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BEVEZETŐ

A munka második részében az első kötetben meghatározott koncepció 
szerint mutatom be a város egyes pusztáin felállított közkereszteket, 
azokat, amelyeket Kelebián, Sebesicsen, Tavankúton, Vámteleken, 
Györgyénben és Nagyfényen emeltettek a XIX-XX. században.

Szem előtt tartva, hogy a felsorolt pusztákon, a zömmel ma is meglevő 
közkereszteket a jelzett évszázadokban emeltették, továbbra is a korabeli 
határaikat veszem figyelembe, habár a huszadik században, a közismert 
történelmi körülmények miatt, azok részben megváltoztak. A pusz- 
tahátárok belső eltolódása mellett, csupán Kelebiát és Sebesicset 
említeném ezen a helyen, amely pusztáknak északi része Magyarország 
területén maradt.

Az emeltetésük idejében még határbeli, út menti, pusztai keresztek, 
napjainkban már a falvak utcáin, terein állnak, mert a huszadik században 
az egykori tanyasorok (tanyás települések) rendre faluvá fejlődtek, ame
lyekben külön plébániákat alapítottak. A keresztállítások idejében, a XIX. 
században azonban az egész térség egy, a városi Szent Teréz-plébánia 
kötelékébe tartozott és ez a tény leegyszerűsíti a levéltári kutatásokat is.

Ennek a munkának az elkészítésében is az első kötet forrásait használ
tam: Pacher Ferenc, Demerácz Alajos, Tormásy Gábor, Iványi István, 
Mamuzsich Mátyás és Mokossay Mátyás keresztjegyzékét. A keresztek 
feliratát, valamint a levéltári forrásokat a továbbiakban is betűhíven 
közlöm, a neveket pedig e feliratokban és a korabeli okiratokban előfor
duló módon írom, esetenként mellőzve az idevágó, jelenleg érvényben 
levő magyar helyesírási szabályokat.
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KELEBIA



Kelebiai közkeresztek (1929)'
1. Szabó Bódi-kereszt (Mateovicsi út) 2. Jágity tanyai kereszt 3. kereszt a Mácsai-szál- 

lásnál 4. Szabó Bódi-kereszt (Mélykúti út) 5. kereszt a Piukovits-majornál

1 1929-es térkép szelvényein a megjelölés, a számozás és a nem szereplő keresztek bejelölése a szerzőtől
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Kelebiai közkeresztek (1929)
6. Paska-kereszt 7. A Szutsits-kereszt valószínű helye 8. Vörös-kereszt 9. A Balázs Piri- 

kereszt eredeti helye 10. A Balázs Piri-kereszt mai helye 11. Göncző-ke reszt 
12. Körtvélyesi-kereszt
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A város É-ÉNy-i részén elterülő Alsó- és Felsőkelebiapuszta a XIX. 
században egészében a városhoz tartozott. Az országváltást követően csak 
Alsókelebia maradt Szabadka kötelékében, mi azonban Felsőkelebia 
keresztjeit is számba vesszük, hiszen a XIX. században ez a terület 
egységes térségnek számított. Továbbá ide sorolom be azokat is, amelyek 
a korábbi meghatározás szerint a tompai-közlegelő nyugati részén lettek 
felállítva, mert a Halasi út keleti oldalától a pesti vasútig terjedő terület 
ma közigazgatásilag a kelebiai helyi közösséghez tartozik.

A Bajai út, a pesti vasút és az országhatár által határolt tér központi 
részén elterülő Kelebiai-tó közvetlen környéke már a kőkorszaktól 
kezdve többé-kevésbé folyamatosan lakott volt, így a középkorban is. A 
régészek két helyen is középkori település maradványaira bukkantak a tó 
közelében. Az itt lakók pl. Templomhegynek nevezik a tó délnyugati part
ján emelkedő, szélesebb alapú, alacsony dombot a Kertész soron talál
ható, ún. öregek házának kertjében, ahol templom és temető maradványai 
kerültek a felszínre. Feltehetőleg a középkori Kelebia (Kelyb) helység 
temploma állt ezen a helyen, amelyet 1297-ben említenek először az 
oklevelek. A másik lokalitáson, az országhatár közelében, a tavat északról 
tápláló ér partján is középkori helységre utaló leletek kerültek elő 
(Szekeres-Ricz).

A török megszállás alatt elnéptelenedett pusztát a hódoltság után, 
1702-ben csatolták a városhoz (Iványi I.). Az 1783-as térkép szerint (lásd 
alább) régi, a középkorban is ismert utak haladtak rajta keresztül Baja, 
Almás, Tataháza, Mátéháza, Mélykút és Halas felé. Ezen utak mentén a 
XIX. században a tanyák már sorokat alkotnak, így alakult ki többek 
között az Akasztai, Belső, Csajkás, Kertész, Kolbász, Kernyájszki (a mai 
Szerb), Mácsai sor ... (Penavin-Matijevics). Az alsókelebiai tanyák a XX. 
század közepére összefüggő településbe, a Kelebia helyi közösségbe 
tömörültek.

A puszta első, újkori szakrális terének kialakítása a XVIII.-XIX. 
századfordulóra tehető, ugyanis a Redl család ekkor épített itt kápolnát: A 
báró Redl Béla által a kelebiai pusztán levő birtokán épült kápolna. -  
Még 1794-ben kieszközölte Redl Ferenc az érsekségtől, hogy kelebiai 
kastélyában egy szobát magánjellegű kápolnává alakíthasson a 
család tagjai számára. E helyett későbben 1804-ben önálló s nyil
vános jellegű kápolnát épített a Redl család, melyet újra 1863-ban 
báró Redl Béla egy stylszeríí, díszes kápolnával helyettesített, s mely 
julius 5-én szent Anna tiszteletére szenteltetett. (Iványi I.). A kápolna 
napjainkban is megvan. Magyarország területén, a Bácsalmási út déli 
oldalán található.
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A forrásmunkák szerint az első pusztai keresztet még 1783 előtt felál
lították, míg a továbbiaknak egy részét a XIX. század első felében 
emeltették -  Takács Sánta Pál a Mélykúti és a Halasi úton 1813-ban, bács- 
éri Szucsits Károly a kelebiai birtokán, valamint kardosfalvi Kardos János 
a Mélykúti úton. A két utóbbi esetében nem tudjuk az emeltetés pontos 
évét, az viszont bizonyos, hogy 1845-ben már álltak.

Az első világháború után, a harmincas években az Apostoli 
Kormányzóság szervezésében templomot építettek Alsókelebián, amely 
elé a Vörös család állított közkeresztet a negyvenes évek elején. Az 
ugyanakkor emeltetett Paska-kereszttel be is fejeződött a térség szakrali- 
zációja, mert a huszadik század második felére inkább a keresztrombolás 
volt a jellemző, és nem az emeltetés.

A kelebiai helyi közösség területén napjainkban hét olyan kőkereszt 
található, amelyek emeltetői beazonosíthatók. Az 1800-as években felál
lított fakeresztek azonban ma már nincsenek meg, -  a helyüket még 
meghatározhatjuk, viszont nem tudjuk őket minden bizonytalanságot 
kizáróan a forrásokban fellelt négy keresztállítóhoz kötni.

Körtvélyesi-kereszt
A Ludasról Kelebiára költözött Körtvélyesi István és felesége, Vincze 

Erzsébet1 emeltettek 1895-ben egy kőkeresztet a Bajai út kelebiai. északi 
oldalán álló birtokuknál.2 Mivel volí 
alapítványa, rákerült a M okossay 
Mátyás-féle keresztjegyzékre is: 181.
Crux lapidea in praedio Kelebia a 
Stephano Körtvélyesi a 1895 11/VI 
structa et 64 cor provisa

Az egykori Körtvélyesi-major 
helyén jelenleg a Május 1. Mezőgazda- 
sági Birtok gazdasági és lakóépületei 
állnak, amelyekhez egy bekötőút vezet 
a Bajai útról. E két út keresztező
désének keleti szögletében egy domb 
emelkedik, amelyen napjainkban is 
megvan a Körtvélyesi-kereszt.

A terméskőből készült keres/t 
déli, út felöli oldalára helyezett fehér 
márványtáblán a következő szöveg 
olvasható:
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AZ EMBERI NEM
ü d v ö z í t ő j é n e k

IMÁDÁSÁRA MEGVÁLTÁSUK 
E JELVÉNYÉT 

EMELTÉK
KÖRTVÉLYESI ISTVÁN 

VINCZE ERZSÉBET3
HITES TÁRSAK 

1895 ÉVBEN.

Cifrázott végű csúcsrészén fémöntvény az INRI-tábla, valamint a kor
pusz. A Mária-domborműnek csak a rögzítési helye látszik.

Az adatközlők szerint a 40-es évek második felében állomosított bir
tok a két világháború között a Székelyi család tulajdonában volt. Saját
juknak tekintették a keresztet és vállalták a gondozását, valószínű ezért 
nevezik a környékbeliek napjainkban is Székeli-keresztnek (Székeli- 
köröszt -  Matijevics-Penavin).

1945 után vandál módon megrongálták az új társadalmi rend elvakult 
hívei -  elbontották az alacsony léckerítését, megsértették a szárait és le
verték róla a tartozékokat, melyeket a környékbeli római kát. hívek titokban 
egy közeli tanyára szállítottak és elrejtettek a padláson. A megcsonkított, 
gondozatlan kereszt kőrészei azonban állva maradtak az eredeti helyen és 
továbbra is hirdették az egykori emeltetők vallási hovatartozását.

A karbantartás hiányában mállásnak induló keresztet az emeltetésének 
a centenáriumán, a kilencvenes években teljesen felújították a környék
beliek -  előkerültek az eredeti mellékei, melyeket ez alkalommal, az elkal
lódott Mária-dombonnű kivételével visszaszereltek a keresztszárra. A 
kereszthely továbbra is az 50-es években alapított birtok tulajdonában van és 
a felújított objektum további karbantartásában a környékbeli gazdák mellett 
részt vállalnak a majorsági lakók is.

1 A Körtvélyesi és a Vince család, illetve a keresztállítók felmenői Ludaspusztán, 
Nosza térségében őshonos lakosnak számítottak és a XIX. század első felében 
(1845) szomszédos birtokosok voltak a Hingatetőtől déli irányban eső szállás
földeken. Az 1845-ös telekkönyvi összeírás szerint, Vince Antalnak (Körtvélyesiné 
édesapja), Jánosnak és Pálnak, valamint Körtvélyesi Imrének, Pálnak, Antalnak, 
Jánosnak és Tamásnak volt számottevő nagyságú (több száz láncnyi) szállásföldje 
a Ludasi-tó és a keleti határút között (SzTL, F 272.1041).

2 Az egykori telekkönyvek és az 1882-es térkép szerint, a Kelebia 18934-41-es számok
alatt vezetett nyolcvanholdnyi szállásföld a majorral, fele-fele arányban 
Körtvélyesi Istvánnak és nejének, Vincze Erzsébetnek a tulajdonában volt. Városi 
házuk már 1868-ban is a VI. kör 94-es szám alatt volt a Magyar utcában, a mai
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Zrínyi és Frangepán utca 8. sz. alatt. A Malusev-féle összeírásban (1906) e ház özv
egy Körtvélyesi Istvánné tulajdonát képezte (SzTL, F 377. 4).

3 Az elhalálozását megelőző évben. 1854-ben végrendelkezett Körtvélyesiné Vince 
Erzsébet édesanyja, özv. Vince Antalné Horváth Rozália. A nagyobb, ludasi bir
tokrészt a fiának, Antalnak hagyta, míg Erzsébet leánya a Kelebián található 13 
lánc szállásföldnek lett a birtokosa (SzTL, 10-A-83/1854). Meg kell jegyezni, hogy 
az 1845-ös telekkönyvi összeírásban a kelebiai birtokosok közt nem szerepel sem 
Körtvélyesi. sem Vince előnevü egyén (SzTL, F 272.1039-40).

Szabó Bódi-kereszt, Mateovicsi út
A Mateovicsi út déli oldalán, 350 méterrel az országhatártól keletre 

egy romos kőkereszt látható napjainkban, amelyet özv. Szabó Bódi 
Menyhértné Taskovits Erzsébet emeltetett 1911-ben a szállásuk 
közelében,1 az 1907. január 6-án, hetvenévesen elhunyt férje emlékére.2

A trianoni békekötés után a szálláson lakó örökösök gondozták, de a
II. világháborút követően történt vandál ledöntése után, az országhatár 
közelsége miatt nem újították fel. Az elmúlt évtizedekben a közeli tanya is 
gazdátlanná vált, mert a keresztállító dédunokája. Odrobina Mátyás a 
családjával beköltözött a faluba.

A lakatlan környéken továbbra 
sincs igény a romos kereszt felújítá
sára. Az elkallódott, fémöntvényű 
tartozékok nélküli homokkő kereszt
darabokat benőtte a sűrű orgona
cserje. Az elfekvő talapzatán még 
olvasható az egykori felirat:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE 
EMELTETTE

özv. SZABÓ BÓDI 
MENYHÉRTNÉ 

TASKOVITS 
ERZSÉBET3 

1911.
1 A kereszttel szemben, a 3-as kilométerkőnél állt az egykori Szabó Bódi-lelo szál

lás. amelyet a későbbi tulajdonosról a környékbeliek Odrobina-tanyaként ismertek. 
A hatvanas évek végéig lakott itt a keresztállító dédunokája, Odrobina Mátyás 
(1921-2000) a feleségével és az édesanyjával, Odrobináné Szabó Bódi Ilonával 
(1891-1978).
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2 Az elhalálozási adatok a Bajai temetőben található sírkőfeliratról valók. Taskovits 
Erzsébet 1908-ban Szabó Bódi Menyhért özvegyeként kap építési engedélyt a 
tanácstól (SzTL. III 261/1908 és III 456/1908).

3 Az 1845-ös telekkönyvi felmérések szerint a kereszt közelében a Mélykúti és 
Mateovicsi út között 90 lánc szállásföld volt Taskovits Pálnak. Ferencnek és 
Mátyásnak a tulajdonában (SzTL. F 272.1040).

Szabó Bódi-kereszt, Mélykúti út
Odrobina Mátyás szerint a dédanyja, özv. Taskovits Erzsébet a fen

tiekben leírttal azonos keresztet állított a Mélykúti út délnyugati oldalán 
is, azon a helyen, ahol a birtokuk határos volt a jelzett úttal. 1918 után a 
közvetlen közelében húzták meg az országhatárt és így a kereszt a senki 
földjére került. A háborút követően ezt is ledöntötték, a romjai feltehetően 
ma is ott hevernek az országhatár vonalában.

Göncző-kereszt
A Halasi (Kelebiai) út nyugati oldalán, másfél láncnyi szőlőjének a 

sarkában emeltetett egy kőkeresztet 1901 -ben Göncző József1 és család
ja. Az adatközlők szerint az illetékes plébános kérte fel erre a közismerten 
vallásos Gönczőéket, mivel a keresztállítást megelőzően a templomoktól 
távol eső, több négyzetkilométeres térségben nem volt megszentelt hely, 
ahol a megszaporodó pusztai hívek elvégezhették volna a napi, illetve 
nagyböjti ájtatoskodásukat.

A felkérést követően felállították a keresztet a korabeli átjelzés szerin
ti 5. kilométernél, hétszáz méternyire a mai faluvég előtt, ahol az elmúlt 
években benzinkút épült vele szemben, az út keleti oldalán.

1918 után lerombolták és darabokra törték az egészében homokkő 
keresztet, amelyet már nem lehetett felújítani. Ezért a keresztállítók fia, 
Göncző Menyhért (1878-1951) és neje, Gubás Fehér Mária (1880-1951) 
1926-ban kezdeményezték egy újnak az emeltetését. A tanácsi engedély 
után, 1927-ben az előzőnek a helyén fel is állították a Palatinus-féle 
kőfaragó műhelyben, jó minőségű homokkőből elkészített keresztet, amely
nek a keleti, útra néző oldalára a következő feliratot vésték:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE 
EMELTETTÉK

GÖNCZŐ JÓZSEF
ÉS NEJE
1901.
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EZEN ÚJ KERESZTET
ÁLLÍTTATTÁK

GÖNCZŐ MENYHÉRT
ÉS CSALÁDJA

1927.
PALATÍNUS

Az elmúlt évtizedekben a család tartotta karban, akiknek napjainkban 
is a tulajdonában van a szőlő és a rajta felépített ház. A százéves évfor
dulóra teljesen felújították és 2001. szeptember 23-án tábori istentisztelet 
keretében meg is áldották. Az eseményről a szabadkai Hét Nap így szá
molt be október 3-i számában: Az ősök megbecsülése ... A Kelebiai 
úton az egyik gyümölcsös bejáratánál is centenáriumot tartottak. A 
száz évvel ezelőtt Göncző József által emelt út menti keresztet újítot
ta fel az ősei hitét, emberségét megbecsülő utód, Horák Miklós 
családja. Az út menti kereszt megáldásának szertartásán a környék 
hívei mellett jelen volt még a felújítási munkálatokat vezető Szungyi 
Károly, a Halasi úti templom lelkipásztora, Koncz István, a szabad
kai püspöki hivatal irodavezetője, a református egyház részéről pedig 
Réti Katalin lelkész. Az út menti feszületek történetét feldolgozó 
néprajzkutató alkalmi felszólalásában elmondta, hogy az 1901-ben 
felállított keresztet a trianoni békeszerződés aláírását követően 
lerombolta az új hatalom, így valójában az 1927-ben helyreállított 
feszületnek a felújítását végezhették el.

A 2001-es évi restaurálás alkalmával egy márványtáblát helyeztek az 
alapzatára a következő felirattal:

1901 + 2001 
ISTEN DICSŐSÉGÉRE E KERESZTET

FELÁLLITATTA GÖNCZŐ JÓZSEF 
FELÚJITATTA ÉS MEGEMLÉKEZETT 

100. ÉVES ÉVF. ALKALMÁBÓL
HORÁK MIKLÓS2

ÉS CSALÁDJA

A felújítási munkálatok kiterjedtek a közvetlen környékére is -  egye
bek között egy selyemtéglából és kovácsoltvasból készült kerítést építet
tek köréje, ezzel az egyik legrendezettebb közkeresztté vált a Göncző- 
kereszt a szélesebb térségben.
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1 Göncző Mátyás (1816-1876), a város VIII. körében lakó polgár egyetlen fia, József 
volt a keresztállító. A későbbi felújító pedig Józsefnek a korán elhalt nejétől. 
Körmöczi Juliannától született Menyhért fia. A kereszt feliratban jelölt feleség a 
második volt. Göncző Menyhért városi háza az egykori Bajnok, ma Metóhija utca 
9-ben volt, ahol napjainkban az unokája, Horák Miklós lakik a családjával.

2 Göncző Menyhért és Fehér Mária egyetlen gyermeke és örököse, Mária (1908-1985) 
a szomszédos szőlőbirtokoshoz. Horák Miklóshoz (1901-1980) ment feleségül. A 
Göncző és a Horák családok városi szomszédságáról tanúskodik egy 1853-ban kelt 
végrendelet is: ...az  5162-es szám alatti ház a 8. körben, Horák Imre és Göncző 
Mátyás szomszédságában (SzTL, 10-A-51/1853). 2001-ben a keresztet Horák 
Miklós és Göncző Mária fia. ifj. Horák Miklós (1941) és neje, Tóth Mária (1948), 
valamint a gyermekeik. Melinda és Andrea, Rónai Györgyné újítanák fel.

Balázs Piri-kereszt
Balázs Piri Mátyás (1874-1959) és neje, Losoncz Krisztina (1882-1958) 

emeltettek 1918-ban vörös márványkeresztet a Halasi út nyugati oldalán 
álló birtokukon, a házuk közelében. A család nem ismeri a keresztállítás 
indítékát, de feltételezik, hogy a háborús események miatt emeltették.

A korábbi pusztai kereszt, a település fejlődésével a falu belterületébe 
került, a mai Kis Ferenc utca és a Halasi út kereszteződésének északi szög
letébe, ahol az 1929-es térkép megjelöli. A tulajdonukban levő keresztet 
a család folyamatosan karbantartotta és 1994-ben, amikor a keresztállítók 
unokája, Antalné Balázs Piri Terézia eladta a Halasi út mellett elterülő, a 
nagyszülőktől örökölt földbirtokot, a keresztet is átvitette az új helyen 
felépült házukhoz -  a mostani helyére - , a Kis Ferenc és a Kizur István 
utcák kereszteződésének északnyugati szögletébe.

A tóközeli Antal-féle portán, az Átjáróhoz vezető út északi oldalán, a 
portát övező sövénykerítés vonalában áll a kereszt. Talapzatának déli, út 
felöli oldalán a felirat:

E SZENT KERESZTET 
ISTEN DICSŐSÉGÉRE 

JÉZUS SZENTSÉGES SZIVÉNEK 
TISZTELETÉRE EMELTETTÉK
BALÁZS PIRI MÁTYÁS

ÉS NEJE
LOSONCZ KRISZTINA

CSALÁDJUKKAL
1918.

MÁRVÁNYIPAR
SZABADKA
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A fémöntvényü tartozékai, korpusz es Maria-dombornui mellett INRI- 
véset látható a lóherevégű csúcsrészen.

Továbbra is a család gondozza, illetve a már említett unoka, Antal 
Istvánné Balázs Piri Terézia (szül. 1947) és családja.

Paska-kereszt
Paska János (1891-1974), kele-biai szőlősgazda 1943-ban vállalta, 

hogy az 1944-es bérmálásra egy kőkeresztet emeltet az 1937-ben épült 
templom elé. A házaspár, Paska János és Futó Ilona (1898-1974) 1943-ban 
a helyszínre szállították az elkészített fehér márványkereszt darabjait, de 
azt nem állították fel, mert alapítványt is kellett volna tenniük a fenn
tartására, amit Paskáék nem fogadtak el. A vita vége az lett, hogy a saját 
birtokukra vitték és a világi hatóságoknál kezdeményezték az új helyen 
való felállításának engedélyezését, amit csak két év múlva, 1945-ben kap
tak meg. Még az év októberében felállították a Bukti környéki szőlő-bir
tokuk déli részén, a borháznál.

A Határőr út északi szegélyén álló kereszt köré négy krisztusfát 
ültetett Paska Jánosné. Jólehet a tanya udvarán állt, hozzáférhető volt a 
környékbeliek számára -  látogatták is sokan, különösen húsvét táján. Az 
októberi keresztállítás emlékére a család egy időben évente megtartotta a 
keresztbúcsút.
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A kovácsoltvas kerítéssel1 elkerített, kőalapú objektum talapzatának 
déli oldalán következő a felirat:

A MEGTESTESÜLT ÖRÖK IGÉNEK 
JÉZUS KRISZTUSNAK 

UTUNK ÉS ÉLETÜNK KIRÁLYÁNAK 
DICSŐSÉGÉRE EMELTETTÉK

PASKA JÁNOS 
És NEJE FUTÓ ILONA 

1945.
A lóherevégű csúcsrészén fémöntvényű INRI-tábla. Egyetlen tartozé

ka, a szintén fémöntvény korpusz.
Karbantartását az emeltetők végezték az elhalálozásukig, majd nap

jainkig az utódokra hárult e kötelezettség. Az ősi birtokrészt a kereszttel 
Poljakovióné Vad Julianna (szül. 1941, Vad Zoltán és Paska Rozália 
leánya), a keresztállítók unokája örökölte. Ő és családja alakította ki a 
kereszt jelenlegi környezetét: a lebontott gazdasági épületek helyén mo
dern hétvégi házat építettek, az élősövény helyett pedig drótkerítéssel 
övezték a telket -  ezáltal a kereszt is a kerítés mögé került.
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1 Kljuskovićnć Vad Zsuzsanna (1948). a keresztállítók másik unokája szerint, a ková
csoltvas keresztkerítést a Bajai temetőből, a felújított családi sírboltról a hatvanas 
években hozták át.

A következőkben két, ma már nem létező, alsókelebiai fakereszt 
emeltetőit próbálom beazonosítani a forrásmunkák és a XIX. századi 
telekkönyvek segítségével. A Mélykúti, illetve a Halasi út nyugati oldalán 
a huszadik század közepéig két fakereszt állt, amelyeket a környéken 
lakók az itt élő birtokosokról Mácsai-, illetve Piukovits-féle kereszteknek 
ismernek.

A forrásmunkák alapján megállapítottuk, hogy a keresztállító a Sánta 
ragadványnevet viselő Takács Pál lehetett.

Takáts Sánta Pál-féle keresztek
Két fakeresztet emeltetett 1813-ban Takáts Sánta Pál, amelyekre 

alapítványt is tett a Szent Teréz-plébánián. Emiatt kerülhettek Pacher 
Ferenc 1844-ben készített keresztjegyzékére1: 19. / In via Kelebiensi / ex 
ligno e. effigie / Paulus Takáts Sánta / ex 50 őst. w. per cum salutis /
12. Április 813. / és 20. / In via Melykutiensi / ex ligno c. effigie / 
Paulus Takáts Sánta / ex 50 őst. w. per cum salutis / 12. Április 813 /

Demerácz tanácsnok 1845-ben megállapította, hogy azt a keresztet, 
amelyet a Pacher-jegyzék 19-es számú objektumának vélt, nem Takáts 
Sánta Pál emeltette a Halasi kapu közelében, hanem Fútó János még 
1761-ben. B.) a 19-k számút nem Takáts Sánta Pál mint jegyzékben 
olvashatni, hanem néhai Futó János állította fel valamint ezen kereszt 
maiglan Futó keresztjének neveztetvén az közti tudva van, és mind 
két család tagjai általam ezúttal meghalgatattván maguk is erősíték.

A két alapítvány meglétéből2 azonban arra következtettünk, hogy a 
Halasi úton, feltehetően Kelebiapusztán állt egy másik fakereszt is, amelyet 
Takács Sánta Pál emeltetett. Sajnos a helyét nem tudtuk beazonosítani. Az 
1845-ös kataszteri összeírás szerint a Halasi út közelében, a későbbiekben 
Piukovits-majorként közismertté vált birtok közelében 7 lánc szállásföldje

____________
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Pacher Ferenc jegyzéke (1844)
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volt Takács Sánta Pálnak. Tehát a majorsági udvarban a huszadik század 
közepéig meglevő fakeresztnek az emeltetője lehetett Takács Sánta Pál is.3

A Pacher-jegyzékben említett Mélykúti úti, 20-as számú keresztnek a 
pontos helyét is nehéz meghatározni, hiszen 3 közkereszt is állt ezen út 
mellett a XIX. században. Az 1881-94-es felmérésü katonai térképen mind 
a hármat bejelölték -  a legdélibb, a Mateovicsi (Mátételki) út leágazásának 
közelében álló lehetett a Takács Sánta Pál-féle kereszt, melyet megtaláltunk 
az 1882-es évi részletes térképen is a Mateovicsi út elágazásában álló 
iskolától egy kilométernyire északnyugatra, a Mélykúti út délnyugati 
oldalán. A két, északabbra levő kereszt Felsőkelebia térségében állt, ezeknek 
az emeltetője Osztrogonacz István, illetve Kardos János volt.4

Az adatközlők még emlékeznek a bádogtetős, pléhkrisztusos fa
keresztre a Balkó Mácsai5 szálláshoz vezető dűlő és a Mélykúti út keresz
teződésének délnyugati szögletében, egy fákkal benőtt alacsony dombon, 
amelyet a negyvenes évek végén történt ledöntötése után nem újítottak fel 
és fokozatosan szétmállott, majd teljesen elenyésztek a darabjai.

A keresztet a környékbeliek a birtokosról Mácsai-keresztként ismerik. 
Az 1901-ig készült keresztjegyzékek szerint a Balkó Mácsai család csak a 
városban, a kórház téren állított közkeresztet. E szerint a kelebiapusztait 
valaki más állíthatta, valószínű, hogy Takáts Sánta Pál. Feltevésemet az 
1845-ös kataszteri könyvre alapozom, miszerint a Mélykúti út ÉK-i 
oldalán, a Mácsai-kereszttel szemben a XIX. század első felében a Sánta
melléknevet viselő Takács család volt birtokos.6

1 SzTL. 12-F-484/pol 1845.
2 A Fútó-keresztnek 1844-ben még nem volt alapítványa, ám a templompénztári jelen

tésben beszámolnak a Takáts Sánta-féle két keresztalapítványról.
3 Fakereszt a Piukovits József-féle birtokon. Az 1882-es részletes térkép egy 

keresztet jelöl a Halasi út nyugati oldalán, a 17398-as parcellán, amely a XIX. 
század második felének telekkönyvi összeírása szerint nemes mateovicsi Piukovits 
József (városi lakása VI. kör 5. szám alatt) tulajdonát képezte, akinek a jelzett 
helyen mintegy kétszázötven holdnyi birtoka volt -  a Kelebia 17386-17421 számú 
parcellák (SzTL. F 377.4). Az országházi képviselőnek, Piukovits Józsefnek 
(1860-1939) a szépapja, Piukovits János (1686-1759) szerezte a nemesi rangot -  ő 
vásárolta meg 1749-ben Mateovics (Mátételke) község felét és innen a mateovicsi 
előnév. Alsókelebia határában napjainkban is Mateovicsi útnak nevezik a Mélykúti 
útról, az egykori szélmalom közelében leváló, északnyugat irányba tartó dűlőutat. 
Mivel a források nem említik keresztállítóként Piukovits Józsefet, feltételezem, 
hogy egy régebben emeltetettről van szó, amelyet Szutsits Károly (lásd a további
akban), vagy Takáts Sánta Pál állíthatott. A II. világháború után szövetkezet alakult 
az egykori Piukovits-biilokon, de a kereszt továbbra is megmaradt az eredeti helyén, 
az országhatár közelében, háromszáz méterre a Halasi úttól. Az adatközlők szerint egy 
déli tájolású, bádogtetős és fémöntvényű koipusszal ellátott fakereszt volt, amely

20



Keresztek a Mácsai- és a Piukovits-féle 
s/állásnál í 1881)

Keres/l a Piukovits-s/állásnál (1882)

1963-ig, a mai gyümölcsös telepítéséig megvolt a szövetkezet udvarán. A háború után 
többször is megrongálták, egyebek között a koipuszát is leszerelték az ötvenes évek
ben és a Kelebiai-tó melletti legelőre dobták, ott talált rá kaszálás közben a helybeli
Balázs Ilona (1927-1977) és titokban hazavitette. Napjainkban is őrzi a család.

4 O sztrogonacz István-féle kereszt: 1878-ban emeltetett egy kőkeresztet 
Osztrogonacz István a Mélykúti út mellett, a határ közelében. Mivel volt ala
pítványa, rákerült a templomi keresztjegyzékekre. Tormásy G. (1883): 1878-ban 
Osztrogonacz István állíttatott kőkeresztet a kelebiai pusztán közel a mélykúti 
határhoz. Mokossay M. (1901): 180. Crux lapidea in praedio Kelebia a. 
Stephano Osztrogonacz a 1878 27/V structa et 64 cor provisa. Az 1881-es 
katonai térképen egy kereszt van bejelölve a Mélykúti út mellett 400 méterre délre 
a mélykúti határdombtól (Hármas határ), az Osztrogonacz-szállás közelében. 
Kardos-kereszt: egy kilométernyire délkeletre az Osztrogonacz>kereszttől, 1300 
méternyire a Csajkás sor utolsó szállásától egy kereszt van bejelölve az 1881-es 
katonai térképen. A keresztet valószínűleg Kardos János emeltette, akinek ezen a 
helyen -  az 1845-ös telekkönyvi összeírás szerint -  a Kelebia 29-es telekkönyvi 
szám alatt vezetett, a Mélykúti út mindkét oldalán elterülő, 366,5 lánc szállásföld



je volt (SzTL, F 272.1039). Kardosfalvi Kardos János bajai lakos (1794-1848) a 
XIX. század első évtizedében emeltetett egy fakeresztet, amelyről Demerácz 
Alajos az 1845-ös évi tanácsnoki jelentésében is beszámol, és abba a csoportba 
sorolja, amelybe az alapítvány nélküli keresztek kerültek. Kardosfalvi Kardos 
János táblabíró űré Kellebián a mélykúti út mellett. Az elkövetkező három 
évben a tanácsnoki közbenjárásra sem sikerült kieszközölni az emeltetőtől az 
alapítványozást, amiről a tanácsnok így számol be 1848-ban: Kardos János úr, ki 
jelenleg Baján lakik, felszólításomra, a’ mélkuti út melletti földjén Kellebia 
pusztán emeltetett keresztjét írásbeli biztosítékkal ígérte megalapítani, ’s az 
írást nekem megküldeni, azt azonban nem tévé. A kardosfalvi (kardosvaszkai) 
Kardos família, ősi Trencsén megyei nemesi család -  pl. Kardos Pétert említi 1420- 
ban, akinek a tulajdonában volt Vaszka (a későbbiekben Kardosvaszka), amelyről 
a família az előnevét kapta. Az ősi fészekből délre húzódott családtagok közül a 
Baján lakó Kardos János 1814-ben Bács-Bodrog vármegyében hirdette ki a 
nemességét, de a kardosfalvi előnevet továbbra is megtartotta. (S/luha Márton).

Keres/t a Mácsai-szállásnál (1882)

5 A XIX. század második felében (az 1882-es térkép 84. szelvénye) a kereszt a 
Kelebia 18372-es (a szállás a 18373) számú, a Balkó Mácsai család birtokában levő 
parcella északkeleti szélén van berajzolva (SzTL, F 377.4). Az 1929-es térkép is 
jelzi, a szállásnál pedig a Mácsai-szállás megjelölés van beírva (433-as számú 
tanya). Az 1845-ös kataszteri összeírás szerint a kereszttől délnyugatra 32 lánc 
szállásföld volt id. Balkó István tulajdonában, míg a kereszt a Lackó József nevén 
vezetett, 54 láncnyi parcellán állt (SzTL, F 272.1039).
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6 Az 1845-ben hitelesített kataszteri könyvekben a kereszttel szemben, a Mélykúti út 
északkeleti oldalán 7 lánc szállásföldet vezettek a Takács Sánta család tagjainak. 
Antalnak. Jánosnak. Pálnak és Józsefnek a nevén (SzTL. F 272. 1039-40).

Szutsits-kereszt
Demerácz Alajos megemlít az 1845-ös jelentésében egy keresztet, 

amelyet nemes Szutsits Károly (1805—1874)1 emeltetett a kelebiai szál
lásán,2 de mivel nem volt alapítványa, nem került rá a Pacher-féle kereszt
jegyzékre. Csak ennyi olvasható róla: patséri Szutsits Károly önagysága 
kellebiai szállásán volt. Demerácz megpróbálta rábeszélni az állíttatót a 
kereszt utólagos alapítványozására, erre azonban Szucsits Károly nem 
volt hajlandó. Az 1848-as jelentésében a következő olvasható: 2. A’ temp
lomi jegyzékben beiktatva nem lévén keresztekre nézve: a.) Bácséri 
Szucsits Károly ur ő nagysága a’ kelebiai földjén lévő kereszt iránt, 
azon felszólításomra miképen azt akár írásban akár készpénz 
letétekkel megalapítaná, oda nyilatkozott: hogy ezen keresztje ideig
lenesen lévén felállítva, megalapítani nem kívánja, hanem a’nélkül 
fogja fentartani miglen reá nézve kívánatos leend.

A kereszt további sorsa és pontos helye ismeretlen. Feltehető azonban, 
hogy az emeltető által hangoztatott ideiglenesség tényleges volt és miután 
elkorhadt, nem újították fel. Kevés a valószínűsége tehát, hogy a későbbi 
Piukovits-féle major udvarában levő fakereszt helyén eredetileg a 
Szutsits-kereszt állt.3

A korabeli telekkönyvek (1845) és a XVIII-XIX. századi térképek 
elemzése két kereszthelyet valószínűsít a térségben. Mindkét helyen 
keresztet jelölnek a térképek, közvetlen közelükben pedig a Szutsitsok 
tulajdonában levő birtokrészek voltak. Az egyik hely Magyarország 
területén van -  a Halasi és a Bácsalmási út kereszteződésében napja
inkban is áll egy kereszt, amelyet jelöl az 1881-es katonai térkép.3

A szerző valószínűbbnek tartja azonban, hogy a Szutsits-féle kereszt 
helyét ott kell keresni, ahol az 1783-as katonai térképen be van rajzolva 
egy pusztai kereszt (az egyetlen a környéken) -  a Kelebiai-tó keleti hajla
tának közelében,4 1100 méterrel nyugatra a Halasi út korabeli nyomvo
nalától, a jelenlegi kelebiai templom hozzávetőleges vonalában.5 E fel
tevést támasztja alá az a tény is, hogy Demerácz tanácsnok a jelentésében 
nem jegyzi Szutsits Károlyt keresztállítóként, csupán a nevezettnek bir
tokán levő fakereszt tulajdonosának. Valószínű tehát, hogy Szusits Károly 
valamelyik felmenője volt a névtelen keresztállító és a források mindig az 
aktuális tulajdonost jegyezték mint emeltetőt. Más adataink nincsenek e 
kereszt további sorsára vonatkozóan.
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Dcmerácz jelentése (1848)

A Szutsits-kereszt valószínű helye (1783)
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1 Szutsits Károly (1805-1874), a nemességet 1690-ben megszerzett albán származású, 
római katolikus vallású Szutsits Lukcsnak, a szabadkai várkapitánynak a 
szépunokája volt. Felmenői: Lukács, Illés (megh. Szabadkán 1724-ben), Jakab 
(megh. Szabadkán 1743-ban), János (1742-1810 körül), József (1769-1835). 
Szutsits János és fia. József 1801-ben megvették a kincstártól Pacsér (Bácsér) 
község 1/12 részét és 1810-től használták a pacs(ts)éri (bácséri) előnevet. A 
Szabadkán született Szutsits Károly (1805) 1831-ben vette feleségül Nemesmi- 
liticsen pacséri Ódry Alojziát (1806-1875) és a továbbiakban Szabadkán és 
Budapesten éltek. Budapesten hunytak el mindketten. Károly 1874-ben, a felesége 
pedig a következő évben. A gyermektelen házaspár vagyonát a bajai illetőségű 
Szutsits Ödönnek (1840-1910) fia, József (1840-1910) örökölte, aki egyben 
Szutsits Károly unokaöccse volt (Szluha M.).

2 Az 1845-ös k 'ciszteri összeírásban a pusztán egyetlen birtoktest, a Kelebia 34-es 
tk.-i szám alatt vezetett 152 láncnyi szállásföld volt Szutsits Károly tulajdonában. 
A parcella szerves része volt a Szutsits család 325 láncnyi birtokának, amely a 
puszta nyugati határvonalától húzódott kelet felé, báró Rédl Imre (1520 lánc) és 
bajsai Vojnits Jakab (38 lánc) birtokának szomszédságában (SzTL, F 272. 1039).

3 E kereszt azonosítható a Takács Sánta Pál által 1813-ban emeltetett fakereszttel.
4 Magyarországon, néhány száz méterrel az országhatártól, a Szabadkai (egykor 

Halasi) és a Bácsalmási utak kereszteződésének délnyugati szögletében egy régi 
fakereszt állt a közelmúltig -  néhány éve egy jeltelen betonkeresztet emeltettek a 
helyén. A Rédl-birtok szomszédsága utal arra, hogy valószínűleg itt állt a Szutsits- 
kereszt.

5 A II. József-lelc katonai térkép Szabadkára vonatkozó szelvényeinek másolatát a 
SzTL megjelentette a Gyökerek című kiadványban.

Jágity-kereszt
A harmadik, azonosítatlan kereszt kőmaradványa jelenleg is látható a 

bajai vasút egykori nyomvonala mentén, a volt Szabadkai szállások vasúti 
megálló közelében.

Az 1929-es térkép elemzése azt mutatja, hogy ötszáz méternyire déli 
irányban a vasúti megállótól egy északkelet-délnyugat irányú dűlőút szelte a 
vasutat. Az út a Mélykúti és a Bajai utakat kötötte össze és az északi szegé
lyén -  háromszázötven méternyire keleti irányban a vasúttól -  egy kereszt 
van berajzolva az akkor még meglévő szállás közelében. Az adatközlők 
szerint a Jágity család birtokainak egyikén állt a tanya, és róluk nevezték el 
a keresztet is Jágity-, közismertebb nevén Jága-féle keresztnek.

A tanyát az 1970-es években lebontották és a megjelölt kereszthely 
közelében ma egy csonka gúla alakú kőtömb hever az út mellett, amely
nek a felsőrészébe egy lapos, téglatest alakú vasmaradvány van beágyaz
va -  az egykori kereszt maradványa.

A környékbeliek napjainkban is gyakran mesélnek egy, e kereszt 
emeltetésének jogosultságához fűződő legendáról, amely szerint a Jágity-
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tanyáról kirohanó kutyák megállították a megbokrosodott lovakat, ame
lyek elragadtak egy kocsit a rajta ülő két, védtelen gyermekkel. A 
szerencsés megmenekülés emlékére keresztet állítottak e helyen a hálás 
szülők. A legenda nem nevezi meg a keresztállítókat és az emeltetés ide-
j é l  s e m  k ö / l i .

A tanya lebontása után a keresztet is ledöntöttek és a környékbeliek 
fokozatosan széthordták a darabjait. Az elnéptelenedő tanyavilágban, 
valószínűleg az országhatár közelsége miatt, nincs igény a felújítására.

1 Az 1845-ös telekkönyvi összeírások szerint egyetlen Jágity nevűnek volt birtoka 
Kelebián -  Jágity András almási lakos volt a tulajdonosa a puszta délnyugati részén 
található. 6-os tk.-i szám alatt vezetett 1 lánc 300 négyszögöl területű szállásföld
nek (SzTL. F 272. 1039).

Az Osztrogonacz- és a Kardos-féle kereszteken kívül még két fel- 
sőkelebiai (tompa-kelebiai) közkeresztre vonatkozó adatokat őriznek a 
szabadkai levéltárban, a Jenovay- és a vasútállomási keresztek adatait.

Jenovay-kereszt
Jenovay József és társai, tompa-kelebiai1 lakosok, 1883-ban fordultak 

a tanácshoz keresztállítási szándékukkal, ugyanis a környéken nem volt 
egy megszentelt hely sem, ahol a jámbor, vallásos pusztalakók vasár
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napokon és ünnepnapokon összegyűlhettek volna vallási igényeik 
kielégítésének céljából. A kérvényben részletezték tbk. a kereszthelyet is, 
amely telket a város adományozna e célra: miszerint a város tulaj
donához tartozó tompa kelebiai földön az iskolától nyugatra mintegy 
20, 30 öl távolságra, mint legalkalmasabb helyen felállítandó „kereszt" 
alá szükséges 4 négyszögöl földterületet ingyen átengedni... Szabadkán 
1883 évi február 26-án Az összes tompái lakosok nevében is.

Az engedélyezést követően felállított kőkeresztre csak a későbbiekben 
tettek alapítványt a Szent Teréz-plébánián, ami kitűnik Mokossay kereszt
jegyzékéből is: 139. Crux lapidea apud scholam Tompaensis ... ex 
oblatis fidelium erecta et 1890 22/XII fund. 64 cor provisa.

Az eredeti helyén állt évtizedekig -  a Halasi út mellett, azon a helyen, 
ahol az emeltetésekor már tanyai iskola működött - , a későbbiekben 
felépült templom közelében.3

1 Tompapusztának a Kelebiával határos nyugati része magába foglalja a Halasi út
közvetlen környékét is.

2 SzTL. 1849/polg. 1883.
3 Papp Mihályné tompái lakos szerint a fémöntvényű mellékekkel ellátott kőkereszt 

sokáig az eredeti helyén állt, az útépítés miatt azonban felújított állapotban áthe
lyezték a falu piacterére. A jól olvasható felirata:

EZEN KERESZT 
A KÖZÖNSÉG ADAKOZÁSA ÚTJÁN 

EMELTETETT FEL 
ISTEN DICSŐSÉGÉRE.

ISTEN JUTALMAZZA MEG 
AZ ADAKOZÓKAT 

1883. ÉVI MÁJUS HÓ 1.

Közkereszt a kelebiai vasútállomásnál
A Bácskai Hírlap 1904. március 6. számában (Vili. évf. 54.), ÚJ 

KELEBIAI KERESZT című írásában számolt be a kelebiai hegyközség (a 
szőlősgazdák egyesülete) keresztállítási szándékáról a kelebiai vasútállo
mással szemben levő átjárónál. Miután a szükséges pénzt összegyűjtötték, és 
a tanácsi engedélyt is megkapták, nem volt akadálya a kereszt felállításának.1
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Jenovay-kereszt, jelentés (1883)
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1 A fentieken kívül felsoroljuk azokat az 1918-ig emeltetett kelebia-tompai köz
kereszteket, amelyek most Magyarország területén állnak: Gulyás Oldal József 
1918-ban a tompái temetőben, özv. Redl Ferenczné, Geramb Júlia a XIX. század 
elején a Redl-féle kápolnánál, valamint Osztrogonacz Mihály és neje, Pertics 
Ágnes 1910-ben a tompái templomnál. Ez utóbbit Szabadkán, a Lőwy-féle 
Márványipar cégnél készítették.

Szent Apostolok-templom

A faluvá növekedő településen a XX. század elején már templomot 
akartak építeni, erre azonban csak a harmincas években került sor. A 
város építészeti osztályának 1935-ös évre vonatkozó jelentésében1 
említést tesznek a Kelebián épülő római katolikus templomról is: Az 
épülőfélben lévő templom, amelynek a hajóját 9x16 méteresre ter
vezték, Kelebia pusztán, a Halasi út mellett fog állni. A római kato
likus egyház költségén épülő szakrális együttes -  templom, plébánia 
és további melléképületek -  költségvetése 429 000 dinárt tesz ki.

Az Apostoli Kormányzóság 1937 szeptemberében kérvényezte a 
Molczer Károly tervei alapján, Lajčo Gršić kivitelezésében felépült temp
lom használatának engedélyezését. Az Építészeti Osztály jelentése alapján a 
tanács október 2-án megadta a kért engedélyt, ami után a hívők használatba 
vehették a Szent Apostolok tiszteletére felszentelt templomot.2

A templomkert északkeleti részében kálváriát is terveztek, amit azon
ban nem építették fel az elmúlt, csaknem hetven év folyamán.

1 SzTL, V 604/1936
2 SzTL, V 3798/1937

Vörös-kereszt
A Paska-féle keresztállítás sikertelenségét követően, Vörös Eleket és 

feleségét kérték fel a templom előtti téren felállítandó kereszt pénzelésére, 
akik bérmakeresztszülők voltak 1944-ben.1 Vörös Elek (1914-1993) és 
neje, Balog Katalin (szül. 1917)2 a jelzett évben elkészíttették a Bojnitzky- 
féle kőfaragó műhelyben a keresztet és még abban az évben felállíttatták 
a templom délkeleti sarkánál -  a bejárat közelében.

A kőalapú márványkereszt keleti, út felöli oldalára a következő felira
tot vésték:
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ÚGY SZERETTE ISTEN E VILÁGOT,
HOGY AZ Ő EGYSZÜLÖTT FIÁT ADTA

(JÁN. 3. 16.)
KI SZAKIT EL MINKET 

KRISZTUS SZERETETÉTŐL 
(ROM. 8. 35.)

GRÁNITKŐIPAR  
Túl. Bojnitzky Miklós 

SZABADKA

A nyugati, templom felöli oldalán az emeltetők neve olvasható: 

ISTEN DICSŐSÉGÉRE EMELTETTE:
VÖRÖS ELEK 

É s n e j e  BALOG KATALIN 
1944.

Az egyenes végű csúcsrészen elhelyezett INRI-tábla és a korpusz 
fémöntvény.

A keresztállítók Magyarországra települtek a II. világháború után,3 
ezért a létesítményt a helyi plébánia és a hívők gondozzák.

1 Vörös Elek unokatestvérének a Ha. Vörös Mátyás (szül. 1932) részesült 1944-ben 
a kelebiai templomban a bérmálás szentségében.

2 Az 1914-ben, Ludason született ifj. Vörös Elek szülei, id. Vörös Elek (Ludas. 
1880-Szabadka, 1926) és Katalin, szül. Vörös (1886. Ludas-1956, Budapest), 
1922-ben vásároltak 180 láncnyi szállásföldet Tompán, a Redl-féle kápolnával 
szemben. A keresztállító volt a házaspár egyetlen fia. Városi házuk az V. körben, a 
Bajai út 34-es szám alatti sarokház.

3 A gyermektelen házaspár miután vagyonát államasították, a világháború után -  
1950-ben felköltözött Budapestre. Kispesten laktak a férjnek 1993-ban bekövet
kezett haláláig. Az özvegy jelenleg is ott él.
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SEBESICS



Sebesicsi közkeresztek (1929):
1. Vuković-kereszt 2. Fleckenstein-kereszt 3. Alsócsikériai kokcreszt 4. Vojnits 

Salamonné-féle kereszt 5. Péits-kereszt 6. Vaskereszt 7. Czmkovkh-fcereszt 8. Linzer
Vituszné-féle kereszt
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Sebesicsi közkeresztek (1929):
9. Kőkereszt a bajai úti iskolánál 10. Vermes Lajosné-féle kereszt 11. Sztantits-kereszt 

12. Šokčić-kereszt 13. Futó-kereszt 14. Francišković Antun-féle kereszt 15. Pölhe- 
kereszt 16. Đukić-kereszt 17. Dulić Andrija-féle kereszt 18. Jakobcsich Antal-féle 

kereszt 19. Francišković Pajo-féle kereszt 20. Kujundžić Andrija-féle kereszt 
21. Gabrich-kereszt
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A középkori Sebestyénegyháza (Sebesegyház, Fábián Sebestyén háza) 
a város nyugati határában folydogáló erecske, a Csík-ér mentén helyez
kedett el, a mai Alsótavankúti út mellett. A középkori templom és temető 
maradványait az út és a vízfolyás nyugati ágának kereszteződésében 
látható domb rejti magában. A kereszteződés északnyugati szögletében 
levő régészeti lelőhely az 1800-as évek első felében a Czrnkovits család 
tulajdonában levő birtokon található, amelyről az 1865-ös Pesty-féle 
helynévtár kérdőívében ez olvasható: Sebesity vagyis Sebes ér régente 
falu; romjai Czrnkovics György úr szállásán láthatók.1 Szekeres 
László és Ricz Péter pedig így fogalmaz: SEBESTYÉNEGYHÁZA 
(Sebesthyenhaza -  1521). A mai Kisboszniától alig két kilométerre 
északra, a Csíkér nyugati oldalán van a „Tursko groblje” 
(Töröktemető) nevezetű hely, valójában egy domb. Itt romok és 
emberi csontok, továbbá templom és egy temető maradványai talál
hatók. Itt volt valamikor Sebestyénegyháza.

