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BEVEZETŐ

A XIX. században Tompa-, Ludas- és Verusicspuszták térsége északról, 
keletről és délről félkaréjban övezték a város körüli ugarföldeket. A huszadik 
század közepéig a városhoz tartozott Zobnaticapuszta is, amely csak az elmúlt fél 
évszázadban lett a topolyai határ része, de az út menti keresztjeit még abban az 
időben emeltették, amikor Szabadkához tartozott.

A munka harmadik részében a felsorolt pusztákon emeltetett közkereszteket 
ismertetem. Ezúttal is ragaszkodtam a XIX. századi pusztahatárokhoz, ám némi 
változtatást azért igényelt a térség bemutatása, hiszen Tompa jelentős részét még 
a XVIII. században elvesztette a város, így a továbbiakban csupán a déli része 
maradt Szabadka birtokában -  a mai Palics és Hajdújárás térsége. Indokolt továb
bá, hogy foglalkozzunk a királyhalomi (Bácsszőlős) közkeresztekkel is, mert a 
falu határának egy része (Pörös) a hódoltság után a város tulajdonában volt, maga 
a település pedig egyházilag 1923-tól, közigazgatásilag pedig már több évtizede 
a városhoz tartozik.

Továbbra is tartottam magam az előzőekben lefektetett alapelvhez -  a le
véltárak és a forrásmunkák anyagának betűhív közléséhez. A hely- és szem ély
név írásmódjától sem tértem el lényegesen, tehát ahol volt rá mód, a keresztál
lítás idején használt alakban jegyeztem fel őket. Vonatkozik ez a kereszteknek az 
emeltetők utáni megnevezésére is.

Más szóval: a nevek írásában tapasztalható helyenkénti következetlenségek a 
kereszteken és a levéltári forrásokban olvasható szövegek egymástól eltérő írás
módjából erednek.
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VERUSICS



Verusicsi közkeresztek (1956)
1. Antunovits József-féle kereszt 2. Antunovits-kereszt 3. Vujkovich Czviin Pál-féle 

kereszt 4. Csemetics-kereszt 5. Milodanović-kereszt 6. Vujković Cvijin Jašo-fćle kereszt 
7. Vojnits Etelka-féle kereszt a Zimonyi úton 8. Siskovich-kereszt 9. Vojnić-Tunić-

kereszt



Verusicsi közkeresztek (1956)
10. Somssich (Beretzk)-kereszt 11. Prčić-kereszt 12. Szudarović-kereszt 13. Sudarević- 

kereszt 14. Vukov Sandor-féle kereszt 15. Martinović-kereszt 16. Zélich-kereszt 
17. Sztipich-kereszt 18. Gabrić Suknović-kereszt 19. Vukov Jakov-féle kereszt 

20. Vukov Szaniszló-féle kereszt 21. Markovits-kereszt 22. Vukov Stipan-féle kereszt 
23. Kuluncsich-kereszt 24. Vojnits Etelka-féle kereszt a Békovai úton
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Verusicsi közkeresztek (1948)
25. Sztipits-Lendvay-kereszt 26. Jurić-kereszt 27. Fakereszt a Békovai úton 

28. Vojnits Lukács-féle kereszt 29. Malagurszki Ferenc-féle kereszt 
30. Malagurski-kereszt 31. Polyákovits-kereszt 

32. Vukman Simokov-kereszt
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A középkori Veresegyháza falu határának helyén kialakult 
Verusicspuszta a török hódoltság után került a város birtokába. A közép
kori megnevezés templomos helységet sejtet, amit azonban eddig nem 
bizonyítottak régészeti adatokkal. A Pesty-féle helynévgyűjtemény 1865- 
ban említést tesz egy templomromról: Verusity, magyarul Vörös ér, 
régente falu, romjai találhatók Lipozencsics s Gabrics-Tunics szál
lásán1 (Magyar L.). Az újabbkor forrásmunkái szerint: A Szabadkától 
délre, Csantavér irányában folydogáló Csík-ér völgyének egy sza
kaszát és annak közvetlen környékét a régebbi térképeken Verusity- 
pusztaként jelzik. A Szabadka-Csantavér földút2 mellett, a Csík-ér 
déli völgypartján van egy magaslat, amelyet a nép Kliszának nevez 
(eklézsia). Ezen a helyen a föld felszínén embercsontokkal kevert 
apró tégladarabokat lehet találni: egy középkori templom romjait és 
egy temető maradványait. A romokat egy 1789-ben készített kéziratos 
térkép is feltünteti. Ezek alapján majdnem teljes biztonsággal 
állítható, hogy ezen a helyen, illetve ennek a környékén feküdt a késő 
középkori Veresegyház -  Verusity falu. Ásatások itt még nem folytak, 
és ezért régészeti adatokkal a település korát, kezdetét és 
megszűnését ma még nem lehet pontosan meghatározni (Szekeres). 
Magyar László kutatásaiból tudjuk, hogy az első írásos adatok 1423-ban 
pusztaként említik (Wereseghaz), amelyet az 1430-as években 
betelepítettek és a későbbiekben, a XVI. század végéig lakott helységként 
említenek az okiratok. A XVII. században viszont már elnéptelenedett, és 
így csatolják a városhoz az 1700-as évek elején.

A levéltári kutatások és a régészeti leletek azt sugallják, hogy a tatár
járás előtt is volt itt valamilyen település, amely elpusztulhatott a későb
bi századokban. Ezt támasztják alá a Nitrogénművek területén 1979-től 
1981-ig végzett ásatások: az épülőfélben levő nitrogéngyár területén, 
mentőásatás során, egymástól 500 méter távolságra két nagynak 
mondható, teljesen megegyező korú, XI. századi temető került 
napvilágra. A temetőkhöz tartozó településeket jelenleg még nem tudjuk 
bizonyítani, kapcsolatba hozni a későbbiekben felbukkanó Veresegyházzal.

A városi ugarföldek, Csantavérközség és Sebesics-, Vámtelek-, 
Nagyfény-, valamint Ludaspuszta közé ékelt térség a XIX-XX. század
ban két területre tagolódott: Alsó- és Felsőverusicsra, melyeket az észak
nyugat-délkelet folyású Csík-ér választott el egymástól. A középkori utak 
nyomvonalán kialakultak a mai Sziváci, Topolyai (Zimonyi) Csantavéri 
és a Békovai utak, valamint áthalad rajta a zimonyi és a zentai vasút is.

Verusics török utáni betelepítése hasonlóan történt, mint a többi 
pusztában. A keleti részén, melyet már a XVIII. században Békovának
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neveznek, hasonló nevű település jött létre a huszadik század elején.3 
Napjainkban már eltűnőben vannak a XIX. századi tanyasorok is és 
csupán a jelenlegi műutak mentén maradtak meg számottevőbben. 
Nevüket nem mindig az itt élő családokról kapták, hanem más szempon
tok szerint alakultak a helynevek -  Siskovicsfalva, Naumovićevo, Klisza, 
Békova, Gabrić.

A puszta szakralizációja a XIX. század első harmadában kezdődött 
meg a Markovits-féle kereszt emeltetésével. Az elmúlt 170 évben több 
tucat út menti keresztet állítottak a pusztalakók, melyeket a szerint fogok 
sorra venni, hogy közigazgatásilag melyik részben találhatók -  Felső-, 
illetve Alsóverusicson.

1 SzTL. 701/polg. 1865.

2 Néhány évtizede már aszfaltborítású a Szabadka-Csantavér közötti út.
3 A pusztának keleti része (már 1753-ban) Békovának is mondatik (Iványi I ). 

illetve az 1753. november 9-én megtartott tanácsülés jegyzőkönyve is így említi 
egy pusztai kút megvásárlása kapcsán: Békova térségében a verusityi pusztán.
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FELSÖVERUSICS

Siskovich-kereszt

Az E5-ös, az egykori Zimonyi út verusicsi szakaszának kezdetén egy 
kőkereszt áll a keleti oldaláról leszakadó, Siskovicsfalvára vezető műút 
északi oldalán. A környékbeliek szerint Siskovich Tamást emeltette, ezért 
ma is Siskovich-keresztként emlegetik.

A puszta északi részén, a Zimonyi út mindkét oldalán elterülő ezer- 
holdnyi szántó a bajsai Vojnits család tulajdonában volt a XVIII-XIX. 
században. A XIX. század elején történt vagyon elosztásakor (Ulmer G.) 
a nemességet megszerző és a bajsai előnevet viselő Vojnits Istvánnak 
Simon fiától származó unokái -  Illés, Lőrinc és Mária -  kapták meg ezt a 
birtokot, amely a jelzett század végéig a család tulajdona maradt.1

Az 1846-os telekkönyvi összeírásban2 a Sziváci és a Csantavéri út 
között bajsai Vojnits Lőrinc özvegyének, valamint bajsai Vojnits 
Alajosnak, Siskovits Borbálának és Siskovits Józsefnek mintegy 1000 
holdnyi szállásföldje volt -  a Verusics 218-227-es telekkönyvi számok 
alatt vezetett parcellák. Az egykor egységes birtoktestből 750 lánc a 
Siskovits testvérek, József (1797-1867) és Borbála (1798-1847) tulaj
donában volt. Városi házuk ebben az időben a VII. körben állt -  a zsi
nagóga mai helyén - ,  amely az előzőekben az édesapjuk, Guganovits- 
Siskovits Pál nevén volt vezetve.

A XIX. század második felében készült telekkönyvek szerint a 
Zimonyi út mellett elterülő 450 holdnyi szállásföld Siskovits József
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egyetlen fiának, a nőtlen gödrei Siskovich Tamásnak (1834-1898) tulaj
donát képezte, aki e birtokot az édesapjától, illetve az apai nagyanyjától, 
Siskovich Pálné bajsai Vojnits Máriától (Simon és nemes Perchich Kata 
leányától 1775-1850) örökölte.3

Az 1800-as évek második felében emeltetett kőkeresztnek nem volt 
fenntartási alapítványa, így a forrásmunkák nem említik, de az adatköz
lőim a nagyapáik meséire hivatkozva, 1871 -re pontosítják a keresztállítás 
idejét. A vallási kisemlékmű anyaga és stílusa (homokkő, saját anyagú 
korpusza és INRI-táblája, a jellegzetes szegély a talapzaton) is alátá
masztják e feltételezést. Mindenesetre az 1882-es kisléptékű térkép már a 
mai helyén jelzi -  80 méternyire a Zimonyi úttól, az egykori majorsági út 
északi szélén.

Talapzatának déli oldalára magyar nyelvű feliratot véstek, melynek a 
szövegére már nem emlékeznek az adatközlőim. Tudni vélik, hogy az I. 
világháborút követően ledöntötték. 1926-ban újra állíttatták a Vojnits 
család tagjai, akik megszerezték az utódok nélkül elhunyt keresztállító, 
Siskovics Tamás birtokát. Ekkor tették rá a jelenlegi, fémöntvény Mária- 
domborművet, megbontva ezzel a korábbi késő barokk kereszt stílusát. 
Egy fehér márványtáblát is szereltek rá, melynek horvát nyelvű szöve
gében feltüntették az eredeti keresztállító -  Tomo Šiškovič -  nevét, 
valamint a feszület 1926-os felújításának idejét és kivitelezőjét.

A két világháború közötti évtizedekben az akkori majorság lakói 
különösen kedvelték a keresztet és környékét, mert ez volt a kialakuló 
településhez eső legközelebbi megszentelt hely, így nem csak húsvétkor 
és mindenszentek idején keresték fel a környékbeliek által szépen gondo
zott kis emlékművet.
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Az 1944-es eseményekben is megrongálták. Gépfegyversorozattal 
megsemmisítették a feliratos táblát, amit a továbbiakban már nem újítot
tak fel.

Az elmúlt évtizedekben néhány lakóház is épült az E5-ös út mellett a 
keresztnél, pl. a Šarčević család él, ők tartják karban a keresztet -  
időnként fehérre festik és rendezik a környékét.4

1995-től a Siskovicsfalvának nevezett település lakói tábori misével 
egybekötött búcsút tartanak a keresztnél. Az október eleji, Kis Szent 
Teréz-napi keresztbúcsúról így számolt be 2000-ben a Zvonik októberi 
száma: Kis Szent Teréz napi búcsú a szálláson a Szabadka melletti 
Siskovicsfalván vasárnap, október 1-jén megünnepelték Kis Szent 
Teréz ünnepét. A tábori istentiszteletet a Sarčević család telke mellett 
lévő keresztnél Kovačević Marijan szabadkai ferences atya vezette, 
míg a szentbeszédet Anišić Andrija, a szabadkai Szent Rókus-plébá- 
nia plébánosa tartotta az összegyűlt hívőknek... a búcsún mintegy 
150 helybeli, szabadkai és a környező településekről jött hívő vett 
részt. E településen, habár alig tíz kilométerre van a várostól, nincs 
sem templom, sem kápolna, így a helybeli hívek a „keresztnél" jön
nek össze néhány éve, hogy Kis Szent Teréz napján, vagy a 
rákövetkező vasárnapon búcsút tartsanak.

1 Az 1782-ben készült térképen a későbbi majorság helyén, Vojnits Simon tanyája 
van bejelölve (SzTL, 3. 3. 2. 72).

2 SzTL, F 272. 1050.
3 Szluha Márton munkájában olvasható, hogy gödrei és almási Siskovich Tamás, a 

nemességszerző Siskovich Andrásnak (1681-1752) és Seraty (Scharacz) 
Máriának ükunokája az András -  Ágnes (1723-1799, mivel férfiágon kihalt a 
család, a férje, almási Guganovits Miklós beleegyezésével megtartotta az erede
ti családnevet) -  Pál (1764-1815) -  József (1797-1867) vonalon. A család ősi 
birtokán, a Baranya megyei Gödrén született 1834-ben (édesanyja sárdi 
Somssich Borbála, 1793-1879). A közéleti szerepet is vállaló birtokos (egy 
időben országgyűlési képviselő volt) többnyire Gödrén élt és csak ritkán tartóz
kodott Szabadkán. 1883-ban például arra kérte a városi tanácsot, hogy adjon ki 
egy bizonylatot, miszerint Ő nem szabadkai polgár és csak az itteni vagyona 
megtekintésének idejére tart fenn „beszálló helyet”, míg az állandó lakása 
Baranya megyében. Gödrében van (SzTL, 2540/polg. 1883). Sosem nősült meg 
és így a Szabadkán 1898-ban bekövetkezett halálával férfiágon kihalt ez a csalá
di ág.

