ keUebiai földjén lévő ke

reszt iránt, azon felszólításomra miképen azt akár írásban akár készpénzle
tétellel megalapítaná, oda nyilatkozott, hogy ezen keresztje ideiglenesen lé
vén felállítva, megalapítani nem kívánja, hanem a’nelkül fogja fentartani 
miglen reá nézve kívánatos leend.

b) Kardos János ur, ki jelenleg Baján lakik, felszólításomra, a’ mélku- 
ti út melletti földjén Kellebia pusztán emeltetett keresztjét írásbeli biztosíték
kal Ígérte megalapítani, ’s az írást nekem megküldeni, azt azonban nem tévé.

c) özvegy Vermesnő aszonyság a’ bajai út mellett az akkoron özvegyi 
jogúi bírt földjén felállított keresztet, minthogy az azóta néhai férje örökösei 
között közbejött osztály utján, az, a’ mostoha fiának Vermes Fábián úrnak 
jutott földrészre esett, 3773 alatti írása szerint csak addig biztosította, míg 
maga élni fogna ’s nem tovább. Vermes Fábián úr pedig, ki jelenleg Almás
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mezővárosban a’ szomszédságban lakik, alapítást semmiképp nem akar 
tenni.

d) Valitsek Josef ur is, kebelbeli kalmár nem akart bármiféle 
biztosítást adni, a’ buczkainak elnevezett szőlők közötti fakeresztjére, 
hanem csak szóval igéré fentartandását.

e) A’ Dulits családnak, a’ topolainak elnevezett új, vagy is 1831-k 
évben kivágott temetőn felállított keresztje iránt fönebb tettem említést, hogy 
t. i. megalapítani nem kívánja.

f) bajsai Vojnits Jakab ur a’ Ludas pusztán lévő földjén található 
fakereszt iránt, melly pusztán áll Krisztus urunk képe nélkül, úgy 
nyilatkozott mint fönebb Szutsits ő nagysága.

g) Vojnits Hajdú családnak a’ zentainak elnevezett 831-k évben a’ 
sántzon kívül kivágott új temetőn levőről fönebb tettem említést.

3.) A’ fönebb említett tudósításomban megérintve nem találtatokra nézve,
mellyek részint abból ...........  mellett kimaradtak, részint..............
felállít andók:

a) Laczkó Josef ügyvéd úré van a’ Ludas puszta Suplyáknak 
elenevezett részén zentai út mellett, megalapítva 100 v. ftkal a’ templomnál.

b) Pukkel István úré a’ Ludas pusztán lévő templom előtt, melly 
megvan 100 v.ftkal alapítva a’ zentai, most már sz. Györgyi plébániánál, mit 
n.t. plébános Dubicsánacz György ur is elismer.

c) Czemyákovits Antal városi kiadó ur felállított ’s a’ Therézia 
plébániánál 30 v. fkai megalapított egy keresztet, melly Supláki fordulatban 
lévő földjén van.

d) A’ Baja mező-város felé vezető ország úton a’ szőlők között 
felállított, de aztán a’ városba átvitetett, ’s a’ zombori útcza oldalában, ottan 
t. i. a’ hol a’ felőlről vagy is éjszakról jövő egy útcza, melly a’ város 5-k és 6-k 
kerületeit egymástól elválasztja, a’ zombori útczába végződik, újdon 
felállított kőkeresztet, tulajdonosa, nemes Mánich Balázs úr 4773 alatti 
írásbeli nyilatkozványával biztosítá.

e) Néhai nemes Piukovits Simon ur, azon tavankúti földjén, melly 
hajdan Pertits Demjén úré volt, és a’ mellyen egy ez utóbbi által felemeltetett 
’s mégis alapított kereszt van, egy másikat emeltetett az azon földjén 
kialakított temetőn. Özvegye ’s fiai fentartani kívánják de arra magukat 
kötelezni nem.

Mi a’ meghagyott osztályzást illeti, azt azzal telyesítem, hogy mivel a’ 
kebelbeli plébániák osztályozása szerint a’ szent György nevet nyert 
külvárosi plébánia fiók egyházul Ludas pusztát kapta, azon két kereszten 
kívül, melly a’ városban ezen plébánia kerületében van, t. i. a’ Csovits család 
által az ezen külváros ideiglenes temploma előtt márványból felállittatott, és 
a’ megyei magazzinom és illetőleg néhai Száríts Jakab tanácsnok most fia 
Száríts Simon ur házánál volt, de mivel alapítása van, ujdon felállítandó, a’ 
Ludas pusztának temploma előtt álló Pukkel István, ’s ezen puszta suplyáki 
fordulatán található Laczko Josef ’s Czernyakovits Antal urak keresztei, 
ezen vagy is sz. György külváros plébániához tartozandóknak tartom,
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valamint a’ néhai bajsai Vojnits ülés és Lörincz által a’ pétervári kapunál 
felállított kő, és a’ Tóth Mihály által a’ Rókus város templomterén 
felállított kőalapzatos fakereszt, a’ Rókus városihoz, a’ többi kereszteket 
vegre mindannyit a’ fő, vagy is Therezia templomhoz tartozóknak.

Szabadkán 848-ki July 14-kén
Demerátz Alajos volt tanácsnok.

Amint a jelentésből kitűnik: a keresztalapítványok utólagos létrehozá
sának erőltetése a tanácsi közbenjárásra sem lett sikeres, hiszen a 
Demerácz által „kicsikart” három írásbeli nyilatkozat az örökösöket 
nem, egyedül a megíróikat -  Mánich Balázst, Vojnits Jánost és özv. 
Vermesnét -  kötelezte a kereszt fenntartására.

A város területének nagyobb része 1841 után, a két külvárosi, a Szent 
György- és Szent Rókus- plébánia megalakulását követően is a Szent Te- 
réz-plébániához tartozott. Az itt működő lelkészek évenként készítették 
a pénztári jelentéseket, ezeknek pedig szerves tartozékai voltak a kereszt
jegyzékek is. A legteljesebb összeírás Mamuzsich Mátyás és Mokossay 
Mátyás plébánosok idejében 1894-ben, illetve 1901-ben készült.

Városunk művelődéstörténeti kutatásának szempontjából felbecsül
hetetlen a fenti jegyzékek értéke. A XIX. századi szerzők (Tormásy, 
Iványi) rendszeresen hivatkoznak rájuk, de napjaink történészei sem 
kerülhetik meg őket.

A gazdasági (Pacher-Demerácz-Mokossay) és művelődéstörténeti 
(Tormásy-Iványi) szempontokat képviselő szerzők munkájából merített 
adatok alapján elkészíthető 1901-ig felállított közkeresztek lehető 
legteljesebb jegyzéke. A XX. században emeltetettekről pedig maguk a 
jelenleg is meglévő építmények, valamint az adatközlők (legtöbbször 
családtagok is) adnak hiteles képet:

Az 1848-ig emeltetett közkeresztek jegyzéke:

1. 1741 előtt. Ismeretlen állító a hódoltság utáni első temetőben, 
fakereszt

2. 1741. Ismeretlen állító a második temetőben, fakereszt
3. 1758. Futó és Oskolás Pál a Barátok terén (Kálvária), fakeresztek
4. 1761. Futó János a korabeli Mélykúti úton, fakereszt
5. 1773 előtt. Ismeretlen állító a Szegedi szőlőkben, fakereszt
6. 1777. Ismeretlen állító a megnyílt Zentai temetőben, fakereszt
7. 1777. Ismeretlen állító a megnyílt Bajai temetőben, fakereszt
8. 1778 előtt. Ismeretlen állító a Szegedi út kezdeténél, vsz. fakereszt
9. 1778 előtt. Ismeretlen állító a Zentai út kezdeténél, vsz. fakereszt
10. 1778 előtt. Ismeretlen állító a Pétervári út kezdeténél, vsz. fakereszt
11. 1778 előtt. Ismeretlen állító a Katonatemetőben, vsz. fakereszt
12. 1778 előtt. A Topolyai úti temetőben, fakereszt
13. 1785. Ismeretlen állító a Szent Rókus-temetőben, fakereszt
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14. 1799 előtt. Ismeretlen állító a Szent Rókus-kápolna előtt, fakereszt
15. 1800. Dulits József és Márk a Szent Rókus-temetőben, fakereszt
16. 1804. Balázs Piri István a Szent Teréz-templomnál, kőkereszt
17. 1804. Tumbász Albert és Márk a Szent Rókus-kápolnánál, fakereszt
18. 1807. Többek költségén a Prágai híd utcában, fakereszt
19. 1808. Kalafatics Antal a Szegedi úton, fakereszt
20. 1810. Mateovits Máté és Kovatsev Iván a megyei raktárnál, fakereszt
21. 1813. Ismeretlen állítok az ún. Francia dombon (temető), vsz. 

fakereszt
22. 1816. Bajsai Vojnits Lőrinc és Illés a Pétervári kapunál, kőkereszt
23. 1817. Bajsai Vojnits Mátyás az új kálvárián, kőkeresztek
24. 1818. Vojnits Hajdú Imre a régi Zentai temetőben, fakereszt
25. 1822. Pertits István a Bajmoki úton, fakereszt
26. 1822. Loncsárevits József a szőlők között, fakereszt
27. 1823 előtt. Ismeretlen állító Sándor központjában, fakereszt
28. 1829. Czrnkovits Lázár és Ferenc a Bajai temetőben, fakereszt
29. 1829. Bajsai Vojnits Lőrinc a Szegedi úton, fakereszt
30. 1832. Bajsai Vojnits Máté a városi pravoszláv templomnál, kőkereszt
31. 1832. A Vojnits Hajdú család az új Zentai temetőben, fakereszt
32. 1832. A Rudich Vranich család az új Bajai temetőben, fakereszt
33. 1837 után. László József hagyatékából Sándorban, fakereszt
34. 1838. Lázár Ferenc a Körösi úton, fakereszt
35. 1843. Mánits Balázs a Bajai út mellett, kőkereszt
36. 1844 előtt. A Dulits család az új Topolyai temetőben, fakereszt
37. 1844 előtt. A Czrnkovits család az új Bajai temetőben, fakereszt
38. 1844 előtt. Tóth Ludasi Mihály a barátok templománál, fakereszt
39. 1844. Tumbász Antal a barátok templománál, kőkereszt
40. 1844. Ismeretlen állító a sándori római katolikus temetőben, fakereszt
41. 1845. előtt. Valitsek József a Buckái szőlőkben, fakereszt
42. 1845. A Csóvits család a Szent György-templom előtt, kőkereszt

A forradalmi események és az azokat követő, fontos közéleti gondok át
menetileg elvonták a tanács figyelmét a keresztek alapítványozásáról. 1861- 
ben azonban, a Varga-kereszt emeltetésének kapcsán újra napirendre került 
a kérdés. A július 8-án tartott közgyűlésen, Vojnits Tunits Gergely tanács
nok ajánlatára született határozat (a jegyzőkönyv 353. szám alatt): Jövőre 
bárki által fábul, kőbűi, vas, avagy érczbűl is czélba veendő feszület, vagy 
más szentet ábrázoló faragványok felállításakor -  annak fentartására szüksé
gelt alapítványi tőke o.e. ötven -  50. forintba határoztatik m eg.... -  irányzá
sul R.Cath. úgy mint a keleti szertartású Plébános urak -  valamint a 8.-kör
beli tanácsnok urak kivonatilag értesítendők.

Az összeget tehát 50 osztrák értékű forintban, mint lehető legalacso
nyabb értékben határozták meg, a befizetését pedig feltételként szabták a 
keresztállítási engedély megadásához. Szükségesnek tartották kihangsú
lyozni, hogy mindez vonatkozik a görögkeleti szertartású felekezetre is -
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külön értesítést küldtek, nemcsak az egyházközségnek, de a zömmel 
szerbek által lakott VIII. kerületi tanácsnokoknak is. A keresztállítás 
kérdésével a későbbiekben már nem foglalkozik a Városi Tanács.

Közismert tény, hogy a helyi és világi események számos vonatkozásban 
kihatottak a közkeresztek állításának szokására. A pusztító kolerajárványok 
után (1855 és 1873) pl. tömegessé vált a számuk,6 de az 1860-as évek elején 
történt érseki látogatás is megnövelte az érdeklődést az emeltetésük iránt. 
Az 1849-es sáskajárás, a magyarság betelepülésének millenniumi ünneplé
se, az ezredforduló -  mind-mind megfelelő alkalom volt közkeresztek 
állítására.

Voltak olyan polgárok, akik végrendeletileg intézkedtek a felállítandó 
keresztekről. Katona Sörke György, Kosztolányi Mihályné és özv. Csernus 
Lázámé testamentumai reprezentatív értékűek ebből a szempontból. 
Részleges közlésüket lásd majd a megfelelő helyen.

A XIX. század második felében a helyi lelkipásztorok folyamatosan ké
szítettek jegyzékeket a plébániájuk területén fellelhető szakrális objektu
mokról. Ezek közül valószínűleg a Mokossay plébános által készített a leg
teljesebb. 1901-ben 85 közkeresztet vett számba.7

Az 1848-1918 között állított közkeresztek jegyzéke:

1. 1850. A sándori r. k. hívők a Békovai út kezdeténél, kőkereszt
2. 1852. Sándor község egykori központjában (pravoszláv), kőkereszt
3. 1855. Katona Sörke György a Halasi utcában, vaskereszt
4. 1855. Katona Sörke György a Szent Rókus-kápolnánál, kőkereszt
5. 1856. Markovits Antónia a Bajai temetőben, kőkereszt
6. 1856. Budincsevich Sárcsevich Mária a Rókusi temetőben, kőkereszt
7. 1856. Petiik József a Zentai út környékén, fakereszt
8. 1857. Balkó Mácsai István az egykori Kórház téren, kőkereszt
9. 1861. A Kuluncsics család a barátok templománál, kőkereszt
10. 1862. Ozstrogonacz Simon a Zöldkoszorú utcában, kőkereszt
11. 1863. Kosztolányi Mihály a Bajmoki út kezdeténél, kőkereszt
12. 1863. Varga Pál a Pétervári utcában, kőkereszt
13. 1863. Mamuzsich Boldizsár a Bajai utcában, kőkereszt
14. 1863. Vér Ferenc a korabeli Aranyszarvas utcában, kőkereszt
15. 1865. Csernush Lázár özvegye a Szegedi szőlőkben, kőkereszt
16. 1868. Mikuska Lukács a Szerb utca végén, kőkereszt
17. 1871. Szerezlay János a Bajai kapunál, kőkereszt
18. 1871. A Szabó és Ződi család a Bajai temetőben, kőkereszt
19. 1873. Szebenyi Vencel Sándorban, kőkereszt
20. 1876. Wolitz Terézia a sándori temetőben, kőkereszt
21. 1879. Birkás István a Kálvárián, kőkeresztek
22. 1881 előtt. Ismeretlen állító Sándorban (vasút), anyaga ismeretlen
23. 1881 előtt. Ismeretlen állító Kispalicson (Suplyákon), anyaga 

ismeretlen
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24. 1882 előtt. Ismeretlen állító a palicsi úti vesztőhelynél, anyaga 
ismeretlen

25. 1885. Ismeretlen állító a szentkúti pravoszláv kápolnánál, fakereszt
26. 1890. Linzer András a Bajai úton, fakereszt
27. 1891. Özv. Prádé Istvánné a Bajai temetőben, kőkereszt
28. 1891. Özv. Prádé Istvánné a Bajai temetőben, kőkereszt
29. 1893. A sándori r. k. hívek a Szentkúton, kőkereszt
30. 1893. Milyacski Antal és Mátyás a Köteles utcában, kőkereszt
31. 1895. Perusich Károly a Zentai úton, kőkereszt
32. 1896. Hajagos István a Majsai úton, kőkereszt
33 1896. Özv. Mukits Jánosné Radanovácon, kőkereszt
34. 1896. Kujundzsity Albert Radanovácon, fakereszt
35. 1896. Matkovics József a Bajai temetőben, kőkereszt
36. 1897. Mihalik Antal a Napnyugati ugarokban, kőkereszt
37. 1898. Sztipich Fábián a Bajai temetőben, kőkereszt
38. 1899. Prokesch Mihály Radanovácon, kőkereszt
39. 1899. Haverda Boldizsár a Szegedi szőlőkben, kőkereszt
40. 1899. Láng Simon a palicsi halászkunyhónál, fakereszt
41. 1890-es évek. Kovács Sztrikó Mátyás a Körösi úton, kőkereszt
42. A századforduló tájékán. Horváth C. Bálint a Halasi úton, fakereszt
43. 1900. Rajčič Terézia (Teza) a Kéri temetőben, kőkereszt
44. 1901. Ződi Albert a Csordaúton, kőkereszt
45. 1903. Özv. Dulity Tamásné a Bajai temetőben, kőkereszt
46. 1905. Balázs Piri József Radanovácon, kőkereszt
47. 1907. Gilicze Antal a Halasi úton, kőkereszt
48. 1908. Szabó Boldizsár Radanovácon, kőkereszt
49. 1910. Vujkovich Czviin Lukács a Zentai temetőben, kőkereszt
50. 1912. Katona Péter Kispalicson, kőkereszt
51. 1912. Aradszky Euthim a Szegedi úton, kőkereszt
52. 1914. Manojlovich Melania a szentkúti pravoszláv kápolnánál, 

kőkereszt
53. 1918. Miskolczi Bálint a Halasi (Buckái) szőlőkben, fakereszt

Az 1918 utáni trianoni országhatárokkal a XIX. századi városmag és pe
remtérsége egységes és változatlan maradt az új országban, Jugoszláviában 
is. Az egykori Sándor falu és határa pedig közigazgatásilag végleg a város
hoz kapcsolódott. A négy-öt évnyi egyházszervezési űrt az 1923 folyamán 
megalapított önálló, püspökségi rangú Apostoli Kormányzóság (Apostoli 
Adminisztratúra -  Apostolska Administratura) szűntette meg, melynek 
székhelyéül Szabadkát jelölték ki, az élére pedig Budanovich Lajost (Lajčo 
Budanović) nevezte ki a Szentszék.

A háborút követő években szüneteltek a keresztállítások, de a meglévők 
felújítása is. Erre viszont nagy szükség lett volna, hiszen a nemzeti és vallási 
türelmetlenség következtében nagyszámú közkeresztet leromboltak, vagy 
megsemmisítették a magyar nyelvű feliratát. A húszas évek második felében
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megtörtént tömeges felújítások alkalmával több, eredeti feliratot vál
toztattak a hivatalos állam nyelvűre -  szerbre, horvátra (lásd az egyes ke
reszteknél). A korábbi keresztalapítványi pénzek is elvesztek az országvál
tásban, így több esetben a család (ha itt maradt), vagy a helyi plébániák 
területén élő hívek vállalták az objektumok gondozásának pénzelését. 
Persze az újak emeltetésénél továbbra is működött a pénzbeli alapítványok 
létrehozásának kötelezettsége (Köblös-kereszt, Poljaković- kereszt).

Ebben az időben szervezik meg Szabadkán a ferencesek templomában a 
negyedik plébániát, valamint öt vikáriát alapítanak a városban. Az új rezsim
ben is a plébániák feladata a közkeresztek nyilvántartása és az újak állítása. 
A pravoszláv hívek továbbra is a központi és a sándori Szent Demeter-temp- 
lom kereteiben állíthattak közkereszteket. Az új országban nem változott 
meg lényegesen a városi adminisztráció (tanács, osztályok, bizottságok), 
csak más nyelvű lett a megnevezésük. Az ügyintézés nyelve ettől az időtől, 
leszámítva az 1941-44-es éveket, kizárólagosan szerb, horvát vagy szerbhor- 
vát - a munkánkban közölt okiratok, a mellékletek kivételével, fordítások.

Az 1919 -  44 között emeltetett közkeresztek jegyzéke:

1. 1922. Rudié Vranić testvérek a Bajai temetőben, kőkereszt
2. 1923. Szabó Ferenc a Sziváci úton, kőkereszt
3. 1926. Poljakovié Antun a Gaj utcában, kőkereszt
4. 1926. Stegman Andrija a Bajai úton, kőkereszt
5. 1926. Wolitz Johann a Békovai úton, kőkereszt
6. 1928. Köblös János a Csávolyi úton, kőkereszt
7. 1928. Sudarevié Pero a Zentai temetőben, kőkereszt
8. 1931. Özv. Pimiszker Józsefné a Halasi úti templomnál, kőkereszt
9. 1932. Bubori Péter a Szent Kereszt-templomnál, kőkereszt
10. 1933. Pausits Máté a Jézus, a munkás-templomnál, kőkereszt
11. 1934. Čović Iván családja a Jézus feltámadása-templomnál, kőkereszt
12. 1935. Horváth Csomó József a Halasi szőlőkben, kőkereszt
13. 1937. Hudab Johann a Csantavéri úton, kőkereszt
14. 1940. Dulié Mate a rókusi templomnál, kőkereszt
15. 1940(41). Teleki-„kereszt” a Disznójáráson, fakereszt
16. 1942. Horváth János a Disznójáráson, fakereszt

A keresztalapítások utolsó időszakát 1945-től napjainkig számítjuk. E 
korszakban ritkán állítottak közkeresztet a közismert társadalmi történések 
következtében. Az újak kizárólag a temetőkben és a templomkertekben je
lennek meg. Gyakori a meglévő szakrális építmények áthelyezése, vagy 
azok végleges eltüntetése az utcákról, terekről. Csak néhány példát említek: 
a Mikuska-kereszt, a Szerezlay-kereszt és kápolna, a Milyacski Maták- 
kereszt, a Rókus- és Flórián-szobor lerombolása, illetve áthelyezése.

Az új, városi plébániák megalakulásával, 1956 után sem állt be lényeges 
változás a közkeresztek számának növelésében, hiszen a két világháború
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között épített templomok előtt kereszteket is felállítottak a harmincas 
években.

Az elmúlt, csaknem hatvan évben emeltetett keresztek jegyzéke:

1. 1975. Jenovai József a Bajai temetőben, kőkereszt
2. 1985. A Kollár-féle kőkereszt felállítása a sándori r. k. templomnál
3. 1994. Nagykereszt a Zentai temető 44-es parcellájánál, fakereszt
4. 1996. Miljački András-féle kőkereszt a Köteles (Dimitrov G.) utcában
5. 1998. Obeliszk a Bajai temetőben, kő
6. 1998. Zelić Ana-féle kőkereszt a székesegyháznál
7. 2002. Kőkereszt a Zentai úton a szentkúti lajáratnál, pravoszláv
8. 2002. Kőkereszt a Zentai úton a szentkúti lejáratnál, r. katolikus
9. 2002. Kőkereszt a Bajai temetőben

A fenti, távolról sem teljes jegyzékek kiegészítéseként megemlítenék 
még két, ma már nem létező keresztet. A bajai úti vasúti átjárónál és a Maj- 
sai hídnál lévő egykori vesztőhelynél (1940-es évek) is álltak közkeresztek, 
melyekről -  az adatközlők által elmondottakon kívül - más értesüléseim 
nincsenek. Tekintettel a gyér adatokra, ezeket nem tudtam besorolni a fenti 
jegyzékekbe.8

A keresztek egyedi bemutatásának rendjét térbeli elhelyezésük adta 
meg. Mivel a közkeresztek zömét a XIX. században állították, ebben az idő
ben pedig élesen elhatárolódott az árkokon belüli város a peremtérségtől - 
szőlők, ugarok -  a csoportosítást is eszerint végeztem. Az egykori városár
kon belüli kereszteket a templomoknál, köztereken és a kálváriákon emelte- 
tettekre osztottam. A peremtérség esetében külön csoportot képeznek a 
sándori közkeresztek, mert a község a jelzett században közigazgatásilag 
független volt a várostól. Az utolsó fejezetben mutatom be a temetői 
Nagykereszteket.

1 SzTL, 1406/ pol. 844.
2 SzTL, 12-F-484/pol. 1845.
3 SzTL, 6-A-18/pol. 1848.
4 A korabeli ügyiratokban gyakran használt „pénzbeli alapítás” és „pénzbeli alapozás” 

megfogalmazások, szinonimái a „pénzbeli keresztalapítvány létrehozása” fogalomnak.
5 SzTL, 6-A-18/pol. 1848.
6 1856-ban 9 közkereszt felállítására történt kezdeményezés a városban és környékén.
1 Inventarum eccl. Sancta Theresia in S.Theresiopolis a. 1901 die 11/9. Beretić plébános 

szíves jóvoltából jutottam a plébániahivatalban őrzött jegyzékhez. Köszönet érte!
8 A jegyzékekben feltüntetett 120 objektum, hozzávetőlegesen ugyanannyi helyen (meg

szentelt helyek) állt. A századok folyamán, egy helyen esetenként több, különböző 
emeltető is állított keresztet, az is megtörtént, hogy ugyanazt a keresztet két helyen is 
felszentelték (áthelyezett keresztek).
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AZ EGYKORI VÁROSÁRKON BELÜLI 
KÖZKERESZTEK 

Templomok előtti keresztek

Szent Mihály-templom (Ferencesek temploma)
Tormásy adataiból tudjuk, hogy a hódoltság utáni évtizedekben, az 

egykori kastély (vár) egyik termében kialakított kápolnában tartották a 
ferences barátok az istentiszteleteket. Ha az akkori körülményeket 
figyelembe vesszük, nem is gondolhattak új, különálló templom építésére, 
hanem a szerzetesek a vár katonai szerepének megszüntetésén fáradoztak, 
azzal a céllal, hogy az építményt egészében birtokukba vegyék és azt 
kisebb-nagyobb változtatásokkal templommá alakítsák. A felsőbb egyházi 
és katonai hatóságok jóváhagyásával ez meg is történt 1729 és 1736 között.

A ferencrendiek1 temploma előtt évtizedekig nem állt közkereszt, 
hacsak nem számítjuk az 1758-ban felállított kálváriái kereszteket.2

Az eddig ismert adatok szerint, a Szent Mihály tiszteletére felszentelt 
templom elé az első közkeresztet Tóth Ludasy Mihály emeltette az 1840-es 
évek elején. A kőalapzatos fakeresztről, amely csak néhány évig állt a temp
lom előtt, már tudósítanak a korabeli és későbbi szerzők, valamint a tanács- 
ülési jegyzőkönyvek.

Demerá'cz 1845 októberében készült jelentésében a következők olvasha
tók: Egy kőalapzatos keresztet, melly a’. //. alatti jegyzékben nem találtatik, 
szent Ferencziek temploma elől, ezelőtt mintegy két évvel, Tóth Mihály - 
Ludasi elvitetett, ’s Rókus városi...

Az 1844. február 5-én tartott tanácsülés jegyzőkönyvéből az derül ki, 
hogy lebontatta a keresztet és váija az engedélyt, hogy azt Rókus külváros
ban felállítsa (lásd ott). Tehát 1843 végén vagy 1844 elején, valószínűleg né
zeteltérések miatt a keresztállító átvitette a korábban itt álló, kőalapzatba 
ágyazott fakeresztet. Nincs egykori leírásunk róla, a pontos helyét sem is
merjük, csak feltételezhetjük, hogy a jelenlegi Kujundžić-kereszt helyén állt. 
A jelentésből az is kiderült, hogy emeltetőjének, nem volt alapítványa, mert 
azt a Szent Rókus-plébánián kell megtenni, melynek területén a 
későbbiekben újra felállítatta.
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Tumbász Antal-féle kőkereszt
A megüresedett kereszthelyre Tumbász Antal állított fel egy kőkeresztet, 

feltehetőleg még 1844 folyamán. A róla szóló egyetlen tudósítás Demerácz- 
tól származik. A Tóth Ludasi-keresztre vonatkozó idézet folytatásában az 
áll, hogy azt a Rókus téren felállította (Tóth), előbbi helyén pedig Thmbász 
Antal egy kőkeresztet csináltatott, ’s Szent Ferenczieknél megalapított.

Alig 17 évig állt az alapítvánnyal rendelkező kőkereszt a templom előtt, 
mert 1861-ben - ma már tisztázhatatlan okokból - felszabadult a kereszthely, 
ahova a Kujundžić (Kuluntsits, Kuluncsich) család felállíthatta a sajátját. A 
Tumbász-féle kőkereszt nem mehetett tönkre néhány év alatt, ezért valószínű, 
hogy más helyen újra állították, de erről már nem szólnak a krónikák.

Kuluncsich (Kujundžić)-kereszt

Kuluncsich-kereszt (1915)

A ferencesek templománál har
madikként felállított kereszt tartós
nak bizonyult, hiszen 70 évig állt a 
templom előtt. Tormásy és Iványi 
is említi. Az utóbbi írja: A barát 
templom előtti kőkeresztet a 

Kuluncsics-család készítette. A fent említett szerzők nem jelzik az állítás 
évszámát, így el kell fogadnunk a mai kereszt feliratában jelzettet: az 1861. 
évet.

A Mokossay-féle jegyzéken szerepel az alapító neve is: Kuluncsich 
Jakab, a család nevében utólagosan, 1871-ben tett pénzbeli alapítványt a 
ferencrendiek temploma előtt álló márványkeresztre. 132. Crux e marmore 
rubra decolor coram ecclesia P.P. Franciscanorum per Jacob Kuluncsich 
1871 abrque erecta fund.
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A XIX. század végén készült festményeken és fényképeken3 jól látható 
az egykori Teleki téren (Jovan Nenad cár), az akkor még egytomyú 
templom előtt álló kőkereszt. A képekről ítélve a jelenlegi helyen állt a déli 
tájolású, corpusszal ellátott objektum.

1930-ban a család lebontatta az eredetit és a Palatinus-féle4 műhelyben 
készítetett egy újat. A templomot 1907-09 folyamán átépítették, de a 
kereszt megmaradt az eredeti helyén.

A fehér márványkereszt hét méterre áll a keleti torony nyugati oldalának 
vonalában. Díszesen kialakított talapzatának déli oldalán elhelyezett 
horvát nyelvű felirata a következő:

KLANJAMO TI SE ISUKRSTE 
IBLAGOSIYAMO TE, JER Sí SVOJIM 
SVETIM KRIŽEM SVIJET OTKUPIO.

OBITELJ
K U J U N D Ž I Ć

PODIGLA 
STARIKRIŽ 1861.

A OVAJ GOD. 1930.
PALATÍNUS
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Vagyis: Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert szent kereszted 
által megváltottad a világot. A Kujundžić család emeltette 1861-ben a régi 
keresztet, ezt pedig 1930-ban.

Az építmény fémtartozékai a lóherevégű felső részen elhelyezett INRI- 
tábla és az aranyozott corpus.

1 A szabadkai ferencesek a hódoltság után 1900-ig, a Szent Megváltó-rend kötelékébe 
tartoztak, 1923-ig a Kapisztráni Szent János, majd 1923-tól napjainkig a horvátországi 
Cirill és Metód tartományhoz. A városban 1710 és 1773, később 1921 és 1933 között 
működtetik a Szent Mihály-plébániát (a szabadkai Városi Múzeumban, 2000-ben 
megnyílt a szabadkai ferenceseket bemutató kiállítás ismertetőjéből).

2 1758-ban a barátok templomával szemben, Fútó és Oskolás Pál költségén állították fel a 
város első kálváriáját, amely 1817-ig, az új felépítéséig állhatott ezen a helyen (Iványi).

3 Iványi: Szabadka szabad királyi város története, 1892.
4 A két világháború között állított közkeresztek zöme a Palatínus János-féle kőfaragó 

műhelyben készült. Az 1878. június 21-én született mester (apja P. József, anyja sz. Balázs 
Rozália) 1907-től dolgozott társtulajdonosként a Fekete-féle műhelyben, majd 1908-ban 
önállósult. A háborút követő években is külön cégként van bejegyezve. Műhelye a Kovács 
utca (Mayer fivérek utcája) 22-ben, az üzlete pedig a Jelačić utca 9-ben volt. 
Önállósulásának évében nősült Nagyhegyesi Piroskával. A házaspár négy gyermeke (3 fiú 
és egy leány) közül, csak az 1912-ben született Ferenc folytatta apja mesterségét. Az 
50-es évek elejéig (a műhely bezárásáig) számos köz- és sírkereszt, szobor és más szakrális 
építmény készítője Palatínus János, aki 1967. május 29-e óta nyugszik a Bajai temetőben.

Avilai Szent Teréz-székesegyház, bazilika
1773-ban, az új plébánia megalapításával egy időben kezdték az építését, 

melyet 1798-ban fejeztek be, de már az előző évben tartottak benne 
istentiszteletet. Az Avilai (Nagy) Szent Teréz tiszteletére felszentelt 
templom bejáratához, 1804-ben állították az első közkeresztet. A XX. 
században kapta meg a székesegyház elnevezést az addigi 
plébániatemplom, majd néhány év óta viseli a bazilika megnevezést is.

Balázs Piri István-féle kereszt
A kutatásban fellelt keresztjegyzékek rendre megemlítik.1
Pacher jegyzékén: 21. / A plébániatemplomnál / Márványból - 

korpusszal / Balázs Piri István / Alapítványa nincs / 1804.
Tormásy Gábor: Az 1804-ik év két keresztnek adott létet; az egyiket 

Balázs Piri István állíttatta vörösmárványból a nagy templom elé.
Mokossay M.: 130. Crux e marmore rubra coram ecclesia s Teresie 

abrque fundatione per Steph. Balas p. 1804 erecta et 1888 restaurata.
Iványi további részletekkel szolgál: Nevezetesebb és értékesebb, a szt. 

Teréz templom főajtaja melletti vörösmárvány-kereszt, melyet 1804. apr.-ban 
286 frt. költséggel Balázs Piri István állíttatott fel.

A családi szájhagyományban2 fennmaradt, hogy a keresztállító az 1700- 
as évek közepe táján települt a városba. Sok ökörrel, gazdagon jött
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Balázs Piri-kereszt (1915)

Kecskemétről. Neve rajta van a város első, 1779-es polgárjegyzékén (a Piri 
melléknév nélkül - Iványi). Telke (háza) a későbbi VI. körben, a Pénzes 
utcában volt.3

Az alapítványától függetlenül a család mindig is a sajátjának tartotta és 
gondozta. 1888-ban teljesen felújíttatta. Demerácz jelentései is 
rávilágítanak a tulajdonjogra: ... A’ 21-k számú néhai Balázs Piri István 
örököseié (1845). 9.) A’ néhai Balázs-Piri István által a főplébánia
temploma homlokzatánál felállított vörös-márvány kőkeresztet, örökösei a’ 
felállítónak igénk fentartani, de a’ végre sem pénzt letenni sem írásbeli 
biztosítást adni nem kívánnak. (1848).

1998-ig állt a székesegyház bejáratánál - néhány méternyire észak irány
ban. A szerző még lefényképezhette a közepes állagú keresztet, melynek 
szárán - a corpus talpmagasságában - látható volt egy törésvonal (haránt) 
és hiányzott róla az INRI-tábla (látható a rögzítés helye). A csúcsrész ma
gasságában egy vékonyabb vasrúddal a templomfalhoz volt erősítve. Talap- 
zati dísze felett az 1888-ban kiegészített feliratozása (keleti oldal):

P. Balás István 
csináltatta 1804
az úr dicsőségére

E. Sz. Kereszt a későbbi 
unokái által kijavíttatott 

1888
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Az 1998-as keresztrendezés alkalmával, mivel a szakvéleményezők sze
rint nem lehetett teljességében megmenteni, lebontották, és darabjait beépí
tették az Osztrogonac-féle kereszthelyen állított újba, a szabaddá vált hely
re pedig a jelenlegi Zelié-keresztet tették.

Nem tűnt el azonban nyomtalanul a maga nemében matuzsálem
korúnak számító közkincsünk, mert a fent említett két újnak a 
feliratozásában feltüntették a Balázs Piri István-féle kereszt adatait is, 
megjelölték a helyet, ahol zavartalanul állt 194 évig.

Zelić-kereszt
Részlet a plébániahivatalban őrzött, 1998. március 7-én aláírt szerző

désből: 2. A meglévő keresztet úgy kell lebontani, hogy a megőrzendő részei
felhasználhatók maradjanak egy 
esetleges, a plébánia területén talál
ható közkereszt felújításakor. A 
darabokat és a törmeléket a kivitele
ző egy külön, erre a célra kijelölt 
helyen köteles raktározni. 3. Az új 
keresztet elsőrendű, olasz vörösmár
ványból kell elkészíteni, oly módon, 
hogy méreteiben és formájában a 
meglévővel azonos legyen. 4. Július 
30-ig fel kell állítani az újat. 5. Az új 
keresztre új corpus lesz elhelyezve.

A fenti - Szente Nándor kőfara
gó és a plébániahivatal között létre
jött - szerződésben az új kereszt fel
iratát is részletezték, amit maradék
talanul teljesített a kivitelező, a 3. 4. 
és 5. pontban rögzítettekkel együtt. 
A talapzat -déli oldalának horvát 
nyelvű felirata:

Ovdje je stajao 
križ s natpisom:

1804. podigao na slavu

Gospodnju 
ISTVÁN BALÁZS PIRI

Ovaj sv. križ 
popraviše njegovi 

unuci1888.
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Vagyis: Az alábbi felirattal állt itt kereszt: (a Balázs Piri-kereszt 
feliratának tükörfordítása).

Az északi oldalon:
A régi kereszt felirata:

P. BALÁS (BALÁZS PIRI) ISTVÁN 
csináltatta 1804 

az Úr dicsőségére 
£  Sz. kereszt a későbbi 

unokái által 
kijavíttatott 1888.

E kereszt a néhai:
ANA ZELIĆ hagyatékából 

és a Szent Teréz 
plébánia hívei 

adományaiból az Úr 
1998. évében készült.

A keleti oldal szövege megegyezik az északi oldal feliratának második 
részével:

Ovaj križ je podignut 
godine Gospodnje 1998. 

iz ostavine pokojne
ANE ZELIĆ

potporom vjemika župe
SVETE TEREZI JE.

Amint a fentiekből kitűnik, az új keresztet Zelić Anna hagyatékából és 
a hívők adományaiból emelték.

1 Pacher, Demerácz, Tormásy, Mokossay és Iványi.
2 Adatközlőm: Balázs Piri Ferenc (1906), a betelepülő István szépunokája. A nagyapja 

(András) és az apja (Félix) is részt vettek a keresztfelújításban.
3 A jelenlegi S. Mokranjac utca 18.

Urunk mennybemenetele-templom 
Görögkeleti szerb templom

Nincsenek megbízhatóan pontos adataink az első templomépítésről - 
valószínűleg már a hódoltság utolsó évtizedeiben felépült egy szerény kül
sejű imaház a mainak a helyén. A jelenlegi elődje 1723-26 között épülhe
tett, Tomasevics bácsi püspök idejében. 1776-ban nagyobbították, felújí
tották és egy deszkakerítéssel is körülkerítették (Iványi).
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Már 1788-ban keresztet akartak emelni a templombejárathoz, de mivel 
ez nyilvános vallásgyakorlás számított, az előírások értelmében nem 
engedélyezhette a tanács (Iványi). Ránits plébános 1778. március 9-én 
panaszkodott a tiltás miatt, persze eredménytelenül, mert a teljes vallási és 
polgári egyenjogúságot csak az 1790-91-es országgyűlésen nyerték el a 
szerbek.

Ezt követően hosszabbították meg a templomot 1804-ben, 1820-ban pe
dig téglakerítéssel övezték. Valószínű, hogy ezekben az években már áhítot
tak egy közkeresztet a bejárathoz, de erről nem szólnak a krónikák. Megvá
laszolatlan tehát a kérdés, hogy az Iványi által közölt fényképen a bejárat 
északi oldalánál látható kőalapzatos, kávás fakeresztet mikor állították.

Vojnits Máté-féle kereszt

Nem tudni a pontos indítékát, hogy miért a római katolikus hitet valló 
és közismert egyházi adakozó, a bajsai Vojnits-család egyik tagja állított ke
resztet a másvallásúak temploma elé, hiszen a görögkeletiek között is sok 
gazdag család volt (Radits, Osztoits, Milinovits, Zarits). Valószínűleg a val
lások közötti toleranciát akarta ezzel is erősíteni.1

A vörösmárvány, impozáns magasságú kereszt jelenleg is az eredeti he
lyén áll, a nyugatra néző templombejárathoz vezető út déli oldalán. Tizenöt 
méternyire a bejárattól, a templom hossztengelyének vonalában; így látszik 
ez az 1891-ben készült fényképen is.

A jelenleg is meglévő kereszt 
feliratozásából értesülhetünk 
arról, hogy 1832-ben keresztet 
állítottak a templombejárat elé. 
Iványi sem ismert több adatot. 
Könyvében csupán egy mondat 
olvasható: A templom előtti 
keresztet Vojnics Mátyás 
készítette.

Vojnits Máté-féle leereszt (1863)
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A görögkeleti közke
resztekre - az egyházi 
előírások szellemében - 
nem kerülnek tartozé
kok. Az égtájak szerinti 
irányultságukat, csak a 
feliratos oldaluk jelzi.
Esetünkben az eredeti 
feliratozás (valószínűleg 
magyar nyelvű) a talap
zat nyugati oldalán volt a 
szélkeretből kiemelkedő 
lapon. A jelzett fényké
pen csak a felirat ténye 
regisztrálható. A képen 
jól látható a keresztet 
övező alacsony, ková
csoltvas kerítés, valamint 
a tartozékok nélküli lóhe
re formájú csúcsrészek.

A Vojnits-kereszt az 
1909/10-es templomfel
újításig az eredeti kör
nyezetében állt - ekkor a 
templom köré díszes ke
rítést építettek.2 Az I. vi
lágháborút követően az 
új ország- és egyházszer
vezés szellemében a ke
reszten is változtatá
sokat eszközöltek.

Az 1926-os felújítási munkálatok alkalmával letörölték az eredeti 
feliratot és a talapzat keleti oldalába bevésték az új, cirill betűs és szerb 
nyelvű szöveget:

OBAJ KPCT Cy nQUHTJIH
MATEJ BOJHHTi

IUI. Od EAJIIIE
H c y n p y rA M y  

AHA PO'B. BOJIAPHü 
ro,a. 1832.

OEHOBHJIA CYBOTHHKA CPIICKA 
IIPABOCJIABHA UPKBEHA OniUTHHA 

roa. 1926.
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Vagyis: E keresztet bajsai Vojnity Máté és felesége Volarity Anna 
emeltették 1832-ben. Felújította a szabadkai Szerb Egyházközség 1926-ban.

Nincsenek adataink a keresztet övező vaskerítés eltüntetésének idejéről, 
sem arra vonatkozóan, hogy az utóbbi 75 évben volt-e komolyabb felújítása. 
Mindenesetre a 170 éves keresztnek viszonylag jó az állaga.

Bajsai Vojnits Máté az 1834-ben keltezett végrendeletében nem említi e 
keresztet, miként a felesége, felsőlukoveczi Volarits Antónia sem.3 A gyer
mektelen házaspár a Szentháromság-szoborhoz és a kálváriához hason
lóan, valószínűleg a városnak vagy a Szerb Egyházközségnek ajándékozta a 
keresztet. A fentiekből ítélve a tulajdonos maradéktalanul eleget is tett 
az elvárásoknak, hiszen az archaikus kivitelezésű, legrégebbi közkeresztünk 
az eredeti helyén állva, alig megváltoztatott külsővel érte meg az új 
évezredet.

Alacsony fakereszt
Az Iványi könyvében közölt - 1891-ben készült - fényképen a templom

bejárat közelében, a hozzávezető út északi oldalán egy alacsony fakereszt 
látszik. Több adatunk nincs a kivitelezésében igénytelen, kőalapzatba he
lyezett kávás keresztről. Ismeretlen az állítója, valamint az emeltetésének és 
lebontásának éve is. Valószínűleg a dísztelenségének vált áldozatává az I. 
világháborút követő években. Feltehetőleg az 1926-os templomrendezés 
alkalmával távolították el.

Aradszky-kereszt
1978 óta áll az Aradszky 

Euthim-féle kereszt a városközponti 
pravoszláv templom bejáratánál - 
„a pravoszláv templom bejáratához 
közeledve, két keresztet találunk. ... 
A bejárattól balra eső kereszt, erede
tileg az Aurometal vállalat előtt állt, 
de 1978. január 13-án áthozták a 
jelenlegi helyére.” (M. Šemud- 
varac).

Az egykori vesztőhely (akasztó
fa) közelében, a korabeli Szegedi út 
déli szegélyén állított kőkeresztet 
Aradszky Euthim (Jeftimije Arads- 
ki) 1912-ben. Milyen kapcsolatban 
lehetett a kereszthely megválasztása 
és az állítás indítéka a ténnyel, hogy 
Aradszky évekig a pallosjoggal 
rendelkező város törvényszékének 
alelnöke? Mindenesetre az emeltető
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vallási indíttatása is nyilvánvaló, hiszen huzamosabb ideig elnöke volt a 
Szabadkai Szerb Pravoszláv Egyházközségnek.

A XIX. sz. második felében felszámolt vesztőhelynél egy század eleji kis
léptékű térkép az út déli oldalán -  külön telekkönyvezett parcellán - 
Nikola-keresztet jelöl. E helyre, vagy közvetlen közelébe állította fel 1912- 
ben Aradszky Euthim a jelenleg is meglévő, időközben áthelyezett közke
resztjét. 1978-ig, a néhány évvel előbb megépült Aurometal vállalat bejára
tának kialakításáig, háborítatlanul állhatott az eredeti helyén, az út menti 
jegenyesor vonalában. A jelzett évben azonban, a vállalatba való bejárás 
akadályozásának indokával a jelenlegi helyére -  a központi templom 
kertjébe - helyezték át.4

A Vojnits-kereszt vonalában, kétméternyire a templombejárathoz vezető 
út északi szegélyétől áll a nyugatra néző, Bartus Dezső-féle kőfaragó mű
helyben készült vörös márványkereszt. Nem tudni, hogy mikor sérült meg, 
mikor és ki javította, mindenesetre a jelenleginek az alsó szára műkőből 
van. Bár nincsenek rajta tartozékok, a lóherevégű csúcsszáron kivehetőek 
az egykori INRI-feliratot rejtő véset körvonalai. Szilárd alapzaton nyugvó 
talapzatának cirill betűs, szerb nyelvű felirata a nyugati oldalon:

y cjiaby Eoxjy,
3A cnAC flyniE cboje iiquhíke 

KPCT OBAJ
JEcDTHMMJE APAJCKH

YMHPOBJLEHH KPAJLEBCKM CY,HA1J H 
HErflA MHOroromnintH nPEmCEJHHK 

CyfiOTHHKE CPIICKE 
I1PABOCJIABHE OimJTHHE

1912. ro,íHHE

Vagyis: Isten dicsőségére, a lelke megmentéséért emeli e keresztet az 
1912. évben Aradski Jetimije, nyugalmazott királyi bíró, egykor sok éven át 
a szabadkai Szerb Pravoszláv Egyházközség elnöke.5

1 Bajsai Vojnits Máté (Mátyás-Mátyuska) - a nemességszerző István dédunokája az 
István-Lukács-Máté (Mátyás) vonalon - többek között a szabadkai Szentháromság- 
szobor és kálvária, a bajsai Nagyboldogasszony-templom és kálvária építője, valamint 
több közkereszt állítója. Damján Zsolt közli a bajsai kálváriakápolna kőajtaján lévő 
sírfeliratot: Itt nyugszanak hamvai tekintetes nemes Bajsai Vojnits Máté Úrnak 
Nemes Báts és Bodrog Vármegyék tábla Bírájának. 1834. évi Mint Szent hava 24. napján 
életének 69. évében az örök nyugalomra szenderült. Keseregsz elhunytnak elmaradott 
özvegye Tekintetes Volarits Antónia Asszony, ki a hűségtül és a valódi hitvesi szeretettül 
vezéreltetve 1835 évi Szent Iván hava 8. napján az emléklapot emele. Áldás az elhunytnak 
hamvaira.