A hódoltságban elnéptelenedett helység határát a török után, pusz
taként csatolták városhoz - A törökök kiveretése után a szabadkaiak 
foglalták el e pusztát, mely aztán 1702-ben s újra 1743 és 1779-ben 
törvényesen Szabadkához csatoltatott. (Iványi I.). A ma is használatos 
Sebesics megnevezést a XVII. század végén betelepülő bunyevácok 
alakították ki.

A Verusics-, Vámtelek- és Tavankútpuszták, valamint a Napnyugati- 
ugarok által határolt térségen áthaladó, kelet-nyugat irányultságú utak 
zömmel már a XVIII. sz.-ban kialakultak: Almási (Bajai), Kunbajai 
(Felsőtavankúti), Madarasi (Alsótavankúti), Bajmoki (Zombori) és a 
Pacséri. A XIX. században, Sebesicshez tartozó pusztarészként tüntetik 
fel Mérgest, valamint a Csikéria-közlegelőket, amelyeknek a két részre 
osztott déli térségét Alsócsikériának nevezik. Ez utóbbi a korabeli (1860) 
térképeken Alsócsikéria keleti része Verusics, Alsócsikéria nyugati része 
pedig Sebesics megnevezéssel van feltüntetve. E munka szemszögéből 
lényeges és jelentős a fenti felosztás és a megnevezések, mert gyakran az 
egyedüli követhető nyomot jelentik a XIX. században emeltetett pusztai 
keresztek helyének pontos meghatározásában.

Az első világháborút követően, Felsőcsikéria kivételével a puszta nagy 
részét Jugoszláviához csatolták, tehát továbbra is a város része maradt.2 
Területén a huszadik században két nagyobb település is kialakult: 
Mérges a Tavankút és Kisbosznia a Bajmoki út mentén. Korábban több, 
népes tanyasor is volt e térségben, amelyek az elmúlt évtizedekben 
fokozatosan elnéptelenedtek: Alsó- és Felsőcsikéria, Kisbaja és 
Horváthmajor.
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Az első közkeresztet 1835-ben a Sztantits család állította a pusztán. 
Ezt követően számos határbéli keresztet, egy Nép. Szent János-szobrot és 
több haranglábat emeltettek a térségben, amelynek a szakralizációját az 
1930-ban felépített kisboszniai templom és a bejáratához állított köz
kereszt zárja.

1 SzTL, 701/polg. 1865, illetve Magyar Lászlónak a forrásokban feltüntetett munkái.
2 E fejezetben két olyan közkeresztet is ismertetünk, amelyek Magyarország terü

letén állnak, a hozzájuk fűződő levéltári iratok viszont a szabadkai Történelmi 
Levéltárban találhatók.

Linzer Vituszné-féle kereszt
Sebesics északi részén levő birtokánál, a Bajai út déli oldalán, a 8. 

kilométerkőnél emeltette fel 1898-ban a ma is álló kőkeresztet Linzer 
Vitusz özvegye, Pfisztner Vilma (1862-1952). Mokossay M. keresztjegy
zékének 170. objektuma: 170. Crux lapidea in praedeo Sebesics ad 
viam Baja per Vilmám Pfiszt-ner vid. Linzer a. 1898 23/VIII 64 cor 
fundata.1

A kereszt jelenleg is az eredeti 
helyén áll -  az egykori Linzer-bir
tokon, a szálláshoz vezető bekötőút 
és a Bajai út kereszteződésének 
keleti oldalán emelkedő alacsony 
dombon. Homokkő talapzatának 
EK-i oldalán ma is jól olvasható a 
felirat:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE 
ÉS A B. SZ. MÁRIA 

TISZTELETÉRE 
EMELTETTE

özv. LINZER 
VITUSZNÉ 

1898.
KOVÁCS L.

SZABADKA
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Az hatvanas években távolították el az eredeti, elkorhadt akácfa
kerítését. 1975-ben vandál módon megrongálták, ekkor verték le a cifrá
zott végű csúcsrészéről az INRI-táblát, amelyet ma is a közeli szálláson 
őriznek. A fémöntvényből készült további tartozékai, a Krisztus-test és 
Mária-dombormű napjainkban is sértetlenek rajta.

Linzer Vituszné-féle kereszt (1930)

A birtok az 1930-as évekig volt a Linzer család2 tulajdonában. 1918 
után a keresztállító bérbe adta a férje után rámaradt szállásföldet a jelen
legi tulajdonos szüleinek, Szabó Sípos Mihálynak (1890-1962) és 
feleségének, Baugertner Katalinnak. Szabóék a 20-as évektől bérelték a 
városhoz közelebbi, szintén a Bajai út melletti, az ún. fakeresztes birtokot, 
a 30-as évektől pedig az ún. kőkeresztest is. Ez utóbbit 1936-ban 
megvásárolták és felépítették rajta a ma is meglevő tanyájukat, amelyen a 
későbbiekben Balázs fiuk lakott a családjával. A birtokkal megvásárolt 
keresztet és környékét az új tulajdonosok gondozták az elmúlt évtizedek
ben3 és az időközben megfogyatkozott tanyai lakosság ma már 
kizárólagosan Sípos Balázs-keresztjeként emlegeti az objektumot, a 
tényleges emeltetőre pedig már nem is emlékeznek.

1 Id. Linzer Vitus(z), a városba települő Linzer András kereskedőnek a fia, fiatalon 
meghalt. Nem ismerjük a pontos életrajzi adatait, de a feltételezésünk szerint 1860 
körül született és 1895-re már elhunyt, mert ez évtől a feleségét, Pfisztner Vilmát 
özvegyként jelzik a levéltári iratok. Városi házuk a IV. kör 622-es szám alatt 
vezetett telken volt. A családra vonatkozó további adatokat e munka első kötetében 
közöltem.

2 A betelepülő Linzer Andrásnak és feleségének, Maurer Borbálának két gyermeke
született, Gizella és Vitus(z). A XIX. század második felében készült telekkönyvek 
szerint a kőkeresztnél, a Sebesics 23902-910-es szám alatt vezetett, mintegy 
harmincöt hold összterületü szállásföld volt a család tulajdonában. A birtokon
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maradó Linzer Vitusznak és feleségének, a keresztállító Pfisztner Vilmának három 
gyermeke volt: Gizella, ifj. Vitus(z) (1888-1909) és Károly (1892-1973). Ez utób
bi, Spányi Margit férje, a két világháború között közéleti szerepet is vállalt -  több 
éven át betöltötte a városi törvényszék tanácselnöki tisztségét. Kutatásaink szerint 
a Linzer családnak Szabadkán egyetlen tagja él napjainkban, Károly és Spányi 
Margit 1922-ben született leánya, özvegy Klammné Linzer Margit.

3 Szabó Sípos Balázs (szül. 1922). a felesége. Katona Margit (szül. 1924), valamint a 
gyermekeik, Mihály és Teréz-Jolán.

Kőkereszt a bajai úti iskolánál
Az elmúlt években tanúi lehettünk a néhány évtizede lebontott Bajai 

úti iskolánál álló kőkereszt romosodásának. A Bajai út és a róla lesza
kadó, délnyugatnak tartó dűlőút kereszteződésének nyugati oldalán álló, 
egykor impozáns kereszt emeltetőjéről semmit sem tudnak a környékbeliek 
és megnevezésként rendre az Iskolai kereszt formát használják. Mivel a 
talapzati felirata egészében megsemmisült és a levéltárban sem találtunk 
olyan okiratot, amely segítette volna az emeltető személyének azonosí
tását, az alábbiakban csupán néhány feltételezést sorolunk fel.

Emeltetésének pontos évét sem tudtuk meghatározni és csupán 
behatároltuk az 1892-1906 közötti időszakot. Erre a kereszten található 
egyetlen, olvasható azonosítójegyből következtettünk, az alapzaton meg
jelölt kőfaragó mester nevéből: Lőwy M. Tehát az 1892-ben megnyitott 
Lőwy Mór-féle kőfaragó műhelyben 
készült a kereszt és köztudott, hogy 
a műhely tulajdonosa csak 1906-ig 
használta a fenti névjegyet az általa 
elkészített munkákon, mert 1906-ban 
kőfaragó céget alapított Márvány
ipar néven és a továbbiakban ezt a 
cégjelzést vésték a műhelyükben 
készített kő ke resztekre.1

A Mokossay-féle, 1901-ben készült 
keresztjegyzéken nem tüntették fel 
és nem azonosítható a jegyzéken 
szereplő egyetlen olyan kőkereszttel, 
amely ismeretlen helyen állt, a 
sebesicsi Hadnagy-kereszttel (lásd 
ott). Az sem valószínű, hogy egy 
korábbi fakereszt helyére állították 
és ezért nem volt alapítványa a 
plébánián, mert Mamuzsich plébános



a Kovács L.-féle műhelyben készíttette az egykori fakeresztek alapít
ványából a kőkereszteket: a Lázár-, a Markovits- és a Sztantits-keresztet.

Nem segít a fentiek tisztázásában a századforduló éveiben készített 
telekkönyvi felmérések elemzése,2 ahogyan az 1908-ban épült tanyai 
iskolákkal kapcsolatos beszámolók sem. A Bácskai Hírlap május 30-i 
cikkében foglalkozik az építendő tíz, tanyai iskola helyével és esetenként 
kitér a kijelölt területen található közkeresztekre is. A Bajai út sebesicsi 
szakaszán épülő iskola helyének leírásában nem tesz említést a kő
keresztről -  Sebesics pusztán, a bajai út mentén, a Nagy Ferenctől 
megvett földön.3

Néhány évtizede, a tanyák eltűnésével megszűnt a tanítás az iskolában, 
majd az épületet is lebontották. A keresztet a negyvenes évektől senki 
sem gondozta és lassan mállásnak indult. Az ötvenes években ledöntöt- 
ték, nem állították újra és a kődarabjai lassan eltűntek a kereszthelyről, 
akárcsak a tartozékai. Az ezredforduló évében, a még álló, homokkő 
talapzatát is darabokra törték, és csak az alapzat, valamint és a csúcsrész 
jelzi, hogy a mostani kőkupac helyén egykor kereszt állt.

1 A Lőwy testvérek (Mór, János és András) 1892-1906 között tartották a műhelyt
Lőwy megnevezéssel, azt követően a cég új nevét -  Márványipar -  használták (Ex 
pannonia).

2 Az 1845-ös kataszteri összeírás szerint, id. báró Rudits József (1792-1879) birtoká
nak a részét képezte a későbbi kereszthely, amely a XIX. sz. végén elvégzett 
telekkönyvi felmérések szerinti 24024-es számú telek északkeleti sarkában talál
ható. Abban az időben a tulajdonos gróf Teleky Józsefné Szászy Júlia (1863-1950) 
volt, aki az előző években ifj. báró Rudits József (1828-1885) özvegyeként szere
pelt a levéltári okiratokban. Az iskolaépítés idejében, 1908-ban már Nagy Ferenc a 
birtokos ezen a helyen. A kereszttől délkeletre, a dűlőút túloldalán elterülő, 24038- 
as számú parcella, amelyen özv. Vermes Lajosné emeltetett közkeresztet, a XIX. 
században a Vermes család tulajdonában v o lt . A századvégi birtokos Vermes Béla.

3 Építkezési vállalkozó, tulajdonképp a jelzett iskolák építési kivitelezője 
(1882-1957).

Vermes Lajosné-féle kereszt
A nagybudafai Vermes család két fakeresztet is állított a város kül

területén a XIX. század első felében. Az egyiket 1820-ban a tavankúti 
pusztán Vermes Lajos (1760-1831) vármegyei táblabíró és Szabadka 
szab. kir. város bírája,1 majd az 1831-44 közötti időszakban az özvegye 
Sebesicsen, a Bajai úton.

A keresztek emeltetésekor nem tettek alapítványt a fenntartásukra és 
ezt próbálta utólagosan pótolni 1844-ben Pacher Ferenc, a Szent Teréz- 
plébánia pénztárosa. A kísérlet sikertelensége miatt, 1844 áprilisában az
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egyházi pénztáros a tanácshoz fordult egy jelentéssel, amelyben a címzett 
közbenjárását kérte: ... néhai Vermes Lajos hajdani főbíró által jelesen 
sebesityi’s tavankúti földjei mellett felállított szent keresztek felsőbbi 
rendelések ellenére biztosító alapítvánnyal mind ez ideig nem láttat
tak el -  nem különben hogy özvegye általa tisztikép felszóllitva -  
egyenesen oda nyilatkozott -  miszerint sem a’ megkívánható 
alapítványul szükséges egyenkinti ezüst 50 ftot letenni -  valamint 
ezen tőkéből az érdeklett keresztek felállításától egész a9 jelenlegi 
törvényes kamatokat is lefizetni -  sem pedig ugyanerről magától 
kötelezvényt kiadni nem akar.2 A beadvány napirendre tűzése keltette 
fel a tanács érdeklődését a keresztalapítványok iránt, mert a jelentés 
meghallgatása után első lépésként megbízták Demerácz Alajos tanács
nokot, hogy vegye jegyzékbe a városban és határában található összes 
keresztet és minderről tegyen jelentést néhány hónap után.

A tanácsnok is felkérte az özvegyet a keresztek fenntartási alapítványo
zására, de Biankovits Borbála3 csak írásbeli nyilatkozattételre volt haj
landó. Özvegy Vermes Lajosné 1847-ben kelt biztosítéklevele:

„Én alant is megirt, névszerint nagybudafai Vermes Lajosné 
született Biankovits Borbála, azon fakeresztnek, melyet én a9 néhai 
férjem nagybudafai Vermes Lajos urtól maradt szabadkai földön, a’ 
bajai út mellett, jelegül az ugyanazon föld azon darabján , mely a9 
később történt osztály szerint, mostoha fiam nagybudafai Vermes 
Fábián úrnak jutott, múlt években emeltettem, az én életem fogytáig 
való fentartását ezen irásomal biztosítom, azt itten világosan megje
gyezvén, hogy ezen terhet halálom után másra, bárkire hárítani nem 
kívánom -  nem akarom. Szabadkán 847-ki sept. 30-k napján. Vermes 
Borbála”.4

A fenti levél után a Vermes-féle keresztek is felkerültek a templomi 
jegyzékekre, Demerácz Alajos pedig 1848-ban módosított az előbbi 
jelentésén: c.) özvegy Vermesnő asszonyság a’ bajai út mellett az 
akkoron özvegyi jogból birt földjén felállított keresztet, minthogy az 
azóta néhai férje örökösei között közbejött osztály utján, az a mosto
ha fiának Vermes Fábián úrnak jutott földrészre esett, 3733 alatti 
írása szerint csak addig biztosította míg maga élni fogna ’s nem 
tovább. Vermes Fábián5 úr pedig, ki jelenleg Almás mezővárosban a’ 
szomszédságban lakik, alapítást semmiképp nem akart tenni.6

A levéltári adatokból nem derül ki egyértelműen a sebesicsi kereszt 
helye. A pontosításhoz Mokossay Mátyás keresztjegyzékét, az egykori 
telekkönyveket, valamint az 1882-es térképet és a Vermes család család
fáját közlő Szluha Márton munkáját próbáltam felhasználni.

39



Vermes Borbála biztosítéklevele (1847)

Az adatközlők még emlékeznek egy bádogtetős, pléhkrisztusos fa
keresztre a Bajai út déli oldalán, kétszázötven méternyire keletre a 
Körtvélyesi-kereszttől. A Vermes-földek közötti dűlőút és a Bajai út 
kereszteződésének keleti oldalán jelölték meg az 1860-as és az 1881-es 
térképék, de be van rajzolva az 1929/48-as években készülteken is. A
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környékbeliek szerint 
a huszadik század 
hetvenes éveiben sem
misült meg. Miután 
kidőlt egy viharban, 
nem újították fel és 
az elkorhadt kereszt
darabok, a bádogmel
lékekkel együtt, foko
zatosan elenyésztek.

A századforduló 
éveiben végzett ka
taszteri felmérés7 szerint 
az 1882-es térképen 
jelölt 24025-ös szá
mú parcellán állt a 
kereszt, amely ekkor 
Makay Sándomé Ver
mes Laura (1826-1890, 

Vermes Fábián leánya) tulajdonát képezte. A szomszédos, 24037-es szám 
alatt vezetett nyugati parcellának a tulajdonosa pedig Vermes Laura 
unokatéstvére, Vermes Béla volt (1864-1930, Gábor fia). Szemben a 
kereszttel, a Bajai út északi részén is Vermesék voltak a birtokosok,8 tehát 
nem férhet kétség ahhoz, hogy a leírt helyen álló fakereszt emeltetője özv. 
Vermes Lajosné Biankovits Borbála volt. Kérdéses azonban a kereszt 
folyamatos megléte, mert az 1882-es, kisléptékű kataszteri térkép nem 
jelöli. Az eredeti fakereszt valószínűleg elkorhadt és megsemmisült a 80-as 
évek elejére, de a keresztállító unokája, Makay Sándorné 1887-ben a 
tavankútival egy időben ezt is felújította, illetve egy újat emeltetett a 
megsemmisült helyébe. Ez utóbbira emlékezhetnek a környékbeli adatköz
lők, akik közül egyesek, az 1918 utáni birtokoscsere folytán tulajdonossá 
vált új család ragadványnevéről, Stroco-keresztként9 említették az egyko
ri Vermes-birtokon álló pusztai keresztet.

1 A nagybudafai Vermes család Pozsony vármegyéből származik -  1394-ben már bir
tokosok Budafalván. A Somorján élő Vermes György fiai: László (1716-1767) és 
Mihály (1725-1757) 1755-ben hirdették ki nemességüket (Borovszky, Szluha). A 
Szabadkán nősült és ide költözött Mihály Lajos fia (1761-1831) már szabadkai 
polgár volt, egyben a város bírája és vármegyei táblabíró. Ma is álló háza a Ferenc- 
rendi templom nyugati oldalánál van. Ő emeltette a városban az első Nepomuki 
Szent. János-szobrot a főtéren. A ferencesek templomának sírboltjába temették el, 
amiről az özvegye és fiai (Gábor és Ferdinánd) által a templomfalba elhelyezett 
márványtábla tudósít.

A Vermes Lajosné-lele kereszt (1881)
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2 SzTL, Tanácsülési jgyk. -  1844 és 406/polg. 1844.
3 A pesti Biankovits István leánya. Borbála (1790-1876) 1819-ben ment férjhez a 

szabadkai Vermes Lajoshoz, akinek ez volt a harmadik házassága. Két fiuk 
született, Ferdinánd (1821-1882) és Gábor (1824-1915).

4 SzTL. 6-A-18/polg. 1844.
5 Vermes Lajos első házasságában született Fábián fiának (1802-1878) a leánya. 

Laura (1826-1890). a lugosi származású Makay Sándorhoz, a krassói alispánhoz 
ment feleségül.

6 SzTL. 6-A-18/polg. 1844.
7 Az 1846-os telekkönyvek szerint a kereszt környékén, a Bajai út déli oldalán, 752 

lánc szállásföld volt özv. Vermes Lajosné tulajdonában (SzTL, F 272. 1045).
8 A századforduló telekkönyvi bejegyzései szerint a kereszthellyel szemben, az út 

északi oldalán. Vermes Gábornak (1824-1915) volt negyvenhét holdnyi birtoka, a 
Kelebia 18911-12-es telekkönyvi számok alatt vezetett parcellák (SzTL, F 377. 4).

9 .A Stroco ragadványnevet a Peić család egyik ága viselte (Peić-Bačlija).

Sztantits-kereszt
Kisbaján,1 a közelmúltban lebontott Šokčić Simun-féle2 szállás helyén 

látható egy kőkereszt, amelyet az 1835-ben emeltetett Sztantich József- 
féle fakereszt helyén állítottak 1895-ben.

Pacher Ferenc 1844-ben kelt keresztjegyzéke szerint, a 26-os szám 
alatt vezetett fakeresztet a Sebesicspusztán áthaladó Tavankúti (Kunbajai) 
úton emeltette Sztantits József és 1839-ben alapítványt is tett a fenn
tartására a Szent Teréz-plébánián: 26.) A tavankúti úton / Sebesics pusz
ta kezdetén / Sztantits József / Fakereszt krisztusképpel / 
Megalapozva /1839.

Tormásy G. is említi, de a keresztállítást az 1835. évre teszi: 1835-ben 
két fakereszt állíttatott, másik a kunbajai utón Sztantich József által.

Mokossay M. jegyzékének (1901) 169-es objektuma: 169. Crux 
lignea in via Kunbaja3 per Josephum Sztantich a. 1835 erecta et 84 
cor provisa.

Az 1846-os kataszteri könyvek szerint az egykori Kunbajai út sebesi- 
csi szakaszának kezdetén Sztantits István fiának, a keresztállító Józsefnek 
188 lánc szállásföld volt a birtokában.4

A Kunbajai út és a pusztát a városi ugaroktól elválasztó Határ út 
kereszteződésének délnyugati szögletében, egy napjainkban is kivehető 
régi határdomb állt a XIX-XX. században, amelyet a térképek (1881 és 
1929) Raszovás néven jelölnek. Ezen a dombon állt évtizedekig a 
Sztantits József által emeltetett fakereszt, amelyet berajzoltak egy 1860-as 
térképre is.5 Az idővel elkorhadt, tönkrement objektum helyén évekig 
nem jelöltek keresztet a térképek -  pl. az 1881-es katonai-földrajzin,
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ahogyan az 1882-es kataszterin sincs bejelölve. Mivel volt alapítványa, 
Mamuzsich Mátyás plébános a Lázár- és a Markovits-féle keresztekhez 
hasonlóan, az alapítványi pénzek kamatából egy kőkeresztet csináltatott a 
Kovács L.-féle kőfaragó műhelyben és 1895-ben felállítatta az egykori 
fakereszt helyén.6

Az útkereszteződéstől néhány méternyire, téglaalapon álló homokkő 
kereszt talapzatának északi oldalán, az eredeti feliratot takaró többréteges 
mész eltávolítása után, láthatóvá vált az 1895-ös, horvát nyelvű felirat 
töredéke:

............................. UMESTO

. 895 GODINE 
MÁT . . .  MAMU......

PRÉPOST PLE.........
KOVÁCS..
SZABA . . .

Vagyis: ...helyébe...895. évben Mamu... Má...
A cifrázott végű csúcsrészen saját anyagú az INRI-tábla. A 

fémöntvényű tartozékai, korpusz és a Mária-dombormű a keresztszárhoz
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és a fenti műhelyben készült más közkeresztekhez viszonyítottan arány
lag kisméretűek, tehát valűszínűleg nem az 1895-ös eredeti mellékek.

2£-
20.

¥ -
%

.. ........ i*

í
-n -__í

Pacher Ferenc jegyzéke (1844)

Mivel a fakeresztnek már volt alapítványa, az 1895-ben emeltetettnek 
fenntartására nem volt szükség újat tenni, ezért ez nem is kerülhetett a 
plébánián vezetett keresztjegyzékre. A századvégi átalakításra nem kellett 
kérni tanácsi engedélyt, így a levéltárban sem maradt nyoma az 1895-ös 
keresztállításnak.

1918 után a keresztes birtokrész a Šokčić család tulajdonába került és 
a két világháború között Šokčić Šimun itt építette fel a szállását. A kereszt 
a körülkerített tanyaudvaron állt, fák között a főépület hátsó falánál. 
Évtizedekig a család, Šimun és leányai gondozták, de a tanya lebontása 
után a városba költöztek és azóta a kereszttől nyugatra kialakult település, 
Kisbaja lakói tartják karban. Kivágták a környező fákat, megtisztították 
az orgonabokroktól és néhány alkalommal befestették. Legutóbbi felújítói 
az itt élő Balog Etelka és Jenei Zoltán voltak 1999-ben.7

1 Kisbaja: tanyacsoport, több, Bajáról származott család lakott itt, róluk 
nevezték el (Penavin-Matijevics).

2 Az elmúlt évszázadban az útkereszteződés délnyugati oldalában levő szállásföld a 
Šokčić család birtokában volt. A keresztnél levő tanyát a tulajdonosról, Šokčić 
Simun-féle szállásnak ismerték a környékbeliek. A tanyát a tulajdonos elhalálozása 
után a városba költözött gyermekei. Katica, Kristina és Marica lebontatták az 
1980-as évek végén.

3 A Felsőtavankúti út egy szakaszának a XIX. században több neve is volt: Kunbajai-, 
Madarasi- és Tavankúti út. A Bajairól a város határában leváló nyugati út kezdeti 
szakaszáról van szó, amely csak Mérgesnél vált ketté a Kunbaja és Tavankút 
(Madaras) irányába vezető utakra.

4 SzTL. F 272.1045 -  a Sebesics 52-es szám alatt vezetett parcella.
5 SzTL, 3.3.2.84. (1860).
6 Közismert a plébános ragaszkodása a felállított közkeresztek eredeti helyéhez, ezért

feltételezhető, hogy a kőkeresztet pontosan az egykori fakereszt helyére emeltették.
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7 Az 1935-ben született Balog Etelka 1966 óta lakik a kereszttel szembeni tanyán, az 
egykori Balog-féle kocsma épületében. 1983 óta gondozza a keresztet, amelyet 
többször is felújított, legutóbb 1999-ben a szomszédjával. Jenei Zoltánnal -  
befestették és a talapzatra a következő feliratot vésték: RENDBE HOZTA 
BALOG ETELKA 1999.

Šokčič-kereszt
A család szerint Kisbaján, a szállásuk közelében a XIX-XX. század- 

fordulón Šokčič Jerko1 állított egy fakcrcsztet. amelyet a közelmúltban 
felújított az unokája, Béla Šokčič.

Az alacsony lánckerítéssel elke
rített kereszt a szálláshoz vezető ín 
kanyarában áll, háromszáz méter
nyire a tanyától, egy magányos 
ecetfa mellett. Az újonnan ácsolt, 
északi tájolású bádogtetős fake
reszten egy feliratos fémtáblát is 
elhelyeztek 2001-ben a fémöntvénv 
INRl-tábla és korpusz alatt. A horvát 
nyelvű feliratban utalnak az eredeti 
kereszt emeltetésére és felújítására:

KRIŽ JE PODIGNUT 
POČETKOM XX VÉKA 

OBNOVLJEN 2001 GODINE.

Vagyis: A keresztet a XX. század 
elején állították fel. Felújítva 2001-ben.

Az, eredetinek emeltetési ideje 
továbbra is kérdéses. A családi hagyomány szerint Šokčič Jerko 
(1864-1939) és felesége, Kornelija (Koca, 1862-1926) az első világ
háborúban elesett egyik rokonuk emlékére állították a fakeresztet. Mások 
szerint a Šokčič szülők, Pál és Barbara elhalálozása volt az 1912—14-es 
évek közötti keresztállítás indítéka.2

A többszöri felújítás ellenére is teljesen tönkrement kereszt helyébe 
Béla Šokčič (szül. 1934), a keresztállítók tanyáján maradó örökös a gyer
mekeivel egy újat emeltetett 2001-ben, amelyet szűk családi körben fel is 
szenteltek. Karbantartását továbbra is vállalja a család.
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1 Sokcsits Pál (1832-1914) és VojnitsT. Barbara (1830-1912) 1864-ben született fia, 
aki a szülői birtokon maradt -  városi háza a mai Zombori út 32-es szám alatti telken 
álló ház.

2 Feltételezzük, hogy ezen a helyen már az 1800-as évek közepétől kereszt állt, az 
1854-ben emeltetett Vukovich József- és Antal-féle kereszt. A későbbi Šokčič-bir- 
tok és szélesebb környéke a XIX. század közepéig a Vukovich család birtokában 
volt és Šokčič Pálnak, valamint Jerkónak a század második felében megvásárolt 
szállásfölddel a fakereszt is a birtokába jutott, amelyet a századfordulón teljesen 
felújítottak.

Futó-kereszt
Az Alsótavankúti úton, a Csík-ér két ágát összekötő szakaszon, az egy

kori iskolával szemben található a Futó Mihály (1877-1928) által 1911-ben 
állított kőkereszt.1

Kétszáz méternyire a Csík-ér 
keleti ágától, a saját birtokán2 emel
tette a Futó házaspár a keresztet, 
amelynek felállítása szoros kapcso
latban lehetett a szomszédos isko
laépületben folyó tanítással.3

Az út északi oldalán húzódó ma
gas parton áll a kovácsoltvas kerítés
sel elkerített, jó minőségű homok
kőből készült kereszt, amelynek a 
talapzati felirata a következő:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE 
EMELTETTÉK

FUTÓ MIHÁLY
ÉS NEJE

VIDÁKOVICSH MÁRIA4 
1911.

p a l a t ín u s  és  b a r t u s

SZABADKA

A cifrázott végű felső részen elhelyezett INRI-tábla, a korpusz és a 
Mária-dombormű fémöntvényből készült. A megrepedt talapzatkoronát 
fémpánttal erősítették meg.
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Amíg a birtok a család5 tulajdonában volt, ők gondozták a keresztet és 
környékét, majd az elmúlt évtizedben a föld és a lakatlan szállás mai tulaj
donosa, a Pölhe-keresztnél lakó Matkovics Ferenc vállalta a karbantartást.

1 Futó Mihály 1919-ben temetőgondnok volt a Bajai temetőn.
2 A XIX. század végén, a telekkönyvek szerint, a 23310-es t.k. szám alatt vezetett 

parcella, amelyen 1911-ben felállították a keresztet, az Egrényi család tulajdonában 
volt -  kilenc hold szállásföld és a napjainkban is meglevő tanya (SzTL, F 377. 5). 
Nincs adatom arra, hogy mikor került a Futó család birtokába, de a keresztállítás 
kapcsolatban lehetett a birtokszerzéssel is, esetleg egyetlen fiúgyermekük, István 
születésével 1911-ben.

3 A tanítás megszűnte után az épületet 1980-ban lakóházként eladták.
4 Futóné Vidákovics Mária (1880-1964).
5 A keresztállítók és gyermekeik. István (1911-1998), valamint Varmuzsáné Futó 

Teréz (1909-1998).

Cz(e)rnkovich-kereszt
Az 1881-es katonai-földrajzi- és az 1882-es kataszteri felmérések 

alapján készült térképeken egy keresztet jelöltek az ún. Alsótavankúti út 
sebesicspusztai szakaszán, a középkori Fábián-Sebestyénegyháza temp
lomának és temetőjének maradványai közelében. A Betyár útnak is 
nevezett Határ út és a mai Alsótavankúti út kereszteződésétől ötszázötven 
méternyire keletre, a 23074-es telekkönyvi szám alatt vezetett birtokon 
(1882).

A levéltári források alapján ezen a helyen a Czrnkovich György,1 
városi kereskedő által 1838-ban állított fakereszt állt. Tormásy G. jegyzi 
az 1838-as évre vonatkozóan (1883): 1838-ban három fakereszt 
emeltetett; az egyik a másik a sebesitsi pusztán Czrnkovich 
György -  által.

Mokossay M. keresztjegyzékének (1901) 168-as objektuma: 168. 
Crux lignea in praedeo Sebesics ad viam Tavankut a. Georgio 
Czrnkovich a. 1838 erecta et 20 -  25 cor provisa.

A Penavin-Matijevics-féle földrajzi nevek szótára szerint 1976-ban a 
környékbeliek még ismertek egy fakeresztet, amelyet az emeltetőjéről 
Crnkovics-keresztnek hívtak: Fakereszt 2, ... kereszt, egy Crnkovié 
nevű gazda állította fel Šebešićen.2

1845-ben, a korabeli okiratokban a Birkás testvérek szállásához vivő 
útként nevezett Alsótavankúti út északi oldalán elterülő Czernkovits 
György-féle birtok tulajdonosa útkiigazítást eszközölt.3 Ekkor alakult ki a 
későbbiekben (1882) látható, déli irányba nyíló út, amelynek az északi 
oldalán állt az 1838-ban felállított fakereszt.
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A Czrnkovich-kereszt kornyéke (1846)

1850 júniusában a keresztállító eladta4 a birtokát Sztipits Bertalannak 
és feleségének, Szudárovits Katalinnak. A földet a férj halála (1855) után 
a fiaik -  Lázár, Jakab és József -  örökölték a kereszttel együtt. A század- 
forduló körül felaprózódott az egykori Czernkovits-birtok és a Vujkovits, 
Lámits, illetve a Péits Tukulyac család tulajdonába került.5

A közelben lakó Kollár Lajos (a mostani vaskereszt állítója, szül. 1936 -  
lásd alább) szerint, a két háború között a kereszt és környéke a Peić Tukuljac 
család birtokában volt, akik néhányszor fel is újították a káva nélküli, pléh- 
korpuszos fakeresztet. A II. világháború utáni vagyonkisajátítást követően a 
közelben megalakult mezőgazdasági birtok tulajdonába került a Peić-birtok 
és az út menti kereszt, amely akadályozta a gépesített földmegmunkálást és 
ezért azt százötven méternyire keletebbre helyezték -  az akkor még álló szál
lásudvar kerítéséhez az út északi oldalára.

A hatvanas években több tanyát is lebontottak a környéken, erre a 
sorsra jutott a Peié-szállás is. A kereszt még évekig megvolt, magányosan 
állt az út mellett, amíg ki nem dőlt egy nyári viharban a hetvenes évek ele
jén. Nem újították fel és az elkorhadt farészek fokozatosan elenyésztek.

1 Czmkovits György, a Bajai temetőben 1829-ben nagykeresztet állító Czrnkovits 
Ferenc egyetlen fia és örököse, aki az új temetőben állított közkereszt egyik 
pénzelője volt (Demerácz A. 1848). Az 1846-os kataszteri könyvek (SzTL, F 272. 
1046) szerint Czernkovits Györgynek, Szabadka szabad királyi város választó pol
gárának számottevő birtoka volt Sebesicspusztán, a 214-es t.k. szám alatti 144 lánc 
szállásföld a Madarasi (Alsótavankúti) út mentén. A telekkönyvben közölt hely
színrajzon látható, hogy az út és a Csík-völgy kereszteződésénél egy dombon levő 
templomhelyet rajzoltak be.

2 A keresztállító sebesicsi szállását még 1976-ban is Crnkovics György úr szállása
ként említik (Penavin-Matijevics).
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3 Czernkovits György és más polgárok folyamodványa 1845-ben a tanácshoz: amely
ben tavankúti térségnek irányt vevő földjeiken két helyütt hasitó útnak, egy 
vonalrai áttételéért esedeznek. (SzTL, tan. jgyk. 1845/3295). A tanácsi ügyren
dezés irataiban tovább pontosítják a Péich testvérek és Czernkovits György bir
tokán áthaladó, kiigazítandó utak leírását: szabálytalan és görbe vonalú két út, 
jelesen a’... tavankúton keresztül Madaras, Borsod és Bajára vivő és a9 Birkás 
testvérek szállásának vivő utak -  az elsőt a későbbiekben Határ vagy Betyár 
útnak nevezték, az utóbbit pedig Alsótavankútinak. (SzTL, tan. igyk. 1845/4012).

4 SzTL, tan. jgyk. 1850/893.
5 A XIX. század végi telekkönyvek szerint a hétláncnyi birtok az Alsótavankúti út 

északi oldalán, amelyen a kereszt állt, Vujkovits Lámits Antalnak és feleségének, 
született Lulits Ágnesnek a tulajdona volt. A kereszttel szemben, az út déli oldalán 
Péits Tukulyác Józsefnek volt 15 láncnyi birtoka (SzTL, F 377.5).

Vaskereszt
A Czrnkovich-kereszt egykori helyének közelében az 1970-es évek 

elején a helyi plébános kezdeményezésére egy új keresztet állítottak.1 Az 
egykori fakereszt helyét szerették volna megjelölni, de mivel az út északi 
oldalán elterülő parcellák állami tulajdonban voltak, a keresztet a déli
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oldalon, egyházi tulajdonú földön 
állították fel, négyszáz méternyire 
keletre az Alsótavankúti és a Betyár út 
kereszteződésétől, illetve százötven 
méterrel nyugatabbra az eredeti 
kereszthelytől.

A kisboszniai hívők összefogásával, 
Kollár Lajos kivitelezésében felépített 
műkő és öntöttvas kombinációjú ke
reszt a szántóföldön áll, ötméternyire 
az útitól. A 90 cm magas, csonka gúla 
alakú vasbeton talapzatba erősítették 
a ferde végű vascsövekből kialakított 
felső részt, amelynek az északi oldalára 
felszerelték a kereszt egyetlen tartozé
kát, a fémöntvényű korpuszt. Kovácsolt
vasból kerítést is tettek köré, amely 
napjainkban már hiányos és rozsdamarta.

1 Béla Stantić 1968-1972 között volt kisboszniai lelkipásztor. A kivitelező Kollár 
Lajos (szül. 1936), akinek a szállása az Alsótavankúti út déli oldalán, egy kilo
méterre keletre áll az általa épített kereszttől.

Fleckenstein-kereszt
Az országhatár nyomát követő egykori út déli oldalán hever romjaiban 

az 1935-ben emeltetett Fleckenstein Josef-féle kőkereszt.
Az egykori Fleckenstein-birtok a keresztállító szüleinek, Györgynek 

és Herold Katalinnak a szerzeménye.1 A birtok északkeleti sarkában, a 
korábban itt álló tanya közelében állítatta a keresztet a Fleckenstein házas
pár, Josef (1880-1944) és neje, Gumpl Franciska a gyermekeikkel 
(Györggyel 1901-1944, Erzsébettel, Terézzel és Júliával).

Az emeltetők unokája, ifj. Fleckenstein József (György fia, szül. 1928) 
szerint, 1935 nyárutóján szentelték fel a rózsaszínű márványkeresztet. Az 
egyházi ünnepségre tömegesen jöttek Magyarországról is a közelben, 
kizárólag erre az alkalomra megnyitott átkelőhelyen.

Alig egy évtizedig állt zavartalanul az északi tájolású kereszt, mert a 
háborút követően ledöntötték. Habár a birtok egy része továbbra is a 
Fleckenstein család tulajdonában van, a határvonal közelsége miatt sosem 
kezdeményezték a felújítását.
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Napjainkra az egykori kereszt környékén lebontották a szállásokat és a 
rendeltetését elveszített őrtornyot. A kereszt maradványai szabadon he
vernek egy ritkás cserjésben, hatszáz méternyire keletre attól a helytől, ahol 
az egykori Tavankűt- és Sebesics- (Csikéria-) pusztákat elválasztó É-D 
irányú út eléri az országhatárt. Az út déli oldalától nyolc méterre levő 
romokban még áll a talapzat, amelyhez két lépcső vezet. Az északi oldalon 
elhelyezett talapzati felirata német nyelvű, de alatta olvasható egy három 
nyelven írt (német, horvát és magyar), a szentírásból vett idézet is:

AUS DANKBARHEIT 
ZŰR EHRE GOTTES GESTIFTET 

VON
JOSEF FLECKENSTEIN

UND GEMAHLIN
FRANCISKA GUMPL

IM JAHRE
1935.

LIEBE DEINEN NACUSTEN WIE DICH SELBST 
LJUBI BLIŽNJEGA SVOJEGA KAO SAMOG SEBE 

SZERESSED FELEBARÁTODAT MINT TENMAGAD AT

PALATÍNUS
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Vagyis: Hálából Isten dicsőségére megalapítva Fleckenstein Josef és 
hitvese, Gumpl Franciska által 1935-ben.

A talapzati korona letölt darabjai és a cifrázott végű felső rész a 
kereszt mellett, az álló talapzat körül hevernek. Egykori, fémöntvényű 
tartozékaiból az INRI-tábla a letört csúcsrészen maradt, a korpuszt pedig 
ifj. Fleckenstein József, az emeltetők unokája hazavitte az alsócsikériai 
kőkeresztnél levő szállására és a padláson őrzi.

1 A XIX. század végi telekkönyvekben a 24007-es számú birtok gróf Teleky Józsefné, 
Szászy Júlia tulajdonában volt (SzTL, F 377.5).

Hadnagy Antal-féle csikériai kőkereszt
1873-ban egy kőkeresztet emeltettek Csikériapusztán, amelyről 

Tormásy számol be először: 1873-ban Hadnagy Antal1 a csikériai 
pusztán emeltetett kőkeresztet. Az emeltetés éve kérdéses, mert 
Mokossay M. szerint (1901) 17 évvel később, 1890-ben állították és 
alapítványozták a Szent Teréz-plébánián. 175. Crux lapidea in praedio 
Csikéria a. Antonio Hadnagy a. 1890 structa et fund. 64 cor. provisa. 
A Tormásy-féle egyházi monográfia már 1883-ban megjelent, tehát az 
1873-as évet kell elfogadni a keresztállítás évének.

A keresztet, illetve a helyét, nem sikerült felkutatni az elmúlt évek 
során. Sem a levéltári, sem a helyszíni kutatások nem vezettek nyomra. A 
magyarországi Felsőcsikérián, az országhatár közelében álló kereszt nem 
a keresett objektum,2 az 1910-ben alapított felsőcsikériai iskola közelében 
levőt pedig nem sikerült megtalálni az elmúlt évek során.3 Az Alsó- 
csikéria területén, a bajai úti iskolánál lévő, azonosítatlan kőkereszt rom
jai sem lehetnek a Hadnagy Antal-félének a maradványai, mert ott, egy 
későbben emeltetetett kereszt állt (lásd ott).

Nem fogadhatjuk el, hogy a korabeli forrásmunkák helytelenül 
jelölték meg Csikériát Tavankút helyett, ahol az egykori Hadnagy Antal- 
féle szállásföldön, az ún Szkender-féle iskolánál egy azonosítatlan kő
kereszt áll, amelyet az 1870-es években emeltettek.

A kereszt helyének kutatásában nem segített a sebesicspusztai bir
tokviszonyok elemzése sem, mert ezek szerint Hadnagy Antalnak a 
tizenkilencedik században kizárólag a puszta délkeleti térségében volt bir
toka, és nem volt tulajdonos a Csikériának nevezett északi részen.4 Egy 
adat azonban arra enged következtetni, hogy délkeleten, a Francišković- 
keresztnél is kereshető a hely. Az 1860-as térkép a puszta keleti részének 
egészét Alsócsikéria Verusics néven nevezi meg, tehát ebben az irányban 
is folytatódhatnak a kutatások.5
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1 Hadnagy Antal és felesége, Kuntits Mathia a város III. körében laktak, a 9-es számú 
telken a Jenő és a Dugovics utcák sarkán (az Antunović és az Orešković utca).

2 Magyarországon, 300 méternyire a határvonaltól, az Alsócsikériai út keleti oldalán 
egy kőkereszt áll, amelyet a horvát nyelvű felirata szerint, Merković Mihály 
emeltetett a szüleivel, Károllyal és Mačković Máriával 1919-ben. Orčič Iván 
(1931), tavankúti adatközlőm szerint a Dželatov ragadvány nevű családról van szó. 
A birtokot a kereszten jelölt édesapa vásárolta meg báró Rudits József özvegyétől. 
A XIX. sz.-i telekkönyvek és az 1882-es kisléptékű térkép szerint a 24011-es 
számú sebesicsi birtok területén áll a kereszt, amely a XIX. sz. második felében a 
báró özvegyének, Szászy Júliának (1863-1950) a tulajdonában volt. Az özvegy a 
későbbiekben újra férjhez ment és gróf Teleky József felesége lett.

3 Az 1881-es katonai térkép egy keresztet jelez a mostani Felsőcsikéria település 
északi térségében, az egykori vasútállomástól északnak húzódó út nyugati oldalán 
-  400 méternyire a községhatártól, illetve az 1910-ben felépült tanyai iskola 
közelében (lásd az Ulrich-keresztnél).

4 Hadnagy Antalnak és feleségének, Kuntits Mathiának a sebesicsi, 22 láncnyi birto
ka a puszta délkeleti térségében volt (SzTL, F 377.5).

5 SzTL, 3.3.2.84

Ulrich Lőrinc-féle csikériai fakereszt
Az alsócsikériai szállássoron (Mérgestől az országhatárig vezető, 

észak-déli tájolású út mentén) 1950-ig egy fakereszt állt Antal Ádám 
tanyájának közelében, 1250 métere az országhatártól.

Az Antal-féle szállás mostani lakója, özvegy Antal Ádámné Szebenyi 
Mária (szül. 1916) szerint nyolcvan métrenyire délre a tanyájuktól, az út 
keleti oldalán két körtefa volt a közelmúltig egy alacsonyabb dombon. E 
fák között egy bádogtetős, pléhkorpuszos fakereszt állt az ötvenes évekig, 
amelynek nem ismeri az emeltetőjét. Mások1 úgy tudják, hogy a kereszt 
mögötti szállás az I. világháború előtt az Ulrich család tanyája volt és fel
tehetően a keresztet is ők állították.

Kutatásaink szerint Ulrich Lőrinc 1857-ben emeltetett egy fakeresztet, 
amelyet Tormásy G. is megemlít 1883-ban: 1857-ben Ulrich Lőrinc állí
tott fakeresztet a csikériai pusztára.

Mokossay M. a keresztjegyzékén négy évvel előbbre teszi a felállítását 
és alapítványozását: 174. Crux lignea in praedio Csikéria a. Laurentio 
Ulrich a. 1853 erecta et 84 coronis provisa.

Az 1845/46-os telekkönyvek és a századvégi birtokviszonyok 
elemzése azonban nem támasztják alá a feltételezést, hogy az Antal 
Adám-féle tanyánál levő fakeresztet Ulrich Lőrinc emeltette, mert a XIX. 
század közepén a keresztállítónak nem volt földbirtoka a közelben. 
Szerintünk a puszta északi részén, a szállásföldjének közelében állíthatta 
fel, abban a térségben, amely ma Magyarországhoz tartozik,2 esetleg más 
helyszínek is számításba jöhetnek.3
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1 Ivan Orčič (szül. 1931) tavankúti lakos, aki korábban a soron élt és Fleckenstein 
József, a Fleckenstein-kereszt gondozója, aki ma is a közelben lakik.

2 A város VI. körében lakó Ulrich Lőrincnek az 1845/46-os telekkönyvi összeírás 
(SzTL, F 272.1039 és 1040) szerint nem volt földbirtoka Sebesicsen (Csikérián). 
csak a szomszédos Kelebiapusztán (85 lánc szállásföld a 158-, 273- és a 282-es 
tk.-i számok alatt). A birtok a Mateovicsi úttól a Csikériai közlegelőket Kelebia- 
pusztától elválasztó útig terjedt. Ez utóbbi mellé, szemben a birtokával állítha
tott keresztet Ulrich Lőrinc 1857-ben. A pusztának ez a része ma Magyarország 
területéhez tartozik -  az egykori csikériai vasútállomástól északra fekvő térség, 
ahol az 1881-es térkép egy keresztet jelöl az 1910 épített felsőcsikériai iskola 
közelében, a mai település északi részén.

3 Az 1881-94-es katonai térképen, a csikériai vasútállomástól nyolcszáz méterre 
nyugatra egy keresztet jelöltek a Bajai út déli oldalán. Azon a helyen, ahol az 
elmúlt évtizedekben egy korhadt fakereszt állt a mai Bácsalmási út mellett és 
amelyet a közelmúltban felújítottak -  lehetett ez is az Ulrich Lőrinc által 
emeltetett fakereszt.

Vojnits Salamonné-féle kereszt
Az 1783-as katonai térképen1 a Szabadkáról Kunbaja irányába 

vezető út közelében látható egy kereszt, amelyről a térképelemzések azt 
mutatják, hogy azon a parcellán van bejelölve, amely az 1830-as évek
ben özv. Vojnits Salamonná birtokában volt, majd a huszadik században 
a Vidakovió-féle birtok részét képezte. Erre a helyre, illetve a közvetlen 
közeiére az 1881-es katonai térképen is bejelöltek egy közkeresztet, 
amely az alsócsikériaiak szerint 1968-ig megvolt.

Demerácz Alajos az 1845-ben írt jelentésében megemlít egy 
Sebesicspusztán levő keresztet, amely a fenntartási alapítvány hiánya 
miatt, nem került az egyházi keresztjegyzékekre: bajsai özvegy Vojnits 
Salamonná asszonyság, özvegyi jussul bírt sebesitsi földjén. A jelen
tésből nem derül ki sem a kereszt anyaga, sem az emeltetője, csupán az, 
hogy a jelentés évében özvegy Vojnits Salamonná birtokán volt.

A XVIII. században emeltetett pusztai keresztekről az egykori térké
peken kivül nincs más adatunk és ezért a későbbi okiratokból, valamint 
az egykori birtokviszonyok elemzéséből próbáljuk megállapítani, kik 
lehettek e sebesicsi kereszt állítói.