4 Šarčević Iván (1936) és családja.
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Siskovich-kereszt (1929)
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Somssich (Beretzk)-kereszt
A Csík-ér és a Zimonyi út, valamint az 1883-ban kiépült zimonyi vasút 

által határolt térség északi részében a XIX. század második felében két 
nagybirtok is kialakult (Somssich és Siskovich), amelyek korábban a baj- 
sai Vojnitsok tulajdonában voltak. A házasságok és örökösödések fura 
szövevényének következtében jutottak itt birtokhoz a Somogy megyei 
Somssichok és a Baranya megyei Siskovichok.1

A két nagybirtok közepén álló szállásuk közelében egy-egy kőke
resztet állítottak a XIX. század második felében Siskovich Tamás és özv. 
gróf Somssich Imréné. A Szent Teréz-plébánia jegyzékein (Mamuzsich és 
Mokossay) jelzik azt a pusztai keresztet, melyet gróf Somssich Imréné, 
Siskovich Mária (1822-1902) 1887-ben, a férje halála utáni évben állított 
fel a birtokán és alapítványt is tett fenntartására a jelzett plébánián.

Mokossay jegyzékének 190. objektuma (1901): Crux lapidea in 
praedio Verusics a. comitissa Somsich a. 1887 2/V verificata et fun- 
datione 64 cor provisa. Mamuzsich Mátyás esperesplébános a tíz évvel 
korábban, 1890-ben készített jegyzékén a helyet is pontosította: ... a. 
comitissa Somsich in sua teritorio erecta ... Tehát a saját birtokán, a 
jelenlegi Naumovićevo2 vasútállomás közelében emeltette az özvegy a 
kőkeresztet.3

A gyermektelen keresztállító 1902-ben elhunyt a Somogy megyei 
Mikén és a szabadkai birtok más családok tulajdonába került. Idővel 
halványult a környéken lakók emlékezete és a vallási kisemléket a 
vasútállomás közelében, a XX. század elején felépült tanya tulaj
donosáról, Beretzk Gábor-féle keresztként kezdték emlegetni.

A családi hagyomány szerint Beretzk Gábor (1856-1938) a XIX. 
század második felében a Somogy megyei Kaposvárról jött gazdatisztnek 
a Somssich-birtokra. Rövid időn belül százhúsz holdnyi birtokot vásárolt, 
melyet a Somssich-féle földekből hasítottak ki -  abból a parcellából, ame
lyen a grófnő által emeltetett kereszt állt.4 A szerzett birtokon tanyát is 
épített az új tulajdonos, amely az adatközlő unokák szerint élősövénnyel 
volt körülkerítve és a mai vasútállomás északi őrházával szemben 
helyezkedett el, mintegy százméternyire a vasút nyugati oldalától. Az 
udvar északkeleti sarkánál, a tanyabejárat nyugati oldalán állt a városfelé 
tájolt, feliratozás nélküli terméskő kereszt, melyet Beretzk Gábor az 
emeltetője iránti hálából a továbbiakban sajátként gondozott.5

A háború után Beretzk Gábor unokájától, Horváth Csomó Istvánné 
Beretzk Máriától (1922-1975) kisajátították a birtokot és szövetkezetei 
hoztak létre rajta. A szállás körül építkezésbe kezdtek az új tulajdonosok 
és a kereszt a felépült szövetkezeti istálló sarkához került. Az új rend
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megtestesítőit még e méltatlan helyen is zavarta a hitbuzgalom kegyes 
jelképe és 1953-ban, a szemtanúk szerint istenkáromló szöveg 
kíséretében, vandálul ledöntötték. Az elfekvő, gazzal benőtt kereszt
darabokat néhány év után a jogos tulajdonos, a kisajátítás után egy közeli 
tanyára költözött Horváth Csomó István6 (1915-1979) átszállította az új 
tanyájukra, ahol a tervezett felállításáig egy kupacba rakta őket az 
udvaron. Többszöri kezdeményezés után sem kaptak azonban engedélyt 
az újraállítására, és miután 1976-ban eladták a szállást, a kődarabokat 
nem vitték magukkal -  napjainkban is ott hevernek a ma már lakatlan 
tanya udvarán.7

A kődarabokból még rekonstruálható lenne a díszes kereszt. Talapzati 
feliratozása helyén egy sekély fülkébe helyezett, terméskőből készült fél
dombormű látható8. Az egyenes végű csúcs részen elhelyezett INRI-táblát 
és a korpuszt is terméskőből faragták ki.

E vallási kisemlékmű anyagában és stílusában is különbözött a 
szabadkai keresztektől, valószínű tehát, hogy a kőfaragó mester nem 
szabadkai volt és az emeltető, gróf Somssich Imréné a család ősi helyéről, 
Somogy megyéből hozatta.

1 A fentiekben tárgyalt Siskovich-keresztnél említett almási és gödrei Siskovich 
Józsefnek (1797-1867) és feleségének, sárdi Somssich Borbálának (1793-1879) 
elsőszülött gyermeke -  Siskovich Tamás nővére, a baranyai Gödrén 1822-ben 
született Mária -  1846 szeptemberében férjhez ment Gödrekeresztúron a mikei 
illetőségű gróf Somssich Imre (1819-1886) huszár hadnagyhoz, országgyűlési 
képviselőhöz. így került az egykori, Siskovich Pál-féle birtok a Somogy megyei 
grófi Somssich család tulajdonába. Gróf Somssich Imre az ősi, Csáktornyái (a 
horvátországi Čakovec) nemesi család tagjának, Miklósnak az egyenes ági 
leszármazottja. Miklós fiai (Pongrác, Péter és Mátyás) 1716-ban újították fel 
nemességüket és 1746-ban adományt nyertek a Somogy megyei Sárdra (Szluha 
M.). A szabadkai birtokot az utódok nélkül, 1902-ben elhunyt grófnő halála után 
a bajsai Vojnits család visszaperelte -  Siskovich Pál a felesége, Bajsai Vojnits 
Mária révén jutott a verusicsi birtokhoz.

2 A két háború közötti térképek némelyike Šomšićevonak nevezi az állomást.
3 1889-ből erről így ír az egyik szabadkai lap: „A Topolya felé vezető vasút mel

lett -  gróf. Somssich Imréné szállásánál” . A XIX. század végén készült 
telekkönyvi bejegyzések szerint ezen a helyen, a vasút mindkét oldalán elterülő 
500 láncnyi szállásföld volt özv. gróf Somssich Imréné tulajdonában. A Verusics 
192 alatt vezetett tanyája a vasút melletti, 33001 és 33003-as számú parcellákon 
állt -  ezek egyikén, illetve a közvetlen közelében emeltette a grófnő a köz
keresztet.

4 A szabadkaiak másként tudják a birtokszerzés körülményeit. Damjanovné 
Zimmer Sarolta a 2003-ban kiadott könyvében így emlékezett a családra: 
Évekkel később egyszer Ernő is ott volt, mikor az ablakon keresztül iiéztük az 
erdőbe özönlő közönséget. „Az ott Borcsa grófnő” -  és egy kövérkés, szőke 
leányra mutatott. Megismertem, Bereck Baba volt, Piroska néni húga.
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Csodálkoztam, miért mondja Ernő, hogy grófnő, mikor hallottam a mesét a 
Bereck családról. Az öreg egy grófnőnél volt parádés kocsis, szép szál, gyönyörű 
legény. A grófnő beleszeretett, s pár száz lánc földet ajándékozott neki. A családi 
hagyomány szerint azonban Beretzk Gábor a nemesvidi előnevü, Somogy 
megyei nemes család elszegényedett ágának volt a tagja, aki -  miután 
megteremtette Szabadkán az anyagi jólétet -  újra használni kezdte az elődöktől 
örökölt nemesi címet."

5 Beretzk Gábornak és feleségének, Molnár Máriának (1860-1839) négy gyer
meke érte meg a felnőttkort: Miklós (1882-1941), Piroska (sz. 1883-ban, Vojnich 
Zelich Ferencné), Gábor (1895-1944) és Borbála (1896-1961, ifj. Prokesch 
Mihályné). Városi házuk a századvégen a Teréz téren volt, a VI. kör 12-es szám. 
Az 1900-as évek elején új házat vásároltak a közelben -  VI kör 62, a mai Petőfi 
utca 28-as számút, az ún. dr. Klein József-féle házat. A Teréz-téri házhelyen pedig 
a leányuknak, Piroskának a családja épített újat 1912-ben (SzTL, ép.enged VI. 
kör 54/1912).

6 A szülői birtokon Beretzk Gáborék elsőszülött fia, Miklós maradt a feleségével, 
Jaramazovits Viktóriával (1892-1973). A felnőttkort megért egyetlen leányuk, 
Mária, Horvát Csomó Istvánhoz, a városban keresztet állító Horváth Csomó 
József fiához ment feleségül. A birtok kisajátítása után egy közeli szállásra 
költöztek -  a Siskovicsfalva déli házsorától 700 méternyire déli irányban levő, 
Ződi-féle tanyára.

7 Brajkov Stipan (1928), a szállás új tulajdonosa több évtizedig kinn élt a tanyán, 
majd néhány éve a városba költözött. A lakatlan tanyaudvaron maradt kereszt
darabokra napjainkban is igényt tartanak a jogos örökösök, Horváth Csomó 
István városban élő gyermekei: Miklós (1942) és Mária (Sinkóné, 1946). A 
kereszt tervezett újraállításához Brajkov Stipan is hozzájárulna, ha akadna 
kivitelezője és pénzelője a felújításnak.

8 Nehezen azonosítható, hogy kit ábrázol a féldombormű.

Prćić-kereszt
A Nitrogénművek közelében, a belgrádi (zimonyi) vasút nyugati 

oldalán áll a Prćić család 1931-ben emeltetett kőkeresztje.
A századfordulón Prćić Iván volt a tulajdonosa az egykori Lénárd- 

tanya1 közelében levő birtoknak -  szállásnak és nyolcvan lánc szán
tóföldnek. Az E5-ös út és a vasút közötti tanyától a szántók északkeleti 
irányban húzódtak, egészen a belgrádi vasútig. Milodanović Ana, Prćić 
Iván özvegye, férje halála után kőkeresztet állított a birtok keleti végébe, 
a vasútra vezető dűlőút mellé.

Talapzatának déli oldalán elhelyezett fehér márványtábla horvát 
nyelvű felirat:
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N a s l a v u  B o ž j u  
PODIŽE

u d . P r ć i ć  I v a n a  

r o đ .  MlLODANOVIĆ ANA 

1931.

Vagyis: Isten dicsőségére, 1931-ben emelteti Prćić Iván özvegye, szül. 
Milodanović Ana.

A kőfaragó műhely megnevezése olvashatatlan. A fémöntvényű tar
tozékai INRI-tábla, korpusz és Mária-dombormű ma is az eredeti kereszt
mellékek. Az emeltetéskor alacsony léckerítéssel kerítették körül és egy 
kispadot csináltattak elé, valamint akácfákat ültettek köréje. A házaspár öt 
felnőtt gyerekéből2 a legidősebb, Ago (1887-1973) és családja3 maradt a 
szálláson -  ők gondozták 1999 novemberéig a keresztet, majd -  miután 
beköltöztek a városba -  a keresztes birtokrész mai művelője vette át e 
kegyes feladatot.4

A II. világháború utáni államosítással a család elveszítette birtokainak 
egy részét, egyebek közt azt a darabot is, ahol a kereszt áll. Ennek ellenére 
is gondozták a szülői örökséget és egy időben át akarták helyezni a szál
lásukra, amit nem engedélyeztek a katonai hatóságok. Az ötvenes években 
ismeretlen rongálok vandálul megsértették -  letörték a korpusz kezeit 
de a család néhány hónap múltán visszaállította eredeti állapotába.

Az egykori birtoknak az a része, ahol a kereszt áll, néhány éve került a 
jelenlegi tulajdonoshoz, Kudlik Mihályhoz. Ő tisztította meg a környékét
-  eltávolította a korhadt léckerítés maradványait és az akácokat, csupán a 
vadgyümölcsfát és három akáchajtást hagyott körülötte.

A műkő, lóherevégű kisemlékmű ma is az eredeti helyén áll -  
negyvenméternyire a vasút nyugati oldalától, közvetlen a dűlőút mellett. 
A környék az utóbbi időben alaposan átalakult -  az egykori tanyák lakat
lanná váltak, a vasút túloldalán pedig néhány évtizede felépült a műtrá
gyagyár, melynek vasúti őrháza a kereszttel szemben áll. A kihaltság 
ellenére is gyakorta található friss virág a kereszt tövében.

1 Az 1894-es katonai térképen bejelölték Lénárd János tanyáját, amely a Zimonyi 
út mellett húzódó Siskovich Tamás-féle birtoktól délre állt. E két nagybirtokos 
földje között néhány kisebb parcella is volt. A városban keresztet állító 
Osztrogonacz Simon az 1862-ben kelt végrendeletében is megjegyzi, hogy a het
vennégy láncnyi szántója a verusitsi pusztán, Siskovits és Lénárd urak birtoka 

mellett fekszik (Csúszó D. I.).
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2 Ago, Maća. Albe, Vince és Ana Prćić.
3 A felesége Đukić Ester (1892-1970) és három gyermeke: Maća (1918-1944), 

Tereza (1916) és Ana (1923).
4 Az utóbbi években a keresztállító Ago fiától származó unokái, Tereza és Ana laktak 

a szálláson. Csak Anna volt férjnél (Osztrogonacz Jakov, 1926-1995), aki -  miután 
megözvegyült -  a testvérével a városba költözött (Párizsi kommün utca 9.).

Kuluncsich-kereszt

Kuluncsich-kereszt (1882)

A Csantavéri út 9430. méterénél (1929. évi útjelzés) egy fakeres^t állt 
1967-ig az út keleti oldalán, illetve a mai tulajdonos, Kujundžić Nikola 
szállásának az udvarán. A Kuluncsich Jakab által 1864-ben emeltetett fa
keresztet többször is felújították a kései utódok, ám száz év után már nem 
lehetett megmenteni és az elkorhadt keresztet végleg megsemmisítették a 
jelzett évben.

Az 1882-es telekkönyvi térképen jelzik a saját birtokon1 emeltetett 
keresztet, melynek fenntartására alapítványt is tett Kuluncsich Jakab2 a 
Szent Teréz-plébánián. Tormásy G. szerint (1883): 1864-ben Kuluncsich 
Jakab emeltetett egy fakeresztet a békovai pusztán. Mokossay M.
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jegyzékén is szerepel (1901): 184. Crux lignea in praedio Békova a 
Jacobo Kuluncsich a 864 14/X erecta et 48 coronis provisa.

Az adatközlők szerint a birtok és a kereszt napjainkig a család tulaj
donában maradt.3 A mostani szállás tulajdonosa is a kereszt állítónak az 
egyenes ági leszármazottja. A tanyaépület, amely előtt állt a kereszt, a 
XX. század első évtizedében épült.