2 A görög keleti szerb egyházközség kérvényezi és megkapja a Harminc M. Mihály 
budapesti építész tervei alapján elkészítendő templomkeritésre az engedélyt (1910 
májusa). SzTL, Ép. eng. VIII. kör - 10/1910.
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3 Özvegy bajsai Vojnits Máténé, felsölukoveci Volarits Antónia (apja János, anyja Teréz), 
1849. január 9-én kelt végrendeletében tudósít, hogy a vagyonát a féijétől örökölte, annak 
1834. január 9-én kelt végrendelete szerint. A vagyoni felsorolásban megemlíti tbk. 
Duboka puszta minden jövedelmét, a roglaticai és zobnaticai puszták haszonbérét, bajsai 
15 jobbágytelek kimentesítési összegét, az un. Bajai Ó-temető mellett lévő 
gyümölcsöskertet, városi házát és különféle ingóságokat - pénz, gabona, ökrök. Mivel 
nincs élő családja (Anna leánya fiatalon elhunyt), örökösei a Baján élő unokatestvérei: 
Volarits János és Mihály, valamint azok gyermekei. Ezúttal is kéri, hogy földi 
maradványait a bajai ferencesek templomának kriptájában helyezzék örök nyugalomra 
(SzTL, 10-A-31/1851.).

4 A Štipi utca kezdeténél álló Csemush-kereszttel rézsűt szemben, a vállalati bejárattól 
harmincmétemyire a város felé.

5 Aradszky Euthim 1891-ben vonult ki a közéleti szereplésből. Városi háza az I. kör 24-es 
sz. alatt az Egressy utcában volt, a jelenlegi Dusán cár utca keleti oldalán.

Szent Rókus-templom
A Szent Teréz-plébánia tehermentesítésére két külvárosi plébánia ala

kult a város déli külterületén 1841-ben. Az egyiknek a korabeli Zimonyi út 
mentén és Sándor községben lakó hívek lelki gondozása lett a feladata. A 
Zimonyi út és a Benedek utca déli szögletén kisajátításokkal kialakított te
ret a későbbiekben Szent Rókus ideiglenes templomtérnek nevezték el.

Az istentiszteletek megtartására a tér délkeleti sarkán álló, Malagurszky 
Péter-féle házat találták alkalmasnak, melyet kisebb változtatásokkal temp
lommá alakítottak és 1841. május 30-án, Szent Rókus tiszteletére fel is szen
telték (Iványi).

A jelenlegi templomot 1894-96 folyamán építették Keresztes István és 
Höpfner Guido budapesti építészek tervei alapján.

Az első közkeresztet a templomtéren Tóth Ludasi Mihály emeltette 
1844-ben.

Tóth Ludasi-kereszt
1844 elején, Tóth Ludasi Mihály oly kérelemmel folyamodott a tanács

hoz, hogy átvinne a Rókus külvárosba egy általa felemeltetett keresztet,
mely néhány évig a barátok temp
lománál állt. A kérvényről a tanács 
február 5-én tárgyalt, s a következő 
határozatott hozta: 426. Tóth 
Ludasi Mihály keb. polgárnak ké
relem levele, melyben az eddig Ba
rátok zárda előtt volt, ’s legközelebb 
onnan elvétetett, általa annak előtte 
felállított fakeresztet a’ Rókus 
külvárosban építendő templom ele
jébe általvitetni óhajtván, erre nézve 
magának engedelmet adatni, ’s 
szükséges hely kijelölése végett egy 

Tóth Ludasi-kereszt (1915) Tanácsnokot kiküldetni könyörög.
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Tanácsi határozat: Melly kérelem következtiben Kuluntsits István Tanácsnok, 
mint az érdekelt templom főgondnoka oly végből kiküldetik, hogy a folyamodó 
által felállítani óhajtott keresztnek az illető mérész közben jöttével alkalmatos 
helyet jelölje ki, nem különben megajánlott alapítványról szokott kötelezvényt 
vegye ki, ’s foganatról az eljáró Tanácsot tudósítsa.1

Egy hónap elmúltával már a tanácsnoki jelentést is meghallgatták, ezt 
tanúsítja a március 4-i jegyzőkönyv: 823. Kuluntsits István Tanácsnok f. é. 
Feb. 5-ke 426 tan. szám, Tóth Ludasy Mihály által Rókus külvárosi Temp
lomnál felálítandó kereszt eránt alapítványul ajánlott 100 ft.v. eránt nevezett 
alapításul következő kötelezvényt behozta.

A keresztet valószínűleg már 1844 áthelyezték, mert Demerácz így tu
dósított róla 1845 októberében: ... Egy kőalapzatos keresztet mely a . //. 
alatti jegyzékben nem találtatik sz. Ferentziek Temploma elől ezelőtt mint 
egy két évvel Tóth Mihály Ludasi elvitetett ’s a’ Rókus városi Plébániánál 
100 váltó frakkal megalapítván azon hellyen állította fel ahol majd az üdövel 
építendő Rókus városi templom homlokzata ellőtt álland...

1940-ig állt a Tóth Ludasi-kereszt a templomtéren. Néhány évtizedig 
szabadon, ahogyan a várostérképek jelzik majd az 1896-ban felszentelt je
lenlegi templom bejáratának északi oldalánál.

A Szent Rókus-plébánia pénztári jelentése ( 18S7)
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Dulić Mate-féle kereszt
A száz év elmúltával megkopott, omladozó Tóth Ludasi-kereszt helyére

1940-ben gránitkeresztet állítottak. A helyi plébános a közelben lakó,
jómódú Dulić Matét kérte meg az új kereszt emeltetésének pénzelésére,

amit az el is vállalt.2
Hatvan év után is eredeti 

díszességében, műkő alapon és a 
kerítésnek kialakított hat alacsony, 
vasrudakkal összekötött oszlop 
között áll négymétemyire északra a 
templombejárathoz vezető út közép
vonalától.

Talapzatának keleti (elülső) 
oldalára a római katolikus köszöntés
- Dicsértessék a Jézus! Mindörökkön 
örökké. - horvát nyelvű megfelelőjét 
és a kőfaragó műhely (Márványipar) 
megnevezését vésték:

Hvaljen Isus
u vike vika

Ind. Mramora

A nyugati oldal feliratozása:

Na slavu
Svetog trojstva

u zahvalnost 
Otkupitelju 
Bogu i Čoviku 
Isusu Kristu

podigao je ovaj spomenik
Mate Dulić Markov 

1940.

Vagyis: A Szentháromság dicsőségére, a Megváltó, az Isten-Ember Jé
zus Krisztus iránti hálából emeltette ezen emléket Márk fia, Dulić Máté 
1940-ben.

A hegyesített végű, fekete gránitkereszt fémöntvényű tartozékai az 
INRI-tábla és a corpus.
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1 Tóth Ludasi Mihály özvegye, Varga Szentes Panna végrendelkezett 1854. április 23-án a 
Ludas téren lévő 208,5 lánc szállásföldról, Vili. köri 5282 sz. házról és az ugyanitt lévő 
malomról, valamint 20 kapa szőlőről. Mivel Panna leánya, Tukacs József neje, vagyonilag 
már ki volt elégítve, mindent, János fiára hagyott. A végrendeletet közvetlenül az özvegy 
halála után, 1857. április. 4-én hirdették meg (SzTL, 10-A-13/1855).

2 Dulić Matej földbirtokos (1878-1945), a vámteleki Dulié-ág leszármazottja. Háza a - 
jelenlegi Iván Milutinović utca 60-as sz. ház. 1893-ban építette az egykori III. kör 252-es 
számú telken (SzTL, Ép. engedély III. kör 1/1893).

Szent György-templom
A főplébánia tehermentesítésére, a Zenta külváros -  az egykori Pétervá- 

ri út környékének és a peremtérségnek számító keleti határrészek-, vala
mint a puszták híveinek szolgálatára hozták létre a Szent György-plébániát. 
Alapításakor hozzácsatolták az előbbi években alapított ludasi vikáriát is.

A Pétervári (későbben Wesselényi) út és a Gábor utcák kereszteződésé
nek déli szögletén kialakított téren az egyik magánházat alakították át ide
iglenes templommá. Az 1841. május 30-án megáldott templom védszentje 
Szent György lett. Később a teret, a városrészt, valamint a Zentai úti teme
tőt is róla nevezték el. A felszentelést követő negyedik évben állították be
járatához az első közkeresztet.1

A jelenlegi templom 1895-98 folyamán épült föl Hofhauser Antal 
budapesti építész tervei alapján a helybeli Hártl-Döntő cég kivitelezésében.

Csóvits-kereszt
Az Iványi által közölt, 1891-ben készült fényképen jól látható a tér dél

nyugati szögletén álló, alacsony toronnyal ellátott templom, amely hossz- 
tengelyével a Wesselényi utcával párhuzamos. Az északi oldalon lévő bejá
rattól jobbra jól kivehető az észak tájolású kőkereszt, melyet a Csóvits csa
lád tagjai emeltettek 1845-ben.2

Demerácz tanácsnok az 1845 októberében írt jelentésében, már megem
líti: Ezidén felállított a’ Zenta, most már szent György külváros ideiglenes 
temploma előtt Csóvits család egy kőkeresztet, ’s azon Plébániánál meg is 
alapított.

Tormásy és Iványi szerint is 1845-ben emeltették a vörösmárvány 
keresztet.

A levéltári okiratokban Csóvits Istvánt említik, mint a család által létre
hozott alapítvány pénzügyi felelősét. A Szent György-templom pénztámo- 
ka a kereszt fenntartására hagyományozott tőkepénzek jegyzékében (1855) 
két felállított kereszt pénzbeli alapítványának kamatait jegyzi. A 2. szám 
alatt a Csóvits családot említi „hagyományosként”, mint a Szent György 
külvárosi templom előtti kőkereszt felállítóját. Adósként Csóvits Istvánt 
tünteti fel, aki az 1845. augusztus 13-án keltezett kötelezvénye értelmében 
a százforintos alapítványi tőke utáni 6 ft évi kamat befizetésére vállalt köte
lezettséget. Érdemes megjegyezni, hogy ezek szerint, nem volt kötelező
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befizetni az alapítványi tőkét, melyet adósságként is kezelhettek, és az 
alapítványtevő csak az évi kamatokat fizette be a plébániának.3

Csóvits-kereszt (1915)

Több, XDCszázadi várostérkép is megjelöli az eredeti kereszthelyet, 
ahonnan a család 1898 végén, felújított állapotában áthelyezte a jelenlegi 
helyére: az újonnan épült templom bejáratához. Az építésről közöl 
összefoglaló cikket a helyi Neven (1899. január 1.), amelyben megemlíti a 
keresztet is: ... a Čovićok pedig 150 fton felújítatták a régi keresztjüket... 
(Palásthy).

1926-ban, továbbra is a család költségén elkészítették a Palatinus-féle 
műhelyben a jelenlegi, fehér márványkeresztet. A krónikák nem jegyzik, 
hogy a mállás miatt tönkrement régit akarta-e a család díszesebbre cserélni, 
vagy az 1925-26 folyamán tomboló orkánerejű viharok egyikében kidőlt 
keresztet már nem lehetett megmenteni4. A réginek a feliratát nem őrizték 
meg az okiratok, de valószínűleg magyar nyelvű volt.

Tehát 1926-tól áll a templom bejáratához vezető út északi oldalán a 
lóherevégű, INRI-táblával és corpusszal ellátott kőkereszt talapzatának 
nyugati oldalán a felirat:
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OVAJ KRIŽ NA SLAVU BOŽIJU 
PODIGLA JE

FAMBLIJA ČOVIĆ 1926. GOD.
NA MISTU STAROG KRIŽA 
PODIGNUTOG 1843. GOD.

OBNOVILI NASLEDNICI 1959.
PALATÍNUS

Vagyis: E keresztet isten dicsőségére emelte a Čović család 1926-ban, az
1843-ban emelt régi kereszt helyébe. Felújították az örökösök 1959-ben.5

A család minden időben a magáénak vallotta és vállalta a felújítását. Ezt
tették 1959-ben és 1996-ban, a templom építésének centenáriumi évében is.6

1 A Radić fivérek és a Mišović utcák.
2 A korabeli (1820-as évek) kis léptékű, kéziratos térképen a templomtól délre a Salamon 

utcáig néhány ház a Csóvits család tulajdonában volt..
3 SzTL, 296/aec. 1857.
4 A szabadkai Szalma János tulajdonában van egy fénykép (1926. augusztus 25-én készült 

felvétel), amelyen látszik, hogy a viharban derékba tört torony, a tetőzetet átszakítva a 
templombelsőbe omlott.

5 Téves a feltüntetett évszám, mert a levéltári kutatások szerint két évvel később, 1845-ben 
állították. Az áthelyezés éve is kérdéses - az 1915-ös térkép a régi helyén jelöli.

6 Bár az új templom, már 1896-ban készen volt, kivitelezési hibák miatt csak két év múlva 
szentelték fel és adták át a nagyközönségnek (Palásthy).

A Szent György-plébánia pénztári jelentése (1855)

41



Jézus feltámadása-templom
Az 1926-ban alapított vikária a többnyire bunyevácok által lakott nyugati 

városrészben élő római katolikus hívek lelki gondozását szolgálja. Az új temp
lom felépítéséig a kálváriakápolnában tartották az istentiszteleteket.

Özvegy Mamuzsich Lázárné, Jakobcsics Erzsébet alapítványt hozott létre 
a templomépítésre, melynek a helyét is meghatározta: a kálvária mellett 
legyen, az egykori gabonapiacon. A templom alagsorában kialakítandó sírbolt
ba pedig helyezzék át a férje földi maradványait.1

Mivel az alapítványtevő szigorúan kikötötte a pénzek célszerű felhasználá
sának kezdetét, az Apostoli Kormányzóság a hivatalos engedélyezés előtt el
kezdte az építkezést 1930. december 8-án. Az Újvidéken székelő Dunai Bán
ság Királyi Báni Kormányzósága csak 1931. november 16-án adta meg az 
akkor még Mamuzsich-templom néven vezetett objektum építésére az enge
délyt, majd ugyanez a hivatal a használati engedélyt is 1933. október 20-án. A 
Jézus feltámadásának tiszteletére felszentelt templom bejáratához 1934-ben 
állították fel a Čović Iván és családja által alapított, ma is álló kőkeresztet.2

Az Apostoli Kormányzóság a 30-as években a város nyugati teijeszkedését 
vélte reálisnak és ennek szellemében, a Molczer Károly tervei alapján felépült 
templomot két szakaszban (1934 és 1940) székesegyházi formára és 
méretekre akarta bővíteni. A tervezett kivitelezésnek csak az első szakaszát 
sikerült megvalósítani -  az eredetileg szögletes oldalhajók kibővítését és a 
haranglábak kialakítását.3

Čović Ivan-féle kereszt
A Szent Teréz plébániahivatal 1933. november 3-i keltezéssel, 

keresztállítás engedélyezéséért folyamodott a Városi Tanácshoz: a 
Gabonapiacon felépült új templom elé, Čović Iván gránitkeresztet 
szándékozik állítani. A felemeltetése után, közvetlen a templombejárat 
városfelöli oldalán állna.4

Néhány nap múlva már kézbe vehették az engedélyt:

SZABADKA VÁROS TANÁCSA 
V 3938/1933 

1933. november 11-én.
S Z A B A D K A

Tárgy: Keresztállítás a Gabonapiacon,
az új, Mamuzsich-templom elé.

A szabadkai Szent Teréz plébániahivatal folyamodványára, melyben egy 
gránitkereszt felállítására kér engedélyt Szabadkán, a Gabonapiacon felépült 
„Mamuzsich”-templom elé, -  a Városi Tanács a város Építészeti 
Bizottságának ajánlatára, kiadja az
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E n g e d é l y t :

A szabadkai Szent Teréz-plébániahivatalának a gránitkereszt felállításá
ra a kérvényezett helyen.

Gabonapiac (1931)
(A kereszthely a szerző bejelölése)

A keresztemeltetés feltételei a következők :
1.) A város Műszaki Osztályán kötelezően bejelentendő a munkálatok 

kezdete és befejezése, valamint a kivitelezője.
2.) A kereszt a templomtól 5,00 m távolságra állítandó.
3.) Az alapozása az élő talajra helyezendő, 1 kg m megterhelési 

fokkal.
4.) Kivitelezése (magassága, formája és anyaga) a mellékelt rajzok és 

anyagminta szerint végzendő el. Feliratozása kötelezően államnyelvű legyen.
5.) A római katolikus plébánia kötelezettsége a karbantartása.
6.) Az esetleges áthelyezése kötelezően kérvényezendő a város 

vezetőségétől.
A fentiekről értesítettnek :1.) Szent Teréz római katolikus plébániahiva

tal, 2.) Építészeti Műszaki Osztály 3.) a városi rendőrség képviselője, 4.) a 
kerületi rendőrség, 5.) a Munkásbiztosító körzeti hivatala.

Kivonat a városi Tanács ülésének jegyzőkönyvéből.
(aláírás)
Jegyző:
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A kérvényen utólag feltüntetették az engedélyben kért adatokat: a 
munkálatok kezdete - 1933. november 13-a, befejezése pedig 1933. 
december 3-a. A kivitelező: Pauk Jovan (Pauk János).

A Pauk Gáspár-féle kőfaragó műhelyben 1933 decemberében - a 
keresztre feszítés 19. centenáriumi évében -  elkészült gránitkeresztet csak 
három hónap múlva adták át. A műszaki átvételéről fennmaradt okiratban 
ez olvasható: Tárgy: A Feltámadás-templom előtti kereszt műszaki átvétele, 
az adakozó, Čović Iván úr és Pauk Gáspár kivitelező jelenlétében, 1934. 
március 10-én, szombat du. 4 órakor.5

A kereszt a templom főbejárata előtt kialakított plátó keleti oldalánál 
áll, ötméternyire az épülettől. Talapzatának déli oldalán horvát nyelvű a 
felirat:

OVAJ KRIŽ PODIŽE 
OBITELJ

IVE ČOVIĆA
NA USPOMENU 1900-STO GODIŠNJICE 
SMRTII USKRSNUĆA G.N. ISUKRSTA 

1933.

”0  PREMILOSTTVTISUSE LJUBITELJU DUŠA, 
ZAKLFMJEM TE PO SMRTNOJ MUCI SMRTI TVOGA 

I PO BOLOVIMA MAJKE TVOJE,
SMILUJ SE DUŠAMA ONIH, KOJIDANAS UMffiU.”

G. PAUK

Vagyis: E keresztet Čović Iván családja emelteti a mi urunk, Jézus Krisz
tus halálának és feltámadásának 1900. évfordulójának emlékére 1933-ban.
Az alapzati felirat pedig az elhunytak lelki üdvéért szóló könyörgés.

A lóherevégű kereszten öntöttvas az INRI-tábla és a corpus. A helyi plé
bánia hívei tartják rendben.

1 Mamuzsich Lázárnak (1847-1916), aki több évtizeden át volt a város polgármestere és 
feleségének, Jakobcsics Erzsébetnek (1859-1930) földi maradványai - az alapítvány 
szellemében - a templom alatti sírboltban vannak elhelyezve. Ezt tanúsítja a templom 
belsejében elhelyezett márványtáblák egyike.

2 SzTL, V795/1940.
3 1923-ban, az új ország egyházszervezésének kereteiben a Szent Szék megalapította a 

püspökségi rangban tevékenykedő, szabadkai székhelyű Apostoli Kormányzóságot.
4 SzTL, V3938/1933.
5 SzTL, Mérnöki Hivatal 947/1934 - 1934. március 9.
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Kisboldogasszony-templom
A Halasi út környékén és a Bajai szőlőkben lakó római katolikus hívők 

egyházi képviseletére Egyházközség alakult 1925-ben. A következő évben - 
Kisboldogasszony néven - vikáriát alapított az Apostoli Kormányzóság. A 
kezdeti években a közeli (Bajai út) Szerezlay-kápolnában tartották az isten
tiszteleteket, amely időszak gyorsan véget ért, mert 1929-ben már felszen
telhették a Halasi út és a Bajnok utca északi szögletén felépült templomot.1

Az eredetileg papiaknak készült épületet a későbbiekben többször is ala
kítgatták, bővítették, kerítéssel övezték, míg végül az 1971-ben felhúzott to
ronnyal elnyerte a jelenlegi formáját.2 A felszentelése utáni második évben 
özv. Pimiszker Józsefné költségén állítottak keresztet a bejáratához.

Pimiszker-kereszt
1931-ben engedélyezték a városi hatóságok a szomszédságban lakó özv. 

Pimiszker Józsefnének (1868-1952) egy kőkereszt felállítását a templom 
elé.3

SZABADKA VÁROS SZENÁTUSA 
Szám: 18529/1931. szén.

2890. mérn.
1931. augusztus 22.

S z a b a d k a

Pimiszker-kereszt (1936)

ftSnjM
í ENGI ROZÁLIA
o  aitwfku i
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Tárgy: Özv. Pimiszker Józsefné (lakik a S. Tekelija
utcában) kérvénye egy kereszt felállításának 
engedélyezéséért a S. Tekelija utcában, a 39044/
166-os telekkönyvi számon bevezetett telken.

H A T Á R O Z A T

Az § 2 jelzésű, Szabadka városának Városépítészeti Szabályzata és a 
városi Építészeti Bizottság véleménye alapján, a városi Szenátus engedélyezi 
Pimiszker József özvegyének egy új kereszt fellállitását a város V. 
kerületében, a S. Tekelija utcában, a 39004/166-os számú telken.

Feltételesen:
1.) Ha a felsőbb egyházi hatóságok egyeznek a tárgyalt kereszt 

felállításával.
2.) Ha a bemutatott helyrajz szerint állítják fel -  5,00 m-re az utcai 

kerítésen belül.
3.) Ha az alapját az élőtalajra helyezik.
4.) Ha a felső részét előkészítik a feliratozásra.
Minderről értesítendő:
1.) Pimiszker József özvegye. 2.) A városi Építészeti Osztály. 3.) A városi 

rendőrség képviselője. 4.) A kerületi rendőrség. 5. A munkásbiztosító 
Körzeti Hivatala 6.) A szabadkai Apostoli Kormányzóság.

A VÁROSI SZENÁTUS ÜLÉSÉRŐL
aláírás
jegyző

Ugyanabban az évben, néhány méternyire a templombejárattól 
felállították a keresztet. Díszes talapzatának keleti oldalán a felirat:

A MEGTESTESÜLT ÖRÖK IGÉNEK 
JÉZUS KRISZTUSNAK

AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁG KIRÁLYÁNAK 
DICSŐSÉGÉRE EMELTETTÉK

ÖZV. PIMISZKER JÓZSEFNÉ4 
s z ü l .  ENGI ROZÁLIA

ÉS GYERMEKEI
1931

PALATÍNUS

Az egyenes végű márványkereszt tartozékai a fémöntvény INRI-tábla és 
a corpus.

Napjainkban a még élő családtagok és a plébánia személyzete 
gondozza.
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1 A két világháború között a Sava Tekelija és a Nyitott utcák, jelenleg a Karađorđe út, 
valamint a Metóhiai utca.

2 A plébániarangban levő templomra vonatkozó adatokat a plébánia kéziratos História 
Domusából vettem át (História parochiae sanctae Mariae in Subotica).

3 SzTL, 2870/mérn. 1931.
4 Pimiszker József az egykori Vöröskereszt utcában lakott (VI. kör 720 sz.) és vegyes- 

kereskedést tartott. A Metievics-Penavin szerzőpáros is említi a Pimiszker-féle boltot. A 
család közlése szerint, József elesett 1915-ben, valahol a keleti fronton. Az özvegye és 
felnövő gyermekei továbbra is fenntartották a kereskedést. A házat mára már lebontották 
és az üres telket a szomszédos Széchenyi István Általános Iskola udvarához csatolták 
(Csikós Béla utca 23.).

Szent Kereszt-templom
1894 nyarán a helyi újságok egy új kápolna építéséről számoltak be: Egy 

díszes kápolna. Özv. Bajsai Vojnich Tivadarné földbirtokosnő a Csernovics- 
utcza végén lévő saját telkén (a városliget közelében) egy nagyobb szabású 
díszes kápolnát és sírboltot építtet 12 temetkezési hellyel. (Szabadkai Köz
löny, 1894. aug. 12., 32. szám).

Az 1933-ban alakult Szent Péter-plébánia fedésterületének északi ré
szén, még ugyanazon évben, Szent Kereszt néven, vikáriát alapítanak. Az 
istentiszteletek színhelyéül az 1894-ben épült Vojnits Mária-féle sírkápolnát 
határozták meg, melyben már korábban is (1931-től) tartottak is
tentiszteletet.1

Bubori-kereszt
Az 1956-ban plébániarangra emelt vikária temploma elé Bubori Péter és 

felesége Ürge Cecília emeltek kőkeresztet 1932-ben.2

Bubori-kereszt (1938)
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A gránitkereszt jelenleg is az eredeti helyén áll, néhány méternyire a 
bejárathoz vezető lépcsők előtt, a templom hossztengelyének vonalában, 
ahogyan egy 1938-ban készült fényképen is látszik.3

Talapzatának déli oldalán olvasható felirat:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE 
EMELTETTÉK

BUBORI PÉTER
ÉS NEJE

ÜRGE CECÍLIA 
1932.

PALATÍNUS

Fémöntvény az egyenes végű csúcsrészen elhelyezett INRI-tábla, 
valamint a Krisztus-test.

1 Bajsai Vojnits Tivadar helyi földbirtokos volt 1872-ben a Kereskedelmi és Iparbank egyik 
alapítója. 1892. március 29-én hunyt el 68 éves korában. Özvegye, bajsai Vojnits Mária 
1894 nyarán egy díszes sírkápolnát kezdett építetni a szerb temető mellett, a Halasi sző
lőkben fekvő birtokán. A kápolna előtt a későbbiekben parkot alakítottak ki. Részlet az 
özvegy elhunytakor nyomtatott gyászjelentésből: özv. Bajsai Vojnits Tivadarné, szül baj
sai Vojnits Mária elhalálozott 1904. április 21-én. Tetemét a városliget mellett levő alapít
ványi kápolna sírboltjába fogják temetni. (SzTL-Vojnits-doboz, Braun Henrik kiadványa, 
és a helyi lapok korabeli beszámolói).

2 A közelben lakó Buboriék (VII. kör 121, a Herceg utcában), közismert egyházi adakozók 
voltak. Ők újították fel 1926-ban a Szent Rókus-szobrot. A bajai temetőben található 
sírkereszt feliratából: Bubori Péter elhunyt 85 évesen, 1942. március 20-án, neje sz. Ürge 
Cecília 1859-1951.

3 Subotička Danica 1939.

Szent Rókus-kápolna
A város hódoltság utáni első r. katolikus temetkezőhelye volt a kápolna 

közvetlen környéke. A XVIII. század első évtizedeiben pusztító járványok 
(kolera, pestis) áldozatait is ide temették. A járvány elmúltával 1738 folya
mán fogadalmi kápolnát építetett a kegyeletőrző lakosság (Iványi). A Szent 
Rókus tiszteletére szentelt kápolna egy időben — 1773 és 1779 között, a 
Szent Teréz-templom felépítéséig -  plébániatemplomul is szolgált.

Fakereszt a kápolna előtt
A számunkra ismert legrégibb részletes várostérképen, amely 1799-ben 

készült, jól látható egy tetőzetes fakereszt a kápolna előtt. Egyéb adatunk
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nincs erről az építményről. Valószínűleg nem azonos a Tormásy által emlí
tett -  a temető katolikus jellegét mutató - kereszttel. Akkor állíthatták, 
amíg a kápolna templomul is szolgált és a Túmbász-féle kereszt 
emeltetésekor, 1804-ben semmisíthették meg.

A Szent Rókus-kápolna (1799)

Tümbász-kereszt
A XVIII. század végére annyira leromlott a kápolna állaga, hogy 1803- 

ban a tanács - érsekségi jóváhagyással -  át akarta helyezni a bajai kapunál 
megnyíló temetőbe. A szabadkaiak azonban nem egyeztek bele, hogy le
bontsák a fogadalmi kápolnát, ezért csak az 1773-ban, bővítésül hozzáépí
tett deszkasátort tüntették el 1804 tavaszán, valamint kezdeményezték a fel
újításához szükséges pénzek előteremtését.

1804 júliusában a Tumbász fivérek állíttattak a kápolna elé egy fake
resztet. Pacher Ferenc jegyzékén a 15-ös számot viseli: 15. / Sz. Rókus ká
polnánál / Fából -  képpel / Máthé és Adalbert Tumbasz / alapítás 25 ft. / 
1804. július 30-án /.

Tormásy Gábor is bevette a felsorolásába. Az 1804-ben állított keresztek 
kapcsán ú ja :... a másikat fából TVunbász Máté és Albert állították a Rókus- 
kápolna elé, melyet utóbb 1855-ben Katona Sörke György díszes vörös 
márványkereszttel váltott fel.

Demerácz Alajos jelentéséből tudjuk, hogy ez a fakereszt 1845-re már 
megsemmisült, de az alapítványukra hivatkozva ajánlják újbóli felállítását. 
Nincs tudomásunk arról, hogy ezt megtették volna. Valószínű, hogy 1855- 
ig, a Katona-kereszt emeltetéséig, nem állt kereszt a jelzett helyen.
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Katona Sörke György-féle kereszt
A közismert egyházi adakozó, Katona Sörke György három közkereszt 

felállítását rendelte el végrendeletében 1852-ben.1 A későbbiekben a kápol
na előtt felállított keresztre vonatkozó részlet:..., továbbá a’ volt Zöldkoszo
rún, Valitsek ’s Vojnits Dániel urak házaik közötti téren,...

Nincs tudomásom fiókvégrendelet meglétéről, ezért homályban marad, 
hogy ki és mikor döntött a Zöldkoszorú, volt városi vendéglő közelében fel
állítandó kereszt helyének megváltoztatásáról.2 Valószínűsíthető azonban, 
hogy az éppen dúló kolerajárványnak köze volt az új hely kijelöléséhez. 
1855 nyarán a kolera szedte áldozatait a városban és környékén. Az elhalá- 
lozottak száma meghaladta az előző évtizedek járványaiban megbetegedet
tek és elhunytak számát (Iványi I.). Ezzel magyarázható az 1856-ban felállí
tott közkeresztek számának tömegessége is. A tomboló járvány ellenére, 
egyes tanácstagok templomi szertartással, kivilágított városházzal és fák
lyás körmenettel akarták megünnepelni a császár születésnapját (augusztus 
15). A józanabbul gondolkodók azonban elvetették a javaslatot.



Katona-kereszt (1915)

A járvány enyhülésének kezde
tén, szeptember elején adta át Zom- 
borcsevits Ferenc a Katona-keresz
tekre vonatkozó folyamodványát, 
amelyről a szeptember 14-i tanács
ülésen döntöttek: 1726. Zomborcse- 
vits Ferencz képviselő Úr mint néhai 
Katona György végrendelete fogana
tosítója kéri a’ nevezett Katona 
György által alapított, ’s a’ Rókus 
kápolna, a pesti út ’s hangász utcza 
szegletén, és a ludasi templom előtt

felállítandó, már kész kő, illetőleg vas keresztek felállítási pontjainak valosh 
meghatározása, ’s a’ foganatosító eljárással a szépítő bizottmányt, ’s a vá
rosi mérnököt megbizatni. Tanácsi határozat: Ez érdemben a szépítő bizott
mány s a városi mérnök Úr a teendőkkel megbizatnak.

Ugyanezen gyűlésen, napirendre tűzték a kápolna roskadozó állapotá
nak tárgyalását is. Felolvasták Szép Ferenc, a Teréz-templom helyettes lel
készének jelentését.: ... helybeli lakosság által a múlt idők magasztos emlé
keinél fogva különös vallásos kegyeletben tartott, s most már roskadással fe
nyegető, közpiacon lévő sz. Rókus kápolna kijavításának és átalakításának 
szükségét, kéri a felsőbb engedélyt arra kieszközöltetni...

A vörös márványkeresztet október folyamán állították fel a kápolna elé. 
Iványi a monográfiájában így ír az eseményről: -  1855-ben pedig jun. óta 
epemirigy vagy kolera szedte itt áldozatait. Csak okt. 20-án tartottak hálaál
dozatot e baj megszűnése után. Körmenetben indult a hivő nép a Rókos-ká- 
polnához, ahol requiem tartatott az elhaltakért; egyúttal a kápolna előtt egy 
Katona György nevű juhásztól felállított új kőkereszt is benedikáltatott.

Az állító „Sörke” melléknevéről Iványi is tudósít:... 1804-ben Ttambász 
Máté és Albert által adatott fakereszt helyébe Katona Sörke György állította 
fel 1855-ben.

Talapzatának keleti oldalára a következő szöveget vésték:

AZ ISTEN DICSŐÍTÉSÉRE
S A HIT TISZTELETÉRE 

TIZENHAT TEMPLOMRA TETT 
ALAPITVÁNYAL 

ÉS A’ BAROMVÁSÁRI ‘s LUDASI 
KERESZTEKKEL EGYÜTT 

VÉGRENDELETTLEG ALAPITÁ 
NÉHAI

KATONA GYÖRGY
KEB. POLGÁR

1855.
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A kőfaragó mester megnevezése olvashatatlanná vált. A lóherevégű ke
reszt tartozékaiból az öntöttvas corpus valószínűleg eredeti. Az INRI-tábla 
az elmúlt évtizedekben tűnt el róla.

Az emeltető végrendeletének szellemében, az alapítványozást is elvégez
te a megbízott Zomborcsevits Ferenc. Tanácsülési jgyk. az 1855. november 
17-i ülésről: 2121. -  Zomborcsevits Ferencz hites ügyvéd, ’s városi képviselő, 
mint néhai Katona György végrendeletének foganasítója, nevezett Katona 
György által alapított, és már tettlegesen felállított három kereszt szabálysze
rű alapítványait öszvesen 90 pengő forinttal további intézkedésül bemutatja.
-  A tanácsi határozat: Ezen alapítványul letett pengő 90 forintból a’ Rókus 
kápolnai és Báromvásári keresztek alapítványai pengő 60 ftval a’ Szent Teréz 
fő templomi pénztárnak -  a’ Ludasi Templom előtti kereszt alapítványa pen
gő 30 ftval pedig a sz. György külvárosi templomi pénztárnak, hova Ludas 
mint filiális tartozik -  kamatozási kezelésül átadatni ’s számadási bevételbe 
rovatni rendeltetik.-

1901-ben Mokossay is megerősíti a fentieket. Idézet a keresztjegyzéké
ből: 131. Crux marmore rubra coram capella s. Rochi per Georgium Katona 
a 1855 17/XI erecta et fund. 63 cor.

A többek által és több helyen publikált első szabadkai fényképek egyi
kén az előtérben a piactér és a Szentháromság-szobor látható, a háttérben 
pedig a kápolna és előtte a Katona-kereszt. Valószínű, hogy ez a városi köz- 
keresztek első fényképes ábrázolása.

A fotón látható a kereszt elhelyezése is. A bejárattól balra, a korabeli 
egyházi előírások szellemében állították fel, melyek szerint a templombejá
ratokhoz vezető útnak szabadon kell maradnia. A régi fényképek és a tér
képek tanúsága szerint a kápolna délkeleti sarkától kétméternyire állt, és 
alacsony vaskerítéssel volt bekerítve.

1884 nyarán lebontották a régi kápolnát és újat építettek helyére. Ekkor 
került kissé távolabbra a kereszt -  tizenegy méterre a bejárattól -, de még 
mindig nem a kápolna hossztengelyének vonalában, hanem attól kissé dé
lebbre, arra a helyre, ahol az 1915-ös térképjelöli. Jelenlegi helyére, -  a ká
polna középvonalának irányába - az egykori Deák (ma Matko Vuković) 
utca néhány évtizede történt rekonstrukciójának alkalmával került, ekkor 
számolhatták fel a kerítését is.

Legutóbbi felújítása (1998) a Szent Teréz-plébánia pénzelésében és 
kivitelezésében történt.

1 SzTL, 10-A-46/1852.
2 Katona György a végrendeletben az 1863-ban emelt Vér-kereszt helyét irányozta elő.
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A kálváriákon felállított keresztek

Oskolás- és Fútó-kereszt
1758-ban Futó Pál és Oskolás Pál költségén állították fel az első 

kálváriát a városban. Iványi István erről így írt: „A szobrokból első helyen 
felemlítendők a Krisztus szenvedéseinek egyes mozzanatait feltüntető 
kálvária. Ilyen 1758-ban Fútó és Oskolás Pál költségén a barát templommal 
szemben állíttatott fel.”

Nincs korabeli leírásunk a kálváriáról, de feltehetően stációk nélküli 
objektum volt. Mesterségesen kialakított dombon állt három nagyméretű 
fakereszt. Nem jelzik a korabeli várostérképek, így a pontos helyét sem 
tudjuk meghatározni. Az 1799-es kisléptékű, a városközpontot bemutató 
térképen jól látható a ferencesek temploma előtt kialakult tér, amely 
megegyezik a későbbi Teleki tér nagyságával és alakjával. A jelenlegi Jovan 
Nenad cár terének északnyugati sarkában, a templom előtt állhatott 1817-ig 
az első kálvária, a másik lehetséges változat szerint a tér közepén volt, a 
zárda középvonalában.

A Vojnits Máté-féle kálvária keresztjei
1817-ben új helyen állítottak díszesebb kálváriát bajsai Vojnits Máté költ

ségén.1 „Idővel a város kiterjedésével más helyre kellett átvinni, t. i. azon 
dombra, ahol most az alföldi vasút pályaudvara van. Bajsai Vojnics Mátyás 
(Mátyuska) t. i. 1817-ben ide díszesebb kálváriát építtetett 14 állomással, 
amely nov. 17. fel is avattatott.” -írja Iványi. A Szegedi út egykori nyomvo
nalának és a jelenlegi Đ. Đaković utca közepén húzódó töltésút keresztező
désének északkeleti szögében, az egykori Rogina-barán alakították ki a má
sodik kálváriát, amelyről már van térképes ábrázolásunk (Wüstinger 
1823).2 Fennmaradt egy akvarell is róla 1860-ból (Váli Gyula festette),3 
amely bemutat néhány állomást -  a keresztek sajnos nem kerültek rá a kép
re, leírások hiányában csak a számuk bizonyos (három), de az anyaguk - 
pontos elrendeződésük -  továbbra is ismeretlen marad. A jelzett térképáb
rázolásból ítélve, a keresztek tájolása nyugati volt.

1864-ben felszámolták ezt a kálváriát is, lebontását követően az alkotó
elemeit darabokban a kijelölt új helyre szállították -  a Bajai kapu közelében
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lévő Sörház telekre. Nem valósult meg az elképzelés, mely szerint itt az elő
zőnek részeit felhasználva, azzal identikus objektumot alakítanak ki.

„Vojnits-kálvária” (1823)

Az elkövetkező 15 évben - a jelenleg is meglévő kálvária kiépítéséig - 
elkallódtak az előzőnek darabjai, az elfekvő keresztrészek is.

Birkás István-féle keresztek
Az új kálváriát közadakozásból begyűjtött pénzeken építették a jelenlegi 

helyen -  a Bajai temető és a Jézus feltámadása-templom közelében. Az 
1877-ben felépült kálváriakápolna elé, a keresztre feszítést megörökítő 
kálváriajelenet keresztjeit (szobrait) Birkás István és Kádár Anna4 
házastársak költségén állították fel. Erről tanúskodik a Krisztus-kereszt alsó 
szárán elhelyezett felirat is:
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ISTEN DICSŐSÉGÉRE 
EMELTETTE

BIRKÁS ISTVÁN
ÉS NEJE

KÁDÁR ANNA 
1879.

A latrok keresztjei és a Krisztus-kereszt talapzata előtt álló szobrok 
(Fájdalmas Szúzanya, Bűnbánó Magdolna és Keresztelő Szent János), 
valamint az előtérben elhelyezett Szent sír kőalakja nemcsak vallási, de 
esetünkben építészeti egységet is alkot. Bár az utóbbiakon nincs feliratozás, 
feltételezhető a pénzelő azonossága is.s

A kápolna bejárata előtt álló egyenes végű kőkeresztek, a tartozékok 
(Krisztus-test és a két lator-dombormű), valamint a szoborcsoport elemei 
nagyon hasonlítanak a hajósi (Magyarország) kálvária elemeihez - 
valószínűleg egy műhelyben készültek (Szilágyi I.).

1 Az alapitó életrajzi adatait lásd a b. Vojnits Máté-féle keresztnél (pravoszláv templom).
2 SzTL, térképkészlet - 3.1.1.18-as térkép.
3 Beszédes Valéria értekezése a vajdasági kálváriákról - Magyar Szó, 2001. április 14-i és 

15-i száma (LVIII. évf. 88. szám).
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4 A XIX. század második felében a város közismert és érdekes egyénisége volt a Rice 
melléknevet viselő, ezer láncnyi szállásfölddel rendelkező tízgyermekes földbirtokos és 
városi polgár - Birkás István. Felesége, Kádár Anna, a ludasi keresztállító Kádár György 
leánya. Városi lakóházuk a VI. kör 34 (Vukovics utca - a jelenlegi József Attila 6. 
1906-ban a fiuk, id. Birkás Lajos a ház tulajdonosa). 

s Egyes szakértők szerint a Mária-szobor sokkal előbbi keletű, valószínűleg az előző 
kálvária szoborcsoportjának része (Gajdos Tibor).
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Köztéri keresztek 

Vojnits ülés- és Lőrincz-féle kereszt

Vojnits-kereszt (1863 és 1915)

1816-ban, a pétervári (a későbbiekben sándori) kapu közelében állítot
tak kőkeresztet bajsai Vojnits Simon fiai - Illés és Lőrinc fivérek. Eredeti, 
masszív talapzata ma is megvan az elsődleges helyen.1

Pacher jegyzékén a 4-es számot viseli: A Péterváradi út mellett / kőből 
Krisztus-képpel / bajsai Vojnits Lőrinc úr / alapítás nélkül / 1816. május 
15-én.

Bár a templomjegyzéki hibát, miszerint az egyedüli emeltető Vojnits Lő
rinc, Demerácz Alajos korrigálta a jelentéseiben - ... a’ 4-k számú keresztet 
nem egyedül néhai bajsai Vojnits Lőrincz, hanem ülés testvére is építették, a’ 
pétervári kapunál - Tormásy G. még 1883-ban is azt írja az 1816-os évre
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vonatkozóan: Bajsai Vojnits Lőrinc táblabíró a péterváradi úton -  kőkeresz
tet és azt a városnak ajándékozta.

A korabeli Pétervári út a Szent György-templom utáni szakaszon, dél
nyugati irányba fordulva érte el a sándori kaput, ahol egy nagyobb teret ké
pezve kiszélesedett. E tér közepére, a későbbi Zimonyi úton, a házak keleti 
frontjának vonalába emeltették a birtokuk felé néző keresztet a fivérek.2

A későbbi várostérképek hűen őrzik a tér korabeü helyrajzát, amely 
megmaradt a XX. század második felében történt, ún. Harcosok sorakozó- 
ja modern városrész kiépítéséig. A térképek zöme a keresztet is jelöli.

Déli irányú tájolásával kapcsolatos az a legenda, melyet Marin Šemu- 
dvarac közölt a Subotička Danica-Kalendar 1988-as kiadásában: Lázke
reszt ... Nem tudni, mikor állították. Nem a Belgrádi útra néz, hanem a kór
ház felé, melynek közelében áll. Egy régi hagyomány szerint, amely napjaink
ban is él a Kér városrészben, egyszer az út felé fordították, de az éjszaka fo
lyamán, önmagától visszafordult a kórház felé. Azóta a betegek -  főleg a láz
ban szenvedők -  különös tisztelettel tekintenek rá ... Ma már kevesek előtt 
ismert a Pétervári út korabeü nyomvonala, márpedig a kereszt ennek az út
nak a déli szegélyén állt és nem kell a Zimonyi úthoz viszonyítani.

Feliratozás hiányában a köztudatból gyorsan kiveszett az állító szemé
lyek kiléte, de a talapzatba vésett családi címerképnek hála, Vojnits-kereszt- 
ként tovább élt az elnevezés. A hivatalos okmányokban is ezt használták. 
1855. január 22-i tanácsülésen is foglakoztak vele: Felvétetett Vászits János 
helybelinek folyamodványa, melyben könyörög, hogy a’ Községi Tanács, az 
üres házhelyek eladására kiküldött választmánynak meghagyá, miszerint a’ 
Pétervári kapu közelében, Száríts József örökösei, Kangó József ’s Vojnits 
család kőkeresztje között, a kérelmező lakháza előtt lévő üres ház helyet ne 
adja el addig...

A második világháborút követően ledöntötték a kereszt felső részét, amely 
meg is semmisült. A városi hatóságok felújították volna, de más helyszínen - 
a Pacséri út városszéli szakaszán. Végül is elálltak az elképzeléstől, és a háború 
után megalakult Kőfaragó Szövetkezet kivitelezésében az 50-es évek végén 
felújították. Ekkor távolították el a korhadt léckerítést, és az új műkőszárra 
felszereltek egy fémcorpust. Ezután sem állhatott azonban háborítatlanul, 
mert rövid idő után leverték a corpust, melyet már nem tettek vissza, hanem 
ráfestették a Krisztus testképét. Továbbra is eredeti helyén áll, néhány fa 
koronája alatt a köréje nőtt új városrész délnyugati sarkán.

Az alapsűllyedés egyenetlenségének következtében a kereszt enyhén 
megdőlt. Mállásnak indult talapzatának déli oldalán alig kivehető a 
Vojnitsok családi címerpajzsának domborművé.

1 Az 1741. október 8-án nemességet szerzett Vojnits István öt, felnőtt kort elért fiainak 
egyike Simon, aki az apjuk volt a fivéreknek: Lőrincnek és Illésnek.