A tizenkilencedik század közepén készült kataszteri összeírások 
szerint a bajsai előnevű Vojnitsok birtoka volt ezen a helyen. A család 
a XVIII. században még nagycsaládi szervezetben élt,2 tehát az 1783-as 
térképen bejelölt kereszt emeltetőjét a család felnőtt férfitagjai között 
kell keresni. Feltételezzük, hogy az 1800-as évek első felében bir
tokosként jegyzett Vojnits Salamon (1760-1830), vagy az édesapja, 
Jakab (1725-1795) lehetett a keresztállító.3
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Szluha Márton kutatásaiból tudjuk, hogy ebben az időben egyetlen 
Salamon nevű tag volt a bajsai Vojnits családban, a nemességszerző 
Vojnits István unokája, akinek nem volt gyermeke és az özvegyének 
1845-ben bekövetkezett halála után, István nevű testvérének a fiai lettek 
földbirtokának az örökösei: Dénes, Bálint, Ferenc, Gábor és László.4 A 
XIX. század második felének kataszteri összeírásaiban ezen a helyen, az 
alsócsikériai iskolához vezető út keleti oldalán, százholdnyi szállásföld -  
szántók és egy major -  volt bajsai Vojnits Bálintnak (1803-1893) és 
nejének, Mészáros Matildnak (1816-1862) a birtokában. A 23690-700-as 
tk.-i számok alatt vezetett parcellák egyikén az 1882-es kisléptékű 
térképen be van jelölve a kereszt is.

Az I. világborút követően került a Božan melléknevű Vidaković család 
tulajdonába a birtok, amellyel megszerezték a keresztet is. A család vál
lalta a gondozását a két világháború közötti években, illetve a háború 
utáni vagyonkisajátításig. A környékbeliek napjainkban is Božan-fćle 
keresztként emlegetik.
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A Vojnits Salamonné-féle kereszt (1882)

Az itt lakók még emlékeznek az alsócsikériai út keleti oldalán levő 
nagy kiterjedésű gyümölcsös helyén, az úttól háromszáz méternyire álló 
gazdasági épületekre és az egykori lakóház északnyugati sarkán, egy 
kisebb dombon álló bádogtetős, pléhkrisztusos, nyugati tájolású fake
resztre, amelyet az állami birtok munkásai4 tartottak karban egy-két 
évtizedig. 1968-ban, a mai gyümölcsös telepítésekor bontották le a 
majorsági épületeket, ekkor semmisítették meg a leromlott állagú, elkor
hadt keresztet is -  a helyén lévő domb még napjainkban is kivehető.

1 A II. József-féle katonai térkép Szabadkára vonatkozó szelvényének másolata a 
SzTL kiadásában megjelent Gyökerekben látható.

2 A birtokot Vojnits István fiai a XIX. százada elején osztották fel (Ulmer Gáspár).
3 Az 1846-os kataszteri könyvek szerint özv. Vojnits Salamonné tulajdonában volt a 

keresztnél levő, 292 lánc területű földbirtok. A szomszédos, 31-es tk-i szám alatt 
vezetett 6 láncnyi parcellát Demeracz tanácsnok 1841-ben megvásárolta Bezerédy 
Miklóstól. A jelentésében említett keresztről tehát mindenféleképp tudomása 
lehetett (SzTL, F 272.1045 és 3929/polg. 1845).

4 Tbk. a közelben lakó Kincses István (szül. 1930), az egykori Božan-major munkása.

Vuković-kereszt
Az egykori Tavankútpusztát és a Csikériai-közlegelőket elválasztó út 

keleti oldalán, a saját birtokán emeltetett 1917-ben vörös márványköz- 
keresztet Pajo Vuković a gyermekeivel. Az emeltető leánya és egyik 
unokája1 szerint a család szerencsés anyagi gyarapodása volt a keresztál
lítás indítéka. Pajo Vuković Zentán volt árendás a Rudics-féle birtokon,
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majd a felesége halála után, 1915-ben 
hét gyermekével (Géza, Tomo, Petar.
Ana, Cecilija, Viktorija és Matilda) 
átköltözött Szabadkára és Sebesicsen. 
a közlegelőn vásárolt hetvenkét lánc 
földet, ahol tanyát épített.2

A napjainkban is meglevő szállás 
közelében évtizedekig háborítatlanul 
állt a kereszt, amelyet az emeltető 
tartott karban az 1936-ban bekövet
kezett haláláig. A továbbiakban gyer
mekei vállalták a gondozását a ke
resztes birtokrész 1962-es eladásáig.

A II. világháború után többször 
lerombolták, de a tulajdonosok és a 
környéken lakó hívek mindig újraál
lították. Egyik alkalommal dara
bokra törték a márvány felső részt, 
amelyet egy műkőből készülttel 
helyetesítettek a felújítók. Az utolsó ledöntését követően a rongálok a 
keresztszárát és a tartozékokat elvitték a helyszínről és a közeli erdőben 
hagyták. A meglelt darabokat a hívők részben az egyik szállásra, részben 
a plébániára szállították és a továbbiakban már nem újították fel.

A helyszínen maradt, ledöntött talapzatának a horvát nyelvű felirata:

U SLAVU BOŽIJE PODIŽU
PAJA VUKOVIĆ

SA DICOM
1917.

MÁRVÁNYIPAR

Vagyis: Isten dicsőségére emelteti PajoVuković a gyermekeivel 1917-ben.
A millenniumi év őszén, a közelből származó Iván Petrekanié4 

kezdeményezésére összefogtak a környékbeliek és elkezdték a felújítását, 
amit a kezdeményező váratlanul bekövetkezett halála miatt még mindig 
nem fejeztek be. Napjainkban az új betonalapon, tartozékok nélkül áll a 
hiányzó keresztrészek pótlása után felállított kereszt, amelyet még nem 
áldott meg a helyi plébános.
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1 Adatközlőim: a keresztállító Viktorija nevű leánya (1910) és unokája, Lajčo Vuković 
(1930).

2 A XIX. század második felében készült telekkönyvek szerint e helyen özv. Mohacsek 
Józsefnének nyolcvanöt hold föld volt a tulajdonában a 21455-473 számok alatt. 
Az özvegytől vásárolta meg Pajo Vukovié a birtokot és egyben családi házat is 
szerzett a városban, a Bajai út 43-as szám alattit (SzTL, F 377.5).

3 Marko Malin a keresztes parcella mostani tulajdonosa.
4 Iván Petrekanić (1947-2001) az újabb kori keresztfelújítások egyik kezdeményező

je volt a község területén. Az ő javaslatára kezdték el pl. a Lázár- és a Vuković- 
keresztek felújítását.

Péits-kereszt
1881 decemberében folyamodtak keresztállítási szándékkal a mérgesi 

(Sebesicspuszta) Péits József, valamint idősebb és ifjabb Péits Márk a 
város Gazdasági Tanácsához:

Tekintetes Gazdasági Tanács!

A város tulajdonához tartozó 
mérgessi pusztán lévő városi 
földön; mi alólírottak egy kőkö- 
rösztött felálítani ohajtúnk; ’s 
annak fentartására /: a javítását 
értve :/ 30 ftokat alapítványul 
készek vagyunk azonnal lefizetni. 
Ezek előrebocsájtása után; Tettes 
gazdasági tanácsot felkérjük, mi
szerint ezen kívánatunkat, a hely 
kitűzése végett mielőbb elrendelni 
kegyesekednék. Szabadkán 1881- 
ik év december 5-én. A Tekintetes 
gazdasági tanácsnak alázatos szol
gái: Péits József Péits Márk Idős 
Péits Márk és tőbek.1

A címzett a kérelem átadása utáni napon tartott ülésén napirendre tűzte 
a kérelmezést és megbízta Karvázy Pál városi mérnököt a helyszíneléssel, 
valamint a kereszthely kijelölésével. Tekintetes Gazdasági Tanács! 
1881-ik évről 10547/2460 g: sz: határozat folytán alolírott megbízat
tam, miszerint Péics család a9 város tulajdonához tartozó Mérgesi 
pusztán egy kőköröszt felálítása tárgyában a fent czimzett tanácshoz
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folyamodott minek következtében ezen köröszt helyisége kijelölésé
vel tudósítást adandolag bízattam meg -  mely eljáratomról van 
szerencsém tisztelettel jelenteni miszerint a helyszínén megjelenve az 
ide % alá hajlított térvázlat szerint a kérelmezet köröszt helyét a 
madarasi út északi részén ki is jelöltem. Kelt Szabadkán Január 27 = 
882 Karvázy Pál városi Mérnök. A tanács február elején tárgyalt a 
mérnöki jelentésről, amelynek alapján engedélyezte a kereszt felállítását 
és a hátározatáról értesítette az illetékes plébániahivatalt.

A Péits-kereszt, kérvény (1881)
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A Péits-kereszt, jelentés (1882)
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Az 1882-es év elején felállított keresztet Tormásy már jegyzékbe vette 
(1883): 1882-ben özvegy Polyákovich Benedekné a békovai, a Peich 
család a mérgesi, a Pertich család a sebesitsi pusztán állítottak kőke
reszteket. Mivel volt alapítványa, rákerült a Mokossay-féle keresztjegy
zékre is (1901): 171. Crux lapidea in praedio Mérges per familiam 
Peich Tukulyacz a 1882 15/4 structa et 64 cor provisa.

A kereszt az eredeti helyén áll, a Madarasi (Felsőtavankúti)2 út északi 
oldalán, az egykori Vojnics Tunics Máté-féle malom közelében. A mel
lékelt helyszínrajzon a Péics család birtoka formában jelölt helyen a 
XIX. század végi telekkönyvek szerint, Peits Tukulyác Márk volt a tulaj
donosa a harmincholdnyi szántónak, az út nyugati oldalán pedig Péits 
Tukulyác Máténak, Albertnek és Józsefnek a birtokai sorakoztak egymás 
mellett.3

Napjainkra Mérges faluvá fejlődött és a kereszt a település központjá
ba került. Az eredeti, terméskőből készült szakrális objektumot ledönt
hették az első világháborút követően, ezért kellett már 1923-ban felújí
tani. Ekkor vésték a talapzat déli oldalára a most is olvasható, horvát 
nyelvű feliratt:

O v a j  k r i ž  n a  s l a v u  
B o ž i j u  d i ž e .

PEIĆEVA FAMÍLIA
1 8 8 1 .  g o d i n e .

O v a j  k r i ž  j e  p o n o v i j o  
m i r g e š k i  p ú k  1 9 2 3 .

Vagyis: E keresztet Isten dicsőségére emelteti a Peić család 1881-ben. 
E keresztet felújította Mérges népe 1923-ban.

A díszesen kiképzett csúcsrészen saját anyagú táblára vésték az INRI 
betűket. Az egyetlen tartozéka, a fémöntvény korpusz, feltehetően újabb 
keletű és az 1923-as felújításkor került rá.

Korábban a Peić család, az elköltözésük után pedig Mérges lakói gon
dozzák. A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, a közelmúltban 
megalakult mérgesi plébánián évenként megtartják a falu-, ilettve kereszt
búcsút. Más helyszín hiányában a Péits-keresztnél szolgáltatják a tábori 
istentiszteletet és erre az alkalomra a keresztet is felújítják, fehérre festik, 
felvirágozzák a hívek. A millenniumi keresztbúcsúról a Zvonik 2000 
októberében megjelent számában így ír: Mérges PLÉBÁNIA TEMP
LOM NÉLKÜL A Kereszt felmagasztalásának búcsúnapi ünnepét
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Mérgesen, a Szabadka és Tavankút közötti plébánián, amelynek 
nincs plébániatemploma -  a település központjában, a régi keresztnél 
tartották meg szeptember 17-én, vasárnap. A tábori istentiszteletet, 
többszáz összegyűlt hívő elő tt...

1 A folyamodvány és a többi okirat a SzTL, 788/323 polg. 1882-es jelzésű levéltári 
anyagban található.

2 A későbbiekben Felsőtavankúti útként jelzett út egyes szakaszait a XVIII/IX század 
folyamán hol Madarasi, hol Kunbajai megnevezéssel jelölték. Sőt, mivel más 
utakon is el lehetett jutni Madarasra, azokat is ugyanígy nevezték (pl. a későbbi 
Alsótavankúti út egyik szakaszát).

3 A keresztállítás másik kezdeményezőjének, Peich Tukulyac Jószefnek a kereszttől 
délebbre, az Alsótavankúti út mellett volt a földbirtoka.
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A Péits-kereszt (1882)
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Pölhe-kereszt
Pölhe Mihály (1883-1972) és felesége, Balázs Júlia (1888-1933) 

1921-ben emeltettek kőkeresztet a Zombori út sebesicsi szakaszának kez
detén, a szállásuk közelében. A Határ- és a Zombori út kereszteződé
sében, a birtokuk északi sarkába felállított kereszttől a családi hagyo
mány1 szerint az idült izületi megbetegedéséből való gyógyulását remélte 
Pölhe Mihály.

Jelenleg az útkereszteződésben a későbbiekben felépült tanya udva
rában áll, közvetlen a ház kerítése mögött. A talapzat északnyugati 
oldalán a felirata:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE 
EMELTETTÉK

PÖLHE MIHÁLY
ÉS NEJE

BALÁZS JÚLIA 
1921.

PALATÍNUS
SUBOTICA
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Egyedüli tartozéka a fémöntvény korpusz. Az INRI-jelölést és a 
Mária-képet kőbe vésték a feszületen.

Évtizedekig a keresztállító és a családja2 gondozta, majd az elhalálozá
suk után a szállás mai tulajdonosa, Gabrić Suknović Petar és felesége vet
ték át a kegyes feladatot.

1 Adatközlő az emeltetők menye. Pölhe Jánosné Takács Margit (szül. 1910).
2 A keresztállító Pölhe Mihály a hosszú özvegységében részenként eladogatta a csalá

di birtokot. A közelben csak Pölhe István (szül. 1931), az unokája maradt a család
jával: a fiával, ifj. Pölhe Istvánnal (szül. 1961) és a menyével, Dékány Matilddal 
(szül. 1964).

Đukić-kereszt
Egy kilométerre délnyugatra a Pölhe-kereszttől, a Zombori út déli 

oldalára Kálmán Đukić (1873-1935) és felesége emeltettek 1921-ben egy 
vörös márványkeresztet.1 A rokonság, a kereszt mai tulajdonosai, nem 
ismerik az emeltetés indítékát.2

Az enyhén magasodó útszélen áll. Talapzatának északi oldalán a 
horvát nyelvű felirat:

BOGU NA SLAVU 
PUDIŽU

KÁLMÁN DJUKIĆ
I SUPRUGA

ÉVA CVIINA
SA NJEVIM OBITELJOM

1921.
NJEVIM

PALATÍNUS

Vagyis: Isten dicsőségére emelte
tik Kálmán Djukić és felesége, Cviin 
Éva a családjukkal 1921-ben.

A cifrázott végű csúcsrészen bevé
sett INRI-jelzés. A fémöntvény kor
pusza sérült és hiányzik róla a 
Mária-dombormű is.
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A keresztet az emeltetők örökösei, az unokáik és dédunokáik tartják 
karban. Két alkalommal is újra állították. A világháború utáni ledöntését 
követően, majd néhány évvel ezelőtt, amikor egy nyári viharban dőlt le. 
Ekkor sérült meg a korpusza és tört darabokra a keresztszár, amelynek 
részeit fémlemezzel erősítették egymáshoz a felújításkor.

2004 januárjában ismét megrongálták, vandál módon ledöntötték a 
felső részét. A Magyar Szó is beszámolt az esetről a január 9-i számában: 
E l í t é l i k  a  z a k l a t á s o k a t  P á r t k ö z i  m e g b e s z é l é s  S z a b a d k á n  
Tegnap Szabadkán pártközi megbeszélést tartott a Vajdasági Magyar 
Szövetség, a Vajdasági Magyar Polgári Mozgalom, a Keresztény- 
demokrata Európa Mozgalom és a Vajdasági Horvátok Demokra
tikus Szövetsége. A pártelnökök zárt ajtók mögött folytatott tár
gyalását követően a sajtótájékoztatón Kasza József, a VMSZ elnöke 
kiemelte ... Kasza józsef emlékeztetett arra is, hogy a választások 
után Tavankúton két ízben is ledöntötték az iskola udvarán álló 
Matija Gubec szobrot. Kisboszniában az út menti keresztet döntötték 
ki, Szabadkán a ...

1 A XIX. századvégi telekkönyvek szerint a kereszt közelében a későbbi keresztállító
szüleinek, Gvukity Simonnak és Bukvics Teréznek. valamint a nagybátyjának het
ven hold föld volt a birtokában. A keresztet a birtok szomszédságában levő két par
cella mezsgyéjére emeltették, amelyek a századfordulón Bruno Szkenderovits és 
Nagyhegyesi János tulajdonát képezték. Feltételezem, hogy ezt a földterületet a 
XX. század elején vásárolta meg a Djukić család (SzTL, F 377. 5).

2 1921-ben három út menti keresztet állítottak a sebesicsiek: Pölhe Mihály, Djukić 
Kálmán és Francišković Antun. akik szomszédok voltak. Nem tudni, hogy a tanya
szomszédság mellett volt-e más közös vonása az eseményeknek -  talán a háború
ban tett fogadalmak, az országváltás, a pusztaiak versengése ...

Jakobcsich Antal-féle kereszt
Kisbosznián, a XIX. század második felében kialakult településmag 

központi részén állított fel 1888-ban Jakobcsich Antal és felesége, Váli 
Anna egy fakeresztet a Bajmoki út északi oldalán. A kereszt fenntartására 
alapítványt is tettek a jelzett év április 7-én.1 Mokossay M. jegyzékének 
167. objektuma: 167. Crux lignea in praedeo Sebesics ad sinistrem via

Bajmok ab Antonio Jakobcsich a. 1888 7/IV cor fundata. Az út 
oldalának a zavarkeltő meghatározása a korabeli szokásokból ered.2

Napjainkban a posta, a helyi közösség irodája és az egészségház közös 
épületének udvarán áll, néhány méternyire az utcafronttól, a telek EK-i 
szögletében. Évtizedekig szinte észrevétlen volt, mert a magas tégla- 
kerítés mögött sűrűn benőtte a bozót. 2000-ben „szabadították” ki -
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lebontották a kerítést és kivágták a környező sűrű növényzetet így vált 
impozánssá újra a korhadó fakereszt.

Az enyhén csapott végű csúcsrészre fémöntvény INRI-táblát rögzítettek, 
a korpusza szintén fémöntvény, amely alatt a meglevő lyukak a Mária-dom- 
bormű egykori meglétére utalnak. Az útfelőli oldalán egy bádogból készült 
szivmintát helyeztek el, amely alá bevésték az 1888-as számot.

Az emeltetőjének azonosításához a jelzett évszám és a Mokossay-féle 
jegyzékben feltüntetett adatok szolgáltak: 1888, Jakobcsich Antal és a 
Bajmoki út sebesicsi szakasza. A külalakjából és tartozékaiból ítélve felte
hető, hogy az 1888-ban emeltetett eredeti kereszt áll itt napjainkban is.

Az emeltetés idején már kialakult a település jelenlegi délnyugati 
része, az út északi oldalán elterülő birtok azonban, továbbra is a Jakobcsich- 
család tulajdonában volt.3 Nem tudni pontosan, hogy a kereszt melletti 
középület mikor épült, de egy időben kocsma is működött benne.4

A gondozását az elmúlt években a helyi plébániahivatal és a hívők vál
lalták. 2003-ban felújították és egészében befestették -  sötét barnára a 
farészt, fémfestékkel pedig a mellékeket.5

1 Jakobcsich Antal id. Jakobcsich József és Horvátovits Katalin egyik fia volt az öt 
közül. A szülők az 1862-ben kelt végrendeletükben jelentős vagyont hagytak rá. 
Egy városi házat -  VI. kör 67. a Halasi úton, szemben a Vér-kereszttel -  20 lánc 
szőlőt a Buckákban és 50 lánc szállásföldet Tavankúton, valamint Sebesicsen, az 
egykori Öregmajor körül, ahol 1888-ban felállította a fakeresztet (SzTL, 10-A- 
37/1862 és F.377.2).

2 Az utak irányának és oldalának a meghatározásakor az okiratokban a „Bajmokról 
jövő út" formát használták. így lett az út északi oldala a baloldal.

3 Az 1846-os telekkönyvek szerint a puszta nyugati határvonalától keletre eső térség
ben. a Bajmoki út mindkét oldalán, a későbbi Öregmajornál, több száz lánc föld
birtok volt Jakobtsits Josef Varga tulajdonában (SzTL, F 272. 1046).

4 A Penavin-Matijevics-féle helynévtárban olvasható: Pundró-féle-kocsma ... kocs
ma, Dér Vilmostól Zvekanović Grga vette meg. Zvekanovié csúfneve Pundró 
volt. Később átalakították az épületet, egészségház lett. Ugyanitt egy keresztet 
is említenek a szerzők: Fakereszt 1, ... kereszt, az egészségház udvarában áll, 
fából készült.

5 Ana Kopilovié (1963). Terezija Kujundžić (1956) és Stipan Kujundžić (1957) -  kis- 
boszniai hívők a felújítói 2003-ban.

Francišković Pajo-féle kereszt
A puszta nyugati részén, az egykori Bajmoki út déli oldalára emeltetett 

1904-ben kőkeresztet Pajo Franciškovič a saját birtokán.1 A Kisbosznia 
település déli oldalán folyó patakot átívelő hídtól százméternyire délnyu
gatra, a völgypart peremén áll napjainkban is a kereszt. Talapzatának az 
út felöli oldalára horvát nyelvű feliratot véstek:
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U SLAVU BOŽIJU PODIŽE
PAJA PERIN 

FRANCIŠKOVIĆ 
GOD. 1904.

LŐWY M.

Vagyis: Isten dicsőségére emelteteti Francišković Petar Pajo nevű fia
1904-ben.

A szabadkai Löwy Mór-féle kőfaragó műhelyben készült fehér 
márványkereszt terméskő alapzaton áll és északi tájolású. Egyedüli tar
tozéka a fémöntvény korpusz, mert az INRI-jelölést és a Mária-képet 
rávésték a felső részre.

A nőtlen keresztállító elhalálozása után a környékbeliek és az egykori 
Francišković tanya mai tulajdonosának családja gondozzák. Ok állították 
újra 1996-ban, miután egy nyári viharban ledöntötte a szél és darabokra tört.2

1 A XIX. század végi telekkönyvek szerint a Betyár- és a Bajmoki út keresztező
désének déli oldalán húsz hold föld volt a nőtlen Pajo Franciskovié birtokában, aki 
valószínűleg egyenes ági utódok nélkül hunyt el (SzTL, 377.5).

2 Kujundžić Marko és családja, akik nem rokonai a keresztál Utónak.
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Francišković Antun-féle kereszt
Az egykori puszta keleti határán, két eperfa között áll az Antun Fran- 

cišković (1876-1955) által 1921-ben emeltetett kőkereszt. 1500 méterrel 
délre a Pölhe-kereszttől, a Határ út és egy korábban ott álló szálláshoz 
vezető dűlőút kereszteződésének északi oldalán.

Az ősi1 családi birtokon emeltetett vörös márványkereszt állaga ma is 
jónak mondható, jóllehet hogy nincs gondozója, mert az elmúlt évti
zedekben lebontották a közeli tanyákat és lakatlanná vált a környék.

A tégla- és kőalapzaton nyugvó, keleti tájolású kereszt talapzatán 
horvát nyelvű a felirat:

BOGU NA SLAVTJ 
PODIŽU 

SIN BABIANOV2
ANTUN FRANCIŠKOVIĆ

I SUPRUGA
KATA PIUKOVIČ 

1921.
Vagyis: Isten dicsőségére emelte 

Babian (Fábián) fia, Francišković 
Antun és neje, Kata Piukovič 1921-ben.

A lóherevégű csúcsrészen nincs 
INRI-megjelölés. Egyetlen tartozéka 
a fémöntvényű korpusz, a Mária- 
domborműnek csak a rögzítéshelye 
látszik. A környéken a feleség leány
kori nevéről, Piukoviö-keresztként 
ismerik.

1952 tavaszán vandál módon 
lerombolták. Erről tanúskodik egy, a 
Szent Teréz-plébánia irattárában 
őrzött feljegyzés: 1952. április 11-én, 
a katolikus Nagypéntek estéjén 
ledöntöttek egy keresztet Sebesi- 
csen, az ugarok és a szállásföldek 
között, Antun Francišković szál
lásánál.3 Ezt követően a család 
rövid időn belül újraállítatta.
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A gyermek nélküli emeltetők elhalálozását követően az örökösük, a 
szállásukon maradó unokaöccstik, Francišković Bartul4 (1905-1984) és 
családja gondozta a keresztet. Napjainkban pedig a birtok mostani tulaj
donosa, a keresztállító fivérének a városban lakó dédunokája, Kujundžić 
Loko (szül. 1947-ben) a karbantartója.5

1 A XIX. század végi telekkönyvek és az 1882-es kisléptékű térkép szerint a későb
bi kereszthelynél a Határ út délnyugati oldalától egy családi út vezetett a 22602-es 
számmal jelzett szálláshoz. A családi út melletti, Sebesics 22600-610-es számok 
alatti, huszonöt hold területű parcellák a Franciskovié testvéreknek, Vazulnak és 
Fábiánnak a tulajdonában voltak. Ez utóbbinak a fia állította a keresztet 1921-ben 
(SzTL, F 377. 5).

2 Babijan (Fábián) Franciskoviénak és feleségének, Tumbas Kristinának két fia volt, 
a keresztállító Antun és a fivére, Jakov (1873-1952). Antunnak és Kata 
Piukovićnak nem voltak gyermekei, így a birtokuk örököse Jakov testvérének az 
egyetlen fiúgyermeke, Bartul (1905-1984) lett.

3 Szent Teréz-plébánia irattára -  7/ A /l / 1952.
4 Bartul Francišković és felesége, Đulka Gabrić (1901-1982) 1985-ig maradtak a bir

tokon a gyermekeikkel -  Kristinával (1923-1998), Gizával (1926-1996), 
Babiannal (szül. 1927) és Dančoval (1931).

5 Az édesanyja Giza Francišković (1926-1996), édesapja Petar Kujundžić 
(1913-1992).

Kujundžić Andrija-féle kereszt
Az ősi Kuluncsics birtokon, a tanyájuk közelében emeltetett 1902-ben 

kőkeresztet Andrija Kujundžić a feleségével, Kata Coviótyal.1
Egy kilométernyire Kisbosznia település délnyugati szélétől, kétdűlő- 

nyire nyugat irányban a Betyár úttól, egy lakatlan tanya előtt évtizedekig 
egy kőkereszt darabjai voltak halomra rakva -  az egykori Kujundžić 
Andrija-féle kereszt darabjai.

A Betyár útról a szálláshoz vezető családi út északi oldalán, a tanyaud
var északkeleti szögleténél emelkedő alacsony dombon állt egykor a 
kereszt. A ledőlését követően a többsoros téglaalapon nyugvó kőalapzata 
maradt csupán a helyén, amelyre rendszertelenül felrakták az összetört 
keresztszár darabjait, míg az egészben maradt talapzat -  néhány 
méternyire a kőkupactól - , külön hevert. A talaj felé fordított feliratos 
oldalon a kőbe vésett, horvát nyelvű szöveg:

N A  S L A V U  B O Ž J U  P O D I Ž U

ANDRIJA KUJUNDŽIĆ
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SA SUPRUGOM

KATA ČOVIĆ 
1902.

Vagyis: Isten dicsőségére emeltetik 1902-ben Andrija Kujundžić a 
feleségével, Kata Čovićtyal.

A család tagjai és a környékbe
liek szerint a kereszt az 1925-ös 
viharban (lásd Nagyfénynél is) dőlt 
ki, de a szálláson nagycsaládi közös
ségben élő örökösök, a keresztállítók 
két fiának, Nikolának (1874-1952) és 
Gabornak (1879-1956) a családja1 
nem emeltette újra -  azóta hevert 
darabjaiban a 2002-es évi felújítá
sáig. Fémöntvény tartozékait a tanya 
padlásán őrizték évtizedekig, a kő
darabokat pedig, a talapzati tömb 
kivételével, kupacba rakták az álló 
alapzatra.

Az adatközlők3 szerint 1948-ban 
osztotta szét a család a földvagyont 
és többségük a puszta más részeire 
költözött. A tanyán a keresztál lítók 
unokája, az 1916-ban született ifj.
Kujundžić Gábor maradt a feleségével és gyermekeivel, Antunnal (szül. 
1942) és Margittal (szül. 1952).

Az 50-es években a volt Kujundžić Andrija-féle birtok egy részét 
kisajátították, egy részét pedig a tulajdonosok eladták. A romos kereszt és 
a szállás azonban továbbra is a család tulajdonában maradt. A tanyát 
1972-ig lakták, majd végleg a városba költöztek, az elhagyatott szállás 
pedig romossá vált és 2003-ban le kellett bontani.

2002-ben, a kereszt állításának centenáriumán az emeltetők dédunoká
ja, Antun Kujundžić (szül. 1942), a szántó jelenlegi tulajdonosának bele
egyezésével teljesen felújította.4

Betonalapra helyezték az eredetinek a megtisztított kőalapzatát és 
talapzatát. A déli tájolású kereszt talapzatára, az egykori felirata helyére 
egy fehér márványtáblát helyeztek a következő szöveggel:
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PODIGAO

KUJUNDŽIĆ ANDRIJA
SA

ČOVIĆ KATÓM
OBNOVIO ANTE 

2002

Vagyis: Andrija Kujundžić emeltette Kata Čovićtyal. Felújította Ante 
2002-ben.

A kereszt többi részét nem lehetett felhasználni, a megsérült Krisztus
testet sem, ezért műkőből új felsőrészt készítettek, amelyre új fémkor
puszt szereltek. Az eredeti kereszt másik tartozékát, a Mária-dombor- 
művet az újító továbbra is a városi otthonában őrzi. Az egykori kereszt
alap tégláit nem hordták el a helyszínről, hanem a jelenlegi betonalap 
mellett sorba rakták őket.

1 A XIX. századvégi telekkönyvek és az 1882-es térkép szerint ezen a helyen, a Betyár 
út és a Völgy között, a Sebesics 22168-181 -es számú parcellák Kuluncsics 
Andrásnak (szül. 1845) és feleségének, Csóvits Katalinnak (szül. 1845) a tulaj
donát képezték -  mintegy ötvenláncnyi szállásföld két tanyával (SzTL, F 377.5). A 
dédunokájuk szerint öt gyermekük élte meg a felnőttkort: Gábor. Miklós, Klára. 
Mária és Irénke. Városi házuk a mai Branko Radičević utca 21-es telkén volt. 
amely jelenleg is a család tulajdonában van, a dédunoka, Antun Kujundžić (szül. 
1942) lakja.

2 A keresztállító Miklós fia nem alapított családot. Gábor fiának és feleségének. 
Skenderovié Matildának négy gyermeke született: Albe (szül. 1914), Gábor (szül. 
1916), Nikola (szül. 1920-ban, nőtlen, elesett a háború végén, Temesvár 
környékén) és Iván (1923-2002).

3 Az adatközlőim a kereszt felújítója, Kujundžić Antun és Kujundžić Ivanné Jelena 
Merković (szül. 1925). aki 1947-ben ment férjhez a keresztállítók unokájához és 
három gyermeke született: Marija (1950), Stipan (1952) és Iván (1956).

4 Vidaković Petar. a kereszt körüli szántó mai tulajdonosa.

Gabrich-kereszt
A Pacséri út sebesicspusztai szakaszán, saját birtokánál1 állított fa

keresztet Gabrich János (Gabrić Iván) 1897-ben, amelynek fenntartására 
alapítványt tett a Szent Teréz-plébánián. Részlet Mokossay M. keresztjegy
zékéből: 200. Crux lignea in praedeo Sebesics ad viam Pacsér a. 
Joannoe Gabrich a. 1897 30/VI erecta et 48 cor provisa.
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Az egykori puszta déli szögletében kialakult Horvát-major tanyasor
nak a központi részén emeltette a keresztet Gabrich János, az 1908-ban 
megépült vasút Kisvörösegyhá/a nevű megállójánál. A századelőn fejlő
désnek indult településen 1910-bcn iskolát is építettek a kereszt és az 
állomás közelében.

Az elmúlt évtizedekben azonban 
gyökeresen megváltozott a környék.
Felszámolták a vasutat, az iskolát, a/ 
egykori tanyasoriak zömmel a vá
rosba költöztek, az elhagyott szállá
sokat pedig lebontották. A kereszt, 
amelyet a család mindvégig a saját
jának vallott, továbbra is az eredeti 
helyén maradt, a Pacséri út nyugati 
oldalán, az út és egy dűlőút keresztező
désének déli szögletében.

1994 nyarán az emeltető déd
unokája, Antun Gabrić plébános kez
deményezésére összefogtak a kör
nyék hívői, és a leromlott állagú 
kereszt helyébe újat állítottak. A 
kész objektumot szeptemberben, 
tábori istentisztelet keretében meg
szentelték. Ekkor hangzott el a 
kereszt állításának történetét taglaló beszéd, melyet később egészében 
közölt a horvát nyelvű római katolikus folyóirat, a Subotička Danica 
(1995): Egy ilyen kereszt lett felállítva ezen a helyen is, a Györgyéni 
(Pacséri) és a dűlőút kereszteződésénél, amelyet a nép Gabrió-kereszt- 
nek nevez az emeltetőjéről, Gabrić Ivánról, aki majdnem 100 évvel 
ezelőtt felállította. Ki volt Gabrić Iván? Maćok Gabrió 1820 körül, 
mivel állandó zaklatásnak volt kitéve, elköltözött az egykori 
Antunovits-szállásnál lévő Matek-féle major melletti ősi családi bir
tokról és kilencven lánc földet vásárolt Horvát-majoron. Antun fiát 
még bölcsőben hozta az új helyen kialakított családi fészekbe. 
Antunnak a fia volt az 1846-ban született Iván, aki 1897-ben 
keresztet állított ezen a helyen. A család városi háza a Barna utcában 
volt (a mai Marija Bursaé utca 13), innen járt Iván is az iskolába. 
Crnkovits Máriával kötött házasságában 12 gyermek született, ame
lyek közül heten érték meg a felnőttkort, illetve ennyien éltek a 
keresztállítás évében, 1897-ben. A tölgyfakeresztet Szabadkán 
ácsolták egy György nevű ácsmester műhelyében a Bethlen utcában
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(a jelenlegi Gaj utca) -  a mester vezetéknevét nem véste a keresztfá
ba. A kész keresztet először a család városi házához vitték, majd 
onnan a két fiú, Nikola és Veco ökörfogattal vontatták a szállásra. A 
Völgyön elakadtak és csak a szállásiak segítségével sikerült a von
tatást befejezni. A harmadik fiú, Miéo volt megbízva a kereszt alapjá
nak a kiásásával, ami április lévén -  Húsvét előtt - , nem lehetett köny- 
nyű feladat. Mesélik, hogy egy lelkipásztor jött ki a kereszt felszen
telésére, vsz. a Nagytemplom négy segédlelkészének egyike. így a 
kereszt, már 97 éve állt ebben a kis útkereszteződésben. Az idő foga: 
eső, hó és a szelek kikezdték az anyagát és ledőléssel fenyegetett. A 
dédunokák és a környék hívői -  ma már kevesen élnek itt kinn - , 
valamint az itt született és nevelkedett egykori horvátmajori lakók, 
akiknek nagy része ma már városlakó, megbeszélték, hogy új tölgyfa 
keresztet állítanak a leromlott állagúnak helyébe. A Márton-féle 
szabadkai fűrésztelepen beszerzett farönköt az új kereszt elkészítő
jének, Anišić Lajcónak a házához szállítottuk, ahol a mester elvégezte 
az ácsmunkát a rönkön. A kereszt tetőzete és a Krisztus-test bádog
ból készült, ahogyan a Mária-kép is. Az eredetin volt egy ovális, feli
ratos pléhtábla, amelynek lehetetlen volt az olvasata -  vsz. az állító 
magyar nyelven írt neve volt megörökítve rajta: „Gabrics János”. 
Mivel nem láttuk értelmét, e táblát nem tettük rá az újra, hanem az 
alsó részére a következő feliratozást véstük: Az első keresztet Iván 
Gabrić emeltette 1897-ben, ezt pedig a dédunokái 1994-ben. 
Kidolgozta Lajčo Anišić.2

Az útkereszteződésben álló, bádogtetős, pléhmellékű (INRI-tábla, kor
pusz, Mária-dombormű), cifrázott végű, színesre festett fakeresztnél 1995 
óta évente összejönnek a hívők. Az itt lakó szállásiak szeptember elején 
tartják a horvátmajori búcsút, a kassai vértanúk ünnepén. A vértanúk 
egyike, Marko Križevčanin, aki Horvátországban született és a szabadkai 
bunyevácok körében újabb keletű a tisztelete.3 Az első keresztbúcsúról a 
Zvonik is beszámolt az októberi számában: Horvátmajor, búcsúnap 
az esernyők alatt Vasárnap, 1995. szeptember 3-án megtartották az 
első búcsút Horvátmajoron, az un. Gabrich-keresztnél. Egy évvel 
ezelőtt Pénzes János megyéspüspök ezen a helyen, alkalmi isten- 
tisztelet keretében megáldotta a felújított keresztet. Az ünnepséget 
követően a jelenlevő hívekkel, a környékbeliekkel és az innen elszár
mazó plébánosokkal történt megbeszélésen határoztak úgy, hogy a 
felemelő esemény emlékére -  évenként -  tábori istentisztelettel egy
bekötött búcsúnapot tartanak ezen a helyen, ezzel is erősítve az 
ittmaradók és az elszármazottak hitét, valamint a szülőhelyhez való

74



kötődésüket. Esős napra viradtunk szeptember 3-án, ami azonban 
nem gátolta a mintegy háromszáz résztvevő megjelenését a keresztnél 
... A millennium évében tartott búcsúról is közölt egy tudósítást a fenti 
folyóirat: Horvátmajor KRIŽEVACI SZENT MÁRK-NAPI BÚCSÚ 
2000. szeptember 3-án, vasárnap, a Horvátmajor nevű településen, 
mintegy 400 hívő részvételével megtartották a Krizseváci Szent Márk 
napi búcsút. A tábori misét az ún. Gabrich-keresztnél Anišić Andrija, 
Rókus templom plébánosa koncelebrálta, aki maga is e kis település 
szülötte ...4

1 Az 1846-os telekkönyvek szerint, a kereszt közelében a 149-es számú, 89,5 lánc 
nagyságú parcella Gabrits Antal Matyokovnak a tulajdonában volt (SzTL. F 272. 
1045). A XIX-XX. századfordulón készült telekkönyvi beírások szerint pedig 
ugyanitt, a Pacséri út nyugati oldalán a 22464-es és a 22483-490-es számú parcel
lák tulajdonosai Gabrich János és neje, Czernkovits Mária voltak.

2 A keleti oldalon lévő horvát nyelvű felirat a következő:

PRVI KRIŽ JE 
PODIGAO  

IVÁN GABRIĆ  
1897.

OVAJ DRUGI 
NJEGOVI 

PRAUNUCI 
1994.

IZRADIJ0 
LAJČO ANIŠIĆ

3 Kriieváci Szent Márk a horvátországi Križevciben született 1580-ban. Egyházi 
tanulmányait Grazban és Rómában végezte. Pappá szentelését követően 
Magyarország területén tevékenykedett, pl. esztergomi kanonokként a kassai 
benedikánusok zárdáját vezette. Kassán szenvedett vértanúhalált két társával együtt
-  a kálvinista hívők indítványára a protestáns katonaság parancsnoka elfogatta a 
zárda három vezetőjét, és mivel azok nem mondtak le hitükről, hosszú kínzásukat 
követően, kivégezték őket. II. János Pál pápa avatta őket szentté 1995. július 2-án. 
Naptári ünnepe szeptember 7-ére esik, a kassai vértanúk napjára.

4 Zvonik. 9. szám 2000-ben.

Pacséri úti kereszt
A sebesicsi puszta délnyugati részében, a Pacséri út nyugati oldalán az

1881-es katonai térképen egy kereszt van bejelölve hétszáz méterre a 
Kisvörösegyháza vasúti állomástól délnyugatra.

A kutatásaim során nem találtam e keresztre vonatkozó levéltári ok
iratokat.1 Gabrić Antun nyugalmazott plébános, a szomszédos Gabrich-
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kereszt emeltetőjének dédunokája szerint a jelzett hely környéken lehetett 
a középkorban a sokat vitatott pálos rendiek vámteleki (pavlováci) 
kolostora. Ennek a helyét jelölhette a térképen berajzolt kereszt, tehát út 
menti, pusztai kereszt sosem állt a megjelölt helyen.

telekkönyvek elemzése sem lett útmutató a feltételezett kereszt azonosításban. E könyvek 
szerint, Gabrits Iván Matyakov nevén vezetett, 90 lánc területű parcella szomszédságában 
a Száríts, Peresíts, Dulits és Mamuzsits családoknak volt számottevő birtoka. A forrás
munkák a felsoroltakat nem említik keresztál Utóként Sebesicsen a XIX. században (SzTL, 
F 272. 1045).

Vukovich József-féle kereszt
Az 1850-es években egy fakeresztet állítottak Sebesicsen a Vukovich 

család tagjai, József és Antal, amelynek pontos helyét nem ismerjük. 
Tormásy G. 1856-ra tette a keresztállítás évét, ám Mokossay szerint két 
évvel korábban emeltették és alapítványozták a Szent Teréz-plébánián: 
156. Crux lignea in praedio Sebesics a Josepho et Antonio Vukovich 
a 1854 20/V erecta et 25-20 cor provisa.

Az 1846-os telekkönyvek szerint, Sebesicspusztán több Vukovich1 
nevű birtokos volt, de nagyobb földvagyonnal csak nemes Vukovich 
Boldizsár2 rendelkezett. Mintegy 200 lánc szállásföld volt a birtokában 
azon a helyen, ahol az 1881-es katonai térkép Vukovich-tanyát jegyez, az 
Alsó- és Felsőtavankútra vezető utak között a puszta a keleti határán, a 
Sztantits- és a Šokčić-kereszt közvetlen közelében. Más Vukovichoknak

1 Az 1800-as 
évek második felé
ben készült telek
könyvek szerint a 
kereszt a 22483-as 
szám alatt vezetett, a 
Pacséri úttal párhu
zamosan húzódó par
cella déli végében 
állt. A telektulaj
donos Gábrich János 
és felesége. Czrn- 
kovits Mária, akik 
1897-ben egy fake
resztet állítottak a 
jelzett telek északi vé
gén, a vasútállomás
nál (SzTL, F 377. 5). 
A korábbi, az 1846-os
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a puszta délnyugati szögletében, a Pacséri út mentén voltak kisebb bir
tokaik. A századvégi telekkönyvek szerint is, a puszta e két térségében 
voltak a Vukovich-tulajdonú szállásföldek, de a birtokosok között nem 
találtuk meg a keresztállítókat.3

A kereszt helyét a források alapján nem tudtuk pontosítani, bár a 
sebesicsiek még 1976-ban tudtak a létezéséről, amiről a Penavin- 
Matijevics-féle helynévtárban találunk adatokat: Fakereszt, Vukovich 
József állította fel Šebešićen.

Meggyőződésünk azonban, hogy csakis az egykori Vukovich 
Boldizsár-féle birtokon állhatott, a puszta keleti határának közelében, a 
Šokčić-kereszt helyén. Az 1846-os és a századvégi telekkönyvekben a 
pusztán nincs Sokčić nevű birtokos, tehát a mai kereszt tulajdonosának a 
felmenője a későbbiekben vásárolhatta a birtokot, amelyen akkor már 
több évtizede állt egy leromlott állagó fakereszt. Ennek a helyébe állítha
tott újat a századfordulón a birtokszerző Šokčić Jerko.4

1 Az 1846-os telekkönyvekben (SzTL, F 272. 1045/46) 200 láncnyi birtoka volt 
nemes Vukovits Boldizsárnak -  a Sebesics 53- és 56-os számú parcellák. Városi 
háza a VI. körben az 58-as számú telken, az egykori Lónovits és Vukovits utcák 
sarkán (ma az Iványi István és József Attila utcák). Vukovits Boldizsár örökösei 
lehettek a keresztállítók.

2 Szluha Márton adatai szerint, a szabadkai Vukovits Jeromos, aki a város bírája is 
volt 1760-ban, a felesége és a gyermekei (Tamás, Adalbert, Jeromos. Mária, Anna 
és Anasztázia) 1756-ban nyertek nemességet. Az 1840-es években a családból 
Jakab és Boldizsár élt Szabadkán.

3 SzTL, F 377. 5.
4 Az 1846-os telekkönyvek szerint a Šokčić család nem volt birtokos Sebesicspusztán

-  a későbbi Šokčić Jerko-féle birtok területe a fenti könyvek szerint Vukovits 
Boldizsár birtokának a részét képezte.

Csonka-kereszt
A Penavin-Matijevics-féle helynévtárban említenek a Kisbosznia 

fejezetben egy kőkeresztet, amelyet Csonka Gáspár emeltetett az egykori 
Csonka Sándor-féle szállásnál, amelyet 1976-ra már lebontottak. A továb
biakban említenek egy Csorba Gáspár által emeltetett kőkeresztet is -  
valószínű, hogy ugyanarról az objektumról van szó. Kutatásaim során 
nem akadtam más azonosító elemre a Csonka (Csorba)-féle kőkeresztet 
illetően, valószínűleg a korábban tárgyalt keresztek egyikéről van szó, 
amelynek olvashatatlan a felirata.
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A Pertich-kereszt, kérvény (1882)
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Pertich-kereszt
A csikériai vasútállomás közelében, a Bajai út mellett 1882-ben felál

lított kőkereszt és közvetlen környéke Magyarország területéhez tartozik, 
de mivel korábban a város pusztájának a részét képezte, ebben a 
munkában is szólunk róla.

1882 márciusában folyamodott Pertics Ferenc1 a Gazdasági 
Tanácshoz: Tekintetes Gazdasági Tanács! Alázattal alulírott a velem 
egyet értő s hasonnevet viselő vérrokonaimmal, a Pertics család 
megörökítése tekintetéből a Bajai ország út mellett egy kőkereszt 
felállítását elhatároztam. Miért is: esedezem a tekintetes Gazdasági 
Tanács előtt, mikép az erre szükségelt helyiséget a Bajai út mellett 
Báró Rudits féle föld és felső Kelebia között -  városi földön2 -  hol 
legalkalmassabnak mutatkozik -  kijelöltetni, -  ezen földdarabért 
járó díjat kiszabni és a kőkereszt felállítására szükséges engedélyt 
minél előbb megadni kegyeskedjék. Megjegyzem ismét hogy a fenn 
érintett kőkereszthez szükségelt és a Szabadkai romai katholikus 
anyaszentegyház által kiszabandó alaptőkét az engedély megadása 
után azonnal lefizetendem. -  Kérésem mielőbbi elnyeréseért esedve 
mély tisztelettel maradtam Szabadkán 1882 évi Mártius 12-én A te
kintetes Gazdasági Tanácsnak alázatos szolgája Pertics Ferencz föld
tulajdonos.3

A március 15-i tanácsülésen tárgyaltak a folyamodványról és a 
következő határozat született: 2503/217 Folyamodó részére a 
kérelmezett engedély egy kőkeresztnek a bajai ország út melletti 
felállítására tanácsilag megadatik s a hely kitűzésével a városi mérnö
ki hivatal megbizatik, miről folyamodó tudomás végett azzal értesít- 
tetik, hogy a fenérintett kőkereszthez szükséges és a helyb. rom. kath. 
egyház hatósága által kiszabandó alaptőkét a jelen határozat 
kézbesítése után azonnal lefizesse. (Tanácsülési jgyk./l 882).

Tormásy Gábor 1883-ban már jelzi, hogy: a Pertich-család a sebesit- 
si pusztán állított kőkeresztet, az alapítványának jóvoltából pedig fel
került Mokossay jegyzékére is (1901): 166. Crux lapidea in praedio 
Sebesics a familiae Pertich a 1882 15/4 veriflcata et fund. 64 cor provisa.

A családnév megörökítése céljából emeltetett kőkereszt napjainkban is 
megvan. Csikériai főutcáján, az egykori vasútállomástól északra vezető út 
keleti oldalán áll, néhány száz méternyire a volt vasúttól.4
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1 A folyamodvány hátlapján Peitics Ferenc földtulajdonost kelebiai lakosnak tüntetik fel.
2 A XIX. századi telekkönyvekből kitűnik, hogy a báró Rudits József-féle birtok, 

amelyet özvegye, Szászy Júlia örökölt, a városi közlegelők és a Pertich család bir
tokai a csikériai vasútállomás környékén, a Bajai út mentén voltak szomszédosak 
(SzTL, F 377. 5.).

3 SzTL. 2503/polg. 1882.
4 A nyugati tájolású homokkő kereszten saját anyagú mellékletek: INRI-tábla, kor

pusz és Mária-dombormü. A horvát nyelvű felirata: OVAJ KRIŽ UZDIGLI SU 3 
BRATA PERTITY FRANYA MATE í LOZIA 1882. (E keresztet 1882-ben a 
három Pertity fivér, Ferenc, Máté és Lajos emeltette).

Szentháromság-templom

A puszta központi részén, a Jakobcsics-birtok környékén kialakuló 
települést a boszniai annexió emlékére Kisboszniának nevezték el a XIX. 
század második felében. A huszas években a falu központját a mai 
település keleti szélén tervezték kialakítani, ezért döntött úgy a szabadkai 
püspöki hivatal (Apostoli Kormányzóság), hogy ott építik fel 1930-ban a 
templomot, amelyet a Szentháromság tiszteletére szenteltek fel. A 
település szerkezete viszont nem alakult át, így a központ a régi iskola 
környékén maradt.

A felépítésétét követően a templom bejáratához Dulić Andrija és neje 
állítottak közkeresztet. Temetőt is akartak létesíteni a faluban, amelynek 
azonban csak a terve készült el 1937-1939 között.1

Dulić Andrija-féle kereszt
A templombejárathoz vezető út nyugati oldalán áll a Dulié Andrija 

(1887-1947) által 1931-ben emeltetett kőkereszt. Talapzatának délkeleti 
oldalán a horvát nyelvű felirat:

N A  S L A V U  P R E S V E T O M  
T R O J S T V U  

P O D I Ž E
DULIĆ ANDRIJA2

I
VOJNIĆ P. MARIJA 

1931.
PAUK

SlIBOTICA
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Vagyis: A Szentháromság dicsőségére emelteti Dulic Andrija és 
Vojnić P. Marija 1931-ben.