1967-ben, egy viharban dőlt ki a korhadt kereszt. Mivel nem lehetett 
felújítani, feldarabolták és elásták a kereszthelyen -  a főépülethez vezető 
út déli oldalán, egy ma is észlelhető alacsony domb alá. A család és a 
környéken élők továbbra is őrzik az emlékét, így kerülhetett a 
Penavin-Matijevics-féle helynévtárba is (1976): Fakereszt; kereszt, 
Kujunčić Jakab állíttatta a település határában.

1 Az 1846-os telekkönyvi összeírás szerint ezen a helyen, a Csantavéri út keleti 
oldalán volt a város VI. körében lakó Kuluncsits Jakabnak a tizenhét láncnyi bir
toka. Az egykor osztatlan, 300 láncnyi szállásföldet az 1800-as évek első felében 
a következő családtagok örökölték: Jakab, Antal, Mihály, Barisa, Lukács és 
Marian (SzTL, F 272. 1050).

2 Kuluncsich Jakab közéleti szerepére utal, hogy 1869-ben városi képviselő volt, 
1870-ben pedig a gazdasági szék tagja.

3 Az 1882-es kisléptékű térképen látható, hogy a kereszt az út keleti oldalán, a 
Verusics 32787-es telekszámon vezetett parcellán van bejelölve, amely a 
Csantavéri és a Békovai út között terült el. A telekkönyvek szerint a XIX. század 
végén a 35 holdnyi föld tulajdonosai Kuluncsits Mihály és Mukits Jakabné 
Kuluncsits Krisztina voltak. A szomszédos birtokosok (Kuluncsits Katalin és 
Kuluncsits Miklós a nejével, Temunovits Lúciával) is ehhez a családhoz tartoz
tak, mert valamennyien a Verusics 274 alatti lakosként voltak feltüntetve (SzTL, 
F 75. 7). Valószínűleg a keresztállító rokonai lehettek.

Vukov Stipan-féle kereszt
A népes Vukov család egyik tagja, Stipan emeltetett 1934-ben, ifjú 

házas korában egy fakeresztet a Csantavéri út közelében. A hagyomány 
szerint az új családi fészek kialakításának örömére és védelmére.

Vukov Stipan (1905-1943) a 30-as évek elején nősült Pokornik 
Rozaval és mindjárt tanyát kezdett építeni a Csantavéri úttól keletre levő 
birtokán -  a mai röptér közelében a délkeletnek tartó dülőút mellett. Az 
autópálya és a dűlőút mai kereszteződésének közelében álló egykori szál
lással szemben, az út nyugati oldalára állították a bádogtetős, pléhkrisz- 
tusos, keleti tájolású magas fakeresztet.

A tulajdonos azonban hamar megbetegedett, elhanyagolta a gazdasá
got és már 1937-ben, betegen átköltözött a feleségével a testvérének,
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Vukov Símének a Csantavéri út melletti szállására. Az emeltető kérésére 
a keresztet is áthozatták 1938-ban az eredeti helyéről és újraállították a 
Vukov Šime-fćle szálláshoz vezető családi út és a Csantavéri út 
kereszteződésének északi oldalára.1

Az emeltető halála után a testvér, Vukov Šime tartotta karban a 
feleségével, az utóbbi időben pedig Šime leánya, a szálláson maradó özv. 
Peić Béláné Vukov Slavica (1937-2002) gondozta a nagybátyja által 
emeltetett keresztet. A világháború óta többször is felújították, de sosem 
cserélték ki a keresztszárat, hanem minden alkalommal enyhén 
megrövidítették a földbe ásott, elkorhadt végével. Idővel eltűnt a 
bádogteteje is, a pléhre festett korpusz és a Mária-kép pedig elmosódott a 
rozsdamarta alapon. A köréje ültetett, magasra nőtt orgonabokrok teljesen 
eltakarták az utóbbi években és csak a csúcsrész hegye látszott ki a cser
je sűrűjéből. 2005 tavaszán a család részben megtisztította a bokroktól és 
feldíszítette a húsvéti ünnepekre, de lényeges felújítást nem végzett rajta.

1 Az 1929-es térkép szerint a Csantavéri út 10150. méterénél.

Markovits-kereszt
1831 júliusában fordult Markovits József városi polgár a Gazdasági 

Tanácshoz egy beadvánnyal, amelyben kérte a címzettet, hogy engedé
lyezze Verusicspusztán, a Csantavéri út melletti birtokán egy határbéli 
kereszt felállítását, amelynek további fenntartására 100 váltó forintos
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alapítványt tenne a városi plébánián. A tanács július 23-i ülésén tűzte 
napirendre a beadványban foglaltak tárgyalását: 1 853. Instantia Dni. 
Josephi Markovits grlis. E Cívis pro erigenda propriis Sumptibus in 
via Csantaveriensi Cruce facultatem Sibi tribui fundationem q. pro 
conservatione ejus quorsum deponendam Semet inviari petentis.'

A tanácsi határozatban Vojnits György városi kapitányt (Georgius 
Vojnits Capetaneus) bízták meg a helyszíneléssel és a fenntartási 
alapítványra szánt 100 v. f. templompénztári befizetésének ellenőrzésével.

Vojnits kapitány 1831. november 25-én tett írásbeli jelentést2 a 
Markovich József által a Csantavéri út melletti saját birtokán felállított 
határbéli fakeresztről. A jelentés tartalmát a november 26-i gazdasági 
ülésen élőszóban is ismertette. Eszerint a keresztet az engedélyezett 
helyen, a Csantavéri út verusicspusztai szakaszán az ősz folyamán felál
lították és október 8-án Vorgich András egyházi adminisztrátor fel is szen
telte a helyszínen. Az emeltető a 100 váltó forint alapítványi pénzt is 
befizette a plébánián. Részlet a tanácsnoki jelentésből: cui in Suo terreno 
juxta viam Chantaver. Crucem propriis Sumtibus, qua erecta effecti- 
va Die 8-a 8-bris a. c. instantia quam pherimor. eo convocator Duor. 
medio Administratoris A. R. D. Andreo Vorgich Ritu ab Ecclesia 
Praescripto benedicta. A tanácstagok tudomásul vették a hallottakat és 
ezzel le is zárult a keresztállítás világi ügyintézése.3

A rendelkezősünkre álló források megemlékeznek a Markovits József- 
féle verusicspusztai4 fakeresztről. Az emeltetés évét azonban, az 1831-es 
évet csak két szerző jegyezte le helyesen. Téves a mai kőkereszt feli
ratában jelölt 1835-ös évszám is, melyet Mamuzsich plébános az 1898-as 
felújításkor, valószínűleg Tormásy adatait véve figyelembe vésetett az új 
kereszt talapzatára.

Pacher F. jegyzékének 22. pontja szerint Markovits József a 
Csantavéri út verusicsi szakaszán emeltetett fakeresztet, amelynek fenn
tartására 1831 -ben alapítványt tett a Szent Teréz-plébánián. Egy 1856-ban 
készült jegyzéken5 is feltüntetik, melyen az emeltető örököseit jelölik 
tulajdonosoknak, mert a jegyzék készítője szerint ők fizették be 1831. 
október 11-én a fenntartási alapítványt. Tormásy G.: 1835-ben két fake
reszt állíttatott, az egyik a csantavéri úton Markovics József által. 
Mokossay M: 188. Crux lignea in via Csantavér a Josepho Markovich 
a 1838 18/10 erecta et 84 coronis provisa.

Az emeltető halála után örökösei6 eladták a birtokot Krnajski Glođin 
Budovánnak,7 aki a keresztet is megvásárolta a szántókkal. Az 1860-as 
évek elejére a fakereszt kidőlt és az új birtokos a tanácshoz folyamodott 
1862-ben, hogy intézkedjen a felújításáról:8
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Tekintetes Tanács

Tiltva léven concordatum értelmében a saját földemen lévő R. Cat 
köröszt kijavítása melly Csantavéri út mentében Markovics csalad 
volt földjén létezik ’s hallomas után alapitvannyal ellatva volt, jelen
leg pedig idők visszontagságainál fogva elrothadván kette törve fek
szik, ezen esetet mint föld tulajdonossá el nem mulasztottam Prépost 
ő nagyságának följelenteni, de talan betegségtől gatolva semmi 
intezkedest nem tehetett.

Miért is újból az esetetet T. Tanácsnak feljelentem abbeli kijelen
tései, hogyha rövid idő alatt a romba dőlt R. C. kereszt felnem álli- 
tatik -  én kéntelenítve leszek saját becsületem érdekéből egy saját hit- 
felekezetbeli körösztöt saját földemen távolságban az altalam leg
nagyobb tiszteletben fentartott R. Cat. köröszt helyétől felállítani, ’s 
föld tulajdonosa köteleségemnek megfelelni

Budovan Kernajsky

A beadványt követően valószínű, hogy intézkedett az esperes és egy új 
fakeresztet emeltetett, mert az 1881-es katonai, valamint az 1882-es 
kataszteri térképen is bejelölték.

A kereszt alapítványából Mamuzsich Mátyás esperesplébános 1898- 
ban kőkeresztet emeltetett a fakereszt helyén, amely ma is áll egy új tanya 
előtt, az út nyugati oldalán emelkedő alacsony dombon, 1500 méternyire 
északra a Csantavéri út és a Csík-ér kliszai kereszteződésétől.

A terméskő keresztnek tégla az alapja, talapzatának keleti oldalára 
pedig horvát nyelvű feliratot véstek:

MISTO DRVENOG PO

JOSIPU MARKOVICH 

1835 g o d .  NA BOŽJU SLAVU
UTEMELJENOG OVAJ KRIŽ 
IZ FUNDACIJE PODIGNUO

MATIJA MAMUSZICH

PRÉPOST-PLÉBÁNOS
1898.

KOVÁCS L.
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Vagyis: A Markovich Josip által Isten dicsőségére emeltetett és 
alapítványozott fakereszt helyébe, annak alapítványából emeltette e 
keresztet Mamuzsich Mátyás esperesplébános 1898-ban.

A cifrázott végű keresztszáron elhelyezett, fémöntvényű mellékek: 
INRI-tábla, korpusz és a Mária-dombormű.

Az elmúlt fél évszázad történéseiről a Gabrić család tagjai, a jelenlegi bir
tokosok és a kereszt karbantartói9 számoltak be. Elmondták, hogy a II. 
világháború után történt kisajátítások következtében szövetkezeti tulajdonná 
vált a keresztes szántó. A hatvanas években, földcserével került az ő bir
tokukba és ezt követően építették fel a kereszt mögött álló mai tanyájukat -  
a vallási kisemléket is felújították, mert a háború után ismeretlen személyek 
megrongálták. A továbbiakban háborítatlanul, szabadon állt az út melletti 
dombon, majd az 1983-ban felépített tanyai kerítéssel az udvarba került. 
Továbbra is vállalják a kegyes emlék gondozását.
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1 Gazdasági ülés jegyzőkönyve - 853/1831.
2 SzTL. 18-D-237/aec. 1831.
3 Gazdasági ülés jegyzőkönyve -  1336/1831.
4 Markovits József az 1790-es polgár- és lakójegyzéken: 30. Josephus Markovits 

verusicsi birtokos, majd 1846-ban is verusicsi birtokosként vezetik háza a VI. 
körben, a 103-as szám alatt (SzTL, 24-N-05/Glud.l790 és F 272.1050).

5 A Szent Teréz-plébánián őrzött. Keresztalapítványok 1856-ban (9-es számú irat).
6 1864-ben egy beadvány érkezett a tanácshoz, melyben néhai Markovits József 

örököseiről kérnek adatokat. A tisztviselők elvégezték az erre vonatkozó, 1860- 
as események vizsgálatát és jelentést tettek, miszerint az elhunytnak egyetlen 
örököse az özvegye, Radesics Borbála, aki azonban az egykori vagyonból nem 
részesülhetett, mert a férje csődbe ment, ezért az özvegy is dr. Zomborcsevits 
Vincze megyei főorvosnál szolgált 1864-ben (SzTL, 2532/polg. 1864).

7 Az 1846-os telekkönyvi összeírás szerint a keresztnél 135 hold szállásföldje volt 
a Verusics 289-es telekszám alatt Markovics Józsefnek. A szállást középen 
átszelte a Csantavéri út (SzTL, F 272. 1050). A XIX. század második felében 
készült telekkönyvi felmérés (1882-es térkép) szerint a kereszt a 32606-os szá
mot viselő parcellán van bejegyezve, amely ebben az időben a Krnajski család 
birtoka volt (SzTL, F 75. 7).

8 Hovány Lajos hívta fel a figyelmemet a városi levéltárban elhelyezett okiratra, 
melyet a következő jelzéssel láttak el: feljelentése Krnajszki (glogyin) Budovan 
helyb. földbirtokosnak melyben a Csantavéri országút mentében az eddigi volt 
Markovics család földjén melly jelenleg tulajdonát képezi a R. Cat. köröszt össze 
dülését feljelenti (SzTL, 6619/pol. 1862).

9 Gabrić Stipan (1932-2000) és felesége, Bašić Palković Marija (1930).

Vukov Jakov-féle kereszt
A két világháború között 

emeltetett Vukov Jakov (Jašo, 1883 
-1946) egy út menti kőkeresztet a 
Csantavéri út keleti oldalán levő bir
tokánál. A keresztállítás pontos évét 
nem tudták meghatározni az adatköz
lők -  valószínűleg a 20-as évek 
közepén emeltették. Az eredeti ke
reszthelyet azonban pontosítani tudták
-  650 méterre északra a Csík-ér és a 
Csantavéri út kereszteződésében levő, 
ún. Kliszai hídtól, a mai szállás udva
rának délnyugati sarkában.1

Az út felé fordított fehér már
ványkereszt csupán néhány évig állt 
a jelzett helyen. Az 1946-ban elhunyt 
Jakovnak Luka nevű fia, hogy
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megvédje az esetleges rongálástól az édesapja által emeltetett értékes 
márványkeresztet, 1947-ben darabjaira szedte és behordta az úttól 400 
méternyire levő tanyaépületbe, majd a tisztaszobában, a két ablak közé 
újraállította a családi kegytárgyként kezelt emléket.

A keresztállító özvegye, Vukovné Ostrogonac Ciliké (1890-1970) is 
elfogadta ezt az állapotot és az 50-es évek végéig gondozta a szokatlan 
helyen őrzött közkeresztet.

Az emeltető gyermekei (Anastazija, Blaško és Luka) 1960-ban eladták 
a birtokot, és a városba költöztek. A keresztet is magukkal vitték és némi 
átalakítással a Zentai temetőben álló családi sírboltra helyezték. Ma is ott 
látható, mint a Bauer-féle kápolnától keletre levő Vukov Jašo családi sír
boltjának a keresztje.