2 A XVTII/IX századforduló tájékán történt birtokfelosztáskor a korabeli Pétervári út 
mentén fekvő részek jutottak Simon fiainak - a verusicsi és a zobnoticai birtokok. 
(SzTL, ll-F-243/Glud. 1785.)
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Balkó Mácsai-kereszt
1857 októbere előtt állított márványkeresztet Balkó István, aki a Mácsay 

melléknevet viselő családi ághoz tartozó.

Balkó Mácsai-kereszt (1915)

Tormásy könyvében egy évvel korábbra teszi a keresztemeltetés idejét. 
Az 1856-os évre vonatkozóan írja a következőket: Balkó Mácsai István a 
kórháztéren kőkeresztet... Valószínűleg az egyháziaknál történt kezdemé
nyezés évéről van szó a könyvben, maga a keresztállítás pedig áthúzódott a 
következő évre.

Tumbász Mátyás főtemplomi pénztáros a már felálított keresztről 
tudósít 1857 októberében:1

Tekintetes Tanács!

Bálkó István ide való köz birtokos, é varos 4-ik kör beli lévő fundusán - 
Vojnits Purtsár úr háza irányába, egy kőkörösztet felállítván - e’ feszületnek 
felemeltetéseire fundationalis pénzt harmintz fkát pp. e’ főtemplom 
pénztaraba befizetett - e’ hivatalos jelentés után - alól Írottnak számadásaba 
meg rendeltettni alázatossan kéri -

Szabatkán 10-ber 4-en 857.
Tekintetes Tanátsnak alázatos szolgaja

Tumbász Mátyás 
főtemplom pénztáros
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Decemberben tárgyalt a ügyről a város elöljárósága. A jegyzőkönyvben 
december 14-én a következőket jegyezték fel: 7467. Tümbász Mátyás Teréz 
főtemplomi pénztárnok úr hivatalosan jelenti: miszerint Balkó István helybeli 
közbirtokos, a város fundusán Vojnits Purtsár Kozma úr háza irányában egy 
kő keresztet felállítva, e’ feszületnek felemeltetéseért fundationalis pénzül 
pengő 30 ftot a’ főtemplomi pénztárba befizetett, melly öszveget magának 
számadási bevitelbe adatni kér,.

Mokossay is megerősíti mindezt az 1901-es keresztjegyzékén: 133. Crux 
e marmore rubra in piatea ad calcem dóm. Hoffman (a közeli háztulajdonos 
1901-ben) per Steph. Balkó 1857 14/12 60 cor. fund.

A halála előtti évben állította Balkó Mácsay István a lakóházának szom
szédságában - IV. körben, az egykori lovardára néző ház - a vörös már
ványkeresztet.2 A XIX. század elején a tér közelében volt a közkórház, ezért 
azt Kórháztérnek nevezték. A kórház helyén ma a tűzoltólaktanya van.

Talapzatának nyugati oldalára vésték a feliratozást:

AZ
ISTEN DICSŐSÉGÉRE

SZENTELÉ
BALKO ISTVÁN 

1857.
Az eredetileg magasabb, lóherevégű felső részről hiányoznak az elsődle

ges mellékek - az INRI-tábla és a corpus. Az elmúlt évtizedekben kétszer 
is ledöntötték: 1982-ben, majd 1990-ben. Legutóbbi rombolását követően, 
évekig darabjaiban hevert. 1996-ban a helyi plébánia újra felállítatta és 
március 29-én fel is szentelték. Az egyik rongálás alkalmával tűnt el az 
eredeti corpus, amelynek a helyébe a mostanit, aránytalanul kicsit helyez
ték el 1996-ban. Jól láthatóak a restauráció alkalmával betömött, eredeti 
tartozékainak rögzítéshelyei.3
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1 SzTL, 7467/pol. 1857.
2 1858 júliusában végrendelkezett Balkó Mátsai Istvány 2 lakóházról (IV. kör), egy 

korcsmaházról (V. kör), 34 kapa szőlőről, 35 lánc szántóról és több ingóságról. Gyermekei 
nincsenek, így feleségét és testvéreit teszi meg örököseivé. A vágrendeletet 1858. 
augusztus 17-én, a halála után tették közzé (SzTL, 10-A-78/1858.).

3 A Sz.Teréz-plébániahivatalban őrzött, 56/1982, 100/1990 és a 118/ 1996-os számú 
okiratok.

Varga-kereszt
Az I. kerületben, a egykori Pétervári és Árpád utcák találkozásánál ki

alakult téren található közkút közelében szerettek volna egy kőkeresztet 
emelni Varga Pál és felesége 1861-ben. Az engedélyezésért a városi hatósá
gokhoz folyamodtak. A tanács Vojnits Tunits Gergely tanácsnokot bízta 
meg a helyszíneléssel és várta az erről szóló jelentést.1

Az 1861. júüus 8-án tartott közgyűlésen hallgatták meg a tiszti jelentést, 
amelyen először határoztak úgy, hogy a keresztálhtónak, alapítvánnyal kell 
biztosítani annak későbbi fenntartását. A f. évi 768/pol szám alatti tanácsi 
végzés folytán tárgyalás alá vétetett Vojnits Tiinits Gergely tanácsnok úrnak 
az ez évi 137/pol sz. alatt Varga Pál, s nejének feszület felállíthatási engedély 
adásáért beadott folyamodványára vett megbízás után előre bocsájtott tiszti 
vizsgálat eredményérüli jelentése, melyben előterjeszti: miszerint a folyamo
dó által czélba vett feszület felállíthatása megengedhető; - ’s helységül az 
l-ő körben Lagler István háza előtti köz kút felett a piactér felé 6 ölnyi
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távolságban lenne kitűzendő; ez úttal az illyetén feszületek vagy más szentet 
ábrázoló faragványok felállításakor azoknak szépségibeni fenntartása végett 
az alapítványi tőkét meghatároztattni kéri. Határozat: Ezen tiszti jelentés 
folytán folyamodó Varga Pál ’s neje által kérelmezett feszületnek az l-ő kör
ben Lagler István háza előtti köz kút felett a piactér felé hat ölnyi távolság
ban történendő felállíthatása ezennel közgyűlésileg megengedtetik. -  ... a 
jegyzőkönyv a bevezetőben közöltekkel folytatódik... Jelentő Vojnits Ger
gely tanácsnok urnák ez alkalommal meghagyatik: miszerint folyamodó Var
ga Páltul e határozat elébbi pontjába előadattak szerint alapítványul szolgá
landó o.e. ötven - 50 forintnyi tőkét beszedvén rendeltetési helyére jutassa - 
’s az illető összegnek befizetésérül szoló nyugtával támogatott tiszti jelenté
sét a tanácsnak mutassa be, -  irányzásul a R. Cath, úgy mint a keleti szer- 
tartásu Plébános urak kivonatilag értesítendők.

Valami oknál fogva azonban elhúzódott a keresztállítás, mert arra Tor
másy és Iványi szerint is csak 1863-ban került sor: A Péterváradi utón ( ma 
Wesselényi u tca) 1816-ban bajsai Vojnics Lőrinc és 1863-ban Varga Pál állít
tatott fel kőkeresztet. (Iványi I.).

Az eredeti helyén - Lagler István házánál, ahol a térképek jelzik - 
maradt 1900 után is, a mögötte lévő szabad téren felépítették az 
evangélikus templomot.2’3

A kereszt megsemmisült az 1944-es bombázásokban, fellelhető leírás 
pedig nincs róla. Az 1920-as években készült fénykép4 az egyedüli forrás, 
amelyre támaszkodhatunk. A templomról készült fotón jól kivehetőek a ke
reszt részletei is. A templombejárattól mintegy tizenkét méternyire, egy ala
csony dombon, háromlépcsős kőalapzaton áll a cifrázott végű objektum, 
melynek fémtartozékai az INRI-tábla és a corpus. Talapzatának északi 
oldalán kivehető a feliratozás nagybetűs része - az 1863. és VARGA PÁL.

Az 1915-ös térképen jól látható a Wesselényi, Lehel és Árpád5 utcák 
találkozásánál kialakult tér, a rajta lévő kereszttel és a városi kúttal.

A szemtanúk szerint az 1944. szeptember elején történt bombázásban 
találat érte a kereszt közvetlen környékét. A megsemmisült felső rész egyes 
darabjait a környező udvarokba röpítette a robbanás, míg talapzatának és 
az alapjának nagyobb kőtömbjei, bár szétrepedve, de helyben maradtak. A 
romok eltakarításakor nem hordták el a kődarabokat, hanem a helyszínen 
elásták. Valószínűleg ma is ott vannak a felszín közelében.

Nincs tudomásunk arról, hogy kezdeményezték volna az újraállítását. 
Lassan megfeledkeznek róla mind az egyháziak, mind a világiak.

1 Vojnits Tunits Gergely - városi főkapitány 1862 januárjától 1863 októberéig (Iványi I.).
2 Lagler István csikériai birtokos is - ő volt az alsócsikériai keresztállítás egyik 

kezdeményezője 1868-ban.
3 Az 1900-ban felépült templomot, Sárkány Sámuel bányakerttleti püspök szentelte fel 

1900. szeptember 23-án. A meghívottak között ott voltak a város előkelőségei is (Lackner 
János könyve és SzTL, 1478/900 - meghívó a templom felszentelésére).

4 A jelzett fénykép megjelent a Bácsország 2001/I-IV számában.
5 A jelenlegi Radić fivérek, Iván Gorán Kovačić és P. Štos utcák.
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Poljaković-kereszt
1925-ben fordult engedélyért Poljakovié Antun a városi hatóságokhoz, 

hogy a háza közelében1 kőkeresztet állítson. A kérvényéhez mellékelt 
tervrajzok és az építészeti bizottság véleménye alapján a tanács, 1926. 
január 30-i ülésén a következő döntést hozta:2

25184/925. szám. Szenátus

Poljakovié Antun, szabadkai lakos kérvénye egy kőkereszt felállítanak 
engedélyezésére a Gaj utcában.

D Ö N T É S

Az építészeti bizottság véleménye alapján, Szabadka város Szenátusa a 
kérelmező Poljakovié Antimnak, e döntés útján engedélyezi a Gaj utca 21-es 
számú ház előtti kőkereszt felállítását, a következő feltételekkel:

1./ A kőkeresztet úgy kell felállítani, hogy a közepe a Miško Prcié 
utca hossztengelyének folytatásában, a Gaj utca 21-es házának 
utcafrontjától 6,60 m-re essen.

2./ Az utca keresztkörnyéki részét a kérelmezőnek kell feltöltenie a 
saját költségén.

3./ A közvetlen környéket úgy kell feltölteni, hogy az alapzat egy, 20 
cm-rel a meglévő salakos út fölé emelkedő platón álljon.
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4.1 Az emeltetési költségeket, egészében a kérelmező viseli, akinek a 
keresztgondozást a későbbiekben is vállalnia kell.

5 ./ A kereszthely a továbbiakban is a város -  aki fenntartja a hellyel 
való rendelkezési jogát -  tulajdonában marad, és szükség esetén más 
kereszthelyet határozhat meg.

6./ A kérelmezőnek kötelessége bejelenteni a város Mérnöki 
Osztályán a munkálatok kezdetét és végét.

A fontiekről értesítettnek a Kérelmező, a városi Mérnöki Osztály, a 
városi Ügyészség a szerződés megkötése végett és a városi Rendőrség.

A városi Szenátus Szabadkán, 1926. január 30-án megtartott üléséről
jegyző

1926 márciusában létrehozzák az alapítványt a Szent Teréz-plébánián: 
Mi, alulírottak, a Szent Teréz római katolikus templom elöljárói, elismerjük 
és ezen alapítványi levéllel tanúsítjuk, hogy Poljaković Antun, Jakovčević 
Marija férje / Szabadkán, -  V. kör, Prčić M. utca 50-ben lakó / ezen 
plébániahivatalnak, a Szabadkán -  V. kör Gáj utcában felállítandó kőkereszt 
alapítványára, készpénzben átadott 750 -  azaz hétszázötven -  dinárt.

Szabadkán, 1926. március 17-én.

A Vidakovié Kálmán által tervezett kereszt elkészítéséhez Palatínus Já
nos kőfaragó adta meg a költségvetést. Három pontba foglalta az elvégzen
dőket : 1. Egy mosztári-keméqykőből készült úti kereszt, néhány méret- 
szerbit készült műkődarab. A fehér kereszt háromszori festése. 2. Az öntött
vas feszület és Mária-dombormű festése, valamint a betűvésés és festés. 3. A 
helyszíni összerakása és téglaalapra helyezése. Összesen 5000 dinár.

A Palatínus-műhelyben készült
márványkeresztet 1926-ban -  az egy
kori Bethlen és a Köteles (a jelenlegi 
Gaj és Dimitrov) utcák sarkán állítot
ták fel. Talapzatának a keletre, a Kö
teles utcára néző oldalára a következő 
horvát nyelvű feliratot vésték:

OVAJ KRIŽ NA SLAVU BOŽUU 
PODIŽU

ANTUN POUAKOVIĆ
SUPRUGA

MARIJA JAKOVČEVIĆ
IPOKOJNA

RÓZA KUNTIĆ 
1926.

PALATÍNUS
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Vagyis: E keresztet, Isten dicsőségére emelik Antun Poljakovié, felesége 
Marija Jakovčević és az elhunyt Róza Kuntié 1926-ban.3

Napjainkig megmaradtak eredeti darabjai: a lóherevégű csúcsrészek és 
tartozékok - a fémöntvény INRI-tábla, a corpusz és a Mária-dombormú. 
Az alacsony kőoszlopokat összekötő kovácsoltvas kerítése szintén az 
eredeti objektum része volt. Az utódok nélkül elhalt házaspár után a 
környéken lakó hívek és a helyi plébániahivatal gondozza - legutóbb a 90- 
es évek elején újították fel.

1 Az 1898-as telekkönyvi összeírásban az V. kör 326-os számú telek tulajdonosai 1/2-1/2 
arányban: Polyákovits Antal és neje, Kuntits Róza. A jelzett telek a G. Dimitrov utca 
kereszt felöli végén, a jelenlegi 50es számú ház nyugati oldalánál volt.

2 SzTL, 25184/tanácsi 1925.
3 1926-ban a második feleségével, Jakovčević Máriával élt a keresztállító.

Milyacski-kereszt
Milyacski Antal és Mátyás, 1893. április 28-án 64 koronával 

alapítványozták meg a Szent Teréz-plébánián a köteles utcai kőkeresztet. 
Mokossay jegyzéke szerint: 150. Crux lapidea in plateo Köteles circ. V. per 
Antóniám et Mathiam Milyacski a. 1893 28/IV / 64 cor fundata.1

A Bíró és a Köteles (a mostani G. Dimitrov és Mažuranić) utcák keresz
teződésének északnyugati szögletében álló (a jelenlegi kereszthely közvetlen 
közelében), déli tájolású homokkő kereszt fokozatosan tönkrement, felirata
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olvashatatlanná vált és csak szűkebb családi körben emlegették továbbra is 
Milyacski-keresztnek. Ami a kereszthelyet illeti, az eredeti néhány méterrel 
északabbra állt a mostanitól, tanúsítja ezt az 1915-ös kisléptékű térkép is, 
amelyen a Bíró utcában van bejelölve a kereszt. A jelenleginek a helyére a két 
háború közötti időben kerülhetett. Az adatközlők és az okiratok Prčić utcai 
(Köteles utca) keresztként említik. A Szent Teréz-plébániahivatal a területén 
álló két közkereszt bekerítésének engedélyezését kérvényezte 1929-ben, 
egyebek között ezét is. 1930 januáijáig nem készült el a kerítés.2

Az adatközlők emlékezete sze
rint, 1960-ban döntötték le a felső 
részét. A megcsonkított talapzata 
továbbra is ott maradt, de a gon
dozás hiányában mállásnak indult 
és a 90-es évekre teljesen meg
semmisült.3

1996 nyarán, Szaghmeiszter 
Istvánné, Horvát Mária (sz. 1949) 

kezdeményezésére4 a Szent Teréz-plébánia eltávolítatta a szétmálló marad
ványokat és helyébe felállították a jelenlegi gránitkeresztet, melyet eredeti
leg még 1936-ban emeltetett a Miljacski Maták család a verusicsi és a vám
teleki puszta határán álló szállásuknál. A tanyát a 60-as években lebontat
ták a keresztállítók örökösei, a keresztet pedig darabjaiban a városi házuk 
udvarába vitték, ahol a felújításáig őrizték. Az új helyen felállított keresztet 
a Milyacski utódok a fennjelzett plébániának ajándékozták -  tábori isten- 
tisztelet keretében fel is szentelték 1996. szeptember 21-én.5

Talapzatának jelenlegi déli oldalán horvát nyelvű felirata a következő:

NA SLAVU BOŽIJU 
PODIŽU

KOPUNOVIĆ MARGA
MUŽ

M IUA ČK IANDRIJA
SA OBITEUOM

1936.
PALATÍNUS

Vagyis: Isten dicsőségére emeltetik családjukkal, Kopunović Marga és 
félje, Miljački Andrija 1936-ban.

Az egyenes végű csúcsrészen látható öntöttvas INRI-tábla eredeti 
keresztmellék. Az átmenetileg elhelyezett apró corpus helyett 2000-ben 
szerelték rá a jelenlegit. A háttéri ház felújításával és a járda- 
szegély kialakításával szép környezetbe került a kereszt6. Az objektum 
további gondozását a kereszt melletti házban lakó Szaghmeiszter család 
vállalta.
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1 Az 1898-as telekösszeírás szerint a Maták melléknevet viselő Milyacski családból Károly 
és Mátyás laktak a századforduló tájékán a Köteles és Bíró utcák kereszteződésének 
környékén. Károly tulajdonát képezte az V. kör 215-ös és 195-ös telek, míg Mátyásé volt 
a 324-es, mindhárom a Köteles utcában. A keresztnél lévő sarokház (V. kör 248) a fenti 
összeíráskor a Szkenderovits testvéreké volt - 1953 óta van a Szaghmeiszter család 
birtokában. Jelenleg is Szaghmeiszter Gábor (1971) és neje Bernát Szilvia (1969) lakják.

2 SzTL, 1208/mérn. 1929.
3 1960 folyamán a hajnali órákban lovas kocsival arra közlekedő egyén, lasszóként kötelet 

dobott a felső részre, lerántotta és a kocsi után húzatta egy darabon. Az emlékezet szerint 
az út mentén hagyott keresztrészt valaki bevitte az udvarába.

4 A fent említett Szaghmeiszter Gábor édesanyja.
5 Eredeti helye a Sziváci út egykori nyomvonala és a Határ (Betyár) út kereszteződésében 

volt. Téglalapjának maradványait a szerző még lefényképezhette a 90-es évek végén 
(Sebesics puszta déli csücske).

6 A Lázár-kereszt felújításakor öntött néhány corpus egyike, amelyhez a minta a Pausits- 
kereszt corpusa volt.

Mánits-kereszt (1915)

Mánich-kereszt
Nincs adatunk arra vonatkozóan, hogy pontosan melyik évben állított 

nemes Mánich Balázs kőkeresztet a bajai szőlőkben. A Demerácz-féle 
jelentésekből és az emeltető biztosítékleveléből azonban kitűnik, hogy 
1843-ban állíthatták, ahogyan az a jelenlegi feliratban olvasható.1 A kereszt 
helyéül a forrásmunkákban rendre a Bajai utat jelölik meg. Eszerint bárhol 
állhatott a Bajai kaputól a vasúti átjáróig teijedő úton (a Metohiai 
utcakereszteződéstől a városszélig). Csak néhány évig volt az eredeti 
helyén, mert 1846 végén az emeltető áthozatta a jelenlegi helyére, a 
Zombori út városi szakaszának 
északi oldalára.

Demerácz csak röviden, széljegy
zet formájában említi az 1845-ös évi 
jelentésében : T. Nemes Mánits Ba
lázs úré, a’ Baja mező város fele ve
zető út melletti szőlők között, köböl.2
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Az 1848-as jelentésben viszont már pontosan meghatározza az új helyét: a 
Zombori utca északi oldalának azon a részén áll, ahol a város V. és VI. 
körét elválasztó utcák találkoznak a Zombori úttal. A későbbi Bíró és 
Szeles utcák kereszteződéséről van tehát szó, ahol a várostérképek is jelöük 
(1882, 1884, 1915).

Mánits Balázs biztositéklevele (1847)

A kersztnek nem volt alapítványa, ezért az emeltető -  Demerácz Alajos 
tanácsnok közbenjárására -  egy biztosítéklevelet írt, amelyben kötelezte 
magát és örököseit a keresztgondozásra:3 Én alant is megirt, névszerint ne
mes Mánich Balázs keb. polgár, azon kőkeresztnek, mellyet a’ város nyugoti 
oldaláról elterülő szőlők között, Baja mezőváros felé vezető országos út mel
lől, hol csak pár évekig állott, a’ városba, jelegiil a’ Zombor város felé vezető 
útczának éjszaki oldalához, vagy is oda, hol az éjszakról jövő ’s a’ városnak 
54k ’s 6-ik kerületeit elválasztó, egy másik útcza végződik, néhány hónapok

68



Mánits Lukács folyamodványa (1900)
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előtt áthozattam, föntartását mindenkorra biztosítom, magamat a’ végre 
ezen írásommal ’s örököseimet is, még pedig ez utóbbiakat egymásért 
lekötelezvén. Szabadkán 847-ki Február hava 15-k napján.

Ns Mánich Balázs

Az új helyen felállított keresztet az emeltetője az 1859-ben bekövetkezett 
haláláig gondozta. Az örökösei nem tartották magukat a vállalt 
karbantartási kötelezettséghez, így a gondozatlan kereszt fokozatosan 
tönkrement és a századvégen már az összedőlésével lehetett számolni. 
1900-ban Mánich Lukács városi várnagy, a kései utód, keresztfelújítási 
kérelemmel fordult a tanácshoz:4

Tekintetes városi Tanács ! A néhai Mánich Balázs által még 1843. évben 
a zombori út és bíró utcza sarkán felállított úgynevezett „Bláskó kereszt” 
annak idején alap nélkül állíttatván fel, az az évek hosszúsorán keresztül 
megrongálódott oly annyira hogy ledölésétöl lehet tartani. Ez oknál fogva 
Mánich Balázs leszármazói ez emléket kijavítani és a leszármazók netáni 
elhalálozása esetére fentartási költségekre egy bizonyos összeget óhajtnak 
letenni, mely összeg a kijavítási engedély megadása illetve a kijavítás 
eszközlése után lenne általunk bejelentve.

Miért is tisztelettel esedezem, miszerint a fenti kereszt kijavítására illetve 
helyreállítására az engedélyt megadni kegyeskedjék.

Tisztelettel 
Mánich Lukács5

Szabadka szab. kir. város tanácsa megadta a felújítási engedélyt : A 
Zombori úti kereszt kijavítására az engedély megadatik azzal az értesítéssel, 
hogy a kereszt fentartására szükséges alap letétele iránt az illetékes egyházi 
hatósághoz kell fordulni.6

A felújításakor, a vízgyülemlés meggátolása miatt egy mesterséges 
dombot hoztak létre, ennek közepén enyhén lesüllyesztették a keresztet. Az 
eredeti terméskőből csak a talapzatot lehetett megmenteni, amelyre új, 
egyenes végű felső részt csináltattak. Talapzatának déli oldalán az eredeti 
feliratozás helyén egy fehér, a nemesi család címerével díszített 
márványtáblát helyeztek el. Ezen olvasható a következő felirat:

A HIT REMÉNY ÉS SZERETETNEK 
SZENT HEVÉTŐL IHLETEIT KEBLE 

BUZGÓ FOGADÁSÁBÓL 
EMELTE

NEMES MÁNICH BALÁZS 
1843.

UJTTATOTT 1900.
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A fémöntvény tartozékok: az INRI-tábla, a corpus és a Mária- 
dombormű a felújításkor kerültek a keresztre.

Mokossay keresztjegyzékében szól az emeltetésről és a felújításról is: 
134. Crux lapidea in piatea Zombor a Blasio Manich 1843 super puteum 
abrque fund. Confecta et 1900 restaurata.

Ebben az időben még nem volt bekerítve, mert erre 1929-ben kért 
engedélyt a Szent Teréz-plébánia Ezt követően készült el a jelenlegi 
kovácsoltvas kerítés, amely az elmúlt évtizedekben többször is megsérült.7

Az elmúlt században többnyire a környékbeli hívők és a helyi plébánia 
alkalmazottai tartották karban.8 Érdekességként megemlíthető, hogy 
városszerte közismert tájékozódási pont a mai városlakók által is Balázs- 
keresztként (Blaškov križ) nevezett közkereszt.

1 Az 1754/5 5-ös országos nemesi összeírás alkalmával a Bács megyei nemesi névjegyzékbe 
felvett Mánich Márk kései utóda a szabadkai Mánich Balázs (Borovszky S.), aki egy 
időben közéleti szerepet is vállalt a városban - 1849-ben várnagya volt Szabadkának 
(Iványi I.).

2 SzTL, 12-F-484/pol. 1845.
3 SzTL, 6-A-18/pol. 1848
4 Idősb Mánich Balázs 1859. február 25-én kelt és 1859. május 30-ai elhalálozását követően 

meghirdetett végrendeletéből tudjuk, hogy két felnőtt fia volt az első házasságából (Simon 
és Balázs), akiket már kielégített. Volt egy kiskorú fia is, József a második feleségétől, 
Tomasits Juliannától. Két városi lakóházzal (IV. kör 2225/6 számok alatt) és 55 lánc 
szállásfölddel rendelkezett (SzTL, 10-A-31 /1859).

5 Mánich Lukács várnagy 1903 tavaszán halt meg (SzTL, 336/6925 kgy.jgyk. 1903).
6 SzTL, III 146/900.
7 SzTL, 1208/mém.l929 - A Szent Teréz plébániahivatal kéri a tanácstól a Péter 

trónörökös utcában (Zombori út) álló közkereszt bekerítésének engedélyezését, amit a 
címzett meg is ad. 1930 januárjáig még nem készült el a kerítés. Az okiratban a városi 
tanács a plébániát nevezi ki a kereszt egyedüli gondozójának.

8 A közelben lakó Döme András és Vörös László vállalták a kereszt gondozását, az utóbi a 
vaskrítés időszakos felújítását végzi.

Osztrogonacz-kereszt
1861 decemberében folyamodott Osztrogonacz Simon1 saját és rokonai 

nevében keresztállítási kérelemmel a városi hatóságokhoz fordult:2

Tekintetes Gazdasági Bizottmány!

Alolírott -  Kuluntsits Lőrincz képviselő háza előtt -  az 5-ik ’s 6-ik kör 
szögleteségénél -  az úgy nevezett zöld koszorú át ellenében egy kő keresztet 
szándékozom az illető korláttal felállítani, ennél fogva esedezem:

Miszerint a Tek. Gazd. Bizottmány e részben vizsgálatot tétetni, ’s 
családom által leteendő taksa után a kérdéses kereszt felálítását megengedni 
méltóztassék.

Osztrogonacz Simon
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December 12-én tárgyalta a Gazdasági Bizottság az ügyet, és a 
következő határozatot hozta (Tan. jgyk. 1861.): 1354. Ezen folyamodvány 
közlése mellett teendő vizsgálatra Mamuxits Alajos tanácsnok Karvázy Páll 
városi mérnök hozzá járultával, -  elvárandó tudósítás mellett kiküldetni 
javaltatik.

Osztrogonacz-kereszt (1915)

Karvázy és Mamuzsics karácsony másnapján jelentést tettek a 
gyorsított eljárásban, már december 19-én elvégzett helyszínelésről:3

Tisztelt tanácsi Bizottmány

Osztrogonacz Simonnak ide ./. alatt visszahajlított abbeli folyamodványa 
folytán, melyben Kuluntsits Lőrincz képviselő úr házának háta megett -  az 
5-k és 6-k kört egymástól elválasztó utcában egy kőkereszt felállítását 
megengedtetni kérte, mi alolirottak, az ezértben szükséges vizsgálat végett 
1354 számra kiküldve lévén, jelentjük miként f.évi Dec. Hó 19-én a 
helyszínére kimenvén, és a folyamodó által kijelölt helyet megvizsgálván, úgy 
találtuk, hogy a kérdéses utca igen tágas lévén, a felállítandó kereszt, az arra 
járó kelő kocsiknak útjában nem csak hogy nem álland, hanem azok mellette 
igen kényelmesen elmehetnek egymásnak, bármi teherrel is kitérhetnek, 
ezenkívül a :/: alatti mérnöki rajzból láthatólag, az általunk kitűzött hely oly 
nyilvános, hogy a felállítandó kereszt négy utcára szolgáland, -  minél fogva
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a kívánt kereszt felállítása, véleményünk szerint, minden akadály nélkül 
megengedhető. Ez alkalommal az alapítványul szolgáló ’s 50 frrol szóló 
nyugtát 3. /. alatt eredetiben bemutatom. Szabadkán. 1861. Dec. 26.

Mamuzsits Alajos tanácsnok.- 
Karvázy Pál város mérnök

Miután elhárultak az adminisztratív akadályok, felállíthatták a család 
nevében a keresztet a Zöldkoszorú utca sarkán a négy -  a Zöldkoszorú, 
Szeles, Vizi és Szappanyos (a későbbiekben Vörösmarty, Péter, Köteles és 
Lonovics) -  utca kereszteződésében kialakult téren.4

Mokossay keresztjegyzékének 140-es számú objektuma: Crux lapidea in 
V. circ. piatea Vörösmarti per familiam Osztrogonacz 1861 10/VH conf. et 
100 cor. provisa.

Az Széles (Szeles) utcának a XVIII. és XIX. században forgalomelterelő 
szerepe volt. A város nyugati és déli határából érkező tanyasiak 
lovasszekereikkel a Balázs-kereszttől indultak a városi vendéglő felé. Az 
Aranyszarvas és a Zöldkoszorú (Zágrábi és a Preradović) utcák pedig a déli 
és az északi városrész kereszteződésében voltak. A jelzett tér tehát 
tökéletesen megfelelt egy kereszt felállítására.5

Az 1862-ben, húsvét táján felállított terméskő kereszt a történelemi 
viharok ellenére is, sértetlenül az eredeti helyén maradt. Az utca nyugati 
oldalán, ott, ahol az 1915-ös térkép jelzi. Az 1998-as felújítása előtt corpus 
nélkül és romos állapotában is monumentális vo lt. Díszesen kialakított (a 
bibliai tízparancsolat köveit utánzó) keleti oldalának feliratozása, az 
elmosódott betűk ellenére is olvasható volt:

AZ ISTEN DICSŐSÉGÉRE 
E SZENT KERESZTET 

EMELTETTE
a z  OSZTROGONACZ 
CSALÁD 1862. ÁPRILIS 3.

A cifrázott végű csúcsrészen elhelyezett fém INRI-tábla valószínűleg az 
eredeti kereszttartozékok egyike volt. Láthatóak voltak a hiányzó corpus 
rögzítéshelyei is. A talapzat díszesen kialakított koronája felett álló Mária- 
dombormű, bár a kereszthez viszonyítottan aránytalanul kicsi volt, az 
eredeti is lehetett. Az elmúlt évtizedekben hiányzó gondozás folytán, 
nagyon leromlott a terméskő állaga.

1998-ban, mivel a szakvéleményezők szerint a mállási folyamatok 
annyira előrehaladottak voltak, hogy az eredetit nem lehetett átmenteni - 
egy másik kereszt részeit felhasználva, újat állítottak helyébe. A katedrális 
előtt álló Balázs Piri-kereszt felújított vörösmárvány részeiből és néhány új 
elemből alakították ki a jelenlegit. Az eredetiből csupán a négy alacsony 
kőoszlopot vaslánccal összekötő kerítés maradt meg, az is felújítva. A 
restauráció költségeit önkéntes adományokból gyűjtötték össze.
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Osztrogonacz Simon kérvénye (1861)

Az új kereszt kétnyelvű (horvát és magyar) feliratában megemlékeztek 
az eredetinek a felállításáról és a legújabb történésekről is. A talapzat 
északi oldalára került a magyar nyelvű:

EKERESZT AZ 1862.
ÉPÜLT OSZTROGONÁCZ- 
KERESZT HELYÉN A 
SZÉKESEGYHÁZ ELŐTT 
1804. FELÁLLÍTOTT 
BALÁZS PIRI-KERESZT 
MARADVÁNYAIBÓL 1998.
KÉSZÜLT EL.

A keleti oldalon megmaradt a Balázs Piri-kereszt eredeti felirata : P. 
Balás István csináltatta 1804. -  az úr dicsőségére, de rávésték a következő 
szöveget is:
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OVDJE JE STAJAO KRIŽ S NATPISOM 

OVAJ SVETI KRIŽ JE 
3.TRAVNJA 1862. 

NA SLAVU BOŽJU PODIGLA 
OBITELJ OSTROGONAC.

OBNOVLJENO DAROVIMA VJERNLKA 1998. 
FELÚJÍTTATOTT A HÍVEK ADOMÁNYAIBÓL.

A déli oldalon északi szövegének tükörfordítása olvasható:
1998. PODIGNUTO NA 
MJESTU 1862. GODINE 
POSTAVLJENOG OSTRO- 
GONČEVOG KRIŽA OD 
OSTATAKA KRIŽA KOJI 
JE OD 1804. GODINE STA
JAO PRED KATEDRALOM.

Az egyenes végű kereszt egyetlen tartozéka a restaurált, fémöntvényű 
corpus, amely a Balázs Piri-keresztet díszítette. Az eredeti helyén is 
hiányzott az INRI-tábla, rögzítéshelyét a jelenlegin betömték. Jól látható a 
corpus lábainál lévő törésvonal, amelyet kívülről fémkapcsokkal rögzítettek 
a felújítás alkalmával. A Mária-domborművet nem helyezték el az újon. A 
keresztgondozást a környékbeli hívek önkéntes alapon vállalják.

1 1862. február 22-én végrendelkezett a nagybeteg Osztrogonacz Simon és neje, Kuluntsits 
Katalin. Ingatlan vagyonuk tbk.: 74 lánc szállásföld a verusicsi pusztán (a Siskovits- és 
Lénárd-birtokok között), 20 kapa szőlő a Buckákban és városi lakóház a VI. körben (4006 
sz. alatt). Három fiúk és három leányuk az örököseik (SzTL, 10-A-28/1862.).

2 SzTL, 2930/polg. 1861.
3 SzTL, 2930/polg. 1861.
4 A jelenlegi Preradović, Mamuzsics Lazar, Dimitrov G. és az Iványi I. utcák találkozása. 

A Zöldkoszorú vagy Vanczaga, a néhány évtizeddel a keresztállítás előtt még működő, 
Városi Vendégfogadó neve, amely a jelenlegi Preradović és Iványi I. utcák 
kereszteződésében állt (SzTL, 16-A-59/aec. 1838.).

5 Korábban Katona Sörke György és Vér Ferenc is ide szeretett volna közkeresztet állítani.

Vér-kereszt
Feleségének, Mukits Magdolnának korai elhalálozása után öt évre, 

1863-ban fordult Vér Ferenc - 48 éves helybeli földbirtokos - keresztállítási 
kérelmével a városi hatóságokhoz:1-2-3

Tekintetes Tanács
Urunk tiszteletére és emlékezetére ohajtásom van, a szokásos alap tőke 

lefizetése mellett Urunk feszületét egy márványkő kereszten családom neve
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alatt, és pedig a helyiségre nézve a Széchéni sétatér elején ifj. Báró Rudits 
házával szemközt, vagy pedig istenben boldogult bajsai Vojnits Dániel háza 
mellett 6-ik körben az országúton felállítani.

Vér-kereszt (1915)

Esedezem tehát a’ tettes tanács előtt: méltoztattna ezen Dicsőemlékezeti 
tervemet kegyesen megengedtettni, ’s a helységre nézve a’ szükséges térséget 
mielőbb kijeleltetni, annál inkább minthogy e’ napokban Pestre indulván, ez 
alkalommal a’ kőmetszést megrendeltetni képes ’s biztos legyek. Kelt 
Szabadkán Julius 3-án 1863

alázatos szolgája a tett. Tanácsnak 
Vér Ferencz

Július 11-én tartott községi ülésen foglalkoztak a folyamodvánnyal és 
Sztipits Kristóf tanácsnokot bízták meg a helyszíneléssel és a leendő 
„keresztszomszédok” kikérdezésével: 3109/290. Olvastatott Vér Ferencz 
helly. földbirtokosnak folyamodványa, mellyben a’ Széchényi séta teren, a 
vagy is Vojnits Dr. Mihál háza táján egy márvány kőfeszület felálításaért 
esedezik.

Határozat: Ezen folyamodvány következtében az a tájon lévő szomszédok 
kihalgatása mellett Stipits Kristóf tanácsnok ur tudósítást adandólag 
kiküldetik.

1863 októberében elkészült a tanácsnoki jelentés:4
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Tekintetes Községtanács !
Folyó évi Jul. 11-én tartott Községtanács ülés 3109/290 szám alatti 

meghagyás folytán alulírt kiküldve lévén, miszerint folyamodó Veér Ferencz 
által felállítandó márvány kereszt helyiségét megtekintvén, az e tájon 
szomszédokat e tárgyra vonatkozólag be egyezésük végett halgatnám ki, és 
a’ tapasztaltakról jelentésemet adjam le.

Ezen meghagyás következtében van szerencsém hivatalosan jelenteni, 
hogy özvegy Vojnies Dániel asszonyság háza előtt térség megtekintése után, 
az e tájon a szomszédokat, névszerint ö. Vojnies Dániel asszonyságot, 
Jakobcsics József és Valicsek József urakat a végre szollítottam fel, váljon a 
kereszt felállításába beegyeznek é vagy sem, -  kik is egyhangúlag oda 
nyilatkoztak - miszerint semmi ellenvetésük nincsen.

Ennek folytán véleményem szerint a folyamodónak kérelme megadható 
lenne. Szabadkán Oct 5-én 863

Stipics Kristóf 
tnok

Nem tudni miért vetették el a sétálótéri helyszínt, mert végül a keresztet 
a Zöldkoszorú utca végén, több utca keresztezésében kialakult téren 
állították fel 1863-ban.5

Mokossay M. keresztjegyzékének bejegyzése: 141. Crux e marmore 
rubro in toro Arany János per Franciscum Vér 1863 15/12 erecta et 100 cor 
fundata.

Ma is az eredeti helyén áll, - a Tomislav királyról elnevezett téren 
kialakított háromszögletű parkban - mintegy 13 méterre az egykori Vojnits- 
ház előtt, ahol a későbbi várostérképek is jelzik6 A vörös márványkereszt 
talapzatának déli oldalába a következő feliratot vésték:

A
jé z u s  k r is z t u s  DICSŐÍTÉSÉRE

ÉS A ROM. KATOLIKUS SZ. VALLÁS TISZTELETÉRE 
E M E L T E T T E

V É R  F E R E N C  Z v á r o s i  p o l g á r  
ÉS HAJADON LEÁNYA VÉR JULIANNA 

1863-IK -  .ÖZ....SÉGŰ ÉVBEN
Gerenday Pesten

Eredeti tartozékaiból csak a fémcorpus van meg. Az egyenes végű 
csúcsrészén látható az INRI-tábla rögzítéshelye. Az alacsony oszlopokat 
összekötő, öntöttvas lánckerítése valószínűleg még az eredeti.

Vér Ferenc kétszer házasodott. További szakrális építmények alapítását 
is tervezte, többek között a kálváriakápolnát is fel szerette volna építeni, de 
az 1866. március 14-én bekövetkezett halála megakadályozta az ájtatos 
jótékonyságok kivitelezésében.8
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Vér Ferencz kérvénye (1863)

A feliraban jelzett egyetlen gyermeke, Julianna, 1866-ban, még kiskorú 
volt (sz.1845/6), de a következő évben már Varga Károlynéként végrendel
kezett. Nem gondozhatta sokáig az apai örökségként rámaradt keresztet, 
mert 1871 júüusában - utódok nélkül - maga is elhunyt.9

Az elmúlt évtizedekben a helyi plébánia és a környéken lakó hívek a 
karbantartói. Az enyhén mállásnak induló (jól kivehető repedésvonalak a 
talapzatban) keresztet a közelmúltban, 1999-ben újították fel - önkéntes 
adományokból és a helyi plébánia kivitelezésében.
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1 Mukits Magdolna, a közismert polgármester, Mukits János leánytestvére, 1858. október 
2-án. hunyt el.

2 Vér Ferenc apja István (elhunyt 1851 májusában), anyja Balázs Piri Helena (elhunyt 
1849-ben), egyetlen testvére Erzsébet (Kádár Mihály, a ludasi keresztállító, Kádár 
György fiának a felesége). Vér István 1851 januárjában végrendelkezett tetemes 
vagyonáról; ősi ház a város VI. körében, 33 kapa szőlő a Buckákban, 24 lánc kaszálló, 
207 lánc szállásföld a györgyéni pusztán, malom és kocsma a városban. Pénzének és 
ingóságának nagy részét Ferenc fiára hagyta (SzTL, 10-A-29/851).

3 SzTL, 3109/polg. 1863.
4 SzTL, 3109/polg. 1863
5 Tormásy tévesen jelzi az utcát (az Aranyszarvas utcában), mert a jelenlegi Zágrábi volt a 

egykori Aranyszarvas utca, melynek folytatását, a városi vendégfogadóról (Zöldkoszorú 
vagy Vancaga) nevezték el. A keresztállító háza is a közelben volt, a Petőfi utca déli 
oldalának nyugati szakaszán. Ezt a házat (VI. kör 3990, az ún. Városi Zöldkoszorút) 
ajánlja fel 1864-ben Vér Ferenc leányiskolának (SzTL, 4515/polg. 1864.). Hasonló 
ajánlatot tesz a leánya, Varga Károlyné Vér Julianna is az 1871-ben kelt végrendeletében.

6 A XIX. században Arany János tér. Az 1900-as évek elején itt volt a tolipiac.
7 A Vojnits Mihály-féle ház a kereszt mögött állt. A ma is meglévőt Vojnits Sándor építette, 

akinek a fia, Vojnits Oszkár, az ismert afrikai vadász (1864-1914). Az utóbbinak földi 
maradványait ebből a házból kísértek ki a Bajai temetőben lévő családi sírboltba (SzTL, 
Bajsai Vojnitsok-doboz, gyászjelentések).

8 Az 1865. március 29-i községi ülésen tárgyalnak Vér Ferenc folyamodványáról, melyben 
a kálváriakápolna építéséhez szükséges tégla kiégetésének engedélyezését kéri (SzTL, 
községülési jgyk. 1865. 1477/113.).

9 A gyámszéki hivatal Zombortsevits Ferenczet bízza meg a kiskorú Vér Julianna gondnoksá
gával és jogi képviseletével (SzTL, 2936/polg.l866). Részlet Varga Károlyné Vér Julianna, 
1867. június 16-án kelt és az elhalálozását követően, 1871. július 31-én meghirdetett végren
deletéből: 1-ör Vagyonom áll azon összes ingatlan és ingó vagyonból, melyet 1866 év martius 
hó 14-én elhunyt boldogemlékű édesatyám Vér Ferencz, úgy 1858 évi october 2-án elhunyt sze
retett anyám Vér szül Mukits Magdolna után örököltem. Mivel nincs gyermeke, általános 
örökösévé a férjét, Varga Károly ügyvédet teszi meg (SzTL, 8346/polg.l87).

Mamuzsich-kereszt
1862 októberében fordult idősb. Mamuzsits Boldizsár, V. köri lakos (3301 

h.szám alatt) a tanácshoz, egy közkereszt felállításának engedélyezéséért:1
Tekintetes Tanács ! Alolírt a Szentlélek sugallása által meghatva elhatáro- 

zá magában 5-ik körben a bajai Ország úton Biliczky György és Mamuxits Lá
zár urak háza közt az Isten tiszteletére egy csinos kő kereszt felállítatását, és 
ennek fundationalis 50 f. tőke letételét. -  Ezen szándokát ki nyilvánítva 
esedezik, miszerint a Tekintetes Tanács szíveskednék ebbéli óhaját méltányol
va megengedni, és a helyet megvizsgálva az illető pontot kitűzni. -  Maradván 
a Tketes Tanácsnak alázatos szolgája idis Mamuxits Boldizsár.

A folyamodvány címzettje az október 16-án tartott ülésen tárgyalt a kére
lemről. 5276/339. Mivel a községtanács a folyamodónak ezen vallási buzga
lomból eredő szándékát helyesli, az ehez kívánt engedélyt tőle meg nem ta
gadhatja, ennek folytán Németh Péter és Kuluncsits Lőrincz képviselő urak a 
hely kitűzése végett kiküldetnek.

A hatósági engedélyezés után, 1863 folyamán felállították a kőkeresztet az 
emeltető kívánsága szerint a Bajai utcában (Május 15-e út), a Hold (Varesi)
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utca kezdeténél. Alapítványa révén rákerült a Mokossay-féle keresztjegyzékre 
is: Crux lapidea in piatea Bajaensi a Balthasaro Mamuzsich 1863 13/n erecta 
et fund 63 coronis provisa.

Ma is az eredeti helyén áll, az utcakereszteződés nyugati sarkában, ott, 
ahol az 1915-ös részletes várostérkép jelzi. A templomi alapok és a családi

gondozás hiányában már évtizedek óta a környékbeli hívők rendezik - 
tisztogatják, meszelik, festik.2

A déli tájolású terméskő kereszt talapzatának feliratos oldalát díszesen ki
képezték, de maga a felirat mára már olvashatatlan. Néhány betűtöredéken 
kívül (... MÁM...) a szöveg teljesen megsemmisült. A cifrázott végű csúcs
szárak részben hiányosak a mállási folyamatok következtében. Fémöntvényű 
tartozékai: INRI-tábla, corpus és Mária-dombormű.

A felirat megsemmisülésének következtében a környéken lakók előtt ma 
már ismeretlen a keresztállító kiléte. A köznép névadási kedve is „csődöt” 
mondott e kereszt esetében, csak egyszerűen „keresztinek nevezik a 
környékbeliek.

1 SzTL, 5276/polg. 862.
2 Az elmúlt évtizedekben, - 1996-ig - önkéntes alapon, Boszándli Márton Margit (1925— 

1996) gondozta. Az elmúlt néhány évben Kopiloviéné Majláth Zorica (szül. 1938, lakása 
a Lukács István utca 20 alatt) vállalta a kegyes kötelezettséget - 2000-ben átfestette a 
megtisztított kőfelületeket (fehér betonfesték), a tartozékokat pedig fémek aranyozására 
kialakított festékkel vonatta be.
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Mamuzsits Boldizsár kérvénye (1863)

Stegmann-kereszt
Az 1800-as évek végén áthelyezett állatpiac területe, a Régi Baromvásár

tér évekig beépítetlen maradt. Az egykori vásártér déli sarkát képező közté
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ren - a Bajai út és a Marulić utcák kereszteződésében - az 1920-as években 
kezdték el az építkezéseket. A Stegmann család 1926-ban épített itt házat,

Stegmann-kereszt (a szerző bejelölése)

majd az építést követő harmadik év
ben, 1929-ben kőkeresztet állítottak 
a családi házuk előtti téren (V. 
Masleša tér 6. előtt).