A fémöntvény tartozékai a lóherevégű csúcsrészen elhelyezett INRI- 
tábla és a korpusz. Az elmúlt évtizedekben a hívők és a plébániahivatal 
személyzete tartja karban.

1 SzTL, V 647/1939.
2 Dulić Andrijának a felmenője a szabadkai Nagy fény pusztára betelepülő Dulié Iván 

volt. Az édesapja. Dulié Joso (1844-1915) a nagyapja. Dulié Iván (1815-1901) 
által vásárolt hetvenláncnyi sebesicsi szállásföldön gazdálkodott. Ezt örökölte a 
keresztállító, aki 1907-ben nősült Vojniét P. Marijával, de a házasságukban nem 
született gyermek. Az adatközlők szerint a háború utáni beszolgáltatások alkalmá
val letartóztatták és bebörtönözték. Dečaniban, a börtönben hunyt el 1947 
októberében, de az özvegy csak 1948 áprilisában készítette el a gyászjelentést. 
Özvegye a későbbiekben beköltözött a városba, ahol a nyolcvanas évek elején 
bekövetkezett elhalálozásáig lakott, a Párizsi kommün utca 6-ban.
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TAVANKÚT



Tavankúti keresztek (1929)
1. Antunovich Gergely-féle kereszt 2. Vuković Bela-féle kereszt 3. Cmkovich 

Rókus-féle kereszt 4. Crnković Antun-féle kereszt 5. Lebović Joso-féle kereszt 
6. Felsőtavankúti temető közkeresztjei 7. Pertits Demjén-féle kereszt 8. Szent 

Anna-kápolna 9. Vermes-kereszt 10. Szkenderovich Etelka-féle kereszt
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Tavankúti keresztek (1929)
11. Kőkereszt a Szkenderovich-féle iskolánál 12 Birkás(s)-kereszt 13. Kopilović-kereszt 
14. Jakobcsits-kereszt 15. Vojnich Hajdu-kereszt 16. Stantić-kereszt 17. Dulić Martin-féle 

kereszt 18. Az alsótavankúti temető közkeresztjei
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A középkorban is fontos helység, az 1435-ös első említése után, 1439-ben 
már mezőváros rangban volt Szabadkával, Madarassal és Halassal együtt 
(Iványi I.). 1967-ben a régészek részben feltárták a középkori Tavankút 
temetőjét és impozáns templomának romjait az Iványi által is emlegetett 
Templomhegyen. A tavankuti közlegelőnek szélén levő Templomhegy 
nevezetű határrész, a mostani iskola mellett (az u. n. Vermes 
keresztjénél), ahová egy 1789. évi térképünk régi templomromot 
jegyez, bizonyára a hajdani város helyét jelzi, amely 1553., 1596., 
1685. évi térképeken is fel van tüntetve. (Iványi I.). Szekeres-Ricz: 
Felsőtavankút közelében, az úgynevezett „Vermes-kereszt” vagy 
„Sveta Ana” mocsaraktól körülvett nagyobb szigetet jelöl, ahol temp
lom romjai és egy kiterjedt temető helyezkedik el. Megállapítást 
nyert, hogy a temető a XI. századtól a XV. századig volt használatban. 
... A temető közepén templom állt.

A hódoltság alatt elpusztult a település, a környék azonban nem vált 
teljesen lakatlanná, hiszen még 1679-ben is adóztak az érseknek (Iványi). 
A mai, zömmel bunyevác lakóinak felmenői az 1680-as évek telepítésé
vel kerültek a pusztára. A későbbi évtizedekben több magyar család is 
szerzett itt birtokot, amelyek között néhány nagybirtok is kialakult. A 
középkori utak (Madarasi, Kunbajai) mentén létrejött tanyai sorok közötti 
tér beépítésével a XIX-XX. századforduló éveiben két település jött létre 
az egykori pusztán: Alsó- és Felsőtavankút.

A források szerint a tér szakralizációja 1820-ban kezdődött a Vermes
kereszt felállításával. Egy évtized múltán már temető is nyílt a pusztán, 
majd az 1870-es években kápolna épült Felsőtavankúton, 1910-ben pedig 
templom Alsótavankúton, valamint temető is létesült.

Jelenleg az alsótavankúti plébánia (1910-ben alapították), fiókegyháza
ként két, a közelmúltban alapított egyházközség is működik: a felsőta- 
vankúti Szent Anna- és a mérgesi Szent Kereszt-fiókegyházak.

FELSŐTAVANKÚTI KÖZKERESZTEK

Vermes-kereszt
A két települést, Alsó- és Felsőtavankutat összekötő műút északi 

oldalán, a Vermes soron egy bádogtetős, fémöntvényű korpuszszal ellátott 
fakereszt áll, amelyre egyetlen azonosító jelet véstek, az 1960-as évszá
mot. Felsőtavankút központjától pár száz méterre keletre, a Krivaja-patak1
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forrásának közelében van egy domb, ennek a déli lejtőjére, az egykori 
Vermes-kereszt helyébe állíttatta 1960-ban Gabrić Antal helyi plébános a 
mostani fakeresztet.

1820-ban emeltette az egykori puszta első közkeresztjét nagybudafai 
Vermes Lajos2 a Madarasi út északi oldalára, amelynek nyomvonala az 
1800-as években a mostanitól egy kissé délebbre húzódott. Mindez jól 
látható az egykori térképeken.3 Az 1882-es felmérésűn egy kereszt van 
bejelölve az út északi oldalától százötven méternyire, azon a helyen, ahol 
a művelés alatt levő dombháton az ekék nyomán gyakran kerültek a fel
színre cserepek, kődarabok, emberi csontok. Az újabb kori telepesek 
Töröktemetőnek, illetve Templomhegynek4 nevezték el a dombot, ame
lyet már Iványi is ezen a néven említ a monográfiájában. Mint már koráb
ban utaltunk rá, itt végeztek ásatásokat Szekeres László és Ricz Péter, 
amelynek eredményeit közölték a forrásmunkában felsorolt kiadványuk
ban. A XVIII-XIX. században ezen a helyen terült el a nagybudafai 
Vermes család egyik, több száz láncos birtoka. A birtokhoz tartozó dom
bon állították fel a fakeresztet 1820-ban Vermes Lajos (1761-1831) és 
felesége, Biankovits Borbála (1790-1876).

Tormásy Gábor szerint is ez a kereszt volt az első Tavankútpusztán: 
1820-ban a tavankúti puszta is kapott fakeresztet és pedig nagy
budafai Vermes Lajos költségén.

Pacher Ferenc, a Szent Teréz-templom pénzeinek kezelője 1844-ben, 
beadványban kérte a tanács segítségét az addig felállított közkeresztek 
alapítványa kapcsán, illetve hogy járjon közben az emeltetőknél, mert 
azok gyakran nem tesznek eleget a kötelezettségnek, miszerint az általuk 
felállított keresztek fenntartására alapítványt kell létrehozniuk. Példaként 
özv. Vermes Lajosné Biankovits Borbálát említette, aki két közkeresztet 
is emeltetett, de a fenntartási pénzeket nem akarja befizetni.5 A címzett az 
áprilisi ülésén tűzte napirendre a beadványt:6 1406. Pacher Ferencz mint 
főplébániai templomi pénztár kezelője hivatalosan jelenti: hogy néhai 
Vermes Lajos hajdani főbíró által jelesen sebesityi ’s tavankúti föld
jei mellett felállított szent Keresztek felsőbbi rendelések ellenére biz
tosító alpítvánnyal mind ez ideig nem látattak el -  nemkülönben hogy 
özvegye általa tisztikép felszollitva -  egyenesen oda nyilatkozott -  
miszerint sem a9 megkívánható alapítványul szükséges egyenkinti 
ezüst 50 ft letenni -  valamint ezen tőkéből az érdeklett keresztek 
felállításától egész a’ jelenegig törvényes kamatokat is lefizetni -  sem 
pedig ugyan erről magától kötelezvényt kiadni nem akar. Pacher a 
beadványhoz mellékelt keresztjegyzéken is jelezte az objektumot: 5. / 
Tavankúton / nagybudafai Vermes Lajos / fakereszt / alapítvány 
nélkül / 1820.
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A tanácsi határozatban Demerácz Alajos tanácsnokot bízták meg a 
fentiek kivizsgálásával, aki a következőt írja többek között a jelen
tésében:... az 5-ik szám alatti néhai Vermes Lajos ur örököseié, 
Tavankúton, a ... A három évvel későbbi jelentés további adatokat közöl 
az objektumról: c) A’ Tavankúton, néhai nagybudafai Vermes Lajos 
úr által, az ottan lévő földjén felemeltetett fakeresztet, Gábor fija, 
azon föld mostani birtokosa, fentartani nem kívánja, özvegy édes 
annya született Biankovits Borbála ’s Ferdinánd testvére, e’ terhet a 
másénak lenni állítván, azt magokról ez okból elhárítják.7

A tanácsnoki közbenjárásra özv. Vermes Lajosné az alapítványi pén
zek befizetése helyett egy biztosiig levelet adott, amelyben élete végéig 
kötelezte magát a kereszt kai kmtartására (lásd Sebesicsnél). Az ily 
módon biztosított fenntartása n e m  bizonyult elégségesnek, mert utólag 
mégis létesítettek alapítványt. Erről Mokossay Mátyás keresztjegy
zékéből (1901) értesülünk, miszerint a tavankúti kereszt további fenn
tartására az emeltető unokája, Makayiié Vermes Laura 1887-ben ala
pítványt tett a Szent Teréz-plébánián (a jegyzék 138-as objektuma).

Az 1920-as évekig volt a birtok és a kereszt a Vermes család tulaj
donában -  ezekben az években vásárolta meg Rudié Veco a keresztállító 
unokájától, Vermes Bélától (1864-1930, Gábor fia). Az új tulajdonos 
családja, örökösei a kereszt karbantartását is vállalták. A birtokvásárlónak 
Iván fia felújította a 40-es évek elején, de a gondozás ellenére is nagyon 
leromlott az állaga a hatvanas évekre és már nem lehetett felújítani. Ezért 
1960-ban a környék híveinek összefogásával Antun Gabrić plébános egy 
teljesen újat állított a régi helyébe, amelynek feldarabolt részeit elásták a 
jelenlegi tövébe. Azóta a keresztet Rudié-, illetve Gabrié-keresztént 
nevezik a tavankútiak. A mai tulajdonosa, Mandiéné Rudié Marija (szül. 
1929) a továbbiakban is rendezi, gondozza, húsvét táján megtisztítja a 
környékét és friss virággal díszíti.

1 A patak ezen ágának a helyi megnevezése: Tavankúti völgy, illetve egyszerűen csak 
Do (völgy).

2 A családra vonatkozó adatokat lásd a sebesicsi fejezetben.
3 Egy 1841-ben készült kézzel rajzolt térképen e helyen Vermesné Asszony földje, 

a Madarasi út és a kereszt van bejelölve (SzTL, 3.1.3.33).
4 A későbbiekben (az elmúlt században) Vermes-dombnak nevezték, a környéken 

kialakult szállássort pedig Vermes sornak (Penavin-Matijevics).
5 SzTL, 1406/pol. 1844.
6 SzTL, Tanácsülési jgyk. 1844.
7 SzTL, 6-A-18/pol. 1844.
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Pertits Demjén-féle kereszt
A felsőtavankúti temető közelében, az Aranysoron, egy durván ácsolt 

kereszt áll a tavankúti erdő melletti úton, egy újonnan telepített gyümö- 
csösben. Az adatközlők szerint ezen a helyen egykor domb volt és azon 
egy magas, bádogtetős, pléhkrisztusos régi fakereszt, amelynek emelte- 
tőjéről semmit sem tudnak a környéken lakók.

Tormásy Gábor és Pacher Ferenc 
keresztjegyzéke, illetve Demerácz 
jelentései alapján feltételezzük, hog\ 
a Pertits Demjén által 1822-ben 
emeltetett fakereszt állt ezen a 
helyen. Tormásy jegyzi 1883-ban:
1822-ben három fakereszt helyez
tetett el a határban, és pedig: a 
tavankúti pusztán Pertich Döm- 
jén által. Pacher: 6. Praedio Tavan- 
kút / Ex ligno e effigie / Damianus 
Pertits / Fundatio nulla / A 1822.
Demerácz Alajos az első, 1845-ös 
jelentésében még korrigálja Pachert. 
és több más kereszttel az alapítván} 
nélküliek közé sorolja: a 6-k szám 
alatti szinte Tavankúton néhai 
Pertits Demjén ur most Piukovits 
Simon ur földjén, de 1848-ban már 
ez áll a tanácsnok jelentésében: 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.

Demerácz jelentése (1848)
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Demerácz Alajos a Piukovits-kereszt kapcsán pontosítja a Pertits- 
kereszt helyét: e) néhai nemes Piukovits Simon ur, azon tavankúti 
földjén, melly hajdan Pertits Demjén úré volt, és a’ mellyen egy ez 
utóbbi által felemeltetett ’s meg is alapított kereszt van.

A fentiekből megállapíthatjuk, hogy a Pertits Demjén-féle kereszt a 
temetőtől hat-hétszáz méternyire állhatott azon a birtokon, amely -  az 
1844-es telekkönyvi felmérés szerint -  a Pertits család tulajdonában volt.1

A környékbeliek2 szerint a régi, keleti tájolású fakereszt egy dombon állt, 
háromszáz méternyire délre az aranysori iskolától,3 egy öreg tanyának az 
udvarában. A közelben lakók nem hallottak semmit az emeltetőjéről, csupán 
annyit tudtak, hogy a magyarok idejében állították.

1981-ben a földbirtok új tulajdonosa lebontatta a szállást, eltüntette a 
korhadó keresztet, majd elegyengette a dombot és gyümölcsöst telepített 
a helyén. Néhány év múlva -  a szóbeszéd szerint -  a katonaság rende
letére, mivel a régi kereszt katonai tájékozódási pont volt, felállította a 
mostanit -  két, kereszt alakban egymáshoz erősített, durván ácsolt 
fadarabot.

1 Egy 1844-ben készült kézzel rajzolt térképen Pertits Miska örököseit jelzik tulaj
donosként -  SzTL, 3.1.3.33.

2 A szomszéd szálláson lakó Rozalija Pokornié Poljakovié (szül. 1943) még látta a 
keresztet -  a szülei és a nagybátyja, Veco Pokornié 1941-ben költöziek ide. A nagy
bátyja vásárolta meg azt a tanyát, amelynek udvarában állt a kereszt.

3 Az aranysori iskolában 1909-ben kezdték el a tanítást -  SzTL, II 71/1913.

Antunovich Gergely-féle kereszt
Felsőtavankúton, a kunbajai szőlők közelében állított fakeresztet 

1885-ben Antunovich Gergely. Mokossay M. keresztjegyzékének 179-es 
objektuma: 179. Crux lignea in praedeo Felső Tavankut ad vinem 
Kunbaja Gregorio Antunovich a. 1885 25/X erecta et 68 cor provisa.

Az 1894-es kiegészítésű katonai térképen jól látható, hogy a tavankúti 
puszta északnyugaton, félkörívben határos volt Kunbaja településsel, 
amely Szabadkához hasonlóan -  szőlőkkel volt körülvéve. Felsőtavankút- 
puszta két ilyen, Kunbajához tartozó szőlőterülettel is határos volt. A nyuga
tinak a közelében, de már a város határában a fenti térképen egy keresztet 
jelöltek be a Madarasi út északi oldalán, amelynek a helye megfelel a fen
tiekben leírt, Antunovich Gergely által emeltetett kereszt helyével.1

A környékbeliek szerint a hetvenes évekig állt a fakereszt az ország
határ közelében, a Partizán szabadidőközpontnál elhaladó Madarasi út 
melletti dombon, amelyet ezért „križ na gredi” (dombháti kereszt) néven 
emlegetnek napjainkban is a környék lakói.
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1 A XIX. századi telekkönyvek elemzése nem segített a kereszt azonosításában. Az 
1845-ös összeírások alapján a keresztes domb és közvetlen környékén a mátételki 
Piukovits családnak volt nagyobb birtoka, amely a századvégi telekkönyvek szerint 
felaprózva a Vukovits család tagjainak a birtokában volt -  SzTL, F 272.1047 és F 
377. 5.

Béla Vukovió-féle kereszt
Az országhatár közelében, a puszta északnyugati részén húzódó 

Vukovics sor és a Madarasi út kereszteződésében egy málló kőkereszt áll 
egy kisebb dombon, szemben a lakatlan Pasié-szállással.

A huszonnégy holdas birtoká
nak északkeleti sarkában állította 
1907-ben Béla Vukovié a keresztet, 
valószínű az 1909-ben a közelben meg
nyílt iskola helyének kijelölésekor.

A krisztusfák gyűrűjében álló. 
omladozó objektum talapzatának 
északkeleti oldalán a horvát nyelvű 
felirat:

U SLAVU BOŽJU PODIŽE
BÉLA VUKOVIĆ

I ŽENA
TEZA PERČIĆ 

i  s i n o v a c  JERKO 
1907.

Vagyis: Isten dicsőségére emeltette Béla Vukovié1 és neje, Teza 
Perčić, valamint Jerko unokaöccsük 1907-ben.

Egyedüli tartozéka a fémöntvényű Krisztus-test. A letört, cifrázott 
végű csúcsrészt a talapzat koronájára helyezték. Hiányzik róla az INRI- 
tábla, a Mária-dombormű egykori meglétére pedig csak a rögzítés helyei 
utalnak.

A keresztál Htoknak nem volt örököse, ezért azt a helyi plébánia és a 
környékbeliek tartották rendben a két világháború között. A hetvenes 
években lebontották a környező tanyák többségét, ahogyan a II. 
világháború után kisajátított2 Vukovié-birtokon levő szállást is. Az 
elnéptelenedett környéken a kereszt is gondozó nélkül maradt.
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1 A századforduló (XIX-XX.) telekkönyvei szerint a kereszt környékén, a Madarasi 
út déli oldalán, a 19905-910 számok alatt vezetett parcelláknak, mintegy huszon
négy hold szállásföldnek a tulajdonosa Vukovics Béla és felesége, Percsics Teréz 
volt. A kereszt feliratában jelzett Jerko (Jeremiás) nem volt birtokos a pusztán a 
századfordulón (SzTL. F 377. 4-5).

2 Több birtok kisajátításával a háború után itt alakították ki a Partizán szabad
időközpontot.

Crnkovich Rókus-féle kereszt
1871-ben emeltetett Crnkovich Rókus fakeresztet a tavankúti bir

tokánál, amelynek helyén, napjainkban a Lebović Vranje-féle kereszt áll.

Lebović Vranje-féle kereszt
Az 1882-es kisléptékű térkép egy keresztet jelöl a Crnkovics sor 

központjában, az egykori pusztai iskola közelében, azon a helyen, ahol a 
délről jövő út derékszögben megtörik és keletnek hajlik. Ezen a helyen 
jelenleg is egy kereszt van, a Lebović házaspár által 1966-ban állított kő
kereszt.

Az adatközlők, és a mai kereszt egyik emeltetője szerint, a birtok a 
XIX. sz. második felében Czrnkovich Rókus tulajdonában volt, és a mai 
kereszt helyén korábban egy bádogtetős, pléhmellékes fakereszt állt a hat
vanas évek elejéig.1

Mokossay keresztjegyzéke szerint, 1871-ben egy fakeresztet állított 
Crnkovich Rókus Tavankúton, amelynek fenntartására alapítványt tett a 
Szent Teréz-plébánián: 177. Crux lignea in praedio Tavankut a Rocho 
Crnkovich a 1871 1/IV erecta et 48 cor provisa. Tormásy Gábor is 
megemlíti: 1871-ben Crnkovich Rókus a tavankúti pusztára tétetett 
egy fakeresztet.

A felszentelt kereszt karbantartói a továbbiakban az emeltetők voltak. 
A gyermektelen házaspár halála után pedig a környékbeli hívők gondoz
ták, majd a földbirtok új tulajdonosai. A gondozás és többszöri felújítása 
ellenére is annyira elkorhadt a csaknem 100 év alatt, hogy -  miután a hat
vanas években kidőlt egy viharban -  már nem lehetett újraállítani.

Az akkori tulajdonos, Lebović Vranje (1922-1992) a feleségével, 
Marijavai (szül. 1918) egy kőkeresztet emeltetett 1966-ban a ledőlt helyére.2

A útkanyar törésében emelkedő alacsony domboldalon álló műkő 
kereszt talapzatának keleti oldalán, a horvát nyelvű felirat:
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OVAJ KRIŽ 
PODIŽE

LEBOVIĆ VRANJE
I SUPRUGA

MARISKA 
1966.

Vagyis: E keresztet emelteti Lebović Vranje és felesége, Mariska 1966-ban.
Az egyenes végű csúcsrészre rávésték az INRI-jelölést, így az egyetlen 

tartozéka az aránytalanul kisméretű fémkorpusz.
Az Aranysoron lakó özv. Marija Lebović mesélte, hogy a hatvanas 

években nehezen kaptak engedélyt a kereszt felállítására, majd azt 
követően a megáldását is sikertelenül kérvényezték a világi hatóságoknál, 
végül egy titokban megtartott rövid istentiszteleten szentelték fel. Halála 
után az örökösei, testvérének a leánya, Jelena és családja vállalják a 
kereszt gondozását.

1 Az egykori telekkönyvek szerint a Tavankút 20083-84-es számok alatt vezetett par
cellák Czrnkovits Rókusnak és feleségének, Vukovics Mónikának a nevén voltak 
bejegyezve (huszonkét holdnyi szállásföld). A közvetlen közelben, további 
negyvenkét holdnyi birtoknak is ők voltak a tulajdonosai (SzTL, F 377.4).

2 Petar Lebovié (1895-1973) és fia, Vranje (1922-1992), az 1900-as évek első 
felében vásárolták meg a birtokot a fakereszttel együtt.

Antun Crnkovic-féle kereszt
A Crnkovich Rókus-féle kereszttől délre vezető dűlőút, az ún. 

Cmković sor nyugati oldalán egy fakereszt állt a hatvanas évekig, ame
lyet jelöltek az 1929-es és az 1948-as térképek. A hagyomány szerint a 
kereszt az emeltetőjének, Antun Crnkovićnak a szállásánál állt, a fentiek
ben leírt és a keleti irányból jövő dűlőút kereszteződésében, egy kilo
méternyire a mai Lebović-kereszttol.

A keresztállító unokája,1 a faluban lakó Crnković Sándor szerint, a 
keresztet az első világháború idején, 1915-ben emeltették a nagyszülei, 
számára ismeretlen indítékból.

A bádogtetős és fémöntvény tartozékokkal ellátott fakereszt a szántó
val és a tanyával 1947-ben került a fenti unoka tulajdonába. 1961-ben 
kidőlt egy viharban és leromlott állaga miatt nem emeltették újra, hanem 
bevitték a szállásudvarba, ahol az évek során elkallódott. Csak a korpuszt 
őrizte meg a család, a keresztállító unokaveje behozta városi házukhoz,
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ma is ott őrzik. Időközben az egykori kereszt környéke is elnéptelenedett, 
1990-ben Crnkovié Sándor, az unoka is beköltözött Felsőtavankútra a 
családjával.

1 A keresztállítónak több gyermeke volt, de csak Vince (1891-1975) fia alapított 
családot és három gyermeke született: Sándor, Antim és Jovana. Sándor maradt az 
ősi szálláson, míg testvérei a városba költöztek.

Szkenderovich Etelka-féle kereszt
A Szkender-féle vasúti megállóval (Skenderevo) szemben, két vörös

márvány kőtömb hever az út menti fűben. A Szkenderovich Etelka által 
1912-ben emeltetett kereszt darabjai. Az egyik tömb az egykori kereszt 
talapzata, amelyen jól olvasható a magyar nyelvű szöveg:

KRISZTUS DICSŐSÉGÉRE 
SZÜLEI EMLÉKÉRE 

EMELTETTE
LOVAG YBLNÉ

SZÜL.
SZKENDEROVICH ETELKA 

1912. OKT. 20.
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A környékbeliek emlékezete és a térképek szerint a vasútállomást a 
Szkender-féle iskolával összekötő út nyomvonalának keleti oldalán állt 
egykor a vörös márványkereszt, kétszázötven méterre az állomás mel
letti átjárótól délkeletre.

A XIX-XX. század fordulóján az állomás környékén, a vasút déli 
oldalán, mintegy százhúsz hold szállásföldje volt Száríts Kálmán 
(1860-1886) özvegyének, Szkenderovich Etelkának.1 A korán megöz
vegyült asszony csak 1906 után ment újra férjhez, mert a városi házán 
elvégzendő javítások engedélyezését2 -  IV. kör, Deák utca 2. - , még
1905-ben is özvegyként kérvényezte.

Nem tudni, mi történt a birtokkal a két világháború között.3 Az 
ötvenes évek határrendezésekor felszámolták az út eredeti nyomvonalát 
és a kereszt az államosított birtok szántójának a közepére került. Évekig 
kerülgették a szövetkezet munkásai, majd a hatvanas években szét
szedték és a darabokban áthordták a mostani helyére, a vasúti átjáró 
közelébe. Az évek során fokozatosan eltűntek a márvány keresztrészek
-  néhányat a közeli házakba építettek be -  és csak a fentiekben leírt két 
darab maradt belőle.

1 A Tavankút 20584-594-es számok alatt vezetett parcellák és egy major az út keleti 
oldalán (SzTL, F. 377. 5).

2 A Fasizmus áldozatainak tere 3. -  jelenleg a Vöröskereszt szabadkai székhelye. 
Száríts Kálmán özvegyeként Szkenderovich Etelka 1891-ben és 1905-ben végez
tetett javításokat a házon (Subotičke novine. 2002. szept. 20.).

3 A kereszt közelében élő Skenderovié Nikola (1924) úgy tudja, hogy az özvegy Ybl 
budapesti katonatiszthez ment férjhez. Szabadkán élt, itt is van eltemetve.

Kőkereszt a Szkenderovich-féle iskolánál
Az 1882-es felmérésű térképen egy kereszt van bejelölve az 

Alsótavankúti út és a Tavankúti-völgy találkozásánál.1 A leromlott 
állagú terméskő kereszt -  csúcsrészek nélkül -  ott áll a völgyet átívelő 
zsilip és a néhány évtizede lebontott Szkender-féle2 iskola maradványai 
közötti rövid útszakasz északi oldalán, a köréje nőtt ecetfák sűrűjében.

Az omladozó talapzaton megsemmisült a felirat. A környéken lakók 
nem emlékeznek a szövegére, sem az emeltetőjére, sem pedig a kereszt
állítás évére. Formájából és anyagából azonban arra következtetünk, 
hogy azt a XIX. század második felében állították.

A levéltári iratok szerint egy kőkereszt volt Felsőtavankúton, amelyet
1861-ben állítottak. Ez a Mokossay-féle keresztjegyzék 173-as objektu
ma (1901): Crux lapidea in pr. Felsőtavankút ex oblatis fidelium a
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A Szkenderovich-féle iskola (1927)

1861 15/X structa et 25-20 cor provisa. E szerint 1861. október 15-én a 
felsőtavankúti hívek egy kőkeresztre tettek alapítványt a Szent Teréz- 
plébánián. Mivel a többi tavankúti kőkeresztet sikerült azonosítani, ezért 
feltételezem hogy a Mokossay által jelzet kereszt azonos az egykori 
Szkender iskolánál álló kereszt darabjaival.3

Az elmúlt évtizedekben lakatlanná vált pusztarészen a kereszt és 
környéke is gondozó nélkül maradt. A vandálul ledöntött keresztcsúcs
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darabjai a fűben hevernek az alapzat mellett, a még álló rész állaga pedig 
annyira leromlott, hogy nem lehet felújítani.

1 Az 1882-es térkép szerint a kereszt a völgy jobb partján húzódó, 20233-as tk-i szám 
alatt vezetett parcellán állt. az Alsótavankúti és az É-D irányú Madarasi út keresz
teződésének délkeleti oldalán. A XIX. század második felében készült telekkönyvi 
összeírás szerint a jelzett parcella. Hadnagy Antalnak és feleségének. Kuntits 
Mathiának a tulajdonában volt (SzTL, F 377.5).

2 A pusztai iskolában 1912-től a hetvenes évekig folyamatos volt a tanítás (SzTL, II 
71/1913).

3 A XIX. századi kereszt azonosításában az okozott nehézséget, hogy Hadnagy Antal, 
a keresztes birtok tulajdonosa a forrásmunkák szerint 1873-ban Csikérián állított 
kőkeresztet, amelyet nem sikerült azonosítani. Mivel a birtokosnak mindkét pusztán 
voltak szállásföldjei, a plébánián vezetett keresztjegyzéken összekeverhették a két 
helyszínt.

Lebović Joso -féle kereszt
Hétszáz méternyire északra a Szkender-féle vasútállomástól, a műút 

mellett, egy diófa alatt áll az 1918-ban, Lebovié Joso és felesége által 
emeltetett kőkereszt. Az út nyugati oldalától ötven méterre, a szállásokhoz 
vezető bekötőút keleti oldalán áll a kovácsoltvas kerítéssel bekerített 
vörös márványobjektum.1 Terméskő alapzaton nyugvó talapzatának az 
északnyugati oldalán olvasható horvát nyelvű felirat:

Na slavu Božju 
Podvigao je

JOSO LEBOVIĆ
i

Kiara Beširević 
1918. APR. 1.

Vagyis: Isten dicsőségére emel
tette Joso Lebovié és Kiara Beširević 
1918. április 1-jén.

A lóherevégű csúcsrészre felvés
ték az 1NRI jelzést, így az egyedüli 
keresztmellék a fémöntvényű korpusz. 
A kőfaragó műhelyt nem jelölték rajta, 
mert az adatközlők szerint egy orosz
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hadifogoly volt a készítője, aki a hazájában ismert kőfaragó volt és e kereszt 
kődarabjait a helyszínen faragta ki.

Az emeltetőknek jelenleg nincsenek élő örökösei és a szomszédságban 
lakó Vidaković Jakov (szül. 1953-ban), valamint a családja a kereszt kar
bantartója.

1 A kereszthely és a körülötte levő birtok napjainkban is a Lebovié család tulajdo
nában van -  a közelben lakó özv. Anastazija Lebovié Sitarié (szül. 1929) birtoka, 
aki csupán névrokona az emeltetőknek.

Fakereszt 1856-ból
Egyetlen utalás van az irodalomban és a forrásmunkákban arra vonat

kozóan, hogy a XIX. század második felében volt a pusztán egy olyan fa
kereszt is, amelynek az emeltetési költségeit a felsőtavankúti hívők vál
lalták. Tormásy Gábor említi 1883-ban a szabadkai főplébánia 
történelmét bemutató munkájában közölt keresztjegyzékben: 1856-ban a 
keresztek száma kilenccel gyarapodott. Az alsó és Felsőtavankúti 
pusztán az ott lakó katholikus hívek emeltek egy-egy fakeresztet.

Kutatásaink során nem tudtuk a helyét meghatározni. A két ismert 
helyen álló pusztai fakereszt nagyobb valószínűséggel azonosítható az 
Antunovich Gergely-, illetve a Pertits Demjén-féle kereszttel, mint a 
Tormásy által említettel.

Felsőtavankúti temető

A Vermes sortól északra vezető út mellett, a XIX. sz. első felében, 
Piukovits Simon temetőt létesített azon a birtokán, amelyet néhány 
évtizeddel korábban vásárolt meg nemes Pertits Demjéntől. A nagybir
tokos, a cselédeinek (kertészek) temetkezési gondján próbált enyhíteni a 
temető megnyitásával, amelynek az egyházi felügyeletét, az érseki ren
delet szerint, mivel távol esett a bajmoki és a szabadkai plébániáktól, a 
kunbajai lelkész végezte. Az első nagykeresztet a megnyitást követően 
Piukovits Simon és gyermekei állították a ma is meglevő déli temetőrész 
központi részén.

Néhány évtized alatt megtelt az elsődleges temető és bővíteni kellett. 
Ennek kapcsán fordult Probojcsevits János esperesplébános 1863-ban a 
tanácshoz:1
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T e k in te te s  K ö z s é g  T a n á c s  !
Kegyes uraim !

Néhai Piukovits Simon úr Felsőtavankúti birtokos még életében 
tekintetbe vévén tulajdon kertészeinek szorultságát midőn valame
lyiknél halálozási eset adta magát elő, nem lévén tehetsége halotját a9 
városba behozni, -  tulajdon földéből kihasított egy darabot, és azt 
temetőnek alakította, írásban hagyva, hogy oda egyedül tulajdon 
kertészei takaríthassák halotjaikat; később a boldogultnak fia is 
néhai Piukovits János úr életében még a9 maga földéből hozzá adott 
egy másik darabot -  azonban temetkeztek oda az egész Tavankútból, 
még Csikériáboli jó módú lakosok is, temetkeznek mai napig is -  
Egyházi felsőbség megengedte, hogy a’ kunbajai t. ez: lelkészség az 
egyháziakban lássa el, -  és igy az is megtelik már nemsokára; most az 
hagyományozónak örököse, néhai Piukovits János úr özvegye2 
megakarván tartani annak rendelkezési szándékát; nem engedi, hogy 
abba a temetőbe Tavankúti jó módú lakosok is temetkezzenek; azért 
hogy ezek ne kéntelenitessenek a9 városba hozni halotjaikat, alázattal 
kérem a Tekintetes Község Tanács méltoztassék Tavankuton hol több 
ezerre menő lakos van, egy darab földet kihasítani temetőnek, azon 
buczkából, mely a’ város tulajdona, hogy legyen egy közös temetöjök, 
hova kivétel nélkül temetkezhessenek.

Magas kegyúri kegyeibe magamat ajánlva, vagyok Tekintetes 
Község Tanácsnak alázatos szolgája:

Probojcsevits János prépost pleb.
Szabadka Március hó 16-án 1863.

A tanács helyt adott a kérvénynek, mert az 1881-es katonai, illetve az
1882-es telekkönyvi térképen két részben van feltüntetve a temető. Az 
északi, 70x100 m-es temetkezési térség (19680 telekszám alatt) a város 
tulajdonában volt, a déli, 60x90 m-es terület pedig a 20958 telekkönyvi 
számú, Piukovits János-féle birtok szerves része maradt. E térképeken 
közkereszteket is jelöltek a temetőben. A levéltári kutatások szerint a déli 
temető közkeresztjét Piukovits Simon és családja emeltette 1836-ban, az 
északi, 1863 után megnyitott részen pedig a Vukovich család állított fa
keresztet 1873-ban a családi temetkezőhely közelében. Ez utóbbi helyén 
jelenleg egy leromlott állagú, omladozó kőkereszt áll. Hasonlóan rossz 
állagú a déli temetőben kialakított, fából készült harangláb a lélekharanggal.
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Probojcsevits János folyamodványa (1863)
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Piukovits-kereszt
Demerácz Alajos az 1848-as tanácsnoki jelentésében foglakozik a 

temető alapításának körülményeivel: Néhai nemes Piukovits Simon ur, 
azon tavankúti földjén, amelly hajdan Pertics 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.

Az 1830-as években emeltetett kőkereszt ma is a helyén áll, a déli 
temetőrész központi részében. A feliratában azonban Piukovits Simon 
nincs megemlítve, csupán a gyermekeinek a nevét vésték kőbe: József, 
János és Krisztina.

Az egykori nyugati temetőbejárattól vezető út végén áll a szilárd 
alapon nyugvó homokkő kereszt, amelyet többször is átfestettek az elmúlt 
században (piros, fehér és kék festékrétegek borítják). Lóherevégű csúcs
részén saját anyagú, homokkő INRl-tábla, míg a fémkorpusza újabb 
keletű, a korabeli Krisztus-testet is homokkőből készíthették. Talapza
tának nyugati oldalán, a Piukovits család címere alatt, csak részben 
olvasható a felirata:

ÁLLÍTATTÁK
PIUKOVITS 

JOSEF JÁNOS KRISZTINA
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TESTVÉREK3 
1836(8) ÉVI AUGUSZTUS 17.

A Szent Rókus ünnepének másnapján felszentelt kereszt sérült fel
iratán nehezen állapítható meg az állítás éve, a hatos szám olvasható nyol
casnak is. Mindenesetre a XIX. század harmincas éveiben már ezen a 
helyen állt, ahol egy 1841-ben készült kézzel rajzolt térképen Piukovits 
Simon úr földje van bejelölve.4 Az elmúlt évtizedekben fokozotabban 
romlásnak indult az állaga -  letört a keresztszár egyik vége és most az 
alapzatnál hever a kereszt mellett.

Nincs tudomásunk arról, hogy az állítóknak vannak-e leszármazottjai 
és gondozzák-e a keresztet, amelyről ma már azt sem tudják a tavankúti- 
ak, hogy ki volt az emeltetője és mióta áll a XIX. századi temetőben.

Vukovich-kereszt
Két forrásban is említik a Vukovich család által 1873-ban, vagy 1875- 

ben állított fakeresztet, amelyre alapítványt is tettek az emeltetők. Mokossay 
keresztjegyzékében ez olvasható: 178. Crux lignea in coemeterio 
Tavankút a família Vukovich a 1873 l/V erecta et fund. 48 cor provisa. 
Tormásy szerint azonban két évvel később, 1875-ben került sor a kereszt 
emeltetésére: 1875-ben, a Vukovich család a tavankúti temetőben szintén 
fakeresztet állíttattak.

Az 1870-es években csak a felső
tavankúti temetőbe temetkeztek a 
pusztaiak, tehát a fenti források alap
ján megállapítható, hogy a Vukovich 
család6 fakeresztje csakis itt állha
tott. Pontos helyét nem ismerjük, de 
a család sírboltjai az északi temető 
központi részén találhatók, így felté
telezzük, hogy ott állhatott a köz
kereszt is, amelyet a temető bővíté
sekor emeltethettek.

A fakereszt ma már nincs meg a 
temetőben, helyén egy nyugati tájo
lású, rossz állagú homokkő kereszt 
áll, amelynek megsemmisült a felira
ta és a Mária-dombormű kivételével 
hiányoznak a tartozékai.
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Feltételezzük, hogy a Vukovich család emeltette a kőkeresztet is, valamikor 
a XIX-XX. század fordulóján. Nem jegyzik a későbbi keresztjegyzékek, 
mert a fakeresztnek, amelynek helyére állították, már volt alapítványa és 
csupán a keresztet cserélték ki.

1 SzTL. 1258/polg. 1863.
2 Piukovits Simon unokájának, ifjabb Piukovits Jánosnak özvegye, Tapfer Magdolna 

(SzTL. 10-A-36/1859).
3 Ifjabb Piukovich János nagybetegként végrendelkezett a vagyonáról Tavankúton 

1857. ápr. 17-én. A temető mellett levő 70 hold szállásföldet János fiára hagyja, de 
Johanna Anasztázia leányának, amikor majd férjhez megy, fizessen ki 6000 forintot. 
Még vannak kiskorú gyermekei és azok gyámjául a feleségét, Tapfer Mandalénát 
jelöli meg. Megjegyzi, ha netán a gyermekei utódok nélkül halnának el, szálljon a 
vagyon tulajdonjoga a legidősebb testvérének Kozmané Piukovits Krisztinának 
gyermekeire. Az 1859-ben meghirdetett testamentumban a temetéséről is ren
delkezett: a’ Tavankutti pusztán létező családi sírboltban takaritassék el. SzTL, 
10-A-36/1859.

4 SzTL, 3. 1. 3. 3. 3-as térkép.
5 A temető északi részének közepén állnak a Futos ragadványnevü Vukovich család 

díszes sírboltjai. A család egyik ágának tagjai emeltethették a közkeresztet, ők 
voltak a Szent Anna-kápolna építői is.

Szent Anna-kápolna

A hagyomány szerint 1870-ben a Vermes-domb környékén, a Felső- 
tavankúti temetőhöz vezető út mellett álló iskolánál egy kút vizének fel
színén Szent-Anna képmását vélték felfedezni. Ezért ott egy kisebb kápol
nát építettek, amely elé fakeresztet emeltettek. A történetet Gabrié Antun, 
a tavankútiak köztiszteletnek örvendő plébánosa írta meg a Subotička 
Danica 1996-os kiadványban: A különös eseménynek gyorsan híre kelt 
Tavankúton. Sokan meghatódtak, de különösen Szkende-rovits 
Kálmán,1 aki rövidesen téglát és más épületanyagot szállított ökör
fogaton a helyszínre. Megegyezett egy mesterrel és felépítetett egy 
kápolnácskát a közeli dombon, amely nem volt nagyobb egy közepes
kálváriái stációnál__ A kápolna előtt egy egyszerű fakereszt is állt—
Az idősebb emberek szerint ez az 1870-80-as években történhetett.

Mate Vukovié-féle kereszt
A plébános a fenti értekezésében beszámolt a ma is álló kápolna 

építésének a körülményeiről is, illetve egy újabb fakereszt emeltetéséről: 
1924-benVukovió Mate, helyi földbirtokos megvásárolta ezt az

104



egyláncnyi legelőt2 és felépíttette a mostani, Szent Anna tiszteletére 
felszentelt kápolnát.3 A régit lebontották, de az előtte álló fakeresztet 
áthozták az új elé. ... Az áthelyezett, már korhadó kereszt azonban, 
néhány év alatt teljesen tönkrement, ezért a kápolnaépítő Vukovió 
Mate, 1931-ben egy újat készítetett akácfából, amely 64 évig ellenállt 
az időjárás viszontagságainak.

1995 folyamán új fakeresztet állítottak, amelyet október 8-án -  Szent 
Demeter napján - , a helyszínen celebrált istentisztelet alatt Pénzes János 
püspök úr szentelt fel. Az előzményekről is Gabrić plébános 
értekezéséből értesülhetünk: A tavasz és nyár (1995) folyamán megtar
tott többszöri megbeszélésen úgy döntöttünk a hívőkkel, hogy az új 
keresztet is fából készíttetjük. Fából, mert az közelebb áll a bibliai 
valósághoz, hiszen Jézust is fakeresztre feszítették. Ennek 
szellemében a Horvát Péter fűrésztelepén (Kelebiai út) beszerzett 
feketefenyő gerendát átvitettük Anišić Lajčo (szül. 1932) városi 
házához, ahol, ígérete szerint elkészítette a keresztet. Mivel az előző 
kereszt emeltetőjének nem maradtak egyenes ági leszármazottai, a 
rokonok pedig nem vállalták az újnak pénzelését és fenntartását, 
nem jelöltük meg Vuković Mate nevét a kereszten, csak a kivitelező 
mester nevét és az állítási évet.

A barnára festett, cifrázott végű, bádogtetős kereszt hat évig állt a 
kápolna bejárata előtt. A keleti oldalára írt, horvát nyelvű felirata a 
készítőjének nevét és az állítás idejét jelzi:

IZRADIJO
LAJČO
ANIŠIĆ

1995

Fémöntvény tartozékai az INRI-tábla, korpusz és Mária-dombormű.

Betonkereszt
A harmadik fakereszt helyett, 2001-ben új betonkeresztet állítottak a 

felsőtavankúti hívek, amelyre felszerelték az előbbinek a fémöntvény tar
tozékait. A keleti oldalán elhelyezett fekete márványtáblán csak a készí
tőjének nevét és az emeltetés pontos dátumát jelölték, így tisztázatlan 
marad a gyors kereszt kicserélésének a megokolása:

OVAJ KRIŽ 
JE PODIGNUT 

30.10. 2001.

IZRADIO MORAVČIĆ N.
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Vagyis: E keresztet Moravčić N. készítette és 2001. október 30-án állí
tották fel.4

A település szakrális központjának elemei -  kápolna, közkereszt, 
harangláb5 -  a kápolna 2002. októberében történt felújítotásával a harmó
nia és a rendezettség képét nyújtja napjainkban.

Szkenderovits Kálmán és neje, Dulity 
Krisztina -  tavankúti birtokosok, városi há
zuk az V. kör 55 alatt, a Barna utcában 
(Malusevnál 1906-ban a tulajdonos: Szken
derovits Lajos). Az 1853-ban végrendelkező 
Dulich Kozma a testamentumában megemlíti 
Krisztina hajadon leányát is, aki jegyben jár 
Szkenderovits Kálmánnal (SzTL, 10-A- 
14/1857). A századvégi telekkönyvek szerint 
a szkenderevói vasútállomás közvetlen köze
lében, 70 hold szállásfold volt a házaspár tulaj
donában, a 20599-609-es számú parcellák 
» SzTL, F 377. 4-5).
- A 19687-es telekkönyvi számon vezetett 
közlegelő része (SzTL, F 375.4).
: Petrovácz Gyulának, a budapesti építőipari 
ioiskola tanárának és érseki műszaki taná
csosnak az 1923 márciusában készített tervei 
alapján, valamint Mate Vukovié tavankúti 
földbirtokos költségén épült föl 1924-ben a 
Szent Anna-kápolna. A Futos ragadványnevű 
Vukovié Antun fiának, Matenak és felesé
gének, Cecília Vujkovié Lamiénak a közeli 

Vukovié soron volt nagyobb földbirtoka a huszadik század első évtizedeiben (SzTL, 
2392/1923 mérnöki, valamint F 275.10.4).

4 Nikola Moravčić alsótavankúti lakos és temetőgondnok.
5 A harangláb a közvetlen közelben, Horvat Mirko (1952) és Marija házának az 

udvarában áll.

ALSÓTAVANKÚTI KÖZKERESZTEK

Jakobcsits-kereszt
1862-ben végrendelkezett először a Jakobcsits házaspár, József és fele

sége, Horvátovits Katalin. A végrendeletük 7. pontjában így rendel
keztek1 : Számos évek óta szokásunk a Mária-Gyüdről haza térő fáradt 
bucsújárókat a bajmoki országút mellett fekvő szállásunkon kenyér
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rel, hússal és borral megvendégelni ; akarjuk hogy ezen keresztényi 
jótettben az ájtatos hivek halálunk után is részeltessenek és e végre 
érintett szállási földünkből a helybeli sz. Teréz templomnak tiz lánczot 
hagyományozunk a bucsújárók befogadására épített épülettel együtt, 
oly kikötései, hogy ezen fold a 
Jakobcsits nevet viselő m aradé
kaink között, tehát idegenek kizár
tával tartandó árverés útján időről
-  időre bérbeadassék, a befo
lyandó tiszta jövedelem (:10%:) 
tiz százaléka a szt. Teréz templom 
pénztárába jutassék és a fenn
m aradandó összeg a M aria
-  Gyüdről2 hazatérő bucsujárók- 
nak minden évben egyszer, az 
alapit-ványi földön eddigi szoká
sunkhoz képest leendő megven- 
dégelésére forditassék, végre pedig 
a felesleg, mi ezen költségek után 
is netán fenmaradna, a helybeli 
szegény alaphoz csatoltassék. ...
Kelt Szabadkán 1862-ik évi 
Augusztus 24-én. Horvatovits 
Katalin Jakobcsits Josef öregeb.

Az első végrendeletben még nem említik keresztállítási szándékukat, 
de József halála előtt néhány nappal -  1865. április 22-én -  készült 
második végrendeletében a keresztről is megemlékezett3: 4-er Azon 10 
láncz földet, mely a bajmoki országúton általunk felállított kereszt 
mellett elterül, ’s melyet mi a szent hit iránti buzgalomból a M ária 
Gyüdre járó búcsúsok részére alapítványul rendeltünk fi gyer
mekeink közt évről évre árverés útján a legtöbbet ígérőnek 
használatába bocsájtatni akarjuk oly kötelezettséggel, hogy ezen 10. 
láncz föld évi jövedelméből az ott lévő kereszt és épületnek javítása 
után a fentmaradandó öszveget a búcsújárók ellátására, ivadékról 
ivadékra átszármaztatni óhajtjuk.

A tavankúti puszta déli részén, a Bajmoki út északi szegélye mentén 
elterülő földbirtokukon emeltették Jakobcsitsék 1864-ben a bajai Ott M.- 
féle kőfaragó műhelyben készült vörös márvány keresztet a búcsúsok 
pihenését szolgáló épület elé.4
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Jakobcsits-kereszt (1881)

Jakobcsits-kereszt (1882)

A kereszt az eredeti helyén áll, a Zombori út északi oldalán, kilencszáz 
méterre a Tavankúti bekötőúttól, egy tanyaudvar délnyugati sarkában -  a 
hasított akáclécekből készült tanyakerítés mögött, négy ecetfával körülvéve. 
Téglalapon nyugvó talapzatának délkeleti oldalán olvasható felirat:
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ISTEN DICSÉRETÉRE
EMELTÉK EZEN KÖRÖSZTÖT IDŐSB

JAKOBCSICS JÓZSEF
ÉS NEJE

HORVÁTOVICS KATALIN
HOZZÁADVÁN TÍZ LÁNCZ FÖLDET 

AZ RAJTA LEVŐ HÁZZAL 
MELYNEK JÖVEDELMÉBŐL ELVÁRÓDNAK 

ÉVENKÉNT
AZ GYÜDI BÚCSÚRÓL KÖRÖSZTTEL 

VISSZA JÖVŐ ÁJTATOS LELKEK
1864.

OTTM. BAJÁN

A lóherevégű csúcsrészről hiányzik az INRI-tábla, de látható a helye. A 
korpusz fémöntvény, Mária-dombormű pedig feltételezhetően nem is volt 
rajta, mert a korpusz alatt a dombormű helyén tölgyfalevél van kőbe vésve.

A keresztnek nem volt külön pénzbeli alapítványa, mert az emeltetők 
végrendelete szerint az örökösöknek évenként ki kell választani egy részt 
az alapítványi tízlánc föld jövedelméből a kereszt fenntartására. Ez 
olvasható a Mokossay-féle keresztjegyzékben is: 137. Crux lapidea in via 
Bajmok per Josephum Jakobcsits fundata legatum desert.