1 Az 1930-as térképen már be van rajzolva a Csantavéri út és a 400 méternyire levő 
szállásokhoz vezető út kereszteződésének déli részén.

Sztipich-kereszt
Ezerháromszáz méterre keletre az 

autóút és a Csantavéri út kereszte
ződésétől, a Csík-ér keleti partján 
levő dombon egy durván ácsolt, 
impozáns magasságú fakereszt áll 
napjainkban. Az adatközlők szerint 
az egykori Sztipich Fábián-féle szál
lásnál1 levő kőkereszt helyébe állí
totta az 1970-es években Sztipich 
Iván, miután a nagyszülei által 
emeltetett kőkeresztet a palicsi 
plébániának ajándékozták.

Az eredeti keresztet 1901-ben 
állíttatta Sztipich Fábián (1841- 
1909) verusicsi birtokos a feleségé
vel, Dulich Karolinával (1843-1926) 
és fiával, Bartullal a korán elhunyt 
négy leányuk emlékére.2 A Csík-ér 
bal partját követő nyári út mellett lévő egykori szállással szemben, az út 
másik oldalán állt a márványkereszt, amely köré alacsony, kovácsoltvas 
kerítést csináltattak az emeltetők, majd akácfákat is ültettek köréje.
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A két világháború között egyetlen élő gyermekük, Bartul és felesége, 
Vukov Jelisaveta,3 valamint Iván (1901-1985) unokájuk tartották rendben 
a családi ereklyeként tisztelt emlékművet. A II. világháború után a család 
elveszítette a birtokát és a többszöri határrendezés következtében 
magányossá vált a kereszt -  az utat áthelyezték közvetlen a patak mellé, 
200 méterre nyugatra az eredeti nyomvonalától, és az állami tulajdonba 
került szállást is lebontották. A magas akácokat kivágták a keresztnél, mert 
a környező szántóföldeket megművelték. Nem maradt gondozója a vallási 
kisemléknek, mert a családtagok, Iván és felesége, Földi Erzsébet 
beköltöztek a városba. 1970-ben az emeltetők unokája a palicsi Szent 
Orbán-templomnak ajándékozta a keresztet, és azt áthelyezték mai 
helyére, a templomkertbe.

Néhány évig jelöletlen maradt a kereszthely. Az adatközlők szerint a 
katonai hatóságok rendeletére állították fel a jelenlegi fakeresztet, mert a 
hely tájékozódási pontként szerepel a katonai térképeken. Azóta áll a szán
tóföldek közepén a durván ácsolt kereszt, mely napjainkban rossz állaga 
miatt már-már ledőléssel fenyeget. A városban élő dédunoka4 és családja 
nem tart rá igényt.

1 Az 1846-os telekkönyvi összeírásban a Kliszától keletre Sztipits Bertalannak és 
feleségének, Szudarevits Katalinnak volt birtoka (SzTL, F 272. 1050). Az 1855- 
ben készült végrendeletében 672 lánc verusicsi, 197 lánc sebesicsi szállásföldről 
és 18 kapa szőlőről rendelkezik. A fentieket a három fiú, Jakab, Lázár és József 
között egyenlően osztotta el (SzTL, 10-A-l 11/1855). Az 1800-as évek második 
felében készült telekkönyvi bejegyzések szerint már Sztipits Bertalan fiai voltak a 
birtokosok ezen a helyen. Lázárnak, a keresztállító édesapjának a későbbi 
kereszthely körül egy 380 hold nagyságú birtoka volt malommal és házzal 
(31928-939-es számú parcellák). Ettől északnyugatra terült el Sztipits Jakab 
hasonló nagyságú birtoka. A déli szomszédok is rokonok voltak, József fiai, 
Miklós és Albert (SzTL, F 75. 7).

2 A Bajai temetőben levő családi sírbolt mellé is állított az V. kör 1-es szám alatt 
lakó (a mai Zombori út 26a-26-os számú házak a Mánich-keresztnél) házaspár 
egy közkeresztet 1901-ben (Csúszó D.). A sírkereszt felirata szerint Sztipich 
Fábián korán elhunyt leányai: Erzsébet (1883-1899), Júlia (1873-1897), Anna 
(1878-1898) és Rozália (1883-1893).

3 Sztipich Bartul (1876-1932) és felesége, Vukov Liza (Jelisaveta, 1976-1950).
4 Stipić Iván (1932) nyugalmazott gyógyszerész, Belgrádi út 28/a.

Vukman Simokov-kereszt
A puszta déli részén, a Vukman Simokov és a Puzits család birtokain a 

XX. század elején létesített Puzits-féle tanyai iskolánál1 állt a Vukman(ov) 
Simokov Lázár által 1879-ben emeltetett kőkereszt.2
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A forrásokból nem tudjuk megál
lapítani a keresztállítás pontos ide
jét. Tormásy G. az 1879-es évet 
jelöli 1883-ban: 1879-ben Vukman 
Simókov L ázár a verusitsi pusztá
ra kőkeresztet állított. Ezzel szem
ben Mokossay M. szerint 1890 állí
tották: 196. C rux lapidea in prae- 
dio Verusich p e r L azarum  
Vukman Simokov a 1890 erecta et 
64 cor provisa. Mivel Tormásy 
1883-ban már megjelentette a tanul
mányát, az általa jelzett 1879-es 
évet kell elfogadni az emeltetés ide
jének. Ezt igazolják az 1881 -es 
katonai és az 1882-es kataszteri 
térképek, amelyeken már bejelölték 
ezt a keresztet is. Valószínű, hogy 
az 1890-es év csak az alapítvá
nyozást jelzi és nem az emeltetést is, mint ahogyan a latin nyelvű szöveg
ben olvasható. Eszerint a már 11 éve álló kőkereszt fenntartására tett 
pénzbeli alapítványt 1890-ben az emeltető, vagy az örökösei a Szent 
Teréz-plébánián.

A Csantavéri útról a jelenlegi röptér irányában egy dűlőút válik le éles 
szögben, amely délkelet irányban átszeli az egykori pusztát. E dűlő nyu
gati oldalán, 600 méterrel a csantavéri Határúttal való kereszteződése 
előtt épített iskolával szemben, az út keleti oldalára rajzolták be a 
keresztet az 1882-es térképen -  arra a helyre, ahol a keresztdarabok ma is 
láthatók.

A XX. század utolsó harmadában lebontották az iskolaépületet a 
környező tanyákkal együtt. A barbár módon ledöntött, terméskő kereszt
szár darabjai a még álló talapzat körül hevernek a köréje nőtt cserjésben 
(vadorgona és ecetfa).

A talapzat nyugati oldalán látható mai felirattöredék nem az eredeti -  
az ügyetlen kezekkel rávésett horvát nyelvű szöveg valószínűleg az 1938- 
as évi felújításakor került rá:
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Vukman Simokov-kereszt (1881)

.........OVAJ KRIŽ
LAZAR VUKMANOV S

............1879 GOD
........VUKMANOV S

..................1916
POPRAVILI SU 1938

Tehát a megmaradt szövegtöredékből informálódhatunk az emeltetőnek 
a nevéről, az állítás évéről (1879), valamint két további évszámról (1916 
és 1938), amelyekből csak az utóbbit tudjuk bizonyosan a felújításához 
kötni.

Az adatközlők szerint a II. világháborút követően döntötték le, miután 
kisajátították az emeltető egykori földbirtokát. A fémöntvényű tartozékait 
egy távoli rokon a szállására vitette, ma is megvannak. Az aránylag ép 
kődarabjaiból még fel lehetne újítani, hiszen a fémöntvényű tartozékainak 
is ismert a holléte3 -  ám hiányzik a kezdeményezés mind a család, mind a 
helyi plébánia részéről.

1 A Puzits-féle tanyai iskolát 1910-ben nyitották meg.
2 Már az 1846-os telekkönyvi összeírás szerint is birtokos volt Vukmanov Simokov 

Lázár a pusztának ezen a részén -  27 lánc nagyságú szántóföld volt a tulajdonában 
(SzTL, 272. 1051). A XIX. század második felében készült összeírás és az 1882- 
es térkép szerint a kereszt a 32013-as számú parcellán állt, amely abban az időben 
a Verusics 233 alatt lakó hat kiskorú Vukmanov Simokov testvér tulajdonában 
volt: Krisztina, Ágnes, Mária, Julianna, János és Fülöp. E telektől délre eső, 27 
láncnyi parcellán egy nagyobb szállás volt bejelölve, amely a Vukman fivéreknek,
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Lázárnak és Tamásnak a nevén van vezetve. A hat kiskorú gyermek a két fivér 
fiútestvérnek a gyermekei lehettek (SzTL, F 75. 7). A városi telkek jegyzékén a 
XIX. század második felében a 11. kör 194/a alatt vezetett telken épült háznak is 
a két fivér. Lázár és Tamás voltak a tulajdonosai fele-fele arányban (a mai D. 
Mišović és Csapajev utcák sarkán álló ház).

3 Az adatközlők szerint a fémöntvény korpuszt Vukmanov S. Istvánnak az unoká
ja, a Békován lakó Ivankovné V. Simokov Magdolna (1921) a szállására vitte, 
ahol napjainkban is családi ereklyeként őrzi. A századvégen a Verusics 237 alatt 
lakó Vukmanov S. Istvánnak a kereszttől mintegy 3-400 méternyire északra volt 
a birtoka.

Vojnits Etelka-féle kereszt a Békovai úton

Vojnits Etelka-féle kereszt (1882)

A Békovai út verusicspusztai kezdetén, a Lámits-iskolával1 szemben 
álló út menti keresztet újabban a felújítóról Čović-fćle keresztnek nevezik 
a környéken lakók. Az adatközlők szerint az 1920-as években Cović 
Nikola (1870-1945) nemcsak a földet, hanem egy rajta levő, ledöntött 
közkeresztet is megvásárolt, amelyet a korábbi tulajdonos, özv. bajsai 
Vojnits Alajosné bajsai Vojnits Etelka emeltetett az XIX. század második 
felében.2

A keresztállítás pontos évéről nincsenek levéltári adataink -  ahogyan 
a Zimonyi úti keresztre, az emeltető erre sem tett alapítványt, így nem 
kerültek rá az egyházi és a világi keresztjegyzékekre.
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1881-1882-ben már állt a kereszt, mert jelzik a katonai és a kataszteri 
térképek. A XIX. század második felében készült telekkönyvi összeírások 
szerint a Békovai és a Határút kereszteződésének délnyugati sarkában 
levő, 31619-es számú parcellán állt az út nyugati oldalán, szemben egy 
korabeli malommal. A parcella özv. bajsai Vojnits Alajosné bajsai Vojnits 
Etelka (1823-1902) tulajdonát képezte az összeírás idejében, akinek a 
verusicsi birtokai zömmel e kereszt és a Zimonyi út között voltak.

Az emeltetőnek az 1902-ben bekövetkezett halála után a földeket az 
unokája, báró bajsai Vojnits Sándorné, felsőpulyai Rohonczy Szilárda 
(Konstancia, 1872-1947) örökölte.

A jelenlegi tulajdonosok szerint az eredeti kereszt azonos volt a 
Zimonyi úton állított, terméskő alapzatú, öntöttvas felső részű objektum
mal, amely a mainak a helyén állt és a város felé, északnak volt fordítva.3

Čović Nikola (1870-1945) és felesége, Šarčević Paulina (1870-1951) 
1916-ban költözött a kereszt közelében álló szállásra. A kezdetekben csak 
bérelték a Budapesten élő tulajdonosok szántóit, majd nyolc év után, 
1824-ben megvásárolták a szállás körüli birtokot.

A világháború utáni évek egyikében ledöntötték a tanya közelében álló 
keresztet. Evekig romosán hevert az út mellett, majd a birtokszerzés után 
az új tulajdonos teljesítette az évekkel előbb tett fogadalmát és hálából 
felújította a ledöntött, összetört közkeresztet. A megmaradt terméskő 
alapra téglatalapzatot építettek és ebbe ágyazták be az eredeti kereszt 
kovácsoltvas felső részét. A talapzat északi oldalába egy fehér 
márványtáblát helyeztek, amelyen horvát nyelven, csupán a felújítás 
tényét jelölték.

OVAJ KRIŽ JE OBNOVIO

NIKOLA ČOVIĆ 

I OBITELJ 1924. LIPNJA 23.

Vagyis: E keresztet Čović Nikola és családja újította fel 1924. június 
23-án.

Nem tudni, hogy a korpusz alatt ma is látható ovális fémtáblán volt-e 
valamilyen szöveg. Feltételezésünk szerint azonban valószínűbb, hogy 
Szűzanya lehetett rajta.

A továbbiakban az új tulajdonosok és gyermekeik, Mijo, Jakov és 
Kata gondozták. -  Napjainkban pedig a szülői szálláson maradt Čović 
Mijónak a gyermekei, Nevenka (1944) és Iván (1947) a karbantartói.

34



1 Az egykori malom helyén épült tanyai iskolában 1910-ben kezdődött a tanítás. 
Nevét a környéken lakó, Lámity melléknevet viselő Vujkovits családról kapta 
(Penavin -  Matijevics).

2 Bajsai Vojnits Etelka életrajzi adatait e munka második kötetében és a Zimonyi 
úti keresztnél dolgoztam fel (lásd o tt)- ezen a helyen csupán annyit jegyzek meg, 
hogy a nemességszerző Vojnits István leszármazottja az István -  Simon -  Lőrinc 
(1763-1834) -  Etelka családi vonal utolsó tagja. 1845-ben ment férjhez a 
megözvegyült bajsai Vojnits Alajoshoz (1797-1856). Maga is korán özvegységre 
jutott és egyedül nevelte a gyermekeit, akik közül az 1852-es születésű Etelkának 
(felsőpulyai Rohonczy Aladárné) a leánya, felsőpulyai Rohonczy Szilárda (báró 
bajsai Vojnits Sándorné) örökölte a Békovai út mellett lévő nagyanyai birtokot.

3 A szállás mai lakója, Čović Iván (1947) őriz egy 1902-ben keltezett telekkönyvi 
kivonatot, amelyen a kereszt a mai helyén van bejegyezve.

Vojnits Lukács-féle kereszt
Id. bajsai Vojnits Lukács1 és 

felesége, kamjonkai Szemző Jozefa 
emeltettek 1886-ban egy kőkeresztet 
a Békovai úton, verusicspusztai bir
tokuknál.2 A kereszt ma is azon a 
helyen áll, ahol az 1930-as térképen 
bejelölték -  a Békovai és a szállá
sukhoz vezető út kereszteződésének 
déli sarkában.