A keleti tájolású vörös műkő 
kereszt az eredeti helyén áll, néhány 
méternyire a ház tér felöli frontjá
tól. A talapzat keleti oldalán követ
kező a felirat:

NA SLAVU BOŽIJU PODIGOŠE 
OVAJ KRIŽ

STEGMANN ANDRIJA
ISUPRUGA

SABO B. VERONIKA1
„P rop et BIZA NAS”

1929.
PAUKI KNAPECZ 
SOMBORSKI-PUT

Vagyis: Ezt a keresztet Isten dicsőségére emeltették Stegmann András 
és felesége, Szabó B. Veronika 1929-ben. „Érettünk feszíttetett meg.”

A lóherevégű csúcsrészre helyezett INRI-tábla fémöntvény, ahogyan a 
corpus és a Mária-dombormű is. Az alacsony oszlopokat összekötő 
vasláncból (? vasrudak) kialakított kerítéséből hiányoznak a fémrészek. A 
kerítés belterét kitéglázták.

A közelben lakó adatközlők szerint, a beteg gyermekük (Stegman And
rás 1919-1985) gyógyulása érdekében emeltették. A megözvegyült Veroni
ka az 1990-ben bekövetkezett haláláig rendezte a keresztet és környékét.

1 Szabó B. Menyhért ( 1867- 1942) leánya, Veronika ( 1899- 1990).
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Katona György-féle kereszt, Fehér kereszt
A halasi úti, ún Fehér kereszt állításának előzményeiről, Katona György 

1852 decemberében kelt végrendeletéből tudunk meg közelebbieket:1

7-er Közárverés útján eladandó többi vagyonombul az alább elősorolandó 
természetbeni hagyományok kivételével, -  következő ájtatos hagyományokat 
rendelek, nevezetesen:

a.) E városbeli Ferenciek templomára, jelesen pedig önnön ’s első nőm lel
ki nyugalmáért tartandó misékre 200 ftat w. hagyományozok; továbbá

b.) E város György és Rókus külvárosi, úgy szinte Ludasi kültéri templo
mok mindegyikének száz, összesen 300 frat w. hagyományozok olly kikötés
sel, hogy magam ‘s első nőm lelki nyugalmáért évenként egy egy mise 
szolgáltassék; úgyszinte

c.) Fiatalabb koromban mint juhász e’ városban, Kunbaján ’s Kisszálá- 
sán szolgálván, mint pásztor e’ vidék minden határait bejártam, ’s isten se
gedelmével minden veszélytől, ’s kártol ment voltam, azonfölül két 
gyermekem Mélykúton, kettő pedig Almáson eltemetve lévén, a’ körüllévő 
templomokrul is, az úr Isten tiszteletére ’s dicsőítésére megemlékezni 
óhajtván, a’ Mélykúti, Almási, Kunbajai, Bajmoki, Patséri, Omoravicai, 
Bajsai, Topolyai, Moholyi, Zentai ’s Csantavéri r. catholicus templomokra 
külön váltó száz, száz, öszvesen 1.100 frat w. hagyományozok.

d.) Házam közelében a’ belvárosbúi vezető Pesti út, ’s Hangász útcák 
egybefolyásánál a’ fenálló kút táján, a’ mennyiben ezt életemben fel nem állí
tanám, továbbá a’ volt Zöldkoszorún, Valitsek ’s Vojnits Dániel urak házaik
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közötti téren, valamint a’ ludasi templom előtt három kő keresztek felállítá
sát ’s vasakbeli körülkerítését rendelem, mely célra az alapítványi szokott díj
jal együtt, külön váltó ezer, ezer frat, öszvesen 3000 frat w. hagyományozok.

Katona György végrendeletéből (1852)

A továbbiakból kitűnik, hogy gyermekei nincsenek, a távolabbi rokonai 
pedig más helységekben élnek. A testamentumban elrendeltek végrehajtó
jául Zomborcsevits Ferenc ügyvédet kérte fel, aki a végrendelkező halála 
után (1854 szeptembere) teljesítette annak végakaratát (lásd a Rókus- 
kápolnánál).

A kőalapba helyezett öntöttvas keresztet a Rókus-kápolna előttivel
1855. október 20-án szentelték fel. Erről Iványi is megemlékezik: egyúttal a 
kápolna előtt egy Katona György nevű juhásztól felállított új kőkereszt is 
benedikáltatott. Innen egy másik ugyanattól emelt kereszthez vonultak a 
baromvásár felé a Hangász-utcában.

Jelenleg is az eredeti helyén áll -  a későbbi Kovács utca és Halasi út (a 
jelenlegi Mayer fivérek utca és Karadorde út) találkozásánál -  a jelzett út ke
leti vonalában. A kőtömbökből kialakított alapzatot és a nyugati tájolású,
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egyenes végű vas felső részt a tartozékaival (öntöttvas INRI-tábla és corpus) 
egyetemben, már a kezdetektől fehérre festették. A végrendeleti meghagyás 
szerint alacsony kőoszlopok között kihúzott vaslánckerítéssel kerítették be.

Valószínű, hogy eredetileg sem volt rajta felirat és a színéről kapta a 
megnevezését, amit a későbbi szerzők rendre alátámasztanak. Iványi idejé
ben is így nevezték: Katona Sörke György állította fel 1855-ben. Ugyanő 
állíttatta fel az ú.n. fehér keresztet is a Halasi utcában.

Mokossay M., vaskeresztről és „fehér keresztiről számol be a 
keresztjegyzékében (1901): 142. Crux ferrea „fehér kereszt” dicta in piatea 
Halas a Georgio Katona 1855 17/XI erecta et fund. 63 cor. provisa.

A helyi újságok tudósításaiban is így szerepelt (1897): VIHAR 
MENNYKŐCSAPÁSSAL. A halasi-uton a fehér kereszt átellenében egy 
telefon oszlopba a mennykő is lecsapott.2

A Szent Teréz-plébánián befizetett 30 forintos alapítvánnyal, 
évtizedekre megoldódott a gondozása, amire az örökösök hiányában 
fokozottabban szükség volt.

Nincsenek adataim arra vonatkozóan, hogy lerombolták volna a 
világháborúkat követő években. Az adatközlők csak az 1972-ben történt 
véletlenszerű ledöntéséről tudnak, ami után a közelben lakó hívek 
gyűjtöttek adományokat a felújításhoz. Masszív betonalapot és 
talapzatkoronát alakítottak ki, amelyek között meghagyták az eredeti 
terméskő darabokat. Az alaptalapzatot, valamint a kijavított és 
megtisztított felső részt is, a hagyományoknak megfelelően, fehérre 
festették. A kerítését nem újították fel. További gondozását is önkéntes 
alapon oldotta meg a környék lakossága.3

1 SzTL, 10-A-46/852.
2 Bácskai Ellenőr - 69. szám 1897. augusztus 29. vasárnap.
3 Az 1960-as évektől, harminc éven át a közelben lakó (Halasi út 24.) Karóné Kopilović 

Erzsébet (sz. 1915) tartotta rendben - a felújításkori pénzgyűjtést is ő szervezte. A 
vaskereszt és a corpus felújítása a szintén közelben (Niši utca 4-ben) lakó Gáffi László 
(sz.1931) munkája. Jelenlegi önkéntes gondozója Szaghmeiszterné Horváth Mária (sz. 
1949 - lakik Halasi út 60-ban).

Vörös kereszt
A Határőrvidék megszűntét (1743) követően a tömegesebben betelepülő 

magyarság a város későbbi VI. körében talált üres telkeket Elsősorban ide, a 
város északi felének középső részébe települtek, ékszerűen a már itt lakó szerb 
és bunyevác (dalmata) közösségek közé. A Nagyrét lefolyását biztosító 
Jaszi-bara alacsony, vizenyős térségében, dombhátak tövében építették fel 
házaikat.

Az első évtizedekben csatornázással, valamint gát- és hídépítéssel is foglal
kozniuk kellett az ideérkezőknek. Hidat építettek pl. a későbbi Gyula utcában 
mesterséges mederbe kényszerített vízfolyás fölé, a Hegyes utca vonalában.1
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Több állandó és időszakos forrás található a környéken. Az egyik ilyen 
forrás e hídtól száz méternyire volt délnyugatra, ezt később Szentkútnak 
nevezték. 1807-ben e két térelem (híd és forrás) közelében, néhány 
környékbeli költségén közkeresztet állítottak.

Pacher jegyzékén a 16-os számot viseli ez a kereszt: 16./ A Prágai Kőhíd 
utcában / fából és képpel / Matulov Tamás, Hubert József, Szlifka Mihály, 
Jáger Pál / 50 váltó fttal megalapozva / 1807. január 24-én.

A későbbi szerzők is rendre megemlítik. Tormásy Gábor a következőket 
írta róla. : 1807-ben emeltetett az úgynevezett „vörös” kereszt a prágai híd
nál Matulov Tamás, Hubert József, Szlifka Mihál és Jáger Pál költségén, 
melyet 1874-ben azon városrész magyar lakói kőkereszttel helyettesítettek s 
fenntartására alapítványt tettek.2

Mokossay keresztjegyzékén is szerepel: 144. Crux lapidea in circ. VI. sic 
dicta, vörös kereszt a 1807 erecta et fund 42 detrita ex oblatis fidelium anno 
1874 1/IV cor provisa.

A színéről történt elnevezése vált közismertté. A helyi újságok is így je
lölték a tudósításokban. A PRÁGAI HIDIJTCÁBAN a vörös kereszt mellett 
oly mély födetlen árok van, hogy az ottan uralgó egyiptomi sötétség mellett 
nem csodálható az, hogy a legutóbbi időben már két kocsi fordult bele... 
(Szabadka és Vidéke, 1878 október 6. 71.szám).

A Vörös kereszt és a Prágai híd utca kereszteződésében álló kereszt há
rom, különböző korból származó részre tagolódik. Az alsó -  homokkő rész
-  az eredeti fakereszt talapzata lehetett. A délkeleti, híd felöli oldalán levő 
feltételezett feliratozása már régen megsemmisülhetett. E részt jelenleg is 
vörösre festik a felújítások alkalmával. A középső -  vörös márvány -  része 
a feliratból ítélve, 1874-ben készült:
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E KERESZT ISTEN DICSŐSÉGÉRE 
A

HELYBELI MAGYAR AJKÚ HÍVEK ÁLTAL 
KÖZADAKOZÁS ÚTJÁN GYŰJTÖTT KÖLTSÉGEN 

E M E L T E T E T T
1 8 7 4 .  ÉVBEN

ISTEN JUTALMAZZA MEG 
AZ INDÍTVÁNYOZÓKAT.

A D A K O Z Ó K A T .

A lóherevégű felső rész szürke márványanyagából következtetve, valószí
nű, hogy az 1874 utáni időkben helyezték a talapzatra. Az öntöttvas INRI- 
tábla formája is arra utal, hogy a XIX. század második felében készülhetett. 
A corpus és a Mária-dombormű készítésének ideje nem köthető egyik 
korszakhoz sem.

Alapításától a környékbeliek gondozzák. Az elmúlt évtizedekben a kö
zelben lakó Sinkó Pál (sz. 1911) többször is felújította. Ő építette köréje a 
vaskorlátot az elkorhadt léckerítés helyett a 70-es években, az alap körüli 
betonszegélyt is az ő költségén csinálták.

1 A jelenlegi Sv. Miletić és a Prágai utcák találkozásánál.
2 A keresztál Utókkal azonos nevű családok, a századfordulón készült telekkönyvi 

összeírások szerint nagy számban éltek a kereszt közvetlen közelében.

Mikuska-kereszt
1868 augusztusában fordult a tanácshoz Mikuska Lukács földbirtokos, 

VII. köri lakos1 a következő kérvénnyel:

Tekintetes Tanács !
Megváltónk és a’ Romai katolika hitünk dicsőítésére elhatároztam, hogy 

saját költségemen egy öntött vas keresztet -  mellyet tégla alapzatba 
foglalandok.- fogok felállítatni, ’s ezt már meg is rendeltem.

Ezen most mondott kereszt ki számításom szerint 80 ftban kerülend o.é. 
tehát ennek örökidőre leendő jókarbani fentartására, enekutáni újbóli 
felállítására 80 ftot alapítványul lefizetni magamat kötelezem.

Ennél fogva esedezem: miszerint ezen keresztnek a’ 7. és 8-k kört 
elválasztó úcza legfelső részen leendő felállítatására engedélyt adni.

alázatos szolgája 
Mikuska Lukács 

földtulajdonos
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Mikuska Lukács kérvénye (1868)

Antunovits József, a helyszínelésre kiküldött tanácsnok 1868. augusztus 
17-i jelentésében2 írta:

Tekintetes Tanács!
Mikuska Lukács helybeli földbirtokos abbeli folyamodványára, 

meDyszerint a 7-ik és 8-ik kört elválasztó utcza felső végén egy öntött 
vaskereszt feláUíthatására magának engedélyt kér adatni -  alulírott elnökileg 
3526/polg sz. a. véleményes jelentéstétellel bízattatván meg, ezen 
megbízatáshoz képest van szerencsém jelenteni: Miként Scultéty János 
városi építész urral kimenvén a helyszínére, s megtekintvén a felállítani
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szándékolt kereszt helyiségét, azt részünkről is elfogadhatónak találtuk; 
egyúttal pedig a mondott keresztért járó 50 forintnyi alapítványi összeget 
nevezett folyamodótól átvévén, azt % alatti elismervény szerint, főtisztelendő 
Probojcsevics János sz Terézegyházi plébános és esperes ur kezeibe 
lefizettük.

Ezeknél fogva tehát a kért engedély megadandó lenne. Szabadkán, aug. 
17-kén 868.

Antunovits
tnok

Az augusztus 254 tanácsülési jegyzőkönyvből: 3526/503. Felvétetett 
Mikuska Lukács helybeli földbirtokosnak folyamodványa, melyben a 7 és
8-ik kört elválasztó utca felső végén egy öntött vas kereszt felállítását 
megengedtetni kéri, melyek kapcsában olvastatott Antunovits József 
tanácsnok, mint vallásügyi előadónak váleményes előterjesztése, mely szerint 
Scultety János városi építésszel a helyszínére kimenvén, a kijelölt helyiséget 
igen alkalmatosnak találták, -  ennélfogva a kért engedély megadhatónak 
véleményezik, -  továbbá jelenti, hogy nevezett folyamodó a szükségelt ke
reszt fenntartás alapítványi összeget ö.é. 50 frtokban befizette, mely összeg 
a sz. Terezia belvárosi plébános főtisztelendő Probojcsevits János prépostnak 
a jelentéshez csatolt eredeti elismervény szerint át is adatott.

Határozat: Folyamodó Mikuska Lukács helybeli földbirtokosnak a város 
7-ik és 8-ik körét elválasztó utca felső /: éjszaki végén egy öntött vas kereszt 
felállítására kért engedély a vallás és közoktatásügyi bizottmány előteijeszté- 
se is ezennel megadatik, -  miről folyamodó felzetileg értesitetni rendeltetik.
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A keresztet ugyanabban az évben felállították a Csernovits utcában, a 
sánc közelében, ahonnan az utca a szőlőkbe vezető útként folytatódott 
észak irányba..

Mivel volt alapítványa, Mokossay M. is jegyzékbe vette: Crux lapidea 
penes coemet. gr. n. unitum a Luca Mikuska 1868 1/XI erecta et 100 
coronis fundata.

Kilenc évtizedig az eredeti helyén maradt -  a város felé fordítva - az út
kereszteződés előtt kialakított, háromszögletű zöld szigetben. 1962-ben a 
város vezetősége áthelyeztette a jelenlegi helyére, a Szent Kereszt-templom 
kertjébe, mert zavarta a közlekedést. A templomhoz vezető út keleti 
oldalára állították fel, harmincméternyire az utcától.

Valószínűleg csak az öntöttvas kereszt és tartozékai az eredetiek. 
Kétlépcsős alapzatának az alsó része 1962-ban készült. Nem tudni, hogy 
1868-ban a talapzatot milyen anyagból készítették - a jelenlegi 
márványlapok alatt terméskő tömböt sejtünk. Mindenesetre az eredeti 
feliratot nem a talapzatra, hanem a corpus lábainál elhelyezett ovális 
dísztáblára írták.

Nem tudjuk, ki, mikor fedte be fehér márványlapokkal a talapzatot. 
Ekkor láthatták el a déli oldalán található felirattal is:

EZEN SZENT KERESZTET 
AZ ISTEN 

DICSŐSÉGÉRE 
EMELTETTE

MIKUSKA LUKÁCS
ÉS NEJE

BERKES ÖRSZÉBET3 
1868.

IDE HELYEZTÜK 1962-BEN.

Az eredeti, öntöttvas felső részről hiányzik a csúcsrészek találkozásánál 
elhelyezett napsugárdísz felső része. A fémöntvényű corpus és a Mária- 
dombormű között elhelyezett tábla állagának romlásával megsemmisült a 
rajta lévő felirat is.

1 Az 1898-as telekkönyvi összeírás szerint, a VII. kör 199-es telek tulajdonosai Mikuska 
Lukács és neje, Berkes Erzsébet. A szomszédos telek (198) pedig ifj. Mikuska Lukács és 
felesége, Czuczi Josefa tulajdonát képezi. Az 1906-os összeírásban a 199-es id. Mikuska 
Lukács háza, a 198-as pedig ifj. Mikuska Lukácsé. Az egykori Herceg utcában (ma az 
Ognjen Price utca) található telkek helyén néhány éve tömbházak épültek.

2 SzTL, 3526/polg. 1868.
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3 Két Berkes Örzsébetet emlegetnek a levéltári adatok. 1855 tavaszán Berkes Örzsébet, 
akinek a férje császári katona, kéri a várost, hogy vegyék fel az újszülött gyermekét a 
lelencek közé, mert szegénysége miatt nem tudja eltartani (tan. ü. jgyk. 1855. ápr. 21.). A 
másik Berkes Örzsébet az 1855-ben kolerában megbetegedett, végrendelkező Nagy Torma 
András ( VIII. kör. - Dávid utca) fiatal, terhes felesége volt. A végrendelkező mindent a 
nejére és születendő gyermekére hagyott, egyebek mellett a Mikuska Lukácstól vásárolt 
30 lovat is (SzTL, 10-A-82/1855).

Mateovics-Kovatsev-kereszt
Alapítványának jóvoltából a forrásmunkák megemlítik a Mateovics 

Máté és Kovacsev Iván által 1810-ben felállított fakeresztet, amely néhány 
évtized múlva végleg eltűnt a városból. Pacher F. jegyzéke: 12. / An. domum 
D. Száríts senatoris / Ex ligno e effigie / Mateovits Matheus Kovatsev 
Joannes / ex 100 ft. w. per eos. depositis / 26. Mai 810. Demerácz sem 
hagyja ki a jelentéseiből: ... d.) több keresztek habár alapítványuk megvan 
összedőltek ’s többé félném építettek, ilyenek az . /. alatti... 12 számú néhai 
Száríts tanácsnok úr, igazabban megye háza előtt melly néhai Mateovits, ’s 
Kovatsev Iváné volt... (1845). Az 1848-as jelentésében az újraállítását 
szorgalmazza a tanácsnál:... a’ megyei magazzinom és illetőleg néhai Száríts 
Jakab tanácsnok most fia Száríts Simon ur házánál volt, de mivel alapítása 
van, ujdon felállítandó.

A keresztet nem emeltették újra, pontos helyét sem tudjuk 
meghatározni. Valószínű az Egészségvédelmi Intézet helyén, a Zmaj utca 
(Raktár utca) végén, a Majsai kapu közelében állt néhány évtizedig 1810 és 
1840 között.

Szegedi úti kereszt
A Szegedi út elején közkereszt állt a XVIII. század második felében. A 

forrásmunkákban a szerzők nem tesznek róla említést, de meglétét 
bizonyítja az 1778-as kéziratos várostérkép, amelyen a későbbi Kálvária 
(Vojnits-féle) szegedi úti bejáratánál egy kereszt van bejelölve. Az 1840-es 
évekre már a köztudatból is kiesett a megléte, mert Demerácz Alajos 
tanácsnoki jelentésében már nem említi. A kálvária építésekor, 1817-ben 
tüntethették el, hiszen az átvette a kereszt szerepét is.

Zentai úti kereszt
Ennek meglétéről is csak az 1778-as térkép tudósít. A jelzett út kezdeti 

szakaszánál - a jelenlegi Sarić-szobor közelében -  közkereszt állt, amely 
1840-ig nyomtalanul eltűnt.

Péterváradi úti kereszt
Ez a harmadik közkereszt, amelynek meglétéről szintén csak az 1778-as 

térkép szolgáltat adatokat. A Pétervári út korabeli kezdeti szakaszán állt, a 
jelenlegi Radić fivérek és Makszim Gorkij utcák kereszteződésének délnyu
gati szögletében. A fentiekhez hasonlóan ez is eltűnt az 1840-es évekig.

91



SÁNDORI KÖZKERESZTEK

A falu telepítése 1786 folyamán vette kezdetét. Bacho János királyi 
biztos 1786 júniusában a következőket rendelte el a városnak:... és a falut 
azon helyre építse, ahol a péterváradi és a csantavéri út találkozik, a palicsi 
tó melletti emelkedésre (Iványi I). A falu telepítési munkálatait 1802-re fe
jezték be. Ekkor határozták meg a pravoszláv templom és a temető helyét. 
Az utóbbi a falutól délre volt a csantavéri út mentén. A Szent Demeter- 
templomot 1805-ben kezdték építeni, s az 1818-as évben készült el1.

A pravoszláv hívők mellé a XIX. század közepén nagyobb számú német 
telepes is érkezett. A római katolikusok plébániát és temetőt kértek, de 
csak az utóbbit kapták meg 1844-ben. 1926-ban vikária alapult a községben, 
melyet 1956-ban plébánia rangra emeltek.

1904-ben a városhoz csatolták közigazgatásilag, ez lett a XII. városi 
kerület. A legutóbbi területrendezéskor bővítették ki a tizenkilencedik 
századi határait dél és kelet irányban. Nincsenek levéltári források arra 
vonatkozóan, hogy volt-e kereszt a telepítést megelőző években a falu 
helyén vagy a közelében. Az 1823-as térkép viszont már jelöl egyet a község 
központjában. Ezt követően számos keresztet emeltettek. Az 1881-es
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felméréseken alapuló - 1894-ben megjelent - katonai térkép szerint, a falu 
minden fontosabb bejáratánál, valamint az állami és vallási intézmények 
előtt is volt közkereszt.2

*. A falu első évtizedeire vonatkozó adatokat Ulmer Gáspár Sándor községet bemutató 
művéből vettem át.

2 SzTL, Térképkészlet - 3.2.2.24.

Központi, 1852-ig álló kereszt
Az Ulmer által közölt 1823-as térképen egy kereszt áll a két főutca 

kereszteződésében - a jelenlegi Jugoszláv utca keleti tengelyében, az 
útkereszteződés közepén.Csak annyit tudunk róla, hogy 1823 előtt 
emeltették a pravoszláv templom közvetlen közelében, valószínűleg annak 
építésekor (1818-ban). E térkép szerint 1823-ban a falu egyetlen 
közkeresztje lehetett, valószínűleg fából volt és 1852-ig, a kőkereszt 
emeltetéséig állt a faluközpontban.

1852-ben Sándor község költségén egy vörös márványkeresztet 
emeltettek a faluközpontban. A feliratból és alakjából arra következtetünk, 
hogy a szerb híveké volt, míg a keresztállítást megelőző években betelepült 
római katolikus németség első közkeresztjét a békovai út elején állítatta fel.

A feliratában említett egyházközségi elöljárók a pravoszláv egyház hívői 
voltak. Az adatközlők megerősítették, hogy száz éven át az eredeti helyén, 
az útkereszteződésben állt - a régi fakereszt helyén, ahol az 1881-es térkép 
is keresztet jelöl. 1952-ben helyezték át a jelenlegi helyére, a 
templomkertbe - a templom bejárata előtt húzódó kerítés mögé, ezúttal 
keletnek fordítva a feliratos oldalát.

Az 1945 utáni történések szellemében a felszabadult helyre 1955-ben 
felállították a ma is meglévő Anya és fia elnevezésű emlékművet.
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A Szent Demeter-templom északkeleti sarkának közelében áll az 
áthelyezéskor megsérült kereszt talapzati koronája és a keresztszár

Sándor központja 
(a kereszt a szerző bejelölése)

beágyazási része sérült. Ekkor erősítették meg egy vaspánttal a talapzat 
felső részét. Többszöri felújításainak egyike alkalmával (2000-ben), az 
ószláv nyelvű feliratát is „olvashatóvá” tették:

Jelentése: Felállítva a sándoriak által Ršić Prokopia és Aradski Kiril 
egyházközségi elöljárók idejében, 1852-ben.
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A pravoszláv egyház gondozza jelenleg is. A jó állagú, eredeti 
formákban megőrzött szakrális emlékünk, a katedrális előtti Balázs Piri- 
kereszt lebontása után a legrégebbi a város területén.

László József-féle kereszt
A levéltári anyagban nincs semmiféle utalás arra, hogy a betelepülést 

követő évtizedekben lett volna római katolikusok által felállított kereszt a 
faluban. Az első ilyennemű kísérlet László József Sándori lakoshoz 
fűződik, aki az 1837 áprilisában megírt végrendeletében 10 forintot 
hagyományozott egy katolikus kereszt felállítására. „A Sándori Romai 
katolikus hitű Lakossok által az Helységbe fel állítandó új köröszt részére 10 
fkát váltóban - mellyek Testamentum fel törésekor és annak elolvasásakor 
feleségem által kiadatassanak. ... Sándorban május holnapnak 6-ik napján 
’834-ik Esztendőben. + László József... Sándori Háton zsellér.” 1

László József végrendelete (1834)

Mivel a pénz nem volt elegendő, a községi vezetőség kamatoztatás 
céljából a sándori jegyzőnél helyezte el az összeget, amíg nem születik
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döntés a kereszt felállításról. Nem találtam adatokat a László József-féle 
pénzen való kereszt felemeltetéséről, de valószínű, hogy eddig ismeretlen 
helyen mégis felállították. Három helyszín is számításba jöhet: az 1840-es 
évek végén megnyílt római katolikus temetőben, a falu északi bejáratánál 
vagy a későbbiekben kiépített Zimonyi vasút mellett2

1 László József neve az 1809-es évi lakossági névjegyzéken jelenik meg először (116-os 
házszám). Föld nélküli zsellérként jegyzik, de az 1823-as összeírás szerint már egynegyed 
házhellyel és 17,5 hold földdel (szántó és legelő) rendelkezik. Faluszéli telke az Ulmer 
G. által közölt telektérképen az egykori Iskola utca keleti végében, az Én. Szélső utcában 
volt (141-es sz.) - a jelenlegi Kutuzov generális és Aksentije Marodic utcák kereszteződé
sének északnyugati szögletében. Az 1834-ben kelt végrendeletét 1837 áprilisában hirdet
ték meg ( SzTL, Sándori doboz, 5/1837).

2 A László-féle telek közelsége miatt (alig háromszáz méternyire) a vasút környéke a 
legvalószínűbb.

Kereszthely a falu északi bejáratánál
Egyetlen adatunk van arról, hogy a falu XIX. századi északi bejáratánál, 

a jelenlegi Verusityi és Jugoszláv utcák kereszteződésénél kereszt állt. Az 
1881-es felmérésen alapuló katonai térképen a jelzett helyen egy kereszt van 
bejelölve a korabeü Csantavéri út nyugati oldalán.

Sándor falu (1881-1894)

A katolikus jellege és az anyaga (fa) nem kérdéses, de többet nem 
tudunk róla.

1837 után emeltethették, mert a László József-féle végrendeletből és a 
meghirdetése utáni hatósági iratokból az derül ki, hogy addig nem volt a

96



katolikusoknak közkeresztje a községben. A végrendeletileg hátrahagyott 
pénzből állíthattak egyet a falu bejáratánál - a kamatokkal felszaporodó 
alaptőkéből csak fakeresztre futhatta.

Kereszthely a zimonyi (belgrádi) vasút mellett
A falu keleti szélével párhuzamosan húzódó vasút nyugati oldalán egy 

kereszt van bejelölve a jelzett katonai térképen. Azon a helyen, ahol az 
egykori Iskola utca folytatásában keletre vezető út eléri az 1883-ban épült 
vasutat -  háromszáz méternyire a faluszéli házaktól. A László-telek 
közelsége miatt, feltételezhető, hogy ezen a helyen állítottak keresztet a 
László-féle hagyatéki pénzből, bár a Szebenyi család tagjai úgy tudják, hogy 
az elődeik (Szebenyi Vencel) a kőkereszt előtt egy fából készültet is 
emeltettek a jegyzőháznál levő malomnál, vagyis a jelen helyen tárgyalt 
kereszthely közelében.

Petrik-kereszt
Petiik József kisbirtokos - a városi kocsik kenésére szükséges háj városi 

leszállítója volt -  1856 tavaszán a tanácshoz folyamodott keresztállítási 
engedélyért.

1856. március 15-i tanácsülési jegyzőkönyvben a következő bejegyzés 
olvasható: 427. Petrik Jósef helybeli lakosnak folyamodványa mely szerint 
saját ugar földjén 4-ik dűlőben a Zentai Ország út mellett egy keresztnek 
letehetését megengedtetni, ’s e részből egy választmányt a kereszt helyének 
kijelölésére kiküldetni kér. Határozat: Teendő vizsgálatra, ’s a kért 
kijelölésre Blagoevits István tanácsnok úr egy maga mellé veendő képviselő 
urral tudósítást adandólag kiküldetik.

A nyár folyamán elvégzett helyszínelés eredményéről szeptember 13-án 
tett jelentést a tanácsnok: 1395. Ugyanaz f. É. 427-ik sz.ra jelenti hogy 
Petrik Josef helybelinek az általa kért feszület felállíthatási engedély, miután 
azon hely tulajdon birtokához tartozik -  megadható lenne. -  Határozat: 
Tudomásul bejegyeztetik.

Nincs rá levéltári bizonyítékunk, de valószínű, hogy felállították a 
keresztet, amelynek további sorsát nem ismerjük. Egy 1852-ben írt 
végrendeletből tudjuk, hogy a harmadik dűlő az un. Kőhátnál (Kameniti 
hat) érte el a Zentai utat -  a közelben állhatott tehát a Petrik-féle kereszt. 
Nehezíti a betájolást az a tény is, hogy a Kőhát és térsége (a Zentai út egy 
rzakaszával) a XIX. században Sándor község területéhez tartozott. Az
& 'atközlők emlékezete szerint a környéken csak a Szentkúton voltak 
k( rábban keresztek. Tudnak viszont egy fakeresztről, amely a Palicsi-tó déli 
partján állt az 1970-es évek végéig -  a tó jelenlegi két részlegét elválasztó 
töltés kezdetétől alig százméternyire délkelet irányban. Az 1881-es
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felmérésű katonai térképen jól látható, hogy egy magasabb földhát 
húzódott (Kőhát?) e helyen, amit a jelenlegi múút készítésekor hordtak 
szét - a térképen nem tüntettek fel keresztet.

' Egy 1852-ben kelt végrendeletből: Napkeletről a 3-ik dűlőben, az úgynevezett Kameniti 
hátnál fekszik...

Szebenyi-kereszt
A betelepülő római katolikus családok egyike volt Szebenyi Mátyás 

népes nemzetsége. A telepes unokája, Szebenyi Vencel állított kőkeresztet 
1873-ban az egykori jegyzőház sarkánál kialakított alacsony dombra.1 1873

októberében jelentette be a rókusi plébánosnak, hogy szeretne a faluban 
egy közkeresztet állítani és kéri hozzá az egyházi hatóságok engedélyét. Ezt 
követően Mokossay Mátyás plébános a falu elöljáróságához fordult: 255 sz. 
T. C. Érdemes Elüljáróságnak Sándoron Szebenyi Vencel sándori lakos 
bejelentette előttem abbéli szándokát, hogy Sándor Községben a nagy utón 
az iskola utcára tekintve, a jegyzői laktól számítva, egy kőkeresztet 
szándékozna emelni és alapítani. Az egyházi elöljáróság részéről ez ellen 
semmi akadály nem lévén, hiszem hogy a község Érdemes Elöljárósága is a 
helyiséget tekintve ebben megnyugszik. Szabadkán 1873. okt. 21. Az 
érdemes Elöljáróság iránt tisztelettel Mokossay plébános.

Idézzünk néhány gondolatot a válaszlevélből is: ... van szerencsém Fő
tisztelendő úrral tudatni, miszerint Szebenyi Venczel által szándékolt 
kőkereszt emelése a’ község részéről nem hogy nem gátoltatik, hanem meg 
pártoltatik.2

Ugyanabban az évben a jelzett helyen, vagyis a Nagy és az Iskola utcák 
kereszteződésében felállították a Küsztner-féle szegedi kőfaragó műhelyben 
készült keresztet, melynek a nyugati oldalára a következő feliratot vésték:3
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A MEGVÁLTÁS SZENT TITKA 
IRÁNTI TISZTELET és IMÁDÁS 
ELŐMOZDÍTÁSÁRA EMELTÉK

SZEBENYI VENCEL 
és MOLNÁR TERÉZ

HITESTÁRSAK 1873-IK ÉVBEN
Küsztner K. Szegeden

Mokossay plébános kérvénye (1873)
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Azóta is az eredeti helyén áll - magasra nőtt nyárfa alatt - az 
utcakereszteződés délnyugati szögletében, 21 méterre a szélső háztól. Az 
1881-es katonai térképre is bejelölték.

Az enyhén cifrázott végű, nyugati tájolású kereszt egyetlen tartozéka a 
fémöntvényű corpus, az INRI-jelzést rávésték a keresztre. A családi 
hagyomány szerint a plébános által említett alapítványozása is megtörtént 
a Szent Rókus-plébánián. Egyesek tudni vélik, hogy aranyban fizették be az 
alapítvány összegét.

A közelében álló jegyzőház az első világháború után csendőrlaktanya 
lett, majd 1926-1982 között az első római katolikus imaház működött az 
épületben.4

A népes Szebenyi család mindig is magáénak vallotta a keresztet és 
vállalta a gondozását, karbantartását. 1937-ben az emeltetők fiának 
kezdeményezésére felújították és egy alacsony léckerítést is csináltattak 
köré.5

1999 nyarán, a legutóbbi restauráció alkalmával betonszegéllyel és 
vaskorláttal övezték a megtisztított keresztet. Ezúttal a FELÚJÍTOTTÁK 
UTÓDAI 2000-BEN szövegrésszel is megtoldották a korábbi feliratot, majd
1999. szeptember 14-én, kétnyelvű - horvát és magyar - szabadtéri mise 
keretében a helyi plébános megáldotta a felújított keresztet. 
Az évszámokkal való kegyes csalás a millenniumi évre való tekintettel 
történt.6

1 Szebenyi Mátyás családja 13 lelket számlált 1813-ban. Neve rajta van az 1802-es évi 
telepesek névjegyzékén. 1804-ben már községi bíró. Telke a korabeli jegyzői laktól délre a 
Maródié és az Ilié utcák kereszteződésében volt a 100-101-es számot viselő telkeken 
(Ulmer G.). A házak napjainkban is a Szebenyi család tulajdonában vannak. Szebenyi 
Károly, a kései leszármazott lakja az egyiket ( Vojislav ílié utca 50). A keresztállító 
Szebenyi Vencel is ezekben a házakban lakott egy ideig.

2 SzTL, Sándori doboz 583/1873.
3 A későbbiekben a Szigetvári és Frangepán, jelenleg az Aksentije Maródié és Vojislav Ilié 

utcák.
4 SzTL, mérnöki hivatal 1593/1926 - a sándori csendőrlaktanya római katolikus imaházzá 

való átalakításának költségvetése és a Juriga Mátyás kivitelezésében elkészített 
harangtorony műszaki átvétele (1926. december 15.).

5 Szebenyi István (1863-1943), a keresztállítók fia.
6 Az egyházi és az azt követő családi ünnepség díszvendége Szebenyi István (1911-2000) 

volt - a keresztállítók unokája, egyben a család legidősebb tagja. Aktívan részt vett 
mindkét alkalommal a kőkereszt felújításában.

Szűzmária, az egyház anyja-templom

Az 1982-ben, Dulić Bálint és Romié Iván tervei alapján felépült sándori ró
mai katolikus templom előtt1 néhány évig nem volt közkereszt. 1985-ben állítot
ták fel a Kollár család ajándékát, a fehér márványból készült családi keresztet.
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Kollár-kereszt
1926-ban emeltetett Kollár István (1867-1961) kőkeresztet a nagyfényi 

és györgyéni puszták határán álló szállásánál, a Mukits-iskolától délnyugat
ra vezető út délkeleti oldalán. Az állítok unokája szerint háziáldásnak szán
ták - a virágzó gazdaság és a népes család további jólétének reményében. 
Az eredeti felirat az emlékezők szerint: ISTEN DICSŐSÉGÉRE 
EMELTETTÉK KOLLÁR ISTVÁN ÉS FELESÉGE ÜVEGES ANNA 
1926. Az augusztus 14-én felszentelt kereszt 1965-ig maradt eredeti helyén, 
majd a tanya lebontását követően Nagyfényre vitték a fiúk, Kollár János ud
varába, ahol darabjaiban hevert az 1985-ös újraállításáig.2

A 80-as évek elején özv. Kollár Ivánné a sándori egyházközségnek 
ajándékozta, azzal a kikötéssel, hogy ha felépül a templom, akkor azt a 
bejáratánál állítsák fel. 1985 folyamán a sándori plébánia felújította és latin 
nyelvű felirattal látta el. Néhány méternyire délre állították fel a templom 
bejáratától. Talapzatának keleti oldalán a mostani felirat a következő:

O. A. M. D. G.
A. D. 1926.

JOANNES ET CRISTINA
K O L A R

AEDIFICAVERUNT 
HIC 

TRANSLATUM 
14. SEPT. 1985.

PALATÍNUS

O. A. M. D. G. A jezsuiták jelmondatának a kezdő betűi: Mindent Isten 
nagyobb dicsőségére! (Omnia ad majorem Dei glóriám). A feliratozásban 
tévesen jelölték az 1926-os keresztállítók nevét, ők csupán az ajándékozók.

1999 folyamán kétszer is vandál módon lerombolták. Az év elején 
leszerelték róla a Krisztus-testet, majd miután helyreállították, a nyár 
folyamán ledöntötték az alapzatáról is. A Magyar Szó így számolt be az 
eseményről az 1999. augusztus 4-i számában: Összetörtek egy keresztet 
Szabadka déli külvárosában, Sándorban szerdára virradó éjszaka eddig még 
ismeretlen tettesek ledöntötték a katolikus templom előtt álló 
márványkeresztet. Andrija Kopilović pap arról tájékoztatott, hogy 22 óra 30 
perckor vette észre, hogy a keresztet ledöntötték és összetörték. A rendőrség 
elvégezte a helyszínelést, a vizsgálat folyik. Andrija Kopilović szerint a 
keresztet valószínűleg a sátánhívők döntötték le, ugyanis a keresztről levették 
Jézus Krisztus szobrát, és fejjel lefelé a szoborállvány mellé helyezték. (Béta)

Néhány hónap után visszaállították a fehér márványkeresztet, melynek 
egyetlen tartozéka az aranyozottra festett fémöntvény corpus. Az INRI- 
jelölést rávésték a kereszt felső szárára.
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1 Több utca - Starina Novak, Karéi Napravnik és Josip Zelić - találkozásánál kialakult tér.
2 A bajai temetőben található sírbolt feliratozása: Kollár István elhunyt 1961-ben 94 

éves, Kollár Üveges Anna 1934-ben 55 éves, Kollár János 1975-ben 77 évesen, 
Kollár Krisztina pedig 1985-ben, 82 éves korában.

Sáskakereszt
Az 1840-es években beköltöző németség már az első években megismer

kedett a vidéket érő természeti csapással, az afrikai sáskák minden zöldet le
taroló rajaival. 1847-ben a város délkeleti részén, a békovai út kezdeténél je
lentek meg, azon a részen, ahol az új betelepülők zöme földet kapott.1

Két év múlva újra szembe kellett nézniük a természeti csapással (Iványi
I.), de az előbbi években szerzett tapasztalatoknak és a város hathatós 
segítségének hála, ekkor már sikerrel küzdöttek ellenük. 1850-ben, a 
„csatatér” közelében a sikeres küzdelem emlékére keresztet emeltetett a 
falu mintegy negyven százalékát kitevő német közösség.2 Az már a sors 
fintora, hogy még ugyanabban az évben újabb, sáskák elleni csata várta a 
sándoriakat. Bár lehetségesnek tartom, hogy a keresztet 1851-ben állították, 
és csak a felújításakor cserélték össze a sáskajárás és a keresztállítás évét.

A jelenlegi vörös márványkereszt az eredetinek a helyén áll, ott, ahol az 
1881-es felmérésű katonai-földrajzi térkép megjelöli, a békovai út keleti 
oldalán, hatszázméternyire az út korabeli kezdetétől.
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Az egykor határbéli objektumot körülnőtte a város az elmúlt másfél 
században -  vasút, műút, gyárak és lakóházak épültek körülötte. Az urba- 
nizált környezetbe került kereszt továbbra is közterületen áll, az Ilindeni 
utca 29-es számú háza előtt, kétszázméternyire a vasúti átjárótól.

1913-ban felújították a sándori római katolikus hívők. Ekkor vésték az 
eredeti felirat helyett a jelenleg is olvasható német nyelvűt a terméskő 
alapzaton nyugvó vörös márványtalapzat nyugati oldalára:

ERRICHTET ZŰR ERINNERUNG 
DÉR VERTILGUNG 

DÉR HEUSCHRECKEN 
DURCH GOTTES ALLMACHT

IM JAHRE 1850.
ERNEUERT DURCH DIE 

RÖMISCH KATHOLISCHE 
CHRISTEN IN SÁNDOR

IM JAHRE 1913.
MÁRVÁNYIPAR

Szabad fordításban: Felemeltetett 1850-ben. A sáskák, Isten mindenha
tósága általi elpusztításának emlékezetére. Megújítva a sándori római kato
likus keresztények által 1913-ban.3

Feltételezésünk szerint, az eredeti kereszt terméskőbe ágyazott fakereszt 
volt, bár ennek -  ismerve a betelepülők állandóságra való törekvését - 
kevés a valószínűsége. Egészében terméskőből készülhetett, amelyből 1913- 
ban a Lőwy-féle kőfaragó műhely mesterei, csak az alapzatot használták fel
-  erre állították fel az új, vörös márvány keresztrészeket.

A XX. századi sorsáról nincsenek adataink, feltételezzük azonban, hogy 
ezt is ledöntötték valamelyik világháború után és a megsemmisült felső 
részt újjal cserélték fel. Szemmel láthatóak a talapzati és a feszületi kő 
elszíneződésének különbözőségei, valamint az utóbbinak a talapzathoz 
viszonyított aránytalan rövidsége. A fényképen is jól látható az objektum 
hármas tagolódása -  az alap 1850-ből, a talapzat 1913-ból, és a néhány 
évtizede készülhetett felső rész. Fémöntvényű tartozékai (INRI-tábla és a 
corpus) is újabb keletűek.

1 SzTL, l-B-95/pol. 1847 és 5-A-95/pol. 1847 - Köszönet Lalia Gábornak, a levéltár 
munkatársának, aki felhívta a figyelmemet a jelzett levéltári anyagra.

2 Sándor község lakosainak 1858-as összeírásában 550 német szerepel a 127 magyar és 747 
szerb mellett (Ulmer G.).

3 A feliratban jelölt 1850-es évszám értelmezhető a sáskák elleni küzdelem évére is, 
nemcsak a kereszt emeltetésének idejére. Esetleg a kettő megegyezik ?
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Hudab-kereszt
1937-ben emeltetett határbeli keresztet Hudab Johann az elhunyt szülők - 

Sebastian Hudab és Magdalena Wolitz - emlékére.1
A szülők egyetlen, felnőttkort megért gyermeke, Johann (1870-1939) 

örökölte a Csantavéri út nyugati oldalán elhelyezkedő 22 holdas családi birto
kot,2 amelynek keleti végébe felállította a keresztet. A jelzett út mellett, hatszáz 
méternyire a sándori temető déli határától. Az egykor határbeli építmény a 
város teijeszkedésével mára már városszélivé vált.

Néhány méternyire a városvéget jelentő Integrál építési vállalat ipartelepé
nek kerítésétől, a múút nyugati szegélyén áll a Palatínus János műhelyében 
készült műkő kereszt. Talapzatának keleti oldalán német nyelvű a feliratozás :

GELOBT SEIJESUS CHRISTUS !
ZŰR EHRE GOTTES 

UND ANDENKEN DÉR ELTERN :
S E B A S T I A N  H U D A B  
u n d  MAGDALENA WOLITZ
ERRICHTETE DIESES FELDKREUZ

JOHANN HUDAB
MIT EHEWEIB

ROSALIA OLLMANN 
1937.

PALATÍNUS
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Vagyis: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Istennek tiszteletére és a szülők
- Sabastian Hudab és Magdaléna Wolitz - emlékére emeltette 1937-ben e 
határbeli keresztet Johann Hudab a házastársával, Rosalia Ollmannal.

A meglevő, fémöntvényű tartozékai (corpus és Mária-dombormű) 
mellől, hiányzik az INRI-tábla.

A szántók egy része napjainkban is a család tulajdonában van. Szebenyi 
Károly (sz.1924), az emeltetők unokája a kereszt jelenlegi karbantartója.3

1 Sebastian Hudab (1840-1882) az 1843-ban Sándorba települt Hudab Márton fia. 
Magdaléna Wolitz (1842-1884) pedig az első német telepesek egyikének, Johann 
Wolitznak a leánya. A házaspár az egykori Nagy úton lakott, a jelenlegi Vojislav Ilié utca 
10-ben.

2 Az 1906-os sándori telekösszeírásban egyetlen Hudab név szerepel, Johann (Hudab János 
birtokos), a 164-es számú telek tulajdonosa.

3 Szebenyi Károly -  apja János (1893-1945), anyja Hudab Elisabetha (1897-1975) -  a ke
resztállító család örököse Sándorban él, az ősi Szebenyi-féle házban (Vojislav Ilié utca 50.).