Id. Jakobcsics József 1865-ben bekövetkezett halála után özvegye és 
örökösei5 létrehozták az említett alapítványt, melyet 1905/6-ban 
„Jakobcsics Mihály-féle 10 lánc föld alapítvány” néven jegyeznek a 
hivatalos okiratok.6

Eveken át a végrendelet szellemében működött az alapítvány. A husza
dik század elejétől a különböző visszaélések miatt az egyházi hatóságok 
kezdeményezték az alapítványi pénzek más célokra való felhasználását. 
Hegedűs Lénárd bajmoki esperesplébános, a kerületi Esperesi Hivatal 
vezetője a következő megkereséssel fordult 1911-ben a városi tanácshoz7:

Tekintetes Városi Tanácsnak
Szabadkán

A szabadkai Jakobcsich család egyik őse a bajmoki országút men
tén, saját földjén keresztet emelt; mint értesültem e kereszthez külön 
alapítványt nem tett le, hanem lekötött 10 lánc földet azon 
kötelezettséggel, hogy annak évi jövedelméből a föld élvezője köteles a 
m-gyűdi búcsúsokat ebédre bevárni.
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Plébánosi jelentés a Jakobcsits-kcresztről (1911)
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Ezen magában véve igen szép szándék azonban, a mint azt a 
zarándoklatvezető lelkészek folytonos panaszaiból kitűnik, meg
valósítva nem felelt meg a magasztos célnak.

Ugyanis ily alkalommal kétes existentiák a városból a búcsúsok elé 
tódulnak s a nevezett helyen a búcsúsok rovására dőzsölnek; azon
kívül az egész környék fiatalsága ilyen alkalommal ott összejön, szól 
a zene, folyik a tánc, sátrak alatt lárma, veszekedés -  szóval olyan 
viselkedés, mely a búcsújárás szellemével meg nem egyezik.

A legutolsó búcsújárás vezetőjének előterjesztésére a szabadkai 
papság azon kéréssel fordult a fi. Érseki Hatósághoz, hogy ezen vissza
élést szüntesse meg, illetve akadályozza meg. így jutott az ügy hoz
zám azon meghagyással, hogy az örökösökkel tárgyaljak olyan 
értelemben, hogy a lakoma árát, illetve az alapítvány jövedelmét más 
jótékony célra fordítsák.

Nem rég beszéltem Jakobcsich Lázár és Titusz urakkal ; ők na
gyon szívesen vennék azt, hogyha ezen lakoma betiltatnék -  de ők 
semminémű más kötelezettséget ennek fejében nem hajlandók 
magukra vállalni. -  A betiltás esetén a földet maguk közt, mint a 
hagyományozó törvényes örökösei felosztják.

Minthogy itt egy közalapítványról van szó, melynek kettős célja 
van -  1. a kereszt jókarban tartását minden időkre biztosítani és 2. a 
szabadkai búcsúsokat Mária-gyüdről jövet megvendégelni -  mielőtt 
a fi. Érseki Hatóságnak a kérdéses ügyben jelentést tennék, tudnom 
kell az ügyre nézve a Tekintetes Városi Tanács mint Kegyúr mint 
vélekedik s azután ismernem kell a városi Ügyészségnek, mint az 
Országos Alapítványok ellenőrző hivatala képviselőjének a 
felfogását.

Azért alázattal kérem, kegyeskedjék az ügyet tárgyalás alá venni 
s az eredményről engem értesíteni, ki vagyok Bajmokon, 911-évi aug. 
17-én a Tekintetes Városi Tanácsnak

Készséges szolgája 
Hegedűs Lénárt 

esp. plébános

A tanács 1911. decemberében válaszolt a megkeresésre. Nem engedé
lyezte ugyan, hogy az alapítvány eszközeit más célra használják, azt vi
szont megígérte az esperesnek, hogy az elkövetkezőkben rendőrségi 
erőkkel biztosítja a búcsújárók zavartalan pihenését és megvendégelését 
a Jakobcsics-szálláson.



Az első világháborút követően megszűnt az alapítvány, de a kereszt 
fenntartását továbbra is vállalta a család. Az adatközlők szerint a 
világháborúkat követő keresztdöntögetés idején a környékbeliek akadá
lyozták meg a ledöntését. A harmincas években egy harangot is elhe
lyeztek a közelében. Nem építettek külön haranglábat, hanem a kereszt 
mögött lévő galagonyafára szerelték és a vasár-, illetve ünnepnapi 
harangozások mellett a viharfelhők szétkergetésére is megszólaltatták.8

A kereszt a hetvenes évek elejéig szabadon állt az elhanyagolt földbir
tokon, a köréje nőtt ecetfák és galagonyák gyűrűjében, a romosodó 
egykori vendégváró épület előtt. A környékbeliek rendszeresen látogat
ták, rendezték, virágokkal díszítették -  különösen húsvétkor .

A mostani tulajdonosok, Dulić Lovro (szül. 1943) és felesége, Matilda 
Peić (szül. 1951) 1970-től laknak a tanyán. Ők alakították ki a kereszt mai 
környékét -  kivágták a fák többségét, lebontották a vendégváró épületet, 
új szállást építettek és körülkerítették azt, a kerítés mögé került keresztet 
is ők gondozzák a továbbiakban.9

1 SzTL. 10-A-37/1862.
2 Máriagyüd -  közismert búcsújáró hely Baranya megyében. A szabadkaiak első 

zarándokhelyeinek egyike -  az 1767-es évi kánoni vizsgálat jegyzőkönyve említi, 
hogy a hívők pünkösdkor Máriagyűdre zarándokoltak papi vezetéssel, kereszttel és 
lobogókkal (Tormásy G.). A zarándokutakat a közelmúltban újították fel a szabad
kaiak, így Máriagyűdre is eljutottak az elmúlt években.

3 SzTL, 1 146/905.
4 1970-ben bontották le a régi épületet, ekkor még a padláson megvoltak a hosszú 

fapadok és asztalok.
5 A törvényes örököse a felesége volt a hét gyermekével -  Imre (József első házas

ságból származott). Mátyás. Antal. József, Mihály, Kreczlein Andomé Jakobcsics 
Anna és Szkenderovits Mártonné Jakobcsics Erzsébet.

6 Id. Jakobcsics József a végrendeletében 159 lánc szállásföldről a tavankúti, sebe- 
sicsi és verusicsi pusztákon. 120 kapa szőlőről és két városi házról rendelkezett. A 
földvagyonának egy részét nem osztotta fel, ezt az 1865-ben írt második végren
deletében tette meg. amelyben említést tesz az alapítványi tízlánc szántóról és 
további 51.5 lánc szállásföldről, 2 lánc ugarföldről és 30 kapa szőlőről. Jakobcsics 
Mihály ellen csődeljárás volt folyamatban 1865-ben és a frissen örökölt birtokrészt 
is a csődtömeghez csatolták. A későbbiekben ő lett az alapítványi szállás és földek 
„örökös" bérlője (egyben lakója is) -  így kapta az alapítvány is az említett elneve
zést (SzTL, I 146/905).

7 SzTL, I. 146/905.
8 Az 50-es években leszerelték a harangot és a kisboszniai helyi közösség épületének 

a padlására vitték. A haranglábként szolgáló galagonyát pedig a jelenlegi tulaj
donos kivágta a tanyaudvar rendezésekor.

9 Dulié Lovro, a felesége, valamint a gyermekei: Anica (1971) és Iván (1978).
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Kopilović-kereszt
A puszta délkeleti szögletében, a Zombori út északi oldalán már évti

zedek óta egy közkereszt kődarabjai hevernek a közeli szálláshoz vezető 
családi út nyugati oldalán. A Jašo Kopilović által 1909-ben emeltetett kő-, 
illetve vaskereszt maradványai, amelyet a saját birtokán állított a 
feleségével, Ester Kovačevićtyel és Mark fiával.1

Az egykori, déli tájolású kereszt 
darabjai a Zombori út és a tanyára 
vezető dűlő nyugati szögletében, eg\ 
kisebb dombon, az alapzat körül hever
nek szétszóródva. A talapzati korona 
kissé távolabb, az útszegély melletti 
árokban fekszik. A hosszirányban 
kettétört talapzatán még olvasható a 
horvát nyelvű felirat:

Ovaj križ podiže
na slavu Božiju

JAŠO KO PILOVIĆ
sa sup rugóm

ESTE ROM
i sin om

MAR KOM
19 09.

Vagyis: E keresztet Isten dicsőségére emelteti Jašo Kopilović, 
feleségével Esteire 1 és fiával Markkal 1909-ben.

Az adatközlők2 szerint a déli tájolású kereszt jó minőségű homokkőből 
készült és fémöntvényű mellékekkel (INRI-tábla, korpusz és Mária-dom- 
bormű) volt ellátva. A család tagjai rendezték az emeltetést követő évek
ben, illetve az első világháborúban megözvegyült Ester az 1940-ben 
bekövetkezett elhalálozásáig.3

1933-ban ledőlt egy nyári viharban és teljesen megsemmisült a felső 
feszületi része. Marko Kopilović (1895-1935) és felesége, Marija Tumbas 
(1896-1960), ezt követően néhány hét múlva felújították. A tönkrement 
kő felső részt ezúttal egy öntöttvasból készülttel pótolták, remélve, hogy 
így majd tartósabb lesz. Három évtizeddel később ismét megsérült -  vil
lámcsapás érte 1966-ban -  melynek következtében eldeformálódtak a 
fémrészei. A szállás akkori tulajdonosa -  az emeltetők unokája - , Stipan
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Kopilović megjavítatta a sérült keresztet, de ezúttal sem maradt sokáig 
háborítatlan, mert 1970-ben egy viharban újabb villámcsapás érte, majd 
az erős szél az egészet kifordította az alapjából -  ledőlt, miközben a 
masszív talapzata kettétört. A család a továbbiakban elállt a felújításától. 
A szóbeszéd szerint átok van rajta.4

Azóta hevernek a kődarabok a fentiekben leírt helyen. A deformált 
felső rész, amelyre legutóbb ráolvadtak a fémöntvényű tartozékok, a het
venes évek végén eltűnt a közeli árokból. A tanya és a kereszt jelenlegi 
tulajdonosai, az emeltetők dédunokái nem tervezik az újraállítását.5

1 Az 1845-ös telekkönyvek szerint, a puszta délkeleti részén, a későbbi keresztnél 
három Kopilovics fivér. György. Máté és István tulajdonában volt egy ötvenlánc- 
nyi egységes birtok (SzTL, F 272.1047). A későbbiekben, a századforduló 
(XIX-XX.) telekkönyvei szerint ezen a helyen, a Tavankút 20465-68-as számok 
alatt. Kopilovics Jakabnak volt tízholdnyi földje tanyával. Birtokának másik része 
a határút keleti oldalán. Sebesicspusztán található (SzTL, F. 377. 4).

2 A keresztállítók unokája, Julija Čović Kopilović (szül. 1929), valamint a 
dédunokái. Kopilović Branko és Marko.

3 Jakov (Jašo) Kopilović nem tért vissza az I. világháborúból, a család szerint vala
hol a keleti fronton tűnt el. Egyetlen fiának, Marknak és feleségének. Marija 
Tumbasnak hét gyermeke született, amelyek közül Stipan (1926-1984) fiuk maradt 
a tanyán. Jelenleg a keresztnél található, az ősi szállás helyén 1934-ben épült tanya 
egyetlen lakója, ez utóbbinak a fia. Mark (szül. 1954).

4 A környékbeliek szerint azért semmisült meg újra és újra, mert a tövébe egykor egy 
kereszteletlen, házasságon kívül szült és megfojtott csecsemőt temetett el valaki.

5 Stipan Kopiloviénak (1926-1984) és feleségének, Joca Matak Miljačkinak 
(1930-1999) a fiai: a szálláson élő Mark (szül. 1954) és a Kisboszniában lakó 
Branko Kopilović (szül. 1959-ben).
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Stantić-kereszt
A tavankúti bekötőút keleti oldalán - négyszázötven méternyire az ún. 

Alsótavankúti és a jelzett műút kereszteződésétől déli irányban -  áll az 
1941-ben emeltetett Stantić-kereszt.

Blaško és Marga házastársak, 
valamint négy gyermekük (Pero.
Grgo, Iván és Lojzije) a Palatinus- 
féle műhelyben készült kőkeresztet a 
birtokuk nyugati, út felöli oldalán 
állították fel -  a szállásra vezető út és 
a jelenlegi műút kereszteződésének 
északi szögletébe.

Az útszegélytől néhány méter
nyire álló, jó állagú, rendezett objek
tum műkő alapzaton nyugvó talapza
tának északi és keleti oldalán horvá
tul olvasható: FALJEN ISUS UVIKE’
(Dicsértessék a Jézus! Mindörökké.).
A nyugati oldalán, ugyancsak horvát 
nyelvű a felirata:

NA SLAVU BOŽIJU 
PODIŽU

STANTIĆ BLAŠKO
I SUPRUGA

TUMBAS MARGA
SA OBITELJOM

1941.

PALATÍNUS
SZABADKA

Vagyis: Isten dicsőségére emeltetik Stantić Blaško és felesége, 
Tumbas Marga a családjukkal 1941-ben.1

Az egyenes végű felső rész fémöntvényű tartozékai: INRI-tábla, kor
pusz és Mária-dombormíí. Az objektumot sárgára festett fémkerítéssel 
kerítették körül.
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Az adatközlők2 szerint a keresztállításnak nem volt különösebb indíté
ka. Az emeltetők gondozták, amíg éltek, majd a család vállalta ezt a 
kötelezettséget. Ma is ők a karbantartói, habár a 70-es évektől nem laknak 
a kereszt közelében -  a jelzett években bontották le a kereszttől ötszáz 
méternyire keletre álló régi szállást.

1 Blaško Stantić (1877-1973) és felesége, Tumbas Marga (1878-1972).
2 A keresztállítók dédunokája, Stantić Béla (szül. 1939), a Jézus Feltámadása városi 

plébánia lelkésze.

Vojnich Hajdu-kereszt
A falu közelében, a bekötőút keleti oldalán áll egy út menti kőkereszt, 

amelyet özv. Vojnich Hajdú Jánosné Vojnich Hajdú Anna állított 1906-ban.
Vojnich Hajdú János (1854-1901) az István testvérével 1741-ben 

nemesi rangot kapott Vojnich Jánosnak (1697-1770) volt az ükunokája. A 
felmenői: a nemességet szerző János, József (1729-1791), János 
(1768-1837) és az édesapja, János (1810-1854). A Hajdu(ú) melléknevet 
már a keresztállító nemességszerző ükapja is használta. Ezzel külön
böztették meg magukat Vojnich István családjától, amelynek tagjai a 
későbbiekben felvették a Bajsai előnevet.

Vojnich Hajdú Anna Viktória Éva 
(1853-1907) is a fent említett Vojnich 
Hajdú János, kései utóda, Bonaven- 
túra fiának a szépunokája. Felmenői: 
a nemességszerző János Bonaventúra 
(1721-1793), Imre (1747-1819), Pál 
(1781-1839), Péter (szül. 1802-ben) 
és az édesapja, Sándor (1834-1892).

Vojnich Hajdú János és Vojnich 
Hajdú Anna Szabadkán kötöttek 
házasságot 1878 októberében. A VI. 
kör 84-es szám alatt laktak, szemben 
a Népkör épületével (Malusev S.). 
Két gyermekük volt, de mind a kettő 
fiatalon meghalt: Aladár fiuk négyé
vesen, Olga leányuk pedig 1905 
decemberében, huszonnégy éves 
korában.1
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A magára maradt özvegy a leánya halálának évfordulójára emeltette a 
Kovács L.-féle szabadkai műhelyben készült vörös márványkeresztet a 
pusztai birtokán levő szállásánál.2

Nem tudjuk pontosan, miért épp ezt a helyet választotta, de dön
tésében szerepe lehetett annak is, hogy már abban az időben körvon
alazódott a település későbbi utcahálózata, amelyben a vasútállomástól a 
tervezett templomig vezető út a főutca szerepét töltötte be. Tehát a 
településre vezető fontosabb út mentén állította fel a keresztet az özvegy.

Kétszázötven méternyire a vasútállomástól, a műút keleti oldalán áll a 
kereszt. Talapzatának nyugati oldalán a kőbe vésett családi címer3 alatt a 
felirata:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE 
EMELTETTE

ö zv . HAJDÚ VOJNICH JÁNOSNÉ 
s z ü l .  h a jd ú  VOJNICH ANNA 

1906.
KOVÁCS L. SZABADKA

Az egyenes végű felső részről hiányzik a Mária-dombormű, az INRI- 
tábla és a korpusz fémöntvény.

1 SzTL, F I . 15
2 Az 1845-ös telekkönyvek szerint a keresztállító férjének a nagyanyja, özv. Vojnich 

Hajdú Jánosné Passich Ágota (1776-1855) volt a birtokosa 112 lánc szállásföldnek 
a tavankúti puszta e részén (SzTL, F 272. 1047). A századforduló telekkönyvei és 
a térképek szerint a jelzett helyen, a 20520-as szám alatt, tizenhárom hold szán
tóföldje volt Vojnich Hajdú Jánosnak és feleségének, Vojnich Hajdú Annának 
(SzTL, F 377.5). A parcella északi végébe állíttatta 1906-ban a#e^sztet az özvegy.

3 A kereszten az ismertebb, félholdas, szarufás, törökfejes változata látható a Vojnits- 
címernek, bár a Hajdu-ág inkább a hátsó lábain egyenesen álló, kardot tartó orosz
lán képével ellátott címert használta.

Birkás(s)-kereszt
A Tavankutat Nagyfénnyel, a vámteleki vasútállomás érintésével 

összekötő dűlőút mellett, az alföldi vasút és az Alsótavankúti út között 
több száz holdas birtok volt a XIX. században a Rica1 ragadványnevet 
viselő Birkáss István és családja tulajdonában.2
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Az 1929/48-as évi felmérésű térképek keresztet jeleznek az akkor még 
meglévő út nyomvonalának keleti szegélyén, mintegy százhatvan méter
nyire a vasúttól.3 A huszadik századi birtokkisajátítások és határrendezések 
következtében felszámolták a jelzett út kezdeti szakaszát és a háború után 
ledöntött kereszt darabjai a szántó közepére kerültek. Most is ott vannak az 
alacsony dombon, a tégla- és homokkő alapzaton nyugvó talapzata körül.

Az adatközlők szerint az ötvenes évek elején az új tulajdonosok, az 
akkor alakult szövetkezet munkásai döntötték le. Amikor a későbbiekben 
egymásra rakták a hiányos, fehér márvány keresztdarabokat, tudatosan 
fordítva állították fel a talapzatot. A függőleges keresztszár hiányában az 
egy tömbből faragott, INRI-feliratos csúcsrészt a talapzati koronára 
helyezték. További tartozékai elkallódtak az elmúlt évtizedekben.

A talapzat nyugati oldalán olvasható felirata:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE 

IDE.
BIRKÁSS ISTVÁN4

EMLÉKÉRE EMELTETTE 
UNOKÁJA
LAJOS

1907.
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A keresztet tehát Birkáss Lajos (1878-1958) emeltette a birtokszerző 
nagyapa emlékére.5 Nem tudni, mi lesz a további sorsa, mert az örökösök 
a jogos földtulajdonukat szeretnék előbb visszakapni és csak azután 
kívánják rendezni a keresztet és környékét.

1 A Ricza melléknevet már az 1800-as évek elején is viselte a család (SzTL, 9-D- 
135/136 /aec. 1820 és 119-C-225/aec. 1843).

2 Az 1845-ös telekkönyvi felmérések szerint a jelzett térségben a VI. kör 38 alatt lakó 
Rica István Birkás 58 lánc szállásföldnek volt a tulajdonosa, míg a városi és pusz
tai szomszédai a VI. kör 37-ben lakó. a Cz(e)rnkovich-keresztnél (Sebesics) 
említett Birkás fivérek -  József. Ágoston és János, az elhunyt Rica József (Birkás) 
örökösei voltak 243 lánc nagyságú birtokkal (SzTL, F 272.1047). A századvégi 
összeírásban a későbbiekben emeltetett kereszt mellett százharmincöt lánc volt id. 
Birkás (Ricza) Istvánnak és feleségének. Kádár Annának a tulajdonában (SzTL, 
F 377. 5).

3 Az 1882-es térképen a 20578-as telken álló szállástól száz méterre volt a kereszt.
4 Birkáss István és Kádár Anna városi háza a századvégen a VI. kör 34-es szám alat

ti ház. A házaspár egyébként ismert egyházi adakozó is volt, ők állították a városi 
kálvária-kereszteket is. (Csúszó D.).

5 A Birkáss síremlék felirata a bajai temetőben: Idősb Birkáss Lajos (1878-1958) és 
neje, Birkáss Lajosné Schnier Margit (1878-1908) ifj. Birkáss Lajos (1908-1989).

Alsócsikériai kőkereszt
A szájhagyomány szerint a két pusztát (Tavankút -  Sebesics) elvá

lasztó, ÉD irányú út mentén kialakuló tanyasort a XIX. század hatvanas 
éveiben több ízben is elverte a jég. Miután harmadszor is a természeti 
csapás áldozataivá váltak, fogadalmat tettek a soron lakók, hogy Mátyás
naptól Péter-Pálig nem dolgoznak szombat déltől hétfőig. Emellett állít
tatnak egy kőkeresztet a puszta közepén, valamint egy haranglábat a jégfel- 
hők eloszlatására szolgáló haranggal.

A soron lakó német, magyar és bunyevác gazdák nevében 1868 
tavaszán beadvánnyal fordultak néhányan a tanácshoz: Tekintetes 
Tanács! Alulírottak alsó csikerián (Sebesics) a9 hívek lelki épülésére 
egy kőkeresztet óhajtunk felállítani, és miután ez a’ város telkére 
esnék -  a’ tettes Tanács beleegyezéseert esedezünk -  Szabadkán 868. 
Ápril 30-án a Tetes Tanács alázatos szolgái -  Macskovits Boldizsár 
Macskovits Miklós Lagler Antal Lagler István Radits Jakab 
Baccsits Rókus . . .1

A címzett még aznap tárgyalt az ügyről és bizottságot hozott létre a 
keresztállítás szabályozására. A tanácsi meghagyással egyidejűleg mega
lakult bizottság elvégezte a helyszínelést és eljuttatta jelentését a meg
bízóhoz :
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Tekintetes Tanács!

Folyo évi aprilho 30-án 2144/polg sz. a. meghagyatott nékem, hogy 
több alsocsikeriai (sebesicsi) hívek által a város telkén szándékolt 
kőkereszt felállítása tárgyában vizsgálatot tegyek -  melly meghagyás 
folytán van szerencsém jelenteni :

Miként folyoho 12-kén Franki István közoktatási bizottmányi tag; 
Radics Pál képviselő; és Schiessler Gyula főelemi igazgató2 urak tár
saságában kímenvén a helyszínére, ugyan ott Macskovics Boltó szál
lása irányában -  mely épen Alsó Csikeria közepére esik -  a kőkereszt 
helyét kijelöltük s egyúttal megértők a jelenvolt hívektől: hogy ezen 
kijelöléssel részőkről is megvannak elégedve.

Az alapítványi tőke tekintetében pedig főtisztelendő Probojcsevics 
János prépost urtol azon nyilatkozatot vettük; miszerint a külső 
keresztek alapítványi dijját; vagy w: 32 forintot az illető hívek néki 
lefizették, minél is fogva a kereszt felállítása ellen mi akadály sem 
forogván fenn, folyamodóknak a kért beleegyezés a tekintetes tanács 
részéről megadandó volna.

Szabadkán, jul 14-kén 868
Antunovits 

tnok

1868. augusztus 11-én tárgyaltak a 
jelentésről és egyben az engedélyt is 
megadták:3 2144/478 Felvétetett 
Macskovits Boldizsár,- Macskovits 
Miklós,- Lagler Antal,- Lagler 
István,- Radits Jakab kát. alsó -  
Csikériai Sebesicsi földbirtokosok
nak kérelme, mely szerint a neve
zett pusztán egy kőkeresztet szándé
kozván felállítani, ’s miután ez a 
város telkére esnék a Tanács beegye- 
zéseért folyamodnak, mely ügyben 
az elővizsgálattal tanácselnökileg 
megbízott Antunovits József tanács
nok jelenti, miszerint Franki István 
és Radits Pál képviselők és 
Schiszler Gyula elemi igazgató 
mint közoktatási bizotmányi taggal 
a helyszínére kirándulván ugyanott
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Alsócsikériai kőkereszt tanácsnoki jelentés (1868)
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Macskovits Boltó szállása irányában -  mely éppen alsó Csikéria 
közepére esik -  a kőkereszt helyét kijelölték, és ebben az ott jelen volt 
érdekelt felek tökéletesen megnyugodtak s megelégedéseiket jelenték 
ki. -  Az alapítványi tőke pedig szt. Terézia plébános Probojcsevits 
János prépost szóbeli nyilatkozata szerint az illető alapítók által az 
egyház pénztárába befizettetett, minél is fogva a kereszt felállítása 
ellen mi akadály sem forogván fenn folyamodóknak a kért belee
gyezés megadhatónak véleményeztetik. Tanácsi határozat: Minthogy 
az eljárult bizotmány jelentése szerint az alsó -  Csikeriai pusztán 
folyamodók ál. szándékolt kőkereszt felállítása ellen mi akadály sem 
forog fenn, ennélfogva a Tanács a kijelölt helyre nézve beegyezését 
minden észrevétel nélkül ezennel kinyilvánítja. Miről az első renden 
írt folyamodó felzetileg értesítendő.4

A felállított keresztről Tormásy ezt írja (1883): 1868-ban az alsó-csike- 
riai hívek pedig a csikeriai pusztán állítottak egy kőkeresztet.

Mokossay keresztjegyzékén is szerepel (1901): 176. Crux lapidea in 
praedio Alsó Csikéria ex oblatis fidelium a. 1868 1/XI aedificata et 64 
cor. provisa.

A helyének megnevezése mindkét szerzőnél pontatlan, mert az a 
Sebesicspusztát és a Tavankúti-közlegelőket elválasztó út nyugati, 
Tavankúthoz tartozó oldalán állt, mintegy nyolcvan méterre az úttól, 
melynek nyomvonala nem változott az elmúlt 150 évben.

Mokossay M. jegyzékében olvasható, hogy november elsején, 
Mindenszentek napján szentelték fel a terméskőből készült keresztet, 
amely ugyanabból a műhelyből került ki, mint az 1852-ben emeltetett 
ludasi Kádár György-féle, illetve a verusicsi Siskovics-kereszt. Felirata 
szerint többször is felújították az elmúlt században, mégpedig az 1899-es, 
1926-es, 1952-es és az 1979-es években.

Ez a kereszt is bizonyítja, hogy a későbbi tanyai iskolák helyének 
megválasztásakor a kereszttel megjelölt helyszínek előnyt élveztek. A 
Bácskai Hírlap 1908. május 30-án megjelent számában ez olvasható az 
építendő tíz tanyai iskoláról: 7. Alsócsikérián, a sor közepe táján, a 
kereszt melletti városi közlegelőn.

Ezerhatszáz méterre az országhatártól, az út nyugati oldalán, az 
erdőszélén kialakított tisztás végében áll az alacsony kerítéssel körül
kerített kereszt. Talapzatának horvát nyelvű felirata az 1926-os 
felújításkor kerülhetett rá:

OVAJ KRIŽ NA 
SLAVU BOŽIJU 

PODIŽU
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Alsócsikériai kőkereszt, kérvény (1868)
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DOLNJI
ČIKERIJANSKI 

NAROD
GODINE
1868.

1899 -  1926 
1952 -  1979

Az eredeti felirata véleményünk szerint a fentinek a magyar nyelvű 
megfelelője lehetett: Isten dicsőségére emelteti ezen keresztet Alsó- 
Csikéria népe 1868-ban. Az alsó évszámok a felújítások éveit jelölik. Az 
enyhén cifrázott és kerekített végű felső részen terméskő az INRI-tábla, 
korpusz és a Mária-dombormű.

A kereszttel szembeni tanyasor további fejlődését az első világháborút 
követő határkijelölés pecsételte meg, elszakították a felsőcsikériai 
vasútállomástól és csak déli irányban terjeszkedhetett. A bevezetőben 
említett fogadalom szerint kálváriát is létesítettek volna a kereszt köré, 
valamint egy haranglábat az iskolánál. Mindezt a harmincas években 
akarták kivitelezni, de csak az új harangláb készült el az iskola közelében.5

Mindkét világháború után megrongálták és ezért kellett 26-ban, illetve 
52-ben is felújítani. A meggyérült tanyasor lakói évenként átfestik és 
rendben tartják a festői környezetben felállított keresztet és környékét.

Korábban csak húsvétkor és halottak napján volt szerepe a soron lakók 
vallási életében, a millenniumi évtől azonban minden májusban kereszt
búcsút is tartanak a Čikerijada néven közismertté vált falunap keretében. 
Az itteni hívők Szent Leopoldot választották a kereszt és a közösség véd- 
szentjéül, a búcsút is a szent névnapján, május 12-én tartják tábori misével.6

1 SzTL, 2144/polg. 1868.
2 Alsócsikérián a tanítást először az egyik tanyán szervezték meg 1866-ban, 1870-ben 

pedig már külön iskolaépületről számolnak be a tudósítások. Kutatásunk is meg
erősítette a tényt, hogy a tanyai iskolák közelében a megnyitáskor kötelezően köz
keresztet is emeltettek a közelben, illetve a már meglevőnél épült az iskola. Az 
1868-ban állított kereszt emeltetésekor már tárgyalások folytak a leendő iskola 
helyéről is.

3 SzTL, Tanácsülési jegyzőkönyv 1868.
4 Az 1846-os telekkönyvek szerint a keresztállítás kezdeményezői középparasztok 

voltak. Macskovits Boldizsárnak (Bolto) 94,5 lánc, Lagler Antalnak 36 lánc, Lagler 
István, György és János testvéreknek pedig 50 lánc szállásföldje volt a soron. 
Radits Jakabnak is a közelben volt a birtoka, 65 lánc szántó (SzTL, F 272.1045 és 
F 377. 5).
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5 Az Apostoli Kormányzóság 1938. februári kezdeményezésére, Csikérián a kereszt 
köré kálváriát szándékoztak építeni. A rendezetlen tulajdonjog miatt azonban 
elmaradt a kivitelezés -  a kereszt körüli 439 négyszögöl az Erdőgazdaság tulaj
donában volt, amely nem engedte át a területetet a Kormányzóságnak. Hasonló 
sorsra jutott az 1942-43-as kezdeményezés is ( SzTL, V 589/1938).

6 A szabadkai bunyevácok körében újabb keletű a horvát származású Szent Leopold 
Mandié tisztelete.

Kaponyai fakereszt
A puszta délnyugati részénél található Kaponyán egy fakereszt áll nap

jainkban. Kaponya a XIX. században a város önálló területeként, Kaponyai 
uradalmi földek elnevezéssel a bajmoki határhoz tartozott, majd a XX. 
században egy ideig Tavankút részét képezte, illetve egyházilag a tavankúti 
plébánia fedésterületéhez tartozott. Mivel a keresztet az elmúlt század elején 
emeltették, ezen a helyen dolgozom fel a rávonatkozó adatokat.

A Zombori út déli oldalán, a Tavankúti-völgyet átívelő híd közelében 
a kaponyai csata emlékére 1896-ban emlékművet1 emeltettek, amelyet 
többszöri ledöntése után, 1999-ben állítottak helyre. Ezzel szemben, az út 
északi oldalán, a vízfolyás bal partján áll az említett, délkeleti tájolású, 
bádogtetős fakereszt, amelynek tartozékai a fémontvény INRI-tábla és 
korpusz, a Mária-domborműnek viszont csak a rögzítés helye látszik.

A millenniumi emlékmű emeltetésekor nem említik a keresztet a forrás
munkák. Az 1907-es évi felmérésű részletes térképen a bajmoki határ részét 
képező Nagyjáráson levő Kaponyán még nem volt bejelölve a kereszt, csak 
az emlékmű, 1848-emlékoszlop megnevezéssel.2Az 1926-ban elkészített 
kataszteri térkép szerint Kaponya nem tartozott Bajmokhoz, de az emlék
művel szemben már berajzolták a keresztet. Ennek alapján következtettünk 
arra, hogy 1907-1926 között állították, valószínű az I. világháború alatt. A 
kereszt formája és állaga is arra utal. hogy mintegy 90 éve emeltethették.
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Az 1848/49-es szabadságharc kaponyai csatájáról (1849. márc. 5) több helytörténeti 
feldolgozás olvasható (Iványi. Mojzes).
S/TI . F 277 38

kapom  a ( 1 ‘>»07)

Kaponya (1926)



Kereszt az alsócsikériai csőszháznál
Az egykori Kunbajai út tavankúti szakaszán egy kereszt látható az

1881-es katonai térképen. Erről a keresztről ma már semmi mást nem 
tudunk.

Ezerháromszáz méterrel az út és a községhatár kereszteződése előtt 
egy kutat jelez a térkép az út északi oldalán, hatszáz méternyire délre a 
későbbi térképeken is feltüntetett alsócsikériai csőszháztól. A kút közvet
len közelében, a nyugati oldalán jelölték be a pusztai keresztet, amely a 
korabeli telekkönyvek szerint a 19544-es telekkönyvi szám alatt vezetett, 
a város tulajdonát képező parcellán állt.

Az alsócsikériai csöszház környéke (1881)

Habár nem ismerjük az anyagát, a forrásmunkák adatait elemezve arra 
következtetünk, hogy egyetlen objektum jöhet számításba, a Tormásy 
által említett, 1856-ban emeltetett alsótavankúti fakereszt: 1856-ban a 
keresztek száma kilenccel gyarapodott. Az alsó és Felsőtavankúti 
pusztán az ott lakó katholikus hívek emeltek egy-egy fakeresztet.1

E kereszttel kapcsolatos további kérdések megválaszolása újabb 
kutatásokat igényel. Miért nem jelzi az 1882-es kataszteri térkép? Ha 
pedig abban az időben már nem állt, miért tünteti fel az 1881-es katonai 
térkép? Mivel a három tájékozódási pont -  Kunbajai út, csőszház, pusztai 
kút -  megszűnt, erdő van a helyén, kérdéses a további kutatások ered
ményessége.

1 A XIX. századi kőkereszteket Alsótavankúton azonosítottuk.
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Alsótavankúti temető

A Jézus Szíve-plébánia megalapítását követően, az 1910-es évek elején 
megnyílhatott a temető is Alsótavankúton. Már 1910 áprilisában 
kijelölték a temető helyét, de felszentelésére több mint egy esztendőt 
kellett várni, mert nem készült el a központi feszület (Beszédes V. 
2001-ben). Az új templom körül kialakuló helység központjától északra, 
az erdő felé vezető út keleti oldalán, ezerháromszáz méterre a templomtól 
jelölték ki az új temető helyét, amelynek megnyitására és nagykereszt
jének felszentelésére még néhány évet várni kellett. A temetőben álló 
mostani három közkereszt állításának idejét nem tudtuk pontosan megha
tározni a kutatásunk során.

Fakereszt
A temető megnyitásakor egy fakeresztet emeltettek a hívők a temető 

közepére, amely a mostani nagykereszt helyén állt. A megnyitását követő 
évben ezt a fakeresztet áthelyezhették a főbejárat közelébe, helyébe pedig 
felállították a most is álló kőkeresztet.
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A fakereszt évtizedig állt az új helyen a főút északi oldalán, hatvan
méternyire az utcai bejárattól, a később felépült harangláb és ravatalozó 
közelében. Szemben a kereszttel, a főúttól délre 20 évig állt a temető 
egyetlen kápolnája, a Stantić Grgo-féle kápolna,1 amelyet 2001 folyamán 
bontottak le.

A kereszt elkorhadását követően egy tető nélküli, szintén fakeresztet 
állítottak a helyébe, melynek egyetlen tartozéka a fémöntvény korpusz 
volt. Ez az objektum sem állhatott sokáig e helyen, mert 2001 folyamán 
egy dísztelen betonkereszttel helyettesítették.

Nagy kereszt

Alsótavankúti temető az 1920-as években

A temető központi részén emelkedő dombon -  ahol a temető leg
régebbi sírjai vannak -  áll a temetői nagykereszt, amelyet az emlékezők 
szerint valahonnan áthelyeztek a temetőre. A jellegzetes XIX. századi 
díszítése, a terméskő anyaga, a keresztcsúcsok megformálása is arra 
enged következtetni, hogy azt a XIX. század második felében készíthették.
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Az egykori telekkönyvek és az 1882-es részletes térkép szerint a mai 
temető helyén nem volt közkereszt, tehát a temető megnyitása előtt 
máshol állhatott néhány évtizedig.

A levéltári adatok szerint, Alsótavankúton a XIX. században egyetlen 
kőkeresztet állítottak. Mokossay M. keresztjegyzékének 172-es számú 
objektumát (1901): 172. Crux lapidea in pr. Alsótavankút ex oblatis 
fidelium a 1861 15/X structa et 25-20 cor provisa. Tehát a tavankúti 
hívők egy kőkeresztet emeltettek a pusztán 1861-ben, amelynek fenn
tartására alapítványt is tettek a Szent Teréz-plébánián. Pontos helyét nem 
részletezi Mokossay, de a már említett, 1882-es térképen a későbbi temp
lom közelében -  a Madarasi (Bajai) út egykori nyomvonalának északi 
oldalán -  a város tulajdonát képező Tavankúti-közlegelőn egy kereszt állt, 
melyet a huszadik századi térképek már nem jelölnek. Feltételezzük, hogy 
ezt helyezték át a megnyitását követően a temetőbe.

A nagykereszt helyén álló terméskő keresztet több ízben bemeszelték, 
ezzel olvashatatlanná vált a felirata, amelyről csak feltételezhetjük, hogy 
magyar nyelvű volt. Talapzatának egykori feliratos, nyugati oldalán, csak 
a keretdíszítés vonalai láthatók. Csúcsos végű felső részén fémöntvények 
a tartozékok: INRI-tábla, Krisztus-test és Mária-dombormű. A kőrészek 
és a tartozékok stílusbeli különbözősége arra enged következtetni, hogy a 
mellékek egy másik keresztről kerülhettek rá.

Alsótavankúti temető (a szerző bejelölése)
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Ivánovits-kereszt
A nagykereszt közelében, a temetői főút északi oldalán egy fehér 

márvány közkereszt áll az Ivánovits-féle sírnál, amelyet Ivánovits János 
(1877-1962) és felesége, Simíts Antónia (1877-1967) emeltettek az 1914-ben, 
tízévesen elhunyt Juliska leányuk emlékére. A magyar nyelvű 
temetkezési adatok a sírkereszt jellegét, a horvát nyelvű felirata pedig a 
közkereszti jelleget domborítja ki:

PODIŽU BOGU NA SLAVU I Julkicí NA 
USPOMENU,

ZA KOJOM MAMA OSTAJE NAVIK 
ŽALOSNA.

Vagyis: Isten dicsőségére és Julkica emlékére emeltetik, akit édesany
ja örökké gyászol.

1 Stantić Grgo (1899-1981).

Jézus Szíve-templom

A Jézus Szíve-templomot 1910 folyamán építették Petrovácz Gyula és 
Foerek Ernő budapesti mérnökök tervei alapján.1

A templomhely megválasztásában a puszta módosabb birtokosai nem 
értettek egyet. Egyesek azt szerették volna, ha Felsőtavankúton, a középko
ri templom, vagy a Szent Anna-kápolna helyén építik fel, mert itt lényege
sen többen éltek abban az időben. Mások a jelenlegi helyét tartották éssze
rűbbnek, mert ez volt a puszta központja és a város is itt kívánta összevonni 
a tanyákat, valamint itt épült fel a vasúti kirakodó állomás is. Az új templom 
felszentelését követően megalapították á plébániát, elkezdték az egyházi 
anyakönyvezést és megnyitották a mai alsótavankúti temetőt.

A templom építéséről,2 felszenteléséről és az 1960-as felújításáról a 
bejárati falon elhelyezett márványtáblák vallanak.

Az 1882-es térképen a jelzett hely közelében egy kereszt állt, amely 
valószínűleg betöltötte a templom előtti kereszt szerepét is, mert a ma is 
meglevőt a templombejárathoz csak 1838-ban emeltette a Vukovié házaspár.
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A Vuković Martin-féle kereszt helye (1926)

Vuković Martin-féle kereszt
Harmincméternyire délre a templombejárattól áll a Vukovié Martin

féle kereszt -  a bejárathoz vezető út hossztengelyében.3 A fekete márvány
objektum egyenes végű csúcsrészének fémöntvény tartozékai az INRI-tábla 
és a korpusz. Talapzatának déli oldalán horvát nyelvű felirat:

HVALJEN BUDI ISUS!
KLANJAMO SE TEBI 

GOSPODINE ISUKRSTE 
I BLAGOSIVAMO TEBE, JER Sí PO 

SVETOME KRIŽU TVOME SVIT OTKUPIO 
OVAJ SU KRIŽ PODIGLI NA BOŽJU SLAVU

VUKOVIĆ MARTIN
ISUPRUGA

POLJAKOVIĆ TEREZA 
1938.

PALATÍNUS
SlIBOTICA

132



Vagyis: Dicséltessék a Jézus! Imádunk téged Urunk Jézus Krisztus, és 
áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot. E 
keresztet Isten dicsőségére emeltette Vukovié Martin és neje, Poljaković
Tereza 193 8-ban.

A Palatinus-féle szabadkai műhely
ben készült kereszt állaga ma is jó, a 
plébánia és a hívek gondozzák.

1 1907-08 folyamán készültek a tervek. 
(SzTL, F: 275. 10. 4).
2 Egyesek egy évvel korábbira teszik a temp
lom felépítésének idejét: A Jézus Szive-tem- 
plom 1909 októberében elkészült
(Beszédes V.).
■' Nem tartották be az egyházi szabályzatnak 
azt a cikkelyét, mely szerint a templombe
járatokhoz vezető közvetlen utat teljesen 
szabadon kell hagyni. A szabadkai közke- 
rcsztek esetében csak néhány esetben tértek 
cl ettől az előírástól -  pl. a Szent Katalin- 
templom Ludason, a városi Szent Kereszt- 
templom...

Tavankúti kőkeresztek (1882)
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A Tavankúti keresztek (1881)
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VÁMTELEK



Vám teleki keresztek (1929)
1. Kuluncsics iskolai kereszt 2. Szkenderovich-kereszt 3. Kujundžić Joso-féle kereszt

4. Dulić Andrija-féle kereszt
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Vámteleki keresztek (1929)
5. Zagyva-kereszt 6. Dulié Joka-féle kereszt 7. Jakobcsich-Mamuzsich-féle kereszt 
8. Csóvits-kereszt 9. Dulić Antun-féle kereszt 10. Vidákovits-Mukits-féle kereszt
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A város délnyugati határában a Tavankút, Bajmok, Györgyén, 
Nagyfény, Verusics és Sebesics közötti térséget a XVIII-XIX. századi 
okiratokban Vámtelekként jelzik. A bunyevácok a szabadkai határnak ezt 
a részét Pavlovacnak (Pálos) nevezik1 egy állítólagos pálos rendi kolostor 
után, amely a középkortól 1786-ig, a rend magyarországi felszámolásáig 
folyamatosan tevékenykedett a térségben, a hódoltság idején is. A kolos
torról nincsenek sem levéltári, sem régészeti adataink. Ismert viszont a 
tény, hogy a XVII. században a puszta két, egymást kővető birtokosának 
is Pál volt a keresztneve. Bornemissza Polgár Pál 1651 előtt és veje, 
Vattai Pál a későbbiekben, 1662-től (Iványi 1.). Eredhet ebből is a bunye
vácok által közkedvelt elnevezése, a Pálos (Pavlovac), amely 1918 után 
lett közkeletű, felváltva az addig hivatalos Vámtelekpuszta névalakot. Ma 
is így nevezik az ott lakók, habár már néhány évtizede elvesztette a 
közigazgatási önállóságát, mert területét felosztották a környező helyi 
közösségek, Kisbosznia, Györgyén és Nagyfény között.

Az oklevelek Vantelek néven említik először 1543-ban, de a régészek 
egy régebbi települést sejtenek a térségben: A pavlováci volt vasútál
lomástól délre, A Bácsér keleti oldalán, Vámtelek-pusztán 1929-ben 
középkori templom és temető nyomaira bukkantak. Szakszerű 
feltárások nem folytak. (Szekeres-Ricz). Területén több, középkorinak 
számító út is áthalad, a Pacséri, Nagyfényi és Sziváci utak. Az egykori 
puszta térségében található a Krivaja-patak déli forrásvidéke is, amely 
innen egyenes vonalban húzódik először délkelet, majd déli irányba. A 
napjainkra már megszüntetett Szabadka-Pacsér vasútvonal is áthaladt a 
pusztán, az itt kialakított megállót Vámtelek-Pavlovac állomásként 
jegyzik a térképek.

Adataink szerint, a puszta első keresztjét Vojnits Mihály emeltette 
1829-ben. Az elmúlt két évszázadban, a Szent Antal-szobor kivételével, 
csupán a határbéli keresztek jelentették a térség szakralizációját.

1 1786. március 20-án 26 magyarországi pálos kolostort oszlattak fel (Császár E.).

Vojnits Mihály-féle kereszt
Négy forrásmunka is említi az 1829-ben, Vojnits Mihály által alapítvá- 

nyozott vámteleki keresztet, amelynek azonban nem tudtuk megnyug
tatóan azonosítani sem a pontos helyét, sem az emeltetőjének pontos 
kilétét. A kortárs Demerácz Alajos tanácsnoknak sem sikerült kideríteni, 
hogy melyik Vojnits családnak a tagja volt a vámteleki fakereszt állítója, 
ezért e helyen mi is csak feltételezésekbe bocsátkozhatunk.
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Pacher jegyzékén a 25-ös szám alatt van jegyezve (1844) a Vojnits 
Mihály által 1829-ben alapítványozott kereszt, amelynek azonban nem 
jelöli sem az anyagát, sem a helyét.

Demerácz 1845-ös jelentésében ez olvasható: a 25-k számúnak, mellyet 
tekintetes Vojnits Mihály úr felállított ’s 60 fkai megalapított volna, 
nyomába mind a9 most élő két Vojnits Mihály uraknál, t. i. tek: baj
sai Vojnits Miskicza, és Vojnits Miskó, ki a’ Vojnits = Hajdúnak elne
vezett családból való -  mind az elhalt bajsai Vojnits Miska, ki 
Gárdistának elnevezett volt, örököseinél, de másoknál is tett kérdezős- 
ködések után, habár a keresztnek csak 829-ik évben készülnie kellett, 
sem sikerült jöhetnem;

Tormásy adata 1883-ban: 1832-ben ...; bajsai Vojnits Mihály pedig 
a vámteleki pusztán emeltek fakereszteket.

És végül Mokossay jegyzékének 201-es objektuma: 201. Crux lignea 
in praedio Vámtelek a. Michaele Vojnich de Bajsa a. 1832 erecta et 50 
cor. provisa.

Amint látjuk, a forrásokban különböző évszámokat jelölnek meg a 
szerzők, az 1829-es év valószínű az állítására, az 1832-es pedig az alapít
ványozásra vonatkozik.

A kutatások arra utalnak, hogy a pusztán az 1880-as évekig csak ezt az 
egyetlen keresztet emeltették, éspedig azon a helyen, ahol az 1881-es 
katonai térkép megjelöli -  a középkori templom és temető feltételezett 
maradványainál, a Templomhelyen, ahol jelenleg az 1926-ban állított 
Csóvits-kereszt található.

Pacher (1844) és Demerácz (1845) után néhány évtizeddel, Tormásy 
(1883) és Mokossay (1901) az előbbiek által nem tisztázott adatok elle
nére, bajsai Vojnits Mihályt jelölik meg a kereszt állítójaként, mellőzve a 
Vojnich Hajdú család tagjait. Ha abból a tényből indulunk ki, hogy a pusz
tai kereszteket a hívők a XIX. sz. első felében, zömmel a saját birtokukon 
állították, akkor az emeltető kilétének az azonosítása nem jelentett volna 
gondot Demerácznak 1845-ben, hiszen ismerte a helyet, mindkét családot 
és rendelkezésére álltak az 1844-es kataszteri összeírások. A keresztállító 
személyét érintő évszázados vita előzménye azonban az lehetett, hogy a 
keresztet nem a családi birtokon emeltették, de mindenesetre valamelyik, 
tulajdonukban levő nagyobb birtoktest közelében. Ilyen volt az említett 
Templomhely is, amely az 1844-es összeírásban Sztantits Albert1 tulaj
donában levő parcellán volt található, a közelében pedig bajsai Vojnits 
Mihály, illetve Vojnich Hajdú Mihály családjának is volt egy-egy na
gyobb birtoka.

139



Az emeltető személye tisztázásának sikertelenégéhez valószínű, hogy 
hozzájárult a másik feltételezésünk is, amely szerint az 1820-as években 
emeltetett keresztet a két család tagjainak közös költségén állították. Az 
alapítványi pénzt is közössen fizethették be 1832-ben a plébánián és ezért 
nem jelölték meg a családi előnevet az alapítványi keresztjegyzéken. 
Mindez után az örökösök mindkét családban a sajátjuknak tartották, 
Demerácz tanácsnok pedig nem vállalta 1845-ben a döntőbíró szerepét és 
nyitottan hagyta az azonosítás kérdését.

Demerácz jelentése (1845)

A fentiek miatt ismertetem mindkét nemesi Vojnits család történetének 
egy-egy szelvényét, amelyek az 1800-as évek első évtizedeire és a feltéte
lezett keresztállítóra, Mihály nevű családtagra vonatkoznak.