Feliratában az 1886-os évet tün
tették fel az emeltetés idejének, tehát 
téves a Mokossay M. kereszt
jegyzékén jelölt 1896. évszám, 
amely csupán az alapítványozás éve 
lehet: 187. Crux lapidea in praedio 
Békova a Luca sen Vojnich de 
Bajsa a 1896 6/10 confecta et 64 
coronis provisa.

Jelenleg 1300 méterre az egykori 
puszta északi határától délkeletre a Békovai út mentén, az autóút 
közelében áll az elhanyagolt, tartozékaitól megfosztott, de mégis gyakran 
virággal díszített, terméskő alapon nyugvó kereszt. A talapzat ÉK-i 
oldalába helyezett márványtábla felirata:

Istennek és hitüknek 
emlékül entelék:
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IDŐSB. BAJSAI 
VOJNICS LUKÁCS

és neje, született
KAMJONKAI 

SZEMZŐ JÓZSEFA
1886. október 1 8 -án.

Vojnits Lukács-féle kereszt (1882)

Lukács evangélista ünnepére, illetve bajsai Vojnits Lukács születés
napján emeltették tehát a keresztet, melyet 1945-ig a család tartott karban.

A háború után szövetkezeti tulajdonba került a birtok, de az út mellett 
álló vallási kisemlékmű sértetlen maradt az elmúlt félszáz évben. Nem 
tudjuk azonban, hogy ki és mikor fosztotta meg a mellékeitől, ahogyan 
ezek további sorsa is ismeretlen.

1 Bajsai Vojnits Lukács a nemességszerző Vojnits István dédunokája volt felmenői 
pedig István, Simon (1728-1796) és Lőrinc (1763-1834) vonalon. Szabadkán 
született 1825-ben (anyja ns Temesváry Erzsébet) és Bácsszentivánon nősült 
1846-ban kamjonkai Szemző Jozefával (1828-1921, János és Glatz Erzsébet 
leánya). Szabadkán hunyt el 1892 novemberében.

2 Az 1882-es térképen a kereszt a 31695-ös számú parcellán van bejelölve, amely 
a századvégen bajsai Vojnits Imrének, a keresztállító fiának a tulajdonában volt. 
Továbbá a szomszédos, 31689-698-as számok alatti telkek is az ő birtokát
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képezték -  mintegy 485 láncnyi összterületű szántó, két szállással (SzTL. F 75. 
7.). Bajsai Vojnits Imrének (1858-1897) és feleségének, csepini Adamovich 
Olíviának (János és Adamovich Eleonóra leánya, 1862-1895) nem volt gyer
mekük -  a fivérei, István és Lukács is utódok nélkül hunytak el. így a birtok női 
ágon öröklődött tovább (Szluha M.).

Fakereszt a Békovai úton
150 méterrel északra a Vojnits Lukács-féle kereszttől, a Békovai út 

keleti oldalán egy kereszt van bejelölve az 1929-48-as térképeken. Erről 
a keresztről nincsenek más levéltári adataink.

Az XIX. század végén készült telekkönyvi összeírás szerint ez is a baj
sai Vojnits Imre tulajdonában lévő birtokon állt, de az adatközlők nem a 
Vojnits család tagjait, hanem Deák Istvánt, egy közeli birtokost, illetve a 
fiát említik, mint lehetséges keresztállítót.1 A több évtizede elenyészett 
fakeresztre már kevesen emlékeznek a megkérdezettek közül, ám 
meglétéhez nem fér kétség.

1 A Bajai temetőben 1912-ben kápolnát építő verusicsi földbirtokosról, Deák 
Istvánról van szó.

Malagurszki Ferenc-féle kereszt
1856 szeptemberében fizette be Malagurszki Ferenc verusicsi földbir

tokos1 a Szent Rókus-plébánián az általa emeltetett kőkereszt fenn
tartására szánt alapítványi pénzt. Rádics Jakab Rókus templomi gond
nok jelenti, mikép Dulits Antal helybeli lakos pengő 20 ftot, 
Malagurszky Ferencz pengő 30 ftot és Szártsevits András özvegye 
született Budintsev Maria pengő 40 ftokat hagytak a9 Templomi 
pénztárnak, az általuk felállított feszületek fenntartására.2

Tehát még a nyár folyamán felállították a keresztet, amelyet Tormásy 
G. is jelez (1883) a munkájában. 1856-ra vonatkozóan írja: Csernus 
Lázár özvegye a szegedi szőllők között; Markovich Antónia a bajai 
temetőben. Balkó Mácsai István a kórháztéren, Budincsevich 
Sárcsevich Mária a rókusi temetőben, Malagurszki Ferenc a békovai, 
Dulich Antal pedig a nagyfényi pusztán emeltettek kőkereszteket.

Mokossay M. is jegyzékbe vette (1901): 186. Crux lapidea in prae- 
dio Békova a Francisco Malagurszki a 1890 structa et 63 coronis pro- 
visa. A szöveg szerint a keresztalapítvány pénzei valami módon átkerül
tek 1890-ben a Szent Rókus-plébániáról a Szent Teréz-plébánia pénztárá
ba, esetleg újabb alapítványt tettek a keresztre.
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Napjainkban is az eredeti helyén áll, a Békovai út 8,1 km-nél (1929-es 
útjelzés), a mai műút keleti oldalának közelében. Az 1882-es kisléptékű 
térkép szerint az út nyomvonala közvetlenül a kereszt mellett húzódott, 
maga a kereszt pedig a 31526-os tk.-i számú parcellán van berajzolva, 
amely a század második felében a keresztállító unokaöccsének, 
Malagurszky Károlynak3 a birtokában volt.

A XX. század elején az emeltető birtokának egy része a kereszttel 
együtt a Kuluncsich család tulajdonában volt -  az 1875-ös születésű 
Basich Palkovich Albertné Kuluncsich Antónia édesapja vásárolta meg. 
Antónia és Albert unokái, Bašić Palković Mate (1940) és Sivić Pavao 
(1944), az egykori Malagurszky Ferenc-féle szállás helyén épült két 
tanyának a jelenlegi tulajdonosai rendezik a keresztet, melynek eredeti 
emeltetőjét már régen elfeledték a békovaiak.4

Az elmúlt században kialakult Békova település északi részén -  az 
említett tanyák közelében, a helyi közösség tulajdonában levő szántón -  
áll jelenleg a nyugati tájolású homokkő kereszt, a szállásokhoz vezető 
dűlőút északi oldalán, 80 méternyire a Békovai műút keleti szegélyétől.
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A gondozói évenként fehérre festik a terméskő tömbökön nyugvó 
kisemlékművet, amelynek díszesen kiképzett talapzata és talapzati 
koronája napjainkban is magán viseli a XIX. századi stílusjegyeket. A 
több réteg festék eltávolítása után láthatóvá vált a talapzat nyugati 
oldalára vésett felirat, amely valószínűleg nem az eredeti:

NA BOŽIJU VEĆU 
SLAVU PODIGO

FRANYO MALAGURSZKI 

1856.

Vagyis: Isten nagyobb dicsőségére emeltette Malagurszki Franyo 
1856-ban.

A lóherevégű csúcsrészen elhelyezett INRI-tábla a kereszt eredeti mel
léke, az aszimmetrikusan ráhelyezett, aranyozott fémkorpusz és a kékre 
festett Mária-dombormű azonban a későbbiekben került rá.

1 1854 augusztusában végrendelkezett Malagurszky Ferencz (Jánosnak és 
Szkenderovits Máriának egyetlen fia) a vagyonáról: 103 lánc szállásföld gaz
dasági épületekkel a verusicsi pusztán, ugyanitt pálinkafőző kazán, tíz kapa szőlő 
a városi szőlőkben, malom a városban, lakóház a város III. körében, két házhely 
a városban, valamint más ingóságok. Feleségére, Pertits Máriára hagyta a ha
szonélvezetet, majd annak halála után így kéri a vagyona elosztását: „Minthogy 
a rendelkezőnek gyermekei nintsenek, kívánja a rendelkező, hogy az öszves fent 
elősorolt vagyonnak felében Malagurszky Antal özvegye, mint gyermekei 
képviselője, felében pedig Malagurszky Jósef (Tyurtyits): örököljenek, azzal 
hogy majd annak idején a gyermekeik közt intézendő osztály, vagy rendelkezés 
esetére a leány gyermekek is részesedjenek. Szabadkán 1854-k évi augusztus 26- 
án.” (SzTL, 10-A-61/1862). A végrendeletet 1862. szept. 3-án hirdetették ki 
Malagurszki Lőrinc, Joso, Mátyás és Károly kérelmére. Az 1846-os telekkönyvi 
összeírásokban a pusztán, a későbbi kereszthely közelében Malagurszky Ferenc 
édesapjának. Jánosnak voltak birtokai, akit már az 1790-ben készült polgár- 
jegyzéken verusicsi földbirtokosként jegyeztek (SzTL, F 272. 1051 és 24-N- 
104/Glud. 1790).

2 1856. szeptember 21-én tartott tanácsülés jegyzőkönyvéből (SzTL).
3 Malagurszky Károlyé és feleségéé, Szkenderovits Kataliné volt a kereszt mellet

ti, 33 lánc nagyságú parcella (SzTL, F 75. 7).
4 A környéken a szállások mai tulajdonosairól, illetve a felmenőikről Basich 

Palkovich-keresztnek nevezik, vagy egyszerűen csak Palkié-féle keresztnek.
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Az 1921-ben felépült békovai 
templom környékén levő szántó
földek a XIX. század végén Mala- 
gurski Béla (1885-1955) édesapjá
nak, Ferencnek a tulajdonában voltak. 
A templommal szemben kezdődő és 
a vasútállomáshoz vezető dűlőút, 
valamint a Békovai út kereszte
ződésének északi szögében elhe
lyezkedő 50 holdnyi parcella is, ame
lyen a századfordulón egy keresztet 
emeltetett Malagurszki Simon -  Ferenc 
édesapja, illetve Béla nagyapja.1

A hagyomány szerint a XIX. 
század második felében különös dol
gok történtek a Malagurszki-szállás 
közelében levő útkereszteződésben 
és környékén. Holdvilágos éjsza
kákon furcsa ruhákba öltözött idegen 

emberek gyülekeztek e helyen -  ettek, ittak, táncoltak. A környéken lakók 
többen is meglesték őket, de nem mertek közéjük vegyülni, hisz meg 
voltak győződve, hogy a boszorkányok gyülekezőhelye az út
kereszteződés. Ilyenkor a szállási kutyák sem ugattak, félelmükben 
behúzódtak az udvarok legelrejtettebb zugába, csak akkor merészkedtek 
elő, miután elmentek a boszorkányok.

A családi hagyomány szerint Malagurszki Ferenc korán meghalt és 
Béla fiát a nagyapja, Simon nevelte fel. A század elején, egy holdvilágos 
estén fogatos kocsival jött hazafelé Ludasról a nagyapa és unokája. Az 
útkereszteződéshez érve a semmiből megjelent egy nagy termetű fekete 
kutya a kocsi mögött és hangtalanul követte őket. A lovak megálltak, 
majd a heves nógatásra nehézkesen megindultak, de alig vonszolták 
magukat, mintha valamilyen súlyos terhet kellene húzniuk. Teljesen 
kimerültek a szállásig vezető rövid útszakaszon, de miután befordultak a 
tanyaudvarba, a kutya hirtelen eltűnt, a lovak pedig megkönnyebbülve, 
könnyedén behúzták a kocsit a tanyára. Ezt követően érlelődött meg 
Malagurszki Simonban az elhatározás, hogy kőkeresztet emeltet az út
kereszteződésre, vagy a közvetlen közelébe.

Az elhatározást tett követte, és az egyháziaknál kezdeményezte a 
közkereszt felállítását, amit a XX. század elején meg is tett.2 A szürke

Malagurski-kereszt

40



márványból készített kereszt útkereszteződéstől ötvenméternyire, az 
állomásra vezető dűlőút északi oldalán emelkedő alacsony dombra 
emeltette, arra a helyre, ahol az 1929-es és a későbbi térképek is jelölik.

A fémöntvényű tartozékokkal ellátott, nyugati tájolású, az út
kereszteződés felé fordított kereszt feliratában Malagurszki Simont 
jelölték meg keresztállítóként, de az unokának, Belanak a nevét is 
rávésték a talapzatára. Az adatközlők szerint a keresztállítást követően 
megszűntek a furcsa történések a környéken, habár a keresztet a későb
biekben, 1935-ben a család átvitette Nagyfényre, a környékbeliek szerint 
a gonoszűző szerepet átvette az 1921-ben épített templom.

A harmincas évek közepén Malagurski Béla felszámolta a békovai bir
tokát és feleségével, Peić Tukuljac Gizaval (1897-1975), valamint hét 
gyermekével átköltözött a Nagyfénypusztán vásárolt birtokra, ahova az út 
menti keresztet is átvitte és újraállíttatta.3

Béla halála (1955) után az örökösök a hatvanas években elcserélték a 
földeket, melyek szövetkezeti tulajdonná váltak. A népes Malagurski 
család tagjai beköltöztek a városba, illetve Nagyfény faluba, a tanyát 
pedig lebontották. Az évtizedekig a szállás előtt álló keresztet nem 
akarták a lakatlanná vált környéken hagyni, hanem darabjaira bontva 
beszállították a városba. A talapzatot sírkővé átalakítva a kéri temetőben 
levő családi sírbolt fölé helyezték; ma is ezen a helyen áll. A keresztállító 
dédunokája, a Nagyfényen élő Malagurski Lojzija (1930) szerint a kereszt
szár és a fémöntvény tartozékok a temető sírkőraktárában vannak. Szefetné 
őket áthozatni a nagyfényi temetőben vásárolt családi sírkápolnába.

1 Az 1882-es térkép és telekkönyvi bejegyzések szerint a jelzett parcella (31496- 
os telekkönyvi számon) és a szállás (31497-es szám) a Ćurčić ragadványnevet 
viselő Malagurszki Simon fiának, Ferencnek a tulajdonát képezte. A keresztállító 
unokája, Béla további szántókat vásárolt a környéken. Az ő birtokában voltak a 
kereszttel szemben, a mai plébánia és a templom helyén levő parcellák is, 
melyeket a húszas évek elején, templomépítés céljából az egyháznak adomá
nyozott.

2 A keresztállítás igazi okát inkább a századelőn, 1906-ban a későbbi templom déli 
oldalában megnyílt tanyai iskolához kell kötni.

3 A puszta nyugati határában, a Nagyfény és Györgyén között húzódó Határútnál, 
illetve a II. könyvben leírt Kollár-féle kereszt közelében (Csúszó D.).
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1882-ben emeltetett egy út menti 
kőkeresztet a puszta déli részén 
Hegedűs Julianna, Polyákovits 
Benedek (Benjámin) verusicspusztai 
földbirtokos özvegye.