Wolitz-kereszt
A Békovai út keleti oldalán, egy kilométernyire dél irányban a vasúti 

átjárótól áll a Wolitz-féle kőkereszt, amelyet 1926-ban emeltettek a nagy 
kiterjedésű Wolitz-birtok északkeleti csücskében.1
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Az 1930-as fölméréseken alapuló 1948-as térkép a jelenlegi helyén jelzi, 
ötszázméternyire az 502-es számot viselő Wolitz tanyától, melynek 
tulajdonosai a környéken, csak Volencokként ismertek.2

Šemudvarac Martin szerint, a lábas jószágok között dúló 
pestisjárványnak köze lehetett a kereszt emeltetéséhez, mert: „az 
alapzatába gyapjút, bőrdarabokat és állati szőrcsomókat helyeztek, amelytől 
a gazda az állatai között pusztító pestis megszűnését remélte.” (Subotička 
Danica, 1988).

A háború után internálták a család tagjait. A birtokot kisajátították és 
azt az állam felparcellázva kiosztotta. A keresztes rész Sefcsics Lajosé 
(1897-1957) lett, aki juttatott földjét felosztotta a leányai között. A kereszt 
és közvetlen környéke Lúciának (1931-1990), férjezett Bancsitynak jutott, 
aki arra az 50-es években házat épített. (Ilindeni utca 39.). A hatóságok 
nem engedélyezték a kereszt áthelyezését, így az a kerítés kialakításával az 
udvarba került. Lúcia a haláláig (1990) saját tulajdonaként gondozta, de az 
elmúlt évtizedben a lakatlan házzal együtt romlott a kereszt állaga is. A 
környékét felverte a gaz, benőtte a cserje. 2000-ben új tulajdonba ment át 
a ház, melynek lakói megtisztították a keresztet és környékét, így az a 
millenniumi évben, régi formájába került.

Téglaalapon nyugvó talapzatának nyugati oldalán a német nyelvű, gót 
betűs feliratozás:

Zűr Ehren Gottes 
und dér 

seligsten Jungfrau Maria 
errichtet

v o n S t e f a n W o l i t z  
mit seiner frau

Magdalena Brandt
und

J o h a n n  W o l i t z  
1926.

Vagyis: Isten és a Boldogságos Szűzmária tiszteletére emeltette Wolitz 
István a feleségével, Brant Magdolnával és Wolitz János 1926-ban. 
(Olvashatatlan a kőfaragó neve).

A napjainkban is jó állagú, lóhere végű kereszt fémöntvény tartozékai: 
INRI-tábla, corpus és Mária-dombormű.

1 Az 1840-es években Sándorba települt Johann Wolitz (háza a 120-as számú telken) 
leszármozattai az 1906-os telektulajdonosok között felsoroltak: Ádám, János (birtokos) 
és István.

2 Stefan Wolitz háza a ma Vojislav Ilié utca 52-es számú telkén, a jelenlegi 
Cibolya-féle ház helyén állt.
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Perusich-kereszt
1895-ben emeltette Pemsich Kalor (Károly) azt a kőkeresztet, amely 

jelenleg a délkeleti városszél közelében áll a Zentai út keleti oldalán, 
szemben az egykori városi közvágóhíddal.1

Perusich-kereszt (1948)

Eredeti helye a verusicsi pusztán volt, így az alapítványozása a Szent Te- 
réz-plébánián történt. Erről tanúskodik Mokossay M. (1901) keresztjegyzé
ke is, amely szerint: 193. Crux lapidea in praedio Yerusich a Carolo Perusich 
a. 1895 12/m verificata et fund. 48 cor provisa.

Az 1895 márciusában jegyzékbe vett kereszt - április 4-én szentelték fel - 
nem maradt huzamosabb ideig a pusztán, mert néhány év után az okiratok 
már az áthelyezéséről szólnak.

A helyváltoztatás körülményei (indok, év) ismeretlenek. Valószínű, 
hogy ez már a felállításának első évtizedében megtörtént, mert egy század- 
eleji pénztárátadás alkalmával a keresztalapítványi pénzt is áthelyezték a 
Szent György-plébánia pénztárába. A bizottság tételről tételre haladva fel
sorolja a plébániához tartozó egyes keresztek alapítványát és elrendeli, 
hogy:... a számadás ... tétele alatt 1895 ni/15-én Perusics Károly kőkereszt- 
alapítványa fejében adjon át Kuluncsics Pál plébános úrnak ...2 Az 1920/30- 
as évek fordulóján készült térképek,3 már a mai helyén jelzik.

A zimonyi és zentai vasúti átjáró közötti rövid útszakaszon áll a jó minő
ségű terméskő kereszt, nyolcvanméternyire az északi, 81-es számú vasúti őr
háztól. Cifrázott végű felső részére öntöttvas tartozékokat erősítettek (INRI-
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tábla, Krisztus-test és Mária-dombormű). Talapzatának nyugati oldalán hor
vát nyelvű a ma is jól olvasható felirat, melynek kérdeses az eredetisége:

OVAJ KRIŽ NA SLAVU 
BOŽIJU DIŽE
KALOR s in  

JOSE PERUSICH
I ŽENA MU

JANJA KUNTICH
1895 GODINE.
TRAVNJA 4-OG.

Kovács L.
Szabadkán

Vagyis: E keresztet Isten dicsőségére emeli József fia, Perusich Károly 
és felesége, Kuntich Ágnes (Janja) 1895. április 4-én. Készült Szabadkán, a 
Kovács L.-féle kőfaragó műhelyben.

A Perusich házaspár - Károly és Ágnes (sz. Kuntich) -  a város I. 
körében lakott a 474-es szám alatt a Zentai úton (Malusev S.). Közismert 
egyházi adakozók voltak. A Szent György-templomnak ők ajándékozták a 
gyóntatószéket (Palásthy L.).4

Gyermektelenek lévén a keresztállítók, az elhalálozásukat követően a 
távolabbi rokonokra szállt a karbantartás kötelezettsége. A centenáriumára 
(1995) összefogott a család és Perusich Mirko5 szervezésében felújította, 
majd tábori istentisztelet keretében a helyi plébános megáldotta.

A környéken lakó hívek is szivükön viselik a kereszt sorsát, az eredeti 
kerítés helyett pl. a mostani kovácsoltvasból készültet, amelyet Babicsko- 
vics Ágó (Kuckalo) helyeztetett köréje néhány évtizede.

Korábban szokásban volt, hogy a húsvéti istentiszteletekre induló 
sándori horvát nemzetiségű hívek itt gyülekeztek. Napjainkban pedig a 
szentkúti búcsúra gyalog igyekvő ájtatoskodók állnak meg előtte egy rövid 
fohászra.

1 1890/92-ben épült a városi közvágóhíd a zentai út nyugati oldalán (SzTL, VI 435/1885 
tanácsi és I 214/1898).

2 A Szent Teréz-plébánián őrzött, 16-os számot viselő KERESZTALAPITVÁNYI 
OKJRAT.

3 SzTL VI 435/1885 tanácsi.
4 Perusich Károly 1903-ban hunyt el - (SzTL, V 873/1903.) özv. Perusich Károlyné 1926- 

ban házépítési engedélyért folyamodik a hatóságokhoz. Lakóházuk helyén - a jelenlegi 
bírósági épülettel szemben - tömbházak épültek az ötvenes években.

5 Perusich Mirko (1937-2000), a keresztállító testvérének az unokája.
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A SZENTKÚT! KÖZKERESZTEK

Egy új kegyhelynek kialakulása vette kezdetét az 1870-es évek végén a 
város délkeleti részén. A Zentai út mellett, néhány száz méterre a városszél
től, a Palicsi-tó közelében feltörő források mellett különös dolgok történ
tek. Mária jelenésekről és csodás gyógyulásokról meséltek Szabadkán.

Néhány év múlva a helyi Sza
badság című lap már terjedelmes 
cikkben számolt be az események
ről: A zentai út közelében, a sán
dori legelőnek keleti részén, né
hány forrás bugyog a földből, me
lyek közül kettő a nép előtt gyógy- 
erejűnek hírében áll. Egy idő óta 
nagyon felkapták s kora hajnali és 
késő esti hűvös időben sűrűén láto- 
gatják szembetegek és lábfájosak 
állítólag itt-ott sikerrel. Az egyik 
forrásnak vizét a beteg testrészek 

mosogatására, a másikét pedig italul használják. Miként beszélik, két évvel 
ezelőtt egy szabadkai gazdag szerbnek fiacskája makacs szembajából e for
rásnak vizétől gyógyult meg, mire az apa hálából oda keresztet akart állítani, 
de Sándor község ezt nem engedte meg.1

A kegyhelyen a pravoszláv hívek 1883-ban kápolnát építetettek, majd 
két év múlva keresztet is állítottak a forrásnál. A katolikus hívők is láto
gatták a forrást és 1893-ban ők is emeltettek egy közkeresztet. Fokozatosan 
alakul ki a tér új megnevezése is: 1899-ben már Szentkútként említik, de 
közismert a szerb Vodica és a bunyevác Bunarié névalak is.

Az elmúlt száz évben a r. k. egyház is elismerte a kegyhelyet és kijelölte 
a búcsúnapját, melyen több ezer hívő is ellátogat ide. A térség is ehhez vi- 
szonyodva épült az elmúlt évtizedekben (út, tábori oltár, hidak, fásítás ...).

Pravoszláv fakereszt
Amint a fentiekben közölt cikkből is kiderül, már az első években 

keresztet akartak állítani a pravoszláv hívők a forrás környékén, de azt a
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sándori elöljáróság elvetette. Valószínűleg a katolikus egyházi hatóságok 
sugallatára, akik - ellentétben a pravoszlávokkal -  még nem készültek fel a 
kegyhely hivatalos elismerésére.

A sándori pravoszláv plébánia irattárában őrzött okiratok szerint, 1885- 
ben a keresztet mégis felállították a két évvel előbb felépült kápolna mellé. 
A két objektum a jelenlegiektől mintegy tízméternyire keletebbre 
helyezkedett el, közelebb a tóhoz, a „gyógyforrás” közvetlen közelében.
1914-ig állt itt a fakereszt, a Manojlovié-kereszt emeltetéséig.

Manojlović-kereszt
1899-ben épült fel a második pravoszláv kápolna. Ehhez 1914-ben 

kőkeresztet emeltetett Manojlovié Vladislav hitvese, Manojlović Melania. 
A dísztelen, korhadó fakereszt helyébe állították az újat, amely 1940-ig, az 
új kápolna elé való helyezéséig állt az eredeti helyén (Rajšić S.).

A pravoszláv kápolna bejáratának közelében, az északnyugati sarkán áll 
a tartozékok nélküli díszes kőkereszt. Talapzatának nyugati oldalára a 
következő cirill betűs feliratot vésték:

y  CJIABY E03KHJA
MEJIAHHJA

£PA.
BJIAJHCJIABA MAHO JJIOBHÜA 

1914.
Vagyis: Isten dicsőségére Manojlovié Lászlóné (Vladislavné) 1914-ben.2
A helyi pravoszláv hívők gondozásának jóvoltából, jó állagú az 

egészében vörös márvány, cifrázott végű kereszt.
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Római katolikus kereszt
1893-ban a sándori katolikus hívők is állítottak egy keresztet a 

kegyhelyen. Van olyan feltevés, hogy ugyanakkor egy katolikus jellegű
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kápolnát is építettek a jelenleginek helyén, de ez megkérdőjelezhető, mert 
csak az 1900-ban építettről van biztos adatunk.

A kőkereszt eredeti helyén áll napjainkban is - az 1976-ban átépített 
kápolna előtt, a hossztengelyének folytatásvonalában. Talapzatának déli 
oldalán magyar nyelvű a felirat:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE 
EMELTETTE

SÁNDOR KÖZSÉG 
KATHOLIKUS KÖZÖNSÉGE 

1893.
Az elmúlt száz évben több alkalommal felújították és átfestették 

(fehérre a keresztet, ezüstösre a tartozékokat). A búcsúnapokon (két nap) 
a meggyújtandó gyertyák elhelyezésére egy fémállványt szoktak tenni az 
előtte kialakított homokágyra.

Kőkeresztek a szentkúti lejáratnál
A 2002. évi búcsúra díszes bejáratot alakítottak ki a kegyhelyhez vezető 

zentai úti lejáratnál. Mintegy tizenöt méternyire a műút keleti szegélyétől, 
a székely kapuk elemeit magában hordó - 5,5 m fesztávolságú - díszkaput 
csináltattak, amelynek lábaihoz két kőkeresztet áhítottak. Az útszegélyeken 
pedig reklámtáblákat állítottak - a kegyhelyet jelölő három nyelvű (szerb, 
horvát, magyar) felirattal.

Rajšić-kereszt
A „kapukeret” északi lábazatánál - hétméternyire ÉNY-ra - egy 

betonalapon nyugvó műkő keresztet állítottak, melynek lóherevégű felső 
részén - a pravoszláv egyház előírásai szerint - nincsenek mellékek. A 
búcsú alkalmával felszentelt kereszt emelésének költségeit Svetislav Rajšić 
(sz. 1962) családja vállalta.3

Talapzatának nyugati és keleti oldalát cirill betűs felirattal látták el. A 
nyugati oldal szövege:

y cjiABy h
HACT

nPECBETE
E o ro p o m m E

2002.
112



a keleti pedig:

OBAJKPCT 
3A 3JPABJbE 

CBOJE 
nOPOJHIIE

iio u ju k e  
CBETHCJIAB PAJIinm  

ca  n o P Q m m o M

Vagyis: A szentséges Szűzanya tiszteletére és dicsőségére 2002. Illetve: 
E keresztet a családja egészségére emelteti Rajšić Svetislav a családjával. Ez 
utóbbi szövegrész egyben hivatkozás is a kegyhely gyógyító jellegére.

A helyi újság (Subotičke novine) is beszámolt a kereszt megáldásáról: A 
szentkúti kápolnánál („crkvica na Vodicama”, ahogyan a köznép ismeri a 
Szentséges Szűzmária Menybemenetele-kápolnát) az augusztus 28-i 
nagyboldogasszonyi istentiszteleten néhány száz hívő volt jelen. A vecsernye 
alatt szentelték fel a Szentséges Szűzmáriának ajánlott keresztet, a kápolna 
történetét összefoglaló emléktáblát és I. Karađorđević Péter király 
mellszobrát, Sava Halugin szabadkai szobrász alkotását. E szentségek mgr. 
Svetislav Rajšić ajándékai, aki ez alkalommal elvállalta a következő évre a 
kápolna komaságának tisztségét is.

Római katolikus kereszt
A kapu déli lábazatának nyugati részén Andrija Kopilović sándori 

plébános költségén emeltettek egy fehér márványkeresztet, amit az állító 
személyesen áldott meg augusztus 15-én az alkalmi istentiszteleten.

A betonalapon nyugvó objektum talapzatának nyugati oldalára három
nyelvű feliratot véstek:
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LAUDETURJESUS 
CHRISTUS

HVALJEN ISUS I 
MARIJA

DICSÉRTESSÉK A JÉZUS 
KRISZTUS

A feliratban nem tüntették fel sem az évszámot, sem a kőfaragó 
műhelyt. Az egyenes végű felső részre rögzített fémöntvényű tartozékok: 
INRI-tábla és corpus.

A helyi, horvát nyelvű katolikus havilap (Zvonik) a szentkúti búcsúról 
készült tudósításában írja4: ... Megemlítendő még, hogy a nagyboldogasszo- 
nyi ünnepségre a szentkúti kegyhely bejáratához egy díszkaput emeltettek, 
valamint egy keresztet, amelynek egyszerű feliratában három nyelven - latin, 
horvát és magyar -  dicsőítik Jézust és Szűz M áriát....

1 A Szabadság 1883 augusztusi számában megjelentetett tudósítás. Hovány Lajos 
feldolgozta és közölte a cikket az 1997-ben megjelent könyvében.

2 Az 1869-ben született Manojlovié Vladislav közismert személyisége volt a szabadkai szerb 
közösségnek. Felesége (a keresztállító) Melanija, született Manojlovié. Gyermekeik: 
Sándor és Katinka. Lakóházuk az egykori I. kör 20-as szám alatt, a Kossuth utcában volt.

3 A forrásmunkáknál feltüntetett könyvek szerzőjének családja.
4 Zvonik, IX. évf. 9. szám (2002 szeptember).
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A PEREMTÉRSÉG KÖZKERESZTJEI

Szabó Ferenc-féle kereszt
A Sziváci út nyugati oldalán - négyszázméternyire délre a jelenlegi 

városszéltől - egy vörös márványkereszt darabjai hevernek az útszegélyt 
jelző krisztusfák tövében. Az egykori közkereszt elfekvő talapzatán jól 
olvasható a felirat:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE 
EMELTETTÉK

SZABÓ FERENCZ
ÉS NEJE

MOLNÁR M. TERÉZ 
1923.

Ez volt az első közkereszt, amelyet az országváltás után állítottak a vá
ros területén. A keresztdarabok állaga jelenleg is jó, és fel lehetne használni 
őket az esetleges újraemeltetéséhez.

Az adatközlők szerint az egykori Hockman-tanya közelében szabadon 
állt az út menti kereszt. Állítóiról és emeltetésének körülményeiről semmit 
sem tudnak. Az 1945 után kisajátított birtok termelőszövetkezetként
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működött az elmúlt évtizedekben. A krisztusfasort is a szövetkezet 
dolgozói ültették, szabadon hagyva a kereszt közvetlen térségét. Az ötvenes 
évek végén dőlt le egy viharban, azóta hevernek a kődarabok a jelzett 
helyen. Az öntöttvas tartozékokat a környéken lakók szerint a helyi 
plébániára vitték, ahol elkallódhattak, mert jelenleg nem lehet őket fellelni.

Az 1898-as telekkönyvi összeírás szerint Szabó Ferenc és Molnár M. 
Teréz háza a VI. körben, a 633-as számú telken épült a Lajos utcában 
(Kalmár Jenő utca 36.). A bajai temetőben álló sír keresztfeliratozásából: 
Szabó Ferencz 84 évesen hunyt el 1925. jan. 20-án, Molnár M. Teréz1 pedig 
1922. augusztus 12-én, 79 évesen.

Nem találtam a Szabó Ferenc-féle keresztre vonatkozó adatokat sem a 
forrásmunkákban, sem pedig a levéltárban. Csak a keresztdarabokra és az 
adatközlőkre támaszkodhattunk a leírásában.

1 SzTL,4445/poIg.l865 -  Molnár Teréz személyesen megjelent az árvagyámi hivatalnál egy 
bizonylattal, mely szerint 1865. január 18-án férjhez ment Szabó Ferenc helybeli lakoshoz. 
Mivel nagykorú lett, kérte a 123 ft-os tőkéjének kifizetését a 15 ft. kamattal együtt.

Kosztolányi-kereszt
Kutatásunk elején úgy véltük, hogy valamelyik szabadkai pusztában 

állított fel egy kőkeresztet a IV. körben lakó Kosztolányi család. Ezt Kosz
tolányi Mihályné Zomborcsevits Julianna 1858 áprilisában kelt végrendele
te sugallta: A’ fenn maradandó tizenöt láncz szállás föld az épületekkel 
együtt ájtatos hagyományokra essen; jelesen kész pénzé tétetvén, abból egy 
ötöd rész Sz. Mise alapítványul, 1/5 részből édes attyának, néhai 
Zomborcsevits Josefnek földjén egy díszes kereszt állíttassék és 
alapítványilag fentartassék, 1/5 rész a Rókus Cápolnának felépítésére szánt 
tőke pénzek szaporításához adassék, 1/5 rész a helybeli korházra, és végre 
1/5 rész a helybeli színészet fentartására alapítvánkint tőkésíttessék, ’s így
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1/5 rész a helybeli színészet fentartására alapítvánkint tőkésíttessék, ’s így 
végrendeletemet bezárom.1 Ám a rövid idő után megírt fiókvégrendeletben 
megmásítja a kereszthelyre vonatkozó kívánságait : 3-or Azon keresztre 
nézve melyet a többször említett végrendeletében a szálláson kívánt felállítani
-  akép intézkedik : hogy ezen kereszt ne a’ szálláson hanem itt a’ városban
-  a Tekintetes Tanács által e czélra kijelölendő helyen -  állítassák fel.2

Ennek szellemében folyamo
dott Kosztolányi Mihály3 1861 
júliusában a tanácshoz4: Tekinte
tes Tanács! Alázattal alolírott el
határoztam magam egy kőke
reszt illetőleg feszület föl emelte
tését, Isten dicsőségére eszközle
ni ; minek folytán bátor vagyok a 
Tettes Tanácshoz azon alázatos 
kéréssel járulni; miszerint: a vá
rosi közlegelő azon részén, hol a 
Bajmoki ’s Sziváczi utak a volt 
Cserép égetőnél egyesülnek az 
arra megkivántató helyiséget ki- 
jeleltettni, ’s ugyan ott az emlí
tett feszület fölállítását a kisza
bott taksa lefizetése mellett, ke
gyesen megengedni méltoztas- 
son. A Tettes Tanács alázatos 
szolgája Kosztolányi Mihály.

1861. július 14-én tartott tanácsülésen tárgyalták az ügyet és Mamuzsits 
Alajost bízták meg a helyszíneléssel. Részlet a tanácsnoki jelentésből:5 
Tekintetes Tanács! Kosztolányi Mihál, kebelbeli polgárnak ide . /. alatt 
visszahajlított abbeli folyamodványára, melyszerint a Zomborba menő út 
mellett a téglavetőn túl, egy kőkeresztnek általa leendő felállításáért 
esedezett; 1222/861 tanácsi számra kiküldetvén : alázatosan jelentem, 
miként f. év és hó 19-én a helyszínére kimenvén, a felállítandó keresztnek a 
helyet, a város tulajdon területén, azon csücskő hegyében, melyet a bajmoki 
és szivaczi út képez, jelöltem ki, mely ebbeli eljárásomat tanacsilag 
helybenhagyhatónak vélem azon okbol, mivel az érintett helyen a kereszt 
senkinek útjában nem álland, e mellett meg a kétfelül futó árok által védve 
lesz. A folyamodó az alapítványul szolgáló 50. uj ftot azonnal kezeimbe 
letette, mely öszvegröli nyugtát imitt van szerencsém átnyújtani. Szabadkán 
1861. Jul. 20. Mamuzsits Alajos tanácsnok.

Az alapítványozott kőkereszt (Nyugtatvány Ötven ftról osztr. ért. 
melyeket alól irt t. Mamuzsits Alajos úrtól mint Kosztolányi Mihály által 
felállítandó kőkeresztre tett alapítványi összeget a’ sz. Teréz egyház pénztára

117

Kosztolányi-kereszt (1882)



Kosztolányi Mihály kérvénye (1861)
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részére felvettem. Kelt Szabadkán Julius 22. 1861. Probojtsevits János 
Plébános) felkerült Mokossay jegyzékére is: 162. Crux lapidea extra portám 
Bajmok a. Michaelis Kosztolányi anno 1861 die ÍO/VD 100 coronis provisa.

Az 1861 nyarán felállított kereszt jelenleg is az eredeti helyén áll, csak a 
környezete alakult át. Köréje nőtt a századelőn kialakult Hankó-telep 
(Kisbajmok), az elmúlt évtizedekben pedig a lóversenypálya és az 
ócskapiac.

A századvégre már nemcsak a köztudatban, de a város hivatalos levele
zésében is jelen volt, mint tájékozódási pont. Az új köztemető helyét kije
lölő bizottsági elnök jelentése 1893 decemberében is megemlíti: Folyó évi 
17117/893 alatt kelt meghagyás folytán van szerencsém a végleges közte
mető rendezése tárgyában kiküldött bizottság által felvett jegyzőkönyvet azon 
jelentés kíséretében terjesztem be -  miszerint a f. évi szeptember hó 27-én 
megtartott bizottsági ülésen abban történt megállapodás, hogy a bizottság 
végleges köztemetőhelyül a közgyűlésnek azon földterületet ajánlja 
elfogadásra, mely a zombori kapun túl az u. n. Kosztolányi féle keresztnél 
kezdődik, a bajai (bajmoki - szerz. megj.) és szivaczi utak által határoltatik, 
s háromszög alakja van.6

A gyermektelen házaspár elhalálozását7 követően az emeltetők emléke 
fokozatosan halványult a köztudatban. A kereszt homokkő talapzatának 
felirata is megsemmisült idővel. Ma már kevesen tudják, hogy ki volt a 
kereszt alapítója. Kisbajmoki, vagy egyszerűen csak Ócskapiaci-keresztként 
emlegetik.

Néhány évtizede újítatta fel a helyi plébánia. A szomszédos önkiszol
gáló építésével egy időben történt restauráció alkalmával az alatta lévő 
dombhátat lefaragták és egy, 115 cm-rel a földszint fölé emelkedő 
téglaalapzatra helyezték. A felújított és sárgára festett talapzatának 
feliratos, keleti oldalát előzőleg lecsiszolták - végleg eltüntetve az eredeti 
szöveg maradványait.

1 SzTL, 10-A-155/1858. A jelzett végrendeletben a lakóház feléről, 5 lánc ugar- és 38 lánc 
szállásföldről, valamint az ingó vagyonáról rendelkezett.

2 SzTL, 10-A-13/1862.
3 Nincsenek rávonatkozóan családkutatási adataim, de köztudott, hogy egyetlen Kosztolányi 

család települt Szabadkára, - a költő, Kosztolányi Dezső őse. Valószinúsithető a költő 
nagyapjának és Kosztolányi Mihálynak közeli rokoni kapcsolata. A szabadkai 
Kosztolányiak a felvidéki nemeskosztolányi nemesi család utódai, a Topolyán 
lelkészeskedő (1815-1826) Kosztolányi Lajos még Nemeskosztolányon született 
(Bácstopolya monográfiája).

4 SzTL, 1222/polg. 1861.
5 SzTL, 1282/polg. 1861.
6 SzTL, XXI 102/1897.
7 Kosztolányi Mihály 1877-ben, Zomborcsevits Julianna pedig 1879-ben hunyt el. 

SzTL, 2430/polg.l881.
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Pertits István-féle kereszt, Vörösfalu
AXDC századi jegyzékek felsorolják az 1822-ben a Bajmoki úton állított 

Pertits-féle keresztet. Pacher Ferenc 1844-ben: 7. / In via Bajmokiensi / Ex 
ligno e effigie / A. R. D. Steph. Pertits ... / A. 1822. Tormásy Gábor 1883- 
ban: 1822-ben Pertich István lelkész a bajmoki úton fakeresztet... Mokossay 
Mátyás 1901-ben: 136. Crnx lignea in via Bajmokiensi ab família Pertich 
erecta a. 1822...

A korabeli források nem ponto
sítják a kereszt helyét, a térképek 
sem jelzik. A Zombori utat a XIX. 
században Bajmoki útnak nevezték, 
melynek városi szakasza a Zombori 
kaputól az ugarokat a pusztától el
választó határútig terjedt. Mivel a 
források csak az utat jelölik és nem 

kötik egyik pusztához sem, feltételezzük, hogy csakis a fenti szakaszon ke
resendő a helye. A keresztállításra legalkalmasabb hely az útszakasz közepe 
táján lehetett, ahol a korabeli tavankúti út (a későbbiekben Alsó-tavankúti 
út) levált a Bajmoki út északi oldaláról. Ez pedig a mai Vörösfalu nyugati 
részén található, ott, ahol napjainkban egy fakereszt áll az útleágazásban - 
feltehetőleg az eredeti Pertits-kereszt utóda.

A térképek ugyan nem jelzik, de az egykori okiratokban utalnak rá. Egy 
1853-ban kelt végrendeletben tájékozódási pontként tűnik fel:... és 1 láncz 
ugarföld a Bajmoki úton, kereszten felül, a Szántai család szomszédsá
gában.1

A régi keresztnek különleges jelentősége volt a bunyevácság számára. A 
két világháború között a Dužijanca (az Újkenyér ünnepe) egyik helyszíne 
volt a környéke. M. Šemudvarac így ír erről: „Kisbosznia felöl indulva ... 
továbbhaladva a város felé, a Tavankútra vezető út leágazásánál, a dűlőút 
mellett egy jelöletlen kereszt áll, amelyre az 1972-es évszámot írták. Abban 
az évben Peié Tükuljac Iván emeltette a háza elé, egy elkorhadt réginek a

Vörösfalvi-kereszt (1882)

120



helyébe. Egykor, e kereszttől indult lovas kísérettel a Szent Teréz-templomba 
az aratóünnepség győztes aratópárja (bandaš i bandašica).2

A XX. sz.-ban kialakult egyutcás település,3 fokozatosan körülnőtte. A 
mögötte felépített ház tulajdonosa, a jelenleg is ottlakó Peić Tukuljac család 
gondozta az elmúlt évtizedekben.4

A szájhagyomány szerint az eredeti kereszt nagyon régi volt és 
emberemlékezetek óta ott állt - léckerítéssel körülkerítve - az útelágazás 
keleti hajlatában. Többszöri újítása ellenére is elkorhadt és 1972-ben, már 
nem lehetett megmenteni. Ezért Peić Tukuljac Iván új fakeresztet 
emeltetett, amelyre rávéste az 1972-es évszámot és a P.T.I. kezdőbetűket, 
majd egészében zöldre festette. A bádogteteje újkeletű, de a fémöntvény 
INRI-tábla, a corpusz és a Mária-dombormű a réginek a tartozékai. Év 
közben a fáktól alig látszik, ezért kevesen tudnak róla..

1 SzTL,10-A-12/ 1853. - Balassa Erzsébet, Czuczi Mihály özvegyének végrendelete.
2 Subotička Danica 1988.
3 Az 1929-es térképen - Staniše Neorčić-telepkćnt tüntetik fel a jelenleg Vörösfalunak 

nevezett települést a Zombori (Bajmoki) út mentén.
4 Peié Tukuljac Iván (1911-1981) és Tomo fia az 1972-es keresztállító és karbantartó. A 

birtokot Iván apja vásárolta a Tápsó (Tapso)-melléknevet viselő Neorčić családtól és ö 
építette a kereszt mögötti házat.

Mihalik-kereszt
A XIX. sz. elején betelepült és elmagyarosodott szlovák család tagja, Mi- 

halik Antal emeltetett kőkeresztet 1907 szeptemberében a Napnyugati uga
rokban lévő földbirtokán. A Kisboldogasszony napján felszentelt objektum 
felkerült Mokossay plébános jegyzékére is: 151. Crux lapidea apud vineis 
Bajaens. in accidente Antóniám Mihalik a. 1897 30/VÜI fundata.

A gyermektelen házaspár -  Antal és Regina sz. Tárnái - birtoka az uga
rokat és a Bajai szőlőket elválasztó út1 nyugati oldalán feküdt. A birtok vé
gében húzódó út mellett állította fel özvegy Mihalik Antal a Kovács L.-féle 
műhelyben készült, terméskő keresztet.2 A századfordulón készült telek
könyvek szerint3 a jelzett helyen nyolcholdnyi szántó volt négy parcellában 
a házaspár tulajdonában, amelyek egyike a vasúti őrháztól számítva a 
610-770 m között érintette keleten az utat, melynek nyugati szegélyén évti
zedekig állt a Mihalik-kereszt.4 Az alapító halála után a birtokot a kereszttel 
Kapásné Vasút Róza, az unokahúga örökölte, aki a továbbiakban rendezte 
és gondozta, 1936-ban fel is újította.

A birtokeladást követően, 1962-ben Róza a keresztet is bevitette a városi 
házához,5 ahol újraállítatta. Azóta is ott van,- az Illír utca 16-os sz. ház udva
rának előterében - szemben a lakásbejárattal. A jelenlegi tulajdonos, Szántó 
Mária (1919) engedélyével fényképezhettem le a magánbirtokon álló, jó 
állagú keresztet, amelyet a Szent Teréz-plébániának kiván ajándékozni.

A többször átfestett talapzat keleti (mostani) oldalának feliratozása 
részben hiányos, de az állító neve és az évszám még jól olvasható:
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MIHALIK ANTAL 
1897.

SZEPTEMBER 8-ÁN
Kovács L.

Az alapzat felső részén olvasható a felújítást megörökítő szöveg: 
JAVITATTA UTÓDA 

VASÚT RÓZA 
1936. MÁJUS 15.

1 A vasúti átjárótól északnak tartó utat Salakos útként ismerik, mert a közelben üzemelő 
egykori téglagyárból több alkalommal is salakkal töltötték fel.

2 Mihalik Antal 1898 júliusában kelt folyamodványa: Tek. Tanács! Alulírott tisztelettel 
esedezem: Miszerint a szokásos tiszti vizsgálat megejtése után részemre egy oly tartalmú 
hatósági bizonyítványt kiadni méltóztassék: hogy 1896 évi január hó 6-án Szabadkán 
végrendelet hátrahagyása mellett elhalt nőm szül. Tárnái Regina után alulírott féijén kivűl 
más sem felmenő sem leszármazó jog utód hátra nem maradt. -  Tisztelettel Mihalik 
Antal. -  (SzTL, IV 719/1898.).

3 SzTL, F.377.5 és az 1882-es térkép 136-os szelvénye.
4 Az időközben megnyílt Vinko Perčić utca végén felépült Balázs-féle ház (Napnyugati 

ugarok 24) kerítésétől húsz méternyire dél irányban állt. A szántóföld jelenlegi 
tulajdonosa a szomszédságában lakó Szabó József, Bajai szőlők 485.

5 A VI. kör 594-es számú ház (Tuba utca) tulajdonosai az 1898-as összeírás szerint Mihalik 
Antal és neje, Tárnái Regina. Az 1906-os összeírásban Kapásné Vasúth Róza az egyedüli 
tulajdonosa a jelenlegi Illír utca 16-os háznak.
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Balázs Piri József-féle kereszt
A Napnyugati ugarokban, a Csipak-féle szállás előtt áll az a kőkereszt, 

amelyet Balázs Piri József (1856-1914) és felesége, Maróthy Magdolna 
(1864-1922) emeltettek 1905-ben1.

Eredetileg a radanováci birto
kukon - a Homokvidék út nyugati 
oldalán -  állították fel, az un. Pro- 
kesch-tanya közelében.

A homokkő keresztet az emel- 
tetők halála után János fiuk 1935- 
ben a Napnyugati ugarokban épí
tett szállásához helyezte át. A 
visszaemlékezők szerint három 
szekéren szállították a keresztda
rabokat az eladott birtokról a mai 
helyére. Ekkor tették rá a jelenlegi 
fekete márvány feliratos táblát is. 
Alacsony léckerítéssel övezték, 
majd Szent István napja körül 

felszentelték. A családi hagyomány szerint, 1905-ben Szent József napján 
áldották meg.

Az áthelyezés után két évvel elhunyt Balázs Piri János is. Özvegye, 
Koncz Margit (1893-1980) férjhez ment Gyetvai Lajoshoz (1897-1982), de 
továbbra is a „keresztes” szálláson maradtak, amelyet a környékbeliek a má
sodik férj után, Gyetvai-szállásként ismernek. A 70-es évek elején a szom
szédos Csipak András (sz. 1938) vásárolta meg a tanyát, amely jelenleg la
katlan, de a tulajdonosa vállalja a keresztnek és környékének a gondozását.

Terméskő talapzatának északi oldalán eltakarták az eredeti feliratozást 
az 1935-ben ráhelyezett fekete márványtáblával, melyen a következő szöveg 
olvasható:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE EMELTETTE
BALÁZS PIRI JÓZSEF

ÉS NEUE
MARÓTHY MAGDOLNA

1905. m . 18.
IDE ÁTHELYEZTETTE FIUK:
BALÁZS PIRI JÁNOS

ES NEJE
KONCZ MARGIT

1935. vm. 15.
KOVÁCS L.

Balázs Piri József-féle kereszt 
(a szerző bejelölése)
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A talapzat keleti és nyugati oldalára rávésték a közismert köszönés 
szövegét:

DICSÉRTESSÉK 
A JÉZUS KRISZTUS!

Cifrázott végű felső részén fémöntvények a kereszttartozékok: az INRI- 
tábla, corpus és Mária-dombormű.

1 A keresztállítók városi háza az V. körben volt - Lehel utca 274 (a mai M. Držić utca 16 
és 16/a). A férj apja Fábián (1820-1880), a Kecskemétről betelepülő Balás Piri István 
(1740-es évek) dédunokája, anyja Mezei Terézia (1830-1890). József és Magdolna hat 
gyermekéből egyedül János fiuk (1889-1937) érte meg a felnőtt kort.

Fakereszt a bajai úti vasúti átjárónál
Nincsenek írásos emlékek a címben jelölt keresztről, de az adatközlők 

többször is megerősítették az egykori meglétét.
A közelben lakók még emlékeznek arra, hogy a hatvanas évekig egy 

bádogtetős, pléhkrisztusos, korhadt fakereszt állt a Gilicze-féle 
kovácsműhellyel szemben, a Sztipics-bolt mellett. A bolt és kocsma épülete, 
amely egyben a Sztipics testvérek lakóháza is volt, ma is megvan a vasúti 
átjárótól mintegy száz méternyire a város irányában, a Bajai út déli oldalán. 
A kereszt pontos helye egyesek szerint a ház keleti oldalánál emelkedő 
alacsony dombon volt. Mások szerint a ház nyugati oldalánál található 
nyárfa tövében állt. Ez utóbbit többen is megjelölték.

A keresztállító(k)ra már nem emlékeztek az adatközlők. Nehezen 
azonosítható azokkal, akik - a forrásmunkák szerint a közelben emeltettek 
fakeresztet (Vermes, Loncsárevics,...).

Linzer-kereszt
A Bajai út 4200. méterénél (az 1950-es évekig érvényes megjelölés 

szerint) egy alacsonyabb mesterséges domb emelkedik (egykori 
határdomb) a délnek tartó dűlőút kezdeténél. Az útkereszteződés keleti 
szögletében álló dombra emeltetett valaki egy bádogtetős, pléhkorpuszos 
fakeresztet, amely az 1980-as évekig megvolt a jelzett helyen.

A második világháborút követően a kereszt melletti szállás bérlője, 
Piszanity Márk (1911-1981) volt, akinek a leánya, Mária (sz. 1949) még 
részt vett a húsvét előtti keresztrendezésben, valamint a tövében végzett 
ájtatoskodásban. Az északi tájolású, korhadó keresztet a vihar döntötte ki 
1985-ben. Egy ideig a földön hevert, majd darabjai végleg eltűntek. A 
kutatásban felhasznált térképek közül csak az 1930-as felmérés alapján 
készült katonai térkép jelöli.

A szájhagyomány nem őrizte meg a keresztállító(k) emlékét, de egyesek 
úgy vélték, hogy valószínűleg a Linzer családé volt, mivel a közeli tanya is az
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ő tulajdonukat képezte.A kutatások is ezt támasztották alá -  nagy valószínű
séggel azonosítható a Linzer András által 1890-ben emeltetett fakereszttel.

Linzer András (1838-1896), az 
1860-as években a városba költöző 
kereskedő (a későbbiekben sebesi- 
csi földbirtokos) 1890-ben alapít
ványt tett a Szent Teréz-plébánián 
egy, a Sebesics pusztán emeltetett 
fakeresztre. Mokossay keresztjegy
zékén: 164. Crux lignea in praedeo 
Sebesics ab Andreo Linzer a. 1890 
14/IV erecta et fundatione 48 cor 
provisa.1

A XIX. sz. végi telekkönyvek és 
az 1882-es részletes térkép azt mu
tatja, hogy a Linzer család birtoka,
-  a közvetlen térségben - a Sebesics-puszta északkeleti szögletében, a 
pusztát a Napnyugati ugaroktól elválasztó út nyugati oldalán volt és 
egybefolyt az ugarokban található birtoktesttel, amelynek északkeleti 
szögletében található szállás (Linzer szállás) előtt állt a tárgyalt fakereszt.2 
A fentiek adnak magyarázatot a templomi jegyzéken megjelölt (Sebesics) 
és a tényleges kereszthely (Napnyugati ugarok) közötti eltérésre.

1 Linzer András és felesége, Maurer Borbála az 1860-as években jöttek Szabadkára - az 
1848-as polgári összeírásban még nem szerepelnek. Az első levéltári tárgy, amelyben 
említik őket, 1869-ben keltezett (Subotičke novine, 2000. június 9-i száma) - ekkor nyitott 
Linzer Andreas élelmiszerboltot és képkereskedést a korabeli Iskola utcában (a 
későbbiekben I. kör 113 alatti saját ház az Eötvös utcában a jelenlegi Strossmayer utca 
12). A kereskedés mellett földeket is vásároltak. A 80-as évektől jegyzik 
földbirtokosoknak a család tagjait. A Bajai út sebesicsi szakaszának déli oldalán, a 
korabeli útjelzés szerinti 8-as km-kőnél volt nagyobb birtoktest (szállásföld) a család 
tulajdonában, de ettől keletebbre, a Körtvélyesi-birtokkal szemben is volt egy nagyobb 
parcellájuk.

2 A Linzer család tulajdonában lévő Sebesics 24027/1-es számú telek szervesen kötődik a 
Napnyugati ugarok 24228-as számú parcellához, amelynek északi szegélye a Bajai útra 
néz - azzal párhuzamosan fut az északkeleti szögletében álló keresztig, ezerméternyire 
keletre a Körtvélyesi-kereszttől (SzTL, F 377. 4).

Szerezla-kereszt
A város VI. körében lakó Szerezla(y) házaspár, János és Racsmán(y) 

Rozália, közismert egyházi adakozó volt. Az általuk pénzelt egyházi 
létesítmények sorát egy közkereszttel kezdték, amelyet a Bajai kapuhoz 
közeli szőlőbirtokukon emeltettek 1871-ben (Tormásy).1 Alapítványt is 
tettek rá a Szent Teréz-plébánián: 149. Crux lapidea ante capellam in vineas 
Bajaen. per Joannem Szerezlai 1871 1/VII64 corona fundata. (Mokossay).
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12 évig szabadon állt az északi tájolású kereszt a Bajai út déli oldalán, 
alig százméternyire a városkaputól, majd 1883-ban egy sírkápolnát 
építettek mellé. A jelzett év tavaszán, a férj elhalálozását követően az 
özvegy a tanácshoz fordult egy sírkápolna építésének engedélyezéséért a 
Bajai szőlőkben található birtokán, a már meglévő kőkereszt közvetlen 
közelében.2 Mokossay M. a keresztjegyzékén (1901) az időközben felépített 
kápolnát használja fel a kereszthely közelebbi megjelölésére.

A kápolna a második világháború után elhanyagolttá vált és leromlott 
állagára hivatkozva, lebontották. Šemudvarac erről így írt 1988-ban: „Mivel

Szerezla(y)-kereszt (1915) (a szerző bejelölése)

Szerezla(y)-kereszt (1929)

senki sem viselte gondját, a városi hatóság 1959. április 7-i engedélyezésével 
lebontották, mert a romossá váló épület (beázó tetőzet, repedező falak ...)
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leomlással fenyegetett. A kápolnával egy időben, a kereszt is eltűnt.3 A
kápolnát 1962-ben bontották le, ekkor döntötték le a keresztet is. Napokig 
hevert darabjaiban az út mellett, míg az egyik hívő házaspár - éjjel, 
titokban - lovaskocsira rakatta és kivitette városszéli házuk udvarába4. A 
keresztmentők többször is megpróbáltak engedélyt szerezni az objektum 
újra állításához a telkükön, de kérelmüket a hatóságok rendre elutasították. 
A házaspár halála után (1976 és 1982) lakatlanná vált ház udvarából a 
keresztdarabok eltűntek. A szerző 2000-ben már csak a kerítés tövében 
heverő csúcsrészeket tudta lefényképezni az újonnan nyüt Balint Vujkov 
utca és a Salakos út kereszteződésében álló romos ház udvarában. Az 
egészében homokkőből készült, cifrázott végű kereszt további darabjai nem 
kerültek elő az erre irányuló kutatások során.

1 Szerezlai János és Racsmány Róza 1869-ben vásárolták meg a Klein Dávid és Huberth 
Mimi árváinak tulajdonában lévő, VI. köri 109-es (Széchenyi tér - a jelenlegi Októberi 
forradalom tér 31-es) számú telken lévő házat. Még abban az évben új ház építésére kértek 
és kaptak engedélyt (SzTL, tan. jgyk. 2503/406/1869 és 3003/polg. 1869). A házaspár 
költségén épült 1879-ben a kálvária VIII. állomása.

2 SzTL, tan.ül. jgyk. 1883/április 11.2498/323.
3 Subotička Danica, 1988. Az új tulajdonba került telken a jelenlegi Bajai út 87-es számú 

háza épült fel (Május IS. utca).
4 Kopilovié Ambrozije és Gizella. A Salakos úton lévő házuk udvarába szállították a 

kereszdarabokat (Bajai szőlők 491).

Miskolczi-kereszt
1918-ban állított Miskolczi Bálint egy fakeresztet a Bajai szőlőkben lévő 

birtokán. Levéltári forrás hiányában csak a családi szájhagyományra tá
maszkodhattam a kutatásaim során.

Az indítékról a következőket közölték: az I. világháború idején két 
Miskolczi-fiú is meghalt tífuszban -  emlékükre, valamint a család többi 
tagjának védelmére emeltették a szülők a közkeresztet.1

Az eredeti helyét a rokonok sem tudták pontosan meghatározni, mert a 
keresztállitók egyetlen, a járványt túlélő István fia eladta a családi birtokot 
és új helyen vásárolt másikat. Az 50-es évek elején hozatta át a családi erek
lyeként tisztelt objektumot az új helyre -  a Platón és a Bécsi utcák kereszte
ződésének északkeleti csücskébe. Azóta itt áll a zöldre festett kereszt, melyet 
alacsony léckerítéssel kerítettek körül. A család több alkalommal felújította. 
A fémöntvény tartozékai alatt elhelyezett pléhtábla felirata nem az eredeti - 
az egyik felújítás alkalmával festették rá a ma is olvasható szöveget:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE 
EMELTETTE

M ISK O LC I BÁ LIN T és neje 
ER ZSÉB ET

1918. MÁRCIUS 18 ÁN2
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Özv. Miskolci Istvánné, a keresztállítók fiának özvegye rendezi és 
gondozza a festői tájba illő keresztet, amely továbbra is a család tulajdonát 
képezi.