Az emeltetés feltételezett idejében a bajsai Vojnits családban egyetlen 
olyan Mihály nevű családtag élt, aki az életkorát tekintve számításba 
jöhet. A nemességet megszerző Vojnits Istvánnak (1687-1749) Mihály 
(1730-1799) fiától, illetve József (1766-1824) unokájától származó déd
unokájáról van szó, ifj. bajsai Vojnits Mihályról (1786-1858), aki 
Miskicza néven volt közismert a városban. Az ifjú megjelölést azért 
használják az okiratokban, mert 1818-ig még élt a Gárdista becenevű apai 
nagybátyja,2 szintén bajsai Vojnits Mihály (1775-1818).

Az 1844-es telekkönyvi összeírások szerint ifj. bajsai Vojnits Mihály
nak volt egy nagybirtoka a puszta északnyugati szögletében, a későbbi 
Kuluncsics-féle iskolánál, ahol az 1881-es térkép Vojnits Márkus szál
lását jelöli, a századvégi telekkönyvek pedig bajsai Vojnits Tivadarnét,
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bajsai Vojnits Máriát3 jegyzik egy háromszáztizenöt holdnyi birtok tulaj
donosának A feltételezett kereszthelynél, a Templomhely közelében is 
voltak birtokai a családnak. Az 1844-es telekkönyvek szerint néhány száz 
méternyire e helytől, a Bajmok-Csantavéri út mellett egy nagyobb, a 
nagyfényi pusztába is átterjedő birtoktest volt ifj. Vojnits Mihály édes
anyjának, özv. Vojnits Józsefné pacséri Szutsits Klárának (1771-1858) a 
tulajdonában, amely a századvégen az özvegy unokájának, a feltételezett 
keresztállító Mihály fiának, bajsai Vojnits Márknak (1819-1891) a nevén 
vezették.

Szemben a kereszthellyel, a Krivaja-patak keleti partján a Hajdú 
előnevű nemesi családnak voltak nagyobb birtokai. Vojnich Hajdú 
Imrének (1747-1819), a nemességet szerző Vojnich János unokájának 
150 lánc szállásföld volt a tulajdonában, amely az 1844-es összeírásban a 
gyermekeinek, Vojnich Hajdú Nép. Jánosnak (1785-1869) és 
Krisztinának (Hoffmann Antalné, 1783-1849) a nevén van vezetve. 
Vojnich Hajdú Imrének az István (1774-1830) fiától származó Mihály 
unokája volt a Demerácz által említett Vojnits Miskó. (4)

1 A 86-os telekkönyvi szám alatt vezetett parcella tulajdonosát, Sztantits Albertet nem 
említik keresztállítóként a források (SzTL, F 272.1048).

2 A nemességszerző Vojnits István Mihály fiától származó unokája, aki császári testőr 
(gárdista) volt (Szluha).

3 Bajsai Vojnits Tivadarné, bajsai Vojnits Mária (1825-1904) és a testvére, bajsai 
Vojnits Márk (1819-1891) a feltételezett keresztállítónak, bajsai Vojnits Mihálynak 
és feleségének, bajsai Vojnits Annának (1791-1864) a gyermekei voltak (Szluha).

4 SzTL, Vojnits-féle dobozok.

Kuluncsics iskolai kereszt
A puszta ÉNy-i részében, az egykori tanyai iskolától háromszáz 

méternyire délre egy vaskereszt áll napjainkban az iskolát1 is érintő út 
nyugati oldalán, fák és cserjék közt, néhány méternyire az útszegélytől. A 
két vascső darabból kialakított, alacsony kereszt bádog tartozékai az 
INRI-tábla, Krisztus-test és Mária-dombormű. A tartozékok formájából 
és anyagából arra következtetünk, hogy azok eredetileg egy magasabb 
fakeresztnek voltak a mellékei. A környéken lakók is megerősítették a 
feltételezésünket, hogy korábban egy korhadt, keleti tájolású fakereszt állt 
ezen a helyen. Miután kidőlt a hetvenes években, nem lehetett felújítani 
és a helyi plébános javaslatára a mostani vaskeresztet állították a helyébe.

A fakereszt emeltetőjéről nincsenek adataink, a környékbeliek sem 
tudtak róla semmit. Feltételezzük, hogy a közelben nagybirtokos bajsai
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Vojnits család2 tagjai állíthatták a huszadik század elején, a közeli iskola 
1909-es megnyitásának évében.

1 Az évtizedek óta üresen álló. a Zombori úttól 400 méternyire déli irányban található
iskolát 1909-ben építették és a környéken nagy számban élő családról nevezték el.

2 Özv. bajsai Vojnits Tivadarné bajsai Vojnits Máriának (1825-1904) az örökösei 
között kereshető a keresztállító, esetleg maga az özvegy emeltette a századfor
dulón. akinek az apjától örökölt 315 holdas birtoka a kereszt közelében helyez
kedett el. Nem téveszthető össze a fentiekben leírt Vojnits Mihály-féle kereszttel.

Szkenderovich-kereszt
Mokossay keresztjegyzékén a 203. szám alatt: Crux lapidea in 

praedeo Vámtelek a. Joannes Szkenderovich a. 1895 25/IX verificata 
et 64 cor provisa.

A puszta északi részében egy É- 
D irányban húzódó tanyasor vehető 
ki még napjainkban is, az ún. 
Kujundzsity sor. A sor keleti 
oldalán lévő szállások mögött, 
párhuzamosan a Tavankúti-völggyel 
egy dűlőút köti össze a Bajmoki 
utat a Zagyva-kereszthez vezető 
kelet-nyugati irányú úttal. A sor déli 
végén álló szállás a hozzá tartozó 
szántókkal, legelővel, réttel és 
nádassal a patak nyugati partján az 
elmúlt 150 év alatt a Lésó ragad- 
ványnevű Szkenderovich család 
birtoka volt. A II. világháború után 
a birtok egy részét állomosították 
ugyan, de a családnak továbbra is 
maradtak itt földjeik.1

A századforduló birtokosának, 
Iván Skenderovićnak (1856-1945) és feleségének, Marga Prčićnek 
(1858-1922) több gyermeke is született 1890-ig, de csak a leányok marad
tak életben, míg a két fiú csecsemőkorában elhalálozott, Albe három hóna
pos korában, 1887-ben, Joso pedig háromnaposai! 1888-ban. A harmadik fiú 
(Antun) születésekor, 1894 októberében megfogadta a házaspár, hogy egy 
kőkeresztet állítanak a birtokukon,2 ha a fiú megéri az egyéves kort. A szülők 
1895 szeptemberében felállították a keresztet és alapítványként befizettek 64 
koronát a Szent Teréz-plébán ián.

142



A szabadkai Kovács L.-féle műhelyben készült terméskőkeresztet a 
szállásuktól keletre állíttatták fel a szántó közepén, nyolcvan méterre a 
tanya mögött húzódó dülőút nyugati oldalától. Kőalapon nyugvó talapza
tának déli oldalán, fehér márványtáblán horvát nyelvű a felirat:3

OVAJ KRIŽ PODIGO JE 
NA SLAVU BOŽIJU

IVÁN SKENDEROV
LISTOPAD MISECA 29 TOG 

1895. GODINE
KOVÁCS L.

SZABADKÁN

Vagyis: E keresztet Isten dicsőségére emeltette Iván Skenderov 1895. 
október 29-én.

A cifrázott végű felső részen az INRI-tábla terméskő, a korpusz és a 
Mária-dombormű pedig fémöntvény. Eredetileg alacsony faoszlopokból 
és fémrudakból kialakított kerítés is volt körülötte, amelyet mintegy ötven 
éve eltávolítottak és ecetfákkal ültették körül az akkori gondozói.

Az emeltetők halála után, Antun (1894-1964) fiuk és felesége, Etelka 
Krmpotić (1894-1932) maradtak a tanyán, ők gondozták a keresztet a továb
biakban, majd fiuk, az 1928-as születésű Albe vállalta a karbantartást.4

Napjainkban az emeltetők szállása már lakatlan, húsvétkor azonban 
összejön a keresztnél a család. A centenáriumán, 1995 szeptemberében 
családi összefogással felújították, majd újraszentelték egy helyszínen 
celebrált tábori misén. A szeptember 10-i eseményről a helyi egyházi lap 
is beszámolt (Zvonik 1995. október, 12. szám): A LÉSÓ-FÉLE 
KERESZT MEGÁLDÁSA Szeptember 10-én misét tartottak a kis- 
boszniai templomban a Szkenderovich család elhunyt tagjainak lelki 
üdvéért, valamint az élő családtagokért -  egyben megáldották a Lésó- 
féle keresztet a felállításának centenáriuma alkalmából. A misét 
Novakovié Lázár tisztelendő celebrálta, akihez a keresztnél szolgálta
tott istentiszteleten a tavankúti plébános, Gabrić Antal is társult. Az 
ünnepségen a család tagjain kívül részt vettek a szomszédok, 
ismerősök és a barátok -  mintegy száz személy.

1 Nestor Skenderović (1921-2001). az emeltetők unokája szerint a keresztállítónak a 
nagyapja, Szkenderovich József (meghalt 1868. december 25-én) Györgyénről 
költözött Vámtelekre, ahol kisebb birtokot vásároltak a jelenlegi helyen. Józsefnek. 
Unokája, Iván tovább gyarapította a vagyont és ő építette 1890 körül a ma is álló 
tanyát.
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2 Az 1844-es telekkönyvek szerint Vámtelekpusztán Szkenderovits Ferenc fiának, 
Józsefnek 81 lánc szállásföldje volt a 30. 32. és a 34. telekkönyvi számok alatt 
(SzTL, F 272.1048). A századvégi telekkönyvek és az 1882-es térkép szerint pedig 
a kereszt környékén Szkenderovits Jánosnak százhúsz hold szántóból, tízholdnyi 
rétből-nádasból. valamint két tanyából álló birtoka volt (SzTL, F 75.7).

3 Kérdéses a mostani felirat eredetisége, feltételezem, hogy az egykori magyar nyelvű 
szöveget a terméskőbe vésték, a mai márványtáblát pedig egy későbbi felújításakor 
helyezték a talapzatára.

4 A kereszttől száz méterre délre a keresztállítók fia, Antun Skenderovié és első 
felesége, Etelka Krmpotié, az első világháborúban tett Ígéret szerint, egy impozáns 
Szent Antal-szobrot állítottak 1929-ben, melyet az örökösök 2000 júliusában felújí
tottak. A szoborállító első házasságában született gyermekek: Iván (1919), Nestor 
(1921), Albert (1928). ő maradt a család ősi birtokán, Vince (1924), Margit (1926) 
és Gábor (1930). A második házasságában, Vojnié Purčar Rózával (1902-1993) 
további négy gyermeke született: Antun, Janja, Nikola (1941) és Marko (1943).

Zagyva-kereszt
A Tavankúti-völgy és a Pacséri út kereszteződésében a XIX sz. 

második felében nemes Rákóczi Parcsetich Ignácnak és feleségének, 
Szaghmeiszter Jozefának háromszáz holdnyi birtoka volt Vámtelek
pusztán.1 A birtokot átszelő, É-D irányú útról a szállásföld központi 
térségében egy családi út vált le, amely az egykori majorhoz vezetett. E 
két útnak a kereszteződésébe állított kőkeresztet 1909-ben Zagyva 
Krisztina, a Parcsetich-vagyon örököse.2

Az elmúlt évtizedek határrendezéseiben a leírt utakat felszámolták, így 
az egykor út menti, fehér márvány kereszt a szántóföldek közepére került, 
hatszáz méternyire északra a Pacséri úttól, illetve négyszáz méternyire a 
völgy keleti partjától. A nyolcvanas években történt ledöntését követően 
nem állították újra és jelenleg romosán látható a szövetkezeti szántók 
között. A szilárd alapon nyugvó, még álló talapzatának délkeleti oldalán 
a felirat:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE 
EMELTETTE

RÁKÓCZI PARCSETICH 
MIHÁLY ÉS NEJE 

ÖRÖKÖSSÉ 
ZAGYVA KRISZTINA 

1909.
144



Az alapzat északnyugati oldalán a kőfaragó műhely megnevezése: 
FEKETE D. ÉS TARSAI SZABADKÁN. Az álló keresztmaradványok 
körül néhány fehér márvány kőtömb látható, ám a további kődarabjai és 
tartozékai eltűntek a helyszínről.

A hagyomány szerint az özvegy 
és gyermektelen Rákóczi Parcsetich 
Mihály az őt ápoló szolgálóleányra.
Zagyva Krisztinára hagyta a vagyo
nát, aki hálából állíttatta a keresztel 
az örökölt birtokon. A háború után a 
birtok egy részét eladta a szomszéd 
Veco Prčićnek és feleségének.
Jelisaveta Stipićnek,3 de a keresztet 
élete végéig ő gondozta. Azt köve
tően az új tulajdonosok vállalták a 
karbantartását, amíg be nem költöz
tek a városba, mert a többszörös föld
csere után szövetkezeti tulajdonba 
került a birtokuk a kereszttel.

Mintegy húsz éve, hogy vélet
lenül ledöntötték egy mezőgazdasági 
géppel, azóta hever darabokban a 
szántók között és valószínű, hogy 
nem fogják felújítani a közeljövőben.

Szluha szerint, a Zomborban élő Parcsetich család egyik ágának felmenői, Par
csetich Márton (1704-1776), valamint fiai, Antal és József 1753-ban nemesi ran
got kaptak Mária Teréziától, amelyet a későbbiekben, 1790-ben Márton test
vérének, Miklósnak a fiai is megkaptak. Az 1810-es birtokadomány értelmében az 
Ugocsa megyei Rákócz után használhatták a Rákóczi előnevet. Idővel több család
tag is Szabadkára költözött, közöttük a fent nevezett Miklósnak Antal (1752-1807) 
nevű fia, aki Bajsai Vojnits Johannával kötött házassága után került a városba és 
Ignác fia már itt született (1780-1858). Az 1844-es telekkönyvek (SzTL, F 
272.1048) szerint, 577 lánc szállásföld volt Rákóczi Parcsetits Ignácz tulajdonában 
Vámtelekpusztán.. Ugyanez a birtok a XIX. század második felében készült 
telekkönyvekben Parcsetich Ignácnak és második feleségének, Szaghmeiszter 
Jozefának a nevén van vezetve (SzTL, F 75.7). Városi házuk a VI. kör 19. szám 
alatti telken állt (a mai Zombori út 2). A házaspár elhalálozása után a vámteleki bir
tok nagyobb részének örököse az 1831-ben született Mihály fiuk lett, aki egyenes 
ági leszármazott nélkül hunyt el a huszadik század elején.
A XIX. sz. végi telekkönyvi összeírásban a VI. kör 22-es sz. telek és ház özv. 
Zagyva Györgyné Tomasits Rozália tulajdonában volt. Malusev címjegyzékében 
(1906) Zagyva Krisztina és György testvérek vannak említve a városlakók között. 
Mindketten a VI. kör 22-es szám alatt (Vörösmarty utca) laktak.
Özvegy Jelisaveta Stipié (szül. 1909) jelenleg a városban él egy szeretetotthonban.
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Dulić Joko-féle kereszt
A Pacséri út délkeleti oldalán az egykori Birkáss Ricza- és a Vermes

féle birtok közötti szállásánál1 emeltetett 1939-ben egy kőkeresztet a Fratar 
(szerzetes) ragadványnevű Dulić Joko a gyermekeivel.2

A Márványipar kőfaragó cégnél elkészített fehér márványkereszt mai 
is az egykori helyén áll. Legutóbbi felújításakor téglalapra, műkő alapza
tra helyezték és nem pótolták az elveszett, fémöntvény tartozékait. 
Talapzatának nyugati oldalára horvát nyelvű feliratot véstek, amelyben 
utalnak a keresztállítás indítékára -  a fiatalon elhunyt feleség kívánságát 
teljesítette ezzel Dulić Joko :

NA SLAVU BOŽIJU 
I NA ŽELJU POKOJNE 

NEZABORAVNE SUPRUGE I NANE 
PODIŽE JOKO DULIĆ 

SA DICOM 
VRANJOM, LUKOM, JOSOM I VlNCOM3

1939.
INDUSTRIJA MRAMORA 

SUBOTICA

Vagyis: Isten dicsőségére és a meg
boldogult, felejthetetlen feleség és 
édesanya óhaját teljesítve emelteti 
1939-ben Joko Dulić a gyermekeivel: 
Vranjéval, Lukával, Josóval és Vincével.

Az ötvenes években államosítot
ták a Dulió-féle birtokot és így került 
a tanyaudvar szögletében álló kereszt 
is szövetkezeti tulajdonba. Idővel 
lebontották a szállást, a keresztet pe
dig megcsonkították, de továbbra is a 
helyén maradt, a mezőgazdasági bir
toktól a Pacséri úthoz vezető bekö
tőút keleti oldalán, mintegy hetven- 
méternyire az út szélétől.

A gazdasági épületek közelében 
maradt keresztet a család továbbra is 
a sajátjának tekinti és vállalja a gon
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dozását. Legutóbb is ők emeltették újra 1998-ban, miután a kilencvenes 
évek elején véletlenül ledöntötték egy aratócséplő géppel.

1 A századfordulói (XIX-XX.) telekkönyvek és az 1882-es kataszteri térkép szerint, 
a Pacséri és a Betyár út délkeleti szögében egyházi földek voltak, melyeknek a déli 
folytatásában elterülő parcellák Vermes Lajos tulajdonát képezték. Ezektől déleb
bre pedig a Birkáss (Ricza)-féle birtok terült el. Birkáss Istvánnak és feleségének. 
Kádár Annának, valamint gyermekeiknek a birtoka. Az államosított egyházi, 
Vermes- és Birkás-féle parcellákon alakult meg az ötvenes években a Mikićevo 
Termelőszövetkezet. A Vermes- és a Birkáss-birtok között a második világháború 
előtt egy kisebb parcella a keresztállító tulajdonában volt.

2 A keresztállító Joko Dulić felmenői: Iván, a betelepülő. Illés. Milák, Jakab, Iván, 
Jakab és Vince, az édesapja.

3 A keresztállító Joko Dulićnak Vince (1934) fia, a vámteleki vasútállomásnál emel
tetett Dulić Andrija-féle kereszt jelenlegi tulajdonosa.

Jakobcsich-Mamuzsich-féle kereszt
A puszta központi térségében, az egykori Lichtnecker-Jakobcsich-bir- 

tokon állított kőkeresztet 1895-ben Mamuzsich Lázárné Jakobcsich 
Erzsébet, amelynek fenntartására alapítványt is tett a Szent Teréz- 
plébánián. Mokossay keresztjegyzékének 202-es objektuma: 202. Crux 
lapidea in praedeo Vámtelek per Elisabeth Jakobcsich mar. 
Mamusich a. 1895 25/XI structa et 64 cor provisa.

Az 1893-ban, 27 évesen elhunyt testvérhúgának, özv. Lichtneckert 
Józsefné Jakobcsich Teréziának1 a végakaratát teljesítette a keresztállító 
Jakobcsich Erzsébet (1859-1930), amikor az elhunyt után megörökölt 
birtokon fölállította az út menti keresztet.2

A Nagyfényi út nyugati oldalán emelkedő alacsony dombon, évekig 
szabadon állt a keleti tájolású kereszt, majd a kiépített vasút nyugati 
oldalára került, a közelében kialakított vasúti megálló északi végébe.3 A 
II. világháborút követő államosítással a kereszt és szélesebb térsége is 
szövetkezeti tulajdonná vált. A közeli megállót északabbra helyezték, 
majd a későbbiekben felszámolták a vasutat is, így a kereszt visszakerült 
egykori környezetébe, a szántók közepébe az út nyugati oldalán.

Húszméternyire az úttól, téglaalapon áll a gondozatlan homokkő 
kereszt. A talapzatának délkeleti oldalán levő feliratnak a nagyobb része 
olvashatatlanná vált a mállási folyamatban. A megmaradt szövegrészben, 
csupán az emeltető neve és az évszám olvasható4:
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EMELTETTE
MAMUSICH LÁZÁRNÉ 

1895.
KOVÁCS L.

A cifrázott végű csúcsrészen terméskőből készült INRI-tábla, míg a 
korpusz és a Mária-dombormű fémöntvények.

1 A Bajmoki úton keresztet állító id. Jakobcsits József legidősebb fiának, Imrének 
(1814-1890) és nejének, Csernetics Teréziának (1825-1866) a gyermekei: Béla 
(1849-1899), Pál (1851-1874), Erzsébet (1859-1930) és Terézia (1866-1893).

2 A XlX.sz.-végi telekkönyvi összeírások szerint a kereszt környékén, a Nagyfényi 
út nyugati oldalán százöt láncnyi szállásföld volt Lichtneckert József és neje, 
Jakobcsics Teréz tulajdonában a Vámtelek 34116-22-es telekkönyvi számok alatt 
(SzTL, F 75.7).

3 Az 1929-es térképen látható, hogy a mikiéevói vasútállomás a jelenlegitől délebbre 
helyezkedett el. A kereszt az állomás mellett van bejelölve a térképen.

4 A korán megözvegyült (Lichtneckert József 1885-ben hunyt el) Jakabcsics Terézia 
az 1899-ben kelt végrendeletében egy alapítvány létrehozását is elrendelte. Az 
„Özvegy Lichtnecker Józsefné szül. Jakobcsics Terézia alapítvány” néven be
jegyzett alapítvány kezelését a testvérére, Erzsébetre bízta a végrendelkező (SzTL, 
XII 1222/1902).

Kujundžić Joso-féle kereszt
Az egykori puszta nyugati részén, Józsa-falván1 áll a Kujundžić Joso által 

1912-ben emeltetett kőkereszt. Azon a helyen, ahol az Omorovicai út levá
lik a Pacsériról -  az 1929-es térképen a 276-os számmal jelölt szállásnál.

A Palatínus és Bartus-féle műhelyben készült, fehér márványkeresztet az 
Ómorovicai út keleti oldalára állították, a tanyaudvar délnyugati szög
letéhez. A visszaemlékezők szerint a korán elhunyt egyetlen gyermekük, 
Otilija emlékére emeltették a szülők.

Talapzatának nyugati oldalán a horvát nyelvű felirat:

OVAJ KRIŽ PODIŽU 
NA SLAVU BOŽIJU

JOSO KUJUNDŽIĆ
ISUPRUGA

MARGA VUKOVIĆ 
1912. GODINE

Palatínus és Bartus 
Szabadkán.
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Vagyis: E keresztet Isten dicső
ségére, Joso Kujundžić emelteti a fele
ségével, Marga Vukoviótyal 1912-ben.

Az egyenes végű csúcsrészre 
rávésték az INRI-jelölést, míg a kor
pusz és a Mária-dombormű fémöntvény.

Az adatközlők szerint néhány 
évtizede még körül volt kerítve egy 
egyszerű drótkerítéssel és az utódok 
nélkül maradt emeltetők elhunytát 
követően a környéken lakó hívek 
tartották karban. Mára azonban elnép
telenedett az egykori tanyavilág, így 
a kereszt is gondozók nélkül maradt.

1 A Penavin-Matijevics-féle helynévtár
ban (1976): Józsa-falu, határrész, 
Györgyén és Pavlovac között, 1941 - 
tői 1944-ig székely telepesek laktak 
itt.

Dulić Andrija-féle vámteleki kereszt
A tájainkra települt Dulits Iván egyik egyenes ági utóda, Andrija Dulić 

állított kőkeresztet a vámteleki pusztán lévő birtokán 1905-ben, az 1908- 
ban felépült vasút vám teleki megállójának közvetlen közelében.1 A kora
beli pusztát átszelő pacséri vasút és a Tavankutat Nagyfénnyel összekötő, 
ÉNy-DK irányú út találkozásának délkeleti szögletében állt évtizedekig 
azon a helyen, ahol a kőalapzata ma is megtalálható.

A keresztállító dédunokája szerint az emeltetőnek a vámteleki szállás- 
földek2 mellett további birtokai is voltak (tbk. Nagyváradon, földje és 
téglagyára). Vagyona nagy részét azonban elherdálta („hétszer nősült, 
kártyázott és kocsmázott”, jellemezték az örökösei), úgyhogy az 1910- 
ben született Andrija unokája már csak két lánc földet örökölhetett az ősi 
vagyonból.3

A családi hagyomány nem őrzött meg semmit a keresztállítás 
indítékáról.4 A Lőwy-féle műhelyben készült, szürkegránit objektumot 
terméskő alapra állították, néhány méternyire a Tavankutat Nagyfénnyel 
összekötő út déli oldalába, nyolcvan méterre keletre a vasúttól.

A családi birtokon emeltetett kereszt talapzatának északi oldalán 
horvát nyelvű felirat:
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NA SLAVU BOŽIJU PODIŽE

ANDRIJA DULIĆ
SA SUPRUGOM 

MARIJA H. VOJNIĆ 
I NAŠEM DRUŠTVOM

1905.
LŐWY M.

Vagyis: Isten dicsőségére emelteti Andrija Dulić a feleségével, Vojnić 
H. Marijával és a családdal 1905-ben.

Az egyenes végű felső részen öntöttvas INRI-tábla és korpusz. A 
Mária-jelölést vésettel oldották meg.

A mások tulajdonába kerülő egykori Dulits-birtokon a kereszt tovább
ra is megmaradt eredeti helyén. Tíz éve azonban véletlenül ledöntötték és 
hogy mentse az enyészettől a darabokat, a kereszttel szembeni szállás 
tulajdonosa, Vince Dulié (szül. 1934) -  a keresztállító testvérének unoká
ja -  átvitte a telkére.5 Azóta is ott hevernek a tanyakerítés mellett, míg az 
eredeti helyen továbbra is megmaradt a terméskő alapzata. A tulajdonjo
gi viszonyok tisztázása után valószínűleg űjraállítják.6

1 Andrija Dulić (szül. 1860 körül) felmenői: Iván, a betelepülő: Illés, Milák, József, 
Iván (szül. 1800) József (szül. 1838), az édesapja. Adatközlőim a keresztál Utónak 
a városban élő dédunokája, Iván Dulié (szül. 1946) és felesége. Koleta Gabrié 
(szül. 1948-ban) voltak.

2 A XIX. sz. második felében készült telekkönyvek és az 1882-es térképen bejelölt 
telkek elemzéséből látható, hogy a későbbiekben kiépült vasúti megállótól délkeletre, 
az út mindkét oldalán (beleértve a kereszthelyet is a 35361/2-es számot viselő par
cellán) Dulits Józsefnek és feleségének, Vukov Krisztinának, a keresztállító 
szüleinek volt nagyobb birtoka (SzTL, F 75. 7).

3 A keresztállítók Iván fiától származó unokájuk, Andrija Dulié (1910-1986).
4 A közvetlen közelben, 1907-ben megnyílt tanyai iskola tervezésének is köze lehetett

a keresztállításhoz.
5 Vince Dulié (szül. 1934), a keresztállító Vince nevű testvérének az unokája. Néhány 

évtizede vették meg a kereszttel szembeni, egykor a dédszülők tulajdonát képező 
birtokrészt, amely a vásárláskor is Dulits-tulajdon volt.

6 A régóta tervezett györgyéni temető esetleges megnyitásakor a helyi plébános 
szeretné temetői nagykeresztként újraállítani.
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Csóvits-kereszt
A Tavankutat Nagyfénnyel összekötő dűlőút vámteleki szaka-szán, a 

Csóvits soron, ezerméter-nyire délre az egykori vasúttól áll az 1926-ban 
emeltetett Csóvits-féle kőkereszt. A fehér márványobjektumot a hálás 
gyermekek a szülők, Csóvits Jakabnak (1847-1919) és Temunovits 
Dominikának (1846-1899) emlékére állíttatták a huszonöt láncnyi Csóvits- 
birtokon.1 A házaspárnak kilenc élő gyermeke volt a keresztállítás évében 
és az elhunyt tizedikről is megemlékeznek n feliratában

A földbirtok keleti végét kereszt
ben átszelő út és a Krivaja között-'
1926 óta áll a nyugati tájolású kőke
reszt, de az 1881,1894-es felmérési! 
katonai térkép már keresztet jelez a 
jelenleginek a helyén. A családi hagyo
mány szerint itt egy fakereszt állt a 
XIX. században és Csóvits Jakab a 
birtokkal együtt azt is megvette a 
századfordulót megelőző évek egyi
kében.3

A régészek szerint a kereszt 
közelében, a völgy keleti partján volt 
a középkori Vám telek temploma és 
temetője, bár az 1844-es telekkönyvi 
felmérésekben a templomhely a 86-os 
számú parcellán van berajzolva, a 
völgy nyugati partján egy dombon, 
amelyet a vámtelekiek emberem
lékezet óta Templomhelynek neveznek. Feltételezésünk szerint erre a 
dombra állították fel 1829-ben a Vojnits Mihály-féle fakeresztet (lásd ott) 
és annak helyébe emeltették Csóvitsék a családi kőkeresztet 1926-ban.

Az adatközlők szerint Csóvits Jakab a megvásárolt birtokán álló 
korhadó fakeresztet még néhány évig gondozta, de az annyira tönkre
ment, hogy a világháború alatt kidőlt és már nem lehetett újraállítani. A 
család további birtokokat szerzett a kereszt és a vasút közötti útszakasz 
mentén, több tanyát is felépítettek, így a környékbeliek Csóvits sorként 
kezdték nevezni a tanyasort, a kereszt pedig Csóvits-keresztként került a 
köztudatba.

Az 1919-ben elhunyt családfő, Csóvits Jakab emlékére egy fehér 
márványkeresztet emeltettek a gyermekeik 1926-ban az egykori fakereszt 
helyén. Műkőalapon nyugvó talapzatának nyugati oldalán a horvát nyelvű 
felirat:
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NA SLAVU BOŽIJU 
U SPOMEN

JAŠE ČOVIĆ 
I s u p r . DÖME TEMUNOVIĆ

PODIGLI OVAJ KRST SINOVII KĆERI: 
VECO,4 JAGA, POK. STIPAN, PERE, ETELA, BLAŠKO, 

VRANJE, GRGO, TERESKA I DR. JOSO ČOVIĆ
1926.

MÁRVÁNYIPAR
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Templomhely a későbbi Csóvits-birtokon (1844)

A Csóvits-kereszt helye (1881)



Vagyis: Isten dicsőségére és a szülők -  Čović Jašo és neje, Temunović 
Doma -  emlékére emelték e keresztet fiaik és leányaik: Veco, Jaga, a 
megboldogult Stipan, Pere, Etela, Blaško, Vranje, Grgo, Tereska és dr. 
Joso Čović 1926-ban.

Az egyenes végű felső részről hiányoznak a mellékek, a fémöntvény 
INRI-tábla és a korpusz, míg a Szűzanya képét bevésték a keresztszárba.

A birtok a kereszttel ma is a család tulajdonában van, amely továbbra 
is vállalja a karbantartását. Jelenlegi gondozója a szálláson lakó Jašo 
Čović (szül. 1959), az egyik keresztállítónak, Blaško Čovićnak az unokája.

1 A kereszthely az 1882-es térkép szerinti 35402-es számú parcellán van, amely a 
századforduló telekkönyveiben Csovits Jakabnak és feleségének. Temunovits 
Domának a nevére van bejegyezve. A jelzett helyen mintegy huszonöt láncnyi 
szántója volt a házaspárnak, a környéken pedig további birtokrészek voltak a tula
jdonukban (SzTL, F 75.7).

2 Ötvenméternyire az ér jobb partjától -  hetvenméternyire az út keleti oldalától.
3 Az 1844-es telekkönyvek szerint a pusztán nem voltak Csóvits nevű birtokosok. A 

család úgy tudja, hogy az 1847-es születésű Csóvits Jakab a házassága révén került 
Vámtelekre, ahol a feleségének felmenői az újabb kori betelepülés óta éltek (SzTL, 
F 272.1048).

4 A legidősebb fiúnak, Vecónak (1867-1932) és feleségének, Julija Malagurskinak 
városi házuk a Prešeren és a Masaryk utca kereszteződésében volt) két fiuk és három 
leányuk érte meg a felnőttkort: Marta, Jelisaveta. Dominika, Tomo (1903-1979) és 
Stipan (szül. 1910). Tomo Čović tanyáját a Csóvits sor elején a fia, Veco (szül. 
1934) örökölte, ahol 2000 óta búcsút tartanak a györgyéni plébánia szervezésében 
Fekete Mária (Crna Gospa) tiszteletére.

Dulić Antun-féle vámteleki kereszt
A Vámteleken élő, Židoran1 ragadványnevet viselő Antun Dulić (1864-1920) 

emeltetett kőkeresztet 1901-ben az apjától és nagyapjától örökölt birtokon 
a puszta déli részén, a Nagyfényi út és a Krivaja völgye között.2

A nagyapjának, Dulits Jánosnak (1815-1901) a halála után felállított 
kereszt feliratában az emeltető, Antun Dulić, valószínű, hogy szerénységből 
nem említi sem a saját, sem a közvetlen családtagjainak a nevét -  a feleségét, 
Róza Šarčevićet (1867- 1935), illetve a fiait, Vecót (1883- 1964) és Markót 
(1890-1960). A feliratban csupán az elhunyt édesapját, Veco Dulićot tünteti fel.

Az 1901-ben, Kisboldogasszony napján felszentelt vörös márvány
kereszt a puszta déli határában állt, a Nagyfényi út 5650 méterénél, a nyu
gati oldalán. A környékbeli tanyák többségét lebontották az elmúlt évti
zedekben és az út egykori nyomvonalát is megváltoztatták, így került a 
kereszt a szántóföld közepére, egy meghagyott, a tanyahelyet jelző akácfa 
mellé.
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A háborút követő keresztdöntögetésben ezt is vandálul ledöntötték3 és 
nem emeltették újra. Evtizedekik hevertek az összetört felső rész darabjai 
a téglaalapon nyugvó, álló talapzata körül. Fémöntvény mellékeit, a kor
puszt és a Mária-domborművet egy közeli szálláson őrzik napjainkig, vi
szont az INRI-tábla összetört, a cifrázott végű csúcsrészen továbbra is a 
helyszínen maradt.

Talapzatának délkeleti oldalán a horvát nyelvű felirat:

O v a j  z n a k

NAŠEG OTKUPLJENJA 
NA VEĆU SLAVU I HVALJU 

PREDRAGOGA SPASITELJA SVITA 
PODIGLA JE  OBITELJ

P. VECE DULIĆ 
1901 GODINE RUJNA 15.

HVALJEN BUDI ISUS NADA NASA
p o s v e  v ik e  Á m e n

KOVÁCS L.

Vagyis: Megváltásunk e jelét a világ szeretett megváltójának nagyobb 
dicsőségére és dicsőítésére a megboldogult Veco Dulié családja emelte

1901. szeptember 15-én. Dicsértessék 
a Jézus, a mi reménységünk. Mind
örökké, ámen.

A határrendezésekben az egykori 
földbirtok tulajdonost cserélt, de a 
család a romos objektumot továbbra 
is a sajátjának tartja. 2003 májusában 
a keresztdarabokat az állító unokájá
nak a beleegyezésével a nagyfényi 
plébánia udvarába szállították, azzal 
a szándékkal, hogy idővel az újzsed- 
niki temető katolikus részébe helye
zik nagykeresztként, ehhez azonban 
a mai tulajdonos nem járult hozzá. A 
nagyfényi plébános szerint való
színű, hogy felújítják 2004 folyamán 
és az egykori Vojnits Etelka-féle 
kereszt helyére fogják állítani Verusi- 
cson, az E-75-ös úton.
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1 A vámteleki Veco Dulićnak a fia, Antun (a keresztállító) volt az első Židoran mel
léknevet viselő családtag. Miután a nőtestvéreivel megosztozott az apai örökségen, 
harmincláncnyi birtok maradt a tulajdonában, ám rövid idő alatt további vagyonra 
tett szert és ezzel „kiérdemelte" a Zsidorán melléknevet („máról holnapra 
gazdagodott, mint a zsidók,. -  mondják kissé irigykedve a környékbeliek).

2 Az 1882-es telekkönyvi felmérések szerint a kereszthely közvetlen környékén, a 
Nagyfényi út mindkét oldalán Dúlits Félixnek (János fia) a 34465-től 34475-ig ter
jedő számok alatt, hatvanöt láncnyi szántóból, kétláncnyi rétből, háromláncnyi 
nádasból és szállásból álló birtoka volt. amely nyugaton a Krivajáig terjedt. A 
közelben további két Dulits-birtok található, amelyek a keresztállítónak és 
nagyszüleinek, Dulits Jánosnak és Milodanovits Rózának a tulajdonában voltak. A 
nagyapa. Dulits János (1815-1901), a tájainkra betelepülő Dulits Iván szépunoká
ja volt. Felmenői: Iván, Illés. Milák. Márk és Gergely (1770- 1855). az édesapja. 
A szüleitől örökölt györgyéni birtokát oly mértékben gyarapította, hogy hat fiának 
és két leányának egyenként hetvenláncnyi szállásföldet hagyhatott örökségül, ame
lyeket a város különböző pusztáin vásárolt, Vecónak pl. Vámteleken, a későbbi 
kereszthelynél. Az apjától örökölt lakóházán (III. kör 1-es szám alatti telken, a mai 
Gundulić utca 51.) többen is osztoztak a fiai közül.

3 Az adatközlők szerint 30 évvel ezelőtt rombolták le egy mezőgazdasági géppel.

Vidakovits Mukits-kereszt
Az egykori puszta déli határvonalán, a Bajmok-Csantavéri út mellett 

álló szállásánál emeltetetett 1943-ban egy vörös márványkeresztet 
Vidákovits Mukits Márk.

A családi birtok már a XIX 
században ezen a helyen, a Krivaja- 
patakon átívelő híd közelében talál
ható. A kataszteri összeírás és a/
1882-es részletes térkép szerint eg> 
észak irányból húzódó dűlőút és a 
Bajmok-Csantavéri út keresztező
désének nyugati szögletében levő 
szállásföldparcellák, Vidákovits 
Mukits Mártonnak és kiskorú gyer
mekeinek, Márknak és Saroltának a 
nevén voltak bejegyezve.1 A birtok 
keleti oldalán levő szállásnál, a 

dűlőút nyugati oldalára állított pusz
tai kőkeresztet a későbbiekben 
Vidákovits Mukits Márk, aki már 
akkor egyedüli tulajdonosa volt a 
birtoknak.
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A háborús évek közepén emeltetett, keleti tájolású kereszt jelenleg a 
megmaradt déli tanya udvarának északkeleti szögleténél áll, hetven- 
méternyire a Bajmok-Csantavéri úttól. Talapzatának kétnyelvű, moha
lepte feliratában utalás történt a keresztállítás indítékára is -  a békéért 
való fohászkodás:

DICSŐSÉG ISTENNEK 
BÉKE AZ EMBEREKNEK 

SLAVA BOGU 
A MIR LJUDIMA NA ZEMLJI 

PODIGAO OVAJ KRIŽ,
MARKO M. VIDAKOVIĆ 

15 j a n . 1943.
G ránitk ő  Ipar

TULAJDONOS BOJNITZKY MIKLÓS 
SZABADKÁN

Vagyis: E keresztet, Marko M.Vidaković emeltette 1943. január 15-én.
Egyetlen tartozéka az egyenes végű felső részen elhelyezett 

fémöntvényű korpusz.
Az elmúlt évtizedekben többször is tulajdonost váltott a birtok. A 

keresztállító elköltözött a tanyáról és a kereszt gondozását a környéken 
lakók vállalták, akik közül már kevesen emlékeznek az emeltetőjére, 
Vidákovits Mukits Márkra.

1 Az 1882-es térkép és a XIX. sz. végi telekkönyvi felmérések szerint, a jelzett utak 
kereszteződésben Vidákovits Mukits Mártonnak és feleségének, Mamuzsich 
Krisztinának, valamint kiskorú gyermekeinek (Márknak és Saroltának) egy 15 
holdnyi, három parcellára osztott birtok volt a tulajdonában, három szállással a bir
tok keleti oldalán (SzTL, F 75. 7).
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GYÖRGYÉN



Györgyéni keresztek (1929)
1. A Gerard Stantić Tomo-féle emlékkereszt 2. A Dulich Dávid és a Jakab-féle kereszt 
3. A Sztantich Iván-féle kereszt 4. A Stipić Ivan-féle kereszt 5. A Sztipich Máté és a 

Lázár-féle kereszt 6. A Dulié Pere-féle kereszt 7. A Sztantich András-féle kereszt 
8. A Dulits József-féle kereszt 9. A Jaramazovich András-féle kereszt 10. Az Ivkovié 

Ivandekié-kereszt 11. A Fábián-kereszt
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Györgyéni keresztek (1929)
12. A Mamuzsich-Malagurszki-kereszt 13. A Milyacski Maták Antal-féle kereszt
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A középkori Györgyén (Gywrge) templomának és temetőjének helyét 
már Iványi István idejében is ismerték. Ő maga is végzett ásatásokat a 
Bács-ér (Nagy-völgy) jobb partján emelkedő dombok egyikén, a Kraljičina 
zemlja nevű régészeti lokalitáson, amelyet a huszadik század régészei 
részben feltártak. A jelenlegi településtől északnyugatra, a Bács-ér nyu
gati partján, azon a helyen, amelyet „Kraljicina zemlja" név alatt 
ismer a környékbeli lakosság, egy templom romjai és település nyomai 
találhatók. A cserepek azt bizonyítják, hogy itt, Györgyénnek a XV. 
században való első említése előtt, három-négyszáz évvel korábban 
volt település. (Szekeres-Ritz).

A török időkben elpusztult a falu és elnéptelenedett környékét a hódolt
ság után pusztaként csatolták a városhoz. A XVIII-XIX. században foko
zatosan benépesedik (1880-ban 1546 lélek lakja, 1904-ben 1871 a puszta
iak száma -  többnyire római katolikus hívők -  Iványi I.) és a huszadik 
században, az 1971-es adatok szerint 1927 horvát, 462 szerb és 278 ma
gyar él a századelőn kialakult tanyaközpontban és a környező szállásokon 
(Penavin-Matijevics). A Nagyfénnyel, Topolyával, Bajmokkal és Vámte
lekkel határos puszta XIX. századi területe napjainkban kibővült Vámtelek 
és Nagyfény térségének egy részével. Az 1935-ben felépült r. k. templom
mal pedig gyakorlatilag véglegesült a falu központi és perifériás részeinek 
térbeli elrendeződése.

A pusztát átszelő régi utak (Pacséri, Nagyfényi, Bajmoki és Ómorovi- 
cai) mellett, a település fejlődésében meghatározó szerepe volt a Szabadka- 
Cservenka közti vasútvonalnak, melyet 1908. december 24-én adtak át a 
forgalomnak. A falu központja a kis vicinális megállójánál alakult ki, az 
ENY-DK irányban húzódó Krivaja-patak nyugati ágának, a Nagyvölgynek 
nevezett vízfolyás bal partján.2

Az egyházi jegyzékek szerint a puszta szakralizációja a XIX. század 
második felében emeltetett közkeresztekkel kezdődött, a kutatásunk során 
azonban olyan adatokat találtunk, amelyek azt igazolják, hogy már néhány 
évtizeddel korábban is állt kereszt a pusztán, ugyanis az 1834-1841-es 
térképeken egy út menti kereszt látható a Dulich-féle földeken, a Csantavér- 
Bajmoki út és a Nagyvölgy kereszteződésénél.3

A tanyaközpontnak nincs temetője. A múlt században többször is fel
vetették megnyitásának szükségességét, de a temetőhely meghatározásán 
túl sosem jutottak tovább ezek a kezdeményezések. A kilencvenes években 
a polgárháború elől menekülő szerb lakosoknak 2001-ben templomot 
kezdtek építeni.

1 A földbirtok tulajdonosainak a családneve Kraljica (Királynő) és nincs semmi köze 
egy középkorból eredő, állítólagos megnevezéshez.
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2 A puszta északi részén, a Krivaja bajmoki és tavankúti ágának egybefolyásával 
alakul ki a Nagyvölgynek nevezett folyószakasz.

3 SzTL. 3.1.3.28. és 3.1.3.29.

Sztipich Máté és Lázár-féle kereszt
Sztipits Máté (szül. 1829) és Lázár (szül. 1838) fivérek,1 györgyéni 

birtokosok 1869 februárjában folyamodtak a tanácshoz az alábbi 
kérelemmel2:

Tekintetes Tanács !

A györgyéni pusztán, saját földünkön3 az isteni tisztelet megdi- 
csőítésére egy fakörösztöt óhajtván állítani, ’s ez mi elébb teljesíteni 
is, alázattal esedezünk, méltoztassék a helyszínére egy mérnököt 
kiküldeni, hogy az ország utón levő területet, mely a nélkül is járhat- 
lan, szabályozván, nekünk kimutassa a legczelszerűbb helyet a 
kereszt felállítására.

Mély tisztelettel maradván alázatos szolgái
Sztipits Máté és Lazó testvérek szabadkai lakosok

Habár a folyamodvány keltezését követő 11. napon felállították a 
keresztet, Antunovits József tanácsnok csak három év elmúltával engedé
lyezi az erre vonatkozó okiratok levéltári elhelyezését4: Karvázy Pál 
mérnök ur közben jöttével az érdeklett fakereszt 869-ik évi február 
hó 24-kén alkalmas helyre felállítatván, s folyamodók állítása szerint: 
a keresztalapítványi összeg 24 forintban fötiszt. Probojcsevics János
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esperes ur kezeibe leiévén fizetve -  ez ellen akadály a hatoság részéről 
nem forog fenn. Az ügyirat irattárba teendő. Szabadkán, decz. 30-án 
871.

Tormásy a fenti tanácsnoki jelentés felületes olvasata nyomán jelölte 
meg az 1871-es évet a keresztállítás idejének: 1871-ben ..., Sztipich Máté 
a györgyéni pusztán szintén fakeresztet. Mivel a keresztnek volt 
alapítványa, rákerült a Mokossay Mátyás-féle jegyzékre is (1901), 
melynek 204. számú objektuma: 204. Crux lignea in praedeo Györgyén 
a. Stephano et Mattheo Stipich 1869 26/11 48 coronis provisa. (Lázár 
testvér helyett tévesen István, az édesapa van jelezve).

Sztipich Máté és Lázár-féle kereszt, kérvény (1869)
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Az egykori pusztát ÉK-DNy irányban átszelő Pacséri út északi oldalán -  
száz méterre keletre a Tavankúti-völgyet átívelő hídtól, a Sztipich-féle 
földeken állították fel a fakeresztet Sztipich Máté és Lázár az 1860-70-es 
évek fordulóján.

Az eredeti keresztet nem jelzi az 1882-es felmérésű kisléptékű térkép, 
ám az 1881-es katonain be van jelölve, ugyanúgy az 1929-ik évin is. A 
családi hagyomány és a szemtanúk szerint egy bádogtetős és pléhmellékes 
(INRI-tábla, korpusz és Mária-képes tábla), déli tájolású fakereszt volt, 
amit az emeltetők örökösei mindig is a magukénak tudtak és többször 
felújítottak, pl. 1942-ben Stipić Iván (1912-1980), a keresztállító Máté 
dédunokája.

Az 1987-ben kidőlt korhadt fakeresztet már nem lehetett újítani. Ezért 
a helyére egy műkőből készültet emeltetett a család, a mostanit. Négy, 
alacsony betonoszlop közé, betonalapra helyezték a keresztet, amelyet tel
jesen fehérre festettek. Az egyenes végű csúcsrészre fémöntvényű INRI- 
táblát szereltek. A szintén fémöntvény korpuszt egy egykori út menti 
keresztről mentettek át, amely az ómorovicai határban állt. Az egyedüli 
megjelölése az alapba vésett évszám: 1987. Felállítását követően, október 
4-én szentelték fel a helyszínen tartott istentisztelet alatt.

A családi keresztet a továbbiakban is a keresztállító Máté ükunokája, a 
közelben lakó Iván Stipić (szül. 1950) gondozza.5

1 A családkutató Nikola Stipić adatai szerint a Sztipich (Stipić) család felmenője, 
Sztipich Lőrinc (1678-1734) gyermekként vett részt a betelepülésben. Piukovich 
Ilonával kötött házasságában született Albert (1710-1772) fia, aki Vukelich Katalint 
vette el feleségül. Albertnak és Katalinnak nem volt saját gyermeke, ezért egy 
német kisfiút fogadtak örökbe: Müller Reiner Matthiast, akinek a házassági 
kivonatán is jelzik 1756-ban, hogy Sztipich Albert nevelt fia. A köznép, tekintettel 
a származására, a Svabo ragadványnéven kezdte nevezni Mátét és egyetlen fiát, 
Jakabot, majd az unokáit, Istvánt és Mátét. Sztipich István második, Vidákovich 
Dominikával 1827-ben kötött házasságában születtek a keresztállítók, Máté és 
Lázár.

2 SzTL, 672/polg. 1869.
3 Az 1844-es telekkönyvi felmérések szerint, a Tavankúti- és a Bajmoki-völgy, 

valamint a Pacséri út találkozásánál, az út mindkét oldalán Stipich-birtokok voltak. 
Az út északi oldalán terült el a keresztál lítók édesapjának, Sztipich Istvánnak a 134 
lánc szállásföldje, míg a szomszédos, 206 láncnyi parcella a testvérének, Máténak a 
birtokában volt. (SzTL, F 272.1038). A század második felében végzett összeírás 
szerint a keresztnél nyolcvanholdnyi szállásföld volt a keresztállító Sztipich 
Máténak és feleségének, Franciskovics Rózának a nevén vezetve. Városi házuk a 
IV. kör 244-s számú a Zombori úton, amely az 1906-ban készült, Malusev-féle lakó
jegyzékben a fiuknak, Károlynak a tulajdonában volt -  a mai Zombori út 35-ös és 
37-es telken (SzTL, F 377. 7).