A Szent Teréz-plébánián 
alapítványt is tett a fenntartására, így 
kerülhetett rá a forrásmunkák 
keresztjegyzékeire. A Tormásy-féle 
munkában ez olvasható: 1882-ben 
özvegy Polyákovich Benedekné a 
békovai -  a Peich-család a mérge- 
si -  a Pertich-család a sebesitsi 
pusztán állítottak kőkereszteket. 
Mokossay M. jegyzékén (1901): 
185. Crux lapidea in praedio 
Békova a Julianna Polyákovich 
Hegedűs a 1882 19/4 structa et 64 
coronis provisa.

A elnéptelenedett pusztában ma is az eredeti helyén található -  a 
Békovai út 12800. méterénél (1929-es jelzés). A rossz állagú, szürke 
márványkereszt a jelenlegi műút nyomvonalának nyugati oldalán áll egy 
akáccserjével sűrűn benőtt dombháton -  százötven méternyire a Békovai 
útról déli irányba leváló dűlőút kezdetétől.1

A mállási folyamatok ellenére a tégla- és kőalapon nyugvó talapzat 
nyugati oldalán elhelyezett felirata viszonylag jól olvasható:

Polyákovits-kereszt

EMBER !
TEKINTSD A SZENT KERESZT 

KÉTEZER ÉVES DIADALÁT ÉS TANULJ HINNI! 
E DIADAL JELVÉNYT HITBŐL EMELTETTE: 

ÖZVEGY

POLYÁKOVITS BENJAMINNÉ
Született

HEGEDŰS JULIANNA
Állítatta a Kereszt Felmagasztalására 

......... ÁPRILIS 5-DIKÉN 1 8 8 2 -D IK  ÉVBEN
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Hiányzik róla a korpusz -  az INRI szimbólumot és Mária alakját 
rávésték a keresztre. Az elmúlt évtizedek során ledőlt és megsérült a cifrá
zott végű felső része -  hiányos a csúcsa és letört a vízszintes szár északi 
vége. Az újraállításának a nyomai jól kivehetők -  a kettétört függőleges 
szár darabjait dróttal rögzített lécdarabokkal fogták össze.

A szabadkai levéltárban csak részben sikerült összegyűjtenünk a 
Polyákovits-Hegedüs házaspár birtok-, illetve családi viszonyára 
vonatkozó adatokat. A források 1877-ben még Polyákovits Bénót veru- 
sicspusztai birtokosként említik,2 de 1879 márciusában már özvegyként3 
tüntetik fel a keresztállítót, akinek több kiskorú gyermeke és két háza is 
volt a városban.4 Az 1879-ben említett kiskorú gyermekei közül többen is 
meghaltak 1985-ig, mert az egyik, a városi tanácsnak írt folyamodványát 
így kezdi a jelzett évben: Tekintetes Tanács! Leánygyermekeim halálá
val. Az adóval kapcsolatos ügyintézés folyamán az özvegy gyermekeit is 
beidézték a tanácshoz: Vincze Jánosné Polyákovits Viktor ludaspusztai 
lakost és két kiskorú leányt a IV. kör 30-ból, Polyákovits Teklát és Cecilt.5

A századforduló körül készült telekkönyvi bejegyzések szerint a 
keresztnél, az út keleti oldalán lévő 100 hold szántóföldnek, malomnak és 
két szállásnak6 két Polyákovits leány volt a tulajdonosa: Vince Jánosné 
Polyákovits Viktor és Kovács Andrásné Polyákovits Cecil. Tehát az 1885- 
ben említett, kiskorú Polyákovits Tekla ekkor már nem birtokos a kereszt 
körüli térségben, valószínűleg elhunyt.

A huszadik század történelmi eseményei miatt a századvég körül el
hunyt özv. Polyákovitsné7 természetes örökösei elveszítették birtokaikat, de 
a kereszt továbbra is az eredeti helyén maradt. Néhány évtizede a környező 
szállások lebontásával teljesen elnéptelenedett a környék, ezzel végérvénye
sen gondozók nélkül maradt a 120 éves szakrális objektum.

1 2004 folyamán kivágták az utat szegélyező fasort, így a szabadon álló kereszt 
napjainkban már messziről szembetűnik, a közvetlen környéke azonban továbbra 
is rendezetlen.

2 Hovány Lajos hívta fel a figyelmemet, hogy a levéltárban őrzött, 1877-ben 
elvégzett felmérés -  háromszögelés -  anyagában néhány határbéli közkeresztről, 
illetve a keresztállító birtokosokról értékes adatot lehet találni. Külön köszönet 
érte! A mellékelt terepi rajzok egyikén Polyákovits Bénó földjét jegyzik 
negyedórányi járásra a Szabadka-M artonos-Kanizsa hármas határtól nyugatra 
(SzTL, Tervtár 3. 1. 2. 53).

3 1879 márciusában folyamodott özvegy Polyákovits Bénóné a tanácshoz és
kártérítést követelt a mai tűzoltósági épület mellett lévő egyik házán -  IV kör 607
alatt a Damjanich utcában (a mai M. Gorkij 57.) a kórházépítéskor keletkezett
károkért (SzTL, 5417/poIg. 1879). Az 1879-ben történt, verusicspusztai földbir
tok tulajdonjogát illető telekkönyvi változtatásokra hivatkozik az özvegy egy 
1885-ös kérvényében is (SzTL, IV 4233/1885).
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4 Az özvegyé volt a 30-as számú telken levő ház is, (ma Zombori út 5.). A 
Malusev-féle összeírásban (1906) e két ház a keresztállító örököseinek, a vőinek 
a tulajdonában volt -  a Zombori úti Kovács Endre (András) tanítóé, a Damjanich 
utcai pedig Vincze Jánosé.

5 Az 1885 szeptemberében benyújtott és a 13214/polg. 885-ös szám alatt iktatott 
folyamodványt a következő címzéssel látták el: Szabadka szab. kir. város tekin
tetes tanácsához kérelme özv. Polyákovics Benedeknének, lakik IV. kör 30 sz. a. 
a bent felsorolt kataszteri helyrajzi számok alatt felsorolt ingatlanoknak nevére 
való átírása iránt. A kérvény szövegének betűhív másolata: „Tekintetes Tanács! 
Leány gyermekeim halálával Tari Péter és alulirt közt a rokoni viszon teljesen 
megszűnt, ennélfogva alázattal esedezem a tettes Tanácshoz miszerint méltoz- 
tassék az 1879 évi 1239 földkönyv (vsz. ekkor halt meg a férj) nyilvántartási 
szám alatt adó és kezelés tekintetben a fent nevezettre lett átírva, a fenti indok 
alapján úgy is mint telekkönyvi tulajdonost megillető ingatlanokat a következő 
kataszteri helyrajzi számok alatt és pedig a’ 3052. 3190. 7458. 8867. 8868. 8869. 
8870/1. 8870/2. 8872. 8873. 8874. 8875. 8876. 8877. 15005. 24405. 29911. 
29912. 31187. (ezen állt a kereszt -  a szerző megj.) 31188/1. 31188/2. 31189. 
31958/a. 31990. 31991. és 31994. kataszteri helyrajzi számok alatti beltelek -  
tuki -  napnyugati -  radonavaczi -  ludasi -  és verusicsi szántó földeket nevemre 
adótekintetbe is 1886 évre írattassék vissza. -  tisztelettel Hegedűs Julianna. A 
folyamodványról a címzett az 1886 február 27-én tartott ülésén tárgyalt Özv: 
Polyakovits Benedekné helybeli lakosnőnek kérvénye, néhai férje hagyatékát 
képezett földrészleteknek adó tekintetében az örökösök között leendő szétiratása 
iránt.” A tanácsi határozat: Folyamodó kérelmének hely adatván, a kérvényben 
jelzett földrészletek 758/885 nyiÍv.tart.tétel alatt az örökösök nevére átírattak, s 
ennek folytán mindegyik örökös saját birtoka után 1886. évi január 1-től kezdve 
az adót saját nevére fogja fizetni. Miról folyamodó végzésileg értesíttetik. 
Szabadkán 1886. febr. 28-án. (SzTL, IV 4233/1885)

6 A 31187-189-es telekkönyvi számok alatti pacellákon két tanya és pusztai malom 
(SzTL, F 75.7)

7 1897-ben még élt az özvegy (SzTL, XVI 67/1897), de az 1906-os névjegyzéken 
már nem szerepel a neve.

Sztipits -  Lendvay-kereszt
Verusics északkeleti részén, a Palicson túli ugarok felöli Határút mel

lett egy fakereszt áll a Lendvay-féle földeken, amelyet a környékbeliek a 
családnévről Lendvai-keresztként emlegetnek. A mai tulajdonosok szerint 
Lendvay Ferenc (1829-1907) és felesége, Jaramazovits Mária 
(1833-1921) emeltették a XIX. század második felében a Sztipits 
családtól vásárolt birtokon.

A levéltári kutatások cáfolják a fentieket és valószínűsítik, hogy a 
Lendvay házaspár a birtokkal együtt egy fakaresztet is megvásárolt, ame
lyet a későbbiekben sajátjukként gondoztak és több alkalommal is felújí
tottak. A Sztipits család tagjai idővel a környéken levő összes birtokukat

44



eladták és a pusztaiak az új tulajdonosról Lendvay-keresztként kezdték 
megnevezni az út menti keresztet.

Az 1846-os telekkönyvi összeírásban1 a Lendvai család tagjai nem 
szerepelnek birtokosként Verusicspusztán. A későbbi kereszthelyen és 
közvetlen környékén Sztipits Máté2 fiainak (János, Pál, Ferenc, József) 
szállásföldjei voltak összefüggő parcellákban, mintegy 200 láncnyi 
területen (József kivételével, aki 78 lánc nagyságú parcellának volt a tulaj
donosa, egyenként 39,5 lánc nagyságú földbirtokok). A fivérek egyetlen 
leány testvére, Petronella ekkor még nem szerepel a verusicsi birtokosok 
között, de tíz év múlva már ő is tulajdonosa egy 39,5 láncnyi parcellának 
a kereszt közelében.3

A forrásmunkák szerint Sztipits József és Petronella 1854-ben egy fa
keresztet emeltettek a pusztai birtokukon, amelynek fenntartására a jelzett 
év májusában alapítványt tettek a Szent Teréz-plébánián. Tormásy G. 
szerint (1883): 1854-ben Sztipich József és Petronella a suplyáki4 
pusztára tétettek egy fakeresztet. Mokossay M. is jegyzékbe vette 
(1901): 183. Crux lignea in praedio Suplyák a Josepho ét Petronella 
Sztipich a 1854 20/V erecta et 25-20 cor provisa.

A 1854-es évi tanácsülések jegyzőkönyvéből a fenntartási alapítvány 
összegéről, 30 Ft-ról és a keresztállítók rokoni, testvéri kapcsolatáról is 
tudomást szerezhetünk. 980. Tumbász Mátyás Sz. Teréz templomi 
gondnok Űr jelenti, miszerint Sztipits József és testvére, Sztipits 
Petronilla a ludasi pusztán általok felállított keresztfa fentartására 
alapítványul a Sz. Teréz templom pénztárába 30 vftot tettek le.5

A XIX. század második felében elkezdődött a Sztipits József-féle bir
tok felaprózódása és néhány évtized után csupán jelentéktelen nagyságú 
földparcella maradt ezen a helyen a Sztipits család tulajdonában.6 Az
1882-es, kisléptékű térképen a kereszt a 3 1370-es tk.-i szám alatt vezetett



Sztipits-Lendvay-kereszt

parcellán állt, amely a századvégen Lendvay Ferencnek és feleségének, 
Jaramazovits Máriának a tulajdonában volt.

-  a szállásokhoz vezető családi út kezdeténél van berajzolva, amely 
Lendvay Ferencnek és feleségének, Jaramazovits Máriának a tulaj
donában volt.

A zentai vasút és a Határút kereszteződésétől 1300 méterre keletre, a 
pusztai Határút déli oldalán, a szállásokhoz vezető családi út kezdeténél 
álló fakereszt további sorsáról Lendvai Ferenc utódjai közöltek adatokat.

Szerintük az új birtokosok sajátjuknak tekintették a keresztet és vál
lalták a gondozását, fenntartását -  az első évtizedekben a birtokszerző 
Lendvay Ferenc7 és felesége, később pedig hat gyermekük egyike, a 
szülői szálláson maradt Énok fiuk a családjával, feleségével, Cviin 
Cecíliával és Mihály fiával (1909-1995).

Lendvay Mihály felesége, az 1918-as születésű Gurinovits Anasztázia8 
szerint 1938-ban Mihály és az édesapja felújították az impozáns magas
ságú, bádogtetős, faragott keresztet. Az eredeti fadarabjait átmentették, de 
a szétmálló bádog részeit feldarabolták és elásták -  helyükre új, 
fémöntvény tartozékokat szereltek (INRI-tábla, korpusz és Mária-dom- 
bormű). A felújított, barnára festett kereszt 1966-ban kidőlt egy nyári 
viharban. A farészeit ekkor már nem lehetett újítani és ezúttal a kereszt
szárakat cserélték ki, melyekre az 1938-as tartozékokat szerelték fel.9

Néhány évtizede elnéptelenedett a környék, a Lendvai család tagjai is 
beköltöztek Békovára, illetve Szabadkára. A keresztnek azonban gondját 
viselik, elsősorban a Békován élő, 1948-ban született Lendvai László -  
Mihály és Anasztázia legfiatalabb gyermeke, de a testvérei (Ferenc, 
Margit, Ilona és Katalin) is vállalják a családi örökség gondozását.
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' SzTL, F 272.1051
2 Az 1759-ben született Sztipits Máté, a XVII. század végén betelepült Stipich 

Lőrincnek (1678-1734) és feleségének, Piukovich Ilonának a dédunokája volt a 
Lőrincz -  Péter -  József (1722-1807) -  Máté családi vonalon. Sztipits József 
1801-ben osztotta szét vagyonát a gyermekei -  Miklós (1742), Kristóf (1757), 
Máté (1759), Dávid (1861), Mária, Katalin, Anna és Matija -  között (SzTL, 8-C- 
102/jur. 1801), amit meg is erősít az 1806-ban írt és egy év múltán kihirdetett 
végrendeletében (SzTL, 12-A-2/jur.l806). A fenti adatokat és levéltári anyagot 
Stipić Nikola, a Sztipits család jeles kutatója ajánlotta a figyelmembe, köszönet 
érte.