1 Miskolczi Bálint (1883-1964) és neje, Engi Erzsébet.
2 Az eredeti táblán Miskolczi formában volt írva a név.

Gilicze-kereszt
A Sárai-sarok közelében - a Halasi út 3. kilométerénél - 1945 óta 

darabjaiban hever az 1907-ben emeltetett Gilicze-kereszt.1 A talapzat keleti 
oldalán még olvasható a felirat:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE 
ÁLITTATJÁK

GILICZE ANTAL
ELSŐ NEJE

NAGY MÁRIA
ÉS MÁSODIK NEJE
SÓGOR MÁRIA 

1907.
MÁRVÁNYIPAR

Gilicze- és Hováth Czinger-kereszt (1929)

Az 1840 körül született Gilicze 
Antal első feleségével, Nagy Máriá
val (1841) 1865-ben még vagyonta
lanok voltak. A századfordulón vi
szont már volt házuk a Prágai híd 
utcában (VI. kör) és egy nagyobb 
kiterjedésű szőlőbirtokuk a Halasi 
út nyugati oldalán.2
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A gyermektelenül elhalt Gilicze Antal örököse3 a későbbiekben 
házhelyekként szétmérte és eladta a szőlőt. Azt a részt, ahol a kereszt állt, 
Tóth Ferenc (1913) családja vásárolta meg - ők építettek a telek északi 
oldalán álló, keresztközeli házat.

A II. világháború forgatagában ledöntötték a keresztet, amelynek 
újraállítását Tóthék (Ferenc és felesége, Kubátovics Mária) többször is 
kezdeményezték, de nem kaptak rá hatósági engedélyt és a Gilicze utódok 
sem járultak hozzá, akik továbbra is magukénak vallották a keresztet.

Jelenleg a kereszt maradványai a 'telek délkeleti szögletében, 
kovácsoltvas kerítéssel elkerített helyen hevernek. Fémöntvényű tartozékait 
(corpus és INRI-tábla) a telek eddigi tulajdonosa, özv. Tóth Ferencné 
Kubátovics Mária (1912-2001) őrizte.

1 A Mélykúti út elágazásánál kialakult teret nevezik Sárai saroknak. A saroktól háromszáz 
méternyire a város irányában, - a Halasi út nyugati oldalán - szemben az ún. Szallay-féle 
iskolával látható a romos kereszt (Edvard Kardelj út 127.).

2 SzTL, 1370/polg. 1865. Erkölcsi bizonylatot kért a házaspár a tanácstól 1865 
márciusában. Ketten tanúsították, hogy ismerik a 6. körben lakó Gilicze Antalt és 
feleségét, Nagy Mártát, aki 24 éves és gyermektelen. Vagyonuk nincs, napszámból élnek. 
Büntetlenek. Az 1898-as telekkönyvi összeírásban a VI. kör 670-es (Prágai híd utcabeli ) 
számú telek a Gilicze Antal és nejének, Nagy Máriának a tulajdonát képezi (ma a Prágai 
utca 44-es számú háza).

3 Gilicze Dániel (1882-1969) 1906-ban a Bethlem utcában lakott (V. kör 852. sz. ház). A 
későbbiekben a kereszt közelében, a Sárai-saroktól északra vett házhelyet, amelyen 
felépítette a házát.

Horváth Czinger-kereszt
A Halasi útról délnyugat irányban nyíló Skadarlija utca az 1900-as évek 

elején még a Bajai szőlőkbe vezető, tekervényes út volt, a környező 
szőlőbirtokok pedig a Horváth Cinger család tulajdonát képezték. Az 
elmúlt század folyamán, számos új tulajdonos építette fel a családi házát az 
egykor egységes birtoktesten, beépült a jelzett út is, amelyet a 
környékbeliek továbbra is Cinger-köznek neveznek.

A családi szájhagyomány szerint, Horváth Czinger Antal volt a 
birtokszerző az 1850/60-as években, aki ennek emlékére egy fakeresztet 
állított a szállására vezető út kezdeténél. Mások úgy tudják -  ezt igazolja a 
mostani kereszt felirata is -, hogy a nevezettnek az egyik fia, Bálint volt a 
keresztállító a századforduló után.' Az időpont valószínűnek tűnik, mert az 
1901-es templomi jegyzékre még nem került rá.2

Az erre lakók szerint egy félköríves bádogtetővel és öntöttvas corpusszal 
ellátott fakereszt állt a mainak a helyén a hetvenes évekig. A Krisztus-test 
lábainál volt rajta egy feliratos fémtábla, amelynek szövege az utóbbi 
évtizedekben már olvashatatlanná vált. Alacsony léckerítéssel vették körül, 
fenntartásáról pedig, Horváth Czinger Bálint Mária nevű leánya 
gondoskodott -  az ő udvarában állt a kereszt.3
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1970-ben megsemmisítették a korhadó fakeresztet és a jelenlegi kőből 
készültet állították helyébe. Az ugyanakkor felépített ház előtti kőkerítéssel 
a keresztet is bekerítették, így került az udvarba. Ezzel ugyan megvédték a 
szándékos rongálástól, de a hívek számára hozzáférhetetlenné vált.4

Talapzatának keleti oldalára vésett felirata :

IMÁDUNK 
TÉGED KRISZTUS 

ÉS ÁLDUNK TÉGED,
MERT SZENT KERESZTED 

ÁLTAL MEGVÁLTOTTAD 
A VILÁGOT.

A túloldali szöveg egyben az azonosítását is szolgálja:

HORVÁTH CZINGER BÁLINT 
CSALÁGYA KERESZTJE

MEGÚJÍTOTTA UNOKÁJA5 
ERZSÉBET 1970 ÉVBEN

. Az egyenes végű csúcsrészre befaragott INRI jelzés alatt elhelyezett 
fémcorpus, az adatközlők szerint, az eredeti kereszt tartozéka volt.

130



1 Horváth Czinger Bálint (1867-1938) és felesége Egrényi Rozália (1874-1956).
2 Mivel nincsenek róla adatok a forrásmunkákban, elképzelhető, hogy amikor 

Horváth Czinger Antal megszerezte a birtokot, azon már állt a fakereszt. Ha elképzelé
sünk beigazolódik, akkor két kereszt is számításba jöhet. Állhatott ezen a helyen az 
1822-ben emeltetett Lontsarevits-kereszt, esetleg a Takács Sánta Pál-féle 1813-ból.

3 Balog Istvánné, Horváth Czinger Mária (1898-1932).
4 Bajai szőlők 329-es telek.
5 Az adatközlők szerint az 1970-es keresztállítást Füleki Istvánné Horváth Czinger 

Erzsébet (1900-1982) pénzelte, aki Horvát C. Bálintnak a leánya volt, nem pedig az 
unokája, mint ahogyan a feliratban megjelölték. Felszentelését a helyi plébános 
szervezte, de a plébánián vezetett kéziratos História domusban erről az eseményről nem 
található bejegyzés.

Horváth (Nagyember)-kereszt
AII. világháború idején, 1942-ben állított közkeresztet Horváth János a 

kisbuckai szőlőbirtokán.1 Az egykori Disznójárás nyugati szögletén, a mai 
Balzac utca 77-es számú telken - a Grocani és a Balzac utca 
kereszteződésének közelében - jelenleg is megvan.

Miskolczi-, Horváth- és a 
Buckai(? Valitsek-) kereszt 

(a szerző bejelölése)

Emeltetésekor még határbéli volt a keleti tájolású, félköríves bádogtető- 
zetű fakereszt, melyen öntött vasból készült INRI-táblát és Krisztus-testet 
helyeztek. Az út felöli oldalán olvasható felirat:

rvV-
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ISTEN DICSŐSÉGÉRE 
EMELTETTÉK

HORVÁTH JÁNOS
ÉS NEJE

SZEBENYI MATILD 
1942.

A család gondozta a 70-es évekig, a birtok eladásáig. Azóta a Horváth- 
birtokon felépült házak mai tulajdonosai: Pavlovics Pál (1954) és Lengyel 
Péter (1963) a karbantartói. Ők újították fel a 90-es évek elején - 
betonalapba helyezték, kicserélték a bádogtetőt és egészében szürkére 
festették.

1 A Nagyember ragadványnevet viselő Horváth János több évig a Kisboldogasszony- 
egyházközség elöljárója volt. A bajai temetőben található sírfelirat szerint Horváth János 
1953-ban, Szebenyi Matild pedig 1956-ban hunyt el.

Teleki-féle emlékkereszt
Az 1940-es évek elején történt családi tragédia színhelyén egy durván 

ácsolt, Mária-képes fakeresztet állított a Teleki család.1
A tragikus esemény idejében a Buckákat a Járástól elválasztó Erdődi 

utcában még nem voltak házak, csak néhány, ösvényszerűen kanyargós út 
vezetett a szőlőkbe, gyümölcsösökbe. Egy ilyen út kezdeténél a balesetben 
elhunyt két testvér nagyszülei közkeresztet állítottak az unokáik emlékére. 
Az egyszerű kivitelezésű fakereszt egyetlen tartozéka egy Mária-kép volt.2 
A 80-as évek elején, a jelenlegi családi házak építésekor számolták fel. Ma 
már a környékbeliek is alig emlékeznek az utca keleti házfrontja mögött 
álló emlékkeresztre.

1 Egy májusi viharban két testvér (Teleki nevű 8 és 10 éves gyermekek) a villámcsapás ál
dozatává vált a jelenlegi Sutjeska és Erdődi utcák kereszteződésétől kétszáz méterre délre.

2 Villámkereszként is emlegették az adatközlők, egyesek szerint azonban nem is kereszt 
volt, csak egy faoszlopra szerelt Mária-kép.

Fútó-kereszt
Pacher Ferenc jegyzékének hibáját, miszerint a Kelebiai (Mélykúti) 

úton álló régi fakeresztet Sánta Takács Pál állíttatta és alapítványt is tett rá 
1813-ban, Demerácz tanácsnok korrigálta az 1845-ös jelentésében: b.) a’ 
19-k számút nem Takáts Sánta Pál, mint jegyzékben olvashatni, hanem 
néhai Fútó János állította fel, valamint ezen kereszt maiglan Fútó 
keresztjének neveztetvén, az közre tudva van, és mind két család tagjai 
általam ezúttal meghalgatattván, maguk is erősítik;...
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Tormásy és Iványi szerint: Mint legrégibb kereszt említtetik Futó János 
keresztje, mely a mélykúti utón áll 1761 óta, természetesen többször 
megújítva a Futó-család által. (Iványi I.). Az 1863-as újbóli felállításáról és 
helyének pontosításáról pedig Mokossay keresztjegyzékéről értesülünk: 
Crux lignea extra portám Halas per Paulum, And. et Franciscum Futó a. 
1863 1/Vn erecta et 52 cor provisa.

Fútó-kereszt (1929)

A XVIII. század végén (1783) ké
szült kisléptékű térképen már be volt 
jelölve.1 Az országos térkép Szabad
kát és környékét ábrázoló szelvé
nyén jól látható a kereszt a város 
ÉNy-i határában, a szőlők között 
északnyugatnak tartó országút déli 
szegélyén. További térképrészietek: a Fútó-kereszt (1783)
jelzett út a kereszt közelében áthalad
egy mesterséges, a Nagyrét vizeit levezető völgyet átívelő töltésen, majd ket
téválik és a nyugati ág a Mélykúti, az északi pedig a Halasi útként folytató
dik. A töltés és az út délnyugati kereszteződésében jelölték meg a keresztet.

Az 1740-es években betelepülő magyar népesség összefüggő, szabad 
telkeket csak a város északi részén, a későbbi VI. kör térségében talált. Ezt 
a területet azonban a Nagyrét vizeit levezető, természetes vízrendszer az év 
nagyobb részében lakhatatlanná tette, tehát az élettér biztosítása 
érdekében, mihamarabb csatornákat, gátakat kellett építeni. Az áradás 
elleni sikeres küzdelem emlékére, hálából állíthatták a fakeresztet a 
töltésoldalba, amelynek így városvédő szerepet is szánhattak.

Az elmúlt két évszázadban történt urbanizációs változások felismerhe- 
tetlenségig megváltoztatták a kereszthely eredeti környékét, az utak ko
rabeli nyomvonalai sem a régiek. Emiatt kerülhetett a kereszt - nincs 
adatom az esetleges áthelyezéséről - a Halasi út északi oldalára, az 1904- 
ben felépült műtrágyagyár közelébe.
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Az adatközlők2 emlékezete szerint, a Halasi és a gyárhoz vezető út 
kereszteződésében, egy enyhén kiemelkedő földháton a 60-as évek elejéig 
állt a tetőzetes, pléhkrisztusos fakereszt, amelyet a környékbeliek Fútó- 
keresztként tartottak számon. 1959/60 folyamán a gyár vezetősége 
kivágatta körülötte a fákat. Az ekkor megsérült kereszt néhány év múlva 
nyomtalanul elenyészett.

A még élő szájhagyomány szerint Fútó János ökörfogatot hajtott az 
úton, amikor egy ugató, fekete kutya jelent meg a fogat előtt és leállította az 
ökröket. A gazda elzavarta, de az csak az út menti dombig futott, ahol 
lángnyelvek között elnyelte a föld. Kincset sejtve ezen a helyen, Fútó János 
a későbbiekben megásta a dombot és a monda szerint valóban megtalálta 
a kincseket, meggazdagodott és hálából keresztet emeltetett a dombon.

Ha kincs nem is, de emberi csontváz többször is előkerült a domb 
környékén. A helyi lapok is írtak a leletekről. A Szabadkai Közlöny 1881. 
január 4-i számában a Futó-keresztet is említik egy furcsa eset kapcsán. 
HÚSZ KOCSI HOMOKÉRT EGY KOPONYA. Szerb karácsony estéjén 
Szádecki Misa 6. köri lakos elment Pimiszker Jancsi sogorához egy ital bor
ra, ... beszéd közben szó szóra kerülvén a vendég elbeszélte, hogy a szőlőből 
jövet az ú.n. „Futó kereszt” alatt a nagyréten egy roppant nagy emberi 
koponyát látott, ... Hosszú vita után, Szádecki Misának 20 kocsi homokot 
ígértek udvarára, ha e hőstettet végbe viszi. Misa válalkozott. Kapott 1 drb 
faggyugyertyácskát a lámpájába, de úgy, hogy csak a zsidótemetőnél szabad 
a lámpát meggyújtani s hogy visszajövet ugyanott el kell oltani azt. Misa 
híven eljárt. Mikor már a koponya a kezében volt, fölemelkedik, s rémülve 
látja hosszú fehér lepelben a lelket a keresztnél megjelenni.

A Szabadság 1895. április 24-i számában pedig ez olvasható: A halasi 
kapun kívül tudvalevőleg törvényhatóságunk uj temető helyiséget rendez be. 
Az uj temető föMmunkálatai s a különféle gödrök elrendezése közben egy 
hajlatban egy teljesen feloszlott férfi hullára akadtak.

Félő, hogy az elsőnek számon tartott szabadkai közkeresztről, már csak 
a megjelölt forrásmunkák fognak tanúskodni az utókornak, hisz a 
kutatásunk folyamán nem láttunk sem igényt, sem hajlandóságot az 
esetleges újraállítására, vagy helyének megjelölésére.

1 II. József-féle katonai térkép Szabadkára vonatkozó szelvényének másolatai a SzTL 
kiadásában megjelent Gyökerekben láthatók.

2 Adatközlőim: Szalma János (193S) nyugalmazott építésztechnikus és Piukovics Béla 
(1924), a műtrágyagyár volt munkása.

Horváth Csomó-kereszt
A jégverés elhárításának reményében állított kőkeresztet Horváth 

Csomó József (1878-1952) 1935-ben a Buckái szőlőkben lévő birtokán. A 
családi hagyomány szerint, sikertelenül védekezett így a gazda, mert a 
következő években többször is elverte a jég a termést.

134



Az emeltetést megelőző években a gyéren lakott környéken nem volt 
szakrális építmény, így az egyházi támogatás sem maradt el a keresztállítást 
bevezető ügyintézésben1.

A Szerb temető mellett elhaladó út keleti oldalán, a Sutjeska és a Pro
letár brigádok utcák kereszteződésének ÉK-i szögében, az utóbbinak keleti 
szegélyén áll a kereszt. Az egykori Horváth Csomó birtok keresztközeli ré
sze napjainkban is a család tulajdonában van. Itt él a Proletár brigádok 148 
alatti házban az emeltető dédunokája,2 Farkasné Sinkó Éva (sz.1966) a 
családjával. Ők rendezik a keresztet és környékét.

A leromlott állagú, műkő kereszt talapzatának nyugati oldalán olvas
ható felirat:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE 
EMELTETTÉK

HORVÁTH CSOMÓ 
J Ó Z S E F

ÉS NEJE
A N T A L  Á G N E S  

1935.
Fémöntvény tartartozékai: INRI-tábla, corpus és Mária-dombormű. 

Karbantartói az említett dédunoka családtagjai.
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1 A Buckái szőlőkben felállított Válicsek József-féle, valamint a Loncsarevich-kereszt a 
feltételezésünk szerint 1935-ben már nem volt meg.

2 A keresztállítók négy gyermeke érte meg a felnőtt kort: József, István, Julianna és Amália. 
István (1915-1979) fiuk Beretzk Máriával (1922-1975) lépett házasságra és két 
gyermeknek lett az apja: Miklósnak (1942) és Máriának (1946). Ez utóbbinak 
(Sinkóné) leánya lakik jelenleg a keresztnél.

Valitsek (Váli) József-féle kereszt
Az 1800-as évek első felében állított fakeresztet a Buckái szőlőkben 

Valitsek József1 kereskedő, a város polgára. Nem volt alapítványa, így nem 
került rá a Pacher-féle keresztjegyzékre, ám Demerácz mégis megemlíti az 
1845-ös jelentésében: „ ... Valitsek József úré a szöllök között, ... ” 
úgyszintén az 1848-asban is: ,,d.) Valitsek József úr is, kebelbéli kalmár nem 
akart bármiféle biztosítást adni, a’ buczkainak elnevezett szőlők közötti 
fakeresztjére, hanem csak szóval igéré fentartandását.”.

Néhány évtized múlva mégiscsak befizették az alapítványi pénzeket, 
mert Mokossay jegyzékén már így szerepel: 153. Crux lignea in vineis 
Buczka. A. Josepho sen. Váli a. 1882 15/m erecta et fundatione 48 cor. 
provisa.

Közelebbi helymeghatározás hiányában csak feltételezéseket 
közölhetünk a helyét illetően. A Buckák a város északi részében voltak 
(vannak) -  az Erdődi, Sutjeska és Határőr utcák, valamint a Deszkás és 
Ölfás erdők által bezárt négyszögben. E térség bármelyik részén állhatott a 
kereszt.

Adatközlőim, a környék idősebb lakói emlékeznek egy tetős, 
pléhkrisztusos fakeresztre a Buckák nyugati szélén (Erdődi utca), amely az 
elmúlt évtizedekben tűnt el nyomtalanul. Ez volt e a Valicsek-féle kereszt?

1 Az 1860-as évek elején a Valitsek család egyik ága Válira magyarosította a nevét.
2 A Gányó sor és az Erdődi utca kereszteződésétől százötven méternyire délre - az utca 

keleti oldalán - az egyik ház udvarában állt.

Lontsárevits-kereszt
Pacher jegyzékének 8. pontja alatt vezette a Lontsárevits József1 által 

1822-ben emeltetett fakeresztet. Pontos helyét ő sem ismerhette, mert - a 
többivel ellentétben -  helymeghatározásként csak ezt írta: „in vineis” (a 
szőlőkben).

Hol és meddig állhatott? A korabeli -  a bajai, halasi, buckái, majsai, 
körösi és szegedi szőlők bármelyikében - lehetett a Horváth Cinger-féle 
kereszt elődje is (lásd ott).

1 1821-ben városi tisztviselő - telekkönyvvezető (Ulmer G.).
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Hajagos-kereszt, „Juhászkereszt”
1894 októberében állítottak kőkeresztet Hajagos István és Törő Róza 

házastársak1 a Majsai út melletti birtokuknál, a Tompái legelő központi 
részén. Mokossay jegyzékén a 182-es szám alatt vezette a keresztet, 
amelynek fenntartására az emeltetője 1894. október 7-én hatvannégy 
koronás pénzalapítványt tett a Szent Teréz-plébánián.

Hajagos-kereszt (1948)

Az 1948-as térképen, amely az 
1930-as felméréseken alapul, a ke
reszt még az eredeti helyén látható ,
- az 1721-es számmal jelzett tanya
épület mögött - a Majsai út 8. kilo
méterkövétől mintegy kétszáz mé
ternyire nyugatra. A kereszt környékén egykor virágzó tanyarendszer az 
országhatár megjelölése (400 méterre a kereszttől) után fokozatosan 
elnéptelenedett - lebontották a közelben levő csőszházat is. 1918 után a 
közelben folydogáló Kőrös-ér nyugati partjainak szikes legelőit a juhászok 
vették birtokukba. A kereszt és környéke lett a kedvelt találkozó- és 
tartózkodási helyük. A keresztállító Hajagosék kiléte mára már 
elhalványult a köztudatban - a szakrális építmény is csak Juhász
keresztként ismert a környéken.

A lapos területet az 1933-as áradáskor teljesen beborította a víz, s a ke
resztet féltalapzatig elöntötte. A szemtanúk szerint összefogtak a kör
nyékbeli juhászok és Babijanović Stanko (1888-1971) erdész vezetésével 
egy mesterséges dombot alakítottak ki az út nyugati oldalán, erre azután 
áthordták darabjaiban a keresztet és újra felállították:

A hetvenes években ledőlt, de néhány hét után az Erdészeti Gazdaság 
munkásai és a környék juhászai újraállították.

A köréje ültetett galagonyák lombja az év nagy részében eltakaija a 
leromlott állagú, leomlással fenyegető keresztet, amelynek terméskő
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anyagát nem csak az idő rongálja, de magán viseli a vandál pusztítások 
nyomait is. Leverték róla és megcsonkították a fémöntvény corpust - 
kettétörve hever az alapzat mellett. Hiányzik róla a Mária-dombormű, 
valamint a csúcsrészekből egy rész. Sérült és hiányos az eredeti feliratozás 
a talapzat keleti oldalán:

ISTEN......................... EMELTÉK
HAJA..............VÁN

ÉS NEJE
T . . Ő R . . A

189 . OKTÓBER. . . .

Az 1933-as történéseket az alapzat keleti oldalán horvát nyelven 
örökítették meg:

STANKO BABIANOVICSOM 
ČOBANIPRENELIIZ VODE 

1933.

Vagyis: Stanko Babianoviccsal a juhászok áthozták a vízből 1933-ban. 
A talapzat déli oldalába bevésték a keresztmentésben részt vett hét 

juhász nevét. Milyacski keresztnevén kivül mind olvasható:
TUMBAS IVÁN 
TUMBAS PAJA
MILYACSKI........
MILANKOVIĆ FRANYA 
FRANCIŠKOVIĆ IVÁN 
SUDAREVIĆ VINCE 
ARADSKIĐURA
A környék gyér számú lakói szívesen részt vállalnának a felújításában, 

ha lenne, aki megszervezné és pénzelné a vállalkozást.

1 Az 1898-as és 1906-os összeírás szerint az egykori Torma utcában (Travniki 10.) lakott a 
gyermektelen házaspár - a VI. kör 620-as számú házban.,

Köblös-kereszt
A makkhetesi kocsma környékén kialakuló település központjában,1 a 

lakóházánál emelt kőkeresztet Köblös János 1928-ban.
A Mukits-kastélytól délre, - az ún. Csávolyban -  több Köblös család élt 

az 1900-as évek első felében. A két háború között Köblös Jánosnak is volt 
itt egy nagyobb telke, amelyre felépítette a ma is álló házát. Ettől délre, az 
útkereszteződésnél2 emeltette fel a műkő keresztet, amelynek fenntartására
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alapítványt tett a Szent Mihály-plébánián (ferencesek). A fennmaradt, 
horvát nyelvű okiratot jelenleg a Szent Teréz-plébániahivatalban őrzik.

Alapítólevél

Alulírottak, a szabadkai Szent Mihály római katolikus templom elöljárói 
elismerjük és ezen alapítólevéllel tanúsítjuk, hogy Köblös János és felesége, 
ezen plébániahivatalnak, alapítványul átadott 375, azaz háromszázhetvenöt 
dinárt készpénzben, oly kikötéssel, hogy annak évi jövedelméből fentartassék 
a napkeleti szőlőkben, a Majsai úton -  Isten dicsőségére felállított kereszt.

(aláírások)
Szabadkán, 1928. november 20-án.

A Palatinus-féle műhelyben készült kereszt talapzatának északi oldalára 
a következő feliratot vésették :

ISTEN DICSŐSÉGÉRE 
EMELTETTÉK

KÖBLÖS JÁNOS
ÉS NEJE

BODOR ROZÁLIA 
1928.

PALATÍNUS

A cifrázott végű csúcsrészen a 
megszokott INRI-tábla helyett kőbe 
vésték a betűket. A Krisztus-test és 
Mária-dombormű fémöntvény. Az 
emeltetők krisztusfákból (glédics) 
kialakított élő sövénnyel kerítették 
körül.

Köblös-kereszt (1929)
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Halálukig (János 1956 körül hunyt el) az emeltető gyermektelen há
zaspár tartotta karban, azt követően pedig az örökösök és a környékbeliek.3 
Az elmúlt években új ház és kerítés épült a keresztnél, melynek tulajdonosa 
szabadon, kerítésen kívül hagyta az objektumot, hogy a továbbiakban is 
hitbuzgalmi célokat szolgálhasson.

1 A Makkheteshez címzett régi fogadóról elnevezett városrész központi részén -  a majsai
(bukvátyi) és csávolyi utak találkozásánál -  a két háború között templomot és temetőt
akartak létesíteni.

2 A Titogradi és az Anna Frank utcák kereszteződésének délkeleti szögletében.
3 A közelben lakó (Határőr utca) Puskás Antal újította fel néhány éve.

Ződi-kereszt
Az egykori Csorda úton, a pesti vasút közelében emeltetett 1901-ben 

Zödi Albert egy kőkeresztet, amely jelenleg is az eredeti helyén áll - a 
Jovan Mikié utca 113-as számú telken (nyugati házsor) - néhány száz 
méterre északra a pesti vasút és a Kosovói utca kereszteződésétől. A 
családról nincsenek leváltári adataim, a keresztállításról sem maradt fenn 
okirat. A nép sem nevezi az emeltetőről, hanem a két háború között 
ideköltözött családról, Hoffmann-féle keresztként ismeri.
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Az I. világháborút követően ledöntötték a vörös márványkeresztet és 
csak 1928-ban újították fel. Erről tanúskodik a keleti oldalon lévő felirat, 
melyet ekkor véshettek a kőbe:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE 
EMELTETTÉK 
ZŐDI ALBERT 

ÉS NEJE 
. . . VAI ÁGNES 

1901.
FELÚJ ITATTÁK

CZABAI MIHÁLY
ÉS NEJE

GÖNCZÖL MÁRIA 
1928.

Kovács L.

A keresztújítók és az emeltetők rokoni kapcsolatát nem sikerült 
tisztázni,2 ahogyan Ződi Albertné pontos nevét sem.

A kereszt körül kovácsoltvas kerítés volt eredetileg, ami elé egy téglából 
készültet húztak az elmúlt évtizedben. Cifrázott végű felső részén elhelye
zett tartozékai közül a Mária-domborművet néhány éve valaki levette és 
elvitte.

Nem tudjuk, ki építette az egykori Csikós kocsmát, annyi viszont 
bizonyos, hogy a harmincas években került Hoffmannék tulajdonába.3 Ők 
gondozzák jelenleg is a magántelek délkeleti szögletén álló keresztet.

1 A századforduló éveiben Ződi Albertról csak egyetlen tárgy van a SzTL anyagában - 8 Ft 
kifizetéséről 1897-ben (XXIV 101/897).

2 Czabai Mihály (1880-1961) és Gönczöl Mária (1883-1970) a VI. körben lakott. A 
Vinogradska (Kalmár Jenő) utca 17-es sz. telken épített házukba 1929-ben költöztek. 
(SzTL, mérnöki 52/1929).

3 A Hoffmann Dániel (1884-1974) unokája, Hoffmann Etelka, férjezett Füle (1943) a 
keresztgondozó.

Fakereszt a majsai hídi vesztőhelynél
Az adatközlők szerint száz méternyire a Majsai híd lábától délkeletre, a 

Jugokoža gyár avala utcai bejáratának szomszédságában vesztőhely volt 
1941 és 1944 között. Ezt a helyet is megjelölték egy gorombán ácsolt, 
tartozékok nélküli fakereszttel. A hatvanas évek elején még állt a Avala utca 
déli oldalában.

A hetvenes évek elején tüntették el. Nem akadtam nyomára a hivatalos 
okiratokban. Meglétéről is csupán néhány bőrgyári munkás nyilatkozott, 
akik naponta többször is elhaladtak mellette.
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Lázár-kereszt
Pacher Ferenc keresztjegyzékén az utolsó, 29-es sorszámú objektum : 

29. / A’ két körösi út által alakított sarkon a’ szőlőkben / fából - képpel / D. 
Fr. Lázár / ex 100 ft. w. /12. Mai 844. /. Érdekes a helymeghatározásban 
a két körösi út megfogalmazás. Ezek szerint a későbbi Makk utca 
nyomvonalán meglévő utat is Körösinek hívták. Pacher az alapítványozás 
évét jelzi, ellentétben Tormásyval és Mokossayval, akik az emeltetés idejét 
is közlik a kereszt kapcsán. Ez utóbbi jegyzékéről: 155. Crux lignea in 
vineis Majsa a. Francisco Lázár a. 1838 erecta et fund. 84 coron provisa.

A magánbirtokon állított kereszt emeltetéséhez nem kellett hatósági 
engedély, így nem maradt nyoma a tanácsülési jegyzőkönyvekben.

Lázár Ferenc 1856 júniusában 
meghirdetett végrendeletéből ismer
jük a szőlőbirtok helyét1: ... azonkívül 
a körösi útra kinyúló és bizonyos Vö
rös nevezetű szomszédságában fekvő 
17 kapa szöllö, mindaddig míg özve
gyi állapotban marad ánd nőmnek csu
pán használatul és özvegyi fentartásul 
szolgáljon.

Nincs leírásunk az eredeti, déli 
tájolású fakeresztről, amely 3-4 mé
terre délebbre állt a maitól. 1895- 
ben Mamuzsits Mátyás2 esperesplé
bános, az alapítványi pénz kamatai
ból egy kőkeresztet állított az elkor
hadt fakereszt helyett. Mivel köztu
dott volt a plébános ragaszkodása a 
szakrális objektumok eredeti helyé
hez, feltételezzük, hogy az újat pon
tosan a réginek a helyére állították, 
oda, ahol a későbbi térképek jelzik. 

A Kovács Lőrincz-féle kőfaragó műhelyben készült terméskő kereszt 
évtizedekig állt a Makk utca és a Körösi út kereszteződésének nyugati
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szögletében. Kezdetben szabadon, később pedig az újonnan felépült ház 
kerítésének délkeleti sarkánál. A 80-as évek elején új városrész épült a 
környékén. Az építkezés idején egy tehergépkocsi véletlenül ledöntötte 
1984-ben. A újraállításáig a keresztdarabokat a helyi plébánia (Sz. Kereszt) 
kertjébe szállítottak - ma is ott hevernek a templom délkeleti sarkánál. 
Többen és többször is kezdeményezték az újraállítását,3 amely rendre 
elakadt az adminisztráció útvesztőiben. A millennium évében ez mégis 
sikerült. A környékbeliek, a plébánia és az önkormányzat összefogásának 
eredményeként ismét felállították.

A szakértők véleménye szerint a Mamuzsits-kereszt homokkő darabjait 
már nem lehetett felújítással megmenteni, így 2000 augusztusában egy új, 
a Rácz Petin-féle műhelyben készült műkő keresztet állítottak néhány 
méternyire (északkeletre) az eredeti kereszthelytől. Időközben a kereszt 
környéke is megváltozott és a Miloš Crnjanski utca, valamint a Körösi út 
kereszteződésébe került a déli tájolású objektum.

Talapzatának déli oldalára a második kereszt feliratozásának betűhív 
másolatát vésték:

E HELYEN ÁLLÍTOTTA
Fe l  EZT A KERESZTET 

1838. ÉVBEN4
LÁZÁR FER EN C Z

ENNEK ALAPÍTVÁNYÁBÓL A 
JELENLEGIT EMELTETTE 

1895. ÉVBEN
MAMUZSICH MÁTYÁS

PRÉPOST - PLÉBÁNOS

Az északi oldal kétnyelvű feliratozása a millenniumi keresztállításról 
tudósít:

OVAJ KRIŽ JE OBNOVLJEN IPOSTAVLJEN
U GODINIVELIKOG JUBILEJA, GODINE GOSPODNJE 2000.

GRADSKA SAMOUPRAVA SUBOTICE 
I PODRUŽNA ŽUPA

EZT A KERESZTET AZ ÚRNAK 2000. JUBILEUMI ÉVÉBEN 
ú jít o t t a  é s  á l l ít o t t a  f e l  

SZABADKA ÖNKORMÁNYZATA ÉS 
A TERÜLETI PLÉBÁNIA

Az eredeti kellékek helyett új corpust kellett önteni. Öntöttvas 
oszlopokat összekötő vaslánc kerítéssel vették körül és fenyőcsemetéket 
ültettek a sarkaihoz.
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A Szabad Hét Nap így írt 2000. augusztus 30-i számában: Te győztél 
galileai! A múlt pénteken este Szabadkán, a Körösi úton főtisztelendő Eh- 
mann Imre, kerületi plébános nagy érdeklődéssel kísért szertartás közepette 
szentelte fel az 1838-ban Lázár Ferenc által emeltetett, egy újabb kori épít
kezés folyamán véletlenül ledöntött, majd felállított út menti keresztet. Az 
újraavatáson Kern Imre, a községi végrehajtó bizottság elnöke, a Kertváros

szülötte, a kegyemlékhez fűződő élményein túl ... A Körösi úti keresztszen- 
telőn a környék polgárainak nevében Iván Petrekanié is megköszönte az 
önkormányzat segítségét a jelenlevő Kasza József polgármesternek. Az 
egyházmegye képviseletében főtisztelendő Rehák József, a székesegyház 
főesperese, a szomszédos Jézus, a Munkás-plébániatemplom lelkipásztora 
tisztelte meg jelenlétével a kegyhely újraavatását.

1 SzTL, 10-A-35/1856. 1856 májusában végrendelkezett Lázár Ferenc tbk. két városi 
lakóházáról (VI. kör), 56 lánc kelebiai földjéről és 26 kapa szőlőről (17 kapa a majsai 
szőlőkben). Gyermektelen lévén, a feleségét, Seres Erzsébetet és a négy Lázár-testvért, 
valamint azok leszármazottait jelölte meg örököseinek.

2 Mamuzsich Mátyás esperesplébános -  Szent Teréz-plébánia (1847-1900).
3 A Szent Teréz plébánián őrzik az 1989/90-es években készült, a Körösi út és a Makk utca 

találkozásában álló kereszt tervét.
4 Az 1895-ben állított kereszt feliratában a FEL és a KERESZTET szavak között 

olvashatatlanná vált néhány betű.

Kovács Sztrikó-kereszt
Rozoga léckerítés mögött, magas fenyők gyűrűjében áll rendezetlenül a 

Kovács Sztrikó Mátyás-féle kereszt a város keleti határában, a Körösi út 
egyik kereszteződésében. A város egykori IX. és X. körét elválasztó út ettől 
a helytől enyhe déli eltolódással folytatódik, az észak-dél irányú Titogradi 
utcával pedig T alakú kereszteződést formál. A háromszögletű tér nyugati 
csücskében áll a szürke kőkereszt.
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Emeltetésének indítékát rávésték talapzatára: A nemzetség örök 
emlékére.

A levéltárakba nincs nyoma a keresztállításnak, igy csak analógiák útján 
tudjuk meghatározni a korát. A kőfaragó mester azonos az 1891-ben állított 
ludas-bíbicháti Varga - Magyar-féle közkereszt készítőjével (a budapesti Ge- 
renday és fia cég). A városi temetők számos, a XIX. század utolsó két évti
zedéből származó sírkeresztje is ebben a műhelyben készült. Az adatközlők 
szerint ezt e kőkeresztet is a XIX. század utolsó évtizedében állíthatták.

A környéken egyetlen Kovács Sztríkó nevű család élt, az 1890 körül 
született Kovács Sztrikó Pálé. A gyermektelen házaspár pálinkafőzéssel 
foglalkozott, a tanyája pedig a kereszttől néhány száz méternyire északra 
állt - a mai Titogradi utca keleti oldalán. Az adatközlők úgy vélik, hogy Pál 
apja, nagybátyja, esetleg a nagyapja volt a keresztállító1. Egyesek viszont azt 
állítják, hogy nem is ez a család volt az eredeti emeltető, csak a felújítását 
végezték el a XX. század első évtizedeinek egyikében és ekkor látták el a 
szokatlanul hiányos felirattal (kihagyott évszám). Tény viszont, hogy 
Kovács Sztríkó Mátyás2 nincs feltüntetve keresztalapítványozóként 
Mokossay Mátyás plébános jegyzékén az emeltetés feltételezett idejében, 
pedig az 1890-es években nem lehetett alapítvány nélkül, sem közkeresztet, 
sem más szakrális objektumot állítani. További kutatások fogják eldönteni, 
hogy ki volt a keresztállító, alapítványozó. Addig azonban az sem kizárt, 
hogy eredetileg más helyen emeltették és a későbbiekben hozták át a 
jelenlegi helyére.3
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A téglaalapon nyugvó -  szürke márvány -  cifrázott végű keresztnek jó 
az állaga. Az INRI-tábla helyett az eredetinek tűnő fémcorpus fölött 
utólagosan bevésett INRI-betűk vannak (látható az egykor meglévő tábla 
betömött rögzítéshelye). Talapzatának nyugati oldalán a felirat:

AZ ISTEN DICSŐSÉGÉRE 
EMELTETTE:

KOVÁCS SZTRIKÓ MÁTYÁS
ÉS NEJE

MEZEI ILONA.

A  nemzetség örök emlékére.
Gerenday és fia 
Budapesten

Az útkereszteződést a környékbeliek az évtizedek óta közelben lakó 
családról Breár-saroknak hívják, a keresztet pedig Breár-keresztként 
emlegetik. Az elmúlt időszakban többnyire a jelzett család tagjai 
gondozták. Név szerint, Breár Erzsébet (1905-1997), akinek az anyja 1916- 
ban, a keleti fronton harcoló férj távollétében vásárolta meg a kereszt 
mögötti birtokot. Erzsébet emlékezete szerint, a kereszt már a 
birtokvásárláskor is a jelenlegi helyén állt - kerítés és fák nélkül, szabadon. 
Ők csináltatták a későbbiekben a kerítését és ültették köréje a fákat.

A templomoktól távol eső környék hívői, ünnep- és vasárnapokon itt 
gyűltek össze imádkozásra az elmúlt század folyamán. A II. világháború 
után vandál módon ledöntötték, ekkor sérült meg a felső része. A 
környéken lakók adományaiból állították újra és félig nyilvánosan, félig 
titokban fel is szentelték. Breár Ezsébet halála után özv. Korponaióné 
Márki Mária (1931), a közvetlen szomszéd a gondozója.

1 A városban a századvég előtt legalább két Kovács Sztrikó Mátyás élt, akik 
keresztállítóként számításba jöhetnek. Az egyik a VIII. kör 202-es sz. házban 1893-ban 
kapott házépítési engedélyt a telkén (SzTL, 5576/polg. 1893). A másiknak a VIII. kör 
103-as sz. alatt volt a háza. Ez utóbbinak a neje Ződi Mária.

2 1899-ben letétbe helyeztek a levéltárban egy folyamodványt, amelyben özv. Kováts Sztrikó 
Mátyásné néhai férjének a halotti anyakönyvi kivonatát szeretné kivenni. A tárgyat sajnos, 
nem őrizték meg (SzTL, IV 907/899).

3 Mokossay Mátyás 1901-ben készült keresztjegyzékének 84 közkeresztjét sikerült 
azonosítani a Szent Teréz-plébánia korabeli területén a szerzőnek. A keresztállítók 
között nem szerepelt Kovács Sztrikó nevezetű egyén.

Fakereszt a Szegedi szőlőkben
A Szegedi szőlők -  a város hódoltság utáni első (legrégibb) szőlőskertjei - 

a jelenlegi Párhuzamos út (Jovan Mikié utca) közvetlen környékén voltak 
(Iványi I.). A kezdetben szórványos ültetvények alig néhány évtized múlva,
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az ún. Szegedi kapu kialakításának idején, már széles sávban ölelték körül 
kelet felől a várost - a Körösi úttól délre, a korabeli Halászkapu vonaláig 
(Lošinji utca).

Ebben a térségben állították fel a város első határbeli közkeresztjét. 
Meglétéről Tormásy Gábor szolgáltatja az egyetlen adatot. A keresztjáró
heti körmenetekkel kapcsolatban írja az 1743 és 1773 közötti időszakra 
vonatkozóan: A keresztjáró-heti körmeneteket, szintén megtartották ’s pedig 
a következő rendben: első napon a körmenet a Szegedi szőUők közt felállított 
kereszthez vonult; második napon ...

A fenti szerző nem pontosítja a fakereszt helyét - valószínűleg nem is 
ismerte. A szerintünk elképzelhető kereszthely az 1780-ban kialakított 
Szegedi kapu környéke. Nem téveszthető azonban össze az 1777-ben 
megnyílt Zentai temető nagykeresztjével a Szegedi szőlők délnyugati 
sarkában, sem az 1778-as térképen látható, a későbbi kálvária helyén álló 
kereszttel. A korabeli katonatemető (lásd ott) Nagykeresztje sem lehetett 
ez a kereszt, melynek további sorsa ismeretlen.

Szabó Boldizsár-féle kereszt
A Radanovác puszta keleti határát képező, ún. Széles átjáró út nyugati 

oldalán, a lakóháza előtt állított 1908-ban kőkeresztet Szabó Boldizsár és 
neje, Pletl Verona. Nem tudni, hogy volt-e összefüggés a feleség 1908-as évi 
kórházi ápolása és a keresztemeltetés között, de valószínűleg igen.1

A munkahelyének közelében (Radanováci erdő) építette fel lakóházát 
Szabó Boldizsár erdészmérnök - a jelenlegi Homokvidék út 97-es számú 
házat. Az útra nyíló két, eredetileg kisebb ablak közé állították a szabadkai 
Márványipar Rt. műhelyében készült fehér márványkeresztet.2

A jelenlegi háztulajdonos, Balunovié Nikola 1964 óta lakik a házban és 
gondozza a keresztet, amely az emlékezete szerint már akkor is a jelenlegi 
helyén állt - az utcai kerítés mögött - kétméternyire a házfronttól és a ma 
is meglévő vasrúddal a talajhoz volt rögzítve.

147



Talapzatának keleti oldalára vésett felirat:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE 
EMELTETTÉK

SZABÓ BOLDIZSÁR
ÉS NEJE

PLETL VERONA 
1908.

MÁRVÁNYIPAR RT. 
SZABADKA

Az egyenes végű csúcsrészen INRI-táblát utánzó, ezüstösre festett véset 
látható. Vasöntvény corpusa feltehetően az eredeti.

1 SzTL, 1X1098/908. -  Szabó Boldizsárné ápolási díja.
2 Az 1894 óta működő Lőwy Mór-féle kőfaragó műhely 1906-ban alakult át 

részvénytársasággá Kőfaragó és márványipar RT néven.

Kuluncsich Albert-féle kereszt
1896 augusztusában állított Kuluncsich Albert és felesége, Jaramazov 

Róza egy fakeresztet Radonovác pusztán. Alapítványt is tettek a Szent
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Teréz plébánián. A Mokossay-féle jegyzék 147-es számú objektuma: 147. 
Crux lignea in Radonovácz per Albertam Kuluncsich et ux. a. 1896 27/Vm 
erecta et 48 cor. provisa.

Röviddel a felállítását követően már tájékozódási pontnak számított. 
1908-ban az építendő külteieki iskolák helyének meghatározása kapcsán úja 
a Bácskai Hírlap május 30-i számában: 2. Radonovácz pusztán, a „Tyiró-szál- 
lás”1 nyugati oldalán elvonuló út melletti városi földön, a kereszt közelében;...

Eredeti helyén, a jelenlegi Pálma -  és a Testvériség Egység utcák keresz
teződésének délnyugati szögletében, az 1908-ban felépült iskola sarkánál 
található. Az épület köré téglakerítést építettek 2000-ben, de a keresztet L 
alakban kikerítették és így továbbra is megmaradt köztéri jellege.

A hetvenes években ledőlt egy vihar alkalmával. A környéken lakó hívek 
összefogásával néhány hét múlva újraállították. Az elkorhadt talaj menti 
rész mögé egy vaskos faoszlopot helyeztek, melyet derékmagasságban 
vaspánttal erősítettek az északra néző objektumhoz. Ekkor semmisülhetett 
meg a fába vésett felirat egy része, amelyből csak a KUJUNDŽIĆ RÓZA 
JARAMAZOV 1896 szövegrész olvasható. A korhadó, enyhén kerekített 
végű kereszt fémöntvény tartozékai -  IINRI-tábla, corpus és Mária- 
dombormú - valószínűleg eredetiek.

1 A Tyiró-tanya előtt elterülő városi 18 lánc (1600 D) föld eladó -  a Szegedi fasor mellett.
(Bácskai Hírlap, 1908 júniusa).

Nikola-kereszt
Több, XIX. századi térkép is keresztet jelöl a Szegedi út déli oldalán, az 

egykori vesztőhelynél (Akasztófa) -  a jelenlegi Aurometal bejáratának 
közelében.

Nikola-kereszt (1905)

Az 1785-ös1 térképen a Szegedi út, 
néhány száz méternyire az ún. Petrase- 
va cseszma vízfolyás előtt trapézsze-
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rűen kiszélesedik, kettéválik. Az így kialakult téren volt a pallosjoggal 
rendelkező város kivégzőhelye, az akasztófa (Hovány L.). Iványi 
monográfiájából tudjuk, hogy az 1800-as évek közepén még működtették - 
a szerző beszámol arról, hogy 1849-ben, közvetlenül a kaponyai csata előtt 
is voltak kivégzések ezen a helyen: ... Ezeket most hosszú pör nélkül a 
Palicsra vezető szegedi úton levő vesztőhelyen fel is akasztották. A későbbi 
évtizedekben lebontott, ún. akasztóoszlopok2 helyén az 1882-es térkép egy 
keresztszerű objektumot jelez. A többi, ismert kereszt egyenes vonalú 
ábrázolásától eltérően, ezen a helyen egy egyedi rajzolat jelenik meg - a 
talapzat és a szárak helyett egy Krisztus-testet utánzó ábra látszik és csak a 
T-szerűen végződő csúcsrészek emlékeztetnek keresztre.

Az 1882-es évből fennmaradt újságtudósitás Szent Nikolát (Szent Mik
lós) említ a Szegedi úton. A Bácskai Ellenőr április 2-i számában (14. 
szám) egy talált gyermek kapcsán úja: LELENC. A szegedi utón a szt. 
Nikolánál márc. 31-én pénteken reggel egy kis fiucskát találtak ... A cikk 
nem részletezi az objektum leírását, így nem tudni, kereszt-e vagy szobor, 
de a hangvételből kitűnik, hogy széles körben ismert objektumról lehetett 
szó.