4 SzTL, 672/polg. 1869.
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A Sztipich Máté és a Lázár-féle kereszt, jelentés (1871)
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5 A keresztállítás egyik kezdeményezőjének és kivitelezőjének. Stipich Máténak a 
második házasságában (1852-ben vette feleségül Franciskovics Rózát) egy fia 
született. Károly (szül. 1859). akinek két fia érte meg a felnőttkort: Ferenc 
(1881-1924) és Lázár (1886-1943). Lazar Stipié és Kiara Šarčević fia volt az 
1942-es keresztújító Iván. akinek Marta Bajiétyal kötött házasságában hét, felnőtt
kort megért gyermek született, köztük Iván, az 1987-es kereszt állítója.

Stipić Ivan-féle kereszt
Az ősi Sztipich- (Svabo)-féle birtok egy részének mai tulajdonosa, az 

1869-ben keresztet állító Sztipich Máté egyenes ági leszármazottja, Iván 
Stipić (szül. 1950) és felesége, Amalija Dulić (szül. 1958) egy kő
keresztet emeltetett 2001-ben a szállásuk közelében, a Misiéevói műút 
nyugati oldalán.1

A keresztet az 1944 utáni rend
szerváltásban áldozatul esett család
tagok emlékére állították a műút és a 
szállásra vezető út kereszteződé
sének északi sarkába. Egy helyszíni, 
tábori istentisztelet keretében, 2001. 
szeptember 14-én meg is áldották. A 
Zvonik októberi számában így ír az 
eseményről: ÚJ KERESZT GYÖR- 
GYÉNBEN A Kereszt felmagasz- 
talása ünnepének vigiliáján a 
Stipié-fivéreknek (Svabo): Željko- 
nak és Ivannak, valamint az utób
bi feleségének, Amálijának a szál
lásán megáldottak egy újonnan 
felállított keresztet. Stipiéék az új 
feszületet az 1945-től 2000-ig ártat
lan áldozatként elhunyt család
tagok emlékére emeltették. Száznál is több hívó jelenlétében iMarijaii 
Đukić, a jelenlegi davori (Nova Gradiskánál), egykor györgyéni 
plébános, valamint Večerin Slavko bajmoki plébános áldották meg az 
új keresztet a helyszínen celebrált istentisztelet alatt.

A betonalapon nyugvó, fehérre festett betonkeresztre szerelt fémönt- 
vénykorpuszt a püspöki hivatalból szerezték. A másik tartozéka az egye
nes végű csúcsrészen elhelyezett INRI-tábla. Egyelőre az alapzatba vésett 
2001-es évszámon kívül, nincs más megjelölése.2
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1 Ivan Stipić (szül. 1950), az 1829-ben született Sztipich Máté és Franciskovics Róza 
ükunokája. A szállása az ükapja által emeltetett kereszttől néhány száz méterre 
északra, a Tavankúti-völgy bal partján található. Ö és a felesége állították fel 1987- 
ben a fentiekben leírt kereszt helyén, a Pacséri útnál, a mai betonkeresztet.

2 A család a közeljövőben el fog helyezni a kereszten egy fémtáblát az állítok
adataival.

Dulić Pere-féle kereszt
Az I. világháborúban elesett fiuk emlékére emeltettek a szülők, Dulić 

Pere és Ilka Mamužić 1923-ban egy kőkeresztet a györgyéni birtoku-kon.1 
A földek államosítását követően, az ötvenes években megalakult 
szövetkezet szántóján áll napjainkban a kereszt, a Misióevo-Györgyéni 
műút nyugati oldalán, néhány száz méterre a falu északi szélétől.

A Lőwy-féle cégnél készült, fehér márványkereszt talapzatának keleti 
oldalán a horvát nyelvű felirat:
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NA SLAVU BOŽJU 
NA SPOMEN SVOGA SINA

MARKA DULIĆ
KOJI JE U 23. GODIŠNJOJ DOBI SVOGA MLADOG ŽIVOTA 

PAO NA KARPATSKOM RATIŠTU 25. VELJAČE 1915.
PODIŽU RODITELJI

PERE DULIĆ 
I ILKA MAMUŽIĆ 

1923.
BILA TI USPOMENA BLAGOSLOVLJENA 

I NEZABORAVLJENA.

MARVÁNYIPAR
SUBOTICA

Vagyis: Isten dicsőségére, fiuk, Dulić Maik emlékére, aki ifjú életének 23. 
évében, 1915. február 28-án elesett a kárpáti fronton, emeltetik 1923-ban a 
szülők: Pere Dulić és Ilka Mamužić. Legyen az emléked áldott és felejthetetlen!

Az egyenes végű felső rész fémöntvény tartozékai, az INRI-tábla és a 
korpusz ma is rajta vannak, míg a hiányzó Mária-domborműnek csupán a 
rögzítéshelye látszik.

Az emeltető Pere Dulié, az XVII század végén betelepült Dulich Iván 
egyenesági leszármazottja. A leszármazási tábla a következő: Iván, Illés, 
Milák, József, Bartholomeus, Kozma és József, az édesapja. A családi hagyo
mány szerint Dulich Kozma (Kuzman), a keresztállító nagyapja egy ragad
ványnevet kapott, a Kózsót (Kožo) és a tőle számított családtagokat így 
hívták a továbbiakban, magát a keresztet is Kózsó-féle keresztként isme
rik a környéken lakók (Kožin križ).

A II. világháború utáni kisajátításokban a család elvesztette a györ- 
gyéni birtokát, amely ma is társadalmi tulajdonban van. Ettől függetlenül 
a Dulić család tagjai továbbra is a sajátjuknak tekintik a keresztet és vál
lalják a gondozását.2

1 Adatok a keresztállító nagyapjának, özvegy Dulich Kozmának az 1853-ban írt 
végrendeletéből: ingatlan vagyonát egyetlen fia, József fogja örökölni -  110 lánc 
szállásföld Györgyénben és 11 lánc Vámteleken, 27 kapa szőlő a Bajai szőlőkben, 
valamint két városi ház a IV. körben. Leányait, Katalint (Sztantich Jánosné) és 
Krisztinát pénzben elégítette ki. Krisztina 1853-ban még hajadon volt és 
Szkenderovits Kálmánnal járt jegybe. Az esküvő után Tavankútra költöztek és ők 
építették fel a felsőtavankúti Szent Anna-kápolnát az 1870-es években ( SzTL, 10. 
A.14./1857, nyilvánosságra hozva a végrendelkező halála után, 1957. májusában).
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2 A háborúban elesett Marknak (1892- 1915), a szülők legidősebb fiának nem maradt 
utóda. A másik fiú, Ferenc családot alapított - egyik leányunokája. Varga Horgossy 
Mária ma a városban lakik a keresztállító dédapja házában, az egykori Aranyszar
vas utcában (a mai Zágráb utca 9).

Jaramazovich András-féle kereszt
Tormásy az 1869-es évvel kapcsolatosan ezt írja: 1869-ben két kő

kereszt emeltetett, ... , a másik Jaramazovich András1 által a györ
gyéni pusztán.

Az 1882-ben, telekkönyvi használatra készült kisléptékű térkép szerint 
egy kereszt állt a későbbiekben kiépült vasútállomásnál, az Ómorovicai és 
a Bajmok-Csantavéri útak korabeli nyomvonalai kereszteződésének dél
nyugati sarkában. A kőkereszt jelenleg is az eredeti helyén áll és 
Jaramazov-keresztként ismert 2
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A objektum felirata teljesen megsemmisült, de a fenti évszámokat 
számításba véve nem fér kétség ahhoz, hogy a Jaramazovich András által 
1869-ben állított keresztről van szó és nem a Mokossay-féle jegyzéken 
szereplő, Jaramazovich János-féle, 1890-ben alapítványozottról,3 attól 
függetlenül, hogy az 1869-es keresztállító nem szerepel birtokosként 
Györgyénben a XIX. századi telekkönyvi összeírások szerint.

A vasúti sínek és az egykori állomáshoz vezető út kereszteződésének 
déli oldalán áll jelenleg a terméskő kereszt, amely magán viseli a térsé
günkben az 1860-70-es években emeltetett kőkeresztek jegyeit (talapzati 
díszítése, a csúcsrészek kiképzése, valamint a saját anyagú tartozékai).

A talapzat déli oldalát feltehetőleg magyar nyelvű felirattal látták el 
1869-ben, amely azonban ma már teljesen olvashatatlan. Az elmúlt 
évtizedekben a környékbeli hívek és a plébánia tartották karban. 
Legutóbb 1985-ben újították fel. Ekkor készítették a díszes kovácsoltvas 
kerítését és az alapzata köré a betonszegélyt.

1 A XIX. századi telekkönyvekben (az 1844-es és a századvégi összeírások szerint) 
Jaramazovich András nem volt a györgyéni birtokosok között. 1844-ben valószínű
leg még az apja nevén volt vezetve a földbirtok, a századvégen pedig már az örökö
seit tüntetik fel tulajdonosként.

2 Az 1844-es telekkönyvi összeírásban a későbbi kereszthely közelében Jarama
zovich Antal és özv. Jaramazovich Miklósné voltak a birtokosai két, 130 láncnyi 
parcellának (SzTL, F 272.1038). A századvégi kataszteri összeírásokban használt 
1882-es térképen a kereszt a 36086-os és a 36079-es parcellák határvonalon van 
bejelölve, amelyek a századvégen Jaramazovich Balázs és István, valamint két 
kiskorú, szintén Jaramazovich Balázs és István nevén vannak bejegyezve (SzTL, F 
377.7).

3 Mokossay M. jegyzékében találunk egy kőkeresztet, amelynek fenntartására 
Jaramazovich János alapítványt tett 1890-ben a Szent Teréz-plébánián (lásd alább).

Jaramazovich János-féle kereszt
A Jaramazovich János által 1890-ben emeltetett és a Szent Teréz- 

plébánián alapítványozott kőkeresztről, csak Mokossay keresztjegyzé
kében találtunk adatokat: 208. Crux lapidea in praedeo Györgyén a. 
Joanne Jaramazovich á. 1890 aedificata et 100 cor. provisa.

Kőkeresztről lévén szó, furcsa, hogy nyomtalanul eltűnt. Feltételezem, 
hogy nem is egy új keresztre tettek alapítványt 1890-ben, hanem a koráb
bi, Jaramazovich András-féle, 1869-ben emeltetett kőkereszt alapítványát 
fizette ki az állító örököse, Jaramazovich János az említett évben.

169



Milyacski Maták Antal-féle kereszt
Az északnyugat irányból folydogáló Nagyvölgy-patak, miután meg

kerüli a falut és elhagyja az Ómorovicai utat, széles mederben, kelet 
irányban folytatja az útját. A völgy északi oldalával párhuzamosan egy 
régi út húzódik, amely a jelenlegi vasútállomás környékét köti össze a 
Nagyfényi út keleti oldalán álló Dulié-szállásokkal.

Két kilométernyire az állomástól, az egyik útkanyarban jelenleg egy 
felújított fakereszt áll, amelyet a környékbeliek Hajluda-keresztnek ne
veznek, a jelenlegi tulajdonos, Stipan Kujundžić ragadványneve után.

Néhány méternyire az útszegélytől, egy kitéglázott térség közepén, két 
alacsonyabb, betonalapba ágyazott faoszlop közé erősítve áll a fakereszt 
felső része. A déli tájolású objektum bádogtetőzete fehérre, a farészek és 
pléhtartozékai (az INRI-tábla és a korpusz) pedig barnára vannak festve.

A kereszt közelében lakó Stipan Kujundžić (szül. 1944) és felesége, 
Terezija Stantić szerint, a szántót Stipan édesapja, Iván (1899-1976) 
vásárolta a húszas évek végén, miután feleségül vette Marta Orčičot. A 
Milyacski Maták családtól szerzett szántóföldön egy régi, korhadt, bádog
tetős, pléh korpuszos fakereszt állt a jelenleginek a helyén.

Az új földtulajdonosok vállalták a karbantartását és 1958-ban fel is újí
tották. Miután 1993-ban kidőlt egy viharban, Iván fiai, Stipan és Lazar 
(1931-1995) egy újat emeltettek a régi, elkorhadt kereszt helyébe. Az 
elmúlt években Stipan Kujundžić (1944) és családja gondozta a birtoku
kon levő keresztet.

A XIX-XX. század fordulójának telekkönyvi bejegyzései és az 1882-es 
térkép szerint a kereszt azon a húsz lánc nagyságú parcellán áll, amely 
Milyacski Maták Antal fiának. Istvánnak a tulajdonában volt.1

__ ."1 . - ífir — -
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Mokossay keresztjegyzékének 209 objektuma: 209. Crux lignea in 
praedeo Györgyén ab Antonio Milyacski a. 1892 8/VI 48 cor. provisa.

A források adatainak elemzése után nem fér kétség ahhoz, hogy a 
jelenlegi fakereszt helyén az 1892-ben, Milyacski Antal által emeltetett 
kereszt állt, amelyre az emeltető alapítványt tett a Szent Teréz-plébánián.

1 SzTL. F 337. 7

Mamuzsich-Malagurszki-kereszt
A város egyik legtekintélyesebb polgármesterének, Lazar Mamuzsich- 

nak az édesanyja, özv. Mamuzsich Pálné, született Malagurszki Koleta1 
emeltetett 1898-ban egy kőkeresztet a györgyéni birtokán, amelyre alapít
ványt is tett a Szent Teréz-plébánián. Mokossay keresztjegyzékének rész
lete: 210. Crux lapidea in praedeo Györgyén a. Coleta Malagurszki, 
vid. Mamuzsich 1898 10/111 64 cor. fundata.

Az 1929-48-as térképek keresztet jelölnek ötszáz méterre keletre a 
Milyacski-féle kereszttől és négyszáz méterre a Nagyfényi úttól, a kelet
nyugat irányú dűlőút déli oldalában.2

Az adatközlők szerint a jelzett helyen -  ötvenméternyire az úttól -  a 
60-as évekig állt az északi tájolású kőkereszt, amelyet részben lerom
boltak az ötvenes években, majd fokozatosan széthordták a darabjait. 
Jelenleg a helyszínen semmi sem utal az egykori kereszthelyre.

1 Mamuzsich Pál és Malagurszki Koleta fia volt Lazar Mamuzsich (1847-1916), a 
város közismert polgármestere. A száz évvel ezelőtt elkészített családfa szerint a 
keresztállító Malagurszki Koleta férje, Pál, az 1700-as évek második felében a 
városba érkező Mamuzsits József dédunokája volt. Felmenői: József, Máté és 
Lázár, az édesapja.

2 Az 1844-es telekkönyvi összeírás szerint, a keresztet a későbbiekben a 96-os számú,
109 lánc nagyságú parcellára állították, amely Mamuzsits Pál tulajdonában volt 
(SzTL, F 272. 1038). Mamuzsits Pál 1861 előtt hunyt el, mert Malagurszki Koleta 
a fiát özvegyként íratta be 1861-ben a szabadkai gimnáziumba (Rukovet, 2003, 
XLVIII. évf.). A XIX. századvégi telekkönyvek szerint, a kereszt környékén özv. 
Mamuzsich Pálnénak harmincnyolc holdnyi szállásföld volt a birtokában. A szom
szédos parcella tulajdonosa pedig Mamuzsich Lázárné, Jakobcsich Erzsébet volt. 
Mindkettőnek a városi házaként az V. kör 5. számú telken épült házat tüntették fel, 
a mai Zombori út 16-ost (SzTL, F 377.7).
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Szkenderovich Kátmán-féle kereszt
A Szkenderovich család egyik ága a Kajgana ragadványnevet kezdte 

viselni a XIX. sz. közepétől. A nevet Szkenderovich Iván kaponyai juhász 
kapta, akinek Matko fia a feleségével, Gyukits Viktóriával több száz lánc- 
nyi földet vásárolt a tizenkilencedik század második felében Györgyén és 
Nagyfény határában, a Bajmok-Topolyai és a Nagyfényi utak kereszte
ződésénél.1

A családi hagyomány szerint, a birtok közelében, kétszáz méternyire 
nyugatra a Bajmok-Topolyai és a déli irányba leváló Ómorovicai utak 
kereszteződésétől már állt egy fakereszt, mikor a család tulajdonába 
került a birtok. Idővel Szkenderovich Matko, további földeket vásárolt a 
szomszédos birtokosoktól és így került a keresztes parcella is a tulaj
donába. Az 1881-es katonai térkép jelzi ezt az objektumot, amely a 
feltételezésem szerint azonos lehetett az 1828-ban, Szaghmeiszter Antal 
által emeltetett fakereszttel (lásd a nagyfényi fejezetben).

Szkenderovich Matko halála után, Gábor nevű fia (1873-1929) és 
családja2 maradt a tanyán, tőlük pedig a legfiatalabb fiuk, József örökölte, 
míg Kálmán fiuknak új tanyát építettek a szomszédos parcellán, közelebb 
a Nagyfényi úthoz.

Az 1930-as évek elején Szkenderovich József a Bajmok-Topolyai út 
szélén álló korhadt fakereszt helyébe egy újat emeltetett, kétszáz méterre 
keletebbre az eredeti kereszthelytől, a fentebb említett útkereszteződés 
délnyugati sarkába. A régi keresztet felújították és áthelyezték Kálmán 
szállására, a tanyaudvar délkeleti szélébe, ahová néhány, kereszteletlenül 
meghalt újszülöttet, illetve halva született csecsemőt temettek el. Az 
emlékezők egy délkeleti tájolású, tetőzet nélküli pléhkorpuszos fa
keresztről mesélnek, melyet a családi3 hagyomány szerint sosem szentel
tek fel az egyháziak.

A szállást lebontották a hatvanas években és ekkor semmisült meg a 
kereszt is. A többszöri határrendezés után az egykori birtok kisebb része 
továbbra is a városba költözött család tulajdonában van, de a helyszínen 
nem maradt nyoma sem a tanyának, sem a keresztnek.

1 Szkenderovich Mátyás és Gyukits Viktória szállása a XIX. sz. végi telekkönyvek és 
az 1882-es felmérésü térkép szerint, a Györgyén 37295/96-os számok alatt vezetett 
szállásépület és udvar. Városi házuk a Zimonyi úton, a III. kör 735-ös szám alatt 
volt -  a jelenlegi Belgrádi út 23 (SzTL, F 377.7). Az adatközlőim szerint a 
kaponyai születésű Mátyás sokáig a szülői ház körüli tizenkét láncnyi szántón 
gazdálkodott -  a fiai (Gábor. Antal és Ferenc) még ott születtek az 1870-es évek 
elején. Ekkor a család Roglaticán bérelt földet és jól gazdálkodtak, mert rövidesen 
nagyobb földbirtokot vásárolhattak, amelyet azután elcseréltek a györgyéni 
földekre. A későbbiekben az új helyen gyarapították a vagyonukat és mintegy 450
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lánc szállásföldre tettek szert az említett két út kereszteződésénél, ahol egy na
gyobb szállást is építettek az útkereszteződés északkeleti sarkába.

2 Szkenderovich Gábornak (1873-1929) és feleségének, Vukov Viktóriának három 
fia született: Máté (szül. 1895). Kálmán (1897-1971) és József (1899-1980). József 
maradt a régi szálláson, a két fivérének pedig újat építettek a szülők a közelben, 
Kálmánnak az előző szállás keleti oldalánál, míg Máténak a Bajmok-Topolyai út 
túloldalán, szemben az ősi tanyával.

3 Szkenderovich Kálmánnak és feleségének, a tavankúti Crnkovich Anastáziának 
(1899-1939) négy, felnőttkort megért gyermeke született: Gábor (1919), Julianna 
(1921), Lázár (1924) és Gabriella (1930). A felsoroltak laktak a kereszt áthe
lyezésekor a 241-es számú tanyán.

Fábián-kereszt
Az egykori puszta délnyugati részén, a pacséri határút és az egykori 

vasút kereszteződésének közelében állítottak Fábiánék egy kőkeresztet az 
1920-as évek végén.1

A téglaalapzatú műkő kereszt az 
ötvenes években történt vandál ledön
téséig a Fábián-féle birtok nyugati 
végében állt, százötven méternyire a 
vasúttól. A többszöri határrende
zések után az alacsony léckerítéssel 
bekerített, ledöntött kereszt az Orčić 
és Stantić családok tulajdonában lévő 
szántók mezsgyéjére került, ahol 
évtizedekig romos állapotban maradt.

Az ezredfordulón felvetődött az 
újraállításának a lehetősége, de a kő
darabok annyira tönkrementek, hogy 
nem lehetett őket felhasználni a 
kereszt helyreállításában. 2002-ben 
összefogtak a györgyéni hívek és az 
Emes-testvérek, Krešimir és Blaškcv 
kivitelezésében egy új keresztet 
csináltattak. Az eredetiből csak a 
feliratos márványtábla megmaradt darabjait építették be, a többit pedig az 
újnak alapjai alá temették.

A fehérre festett műkő keresztet betonalapra helyezték és tábori isten- 
tisztelet keretében, Szent Antal-napján fel is szentelték. Talapzatának 
nyugati oldalába építették be az eredeti kereszt feliratos tábláját, amely 
alatt, egy új táblán a jelenlegi keresztemeltetést is megörökítették:
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OBNOVLJEN 2001. Đurđinski vjernici (Felújítva 2001-ben. 
Györgyéni hívek). A 2001-es évszám csak a tábla elkészítési évét jelzi, 
míg a tényleges keresztfelújítás és megáldás 2002-ben történt.

Az eredeti felirat töredéke a következő:

I s t e n  d  ... ő s é g é r e

EMELT... ÉK
FÁBIÁN . IMON, 

JÁNOS
ÉS TÁRSAIK
13. V I192 ..

.... LTER

Egyetlen tartozéka az aránytalanul kisméretű, fémöntvénykorpusz.

1 Az eredeti kereszt feliratos márványtáblájának fennmaradt darabjain látható szöveg
részből kikövetkeztethető az 1928-as, de az 1929-es évszám is. Az idősebb adatköz
lők a kereszt állításának idejét 1929-re teszik.

2 Az 1947-ben született Emes Krešimir györgyéni lakos (Nazor utca 22.) és testvére, 
Blaško (szül. 1932).

Dulits István és József-féle kereszt
A falu közelében, a települést nyugatról megkerülő Nagyvölgy jobb 

partján, a völgyet átívelő hídtól 120 méterre északnyugatra, egy kőkereszt 
áll a Bajmok-Csantavéri út nyugati oldalán. A köznép Dulits-féle kereszt
ként ismeri és a feliratából is kitűnik, hogy azt Dulits István és József állí
tották 1887-ben a családi birtokon. A felirat kiegészítő részében egy előb
bi keresztre is hivatkoznak, amelyet 1819-ben emeltettek és egy ideig a 
jelenleginek a helyén állt.

A XIX. század első feléből megmaradt kéziratos térképek szerint ezen 
a helyen már 1834, illetve 1841 előtt is állt egy kereszt.1 A térképeken 
feltüntették a parcellákat, valamint a tulajdonosaikat is. Az egykor egysé
ges, 250 láncnyi birtok egyforma részekre osztva, három Dulits fivér 
(Iván 1800-1868, Bartholomeus és Balázs) tulajdonában volt. A térké
peken Dulits Balázs birtokára van berajzolva a kereszt. A családtörténeti 
adatokat elemezve tudjuk, hogy a fivérek ükapja Dulits Iván volt, a XVII. 
század második felében betelepülő bunyevácság egyik tagja, aki a 
nagyfényi pusztán alapított birtokot a későbbiekben. A betelepülő
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Dulits József-féle kereszt (1834)

Dulits József-féle kereszt (1841)
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dédunokája, az 1759-ben született József,2 illetve Jakab, 1819-ben egy 
fakeresztet emeltetett Nagyfénypusztán, az ősi családi birtokon. Dulits 
József az 1830-as évek elején Györgyénpusztán vásárolt jelentős 
nagyságú birtokot, amelyet mindjárt szétosztott a fiai között és az új 
lakhelyére átvitette a nagyfényi fakeresztet, amelyet a györgyéni birtoká
nak délnyugati részén, a jelenlegi kőkereszt helyén állított újra.

Az 1880-as évekre megsemmisülhetett a fakereszt, mert nem jelzi az 
1882-es részletes térkép, amely a parcellák számait is feltünteti. A 
telekkönyvekből kitűnik, hogy a birtok továbbra is a Dulits család tulaj
donában volt -  az 1841-es térképen jegyzett Dulits lvan fiai, István és 
József voltak a birtokosok.3

A fakereszt helyén emeltetett homokkő kereszt ma is áll, tízméternyire 
az úttól, terméskő alapon, egy alacsony dombon. Talapzatának út felöli 
oldalán a felirat:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE 
SZENT JÉZUS NEVÉBEN 

EMELTETTE E KERESZTET
DULITS ISTVÁN És JÓZSEF 

1887. MÁJUS 15-ÉN

A lóherevégű csúcsrészről hiányzik az INRJ-jelölés, míg a meglévő 
korpusz és a Mária-dombormű fémöntvényből készültek.

Az alapzat felső kőtömbjén látható egy kétsoros felirat maradványa, 
amelyből csak a második sor végén feltüntetett évszám -  1819 -  olvasható. 
Valószínű, hogy ez utóbbi szöveggel hívták fel a figyelmet arra, hogy ezen a 
helyen már állt egy, 1819-ben emeltetett kereszt. Az előzőnek az alapít
ványából pénzelhették részben a kőkereszt emeltetését is, amelyre nem kel
lett új alapítványt tenni, és ezért nem került rá Mokossay keresztjegyzékére.

A feliratban megjelölt emeltetők: Dulits István és József azonosítása 
nem okoz gondot. Ebben az időben csak egy István nevű egyén volt a 
családban, Dulits Iván fia (1835-1901), aki a gyermektelen nagybátyjá
nak fogadott fiaként örökölte meg annak birtokát. Ezen a birtokrészen 
állították a fivérévé! 1887-ben a keresztet. A másik keresztállító, József 
eseté-ben kétségeink is lehetnének, mert két azonos nevű birtokos is volt 
a térségben, akik mindketten az 1819-ben keresztet emeltető Dulits 
Józsefnek az unokái voltak, Iván illetve Barholomeus fiai. 
Keresztállítóként Iván fiát (1838-1904) kell valószínűsíteni, mert a csalá
di hagyomány szerint is két fivér, Dulits Iván fiai állítottak kőkeresztet 
1887-ben a nagyapjuk által emeltetett fakereszt helyén.

176



Az 1940-50-es évekig, az állomosításig a család tartotta rendben a 
keresztet,4 azóta pedig a környéken lakók és a plébániahivatal alkalma
zottjai gondozzák.

1 A SzTL, 3.1.3.28-as és a 3.1.3.29-es jelzésű térképek 1834-ből, illetve 1841-ből.
Mindkettőn egy kereszt van bejelölve a jelenleginek a helyén. Az 1834-esen a
kereszttől északkeletre elterülő osztatlan birtoktesten a következő megjelölés 
olvasható: Bartal Pál tulajdona volt, most a Dulity családé. Az 1841-esen a 
három részre osztott birtok (hetvenkét-, hetvenkét- és száznyolc láncos részek) 
tulajdonosaiként Dulits József fiai -  Bartholomeus, Iván és Balázs -  vannak feltün
tetve. Az út és a völgy kereszteződésénél, a Dömör-kapu nevű folyórészen egy híd 
állt, amelynek nyugati oldalánál jelölte be a keresztet a térképek készítője. Az 
1841-es térkép alapján megállapíthatjuk a pontos helyét -  a Dulits Balázs tulaj-

. donában levő, 108 láncnyi szállásföld nyugati oldalán.
2 Az 1759-ben született Dulits József felmenői: a betelepülő Iván, Illés és Milák, az

édesapja. Szinte gyermekként, a szabadkai zarándokcsoport legfiatalabb tagjaként 
1773-ban Rómát is megjárta. Ő emeltetett 1800-ban közkeresztet a város ún. 
Topolyai úti temetőjében, a család temetkezési helyének közelében (Csúszó D.).

3 Az 1882-es felmérésű térkép és a telekkönyvi összeírás szerint az a birtokrész, ame
lyen a kereszt áll, Dulits István (1835-1901) tulajdonában volt. Városi háza a IV. 
kör 539-es telkén (az apja egykori háza a Dugovics és a Jenő utcák északnyugati 
sarkán, a jelenlegi Orešković és Antunović utcák). Az északróf szomszédos parcel
lák a testvérének, Dulits Józsefnek (1838-1904), Vukov Krisztina özvegyének a 
birtokában voltak.

4 A keresztál lítók voltak a családon belül kialakult két ág, a Kurjak és a Frasa mel
léknevű ágak első tagjai. Dulich István, a Kurjak (ordas) ág alapítója Piukovich 
Júliát vette el feleségül és egy fiúk született, Balázs (szül. 1854), akinek szintén 
csak egy fia volt, az 1883-ban született Veco. Dulić Vecónak a fia, Antun (szül. 
1921) ma is Györgyénben él a családjával. A másik keresztállító, József volt a 
Frasa családi ág alapítója, Vukov Krisztina férje, akinek négy fia született: Vranje 
(1858-1923), Andrija, Vince és Joko, majd ezektől nyolc unokája és számos déd- 
és ükunokája. Ez utóbbiak közül még sokan életben vannak, de kevesen laknak 
közülük a faluban, tudnak a keresztről, amit magukénak tekintenek, de a gondo
zását, felújítását nem vállalják.

Sztantich András-féle kereszt
Tormásy a munkájában egy kőke-resztről ír, melyet Sztantich András 

emeltetett a Pacséri úton: 1869-ben két kőkereszt emeltetett, az egyik 
Sztantich András által a pacséri országúton, a másik Jaramazovich 
András által a györgyéni pusztán. A szerző megfogalmazásából arra 
következtetünk, hogy a Sztantich András-féle kereszt nem a Pacséri út 
györgyéni szakaszán állt, de ha a saját birtokánál emeltette, akkor az 
csakis Györgyénpusztán lehetett.

177



Az egykori telekkönyvek és az 1882-es kataszteri térkép szerint a 
puszta nyugati részében, a Pacséri és a Bajmok-Csantavéri útak kereszte
ződésében terült el Sztantich Andrásnak és feleségének, Ifkovics 
Krisztinának a nagybirtoka.1 A kataszteri térképen nincs berajzolva, vi
szont az 1881-es felmérésű katonai térképen be van jelölve egy kereszt az 
útkereszteződés délnyugati oldalában, ahol jelenleg egy kőkereszt áll, 
amelynek horvát nyelvű felirata a talapzatának keleti oldalán a következő:

NA SLAVU BOŽJU 
PODIGLA 
FAMILIJA

STANTIĆ 
1884.

POPRAVLJAN
1924.

Vagyis: Isten dicsőségére emeltette a Stantić család 1884-ben. 
Felújítva 1924-ben.

A feliratot minden bizonnyal az 1924-es felújításakor vésték a 
talapzatba és tévesen jelölték meg az emeltetés évét, mert Mokossay 
keresztjegyzékén nem szerepel az 1884-ben, a Stantić család által
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emeltetett kőkereszt. Viszont az 1901-ben készített jegyzéken említ egy 
olyan kőkeresztet a szerző, amely Györgyénpusztán áll, és amelyre 1890- 
ben Sztantich András és Antal2 alapítványt tett a Szent Teréz-plébánián: 
206. Crux lapidea in praedeo Györgyén ad viam Pacsér ab Antonio et 
Andreo Sztantich 1890 64 cor. fundata.

Feltételezzük, hogy a ma is álló kőkeresztet Sztantich András kezde
ményezésére, András és Antal2 anyagi hozzájárulásával, a Tormásy által 
említett évben, 1869-ben állították fel és magyar nyelvű felirattal látták el, 
de az alapítványi pénzeket csak később, 1890-ben fizették be a plébánián. 
1918 után, valószínűleg magyar nyelvű felirata miatt megrongálták és 
ezért kellett a családnak, az eredeti keresztállító örököseinek 1924-ben 
felújítani. Ekkor került rá a mai szöveg, amelyben tévesen jelölték az olvas
hatatlanná vált eredeti feliratból az évszámot. A saját anyagú korpuszt és 
az INRI-táblát változatlanul hagyták, az eredeti Mária-dombormű 
megsemmisülhetett, mert egy fémöntvényből készülttel kellett pótolni.

Az elmúlt években nagyon leromlott a II. világháború után gazdát
lanná vált, gondozók nélkül maradt kereszt állaga. A helyi plébánia 
szervezésében 2000-ben felújították.3 Megtisztították a környezetét a 
cserjéstől, masszív betonalapra helyezték, melynek szegélyét az egykori 
alap tégláiból rakták ki. A felső részt vaspántokkal összekapcsolták és az 
egész keresztet fehérre festették.

1 Az útkereszteződést a helybeliek Kelemen-saroknak nevezik, a Penavin-Matijevics 
helynévtár szerint az itt lakó. Kelemen nevű birtokosról, a keresztet is hasonlóan, 
Kelemen-keresztnek hívják. Az 1844-es telekkönyvekben Sztantich-birtokot 
jegyeznek ezen a helyen: Sztantich Máténak volt itt 47 láncnyi birtoka (SzTL, F
272.1038). A XIX. század második felében készült telekkönyvek szerint pedig a 
kereszteződésnél, a Pacséri út északi oldalán, a 36609-616 számok alatti parcellák 
Sztantich Andrásnak és feleségének, Ifkovics Krisztinának a tulajdonában voltak -  
harmincholdnyi szállásföld két tanyával (SzTL, F 377.7).

2 A XIX. század második felében a telekkönyvek szerint a Sztantich András tulaj
donában lévő parcellák északi szomszédságában, Sztantich Antalnak és felesé
gének, Kuluncsich Antóniának volt huszonöt holdnyi szállásföldje a 36617-624-es 
telekkönyvi számok alatt.

3 A szerző még látta a régi állapotában -  sűrű bozóttal benőtt dombon, téglaalapon 
állt. A csúcsrészei letörve, darabokban hevertek mellette a fűben és egy rossz 
állagú, hiányos drótkerítéssel volt körülkerítve.

Sztantich Iván-féle kereszt
Sztantich Fábián fia, János (Iván) és felesége, Franciskovics Mária 

emeltettek 1889-ben kőkeresztet a saját birtokukon,1 amelyre alapítványt 
is tettek a Szent Teréz-plébánián. Mokossay M. keresztjegyzékének 207.
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objektuma: 207. Crux lapidea in praedeo Györgyén a. Joanne 
Sztantich, fii. Fabiani á. 1889 16/IX structa et 64 cor. provisa.

A kökereszt jelenleg is megvan az egykori Sztantich-szállás (a későb
biekben Dulits) közelében, a Bajmok-Csantavéri út mentén, ötszáz 
méternyire a pusztát Bajmoktól elválasztó határút előtt.

Művelés alatt lévő szántóföldön, az út déli szegélyén áll a terméskőből 
készült objektum. Szilárd alapon álló talapzatának díszesen kialakított, út 
felőli oldalán a horvát nyelvű felirat:

OVAJ KRIŽ PODIŽE
IVÁN STANTIĆ 

ISUP. MARIJA FRANCIŠKOVIĆ 
1889.

POPRAVLJAO 
MARKO DULIĆ 

i s u r  ĐULKA KUNTIĆ 
1923.

Vagyis: E keresztet emelteti Iván Stantić és felesége, Marija 
Francišković 1889-ben. Kijavítatta Marko Dulić és felesége, Đulka 
Kuntić 1923-ban.

A cifrázott végű felső részén elhelyezett tartozékai, az INRI-tábla, kor
pusz és a részben sérült Mária-dombormű terméskőből készültek.

A felállítását követő évtizedekben az emeltetők voltak a karbantartói, 
majd a Sztantich birtok új tulajdonosai, a Č varak2 ragadvány nevű Dulić 
család egyik tagja, Marko (1873-1925) és felesége, Julija Kuntić 
(1888-1957). 1918 után vandálul megrongálták és megsemmisült az ere
deti magyar felirat. 1923-ban újította fel a Dulić házaspár, ekkor látták el 
a jelenlegi felirattal.

Az 1960-as évekig, a szállás lebontásáig a keresztjavító Marko Dulić 
leszármazottjai gondozták, azóta pedig a környék hívői és a helyi plébá
nia a karbantartói.

1 Az 1844-es telekkönyvekben Sztantich Mihály fiainak (Fábián, György és Kuzman) 
a nevén voltak vezetve a 175-178-as számú parcellák. A 67 láncnyi birtok a pusz
ta ÉNy-i részén terült el, a Bajmok-Csantavéri út mindkét oldalán (SzTL, F
272.1038). A XIX. század második felében készült telekkönyvek szerint a kereszt 
körüli szállásföld^ek Sztantich Jánosnak, Fábián fiának a tulajdonában voltak, mint
egy 130 hold a 36705-716-os számú parcellák. Malusev lakójegyzéke szerint 
(1906), Sztantich János földbirtokos városi háza a III. kör 761-es szám alatti telken

180



álló sarokház -  a Zászlós utca és a Zimonyi út kereszteződésének déli oldalán (a 
jelenlegi Ljubljana utca és a Belgrádi út).

2 A családi hagyomány szerint a Čvarak (töpörtyű) ragadványnevet az 1819-es 
születésü Dulich Antal, a keresztjavító Marko nagyapja kapta az 1850-es években.

Dulich Dávid és Jakab-féle kereszt
Tormásy Gábor szerint, 1875-ben egy kőkeresztet állítottak a Dulich 

fivérek, Dávid és Jakab1 Györgyénpusztán, amelyre alapítványt is tettek a 
Szent Teréz-plébánián: 1875-ben Dulich Dávid és Jakab fivérek a györ- 
gyéni pusztán kőkeresztet állítttattak. Mokossay keresztjegyzékén 
pedig (1901): 205. Crux lapidea in praedeo Györgyén a. Dávidé et 
Jacob Dulich a. 1875 1/1 structa et 64 cor. fundata.

A puszta északnyugati peremén húzódó bajmoki Határ út mellett egy 
terméskő kereszt látható napjainkban azon a helyen, amely a XIX. 
században a Čvarak ragadványnevű Dulich család tulajdonában levő bir
tok része volt. A környékbeliek ma is Čvarak-keresztnek hívják, attól 
függetlenül, hogy a II. világháborút követő kisajátítások után mások let
tek itt a földbirtokosok.
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Az 1882-es kisléptékű térképen a kereszt a mai helyén van berajzolva, 
ötszáz méternyire keletre a Határ út és a Bajmoki-völgy kereszte
ződésétől, pontosabban a 36451-52-es parcellákat elválasztó dűlőút és a 
bajmoki határút találkozásánál. Az említett parcellák a XIX. század 
második felében Dulich Antalnak (szül. 1819), a keresztállító Dávid 
testvérének, Vujkovits Lámits Magdolna özvegyének a tulajdonában 
voltak.2

A fentiekből kitűnik, hogy a jelenlegi kereszt azonosításához nem fér 
kétség, bár zavaró a körülmény, hogy az 1859-ben és 1905-ben elkészített 
családfák3 szerint Dulich Jakab, Dávidnak a nagybátyja volt és nem a 
fivére, mint ahogyan Tormásy jegyzi.4

A férfiutódok nélkül elhalt keresztállítók után5 az örökösük, Dulich 
Antal és családja tartották karban a keresztet, majd a birtok kisajátítását 
követően a plébánia és a környék hívői vállalták a gondozását.

Jelenleg a T-alakú útkereszteződés közepén áll a homokkő kereszt, 
amely az adatközlők szerint eredetileg délnyugati tájolású volt. A talapza- 
ti felirat teljesen tönkrement a mállási folyamatban és a legutóbbi felújí
tásakor a fémöntvényű tartozékait -  INRI-tábla és a korpusz -  az 
ellenkező oldalra helyezték, azzal az magyarázattal, hogy így megfele
lőbb a környékbeliek mozgásirányának. Valójában pedig, Stantić Tomo 
Gerard atya nemrégiben megjelölt szülőhelyének a Györgyén-Misióevo 
műút felöl jövő látogatóit akarják a XIX.századi kereszttel üdvözölni.
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1 A Dulich-családfa elemzésése azt mutatja, hogy a keresztet nem két fivér, hanem 
Dulich Jakab, a tájainkra betelepült Dulich Iván szépunokája és Dávid (Dašo, 
Dániel), az unokaöccse emeltették.

2 Az 1844-es telekkönyvi felmérések szerint a későbbi kereszthelynél egy 37 lánc 
összterületü birtok volt bejegyezve Dulich Máté özvegyének, fiának, Dásónak 
(Dániel, Dávid) és testvérének, Jánosnak a nevén (SzTL, F 272.1038). Dulich Máté 
felmenői: a betelepülő Iván. Illés, István, Pál és Antal, az édesapja. A század 
második felében készült telekkönyvek (SzTL, F 377.7) szerint ezen a helyen az 
1819-ben született Dulich Antalnak, a keresztállító Dávid testvérének a nevén 
voltak bejegyezve a 36433-54-es számú parcellák. Dulich Antalnak és feleségének, 
Vujkovits Lámits Magdolnának további birtokai voltak Kelebián, Sebesicsen és 
Nagyfényen, városi házuk az V. kör 122-es számú telken levő ház a Barna utcában 
(a jelenlegi M. Bursaé utca 22.).

3 A családi tulajdonban őrzött nagyméretű képek feliratai: Arbor magnae familiae 
Dulich, in civitate Maria Theresiopolitano. Curavit fieri Joannes Joachimi fil- 
ius per pictorem Stphanum Rahsztik die 7-ma Maji 1859. és Po osnovi prilike 
Joke DULIĆ ponovio i nadostavio Mate DULIC. U Subotici 1905. listopada 
20-og A. Sümegi

4 Tormásy fivérként jegyzi a keresztállítókat, míg Mokossay csupán utal a rokoni 
kapcsolatra.

5 A keresztál lítók egyike sem alapított családot, a földjeiket Dávidnak a testvére, 
Antal örökölte.

Gerard Stantić Tomo-féle emlékkereszt
Đukić Marjan, helyi plébános kezdeményezésére kereszttel jelölték 

meg 1991-ben Gerard Tomo Stantić1 karmelita atya szülőhelyét.
Az egykori szállás helyén felállított beton- és fémkombinációjú, mo

dern kivitelezésű kereszt a puszta északi részében található, a Cvarak-féle 
kőkereszttől délre leágazó dűlőút keleti oldalán. 350 méterre a Határ, 
illetve nyolcvan méterre a dűlőűttól, egy alacsony dombon áll a keleti 
tájolású, bádogtetőzetű, fémöntvény tartozékokkal ellátott kereszt. A beton
alapzatba vésett, horvát nyelvű felirata a későbbiekben, 1996-ban került 
rá és az alapzat kialakításának évét, nem pedig a keresztállításét jelölték 
benne:

NA OVOM MJESTU JE BIO RODNI 
SALAŠ PRVOG BUNJEVAČKO- 

HRVATSKOG SLUGE BOŽJEGA 
KARMELIĆANINA, TOME 

GERARDA -  GRGE STANTIĆA 
1876. -  1956.

PODIŽU ZAHVALNI ŠTOVATELJI 
1996.
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Vagyis: Az ezen a helyen álló szálláson született az első bunyevác- 
horvát isten szolgája, a karmelita Tomo Gerard-Grgo Stantić 1876-1956. 
Emeltetik hálás tisztelői 1996-ban.

A boldoggá, majd szentté avatás hosszas folyamatának egyik állomása 
a szülőhely megjelölése. A telket2 1993-ban az egyház megvásárolta és 
beültették herével, majd kezdeményezték a keresztnek és környékének 
további rendezését. 1996-ban Lazar Krmpotić plébános szervezésében 
alakították ki a mai betonalapzatot, majd 2002-ben négy hársfát ültettek 
köréje és egy kutat is fúrtak a helyszínen, amelyet Gerardov bunarnak, 
Gerard kútjának neveztek el.3

Mivel az első olyan szabadkai születésű személyről van szó, akit fel
tehetően boldoggá, majd szentté fognak avatni, szerencsés lenne, ha más 
nyelven is elkészülne a kereszt felirata. Az atya életrajzát feldolgozó, a 
zombori karmelita rendház alkalmi kiadványában olvasható: Szerzetes
ként példaképe volt mindenkinek, papként mindenkinek mindene 
lett: horvátoknak, magyaroknak, németeknek. Stantić Gellért Tamás 
atya Zomborban halt meg, 1956. június 24-én. Földi maradványai a 
zombori karmelita templomban nyugszanak. Boldoggá -  és szentté -  
avatási pere 1985-ben kezdődött. E folyamatról ír a Magyar Szó is a 
2002. június 28-i számában: Stantić Gellért karmelita atyára emlé
keztek. Június 23-án Zomborban, a karmelita templomban megem
lékeztek Stantić Gellért karmelita halálának évfordulójáról, 
valamint imádkoztak Gellért atya boldoggá avatásáért. Az ünnepi 
szentmisére Szabadkáról hagyományosan sok zarándok érkezett. 
Huzsvár László nagybecskereki püspök koncelebrálta a misét a jelen 
levő atyákkal. Homíliájában méltatta Gellért atya életútját.

Hivatalosan még nem búcsújáró hely, de minden június 24-én vagy a 
legközelebb eső vasárnapon, Gellért atya halálának évfordulóján szerve
zetten kijönnek a hívők a kereszthez, hogy részt vegyenek a tábori isten
tiszteleten, méltassák munkásságát, ismertessék életútját és imádkoz
zanak szentté avatásáért.

1 Stantić Tomo egy györgyéni szálláson született 1876 szeptemberében. A szabadkai 
gimnázium elvégzése után a kalocsai egyházi iskolában folytatta tanulmányait, 
majd 1896-ban Grazban belépett a karmelita rendbe, ahol felvette a Szent István-i 
Gellért (Gerard) nevet. Tanulmányainak befejezését követően -  rövid győri és buda
pesti tartózkodás után -  az alakulófélben lévő zombori rendházba jött 1904-ben, ott 
élt és tevékenykedett élete végéig, az 1956-ban bekövetkezett haláláig (Stantié A.).

2 A XIX. század második felében történt telekkönyvi összeírás szerint a jelenlegi
kereszt körüli, a 36462-470-es számú parcellák Tomo Stantié édesapjának, 
Sztantics Józsefnek és édesanyjának, Jagics Juliannának a tulajdonában voltak. 
Városi házuk a IV. kör 115-ös szám alatt volt.
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3 A kereszt és a kút felépítésének költségét Dulié Krešimir, Đukić Marjan, Miljački 
Matak Stipan és Mark, valamint Stipié Iván fedezték. A korpuszt Đukić Marjan 
plébános hozta Horvátországból.

Szent József a Munkás-templom

Az 1918 utáni új egyházszervezés nem hozott lényeges változást a 
pusztai hívők lelki gondozásában, Györgyén továbbra is a nagyfényi 
plébániához tartozott.

1935-ben önálló vikária alakult a térségben és már tavasszal elkezdték 
a templom építését,1 amelyet októberben, Budanovič Lajos püspök szen
telt fel Szent József tiszteletére. Miután XII. Piusz pápa bevezette a Szent 
József, a munkás ünnepet, ez lett a györgyéni templom védszentje.

Bejáratának közelébe az Ivković Ivandekić család emeltetett egy kő
keresztet 1937-ben.

1 Néhány értekezésben a györgyéni születésű Bolto Duliéot (1905-1982) tüntették fel 
a györgyéni templom tervezőjeként (Subotičke novine, 1998. decemberi szám). A 
szabadkai levéltárban őrzött tervrajzokon azonban csak az van feltüntetve, hogy a 
tervek Molczer Károly tervezőirodájában készültek 1934-ben. Ugyanebben a le
véltári anyagban az építésről is találunk adatokat, amelyek szerint Benő Mačković 
kivitelezésében épült a templom a 36107-es számú, Joso Jaramazovié birtokában 
levő telken. A munkálatok kezdetét a kivitelező 1935 áprilisában jelentette be a 
város mérnöki hivatalában (SzTL, F 275.12.3).

Ivković Ivandekić-kereszt
A déli tájolású kereszt a templom bejáratához vezető út nyugati 

oldalán áll, 13 méterre délnyugatra a bejárattól. Az Ivković Ivandekić 
család által 1937-ben emeltetett gránitkő kereszt állítóit nem sikerült 
azonosítani a kutatások folyamán.1

A kétlépcsős műkő alapzaton álló és a Fekete Dezső-féle kőfaragó 
műhelyben készült kereszt díszes koronával kialakított talapzatának 
délkeleti oldalára horvát nyelvű feliratot véstek:

HVALJEN BUDI ISUS 

OVAJ KRIŽ PODIGLA JE NA SLAVU BOŽIJU 
FAMILIJA : IVKOVIĆ IVANDEKIĆ

FEKETE D.
SUBOTICA

185



Vagyis: Dicsértessék a Jézus! Isten dicsőségére e keresztet emeltette az 
Ivković Ivandekić család.

Az északnyugati oldalra a Szent Lelkeket jelképező galambok figuráit 
vésték a következő szöveggel:

KLANJAMO SE TEBI, GOSPODINE ISUKRISTE 
I BLAGOSIVAMO TEBE,

JER Sí PO SVETOM KRIŽU TVOMU SVIT 
OTKUPIO.

1937.

Vagyis: Imádunk téged Urunk, Jézus Krisztus és áldunk téged, mert 
szent kereszted által megváltottad a világot. 1937.

Az egyenes végű csúcsrészen fémöntvényű az INRI-tábla. A szintén 
fémöntvény korpuszt a kereszt délkeleti oldalára szerelték.

A környékét többször átrendezték az elmúlt évtizedekben, legutóbb 
1978-ban. A kezdetetektől a hívők és a helyi plébánia gondozzák.