3 A József testvérével egy háztartásban élő hajadon, Sztipits Petronella 1854-ben 
végrendelkezett (1857-ben kiegészíti) a verusicsi 40 láncnyi földjéről, 10 kapa 
szőlőről és két városi házáról a VI. körben (az egyik a Vörösmarty és a Miklós 
utcák sarkán levő telken állt -  a mai Preradović és N. Kujundžić utcák). Vagyonát 
a testvérei, illetve azok gyermekei között osztotta szét (SzTL, 10-A-46/1857). Az 
édesapja nevén vezetett, egykori 200 láncnyi birtokból Petronella részét a József 
testvérével együtt emeltetett kereszttől mérték ki. (SzTL, 12-D -312/poL 1840).

4 Az egykori Suplyákpuszta nyugati része magába foglalta Ludas, Verusics és a 
városi ugarok egyes részeit, vagyis e három terület találkozását nevezték 
Suplyáknak (1881-es katonai térkép).

5 SzTL, F 273. 82 -  gazdasági tanácsülés jegyzőkönyve 1854.
6 Az 1881-es katonai térképen (SzTL, 3. 2. 2. 24), amely jelzi a keresztet is, még 

Sztipics-tanyaként jegyzik a keresztes birtokrész déli részén berajzolt szállást, de 
a további telekkönyvek és az 1882-es, kataszteri célokra készült térképek szerint 
a jelzett helyen már Lendvay Ferenc és felesége, Jaramazovits Mária a tulaj
donosok. Lendvaiéknak azonban már korábban is volt szántójuk a közelben, mert 
az 1877-es felmérések anyagában a 170. számú háromszögelési pontot 
Verusicson a Lendvay Ferenc szántóföldje mellett a Sztipits-féle szállásföldet 
jelölték meg. (SzTL, Tervtár 3. 1.2. 53).

7 Lendvay Ferenc szülei, Mihály és Lipozentsits Mária 1855 augusztusában 
végrendelkeztek (meghirdetve 1857 júliusában) városi házukról, 30 kapa szőlő
jükről és 30 lánc szállásföldjükről (ebből 15 lánc Verusicson). Vagyonukat 6
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gyermekük között osztották fel, azzal, hogy a hetedik Ferenc önként lemondott 
saját részéről: minthogy őt Isten nagyobb vagyonnal áldotta meg, mint többi 
testvérét.

8 1938-ban, a kereszt felújításának évében szolgálóleányként a család városi 
házában élt -  IV. kör 65-ös szám alatt az Aranyszarvas és a Damjanich (a Zágráb 
és a M. Gorkij) utcák kereszteződésében, majd 1940-ben, miután férjhez ment 
Lendvai Mihályhoz, kiköltözött a pusztai szállásra.

9 A farészt a közelben lakó Babičković Ago -  Kuckaló (Csúszó D., I. könyv) 
ajándékozta Lendvaiéknak. Tanyájának padlásán tartotta a néhány évvel előbb 
ácsolt fakeresztet, melyet a saját szállásánál állított volna fel, ha engedélyezték 
volna a hatóságok.

Jurić-kereszt



Az egykori, Ludas felöli Határút nyugati oldalán, a szállásuk 
közelében emeltettek kőkeresztet 1911-ben Jurić Stipan (1852-1921) és 
felesége, Halasević Magdolna (Manda, 1852-1916).

A Határút és a róla leszakadó, a békovai vasútállomáshoz vezető 
dűlőút déli szögletében állt a kovácsoltvas kerítéssel védett vallási kisem- 
lékmű. A néhány soros téglaalapon nyugvó kereszt talapzatának keleti 
oldalán a horvát nyelvű felirat:

OVAJ KRIŽ PODIŽU 

NA SLAVU BOŽIJU

STIPAN JURIĆ
ISUPRUGA

MANDA HALASEVIĆ
1911. GOD. 20. DECEMBRA.

Palatínus és Bartus 
SZABADKA

Vagyis: E keresztet Isten dicsőségére emelteti Jurić Stipan és felesége, 
Halasević Manda 1911. december 20-án.

A cifrázott végű felső részre erősített, fémöntvény tartozékai: korpusz, 
INRI-tábla és Mária-dombormű.

Az adatközlők szerint a sikeres birtokszerzés volt a keresztállítás 
indítéka -  a XIX. század évek második felében készült telekkönyvi be
jegyzések szerint a későbbi Jurió-féle birtok még Halbrohr Fülöp és a 
kiskorú Polák László tulajdonában volt.1

Az emeltetését követő első években a keresztállítók2 tartották karban. 
A két világháború között az ötvenholdnyi Jurić birtok bérlői, a közelben 
lakó Breár András3 és felesége, Basits Palkovits Borbála, valamint Pál 
(1901) fia a családjával voltak a gondozói. AII. világháború után kisajátí
tották a szántókat és a tanyát, melyet 1946-ban le is bontottak.4 Mivel fér
fiágon egyenes ági leszármazottak nélkül maradt a Jurić házaspár, az 
egykori bérlők és örököseik a sajátjuknak tekintik a szövetkezeti földeken 
álló keresztet, melyet az államosítás után is karban tartottak.

Az ezredfordulón Brejar Andrija (Breár András) dédunokája, a város
ban élő Brejar Lazar (1952) és felesége, Skenderović Marija5 (1955), a 
békovai plébániahivatal engedélyével és segítségével kijavítatták az út 
menti keresztet. Megtisztították környékét, felújították kerítését,
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kibetonozták a kerítésen belüli térséget, majd a megtisztított keresztet be
tonalapba helyezték. A talapzat nyugati oldalára a felújítást megörökítő, 
horvát nyelvű feliratot véstek:

OVAJ KRIŽ JE OBNOVLJEN I 

BLAGOSLOVLJEN 
ZA VELIKI JUBILEJ 

KRŠĆANSTVA.

B o g u , RODU I 

DOBRONAMJERNIM  
LJUDIMA 

A POSEBNO M A R IJII LÁZI

B r e j a r - h v a l a -

ŽUPNIK, JULIJE BAŠIĆ  

BlK OVO, 14. 09. 2000.

Vagyis: E keresztet a keresz
ténység nagy jubileumára újították 
fel és áldották meg. Köszönet 
Istennek, a közösségnek és a 
jóakaratú embereknek, de min
denekelőtt Brejar Marijanak és 
Lazarnak -  Julije Bašić plébános, 
Békova, 2000. szeptember 14.

A Fájdalmas Szűzanya ünnepét 
megelőző délután, a békovai Bašić 
plébános által celebrált tábori szent
misén a Brejar család, valamint nagy 
számú hívő jelenlétében megáldották 
a felújított keresztet. Az isten
tiszteletet követő világi ünnepségen 

jelenlevők úgy döntöttek, hogy amennyiben az egyházi hatóságok 
jóváhagyják, a jövőben nagyböjt idején keresztbúcsút fognak tartani az út 
menti vallási kisemlékműnél.

Jurić-kereszt (1956)
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1 A 31279-es tk.-i szám alatt vezetett, 108 hold nagyságú parcella (SzTL, F 75. 7).
2 Városi házuk a III. körben, a Zimonyi út és a Béla utca (a mai Belgrádi út és a 

Felkelés utca), kereszteződésének déli részén levő 737-es számú telken volt.
3 Brejar Andrija 1935 áprilisában kért és kapott engedélyt egy szállás építésére 

Békovapusztán, Ma is megvan a tanya a kereszt közelében (SzTL, V 1814/1935).
4 A lebontott Jurić Stipan-féle szállás épületanyagából építették fel a békovai 

művelődési otthont, a helynévtárban említett Domot (Penavin-Matijevics).
5 Városi házuk a Gaj utca 7/a alatt volt. A feleség a Leső melléknevet viselő, 

Vámteleken 1895-ben köz-keresztet állító Szkenderovits Iván dédunokája 
(Csúszó D.. II. könyv).

BÉKOVAI TEMPLOM

A szabad királyi város szenátusa 
1921-ben1 határozott arról, hogy 
egy ideiglenes templomot épít a 
békovai iskola2 mellett, Malagurski 
Belanak (1885-1955) az e célra az 
egyháznak ajándékozott földjén. A 
Békovai út nyugati oldalán, 9, 2 km- 
nél (1929. jelzés) határozták meg a 
templomhelyet, szemben a vasútál
lomáshoz vezető dűlőút kezdetén. A 
gyorsan felépült, torony nélküli, 
vert falú épületet évekig kápol
naként emlegették a hivatalos ira
tokban (K. Petrović, 1928). 1996. 
augusztus 18-án, Nagyboldogasz- 
szony utáni vasárnapon ünnepélye
sen megemlékeztek a templom 75. 
évfordulójáról.3

1936-ban, Molczer Károly tervei 
alapján kibővítették az imaházat, felépítették a templomtornyot és áta
lakították a portaiját; ekkor nyerte el az épület a mai alakját.4

A békovai egyházközség 1922-től önálló vikáriaként működött, majd 
1956-ban elnyerte a plébániarangot. A templombúcsút augusztus 15-én, 
Mária Menybevételének ünnepén, Nagyboldogasszony napján tartják.

1924 augusztusában emeltetett a templombejáratnál egy kőkeresztet a 
Tonković család. A kilencvenes évek végén megroggyant az épület és fel 
kellett újítani. Megerősítették a vert falakat. A nagy restaurálási munkákat 
2000-ben fejezték be.

51



A békovai templom terve (1936)
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1 SzTL. V 3994/1934
2 1906-tól folyt a tanítás az úgynevezett. Malagurszky-féle iskolában (SzTL, II 

71/1913).
3 Az évfordulón szolgáltatott istentiszteletről beszámolt a Subotička Danica 

Kalendar 1997-es száma.
4 SzTL. V 1635/1936. 1998 és 2000 között is nagyméretű átalakítások voltak a 

templomon -  a megroggyant épület eredeti, vert falait részeiben lebontották és 
téglafalra cserélték.

Tonkovié-kereszt
A templom közelében lakó békovai földbirtokos, Tonković Vince1 

(1852-1943) 1924-ben, a templombúcsú napjára egy kőkeresztet 
emeltetett a fiaival a templomkertben. Ma is az eredeti helyén áll, a 
bejárathoz vezető út északi oldalán, ahol az 1936-ban készült részletes 
helyrajzon is megjelöltek.

A műkő alapú vörös márványkereszt talapzatának keleti oldalán a 
horvát nyelvű felirat:

NA SLAVU BOŽJU 
POGIGAO JE OVAJ KRIŽ 

OTAC
VINCE TONKOVIĆ

I SINOVI
ANTUN, IVÁN, MATE, PAJO 

15. AVGUSTA GOD. 1924

PALATÍNUS
SUBOTICA

Vagyis: Isten dicsőségére emeltette e keresztet apa és fiai, Tonković 
Vince, illetve Antun, Iván, Mate és Pajo 1924. augusztus 15-én.

A lóherevégű csúcsrészen elhelyezett tartozékai aránytalanul 
kisméretűek -  INRI-tábla és korpusz. Felállításától napjainkig a család2 
és a helyi plébániahivatal gondozza.

1 Tonković Vince a keresztállításkor már özvegy volt -  az 1849 született felesége, 
Tumbas Ciliké (1849-1922). Két évvel előbb, 1922-ben meghalt.

2 A feliratozásban feltüntetett fiúk mellett egy leánya is volt a keresztál Utónak -  
Tikvicki Pero felesége Tonkovié Paulina. A Tonković házaspárnak (Vince és 
Ciliké) négy fia élte meg a felnőttkort: Antun (1878-1967 (felesége Luits Ágnes), 
Iván (felesége Tumbas Tereza) Mate (felesége Horvacki Ana) és Pajo 
(1888-1963) (felesége Vulmanov Julija).
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ALSÓVERUSICS

Antunovits József-féle kereszt

A Pacher-féle keresztjegyzék (1844) említést tesz egy fakeresztről, ame
lyet nemes almási Antunovich József állított fel a Sziváci út verusicspusz
tai szakaszán és 1834-ben alapítványt is tett a fenntartására a Szent Teréz- 
plébánián.

Tormásy G. (1883) az emeltetés évét 1828-ra teszi. 1828-ban almási 
Antunovits József a verusitsi -  Szaghmeiszter Antal pedig a nagyfényi 
pusztán állítottak egy-egy fakeresztet.
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Mokossay M. jegyzékén is szere
pel (1901): 189. Crux lignea in 
praedio Verusich a Josepho 
Antunovich de Almás a 1828 erec
ta et 84 cor provisa.

A fenti jegyzékekből kitűnik, 
hogy az Antunovits József által 
Verusicson emeltetett fakereszt a 
Sziváci út mellett állt. Az út és a 
Csík-ér kereszteződésének délnyu
gati sarkában, az egykori kereszthe
lyen ma is látható egy alacsonyabb 
domb az út nyugati oldalán, 200 
méternyire délre a Csík-ér völgyén 
átívelő hídtól. Az 1881-es katonai, 
valamint az 1882-es kataszteri 
térképen is egy keresztet jelölnek 
ezen a helyen. A térképek és az egykori telekkönyvek szerint ezen a 
területen nagyobb birtoka volt az almási Antunovits családnak.2

Az 1877-es felmérések (háromszögelés) anyagában az 549. pont 
leírása -  Sebesicsen, az Antunovits Pál szántóján - ,  azaz Antunovits 
József, a keresztállító fiának a birtokán. A mellékelt térképen a Sziváci út 
keleti oldalán levő birtokkal szemben, az út nyugati oldalán egy határbe
li kereszt rajza látható.3

A II. világháború után a birtok társadalmi tulajdonba került, de a 
bádogtetős, pléhkrisztusos, keleti tájolású fakereszt még évtizedekig állt 
az út mellett, egy magas nyárfa alatt. Az adatközlők szerint, miután a het
venes években ledőlt egy viharban, nem újították fel és a korhadt 
fadarabok néhány év után eltűntek a kereszthelyről.

1 Az almási Antunovits családnak Kunbaján, Szabadkán és Almáson (a ma
gyarországi Bácsalmás) voltak jelentős nagyságú birtokai -  előnevüket is ez 
utóbbiról kapták. Szluha Márton feldolgozása szerint az 1689-ben nemességet 
szerzett Antunovits István és Guganovits Anna Petronella ükunokája, József volt 
a keresztállító, aki jelentős személyisége volt városunknak -  1820-ban tanács
nok, 1828 és 1845 között pedig szabadkai főbíró. Felmenői: a nemességszerző 
István -  István -  Ádám (1733-1801) és az édesapja, Mátyás (1761-1842). Hat 
fia volt: Pál (1810-1883, Szabadka polgármestere 1849-1857 között), János 
(1815-1888, kalocsai esperes), József (sz. 1822-ben, szabadkai tanácsnok és köz
jegyző), Lajos (országházi képviselő), István (1826-1895, 1848-as honvéd 
százados majd országházi képviselő) és Mátyás (1828-1912, 1848-as honvéd
huszár főhadnagy és királyi közjegyző 1890-ben -  ő építette a Bajai temetőben 
az Antunovits-féle sírkápolnát 1779-ben). A családkutató Szluha Márton szerint 
a következő generációval férfiágon kihalt ez a családi ág.
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2 Az 1846-os telekkönyvi összeírás (SzTL, F 272.1049.) szerint almási Antunovits 
Józsefnek 500 lánc szállásfoldje volt Verusicson -  a puszta északnyugati 
sarkában a 159—167-es számok alatt jegyzett parcellák. A XIX. század második 
felében készült telekkönyvek szerint a kereszt közvetlen közelében, az út keleti 
oldalán a keresztállító fiának, Mátyásnak a nevén volt vezetve egy 125 láncnyi 
összterületű birtok. Maga a kereszt a 33494-es számú parcellán van bejelölve, 
amely akkor almási Antunovits Piri (Biri), budapesti lakos tulajdonában volt. A 
közelben egy nagyobb majorság épületei is be vannak jelölve az 1882-es katasz
teri térképen (SzTL, F 75. 7).