A jelzett helyen a századelőn kezdődő építkezések miatt nyomon 
követhetők a telekkönyvi kivonatok. Egy építési engedélyen 1907-ből a telek 
északi végében, közvetlenül az út mellett, külön számozású D-ű térség van 
jelölve és mellette a szöveges bejegyzés: Nikola-kereszt.3

Bár a felhasznált források nem említik, de nagy a valószínűsége, hogy a 
vesztőhely az egyház részéről sem maradhatott jelöletlen -  közkereszt 
állhatott ezen a helyen.

Más forrásmunkákból arra következtetünk, hogy ez a hely már a XVIII. 
században szerb zarándokhely (kegyhely) volt. Egy feliratos sírkő is volt e 
helyen, amelyet a pravoszláv hívők „szent sír”-ként (sveti grob) tiszteltek és 
csodás jelenések, valamint gyógyulások helyszíneként tartottak számon. 
Adatközlőim tudni vélik, hogy a sírkövet csak az 1900-as években vitték el 
innen, miután az Aradszky család közkeresztet állított a közelben.

Ha nem pravoszláv szakrális objektum állt eredetileg itt, akkor két 
kereszt is számításba jöhet, melyekről csak annyit tudunk, hogy a Szegedi 
úton (a városi szakaszán) állították fel őket. Ezek egyike a Kalafatits-féle, 
1808-ban emeltetett fakereszt lehetett, amelyet azonban 1845-ben már 
ledőltként tartottak számon. A másik az 1829-ben, bajsai Vojnits Lőrinc 
által alapított. Ez utóbbi állhatott itt a XIX. sz. második felében, egészen az 
1912-ben emeltetett Aradszky-féle keresztig.

1 SzTL, Térképkészlet, 3.1.2.2.-es térkép.
2 SzTL, 20-B-144/aecl862 ... hogy a Szeged városa felé vezető ország út mellett fenlevő 

Akasztó oszlopokat /: a nép szerint Akasztó fá t:/ bontasa szét - és onnan való téglákat 
máshova alkalmaztassa.

3 SzTL, Épít. enged. Fi 83/1907.
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Kalafatits-kereszt
Bár a Pacher-Demerácz-Tormásy szerzőhármas rendre megemlíti a 

Kalafatics Antal-féle fakeresztet, egyik sem pontosítja a helyét.
Pacher F. jegyzékén a 18-as szám alatti objektum: 18. / A szegedi úton / 

Fakereszt Krisztusképpel / Kalafatits Antal / AlapítvalOO ft. v. / 1808. 
december 29.

Demerácz A. 1845-i tanácsnoki jelentéséből értesülünk, hogy az 1808- 
ban állított fakereszt állítója már elhunyt: ... d) Több keresztek, habár 
alapítványuk megvan, összedőltek, ’s többé felnem építettek, ilyenek: ..., a 
18-k számú, néhai Kalafatits Antalé, a’ szegedi úton;...

A Szegedi út melyik szakaszán állhatott, valószínűleg sosem fog 
kiderülni, mert a rendelkezésünkre álló egykori térképek nem jeleznek 
keresztet, sem az út városi, sem a pusztai szakaszán. Az emeltetőről is csak 
annyit tudunk, amennyit Iványi írt: 1800-ban, Kalafatics Antal ügyvéd, 
hadnagyként résztvett az osztrák-francia háborúban.

Vojnits Lőrinc-féle kereszt
1829-ben, öt évvel halála előtt1 állított közkeresztet bajsai Vojnits Lőrinc 

a szegedi úton. Eredetileg nem volt alapítványa, de az örökösei eleget tettek 
az emeltető életében elmulasztott kötelezettségének. A Pacher-féle 
jegyzékben az alapítványozás ideje van feltüntetve: 24. / Szegedi út mellett 
/ fából krisztusképpel / Vojnits Lőrinc úr / Megalapozva 100 váltó forinttal / 
1834. október 17-én /. Néhány évtized múltán Tormásy (1883) és Iványi 
(1892) számomra ismeretlen forrásból merítik az állítás évét - 1829.

A kereszt anyaga is kérdéses. Pacher fakeresztet jelez, Tormásy és 
Mokossay kőkeresztet, Iványi pedig nem részletezi. A péterváradi utón (ma 
Wesselényi utca) 1816-ban bajsai Vojnits Lőrinc és 1863-ban Varga Pál 
állíttatott fel kőkeresztet. Az első 1829-ben a szegedi utón is egyet. (Iványi). 
160. Crux lapidea per Laurentem Vojnich a. 1829 erecta et 84 cor. provisa. 
(Mokossay).

Az 1828/29-es tanácsülési jegyzőkönyvekben nincsenek adatok a 
keresztre vonatkozóan, így a Kalafatics Antal-féléhez hasonlóan ennek is 
ismeretlen a helye. Valószínű azonban, hogy a szegedi út városi szakaszán 
állt, mert a többi kereszt esetében, ha azok valamely országos út pusztai 
részén voltak, akkor azt kihangsúlyozták a források. Állhatott a jelenlegi 
Aurometal közelében, a korabeli vesztőhelynél is, ahol a későbbiekben 
(XIX. sz. vége) Nikola-keresztet jelölnek a térképek.

' Betűhív másolata a gyászjelentés egyik részének: Tekintetes Nemes Nemzetes és Vitézlő 
Bajsai Vojnies Lörincz Úr. T. Bács ’s Bodrog törv. egy. Vármegyék Táblabirája.... Meghalt 
Szabadkán Piinkösdhava (május) 31-én 1834-dik Esztendőben. Becses élte 71-dik évében.
(SzTL, F 1.15-ös doboz).
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Lang-kereszt
Láng (Láng) Simon városi hentes és évekig a palicsi halászat bérlője, 

valamint felesége, Balázs Piri Róza 1899-ben fakeresztet állítottak a Tuki 
ugarokban lévő birtokuknál.1 Az emeltetéséről és felszenteléséről 
(augusztus 17-én) a helyi lapok is tudósítottak. A Szabadkai Közlöny 34. 
száma, 1899. augusztus 20-án: KERESZT FELSZENTELÉS Láng Simon 
és neje, Balázs Piri Rózsa által a palicsi halász gunyhó közvetlen közelében 
fekvő földbirtokukon felállított díszes keresztet e hó 17-én szentelték fel.

A tóparti birtok az egykori ha
lászkunyhó közelében volt, ahol az 
északnyugatról a Tuki ugarokat 
rézsűt átszelő út elérte a partot. Az 
út és a part szögletének keleti, szé
lesebb térségében egy kisebb 
kiterjedésű cserjésben állt az északi 
tájolású fakereszt. Adatközlőim sze
rint, a 60-as években még megvolt, 
de az emeltetők emléke már kiesett 
a köztudatból, sőt egyesek - tarto
zékainak elvesztése miatt -  pravo
szláv keresztnek hívták.

Mivel alapítványa volt, rákerült a Mokossay-féle jegyzékre is: 162. Crux 
lignea in agro Túk per Simeonem Láng a. 1898. 29/IV erecta et provisa. A 
fentebb idézett tudósításból ismeretes, hogy a keresztet csak a következő év
ben, 1899-ben emeltették és szentelték fel.

1 A felsoroltakon kívül tudjuk, hogy Láng Simonék a város I. körében laktak, a Kölcsey 
utca 367-es sz. házában. Ezenkívül volt egy házuk a IV. körben is, az 599-es számú a 
tanítóképezde mellett, melyet a város 1899-ben megvásárolt az iskola bővítésének céljából 
(SzTL, XV 47/1899.). A házaspár egyetlen leányának, Ilonkának az eljegyzéséről (1910) 
a helyi lapok is beszámoltak.

Katona Péter-féle kereszt
Kispalicson emeltetett közkeresztet Katona Péter a vejével és leányával 

1912-ben. Jelenleg ez a terület már nem tartozik a város közvetlen 
térségéhez, de a jelzett évben és a XVIII-XIX. században a Palicson túli 
ugarok megnevezéssel a város peremtérségének része volt a környék.

Ma is az eredeti helyén áll, a Zentai út 7300. méterénél ( 1948-as térkép)
- ott, ahol az ún. Bíbichát déli részéhez vezető NyK-i irányú (Kiskanizsai) 
út kereszteződik a Zentaival. Az útkereszteződés keleti szögletében egy 
dombon áll már 90 éve a Katona Péter-féle kőkereszt.

A kereszthely közvetlen közelében, - százméternyire ÉNy-i irányban. A 
Zentai út északi oldalán egy középkori templom és temető romjait tárták

A Lang-kereszt feltételezett helye 
(a szerző bejelölése)
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fel részlegesen a régészeink. Az egykori Babickovic-féle szállás udvarán 
emelkedő domb felszíne alatt a szakemberek a középkori Pálegyháza temp
lomát és temetőjét sejtik.1

A jelenlegi kőkereszt közelében 
már előzőleg is állt egy kereszt, ame
lyet feltüntet az 1881-es katonai föld
rajzi térkép (lásd a Petrik-keresztnél).

A századforduló tájékán, a ke
reszttől északra, Katona Péternek 
húszholdnyi szántóföldje volt, míg a 
tanyája a földbirtok délkeleti csücs
kében, a Zentai út 8. kilométerénél.2

Elemezve a korabeli telekköny
veket, a keresztet a szabálytalan út
kereszteződés keleti szögletében lét
rejött háromszögletű parcella 
(28460-as tk. szám) közepére állí
tották A keleti oldalánál álló szál
lást később építette a Nyilas család.

Jó minőségű terméskőből készült. Talapzatának déli oldalán látható a 
felirat:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE 
EMELTETTÉK

KATONA PÉTER
ÉS VEJE

JUHÁSZ JÁNOS
NEJÉVEL

KATONA AMÁLLAL 
1912.

pala tínus  é s  bartus
SZABADKA

A cifrázott végű felső részen elhelyezett keresztmellékek: fémöntvényű 
INRI-tábla, corpus és Mária-dombormű. A szakrális kis építményt az első 
évtizedekben kovácsoltvas kerítéssel kerítették körül.

Adatközlőm3 szerint az 1912-ben özvegyként keresztet állító Katona 
Péter a két világháború között egyedül maradt, mert a gyermektelen leánya 
(Amál) elvált a kereszt feliratában említett férjétől és beköltözött a városi 
házukba (a mai M. Bogovié utca 10 és 10a), ahol hamarosan elhalálozott. 
Az elaggott Pétert a későbbi örökösök, Milodánovity Ferenc és neje, 
Vukov Magdolna gondozták, és egyben vállalták a kereszt karbantartását is.

Időközben a Nyilas-féle szállás is tulajdonost váltott: Zvekánovity Lázár 
és felesége, Tonkovity Ágnes 1971-ben vásárolták meg, de néhány éve már
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lakatlan, mert a félje halálát követően Ágnes is a városba költözött. 
Milodánovityék és Zvekánovityék mellett, a környéken lakó többi hívő is 
részt vett a kereszt időszakos felújításaiban, a húsvéti ünnepekre való felké
szítésében. Az 1990-es években a közvetlen közelében megnyílt autópálya 
forgalma, látszólag még nem rontott az állagán.4

1 A középkori települést százméternyire ÉNy-ra e helytől, a tópart felé emelkedő 
dombhátságra lokalizálják (Szekeres -  Ricz).

2 A jelenleg is meglévő szállást (az út déli oldalán) a mai tulajdonosokról Milodanović 
Emészt (Nesto)-féle szállásként ismerik a környékbeliek.

3 Katona András (1932), a keresztállító gondozóinak unokája (anyja Milodánovity Mária).
4 Az autópálya és a Zentai út kereszteződésétől kétszázötven méternyire keletirányban áll 

a kereszt.

Prokesch-kereszt
Mokossay jegyzékének 157. pontjában jegyzi a Radanovácz-pusztán 

1899-ben felállított és a Szent Teréz-plébánián, Prokesch Mihály által 
alapítványozott keresztet. 157. Crux lapidea in Radonovácz per Michaelem 
Prokesch a 1899 14/XII verificata et 64 cor provisa.

A puszta délnyugati sarkában lévő, az ún. kisebb Prokesch-tanyához 
tartozó szántó nyugati végén - a pusztát és a korabeli városi 
kukoricaföldeket elválasztó É-D irányú út nyugati oldalán - emeltetett 
határbéli kőkeresztet az anyagilag tehetős család.1

A homokkő kereszt a Đevđelia utca végén, az ún. Zemkó-sarkon áll. 
Talapzatának díszesen kialakított északnyugati oldalán a mállási 
folyamatok miatt hiányossá vált felirata:

EMELTETTÉK
PROKES MIHÁLY

ÉS HITVESE
BIRKÁS ETEL 

1899.
KOVÁCS L.

A lóhere végű felső részről hiányzik a Mária-dombormű2 és az INRI- 
tábla (láthatóak rögzítéshelyek). Egyetlen tartozéka a feltehetőleg eredeti,
-  fehér, vörös és barna színekre festett - Krisztus-test.

A „keresztes” utcasarokról keletre leágazó dűlőút kereszteződésének 
déli szögletén kialakított alacsony dombon évtizedekig teljesen szabadon 
állt, amíg a birtokcserét követően fel nem építették mögötte a ma is álló 
szállást. A 20-as évek végén vásárolta meg id. Zemkó József (1897-1970) a 
Prokesch-birtok ezen részét, és néhány év múlva felépítette a jelzett házat, 
melynek közelében ifj. Zemkó József (1936) is felépítette a sajátját. Ő és 
családja a kereszt gondozói. Manapság már ezt a környéket Zemkó-
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saroknak nevezik, a szakrális kisépítményt pedig, Zemkó-keresztként emle
getik. A tulajdonjogtól függetlenül az eredeti kereszt állítóinak unokái is 
magukénak vallják a nagyszülők örökségét.

1 Prokesch Mihály (1849-1927), az 1777-ben Kostolecz (Csehország) környékéről 
idetelepült katonatisztnek, városunk első Prokesch nevű polgárának leszármazottja. Egy 
ideig katonai beszerző volt, majd vállalkozó - tbk. a Kossuth utcai egyik bérpalota építője. 
Felesége, Birkás Etel (1846-1905), a kálvária-keresztek emeltetőinek, Birkás Istvánnak és 
Kádár Annának leánya. A házaspárnak több száz holdnyi szállásföldje volt a város 
pusztáin, valamint néhány városi háza, tbk. a IV. kör 6-os, 7-es, 12- és a 615-ös szám alatt.

2 A birtokot eladó Prokesch családban különös tiszteletnek örvendhetett a Szentszűz, mert 
költözéskor magukkal vitték a keresztről a domborművét.

Mukits-kereszt
A Bánijai utcában - az egykori Purgly-féle nyárilakkal (vadászkastély)1 

szemben - magántelken2 áll az 1896-ban emelt Mukits-kereszt. Mára már 
körülnőtte a város, de az állításának idejében még távol esett az urbanizált 
részektől. Vele szemben, az út nyugati oldalán a Szegedi szőlők, mögötte 
pedig a város kerti- és kukoricaföldjének parcellái sorakoztak.

Mukits- és Haverda-kereszt 
(a szerző bejelölése)

Magánbirtokán, a szőlőket a 
városi kertiföldektől elválasztó út
keleti oldalán - hatszáz méternyire 
északra a szegedi úttól - állított kő
keresztet bajsai Vojnits Frida föld
birtokosnő, a szabadkaiak közis
mert polgármesterének, Mukits Já
nosnak az özvegye.3 Alapítványá
nak jóvoltából rákerült a Mokossay- 
féle keresztjegyzékre is: 158. Crux lapidea in Radonovacz per Fridam 
Vojnich vid. Mukich a. 1896 21/IX structa et 64 cor provisa.

A nyárilak és környéke a család tulajdonában volt és maradt a II. világ
háború végéig. A keresztállító elhalálozása után (1900), leánya, Purgly
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Sándorné, Mukits Leona örökölte. Az út keleti oldalán fekvő birtokrész (a 
kereszttel) időközben a Vermes család tulajdonába ment át és 1928-ban 
építésre alkalmas házhelyekként eladták. A földmérések után elkezdődő 
kertvárosi építkezés során a kereszt az utcafront mögé, a beljebb felépült 
családi ház elé került. A későbbiekben megépült kerítés kikerülte, hogy 
szabad megközelítést biztosítson az előtte ájtatoskodni óhajtóknak.

Miután id. Teleki Sándor 1943-ban megvásárolta a házat, önkéntesen 
vállalta a kereszt további karbantartását is, aminek maradéktalanul eleget 
tett.4 A jelenlegi utcai kerítést is ő készítette az 50-es években, amikor már 
a vandál keresztrongálóktól is védeni kellett. Az állandó gondozás és az 
1977-es felújítás következtében jó az állaga a több mint százéves, 
homokkőből készült keresztnek

Jelenleg valószínűleg5 eredeti helyén - a háztelek középső részén - 
közvetlenül az utcai kerítés mögött áll. A cifrázott végű felső részén 
elhelyezett, fémből készült tartozékai az INRI-tábla és a corpus. 
Talapzatának nyugati oldalán a felirat:

MINDENHATÓ ISTEN!
ÁLDÁSODÉRT ESEDEZÜNK

özv MUKITS JÁNOSNÉ 
s z ü l  BAJSAI VOJNITS 

FRIDA é s  CSALÁDJA 
1896

ÁTÚJITOTTA TELEKI SÁNDOR 
1977

A feliratozásban említett család alatt az özvegyet, Leona lányát és vejét, 
jószási Purgly Sándort, valamint az állító egyetlen unokáját, Purgly Leonát 
(1892-1950) kell érteni.6

1 Jelenleg iskolaépület a Bánija utcában.
2 Bánija utca 4.
3 Mukits Ferenc, János édesapja végrendelkezett 1853 áprilisában (kihirdetve 1854 

márciusában). Örökösei: a felesége, Osztrogonacz Magdolna és gyermekei - János,
József, Mária (hajadon) és Magdolna (Vér Ferenc neje). Vagyona: lakóház a VI. körben 
(377-es sz. alatti telken), 187,5 lánc szállásföld a Nagyfényi-pusztán és az ingóságok.
Vagyonának nagy részét á két fiú között ossztotta fel (SzTL,10-A-43/1854).
Mukits János (1814-1887), a város polgármestere 1861-ben, valamint 1872 és 1884 
között. 1853-ban nősült bajsai Vojnits Fridával, a nemességszerző István ükunokájával az 
István-András-József-Dániel vonalon. Frida az 1861-ben történt családi osztozkodás 
alkalmával, tbk. 329 lánc föld birtokába jutott a györgyéni téren. A házaspárnak két, 
felnőtt kort megért gyermeke volt: Károly és Leona. A VII. kör 1-es számú házában 
laktak, szemben a zsinagógával, a Minerva Nyomdavállalat mellett.
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A bajai temetőben az Antunovits-kápolnánál található gránit síremlékművek felirata: 
Mukits János Szabadka város volt polgármestere elhunyt 73 évesen 1887. május 14-én. Dr. 
Mukits Károly ügyvéd, városi képviselő, elhunyt 30 évesen 1888. január 19-én. Özvegy Mu
kits Jánosné szül. Bajsai Vojnits Frida meghalt 1900. nov. 30. Emeltette egyetlen gyerme
ke Leona. Özv. Purgly Sándorné sz. Mukits Leona 1860-1954. Purgly Leona 1892-1950.

4 Jelenleg ifj. Teleki Sándor (sz.1942) és családja gondozzák a keresztet.
5 A valószínűség felvetése onnan ered, hogy Mokossay kizárólagosan Radanovácot jelöli 

meg 1901-ben a keresztállítás helyéül, noha a jelenlegi kereszthely sosem volt a jelzett 
puszta része, mindig a város közvetlen térségéhez (Szegedi szőlők és Kukoricaföldek) 
tartozott. Fennáll a lehetőség, hogy eredetileg más helyen állt. Radanovác puszta északi 
részén, a Csávolyi út (ma az Anna Frank utca) déli oldalán ma is megvan az ősi kastély, 
ennek környékén is állhatott a kereszt és csak a későbbiekben helyezték át. A XX. sz. első 
felében a várostérképek nem jeleznek keresztet a Bánija utca kezdetén.

6 A Bajorországból származó Purgly (jószási) család a XVIII. században jött 
Magyarországra - Győrbe, onnan pedig Arad (Jószás és Jószáshely községekben volt 
birtokuk) és Torontál vármegyébe. 1820-ban hirdették ki nemességüket. E család tagja 
volt Sándor, volt országgyűlési képviselő, takarékpénztári igazgató Szabadkán és egy 
időben a város főispánja.

Haverda-kereszt
A város keleti részében, az egykori Kukoricaföldeket Radanovác-pusztá- 

tól elválasztó út nyugati oldalán állított 1899-ben kőkeresztet Haverda Bol
dizsár városi ügyvéd.1 Mokossay M. Keresztjegyzékén (1901) a Szegedi sző
lőkben felállított keresztként van feltüntetve: Crux e marmore albo in vineis 
Szeged a Balthasaro Haverda a 1899 25/X structa et 64 cor. provisa.

A jelzett év augusztusában (Nagyboldogasszony ünnepére) emeltetett 
kereszt a Lőwy Mór-féle kőfaragó műhelyben készült, és valószínűleg a Ha- 
verda-birtokon állították fel. Nem kellett hozzá a városi hatóságok engedé
lye és így, ennek az objektumnak sem maradt nyoma a világi levéltárban. 
Az állításkor még lakatlan volt a környéke, amely a XX. század első évtize
deiben urbanizálódott - a századfordulón felépült mellette a huszárlak
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tanya, a harmincas években kialakult a környező utcahálózat is. Az északi 
és déli oldalán meglévő tömbházak a II. világháború után épültek.

Az építkezések ellenére a kereszt továbbra is az eredeti helyén maradt - 
szemben a kaszárnya északnyugati sarkával, a Partizánbázisok és a Petri- 
njei utcák kereszteződésének északi sarkán. Alacsony téglafalba ágyazott, 
kovácsoltvas kerítés veszi körül. A kerítésen belül egy mesterséges dombot 
alakítottak ki, amelynek közepére helyezték a szürke márványkeresztet. 
Cifrázott végű felső részén elhelyezett, öntöttvas tartozékok: INRI-tábla, 
corpus és Mária-dombormű. Díszes talapzatának déli oldalán a felirat:

„A KI ISTENBEN BÍZIK,
AZ MEG NEM CSALATKOZK”.

Bízz á l  t eh á t  ist e n b e n ,
MINDEN JAVADRA LÉSZEN.

ISTEN DICSŐSÉGÉRE EMELTETTÉK
HAVERDA BOLDIZSÁR

ÉS NEJE
S z o u k o p  M a r i s k a  

Szabadkán 1899.
Nagyasszony  n a pjá n .

LÖWY M. 
SZABADKÁN

JAVTTATTA
PÉICS ANTAL

ÉS NEJE
GYULA FIÁVAL 

1925
Kérdéses, hogy a kereszt mely részei az eredetiek, mert - amint a felirat

ból is kitűnik - az I. világháború után felújították. Nem sikerült felkutatni 
a keresztállítók és a felújítók estleges rokoni kapcsolatait sem.2

1 Haverda Boldizsár (1846-1906) ügyvéd, évekig városi jegyző volt. Házuk ma is áll: 
Makszim Gorkij utca 14.

2 A XX. század első évtizedének nagy botránya volt, hogy Haverda Mária (Mariska), a 
keresztállítók egyetlen gyermeke meggyilkoltatta édesanyját, Haverdané Szoukop Máriát 
1909-ben. Börtönbüntetésének letöltése után Budapesten maradt, a keresztgondozást 
pedig a környéken lakók és a helyi plébánia hívei vállalták.

Jézus, a munkás-templom
A város X. és XI. körében lakó hívek lelki gondozására alapították a Jé

zus, a munkás egyházközséget és vikáriát 1926-ban.1 A következő évben,
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1927-ben engedélyt kértek a várostól, hogy felépítsék a templomot. A meg
kapott engedély (1931) azonban csak a plébánia építésére vonatkozott. A 
korabeli Vajdasági és Milassin utca kereszteződésének délnyugati oldalán 
elkészült épületet, amelyre 1932 tavaszán tornyot is húztak, imaházként 
használták a kezdetektől; az 1935-ös évi kibővítése alkalmával már imaház 
a hivatalos megnevezése is.2 Pausits Máté emeltetett keresztet bejáratának 
közelében.

Pausits-kereszt
A jubiláns 1933-as évben kőkeresztet állított a Pausits házaspár az 

épület déli bejáratához. Eredeti helyén áll azóta is, a kerítésen belül - 
ötméternyire a bejárathoz vezető út keleti szegélyén. Talapzatának déli 
oldalán kétnyelvű a felirat:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE
PAUSITS MÁTÉ

ÉS NEJE
RUKAVINA BORBÁLA

PODIGOŠE OVAJ KRIŽ
1933.

JUBILÁRIS ÉVBEN 
JUBILEJSKE (GODINE

Ké r je t e k , é s  adatik
NEKTEK,

ZÖRGESSETEK, ÉS 
MEGNYITTATIK NEKTEK.

Mt. 8.8
MOLITE SE I DAT ĆE VÁM SE,
KUCAJTE I OTVORIT ĆE VÁM 

SE.
Mt. 8.81 

PALATÍNUS

A Palatinus-féle műhelyben készült, egyenes végű kereszt öntöttvas 
tartozékai: INRI-tábla és corpus. Gondozója a kezdetekben maga a család
- Máté és Borbála, valamint két gyermekük, Mária és József,4 majd a 
plébániahivatal alkalmazottai az elmúlt évtizedekben.

1 A egykori pecséten: V1CARIA JESU OPERARI1 - SUBOTICA 1926 - Parochiae s. 
Theresiae.

2 SzTL, mérnöki 18359/1927, 1829/1931 - Gršić Ljudevit oki. építész tervei alapján,
V2020/1932 és V2330/1935.
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3 Téves a kőbe vésett megjelölés, mert a Máté evangélista hegyi beszédén alapuló idézet 
helyes szignatúrája a 7. 7.

4 A Zentai temetőben található Pausits síremlék felirata: Pausits Máté megh. 90 évesen 
1942. szeptember 20-án. - Pausits Máténé Rukavina Borbála megh. 83 évesen 1940. 
február 2-án. - Palkovity Vince megh. 57 évesen 1943. április 16-án - és neje szül. Pausits 
Mária megh. 54 évesen 1943. április 21-én. - Pausits József megh. 74 évesen 1957. 
szeptember 17-én. Máté és Borbála városi háza az I. kör 466 alatt vezetett telken állt a 
Katona utcában, a mai Sonja Marinković utca kezdete, ahol tömbházak épültek az 
elmúlt évtizedekben.

Csernush-kereszt
Antunovits Katalin (1790-1867) állított közkeresztet 1865-ben a 

Szegedi út mellett,1 Csernus Lázár özvegyeként.2 1865. február 8-án megírt 
végrendeletében a felállítandó közkeresztet is megemlíti, valamint 
nyilatkozik az alapítványáról: I. Ha isten életemnek kedvezen, szándokom 
van a szegedi szöllőnél újon vett darabka földemen, az isten nagyobb 
dicsőítésére egy kőkeresztet felállítani és jól körül keríteni; ha azonban az 
ájtatos szándokomban a halál meggátolna, úgy ez Pertits Istvánnak álland 
elutasíthatlan kötelességében éspedig e keresztnek a legjobb fehér 
márványból, a feszületnek broncból öntve és egészen megaranyozottnak 
kellend lennie.3

Az előrejelzése szerint, még az 
életében ( 1867-ben hunyt el) felállí
totta a kőkeresztet a Szegedi út 
északi oldalán fekvő birtokának déli
végében, az út mellett. A felirata 
szerint, 1865 szeptemberében szen
telték fel a déli tájolású márványke
resztet, melynek fenntartására 5 
lánc ugarföld jövedelmét adomá

nyozta az emeltető az egyháznak.4 Alapítványából kifolyólag rákerült Mo
kossay jegyzékére is: Crux lapidea in vineis Szeged ad viam per Catharinum 
Antunovich, ux. Lázári Csernus a. 1865 abrqu. legato erecti.
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Felirata a talapzat déli oldalán:

EMBER!
TEKINSD A SZENT KERESZT 

KÉTEZER ÉVES DIADALÁT, S TANULJ HINNI!
E DIADAL JELVÉNYT HITBŐL 

EMELTETTE: ÖZVEGY
CSERNUS LÁZÁRNÉ

SZÜLETETT
ANTUNOVITS KATALIN

SZABADKÁN A KERESZT FELMAGASZTALTATÁSA 
ÜNNEPÉN SEPT. 14-KÉN 

1865-DIK ÉVBEN
OTT. M. BAJÁN

Néhány évtizedig szabadon állt az útszegélyen, de a századforduló tájé
kán gyökeresen átalakult a környezete. Az út túloldalán, az egykori szőlők 
helyén felépült a városi villanytelep, a mai Elektrovojvodina elődje. Mellette 
utcát nyitottak (Parcsetics A. utca) és a Szegedi út beépülésével a házak 
vonalába, az utca és az út kereszteződésének nyugati szögletébe került.

Az 50-es években -  a tömbházak építésekor - át kellett helyezni. Az 
ONCSA telepen lakó Szebenyi Péter egyházi elöljáró kapta meg az 
engedélyt, hogy a Stipi utca elején fekvő telkének délkeleti sarkán 
újraálUtsa. A szállításban megsérült felső részt az új helyen vasrudakkal 
kellett alátámasztani. Eredeti részeiből csak az INRI-tábla hiányzik. A 
telekre új házat és kerítést építettek Szebenyiék. Két oldalát körülkerítve, a 
kereszt ismét köztérre került. Azóta háborítatlanul áll az új helyén, 
szemben az Aurometal vállalat bejáratával, az egykori vesztőhely közvetlen 
közelében.

A gyermektelen Antunovits Katalin keresztalapítványa semmisé vált az 
elmúlt században. A mostani karbantatója a Szebenyi család (a keresztet 
áthelyező Sz. Péter fia, György és ennek felesége, Júlia).

1 A városunkban közismert Siskovich család (Siskovichfalvat Siskovich-kereszt) ősei voltak 
Katalin ükszülei, akik 1718-ban nyertek nemességet. Anna leányuk (sz. 1718) Kokits 
Györgyhöz ment férjhez. Ezeknek Margit leánya (sz.1755) pedig ns. Antunovitch Lőrinc 
(István fia, sz. 1746) felesége lett. A házaspár István fiának (sz. 1771) a leánya volt az 
1790-ben született Katalin, aki a bikityi Csemus Lázárhoz ment feleségül (Szluha M. és 
SzTL, 38. VI/5. 102.).

2 Vitézlő Csernnsh Lázár Tisza melléki koronái Kerület tanácsnoka -  Végintézet A fenti 
megnevezés alatt hirdették meg 1852-ben Csernus Lázár 1847-ben írt végrendeletét 
(SzTL, 10-A-9/1852). A bikityi származású Csemus Lázár tetemes vagyonra tett szert 
Szabadkán -  két városi háza, házhely a városközpontban, 23 kapa szőlő, 5 lánc ugarfold, 
323 lánc szállásföld és több ingóság. Általános örököseivé a feleségét, Antunovits 
Katalint és fogadott leányát, Soós Juliannát, féijezett Pertits Istvánnét nevezte meg. 
Elhunyt 1952. október 9-én.
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3 özvegy Csernusné Antunovits Katalin az 1867. november 16-án, a végrendelkező 
halálát követően meghirdetett végrendeletében az időközben elhunyt Soós Julianna 
(nevelt leánya) özvegyét, Pertits Istvánt és négy gyermekét -  Katalint, Bertát, Júliát és 
Józsefet -  tette meg vagyona nagy részének, tbk. az Aranykereszt (ma Vük Karađžić) utcai 
lakóházának tulajdonosaivá (SzTL, 6009/polg. 1867.).

4 Tormásy Gábor tévesen teszi 1856-ra a keresztállítást.
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TEMETŐI KÖZKERESZTEK

A középkorban a templomok és a körülötte kialakított temetők alkotta 
szakrális együtteseket gyakran körülkerítették, amelyek azután erődítmény- 
szerűen védelmi célokat is szolgáltak. Ha a település több századon át fo
lyamatosan fennmaradt, a temetők túlnőtték az elsődleges kerítést, esetleg 
új, templomtól független temetőket hoztak létre. Ez történt a középkori 
Szabadka esetében is. Részletes ásatásokat alig végeztek a szakemberek 
ezen a téren, de a részkutatások eredményeként megemlithetők a követ
kező templom-temető együttesek: Kér, Kelebia, Kőhát, Barcsak. A város 
központjában nem végeztek célzatos kutatásokat, de a leletmentő ásatások
ból arra következtethetünk, hogy több temető is volt a belváros szűkebb te
rületén, tehát a századok folyamán a telítődésüktől függően „vándoroltak” 
a középkori város temetői (Szekeres László, Ricz Péter).

A hódoltság utáni első temetőről már vannak írásos emlékeink. Tormá
sy szerint: Szabadkának a mohácsi vész előtt használt temetője, mely irány
ban feküdt, nem tudni. A török kiűzetése után a temető azon tért foglalta el, 
melyen jelenleg a Rókus kápolna áll s lenyúlt délfelé azon utcáig, mely ma is 
Ó-temető utcának neveztetik. Egy fakereszt mutatá kath. jellegét,- de sem 
árok sem fal, sem más kerítés nem övezé, miért is az állatok, a benne termő 
fű által csalogatva, meglátogatták. Ezen kegyeletet sértő körülmény sokszor 
felszólalás tárgyát képezte s a lakosság követelte, hogy a temető bekerítes- 
sék. Ezen kívánság azonban később teljesittetett, midőn Szabadka nagyobb 
terjedelmet vett s a temetőt küllebb kelle elhelyezni. 1741-ben ugyanis a régi 
temető a megelőző években uralgott kolera áldozataival megtelvén, egy más 
temetőt hasítottak ki nem messze az elsőtől, melyet 1741-ben halottak nap
ján egy szerzetes megáldott, s ugyanekkor a régi temetőben levő sírok be
szenteltettek, mely ténykedésért a szerzetesek bizonyos ajándékban részesül
tek, legtöbbnyire vászont vagy kendert adtak nekik. A sir-szentelés szokása 
halottak napján jelenleg is fenvan, hanem a természetben adatni szokott 
ajándék pénzzel váltatik meg.

Az első temető megjelölésének pontosításában -  a jelenlegi Matko Vu- 
kovié, Matija Gubec és Makszim Gorkij utcák szögében -  Tormásy 
tévedett. Erre a megállapításra Iványi monográfiája és az 1778-as térkép' 
elemzése jogosít fel bennünket.
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Az 1600-as évek legvégén történt Thököly Imre Virág nevű kapitánya 
rajtaütésének. Több áldozata volt a lakosok között. A mintegy harminc 
halott eltemetése kapcsán a következőket írja Iványi: Ezeknek szomorkodó 
rokonai a leselkedő ellenségtől félve nem merték halottaikat a temetőbe 
kivinni: hanem a városhoz közelebb azon helyen temették, ahol most a Rókus

Központi temető (1778)

kápolna áll, amelyet egyrészt azért is építettek 1738-ban ezen helyre. 
Ugyanezen a helyen Iványi lábjegyzetben ír a temető helyéről: A temető 
akkor a mostani főtemplom közelében volt a Bercsényi-utcától a Hungária 
Szálló felé emelkedő partosabb helyen. Vagyis a Matija Gubec utca és az 
egykori Lifka mozi épülete között. Ezt bővítették ki dél irányába a mai 
Makszim Gorkij utcáig 1741-ben. A fenti temetőn kívül az 1730-as évek 
végén - a kolera- és pestisjárványok idején - a későbbi kápolna környékén 
is végeztek kényszertemetkezéseket.

Az 1778-as várostérképen jól láthatóak a fent leírtak. A kápolna nyugati 
felén, két patakon túl volt a temető északi része, szemben az épülő 
templommal. Ótemetőnek (Antiqvum Coemeterium) nevezi a térképrajzoló, 
a déli részén pedig egy közkeresztet is bejelöl. A kápolna körüli térséget is 
temetkezési helyként tüntette fel.

Nem tudni, hogy a három hely közül melyikre vonatkozott a Tormásy 
által említett fakereszt, de az egyházi előírások szerint mindhárom helyen 
egy-egy Nagykeresztnek kellett lennie.2
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Több évszázados a temetők liturgiája. Ezekben rendelkeznek a temetők 
megnyitásáról is. Ehmann Imre 1996-ban erről így írt az Üzenetben 
(XXVI.évf.7-8 sz.): ... Az egyház Benedictiones reservatae, a püspöknek 
fönntartott áldások közé sorolta az új temető megáldásának liturgiáját. ... 
Említésre méltó, hogy e szertartást mind római, mind pedig a bizánci 
szertartásban fehér színű palástban, illetve felonyban kell végezni. A 
megáldás előtti napon egy fakeresztet kell fölállítani a temető közepén. 
Fakeresztet: ez emlékeztet Krisztus Urunk keresztfájára ...

Az egykori temető - a későbbi Ótemető majd a Bercsényiről elneve
zett utcától nyugatra levő Nagykereszt pontos helyét csak találgathatjuk. 
Valószínűleg a Bercsényi utca és a Zombori út kereszteződésében állt, 
azon a helyen, ahol az 1778-as várostérképen egy dombot jelölnek a Mons 
Theresie - az Antiqvum Coemeteriumnak elnevezett térségben. A mellékelt 
térképen jól kivehetőek a részletek - a jelzett domb közepére egy 
obeliszkszerű jelet rajzolt a térképrajzoló.

Az 1770-es években rendezték a temető kérdését a városban. A tanács a 
város négy sarkán, a távolsági utak mentén határozta meg az új 
temetőhelyeket, amelyek közül két katolikust, a bajai és a zentai útit meg is 
nyitottak 1777 márciusában.

Külön színfoltja lehetett a XVIII. századi városképnek a katonatemető, 
amelyet közvetlenül a kaszárnya déli folytatásában hoztak létre - a jelenlegi 
Vajdasági Bank és a Gépészeti-elektrotechnikai Iskolaközpont épületének 
helyén (lásd az 1778-as térképet.). A temető többvallású jellege ellenére, 
ami az itt szolgáló katonák felekezeti hovatartozásából eredt, valószínű, 
hogy ezen is állt egy közkereszt (temetői Nagykereszt).

Az osztrák-francia háborúk idején - 1813/ 14-ben - egy hadifogolytábor 
volt a városban, a francia hadifoglyok tábora (Iványi I.). Az 1813 folyamán 
elhalálozott foglyokat külön helyre temették. A pétervári (sándori) kapu 
közvetlen közelében, százméternyire az út 
keleti oldala mentén. Karvázy Pál 1890-ben 
rajzolt térképén jelöli a helyet a következő 
megjegyzéssel: 1813. évben elhunyt Francziák 
sírja. Akkor még emlékeztek a francia 
foglyokra. Ezt bizonyítja az 1882-es tanácsülé- 
si jegyzőkönyv is: a sándori kapu melletti 
úgynevezett francia domb körüli térségben. Az 
1896-ban felépült szegényház, majd későb
biekben a „szemkóroda” épületei helyén lévő 
temetkezési helyről nincs egyéb adatunk.3

1 SzTL, 3. 3. 1. 67-es jelzésű térkép
2 A temetők ily módon való megjelölése városunkban 

csak a római katolikus temetőkre vonatkozik -  tehát 
kizárólagosan ezek feldolgozása képezi e munka
témakörét. Katonatemető

3 SzTL, 3. 1. 1. 26-os jelzésű térkép. és két közkereszt (1778)
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Bajai temető

Régi temető

Az 1777-es évi temetőrendezéskor a Bajai út nyomvonala mellett jelöltek 
ki új temetkezési helyet. Városárkon belül, a későbbi Alajos (András),

Bethlen és az Újvilág utcák, vala
mint a sánc által bezárt négyszög
ben (Iványi I.).1 1831-ig, a sáncon 
kívüli temető megnyitásáig temet
keztek ezen a helyen, majd fokoza
tosan felszámolták és beépítették a 
térséget. 1878-ban dönt a tanács a 
végleges felszámolásáról, mert már 
több mint negyven éve nem temetkez
nek ezen a helyen.

A temető megnyitásakor emelte
tett fakeresztről nincsenek adataim, 
de ha a központi részen állt, akkor a 
jelenlegi Peštalić utca közepe táján 
emelkedő dombon, vagy annak 
környékén lehetett a helye.

Czernkovits Lázár és Ferenc-féle kereszt
Két évvel a temetkezések befejezése előtt állítottak közkeresztet a 

temetőben a Czernkovits fivérek -  Ferenc és Lázár. Említi a Pacher-féle 
templomi jegyzék is: 17./ In Cemeteris Bajensi / Ex ligno e’ effigie / Fra. et 
Lazarus Czmkovits / Fnndatio nulla / 29. Április 829.3

Tormásy Gábor is jelzi a könyvében, valamint Demerácz tanácsnok az 
1848-as jelentésében, amely szerint a fakereszt még megvolt 1848-ban. 
Valószínűleg a tér beépítéséig, a XIX. század végéig állt emeltetésének 
helyén.
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Az újabb temető
Az 1828-as évi tanácsi határozat értelmében a meglévő temető közelé

ben, a városárkon túl egy új helyet jelöltek ki a sírkertnek. A mai, Bajainak 
nevezett temetőről van szó, amely megtartotta a réginek a nevét, jóllehet a 
Bajai út nyomvonalától már távolabbra esett.

Az első temető a jelenlegi András utc îi bejárattól nyugat felé vezető út 
mentén, mintegy százhúsz méternyi szélességben húzódott. Körülbelül 
100x180 méteres négyszögletű tér volt. Az elmúlt 170 év alatt többször 
bővítették, és újratemetéseket is végeznek a felszámolt sírok helyén.2

Alapításától kezdve folyamatos a közkeresztek állítása a temetőben. 
1832-től napjainkig több mint tíz Nagykeresztet emeltettek a hívők.

Három kereszt már nincs meg, de ismerjük az állítóikat és az 
emeltetésük évét (Czernkovits-, Rudich Vranich- és a Pertits-kereszt). Az 
1934-ben készült kéziratos térképen bejelölték a korabeli közkereszteket is, 
ennek alapján próbáljuk meghatározni a helyüket, de csak azokat vesszük 
számba, melyekről pontos adataink vannak.

Czernkovits-kereszt
Demerácz tanácsnok az 1848-as jelentésének megírása előtt tárgyalt a 

Czemkovics családdal az új Bajai temetőben felállított fakereszt alapítvá
nyáról. Az eredményről így számol be később: A’ bajainak elnevezett régi 
temetőnek keresztjét, néhai Czernkovits Ferencz és Lázár felemeltették. Uj 
temető vágattatván ki 831-ben az árkon kivül, örökösei ott emeltek újat, 
felszólítottam őket Czernkovits György úr által, ki Ferencznek egyetlen fia, 
azoknak megalapítására. A’ régit fentartani nem kívánják, az újra mondja, 
hogy adtak pénzbeli alapítást, ’s ha nyoma nincs, többet nem adnak.
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E szerint a régi temetőben keresztet állító Czernkovits Ferencz és 
György örökösei a család nevében egy fakeresztet állítottak a sáncon túli 
új temetőben. Tormásy Gábor a főtemplom történetét feldolgozó 
munkájában nem említi ezt a fakeresztet, ahogyan a Pacher-féle templomi 
jegyzék sem tartalmazza. Emeltetésének ideje az 1830-as évekre tehető. Az 
időpontokat mérlegelve és a térképeket elemezve, arra a következtetésre 
jutunk, hogy az elsődleges temetőtérben állt - az 1934-es kéziratos 
térképen jelölt VI. temetőkerület egyik közkeresztjének helyén.

Rudich Vranich-kereszt
A Pacher-féle templomi jegyzéken a 27-es szám alatti bejegyzésben a 

következő olvasható: A* sántzon kívül található bajai új temetőn ( Fából - 
képpel) Rudich Vranich Adam Petii et Paulus / ex 100 ft w / 1. Mai 839. A 
keltezés a keresztalapítvány befizetésére vonatkozik, mert Tormásy 
könyvéből tudjuk, hogy a keresztet még 1832-ben, a temetőnyitást követő 
évben felállították a Rudich Vranich fivérek -  Ádám, Péter és Pál - 
költségén. Valószínű, hogy ez volt a jelenlegi temető első Nagykeresztje. 
Feltételezzük továbbá az 1934-es térkép alapján, hogy a VI. temetőkerület 
központi részén, a Jenovai-kereszt helyén állt. Százforintos alapítványa 
ellenére nyomtalanul tűnt el.

Mokossay az 1901-es évi keresztjegyzékének végén megemlít két 
fakeresztet a Bajai temetőben, melyeknek állítói ismeretlenek voltak előtte. 
Valószínűleg a Czernkovits- és Rudich Vranich-keresztről van szó.

Pertits-kereszt
Az 1854 júniusában elhunyt Pertits Mátyás szabadkai földbirtokos 

özvegye, Markovits Antónia a félje halálának évfordulójára egy kőből 
készült közkeresztet emeltetett a Bajai sírkertben, ahová a férjét temették.3

A Szent Teréz-templom plébánosa 1855. november 10-én értesíti a 
tanácsot a kereszt felállításáról és az alapítványozásáról. Túmbász Máté 
Teréziái fő templom pénztárnoka hivatalosan jelenti, hogy néhai Pertits 
Mátyás özvegye, született Markovits Antónia asszony az úgy nevezett bajai 
sírkertben felálhtatta kő keresztre alapítványul váltó 75 ftot az érintett 
főtemplom pénztárába befizetett olly czélból, hogy ezen öszvegnek évi 
kamatjából a felállított kereszt fentartassék. A tanácsi határozat: Ezen 
alapítványul befizetett váltó hetvenöt, az az 75 forintnyi öszveg Tümbász 
Máté Teréziái fő templom pénztárnokának imitt bevételbe rendeltetik, 
(tanácsülési jegyzőkönyv).

Mokossay idejében (1901) még megvoltak az alapítványi pénzek. Crux 
lapidea in coemet. a. Antónia Markovich vidua Pertich 60 cor fund ...

Nem tudni, hol és meddig állt ez a kereszt. Valószínű, hogy a családi 
sírbolt közelében. Sajnos, e család sírját is megsemmisítették az 
újratemetkezések folyamán.
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A temető ma is álló közkereszíjei
A temető közkeresztjeinek mai rendje az elmúlt 170 év többszöri 

temetőrendezéseinek folyamán alakult ki - az utolsót az 1968/70-es

években végezték el, de azóta már három új közkereszt került a temetőbe. 
Habár az utolsó temetőbővítés az 1930-as évek közepén történt, a 
többségüket felállították 1934-ig. A 
kereszthelyek leírásában a jelzett 
évben (1934) készült kéziratos 
térképet használtam fel.