1 Az Ivkovich Ivandekich család tagjai 
évszázadok óta élnek Györgyénpusztán. Az 
1844-es telekkönyv szerint egyetlen tagban 
volt a nagyobb kiterjedésű Ivandekich-birtok, 
amely a puszta déli részén, a Völgy mindkét 
oldalán, az Ómoravicai úttól a nyugati határ
útig terjedt. A 112-116-os számú parcellák 
tulajdonosai a Völgy nyugati partján: 
Ivkovich Ivandekich János örökösei, János, 
Márton és Lázár, Ivkovich Ivandekich Lázár, 
valamint Kuzman fia, Ivkovich Ivandekich 
Péter. A Völgy keleti oldalán található 77-80- 
as számok alatti parcellák pedig Ivkovich 
Ivandekich Istvánnak, valamint Dávid fiainak 
(Miklós és Sámuel) és Ivkovich Ivandekich 
József fiainak (György és József) a tulaj
donában volt. A felsoroltak között kell keres
ni a későbbi keresztállítők felmenőit, akiknek 
a városi háza rendre a III. körben volt (SzTL, 
I: 272.1038).
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Ivković Ivandekić-kereszt (1935)
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Györgyéni keresztek (1881)
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NAGYFÉNY



Nagyfényi keresztek (1929)
1. A Saghmeiszter-kereszt 2. A Vojnits Lukács-féle kereszt 3. A Šarčević Veco-féle 

kereszt 4. A Vojnits Anna-féle kereszt
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Nagyfényi keresztek (1929)
5. A Faragó János-féle kereszt 6. A Dulić Antun-féle kereszt 7. A temetői nagykereszt 

8. A Gabrić-kereszt 9. A Faragó-kereszt
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A középkorban lakott térség volt Nagyfény. A török idők végén vált 
lakatlan pusztává, és így csatolták Szabadkához a hódoltság után. A 
régészek a jelenlegi falutól nyugatra -  a Krivaja bal partján -  egy közép
kori temető és templom romjait lokalizálták, de ásatások még nem voltak 
e helyen. A települést 1462-ben említik először a Mátyás király-féle 
adománylevélben (Iványi). A Pesty-féle helynévgyűjtemény a követke
zőket írja róla 1865-ban: Nagyfény régente falu; a templomnak romjai 
láthatók Sárcsevics N. szállásán. A régészek pontosítják a helyet: A mai 
Nagyfénytől (Stari Žednik) délnyugatra, a Bács-ér völgyének keleti 
partján, Kollár I. szántóföldjén egy alig észrevehető kiemelkedés 
látható, amelynek a felszínén tégla- és embercsont-töredékek vannak 
szétszórva. Ettől a helytől déli és északi irányban itt-ott atipikus kis 
számú középkori cserepet lehet találni. Ezen a részen sem folytak 
még régészeti feltárások. (Szekeres).1

A XVIII-XIX. századi puszta határai: a keleti Határ út (Betyár út) 
Verusicstól és Csantavértől határolta el, délen, a jelenlegi községhatár 
nyomvonala választotta el Zobnaticapusztától. Nyugaton Omorovica- 
pusztával határos, északon pedig Györgyén- és Vámtelekpuszták a szom
szédos területek.

Az újratelepítésben zömmel a XVII. század végén betelepülő bunye- 
vácság vett részt. Lakóinak száma 1880-ban 1549 lélek, akik többségük
ben a rendezetlenül szétszórt tanyákon éltek. A XX. század elején alakult 
ki a mostani falu a Zimonyi és a Csantavér-Bajmoki utak kereszte
ződésében, az egykori nagyfényi csárda körül. Az 1900-as évek elején 
felépült templom véglegesítette a település központjának a helyét.

A puszta szakralizációjának kezdetét a Dulits József-féle kereszt 
emeltetése jelentette 1819-ben,2 majd az 1828-ban, Szaghmeiszter Antal 
által állított második kereszttel folytatódott. A XX. század közepéig egy 
tucatnál is több keresztet alapítottak a pusztán, amelyek közül néhányat 
leromboltak az elmúlt évtizedekben és egyeseknek ma már a helyét sem 
tudjuk felkutatni.

Az 1962-es évi visitatio canonicara készülvén, a határban álló keresz
tek állapotáról kérdőíveket töltöttek ki az egyházi aktivisták. A plébánián 
őrzött kérdőívek azonban sajnálatos módon eltűntek napjainkra (História 
domus).

1 A Szekeres-féle munkában közölt térkép szerint a régészeti lelőhely a Krivaja két 
ágának (Bács-ér) torkolatánál van bejelölve.

2 1819 előtt is állhatott közkereszt a pusztán, mert a szájhagyomány szerint még a 
XIX-XX. szzázadban is voltak alacsony, dísztelen, durván ácsolt fakeresztek, ame
lyeket a tanyaudvar végében kialakított temetkező helyhez tettek a szállásiak. A 
halva született vagy kereszteletlenül elhunyt csecsemőket temették el itt, illetve 
esetenként felnőtteket is (háborúk, nagy telek). Ezeket a fakereszteket nem szen
telték fel és alapítványuk sem volt, így elmaradt a jegyzékbe vételük is.
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Dulits József-féle kereszt
. A XIX. századi források szerint, az 1819-ben, Dulits József által felál

lított keresztet tekintjük a nagyfényi pusztán emeltetett első keresztnek. 
Pacher F. keresztjegyzékének 9-es számú objektuma: 9. / Nagyfény- 
pusztán / fából és képpel / Dulits József / alapítványozva 1819-ben. 
Tormásy szerint: 1819-ben két fakereszt állíttatott; a másik Dulich 
József által a nagyfényi pusztán.

Elemezve a Dulits család történetét, az 1905-ben megrajzolt családfa 
adataiból megállapítható, hogy a keresztet a tájainkra a XVII. század 
második felében betelepült Dulits Iván dédunokája, az 1759-ben született 
Dulits József állíthatta, akinek a felmenői: Iván, Illés és Milak, az édesapja.

Kutatásaink szerint a XIX. század elején nem készült részletes térkép 
a pusztáról, így nem tudjuk meghatározni a kereszt pontos helyét. 
Feltételezzük azonban, hogy az ősi, egytagból álló Dulits-birtokon,1 vagy 
annak közvetlen közelében emeltethette Dulits József a fakeresztet, azon 
a birtokon, amelyet a XIX. század első negyedében felosztott a család. A 
keresztállító ezt követően Györgyénpusztán vásárolt szállásföldeket, 
ahova a keresztet is átvitette az 1830-as években (lásd ott).

1 Az 1844-ben és a XIX. sz. második felében készült telekkönyvi felmérések a 
nagyfényi pusztán három helyen jeleznek Dulitsok tulajdonában lévő, jelentősebb 
birtokot. A puszta nyugati részén (a Nagyvölgy és a Györgyén felöli Határ út 
kereszteződésének északkeleti szögletében), az ún. Cigánysarokban (a Györgyéni 
út déli oldalán, a Krivaja, a Sziváci út és a Györgyéni út által határolt térség) és a 
Zimonyi út nyugati oldalán (a nagyfényi csárdától délre). A családi hagyomány 
szerint az első keresztet a pusztát Györgyéntől elválasztó Határ út mentén, a 
Nagyvölgy északi oldalán állították fel (SzTL, F 377. 7).

Dulits-Vojnits-kereszt
A Szent Teréz-plébánia irattárában őrzött 1856-os keresztjegyzék1 

szerint Dulits József és Vojnits István 1827. január 15-én fizették be a 
templomi pénztárba egy általuk emeltetett fakeresztre tett alapítványozási 
díjat. Tormásy Gábor viszont 1838-ra teszi a keresztállítás évét és rész
letezi a helyet is: 1838-ban három fakereszt emeltetett; ... -  a har
madik a topolyai úton Vojnich István és Dúlich József2 által.

Az említett évszámok közül az előbbit, az 1827-es évet kell elfogadni 
a keresztállítás idejének, hiszen a pénztárosnak („a templomi pénzek 
kezelőjének”) attól az évtől el kellett számolni a kamatokkal. Ami a 
kereszthely pontosítását illeti, az sem egyértelmű. A források nem rész
letezik, hogy a jelzett Topolyai (Zimonyi) út melyik szakaszán emeltették
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a keresztet, de az 1844-es kataszteri felmérések szerint a Dulits és a 
Vojnits család birtokai kizárólagosan Nagyfénypusztán, az egykori 
csárdától délre eső térségben voltak szomszédosak, azon a helyen, ahol a 
későbbiekben, az 1860-as években Dulits Antal egy fakeresztet emeltetett 
aZimonyi út nyugati oldalán. Feltételezésünk szerint, a jelenlegi falu déli 
oldalán levő Dulits Antal-féle kereszt helyén állt néhány évtizedig a 
Dulits és a Vojnits család tagjai által közösen állított fakereszt, amelynek 
további sorsa ismeretlen.

1 A ..9. - fund. križeva - 1856" megnevezésű okirat.
2 Vojnits Istvánt nem tudtuk azonosítani a kutatásunk során, viszont a másik kereszt

állító személyének megállapítása nem okozott gondot. Az 1859-ben szerkesztett 
Dulits-féle családfa elemzéséből leszűrhető, hogy a lehetséges keresztállító a 
tájainkra betelepült Dulits Iván szépunokája volt, az 1700-as évek végén született 
Dulits József, akinek a felmenői: Iván, Illés, Milak, Matak és Illés, az édesapja. A 
családfa szerint nem volt férfiági leszármazottja és az 1844-es telekkönyvekben is 
kizárólagosan őt és leányát jegyzik birtokosként a jelenlegi Dulich Antal-féle fa
kereszt környékén, a Topolyai út mellett (SzTL, F 272.1043).

Szaghmeiszter-kereszt
1828-ban állított fakeresztet Szaghmeiszter Antal Nagyfénypusztán, 

amelyre alapítványt is tett a Szent Teréz-plébánián. Pacher Ferenc kereszt
jegyzékének (1844) 10-es számú objektuma: 10. / Nagyfénypusztán / fa
keresztet képpel / Szaghmeiszter Antal / alapítványozva 1828-ban.

r;: - /  , WifíMÍMt i  *
.** -*• SJ*?* X:-
x'N?*..-£ * / .. S.K . '<■</>* .*■&&!■ ... .... . .

M & i t 1 W .  ^í

/
A iiir  ! J € f .| ;Ö ¥ ly

9 .» >
; /  • >.*■$

V;v- *
. . j f V

‘
;;

oc ovSf ^

■ \  /  ’■

:  f  v  

; /  \  ^

Szaghmeiszter-kereszt (1881)

194



Tormásy is jegyzékbe vette: 1828-ban Szaghmeiszter Antal pedig a 
nagyfényi pusztán állítottak egy-egy fakeresztet.

Az emeltetöről nincs egyéb adatom, a kereszt helyét is csak feltétele
sen, az egykori telekkönyvek segítségével határozhatom meg. Az 1844-es 
kataszteri felmérések szerint a puszta DNy-i határa a századvégétől 
néhány száz méterrel nyugatabbra volt, így a pusztát Ny-K irányban 
átszelő völgy déli oldalával párhuzamosan húzódó Bajmok-Topolyai út 
és a róla déli irányba leágazó Omorovicai út kereszteződése is 
Nagyfényhez tartozott. Az útkereszteződés délnyugati részében a Mukits, 
a Szuchich és Szaghmeiszter családoknak volt birtoka.1 Mivel a forrás
munkák kizárólag az utóbbi család tagját említik keresztállítóként a 
Nagyfénypusztán, feltételezem, hogy itt állhatott az 1828-ban emeltetett 
Szaghmeiszter Antal-féle kereszt.2

A feltételezést alátámasztja a továbbiakban az 1881-94-es katonai 
térkép3 is, amelyen egy keresztet jelöltek a fenti utak találkozásánál. A 
huszadik században is kereszt állt ezen a helyen, amelyet azonban 
Szkenderovich-keresztként ismert a környék a XIX. század második 
felében ideköltöző Szkenderovich családról, amely a birtokkal együtt a 
fakeresztet is megszerezte (lásd a Szkenderovich-keresztnél).

1 Az 1844-es telekkönyvi felmérés szerint a jelzett helyen 215 lánc szállásföld volt a 
Szaghmeiszter család tulajdonában. A 3-as számú, 76.5 láncnyi parcella özv. 
Kolonics Pálné Szaghmeiszter Anna birtokában volt. A 6-os számú, 81 lánc 
nagyságú szállásföldet a tulajdonosa, Szaghmeiszter János özvegye még az 
életében szétosztotta az örökösei között: Balázs és Ignácz fiai, valamint Jozefa 
(Parcsetich Ignácné). Julianna (Meznerics Péterné) és Katalin leányai között. A 7- 
es számú. 26 láncnyi szállásföld Szaghmeiszter Mátyás nevén volt vezetve. És 
végül a 9-es számú. 31 láncnyi parcella Szaghmeiszter Mária tulajdonát képezte 
(SzTL, F 272.1043). A XIX. század végi telekkönyvekben a pusztán már csak 
egyetlen Szaghmeiszter nevű birtokos volt, özvegy Horváth Antalné, 
Szaghmeiszter Emerencia (SzTL. F 377. 7).

2 Nagyfényen nem volt több Szaghmeiszter birtok (SzTL, F 272. 1043).
3 SzTL. 3. 2.2.24.

Dulits Antal-féle kőkereszt
1856-ban emeltetett Dulits Antal1 egy kőkeresztet a pusztán, amelyre 

alapítványt tett a Szent Rókus-plébánián. Tormásy jegyzékén (1883): 
1856-ban Dulich Antal a nagyfényi pusztán emeltetett kőkeresztet.

A Szent Rókus-plébánia 1856. évi pénztári jelentésében már feltün
tetik a Dulits Antal-féle keresztalapítványt,2 amelyről tanácsülési adatunk 
is van. Tanácsi jgyk. az 1856. szept. 21-i ülésről: 1445. Rádics Jakab
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rokus templomi gondnok jelenti, mikép Dulits Antal helybeli lakos 
pengő 20 ftot, Malagurszky Ferencz pengő 30 ftot és Szártsevits 
András özvegye született Budintsev M aria pengő 40 ftokat hagytak a 9 
Templomi pénztárnak, az általuk felállított feszületek fenntartására, 
mely öszvegeket bevitelbe kéri rendeltetni.

A kereszthely és a kereszt további sorsa ismeretlen. Feltételezem, 
hogy az ősi, egy tagban álló Dulich-birtok közelében állhatott, a puszta 
délnyugati részén, esetleg a Cigány sarokként ismert határrészen (lásd a D. 
József-féle keresztnél).

1 A két időpontban, 1859-ben és 1905-ben készült családfából kiderül, hogy 1859- 
ben, tehát a keresztállítást követő harmadik évben hat Antal nevű volt a XVII. 
század második felében idevándorolt Dulits Iván leszármazottjai között. Az életko
rukat tekintve azonban csakis a betelepülő szépunokája jöhet számításba keresztál
lítóként, akinek a felmenői: Iván, a betelepülő. Illés, Milak, Matan(k) és Ferenc, az 
édesapja. Ez a Dulits Antal a XVIII-XIX. század fordulóján született és 1859-ben 
öt fia és kilenc unokája volt, a leszármazottjai ma is Nagyfényen élnek.

2 SzTL, 5208/aec. 1857.

Sárcsevich Ignác-féle kereszt
Sárcsevich Ignác1 özvegye emeltetett 1889-ben egy fakeresztet 

Nagyfénypusztán, amelyre alapítványt is tett a Szent Teréz-plébánián. 
Mokossay M. keresztjegyzékének 198-as számú objektuma: 198. Crux 
lignea in praedeo Nagyfény a vidua Ignatii Sárcsevich a. 1889 9/V 
erecta et 48 cor provisa.

A Sárcsevich-féle fakeresztről nem találtam más adatot, tehát 
ismeretlen a helye és további sorsa. A korabeli tulajdonviszonyokból 
következtetve állhatott a Gabrić-kereszt2 helyén vagy közelében, de a 
későbben megnyílt temető térségében is. Ha az utóbbi helyen volt, 
lehetett az első temetői nagykereszt, de az sem kizárt, hogy a harmincas 
években megnyílt újzsedniki temetőbe helyezték át.

1 A felhasznált forrásmunkákban, a századfordulón készült telekkönyvi bejegyzések
ben bukkantam a Sárcsevits Ignác Pál nevű fiára vonatkozó adatokra, akit azonban 
sebesicsi lakosként és birtokosként jegyeztek (SzTL, F 377. 5).

2 Az 1844-es telekkönyvek szerint a Sárcsevits családnak Nagyfénypuszta két 
térségében volt birtoka: a Csantavér-Bajmoki út mentén, a nagyfényi csárdától 
keletre és a puszta délkeleti részén (SzTL, F 272. 1043). A XIX. századvégi 
telekkönyvek szerint is ezeken a helyeken voltak a Sárcsevits-féle földek, bár a 
pusztán nem volt birtoka sem Sárcsevits Ignácnak, sem pedig özvegyének. A 
családnak a Bajmok-Csantavéri út mentén, a Gabrié-kereszt közelében ötven hold 
földje és tanyája, a délkeleti részen pedig Sárcsevics Jakabnak és három kiskorú 
fiának (András, Lőrinc és Szilveszter) szintén ötvenholdnyi szállásföldje volt 
(SzTL, F 377. 7).
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Faragó-kereszt
A Bajmok-Csantavéri és a Betyár út kereszteződésének délnyugati 

sarkába (napjainkban Újzsednik beltere), tanyájuk közelében emeltetett fake
resztet 1928-ban özv. Faragó Istvánné Rajmo(u)nd Julianna (1883-1962).

A keresztállítást megelőzően nagyobb veszteségek érték a nagyfényi 
Faragó családot. Az I. világháborúban, 1917-ben elhunyt Faragó János 
(1855-1917), a családfő. Később egyetlen fia, István is elesett a doberdói 
fronton, a háború végén pedig a későbbi emeltető leánya, Mária is 
meghalt 16 éves korában.

A családi hagyomány szerint az egyetlen fiával, Dániellel (1904-1967) 
maradó özvegy, a birtokukon felállított kereszttel szerette volna pótolni a 
férje nyughelyét: „hogy legyen egy hely, ahol elhelyezheti a kegyelet 
virágait.” A háborút követően azonban, csak 1928-ban kapott engedélyt a 
kereszt felállítására.

Jelenleg is az eredeti helyén áll a pléhkrisztusos, bádogtetős fakereszt 
az útkereszteződésben, negyvenméternyire a szállásépülettől.1 A faragás
sal díszített függőleges keresztszár északkeleti oldalát a következő felirat
tal látták el:

Isten di- 
csősségére 
emeltették 

Faragó 
Istvánné 
született 
Rajmond 
Julianna 

és fia 
Dániel2 
1928. év

Faragó Dániel özvegyének elmondása szerint, aki 1931-ben került a 
tanyára, a kereszten korábban egy Mária-kép is volt és a hatvanas évekig 
léckerítéssel volt körülkerítve. A második világháborúig keresztbúcsút is 
tartottak június utolsó hetében, Szent János-napja és Péter-Pál között, 
ezenkívül a környékbeliek is tömegesen látogatták húsvétkor és minden
szentekkor.
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Eredetileg magasabb volt. A gondozását a továbbiakban is vállaló 
Faragó család a hetvenes évek végén felújította, ekkor rövidítették meg, 
levágva a földbe süllyesztett, elkorhadt alját.3

1 A családi házat Faragó János (1855-1917) és felesége, Balkó Mácsay Erzsébet
(1852-1935) építették. Egy időben kocsma is működött benne. A szállás körül hu
szonöt hold földje volt a családnak, amely már az 1844-es felmérések szerint is 
Faragó-tulajdonban levő birtok volt. Idős és ifjú Faragó Pálnak a telekkönyvek 
szerint 121 lánc szállásföld volt ezen a helyen a birtokában 1844-ben (SzTL, F 272. 
1043).

2 A házaspárnak, Istvánnak és Juliannának három gyermeke születtet, de csak Dániel 
érte meg a felnőttkort (1904-1967). 1931-ben nősült a csantavéri Veréb Matilddal 
(1911-2002) (ő volt az egyik adatközlőm 2002 augusztusában) és egy fia született. 
Károly (1936-1996).

3 Faragó Károly a nagyfényi Gugánovics Máriát (szül. 1937) vette feleségül és két 
fiuk van: Károly (szül. 1957) és Csaba (szül. 1969). Csaba 1993-ban esküdött a 
csantavéri Gubis Annával (szül. 1973) és nekik is két gyermekük van: Renáta 
(1994) és Ervin (1999). A felsorolt családtagok valamennyien az említett tanyán 
élnek és részt vesznek a kereszt gondozásában.

Gabrić-kereszt
Négyszázötven méternyire keletre a temetőtől -  a Csantavéri út déli 

oldalán áll a Gabrié-féle kőkereszt, amelyet Jézus keresztre feszítésének 
1900. évfordulója alkalmából, 1934-ben emeltetett a tanyájánál Franjo 
Gabrić.1

Jelenleg is az egykori helyén áll, három méterre az útszegélytől, a 
tanya kerítése mögött, egy rozzant léc- és drótkerítéssel elkerítve. A fehér 
márványkereszt talapzatának északi oldalán a horvát nyelvű felirat:
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ZDRAVO KRIŽU SPAS JEDINI 
NA USPOMENU 

1900 GODIŠNJICU 
SMRTIISUSOVE

1934
PODIGAO

FRANJO GABRIĆ
PALATÍNUS
SUBOTICA

Vagyis: Üdvözlet a keresztnek, az egyedüli megváltásnak. Jézus 
halálának 1900. évfordulójára emeltette 1934-ben Franjo Gabrić.2

Az egyenes végű felső részen elhelyezett fémöntvény tartozékok az 
INRI-tábla és korpusz.

Az emeltető halála után eladták a tanyát. Jelenleg Poljaković Marko 
(szül. 1927) a tulajdonosa, aki 1963 óta lakik itt a családjával és a 
keresztet is ők gondozzák.

1 A XIX. század végén a későbbi Gabrié-telek -  38157-es telekkönyvi szám alatt -  
a Sárcsevits család tulajdonában volt (SzTL, F377. 7).

2 A nagyfényi plébánián vezetett História Domus szerint a keresztállító aktívan részt
vett az 1933-as évfordulón szervezett gyűjtésben, amelynek eredményeként egy új, 
a Szent Ferenc-oltárral gazdagodott a templom. A keresztet valami okból, csak a 
következő évben. 1934-ben állították és szentelték fel.

Dulits Antal-féle fakereszt
Hatszáz méternyire délre a Bajmok- Csantavéri és a Zimonyi utak 

kereszte-ződésétől van egy útszéli fakereszt, amelyet az emeltetőjéről 
Dulich-, illetve a mai tulajdonosok ragadványnevéről Hauzer-féle kereszt
nek ismernek a környék lakói.1

Az alacsony, enyhén megdőlt, bádog-tetős fakereszt a Zimonyi út nyu
gati oldalán áll. Fehérre festett pléhtartozékai részben sérültek, a korpusz 
alatti pléhtábláról pedig lekopott a Mária-kép. A lekerekített csúcsrészen, 
a tető alatt olvasható az 1943-as évszám és a DULIC-családnév.

Mokossay M. keresztjegyzéke (1901) szerint, 1890-ben a nagyfényi 
pusztán Dulich Antal emeltetett egy fakeresztet, amelyre alapítványt is 
tett a Szent Teréz-plébánián. A jegyzék 199-es objektuma: 199. Crux 
lignea in praed. Nagyfény ab Antonio Dulich a. 1890 erecta et 42 
coronis provisa.
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Az 1882-es kisléptékű térképen egy keresztet jelöltek a mainak a 
helyén, a korabeli 37715-16-os számú telkek keleti oldalán, a két parcel
la közötti dűlőút és a Zimonyi út kereszteződésének északi sarkában.2 
Tehát a templomi jegyzéken feltüntetett év előtt már kereszt állt ezen a 
helyen. Feltételezzük, hogy 1890-ben egy, már néhány évtizede meglévő 
alapítvány nélküli keresztre fizette ki az alapítványi díjat Dulits Antal, 
vagy egy korábbinak a helyébe állított újat a jelzett évben.

Ha Dulits Antal a saját birtokán állított közkeresztet, akkor az eredetit 
valószínű az alapítványozást megelőzően, az 1860-as években emeltethette. 
A XIX. századi birtokviszony és a Dulits-családfa elemzése azt mutatja, 
hogy ez a Dulits Antal azonos volt az 1856-os kőkereszt állítójával, aki a 
század elején született és a felmenői a következők voltak: a betelepülő Iván, 
Illés, Milak, Matan és az édesapja, Ferenc. A hagyomány szerint Dulits

200

Dulits Antal-féle fakereszt (1882)



Antalt és Ferenc fiát 1862-ben rablótámadás érte. A szerencsés 
megmenekülést követően teljesítette a támadáskor tett fogadalmat és egy 
keresztet emeltetett birtoka végében, a Zimonyi úton.3

Más változat szerint ezen a helyen állt az a fakereszt, amelyet 1838-ban 
Antal nagybátyja. Dulits József emeltetett Vojnits Istvánnal és 1862-ben. 
csak annak a felújításán'! tett foendalmat Dulits Anta l.5

Az egykori üuíits Antal-iele birtok egy része ma is a család tulaj
donában van.5 A keresztállító szépunokája, Dulić Marinko (szül. 1965) a 
jelenlegi birtokos, aki a keresztet is gondozza a családjával, a feleségével, 
Đurđa Vukovval (szül. 1971) és a velük élő édesanyjával, özvegy Antun 
Dulióné Vidaković Lozikaval (szül. 1930). A csúcsrészen megjelölt évben 
1943-ban Antun Dulić (1920-2001) újította fel. A kilencvenes évek elején 
pedig a mai tulajdonosa, Marinko Dulić hozatta rendbe miután kidőlt egy 
viharban. Ekkor rövidítették meg, levágva az el lkorhadt alsó részét.

1 A családi hagyomány szerint az alapítványozó ükunokáját, Stipant (1918-1995) 
ragadványnevén Hauzernek hívták, mert egy Hauser nevű állatorvossal barátko
zott.

2 A telekkönyvek szerint a századvégen a dülőút mindkét oldalán egy-egy tanya állt, 
amelyek tulajdonosa Dulich Antal fia. István volt a feleségével, Piukovits 
Máriával. A szállások körül levő harminc hold szántónak is ők a birtokosai. Városi 
házuk pedig a IV. körben, az 536-os számú telken a Dugovics utcában volt, a mai 
Orešković utcában (SzTL, F 377. 7).

3 1862-ben, a bajai országos vásárra igyekezvén Ferenc fiával feltartóztatták és 
kirabolták őket Bogár Imre betyárjai. Nagyobb bántódásuk azonban nem esett, 
csupán egy lovat vettek el tőlük, de az is megkerült a következő évben (Magyar 
László).

4 A kereszt környékén elterülő földek már az 1840-es évek előtt a család tulajdonában
voltak. Az 1844-es felmérések szerint, Dulits Matan unokái. Albert, Antal, József 
és Balázs voltak a tulajdonosai egy 280 lánc nagyságú birtoknak ezen a helyen.
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(SzTL, F 272. 1043). Valószínű, hogy itt állította fel az egyikük, József a fake
resztet Vojnits Istvánnal 1838-ban és miután az elkorhadt, a helyébe emeltette az 
unokatestvére, Dulits Antal a fakeresztet, amelyre 1890-ben tettek alapítványt.

5 A családi hagyomány szerint Dulits Antal halála után István fia örökölte a tanyát a 
szántókkal, valamint a városi lakóházat Az ő ükunokája a kereszt jelenlegi 
gondozója. Az 1965-ben született Dulié Marinko felmenői: a keresztállító Antal, 
István, Albert (1861-1951), István (1897-1939) és Antun (1920-2001), az édesapja.

V

Sarčević Veco-féle kereszt
A puszta északnyugati részében emeltetett Šarčević Veco (1885-1976) 

egy gránitkeresztet 1937-ben a saját birtokán, amely napjainkban is a család 
tulajdonában van, a keresztállító unokája, Vranje Šarčević (szül. 1953) a jelen
legi birtokosa.1

A Sziváci út nyugati oldalán, a tanya előtt2 áll a kereszt, háromszáz 
méternyire délre a Bajmok-Csantavéri és a Sziváci utak kereszteződésétől. 
Többlépcsős alapzaton elhelyezett talapzatának keleti oldalán a horvát nyelvű 
felirat:

OVAJ KRIŽ PODIŽU 
v NA SLAVU POŽIJU
SARCEVIC VECO

I SUPRUGA
POLJAKOVIC KATICA 

1937. MAJA 30.
PALATÍNUS
SUBOTICA
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Vagyis: E keresztet isten dicsőségére emeltetik Šarčević Veco és 
felesége, Poljaković Katica 1937. május 30-án.

Az északi és déli oldalára a Dicséltessék a Jézus! Mindörökké! -  
köszöntés horvát nyelvű megfelelőjét vésték: FALJEN ISUS! UVIKE! 
Az egyenes végű felső részén elhelyezett tartozékai fémöntvényből 
készültek.

A kovácsoltvas kerítéssel elkerített objektumot az emeltetését 
követően Veco és felesége gondozták, majd az örököseik, Mate fiuk a 
családjával.

1 A keresztállítóknak két fiuk van: Mate (szül. 1926) és Joso (szül. 1932). A tanyán 
Mate és felesége. Róza Dulié maradt, majd ezek fia, Vranje a feleségével, Orčić 
Margaval (szül. 1956).

2 A keresztállítók tanyája a kereszttel szemben, az út keleti oldalán állt. A jelenlegit 
Mate fiuk építette 1958-ban.

Vojnits Anna-féle kereszt
. A Bajmok-Csantavéri út Györgyén és Nagyfény közötti szakaszán, az 

út és a Krivaja-völgyének kereszteződésénél egy romos kőkereszt állt az 
elmúlt évtizedekben a patak bal partján emelkedő egyik dombháton.

Az 1882-es felmérésű részletes, 
valamint az 1881-es katonai térkép 
is jelzi a híd közelében, az út régi 
nyomvonalának déli oldalán, amely 
a mai műúttól ötven-hatvan méter
nyire délebbre húzódott.

Az adatközlők szerint az 50-es 
években döntötték le a két világ
háború között korábbiakban a Székel) 
család birtokában levő major1 köze
lében álló, északi tájolású keresztet, 
amely azután évekig romosán hevert 
az út régi nyomvonalában.2 A kereszt
darabok lassan eltűntek a helyszín
ről, csupán a masszív alapzat- és 
talapzat köveit sikerült napjainkig 
megőrizni Grgo Kujundžić (szül.
1944) nagyfényi hívő jóvoltából, aki 
a fenti keresztdarabokat a lakásához
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szállította 1997-ben (Szabadság tér 4). Az utcai kerítésnél elhelyezett, 
egykori terméskő kereszt talapzatának a felirata a következő:

EMELTETTE
BAJSAI VOJNITS 
VOJNITS ANNA3 

1863.
ÚJITATTA 

ÖZV. BAJSAI VOJNITS ETELKA
1899.

PONOVILI 
SEKELJ MATIJA I OBITELJ 

1933

K. LŐRINCZ SZABADKA

Vojnits Anna-féle kereszt (1882)

Ezek szerint az eredeti keresztet bajsai Vojnits Anna (1792-1864) 
emeltette 1863-ban,4 azon a birtokon, amely az 1844-es telekkönyvek 
szerint édesanyjának, özvegy bajsai Vojnits Józsefné, Szuchich Klárának 
(1771-1858) a tulajdonában volt.5
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Nem volt alapítványa, így nem került rá egyik egyházi keresztjegy
zékre sem. Van egy feltevés, hogy ezen a helyen már 1863-at megelőzően 
is volt egy fakereszt, amelyet a kőkereszt emeltetőjének testvére, Vojnits 
Mihály állíthatott az 1820-30-as évek fordulóján (lásd Vámteleknél). Az 
újat nem kellett alapítványozni és így maradt ki az egyházi jegyzékekből.

A feliratban feltüntetett 1899-es keresztújító, özv. bajsai Vojnits Etelka 
(1823-1902) két ágon is a közeli rokonsághoz tartozott.6 A jelzett évben 
új keresztet készíttetett a szabadkai Kovács Lőrinc-féle kőfaragó műhely
ben, amelyre rávésette az eredetinek a feliratát is.

Az első világháborút követően történt országváltásban a major, a szán
tók, valamint a kereszt is tulajdonost cserélt -  Székely Mátyás családjá
nak a birtokába került. 1933-ban, a keresztre feszítés 1900. évfordulójára 
is felújították, de ezt az eseményt már horvát nyelven örökítették meg a 
talapzatán. PONOVILI SEKELJ MATIJA I OBITELJ 1933. -  vagyis: 
Székely Mátyás és családja megújította 1933-ban.

A Vojnits Anna- és a Dulits Antal-féle kereszt (1881)

1 A két világháború között a Székely család tulajdonában volt az egykori Vojnits-féle
major. Az adatközlők is Székely-keresztként emlegették az út menti keresztet. 
Székely Mátyás (1890-1942) és családjának tagjai a város ún Bajai temetőjében 
vannak eltemetve: felesége Mária (1895-1984), fia János (1912-1963) és leányai, 
Mária (1914-1994), valamint Terézia (1922-1989).

2 Az út egykori nyomvonalának ezen szakaszát ma sem szántják fel, egy fa- és cser
jesor jelzi dülőhosszan az út helyét.

3 Szluha Márton munkájában olvasható, hogy a keresztállító bajsai Vojnits Anna 
(1792-1864), bajsai Vojnits Józsefnek (1766-1824) és feleségének, pacséri 
Szuchich Klárának a leánya, aki és nem alapított családot. Két fivére volt: Mihály 
(szül. 1786, a vámteleki keresztállító, lásd ott) és Ferenc (szül. 1794).

4 A keresztállítás indítéka az 1863-as érseki látogatásban keresendő -  ekkor több 
közkeresztet emeltettek a városban és a környező pusztákon.
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5 Az 1844-es telekkönyvek szerint a Bajmok-Csantavéri út mindkét oldalán. 
Vámtelekpusztába is átnyúló 308 láncnyi terület, özv. Vojnits Józsefné Szuchih 
Klára tulajdonában volt (SzTL. F 272.1043 és 1048). Bajsai Vojnits József a 
nemességet kapott Vojnits Istvánnak (1687-1749) Mihály fiától (1730-1799) szár
mazó unokája. A XIX. század végén a birtok bajsai Vojnits Márknak (1819—1891), 
a keresztállító közeli rokonának. Mihály testvére fiának a nevén volt bejegyezve, 
aki katonai pályára lépett és nem alapított családot.

6 A korán megözvegyült bajsai Vojnits Etelka (a férje, bajsai Vojnits Alajos
1797-1856) másodunokatestvére volt az emeltetőnek (a nagyapák, bajsai Vojnits 
Simon, illetve Mihály, testvérek voltak). Ezenkívül sógornők is. mert Anna 
testvérének. Mihálynak a felesége és Etelkának a férje. Alajos is testvérek voltak.

Vojnits Lukács-féle kereszt
1876-ban id. bajsai Vojnits Lukács (1825-1892) egy kőkeresztet emelte

tett a nagyfénypusztai birtokán,1 amelyet Tormásy G. is megemlített: 
1876-ban idősb bajsai Vojnich Lukács emeltetett kőkeresztet a 
nagyfényi pusztán. A keresztre, csak húsz év múlva tettek alapítványt a 
Szent Teréz-plébánián, amiről Mokossay M. 1901-ben készített keresztj
egyzéke tudósít: 197. Crux lapidea in praedeo Nagyfény a. sen. Luca 
Vojnich de Bajsa a. 1896 1IX  64 cor fundata.

Bajsai Vojnits Lukács és családja,2 közismert egyházi adományozók a 
XIX. század második felében, több közkeresztet is emeltettek a 
pusztákon, valamint egy díszes kápolnát a városban, a Bajai temetőben.

A mai településtől délnyugatra, a Vojnits Lukács-féle birtokon átha
ladó dűlőút és a Krivaja kereszteződésének közelében az 1882-es évi 
térkép jelzi a keresztet a patak keleti partján, néhány száz méternyire délre 
a Nagyvölgy torkolatától.3

Az adatközlők szerint az ötvenes évekig egy északi tájolású kőkereszt 
állt a hídhoz vezető, partoldalba vájt út déli oldalán, százötven méternyire 
a híd előtt. A jelzett évek elején ledöntötték a felső részét, amelynek 
darabjai lassan eltűntek és a helyszínen csak a masszív alapzata és 
talapzata maradt meg. A 90-es évek második felében e két kődarabot, a 
fentiekben tárgyalt kereszthez hasonlóan a nagyfényi Grgo Kujundžić 
bevitette a faluba és a házának udvarában őrzi napjainkban is (Zmaj 
Jovina utca 23.). Az eredeti kereszthelyet a közelmúltig még fel lehetett 
ismerni az ott maradt téglaalap darabjairól, de ma már ezek sincsenek 
meg. A környéken lakók még emlékeznek rá, de nem az emeltetője sze
rinti néven, hanem az egykori birtok gazdasági intézőjéről elnevezve 
Kiss-keresztként emlegetik.

A faluban őrzött, terméskő talapzaton jelenleg is jól olvasható a felirat:
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Vojnits Lukács-féle kereszt (1882)

Emeltették id. b.
VOJNITS LUKÁCS

és neje kamjonkai
SZEMZŐ JÓZSEFA

1876. Október 15.4

1 A XIX.sz. második feléből származó telekkönyvi felmérések szerint a kereszthely 
körül terült el az emeltetők nagyfényi birtoka. A Krivaja keleti partjától a Zimonyi 
útig terjedő, ötvenöt holdas birtokrész komoróczy Bicskey Kálmánné bajsai Vojnits 
Mária tulajdonában voltak. A patak jobb partján pedig egy százholdnyi szállás
földnek volt a birtokosa tőrei Hoeller Bertram Istvánné bajsai Vojnits Róza (SzTL, 
F 377. 7).
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2 A keresztállító bajsai Vojnits Lukács a nemességet megszerző Vojnits István 
(1687-1749) dédunokája az István-Simon (1728-1796) -  Lőrinc ( 1763-1834) -  
Lukács (1825-1892) családi vonalon. A felesége a bácsszentiváni születésü 
kamjonkai Szemző Jozefa (1828-1921) volt, városi házuk pedig a VIII. kör 2 1-es 
szám alatti -  a korabeli Kossuth utcában (a mai Korzó). A házaspár nyolc gyer
meke közül a nagyfényi birtokot két leányuk, Mária (szül. 1850) és Róza (szül. 
1853) örökölte.

3 Egyesek szerint ezen a helyen alakul ki a Krivaja-patak a Vámteleki-völgy és a 
Nagy völgy néven ismert patakok összefolyásával. Az 1882-es térkép szerint a 
37990-es számú parcellán állt a kereszt, amely a századvégen a keresztállítók 
leányának, Máriának a birtokában volt..

4 Október közepén emeltették a verusicsi keresztet is. Lukács evangélista ünnepén 
(okt. 18), -  tehát a családfő névnapja meghatározó ünnepnap volt id. bajsai Vojnits 
Lukács családjában, különös tekintettel a tényre, hogy ezen a napon ünnepelte a 
születésnapját is (Szluha M.).

Skenderovié Josip-féle kereszt
A Györgyénpusztán emeltetett kereszteknél leírt családtörténeti adatok 

(Szkenderovich Kálmán-féle kereszt) szerint, Josip Skenderovié 
(1899-1980) és felesége, a tavankúti Agneza Préió (1903-1973) a férj 
szüleinek halálát követően, 1929-től egyedül maradtak a Skenderovich- 
tanyán és a négyszázötven láncnyi birtok egy részén gazdálkodtak.

Szállásuk közelében, a Bajmok-Topolyai út mellett egy régi fakereszt 
állt, amelynek azémeltetőjéről a család semmit sem tudott. A hagyomány 
szerint a Györgyén- és Nagyfény puszta határán levő szállásföldekre 
költöző Szkenderovich Matko, a birtokkal együtt megvásárolt egy korha
dó, útszéli keresztet is, amelyet néhányszor felújított, majd az unokája, 
Joso Skenderovié a húszas és a harmincas évek fordulóján egy újjal 
cserélt fel. A régit, némi újítás után a testvérének, Szkenderovich 
Kálmánnak (1897-1971) a tanyaudvarában állították fel (lásd Györgyén- 
nél és a Szaghmeiszter-keresztnél).

A család további föld parcellákat vásárolt a közelben, így az Ómorovi- 
cai és a Bajmok-Topolyai utak kereszteződésének délnyugati sarkában 
álló új kereszt, az egyre gyarapodó Skenderovié-birtok közepére került, 
oda, ahol az 1929-es térképen be van jelölve.

Az adatközlőim1 szerint bádogtetős, pléhkorpuszos, északi tájolású 
fakereszt volt. A két világháború között a környék szállásain élő hívek itt 
gyűltek össze a nagyböjti és a halottak napi ájtatoskodásra.

Az emeltetők még felújították 1953-ban, de miután a hatvanas évek 
elején a városba költöztek, gondozó nélkül maradt. A környék is elnépte
lenedett, így a hatvanas-hetvenes évek fordulóján történt ledőlését (ledön
tését) követően nem állították újra és az útszélen heverő darabjai 
fokozatosan eltűntek az egykori kereszthelyről.
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Az 1976-ban megjelent Penavin-Matijevics-féle helynévtárban még 
megemlítik a család ragadványnevéről Kajgana-keresztként ismert objek
tumot: Kajgana-kereszt, kereszt, a Kajgana csúfnevű család egyik 
tagja emeltette a földjén.

1 A városban lakó Joso Skenderović (szül. 1934), a keresztállítók fia, valamint 
Szkenderovich Kálmán leánya, az 1921-ben született özv. Crnković Sandorné Juli ja 
Skenderović.

Nagyfényi temető

A templomszentelést (1911) és a lelkészválasztást (1913) követően a 
plébániahivatal is elkezdte a működését, ekkor teremtődtek meg a 
feltételek a régóta tervezett temető megnyitására a pusztán. A templom 
1912-ben készült el. Ekkor jelölték ki a temető helyét is öt katasztrális 
holdon, mert a továbbiakban ide temették Nagyfény, Zobnatica, 
Györgyén és Verušić elhunyt lakóinak egy részét. (Beszédes V.). A 
temetőn napjainkban is álló nagykereszt feliratából ítélve, a megnyitására 
csak az 1914-es évben került sor.1

Temetői nagykereszt
Mint ahogy azt az előző könyvünkben megírtuk, a temetői liturgia 

szabályai szerint a temető megnyitása előtti napokban egy fakeresztet kell 
emeltetni a kijelölt temetőhely központi térségében. Nagyfény esetében 
nem ragaszkodtak a fakereszthez és rögtön kőkeresztet állítattak a hívők, 
a ma is meglévőt.

A temetői főút keleti oldalán, száz méterre a temetőbejárattól áll a 
vörös márványkereszt, a 7. és 8. kálváriái stáció között. Talapzatának déli 
oldalán a kétnyelvű felirat:

I s t e n  d ic s ő s é g é r e

EMELTETTÉK A NAGYFÉNYI
PLÉBÁNIA HÍVEI 

1914.
NA SLAVU BO ŽIJU  

PODIGLI SU NAGYFINSKE
PLEBANIJE VIRNICI 

1914.
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2002 szeptemberében a nagyfényi hívek felújították a temetőben 
kialkított kálváriát2 és a nagykeresztet. A fémöntvény tartozékait: az 
INRI-táblát, a korpuszt és a Mária-domborművet is újrafestették.

1 A História Domusba nem jegyezték be a temetőnyitás pontos évét. Az első 
plébánost. Hegedűs Benjámint (1882-1954) 1913 nyarán választották meg, de a 
plébániahivatal és a papiak épületét csak 1914-ben fejezték be. Ettől az évtől 
kezdve működött a plébánia.

2 A temetőnyitást követően a Vukov család adományából. Hegedűs plébános ide
jében (1913-1917) megépítették a kálvária állomásait is. Az építéshez a legjelen
tősebb összeggel Josip Vukov Grboš járult (História domus).

Szent Márk-templom

Moravetz Zsigmond budapesti építészmérnök tervei alapján és Lulits 
Jakab, valamint Félix szabadkai vállalkozók kivitelezésében épült fel1 a 
nagyfényi Szent Márk-templom. 1909-ben, az építés befejezésekor, két 
évvel a templomszentelés előtt állíttattak a bejáratához egy közkeresztet

Faragó János és felesége, 
Katona Rozália.

1 Az 1904-es versenypályázat 
győztese az „I.N.D."' jeligés 
munka szerzője, Moravetz Zsig
mond, budapesti okleveles mér
nök 1906-tól 1908-ig dolgozott a 
végleges terveken. A kivitelezők 
már 1909 augusztusában jelentet
ték a tanácsnak az építés befe
jezését, de a belső munkálatokkal 
és a berendezésével csak 1911 
tavaszán készültek el, majd ezt 
követően, virágvasárnapján szen
telték fel a pusztai templomot 
(SzTL, F: 275. 10. 7).

Nagyfényi templom, rajz (1926)
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Faragó János-féle kereszt
A Faragó házaspár1 által emeltetett, vörös márvány kereszt az eredeti 

helyén áll -  néhány méternyire (4-5) északnyugatra a templombejárattól. 
Szilárd alapon nyugvó talapzatának északi oldalán a felirata:

I s t e n  d i c s ő s é g é r e

ÉS A BOLDOGSÁGOS SZÜZMÁRIA 
TISZTELETÉRE EMELTETTE

FARAGÓ JÁNOS
ÉS NEJE

KATONA ROZÁLIA
CSALÁDJÁVAL

1909.
MÁRVÁNYIPAR 
ÚJÍTOTTA 
KNAPECZ 
1933. SZEPT. 17.

SUBOTICA és CSANTAVÉR

PALATÍNUS
SZABADKA

Az egyenes végű felső részér 
fémöntvény INRI-tábla és korpusz.

A két megnevezett műhely, a 
Márványipar és a Palatinus-féle bár
melyikében készülhetett a kereszt, 
mert 1909-ben mindkét cég be volt 
je-gyezve a városban.

Az 1933-as, Knapecz-féle felú
jításnak nem ismerjük az indítékát, 
mert 24 év alatt nem valószínű, 
hogy annyira megromlott a kő
kereszt állaga, hogy azt fel kellett 
volna újítani. Feltételezzük, hogy a 
20-as években dühöngő viharok2 
egyikében sérült meg és ezért kellett 
megjavítani a keresztre feszítés
1900. évfordulóján.
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Az emeltetőkről kevés adatra bukkantunk a kutatások során, a hagyo
mány szerint a keresztet a kezdetektől a plébánia és a hívői gondozzák.

1 A századvégi telekkönyvek szerint Faragó Jánosnak és feleségének, Katona 
Rozáliának Nagy fény pusztán száz hold szállásföldje volt a Csantavéri út mindkét 
oldalán, a Faragó család birtokainak szomszédságában. Városi házuk a Malusev- 
féle összeírásban (1906) az 1. kör 456-os szám alatti telken állt a Dezső utca keleti 
végén. A Kumičić utcai körzeti orvosi rendelő helyén levő egykori ház.

2 1925 augusztusában és 1926 májusában nagy viharok pusztítottak Szabadkán és 
környékén. Több városi és pusztai templom is megsérült a viharos szélben. Ekkor 
dőlt le a nagyfényi templom tornya, melyet máig sem újítottak fel (SzTL, 
1021/1926 és F 275. 10. 7). A plébánián vezetett História domusban az ötvenes 
években Ante Sekulié lejegyezte a templom rövid történetét. Az említett viharról a 
következőket írta: Az 1925 augusztusában dühöngő viharban megsérült a 
nagyfényi templom is. A vihar következményei napjainkban is láthatóak. 
Ugyanis a templomtornyot máig sem állították helyre.

A fejezet végén meg kell említeni néhány olyan határbeli keresztet, 
amelyeket áttelepítettek Nagyfénypusztáról és ezért e munka más 
részeiben kerültek feldolgozásra.

Kollár-kereszt -  Negyven évig állt a nagyfényi határban a Kollár 
István és felesége, Üveges Anna által 1926-ban emeltetett kőkereszt a 
Mukits-féle iskolától délnyugatra vezető út déli oldalán, a tanyájuk 
közelében. A keresztállítók fia, Iván 1965-ben, a szállás lebontását 
követően beköltözött Nagyfényre és magával vitte a keresztet is, amely 
darabjaiban hevert a falusi házuk udvarán (Csantavéri út) az 1985-ös évi 
elajándékozásáig. Azóta a városban, a sándori római katolikus templom 
bejáratánál áll.

Malagurszki Béla-féle kereszt -  A békovai iskolánál, a templom 
közelében állt évekig a Malagurszki Béla szállásánál emeltetett kőkereszt. 
Az 1920-as évek végén, amikor a keresztállító átköltözött a családjával 
Nagyfény pusztára, magával vitte és a Kollár-kereszt közelében vásárolt 
szállásánál újraállíttatta. A hatvanas években a városba költöztek, a tanyát 
lebontották, a keresztet pedig a városi Szent Rókus-temetőben, némi áta
lakítás után a családi sírboltra helyezték sírkeresztként.

Bognár-kereszt -  A Matijevics-Penavin helynévtárban (1976) 
olvashatunk a Bognár-kereszről: ...egy falubéli bognár emeltette, már 
nem él, a keresztet is elvitték onnan és házat építettek a helyére. Más for
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rásmunkában nem akadtam a nyomára adatközlőim szerint, a Kollár
keresztről van szó (lásd ott), és a személynevet a szerb-magyar fordítások
ban valami folytán összetéveszthették a foglalkozásnévvel (kolar-bognár).

Cvijó-kereszt -  A fentebb említett helynévtárban a következő áll a 
Cvijó-keresztről: Cvijó-kereszt, kereszt, egy Cvijó becenevű emeltette, 
de már nincs meg a kereszt. A fentihez hasonlóan, erről sem találtam 
más adatot. Feltételezésem szerint a verusicsi Czviin-keresztről van szó 
(lásd ott), amely jelenleg -  romos állapotban -  a nagyfényi plébániához 
tartozik.
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