Dulić-kereszt
Dulić Tamás özvegye a fiatalon

- 33 évesen, 1902. október 2-án. - 
elhunyt férje emlékére díszes fehér 
márvány síremléket emeltetett, 
melyet a szegedi Fischer és fiai 
kőfaragó cég készített.4

A következő évben a sírbolt déli 
oldalánál, az út mellett a sír
kereszttel azonos közkeresztet 
emeltetett, amely ma is az eredeti 
helyén áll. Talapzatának keleti 
oldalán horvát nyelvű felirat:
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KRIŽOVAJ 
JEDINO UFANJE GREŠNIKAIZ LJUBAVI 

PREMA SPASITELJU SVOME 
ZA VEČNU SLAVU 

ODKUPITELJA SVIJETA 
PODIŽE UDOVA POK.

T O M E  D U L I Ć  
K A T I C A  R A J I Ć

SA SINKOM SVOJIM L A Z O M 

1903 g o d in e .  D a n a  p r i s v e t o g
IMENAISUSOVOG

Vagyis: Ezen keresztet, a bűnösök egyetlen reménységét, a Megmentője 
iránti szeretetből, a Világ Megváltójának örök dicsőségére emeli Rajié 
Katica, Dulić Tomo özvegye, Lazo fiacskájával 1903-ban, Jézus szent neve 
napján.

A közkereszten tévesen van feltüntetve az özvegy neve, Rajčić Katicáról 
van szó és nem Rajiéról.5

A fehér márvány, keleti tájolású, lóhere végződésű objektumnak 
fémöntvény tartozékai: INRI-tábla, corpus és Mária-dombormű.

1998-ban -  halottak napjára - felújította a család. Űj betonalapzatot 
készítettek, megtisztították a köveket, majd befestették a felirat betűit és a 
keresztmellékeket.

Stipich-kereszt
A XIX/XX. századfordulón alakult ki az a szokás, hogy a jómódú 

családok a díszes családi sírboltok mellé egy közkeresztet is állítottak. Ezt 
tette Stipich Fábián (1841-1909) városi polgár és verusicsi földbirtokos is: 
közkeresztet emeltetett 1898-ban a Vukovits-kápolna közelében található 
családi sírbolt mellett.6

A Szent Teréz-plébánián alapítványt is tett a kereszt (fehér márvány) 
fenntartására. Mokossay keresztjegyzékén: 148. Crux marmorea in 
coemeterio per Fabianum Sztipich 1899 13/m structa et 64 cor provisa.

Az 1934-es temetői rajz még az eredeti helyén jelöli, a fent említett 
kápolnától néhány méternyire északkeletre, a temetőút déli oldalán. Az 
1968/70-es évi temetőrendezés alkalmával, a család beleegyezésével 
helyezték át a jelenlegi helyére, az egyházi temetőrész központi térségébe. 
A főbejárat melletti úton, a csőszház közelében áll virágágyásokból 
kialakított kör alakú tér közepén. Áthelyezésekor műkő alapra tették a 
felújított, Stark V.-féle szegedi kőfaragó műhelyben készült fehér márvány 
keresztet. A talapzat díszesen kialakított keleti oldalán kétnyelvű bibliai 
idézet emlékezteti a főút felől jövőket:
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TKO VJERUJE U MENE,
AKO I UMRE ŽIVJET ĆE

IV. 11. 25.
AKI BENNEM fflSZ, MÉGHA 

MEG IS HALT ÉLNI FOG
JÁN. 11. 25.

Ugyanazon az oldalon, az alapzat felső tömbjén folytatódik a szöveg:

NA SLAVU BOGU POSTAVUA 
KRIŽISUSOV

FABIJAN STIPICH 
i 

KAROLINA DULICH 
1898

Stark V.
Szeged

Vagyis: Isten dicsőségére emelteti Krisztus keresztjét Sztipich Fábián és 
Dulich Karolina 1898-ban.

A cifrázott végű csücsrészről hiányzik az INRI-tábla (látható 
rögzítéshely). A corpus és a Mária-dombormű fémből készült.
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Prádé-féle közkeresztek
Prádé István özvegye, Berényi Katalin a férje halála után, 1891-ben két 

közkeresztet is állított a Bajai temetőben, amelyek az András utcai (Fruš- 
kagorai), illetve az I. B. Mažuranić utcai temetőbejárat közelében állnak.7

A Szent Teréz-plébánián megalapítványozott keresztek Mokossay 
jegyzékére is rákerültek: 2 cruces lapidea in coemeteria per viduam Stephani 
Prádé 1891, 2/XI128 coronis fundata.

Az egyiket mindjárt a rendeltetési helyén állították fel, a másik pedig a 
családi sírbolt mellett, közkeresztként állt sok éven át a temető II. 
kerületében. Nem sikerült felkutatni, hogy a két meglévő kereszt közül 
melyik állt a sír mellett.

Prádé-kereszt az András utcai temetőbejáratnál
Az 1831-ben megnyílt temetőnek csak egy bejárata volt, az András 

utcából. Az 1934-es térkép szerint a bejárat közelében, a temetőutak 
kereszteződésének északnyugati oldalán volt egy közkereszt. A temetőnek 
ebben a részében a korábban említett nagykeresztek bármelyike állhatott. 
(Czernkovits, Rudits, Vranits, Markovits) - mi azonban feltételezzük, hogy 
a Prádé-féle keresztet jelöli a térkép, amelyet eredetileg a mai helyével 
szemben, az út túloldalára állítottak 1891-ben és a későbbiekben helyezték 
át a jelenlegi helyére. Napjainkban a temetőutak kereszteződésének 
délnyugati szögletében, tizenöt méternyire a bejárattól áll a kereszt. Ho

mokkő alapon nyugvó talapzatának 
a keleti oldalán következő dedikáció 
olvasható:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE 
EMELTETTE

özv. PRÁDÉ 
ISTVÁNNÉ

SZÜL.
BIRINYI KATALIN 

1891.
A kőfaragó műhely megjelölése 

olvashatatlan. Nem tudjuk, miért 
írták ki helytelenül az állító nevét 
(Berényi-Birinyi). A bunyevác kiej
tés szerinti alakzatot talán maga az 
emeltető kérte. A szürke márvány
kereszt fémöntvényű tartozékai: 
INRI-tábla és Krisztus-test.
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ISTEN DICSŐSÉGÉRE 
EMELTETTE

ÖZV. PRÁDÉ 
ISTVÁNNÉ

SZÜL.
HERÉNYI KATALIN

ÉS UNOKÁJA
PRÁDÉ MARCZEL 

1891.
Az vörös márványkereszt 

fémöntvény tartozékai: INRI-tábla, 
Krisztus-test és Mária-dombormű. 
1998 folyamán, több más temetői 
Nagykereszttel egy időben, ezt is 
felújítatta a Szent Teréz-plébánia.

Rudié Vranié-kereszt
A családi sírbolt közelében áll a 

Rudić Vranié testvérek által 1922- 
ben emeltetett közkereszt, amely az 
Antunovits-kápolna előtt halad el a 
dél irányba vezető út keleti oldalán.

Az 1934-es térképen a IV. 
temetőkerület délnyugati szögében 
megjelölt közkereszt lehetett a 
Rudié-féle, ami jelenleg e helytől 
északabbra, mintegy tizenöt 
méternyire található. Homokkő

Prádé-kereszt az Újvilág utcai bejáratnál
A fent leírt kereszttel egyidejűleg az özvegy és 26 éves unokája egy 

másik közkeresztet is állított. Nem tudni pontosan, hopv eredetileg is 
bejárati közkeresztnek szánták-e, 
való igaz azonban, hogy ez 
díszesebb és drágább kivitelezésű az 
előbbinél.8

A jelenlegi, I. B. Mažuranić 
utcai bejárat közelében áll, a 
temetőutak kereszteződésének dél
nyugati szögletében. Talapzatának 
keleti oldalán elhelyezett felirat:
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alapzaton nyugvó, vörös márványkereszt talapzatának nyugati oldalán a 
horvát nyelvű felirat:

BOGU NA SLAVU PODIŽU
JERKO i JOSO  
RUDIĆ VRANIĆ 

1 9 2 2 .

Vagyis: Isten dicsőségére emeltették 1922-ben Jerko és Joso Rudié 
Vranić.

Lóherevégű felső részén, a kőbe vésett INRI-felirat alatt elhelyezett 
fémöntvényű corpus az egyedüli kereszttartozék.

Matkovich-kereszt
Az 1934-es térkép egy közkeresztet jelöl a temető keleti oldala mentén 

húzódó út negyedik kerületi szakaszának nyugati oldalán. Ezen a helyen - 
a Vermes-féle sírbolt közelében - jelenleg egy fekete gránitból készült 
közkereszt áll, amelynek lekopott az eredeti felirata, helyette egy bibliai 
idézet olvasható rajta. A kőfaragó műhely megnevezése az egyedüli
támpont a készítés évének meghatározásához. Alapzatának felső részébe
Kovács L. kőfaragó mester neve van bevésve. Ezek szerint a XIX. és a XX. 
század fordulóján készíthették.

Mokossay jegyzékén a 147. szá
mot viselő keresztről a következőket 
írja: 147. Crux ex marmore in coe- 
meterio e legato a. Josef Matkovich 
a. 1896 3/IX 200 cor fundata.

Valószínű, hogy a fekete gránit 
leereszt, amely a jelzett út nyugati
oldalán, a sírok vonalában áll, a
Matkovich József által 1896-ban 
felállított és alapítványozott kereszt.

Talapzatának keleti oldalára, két 
nyelvű szöveget véstek:

NAJPRIJE ĆE USKRSNUTI 
UMRLIU KRISTU.

... SOL. 4. 16.

ELŐSZÖR A KRISZTUSBAN 
ELHUNYTAK TÁMADNAK

FEL.........4 .1 6 .
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A cifrázott végű felső részen elhelyezett fémöntvény tartozékai: INRI- 
tábla, corpus és Mária-dombormű.

Közkereszt a nyugati temetőkapunál
A temető déü részét nyugatról csak egy kapun lehet megközelíteni, 

amelynek közelében 1998-ban egy kőobeliszket állítottak. A Szent Teréz- 
plébánia szervezésében emeltetett szakrális emlékmű kapcsolatba hozható 
az 1998-ban első alkalommal megünnepelt temetői búcsúval, amelyet azóta 
is évenként, az egykori Antunovits-, ma Kopilovic-kápolna környékén 
tartanak meg.9

A bejárattól vezető út déli szegélyén, húsz méterre a bejárattól áll az 
obelikszk a Csiszár-féle síremlék mellett. Északi oldalára kétnyelvű feliratot 
véstek:
„SVIVIŠTO PUTEM PROLAZITE,
STANTTEIPOMOLTTE SE ZA ME,

I SMILUJTE SE, BAR VI,
PRIJATELJIMOJI!”

SPASE BLAGI, TI NAS VODI 
U DVOR SVETIH NEBESNIKA 

U ZBOR SRETNIH BLAŽENIKA !

„Ó, TI MINDNYÁJAN, AKIK ERRE 
JÁRTOK AZ ÚTON,”

IMÁDKOZZATOK ÉRTEM!
„SZÁNJATOK MEG, LEGALÁBB 

TI, BARÁTAIM!”

URAM, NEKIK ADJ JÓ VÉGET,
KEGYES JÉZUS, KÉRÜNK 

TÉGED,
ADD MEG NEKIK BÉKESSÉGED.

A bibliai idők végtelenségét jelképezi az emlékmű, ezért nem vésték rá 
az emeltetés idejét, sem a kivitelező mester nevét. Az obeliszk egyetlen 
tartozéka a csúcsközeiben elhelyezett kisméretű, fémöntvényű Krisztus- 
test.

Gránitkereszt
A temető legújabb közkeresztjét a fentebb tárgyalt közelében emeltették 

2002-ben, az egyházi temetőrész ÉNy-i sarkában kialakított új temetkezési
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parcellán. A háromszög alakú terület keleti csúcsánál, a temető nyugati 
kapujától vezető gyalogút északi oldalán.

2002-ben, Péter Pál napján szenteltelték fel a keresztet, amely korábban 
máshol állt és valószínűleg síremlék volt. A kőfaragó mester (Kovács L.) 
megjelölése arra utal, hogy legalább száz éve készült és 2002-ben csak 
átalakították.

A szürke gránitkereszt talapzatának délkeleti oldalán horvát és magyar 
nyelvű a felirat:

ONAJ KOJIJE USKRISIO ISUSA,
INAS ĆE SISUSOM USKRISITI 

POKOJ VEČNIDARUJIM GOSPODINE.
AKI AZÚR JÉZUST 
FELTÁMASZTOTTA,

JÉZUSSAL MINKET IS 
FELTÁMASZT 

ADJ URAM, ÖRÖK NYUGODALMAT NEKIK.

Az előbbiekben leírt obeliszkhez hasonlóan és valószínű ugynazzal az 
indokkal nem jelölték meg a felállításának évét Az egyenes végű 
csúcsrészen egy aránytalanul kisméretű fémfeszületet helyeztek el.

Jenovai-kereszt
A II. világháború után is állítottak néhány közkeresztet a Bajai 

temetőben. Ezek közül az egyiket Jenovai József (1914-1979), a háború 
utáni időkben a város legismertebb kőfaragó mestere emeltette hálából a 
család nevében azon a helyen, ahol az 1934-es térkép már keresztet jelölt a 
VI. temetőkörben, a csőszház mögött. Korábban a temetőcsősz házának 
keleti oldalában egy út vezetett dél felé, amelyet huszonöt méternyire a 
háztól keresztezett a temetőt kelet-nyugat irányban szelő út. E két út
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A műkő alapzaton nyugvó ke
reszt talapzatának északi oldalán 
van a felirat:

„ISTEN” 
DICSŐSÉGÉRE.

HÁLÁBÓL
JENOVAI JÓZSEF

KŐFARAGÓ
ÉS CSALÁDJA 

1 9 7 5 .

A kőfaragó nevét nem jelölte 
meg a mester, de feltételezzük, hogy 
saját kivitelezésről van szó. Nincs 
rajtat INRI-tábla, a fémöntvényű 
corpus alá sem a szokványos Fájdal
mas Szűzanya domborművét, ha
nem egy fémből öntött, ülő angyal
figurát tettek.

Szabó-Ződi-kereszt
Az 1871-ben, több személy által 

felemeltetett közkereszt helyét nem 
jelzik a térképek. Nem tudjuk, hogy 
mióta áll az András utcai bejárattól 
délre vezető temetőút keleti oldalán 
húsz méternyire a bejárattól. Egy 
1874-es térkép ugyan keresztet jelöl 
a jelenlegi közelében, de az az út 
nyugati oldalán állt. Valószínűleg a 
Ződi-keresztről van szó, amely ko-

kereszteződésében az 1934-es térkép szerint már állt egy közkereszt, 
melyről nincsen egyéb adatunk. A régi kereszthellyel szemben, az 
útkereszteződés délkeleti részében 
állították fel Jenovaiék a fehér 
márványkeresztet 1975-ben a 
családi sírboltjuk mellett.
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rabban is a temetőben volt, de a mostani helyére utólag került az 1968- 
70-es temetőrendezés alkalmával.

Homokkő alapzatú szürke márványkereszt talapzatának nyugati oldalán 
a felirat a következő:

Ezen emléket állíttatták
SZABÓ MAGDOLNA 

ZŐDIMÁRI 
ZŐDI JÓZSEF 

ZŐDI TERÉZIA
Isten dicsőségére 

1871-ik év márczius 19-dikén.
Küstner -  Szeged

A lóhere végű kereszt egyetlen tartozéka a fémöntvényű corpus, mert az 
INRI-jelölést kőbe vésett betűkkel oldották meg.

1 A jelenlegi Fruska gora-i, Gaj, 1. B.Mažuranić és a Mičurin utcák alkotta négyszög.
2 SzTL, XXI 102/897, XV 32/900 és XXI 102/902.
3 SzTL, 10-A-72/1854. Pertich Mátyás 1854. január 28-án végrendelkezett -  kihirdetve 

1854. június 2-án. Vagyona: VI. köri háza 3836/37 sz. alatt, 11 kapa szőlő a vágóhíd felé, 
92,5 lánc szállásföld Sebesits és Tavankút puszták határán, valamint több ingóság.

4 Az 1600-as évek végén idetelepült Dulié Iván kései utóda az Iván-Illés-István-Pál -  
Antal-Máté-Antal (sz. 1819-ben)-Lukács-Tamás (1869-1902) családfa vonal utolsó 
tagja. Az 1819-ben született Antaltól viseli a családi ág a Čvarak melléknevet. Ő volt 
egyben a későbbi, több száz láncnyi családi birtok megalapozója (Györgyén, Kaponya és 
Kelebia térségében).

5 Az 1902-ben állított sírkereszt felirata szerint özv. Duliéné Rajčić Katica, 48 éves korában 
halt meg 1925-ben. A férje halála után Lázár fiával, a Csvarak-féle birtok egyetlen 
tulajdonosa volt.

6 1897/8 folyamán a család elveszítette három leányát: a 24 éves Júliát, a 20 éves Annát 
és a 15 éves Rozáliát. Ekkor állítottak pusztai közkeresztet a verusicsi birtokuknál, 
valamint a Bajai temetőben a családi sírboltnál. Városi házuk a Zombori úton, a Mánits- 
kereszt keleti oldalánál lévő sarki ház volt.

7 Özv. Prádé Istvánné közismert egyházi adakozó is volt, pl. a Szent Teréz-templom 
Jézusszíve-oltára az ő költségén készült.

8 Adatok a sírról: Prádé István 1817-1891. május 5-én, Takács Mihályné Prádé Marczel 
1875-1937. szeptember 4-én. Az 1989-es telekkönyvi összeírásban Prádé István háza az 
V. kör 799-es sz. telkén volt az Erdély és Bethlem (X. S. Đalski és a Gaj) utcák északi 
kereszteződésében, ahol napjainkban a keresztállító (Marczel) dédunokája lakik. 
Korábban az Erdélyi utca népi neve Prádé utca volt.

9 A temető védöszentjei Péter Pál apostolok, a búcsút június 29-én, vagy az ünnep előtti 
vasárnapon tartják.
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Rókusi (Kéri) temető

A megnyitását követően Topolyai úti temetőként említik az iratok a 
korabeli város délnyugati szögletén található temetőt. Kutatásaink nem 
derítettek fényt a temetkezés kezdetének idejére ezen a lokáción. Az 1777-es

A Kéri temető (1778)

temetőrendezés nem tesz róla említést, valószínűleg azért, mert már 
korábban megnyitották. Az 1783-as katonai térkép a körülárkolt város
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délnyugati részén, a sáncon túl jelez egy temetőt - valahol a mai J. 
Ignjatovié, Forrás és Jeszenyin utcák által bezárt térségben (Györe K.).

Iványi István úja, hogy 1786-ban a r. k. plébános a topolyai ut melletti 
már betelt temető helyett újat kért (ez a mai Kér külvárosi temetőnek egy 
része). E szerint 1786-ig temetkeztek a fenti temetőben, amelynek a 
Nagykeresztjéről nincsenek adataink, de a meglétéhez nem fér kétség.

A fenti idézet szerint 1786-ban új helyen kezdték a temetkezést, ott, ahol 
az 1789-es térkép megjelöli. Az új temető első Nagykeresztjéről (megnyi
tási) nem szólnak a krónikák, de az 1800-ban -  a Dulits fivérek által - 
felállítottról már vannak írásos emlékeink.

Az 1786-ban megnyílt temető helyének pontosítása még várat magára. A 
korabeli források csak arról tanúskodnak, hogy a városárok nyugati partjá
nak közelében helyezkedett el. Demerácz jelentése szerint lehetett a jelenle
gitől délebbre, de ugyanúgy északabbra is. A térképek a déli szomszédságot 
sugallják, lehetséges azonban, hogy a mai temető belterében helyezkedett el, 
csak az újratemetkezések során megsemmisültek a korabeli sírok.

Az 1831-es bővítésekor - miután a korábbiban beszüntették a 
temetkezést - Dulits József és Márk örökösei emeltettek közkeresztet a 
jelenleg is meglévő fakereszt közelében vagy helyén.

1856-ban Sárcsevich Budincsevich Mária kőkeresztet állított a 
temetőben - a később, 1868-ban épült Szent Anna-kápolna közelében. A 
keresztet néhány évtizede áthelyezték, de nem újították fel, elhanyagolták 
és a maradványait 2001-ben végleg eltüntették a temetőből.

Az 1874-es és a két háború közötti bővítéssel nyerte el jelenlegi felületét. 
Az egyik temetőrendezéskor helyezték a kápolna elé a Rajcié-féle köz- és 
sírkeresztet, amely a családi sírbolt közelében állott a XX. század elejétől.1

A temető külön színfoltja a Szent Anna-napi búcsú. Az évenként 
megtartott ünneplés keretében a kápolna oldalában felállított ideiglenes 
oltárnál tábori misét szolgáltatnak.

A Topolyai úti temetőt később a kerület névadójáról, Szent Rókusról 
nevezték el, de a nép körében közkedveltebb a Kéri temető megnevezés.

Dulits Jószef- és Márk-féle kereszt
A Dulits fivérek - József és Márk - 1800-ban állítottak fakeresztet a 

temető időszerű térségében. A nagycsalád temetkezési helyén emeltetett 
keresztről Pacher F. jegyzékéből értesülhetünk először: 14. / a topolyai 
temetőben / Fakereszt krisztusképpel / Dulits József és Márk / Alapítvány 
nélküli / 1800-ban. A későbbi szerzők is megemlítik a jelentésükben 
(Demerácz), illetve a könyvükben (Tormásy).2

Nem tudni, hogy meddig állhatott - 1848 után még megvolt, jóllehet a 
közelében akkor már tizenhét éve nem temettek. Demerácz jelentésében 
olvasható, hogy az örökösök nem voltak hajlandóak az enyészetnek induló 
keresztet sem alapítványozni, sem pedig áthelyezni, mert az új temetőben 
egy másik keresztet állítottak.
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Dulits-kereszt
Az előbbi kereszt állitóinak örökösei emeltettek fakeresztet az 1831-ben 

megnyílt temetőrészben.3 Demerácz Alajos az 1848-as jelentésében erről a 
következőket írja: e.) a’ topolainak elnevezett régi temetőn lévő fakeresztet, 
Néhai Dulits Jósef és Márk állították fel. Örököseik, miután a temető is 
enyészetnek odaengedve volna, és a’ 
mellette a’ város közlegelőjéből 
kivágott új temetőben mást emeltek, 
fentartani csak az utóbbit kívánják, 
de sem pénzbeli letéteményt a végre, 
sem írásbeli biztosítékot adni nem 
akarnak.

Bár nincsenek megbízható ada
taink, de valószínű, hogy a ma is 
álló fakereszt elődjéről van szó. A 
századforduló tájékán készült, kü
lönböző léptékű térképek a kápol
nától északra, huszonöt méternyire 
jelzik a jelenleginek a helyén.

Csak a kereszt helyét azo
nosítottuk be, egyéb adatunk nincs 
róla. Nem tudjuk, hogy a jelenlegi 
rossz állagú, keleti tájolású, egykor 
díszes fakeresztet mikor ácsolták és 
helyezték el a térképek által meg
jelölt helyen.

Sártsevits Budintsevits-kereszt
Az 1855 júniusában kezdődő kolerajárvány első áldozatainak egyike 

lehettett Sártsevits András földbirtokos, akinek özvegye kőkeresztet állított 
1856-ban a Rókusi temetőben.4

Erről találunk adatot az 1856. szeptember 21-én tartott tanácsülés 
jegyzőkönyvében: Rádics Jakab rokus templomi gondnok jelenti, mikép 
Dulits Antal helybeli lakos pengő 20 ftot, Malagurszky Ferencz pengő 30 
ftot és Szártsevits András özvegye született Budintsev Maria pengő 40 ftokat 
hagytak a’ Templomi pénztárnak, az általuk felállított feszületek 
fenntartására, mely öszvegeket bevitelbe kéri rendeltetni. A tanácsi 
határozat: A tiszti jelentés tudomásul vétetik, és a’ nevezett egyének által 
feszületek fentartására hagyott öszvesen pengő 90, az az kilenczven forintból 
álló öszveg a’ Rokus külvárosi templom pénztárnok számadási bevitelbe 
rendeltetik. Tormásytól tudjuk, hogy az özv. a Kéri temetőn emeltette.

Valószínűleg arról a keresztről van szó, amelyik az adatközlők szerint a 
kápolna mellett állt és a múlt század hetvenes éveiben áthelyezték a temető 
nyugati részébe.5
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A mai temető nyugati részén található két út - a Mayer és a Vinodoli 
utcákkal párhuzamos utak - kereszteződésében az elmúlt évekig egy 
leromlott állagú homokkő keresszt állt - később csak a maradványa - 
mintegy húsz éven át. A 90es évek közepén vandál módon ledöntötték a

felső részét, majd 2000-ben a 
talapzatát is. A málladozó, romos 
részeket már nem lehetett felújítani, 
így a legutóbbi temetőrendezéskor, 
2001 őszén eltüntették a temetőből.

Még sikerült néhány fényképet 
készíteni a romos keresztről, az álló 
talapzatról és a fűben heverő felső 
rész darabjairól. A talapzati keret ki
alakításának stílusából és a saját 
anyagú tartozékok jellegzetességei
ből leszűrhető a feltételezés, hogy a 
XIX. század közepe táján készít
hették, amit a talapzati feliratból 
megmaradt 1856-os évszám is alá
támaszt.

A stílusából, anyagából és az 
1856-os keltezéséből arra következ
tethetünk, hogy a Sártsevits Bu- 
dintsevits-kereszt maradványairól 
van szó.

Rajčič-kereszt
A Latinovits Antunovits-kápolna közelében található családi sírboltnál 

emeltetett 1900-ban a Rajčič család egy gránitkeresztet,6 melynek a 
feliratozása utal arra, hogy sír- és közkereszt is volt egyben.

A hetvenes évek temetőrendezésekor került a mai helyére, a kápolna dél
keleti sarkához. Ettől kezdve kizárólagosan temetői Nagykereszt jellege van.

A keleti tájolású emlékmű nyugati és keleti oldalán más-más jellegű a 
feliratozás. A nyugati oldal szövege:

OVDE OPOČTVAJU 
ČEKAJUĆ BI, A7F.NO 

USKRSNUĆE, RODITELJI
ŠIMUN RAJČIČ i 

KLARA SKENDEROVIĆ
IJEDINA MILA KĆI

MARTA VOJNIĆ PURČAR
KOVÁCS L.
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Vagyis: Itt nyugszanak a szülők - Rajčić Simon és Skenderović Klára - 
és váiják a boldog feltámadást, akárcsak egyetlen kedves leánygyermekük 
Vojnić Purcár Márta.

A keleti oldal szövege a következő:

NA ŠTOVANJE BOŽJEG SINA GOSPODINA 
ISUKRSTA, NAŠEG SLAVNOG 

SPASITELJA DIGNUTPO
TEZIRAJČIČ 

1900.
Vagyis: Isten fiának, Jézus Krisztusnak, dicső megváltónknak 

tiszteletére Rajčič Terézia által emeltetett 1900-ban.

1 Subotički Glasnik - 1874. szept.12 II. évf. 37. sz.: NOVO GROBLJE. Bodoći da je kersko 
groblje prípuno, varoška gazdačka stolica je izaslala jednu deputacijo, koja je pod upravom 
gazdačkog sinatora kupila ne daleko od sadašnjeg groblja jedan lanac zemlje. Kad će se a 
novo groblje ukopavat, još nije odredjeno vrime. Jelenleg a Kolubara, Horvacki L., Mayer 
Ottmár, Vinodol, Lepenica és a Leszkovac utcák által bezárt, szabálytalan négyszög 
alakú térséget foglalja magába a területe.

2 Dulits József és Márk, a XVII. sz. végén Szabadkára települt Dulits Iván dédunokái az 
Iván-Illés-Milak-József (Joko-Jakab) családi ágon. József 14 éves gyermekként 
tagja volt az 1773-ban Rómában járt szabadkai zarándokcsoportnak (13 tagú csoport öt 
tagja a Dulits családhoz tartoztott). A pápánál is látogatást tettek, amiről XIV. Kelemen 
(Clemens) pápa irodája emlékiratot adott át a szabadkaiaknak - kedves ereklyeként 
napjainkban is őrzi a család. A keresztállító Dulits József felkerült az 1779-es évi, városi 
polgárok névjegyzékére is.

3 Dulits Barisha (Bartolomeus), Balázs és János, József fiai, valamint Márk fia, Gergely a 
családjaikkal.

4 Sártsovits András 1854. december 6-án kelt végrendeletéből tudjuk, hogy nem volt saját 
gyermeke. Feleségével, Budintsevits Máriával a város III. kerületében éltek. 270 lánc 
szállásföldről és 20 kapa szőlőről is végrendelkezett. Általános örökösévé a feleségét 
jelölte meg. A végrendeletet 1855. július 5-én hirdették ki (SzTL, 10-A-101 /1854).
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5 A kápolna északkeleti csücskénél állt egy terméskő közkereszt, amely azonosítható a 
Sártsevits Budintsevits-kereszttel.

6 A kolubara utcai bejárattól a Latinovits-kápolnához vezető út déli szélén áll.
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Szentgyörgyi (Zentai) temető

Régi temető
1777. március 17-én nyitották meg a Zentai út mellett az új temetőt, ott, 

ahol azt a magisztrátus kijelölte: a szegedi szőlők délnyugati szélén. A 
XVIII. század végén készült kéziratos térképek már jelölik a 
Halászkapunál, a városból kivezető, keletnek tartó út közelében. Ezen a 
nyomvonalon haladt egy időben a Zentai út is.1

A jelenlegi Učka, Marx és Losinyi 
utcák, valamint a vasút által bezárt 
négyszögben helyezkedett el. Alapítá
sakor az I. kör lakóinak volt a temetke
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zőhelye, de nem volt kimondottan r. k. jellegű, mert a déli részén, ahol a 
későbbiekben felépült a gázgyár (1889), görögkeleti szerb hívők is 
temetkeztek (Iványi I.).

A felszentelésekor állított Nagykeresztről nincs tudomásunk, csak az 
1818-ban emeltetett fakeresztről van írásos forrásunk.

Vojnits Hajdú Imre-féle közkereszt
Pacher F. jegyzékének tizenharmadik kereszetje: In coemeteris

szentensi / ex ligno e’ efflgie / D. Emerici Vojnits / Fundatio nulla / Anno 
818.

Valószínű, hogy a temetőnyitáskor emeltetett, elkorhadt kereszt helyébe 
állította nemes Vojnits Hajdú Imre a fakeresztet, a hozzátartozóinak sírja 
közelébe.2

Az alapítvány nélküü keresztre az örökösök, habár a tulajdonuknak 
tekintették, nem akarták utólagosan kifizetni az alapítványi pénzösszeget. 
A fenntartását sem vállalták, ugyanis 1831-ben a város beszüntette a 
temetkezést ebben a temetőben és új helyet jelölt ki a Bajnátháton. 
Minderről a Demerácz Alajos-féle jelentésből is értesülhetünk: A’ 
zentainak elnevezett régi temetőben fennálló keresztet néhai Vojnits (Hajdú)

Vojnits Nép. János biztosítéklevele (1848)
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Imre úr emeltette, örökösei, mivelhogy azon temető számosabb évek óta 
odahagyattatott, és helyette a’ zentai kapun kiviil uj vágatott ki az ottan lévő 
szántó földjeiből a’ városnak, itt állítottak fel egy újat és amazt fentartani 
nem kívánván. A régi keresztet valószínűleg a továbbiakban is gondozták, 
mert a térképek még évtizedek múltán is jelölik a „régi temető”-ként 
feltüntetett tér északi részén, a mai Mladost Csipkegyár bejárati épületének 
helyén.

A XX. század elején épült ipari létesítmények között sokáig állhatott az 
egykori temető központi dombja a kereszttel, amelyet valószínű, hogy 
1908-ban, a dombbal együtt semmisítettek meg. Erről számol be a Bácskai 
Hírlap 1908. május 10—i, 108-as száma: A RÉGI TEMETŐ HALOTTAL A 
Zentai úton, a vajgyár mellett egy nagy domb emelkedik. Valamikor temető 
volt e helyen. Úgy mondják az öreg emberek, hogy nem is nagyon régen. 
Talán ötven, talán hatvan esztendő előtt. A szabadka-gombos-palánkai 
vasút építői azt kérik, hogy a dombot lehordhassák és a földet a vasúti 
töltéshez használhassák e l ... a tanács engedélyezi a földhordást.3

A mai temető
1831-ben szüntették be a temetkezést a régi temetőben és a tanács az 

1828-ban hozott határozatának értelmében más helyen nyitottak újat. 
Ivánja István erről így ír: A zentai ut melletti temető pedig (a zentai ut és az 
újvidéki vasút közötti partos területen, melyet ma is még a régi kereszt jelez 
s melynek túlsó sarkán ma a gázgyár áll) egészen megszűnik s helyette a 
várostól távolabb, a Bajin-hát halmon új temető tűzetett ki (ez a mai u. n. 
Zentai temető ) s ebben egy rész a szerbek számára tartatott fenn.

Az Alsó-sánc utca és a 
Zentai út kereszteződésé
ben megnyitott temető a 
jelenleginek a keleti ré
szén, közvetlenül az út 
mellett terült el és egyetlen 
bejárata volt, a mostani 
zentai úti (északi). Az első 
sírok a mai Nagykereszt 
környékén és a délkeleti 
részében voltak, ezt a he
lyet az 1912-es térkép na
gyon régi sírokként tün
tette fel. Az új sírkert 
megnyitásakor a Vojnits 
Hajdú család emeltetett 
közkeresztet az akkori 
temető közepén.
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A későbbi bővítésekkel és rendezésekkel (1903, 1912 és 1930) nyerttel 
mai kiterjedését. A temetőt nyugaton a Maszaryk utca és az egykori 
Macskovics-féle téglagyár kitermelési területe határolja, délen pedig a ma 
már nem működő pacséri vasút. A Bajnát utcai és a zentai úti kapukat 
(déli) 1912-ben nyitották meg, a kerítése is ekkor készült. Hivatalosan 
Szentgyörgyi temetőnek nevezték, de közkedveltebb volt és maradt a 
Zentai temető megnevezés.

Vojnits Hajdú János-féle kereszt
A megnyitását követő évben, 1832-ben állított fakeresztet a Vojnits 

Hajdú család a temető közepén lévő dombon. Ide temették az első 
halottakat is. (Tormásy).

Demerácz jelentéséből tudjuk, hogy az emeltetők, nemes Vojnits Hajdú 
Imre örökösei voltak. Vojnich Imrének 16 gyermeke született, 1832-ben 
viszont csak 6 élt közülük.4 A kereszt gondozását Vojnits Hajdú Nepomuk 
János utólagosan vállalta. Ezt az 1846-ban kiadott biztosítéklevéllel 
tanúsítja, amellyel kötelezi magát és örököseit a fentiekre:5 Az alant is 
megírandó, névszerint Vojnits Nép. János, tek ns Bács Vármegye táblabirája 
és ezen szabad kir. Szabadka város választó polgárja, az édes atyámtól néhai 
Vojnits Imre úrtól származó rokonimmal a’ kebelbeli Zenta most már Szent 
Györgynek elnevezett külvároson alul találtató r. cath. temetőn közösen 
felállított fakeresztnek fentartására az előttem tudva lévő okból magamat ’s 
örököseimet kötelezem, melly kötelezésről kiadom íme önkezűleg irt ’s aláírt 
’s szokott nemzetségi petsétemmel megerősített jelen biztosíték levelemet. 
Szabadkán 1846-ki September 23-án Vojnits Nép. János.

Évtizedekig a család gondozta. Nepomuk Jánosnak (1785-1869) és 
Vasas Erzsébetnek (1807-1886) öt gyermeke volt, de a századfordulóig az 
unokáik rendre elköltöztek a városból, így a kereszt karbantartását a 
távolabbi rokonok és a helyi plébánia vállalta. Tudomásunk szerint kétszer 
újították fel a XX. században - 1938-ban és 1998-ban.

Legutóbbi felújításakor betonalapba helyezték a keleti tájolású, ácsolt 
keresztet, melynek egyetlen tartozéka az aranyozott fémcorpus.

Vujković Cviin-kereszt
A ravatalozó közelében, a főút mentén találhatóak a város ismert 

polgárainak számító Vujkovié Cviin család6 tagjainak családi sírboltjai. A 
jelzett út keleti oldalán, halála előtt egy évvel, Vujkovié Cviin Lukács 
(Vujkovich Cviin Lukács) gránitkeresztet emeltetett7 a díszes síremlék déli 
oldalán, szemben a Vujkovich Cviin Pál-féle kápolnával. Betonalapon 
nyugvó talapzatának nyugati oldalán horvát nyelvű a feliratozás:
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OVAJ KRIŽ PODIGOŠE 
NA SLAVU BOŽJU

LUKA VUJKOVIĆ CVIIN
I SUPRUGA NJEGOVA
MARADULIĆ

1910.
Fekete, Palatínus,

Bar tus

Vagyis: Ezen keresztet isten dicsőségére emeltették Luka Vujkovié Cviin 
és felesége Mara Dulié 1910-ben.

A jelzett év júniusa után állíthat
ták, mert Kuluncsics Pál szentgyör- 
gyi plébános a temetőrendezéssel 
kapcsolatosan a tanácshoz címzett 
levelében még úgy ír, hogy azt fel 
fogják állítani: Kívánatos volna tehát 
hogy különösen a Bitnyik Tamásné 
kápolnája és Vujkovics Cv. Lukács 
nagykeresztje már az új rendezésbe 
beilleszkedhessenek. 1910 jun 9.8

A cifrázott végű kereszt 
fémöntvény tartozékai: INRI-tábla, 
corpus és Mária-dombormű.

Sudarević-kereszt
A bajnát utcai bejárattól vezető 

út keleti oldalán - 40 méternyire a 
kaputól - állított gránitkeresztet
1928-ban a Sudarevié házaspár:
Pere (1868-1928) és Jela Stantic 
(1872-1956).

A családi sírbolt déü oldalán emelt kereszt az eredeti helyén áll. 
Talapzatának nyugati oldalán horvát nyelvű a felirat:

NA SLAVU BOŽIJU 
PODIŽU

PERE SUDAREVIĆ
ISUPRUGA

JELA STANTIĆ 
1928.

PALATÍNUS
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Vagyis: Isten dicsőségére emeltetik Pere Sudarević és felesége, Jela 
Stantić 1928-ban.

A egyenes végű fekete gránitkereszt fémöntvény tartozékai: INRI-tábla, 
corpus és Mária-dombormű.

Fakereszt a 44-es parcellában
A temető délnyugati sarkában - az egykori téglagyári gödörben - a 

lefaragott domboldal helyén tömegsírokban hántolták el a 44/45-ben
kivégzetteket. 1994-ben a városi 
önkormányzat emlékhelyet alakított ki 
ezen a helyen: megtisztították és 
bekerítették a terepet, majd 
elhelyezték az áldozatok nevét viselő 
márványtáblák elé a Vergődő madár c. 
szobrot.9 Az emlékhely északi oldalán 
magasodó dombra egy nagyobb 
méretű fakeresztet és kopjafát 
állítottak. Minden évben, a halottak 
napján emlékeznek meg itt az ártatlan 

44-es parcella (a szerző bejelölése) áldozatokról.
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Az emlékparkba 2002-ben egy haranglábat állítottak, a békéscsabai 
fafaragó tábor ajándékát, amelyet november 2-án szenteltek fel. A 
békéscsabai fafaragó táborban készült egy harangláb, s ezt a művészek, 
illetve a tábor vezetői Szabadkának ajánlották fel. ... Miután Ehmann Imre 
plébános felszentelte a Horváth Lehel által készített, tégla alapzatra

felállított haranglábat, Ispánovics István, Szabadka polgármestere és 
Erdmann Gyula békéscsabai képviselő kongatták meg a harangot, s ezt 
követte az ökumenikus istentisztelet az ártatlanul kivégzettek emlékére.10
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A Zentai temető rendezési terve (1910) (a keresztek a szerző bejelölései)



1 SzTL, 3.1.2.2. Az 1785-ös, Pávay-féle térkép a Szegedi szőlők (vinea) délnyugati 
csücskében, közvetlenül a Zentai út mellett egy kereszttel jelölt térséget ábrázol. Hovány 
Lajos hívta fel a figyelmemet a térképre. Köszönet érte.

2 Az 1741. október 8-án nemességet szerzett Vojnits testvérek (István és János) közül 
Jánosnak (1697-1770) az unokája volt Imre, aki Szabadkán született 1747. okt. 23-án és 
ugyanitt hunyt el 1819. szept. 11-én. Apja Bonaventura (1721-1793, Szabadkán), anyja 
Antunovits Magdolna (1724-1786, Szabadkán), felesége Piukovich Lucia (1751-1826). 
Imre és felesége a szabadkai ferencesek templomának kriptájában vannak eltemetve. A 
család többi tagját a Zentai úti temetőbe temették (SzTL, Vojnits-féle dobozok).

3 A vasút 1883-ban, a gázgyár 1889-ben, a vajgyár pedig 1900-ban épült. Az ifj. Frank István 
1902-ben készült térképe szerint a tér északi részén a vajgyár, a délin pedig a gázgyár áll, 
a kettő között volt a kereszt (SzTL, 3. 2. 1. 9.).

4 1832-ben hat családtag volt a kereszt állítója: Terézia (1776-1838), Máté (1779-1856), 
Pál (1781-1839), Krisztina (1783-1849), Nepomuk János (1785-1869) és Mária (1793- 
1840) (SzTL, Vojnits-féle dobozok).

5 SzTL, 6-A-18/1848 pol.
6 A Vujkovich Cviin testvérek - Pál, Lukács és Lőrinc - közismert egyházi adakozók 

voltak. A Szent György-templom építésére 3400 Ft-ot adományoztak (Palásthy L.). 
Lukács adományozta a ferences templom egyik oltárát. Az 1898-as és az 1906-os 
telekkönyvi jegyzék szerint, az I. körben, a Wesselényi úton laktak: Pál a 217-es, Lukács a 
189-es és Lőrinc a 429-es számú házban (a jelenlegi Radié-fivérek utca 54-es, 29-es és 37/a 
sz. ház).

7 Vujkovich Cviin Lukács (1838-1911)
8 SzTL, 1020/polg. 1910.
9 Kalmár Ferenc (sz. 1928) szabadkai szobrász műve.
10 Magyar Szó, 2002. november 3-i szám.
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Sándori temető

Nincsenek pontos adataink arról, hogy mikor kezdtek temetkezni a falu 
telepítésekor kijelölt temetőhelyen.1 A kolonizációt követő első 
évtizedekben a sándori temetőnek kizárólagosan ortodox jellege volt, így a 
római katolikus hívők a városban temetkeztek.
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Sándori temető (a közkereszt a szerző bejelölése)



A betelepülő németekkel felszaporodott2 római katolikusok kérelmére 
új temetőhelyet jelöltek ki 1844 tavaszán - a meglévőnek déü folytatásá
ban amely idővel teljesen elkülönült a pravoszláv résztől. Az 1944-ig 
készült térképeken még külön jelölik az ortodox és a katolikus temetőt, de 
az elmúlt fél évszázadban már egységesen tüntetik fel a Jugoszláv, Tolmin, 
Adai és a Lóvéén utcák szögében. Az 1960-as években felszámolták a déü 
részét, helyére emeletes házak épültek.

Az 1844-es megnyitáskor emelt Nagykeresztről nincsenek adataink. Az 
idősebb sándoriak még emlékeznek egy bádogtetős, pléhkrisztusos 
fakeresztre, amely a katolikus temetőrész főútjának déli oldalán, közvetlen 
a Bernhardt család sírboltjánál állt. Az adatközlők azonban úgy tudják, 
hogy ez a fakereszt később került a temetőbe. Szebenyi István (1911-2000) 
szerint, Szebenyi Vencel állítatta a XIX. század közepe táján az 1873-ban 
emeltetett kőkereszt (Szebenyi-kereszt) közelében, a faluszélen. A 
kőkereszt felállítása után a fából készültet átvitték a temetőbe, ahol temetői 
Nagykeresztként újraállították. A család viselte továbbra is a gondját. 
Adatközlőm még emlékezett, hogy a húszas években ledőlt egy viharban és 
a felújítását id. Szebenyi István végezte el.3 A negyvenes évek végén újra 
kidőlt, de már nem lehetett újraállítani, így a korhadásban tönkrement 
fakeresztet feldarabolták és a szétmálló tartozékokkal együtt elföldelték az 
addigi kereszthelyen. Újnak felállítására - figyelembe véve a korabeli 
társadalmi viszonyokat - nem is gondoltak. A temetőben napjainkban, 
csak egy közkereszt áll, az 1876-ban emelt Wolitz-féle.

Wolitz-kereszt
Az 1840-es években betelepült 

német családok egyik gazdagabb 
tagja, özv. Woützné Bergman The- 
resia emeltetett 1876-ban kőke
resztet a katolikus temetőben.

A díszes objektum jelenleg is 
eredeti helyén áll - a temető köze
pén húzódó, kelet-nyugati irányú út 
déli szegélyén - ötvenméternyire a 
nyugati temetőbejárattól.

A Wolitz család sírhelyének köze
lében emeltetett márványkeresztnek 
az alapzata és talapzata eredetiek, va
lószínűleg a tartozékai is. A felső ré
szét a második világháborút követő 
években megsemmisítették, majd ké
sőbb egy műkőből készülttel pótolták.

A mállásnak induló talapzatá
nak déli oldalán lévő német nyelvű, 
gótbetűs felirat:
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Zűr Éhre dér Erlösung 
dér Menschheit 

hat es auferhoben

Theresia Bergman
verwitwete

W olitz 
im Jahre 1876.

Jablonszky Vince 
Szabadkán

Vagyis: Az emberiség megváltásának tiszteletére emeltette özvegy 
Wolitzné Bergman Theresia 1876-ban.

A kerekített végű csúcsrészen vésettel oldották meg az INRI-jelölést. A 
mostani felső részhez viszonyítottan aránytalanul nagy, fémöntvény 
corpusát, csak aszimmetrikusan lehetett rögzíteni. A szintén fémöntvény 
Mária-dombormű keletkezésének idejét nem ismerjük.

1 Az egykori faluvégtől (a jelenlegi P. Dobrojević utca északi oldala) háromszáz méternyire, 
a Csantavéri út keleti oldalán, ahol az 1823-as térkép jelzi (Ulmer G).

2 1847-ben 117 r. k. család (Ulmer G.).
3 Ifj. Szebenyi István (1911 -2000) asztalossegédként részese volt a munkálatoknak.
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