3 SzTL, Tervtár 3.1.2.53.

Antunovits-kereszt
1100 méternyire délre a Sziváci út és a Csík-ér kereszteződésétől, az út 

nyugati oldalától negyvenmétemyire egy nyugati tájolású kőkereszt áll. A 
helybeliek szerint az út régebbi nyomvonalának keleti szegélyére emeltették 
a keresztet -  a második világháborút követő határrendezés folytán azonban 
megváltoztatták az út nyomvonalát, de a keresztet az eredeti helyén, a jelen
legi szántó közepén hagyták.1 Megnevezésére és helyének meghatározására 
a környékbeliek a kereszttől mintegy 150 méterre délebbre lévő épületcso
portot használják, az ún. Négyházat (négy házból álló tanyacsoport), az 
Antunovits-féle birtok egykori béreseinek házait.2

Feliratának tanúsága szerint almási Antunovits JózseP (1785-1855) és 
bajsai Vojnits Rozália (Sándor és Rudits Ágota leánya, 1792-1860) 
emlékére emeltették hálás utódaik -  gyermekeik és unokáik. A házaspár
nak két gyermeke volt, akik az emeltetés évében (1906) már nem éltek: 
Johanna, báró Imhoff Henrikné (1817-1894) és Lajos, bajsai Vojnits 
Mária (Sámuel és borsodi Latinovits Mária leánya) férje (1831-1905). A 
keresztet valószínűleg még Antunovits Lajos életében, 1905-ben elkészí
tette a kőfaragó (Kovács Lőrinc) és ezért olvasható talapzatának nyugati 
oldalán elhelyezett felirata az alábbi alakban:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE 
NAGYÉRDEMŰ SZÜLEIK ÉS NAGY SZÜLEIK4

ALMÁSI ANTUNOVITS JÓZSEF
ÉS HITESTÁRSA

BAJSAI VOJNITS ROZÁLIA 
ÁLDOTT EMLÉKÉRE 

A
HÁLÁS UTÓDOK

1906.

KOVÁCS L. SZABADKA
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A műkő alapra helyezett kereszt egyenes végű felső részén 
fémöntvények tartozékai: INRI-tábla, korpusz és Mária-dombormű.

Az államosított szántóföldön háborítatlanul állt a kereszt az elmúlt fél 
évszázadban. Gondozzák és friss virágokat is elhelyeznek rajta 
néhanapján a környékbeliek, leginkább a közeli, szövetkezeti lakásokban 
élő hívő emberek.

1 Az 1930-as felmérésü térkép még az emeltetéskor meglévő helyrajzot rögzíti: 
950 méterrel délebbre az Antunovits József-féle kereszttől, a Sziváci út keleti 
oldalán.

2 Négyházi kereszt (Križ kod četiri kuće).
3 Almási Antunovits Istvánnak és Guganovits Anna Petronellának a dédunokája, 

aki Szabadkán született 1785-ben. Felmenői: a nemesi rangot szerzett István -  
Simon (Latinovits Mária férje, 1696-1754) és az édesapja, Bertalan (Makay 
Teréz férje, 1745-1813). Városi háza a központban volt -  a mai Szabadság tér 2 
alatti telken épült Niéin-palota helyén. A XIX. század végén készült telekkönyvi 
összeírás szerint az unokája által emeltetett keresztnél, az út nyugati oldalán egy 
125 holdas föld parcella volt a fiának, Lajosnak a birtokában.

4 Szluha Márton nem részletezi a további leszármazottakat. A Bajai temetőben 
található sírbolt (bajsai Vojnits Jeromos, Almási Antunovits Lajos feleségének, 
bajsai Vojnits Máriának a nagyapja építette a családja részére) felirata szerint ide 
temették az 1905-ben Almáson elhunyt almási Antunovits Lajost, valamint a fiát, 
Dezsőt (1862-1913) és annak feleségét (1876-1965). Feltételezzük, hogy a 
keresztet almási Antunovits Dezső és családja emeltették a Szabadkától távol élő 
többi unoka nevében is.

Miljacki-féle kereszthely
A Sziváci út egykori nyomvonala és a Betyárút kereszteződésének észak- 

nyugati sarkában Miljački Andrija egy gránitkeresztet állított 1936-ban.
Tanyájuk lebontásáig, a 70-es évekig állt az eredeti helyén, majd az 

örökösök a városi házuk udvarába vitték, és ott őrizték több éven át. 
1996-ban odaajándékozták a Szent Teréz-plébániának, amely újra állíttat
ta a mai G. Dimitrov utcában.1

Jelenleg a kereszthelyet csak egy vadorgona bokor jelöli az út mellett, 
melynek tövében még láthatók a keresztalap téglái.

1 Csúszó D. -  Könyögésünk színhelyei I.

Vujkovich Czviin Pál-féle kereszt
A gyermektelen és vagyonos házaspár, Vujkovich Czviin Pál 

(1843-1917) és Vojnich Purcsár Teréz (1842-1918) egy határbeli kő
keresztet emeltettek 1912-ben az alsóverusicsi birtokukon lévő szállásuk 
közelében.
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A Betyárút és a Zimonyi út ÉNy-i sarkában a XIX-XX. század for
dulóján több száz lánc földje és néhány tanyája is volt a Czviin ragadvány 
nevet viselő Vujkovich Pálnak és testvéreinek, Lukácsnak és Lőrincnek. A 
város I. körében1 lakó Vujkovich fivérek közismert polgárai voltak a 
városnak -  több éven át tanácsnoki és egyházi tisztséget is vállaltak. 
Temetkezési helyük a Zentai temetőben volt, ahol sírkápolnája is van a 
családnak, valamint néhány díszes sírbolt a temető központi részén.2 A 
Szent György-templom építéséhez és berendezéséhez is jelentősen hoz
zájárultak 1896-ban -  az ő 2500 forintos adományukból készítették el a 
templomi keresztutat is (Palásthy L.).

Az út menti keresztet az emeltetők gondozták néhány évig, majd e 
kötelezettség Vujkovich Czviin Jakabra (1878-1939), Pál unokaöccsére és 
egyben a házaspár örökösére hárult. Jakab és családja, elsősorban pedig 
Bartul nevű fia tartotta rendben az örökölt szakrális emléket a II. 
világháborút követő államosításig. A keresztállítók egykori birtokán 
szövetkezet alakult, majd -  miután lebontották a közeli szállást -  a gon
dozók nélkül maradt kereszt a szántók közepére került. Az ötvenes évek
ben többször is ledöntötték, majd felújították, de nem pótolták a vandaliz
musban tönkrement, hiányzó részeket.

Az ezredfordulót követő években továbbra is romos és gondozatlan az 
eredeti helyén hagyott vallási kisemlékmű, a Betyárút és a Sziváci út mai
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nyomvonala kereszteződésének északi sarkában, ott, ahol az 1930-as 
térkép megjelöli.3

Terméskő alapzaton nyugvó talapzatának déli oldalán a felirat:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE 
EMELTETTE

VUJKOVICH CZVIIN PÁL
ÉS NEJE

VOJNICH PURCSÁR TERÉZ 
1912

p a l a t í n u s  b a r t u s

SZABADKA

A masszív, cifrázott végű csúcsrészek a talapzat mellett hevernek, 
melyek egyikén rajta van az INRI-tábla is. A keresztszár alsó része a 
talapzati koronába ágyazva még áll és erősítésként egy deszkát helyeztek 
az északi oldalára. 1998-ban még rajta volt a fémöntvényű Mária-dom- 
bormű, de a következő évben már eltűnt róla. Hiányzik a korpusza is, 
csupán a rögzítésére szolgáló fémkampó van meg a keresztszáron.

A család, Vujković Cvijin Bartul örökösei sajátjuknak tekintik ezt a 
keresztet is. Bár még nem kezdeményezték, de tervezik a teljes felújítását.

1 Vujkovich Czviin Pál háza az I. kör 217-es telken volt a Wesselényi utcában (a 
mai Radié fivérek utca 54.), amely jelenleg is a család tulajdonában van (Csúszó

D.).
2 A gyermektelen házaspár örököse a keresztfiuk, Pál testvérének, Lőrincnek a fia, 

Vujkovich Czviin Jakab (Jašo, 1878-1939) lett. Az örökös a keresztállítók halála 
után, 1918-ban egy kápolnát építtetett a Zentai temetőben. A Zvekán Antal hely
beli kőműves által tervezett és felépíttetett kápolnát 1918. augusztus végén szen
telték fel.

3 A térképen még a Sziváci út régi nyomvonalát rajzolták be. A háború utáni határ- 
rendezésekben az új nyomvonal kialakításával került a Sziváci út és a Betyárút 
kereszteződésének északi sarkába.
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Vujkovich Czviin Lőrinc-féle kereszt
Mokossay M. keresztjegyzékén a 191 -es számú objektum: 191. Crux 

lignea in praedio Verusich ad dextram  viae Topolya a. Laurentis 
Vujkovich C. a 1889 14/11 50 cor. fundata. Tehát a Topolyai (Zimonyi) 
út mellett álló fakeresztre tett alapítványt 1889 februárjában Vujkovich 
Czviin Lőrincz1 (1845-1911), a fentiekben említett Vujkovich fivérek 
közül a legfiatalabb.2 A jegyzék a keresztet a Topolyai út verusicsi sza
kaszának jobb oldalára lokalizálja, nem tudjuk azonban, hogy az út keleti, 
vagy a nyugati oldalára gondolt-e.

Az egyik adatközlő még emlékezett egy fakeresztre, amely a mai, 
Mikióevói bekötőút kezdeténél, illetve a Vujković Cvijin Jaso-féle kereszt 
közelében állt. Ha elfogadjuk ezt a feltevést, akkor a Vujkovich Czviin 
Lőrinc-féle fakereszt a fia által 1924-ben emeltetett kőkereszt helyén, a 
Topolyai út nyugati oldalán állt.

1 A Zentai temetőben látható díszes sírkő feliratának adatai szerint ide temették 
Vujkovich Czviin Lőrinczet (1845-1911) és feleségét, Vojnich Purcsár Annát 
(1842-1930), valamint leányukat, Margitot (férjezett Piukovich Antalnét, 
1869-1941). Továbbá ez utóbbinak gyermekeit: Piukovich Rózát (1888-1921) és 
Piukovich Jánost (1887-1976). Ide temették még Jakab fiuk első két, cse
csemőkorú gyermekét is. A közelben, a ravatalozóval szemben látható a másik 
fiuknak, Mártonnak a sírja: Vujkovich Czviin Márton (1871-1932) és neje, 
Lipozencsics Matild (1871-1948). Továbbá itt nyugszik Jakab fiuk két leánya is: 
Vujković C. Marija (1902-1984) és Vujković C. Jelisaveta (1917-1930).

2 A templomi anyakönyvek (SzTL, F: 208.37.281) és az 1846-os telekkönyvi 
összeírás (SzTL, F: 272.1049) adatai nem adnak választ a kérdésre, hogy kik 
voltak a Vujkovich Czviin fivérek, Pál, Lukács és Lőrinc szülei. A kataszteri 
összeírásban szereplő Vujkovich Cviinek bármelyike lehetett az apjuk, vagy 
nagyapjuk: Péter, Márk, Antal, István, Iván, Jakab és Márton, akiknek hét telken 
160 lánc összterületű birtokuk volt a Zimonyi és a Betyárút kereszteződésének 
közelében. A három fivér közül ketten, Pál és Lukács természetes utódok nélkül 
hunytak el, míg Lőrincnek legalább három gyermeke ismert: Mária, Márton és 
Jakab (Jašo, a kőkereszt emeltetője 1924-ben).

Vujković Cvijin Jaso-féle kereszt
1924. október 25-én szentelték fel a Vujkovié Cvijin1 házaspár által, a 

birtokukon felállított kőkeresztet a Zimonyi út nyugati oldalában, a 
Vujkovich Czviin-féle szállásnál. Nem tudni, hogy az alábbiakban 
ismertetett kereszthelyen az 1920-as éveket megelőzően állt-e már egy 
fakereszt, amelyet a forrásmunkák szerint Jakov (Jašo) édesapja, Lőrinc 
emeltetett 1889-ben. Az újnak fenntartására nem tettek alapítványt, 
valószínűleg azért, mert azt már megtették a fakereszt emeltetésekor, tehát
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az 1924-es keresztállítást, egyszerű 
felújításnak minősítették.2

Hogy miért emelték a keresztet, 
arra nincsenek adataink Azt viszont 
kiderítettük, hogy a keresztállítók 
első két fiúunokája, Miklós és 
Lőrinc csecsemőkorban3 hunyt el a 
keresztállítás és az azt megelőző 
években -  Miklós 1922-ben egyna
pos korában halt meg, Lőrinc vi
szont tízhónapos korában 1924 má
jusában halt meg. Hogy volt-e 
jótékony hatása a keresztnek, nem 
tudjuk, de a következő unoka, az 
1925-ben született József megérte a 
felnőttkort.

A II. világháborút követően az ő 
vagyonukat is kisajátították. Vujković 
Cvijin Jašo (Jakab, 1878- 1939) és 
felesége, Vukov Stana (Anasztázia, 1878-1940) örököseinek4 csak a kereszt 
mögött elterülő birtok egy kis részét hagyták meg. A tanyájukat is lebontot
ták, miután a családtagok5 a városba költöztek.

A fehér márványkeresztet többször is megrongálták a háborút követő 
időkben. Évekig gondozatlanul állt az E5-ös út 42,5 km-nél. A talapzatá
nak keleti oldalán elhelyezett, horvát nyelvű feliratát is nehezen lehetett 
kibetűzni:

B o g u  n a  s l a v u

DUŠOM NA SPASENJE 
PODIGAO JE  OVAJ K RIŽ

JAŠO VUJKOVIĆ C.
ISU PR U G A

STANA VUKOV
DA NAS VAZDA SVI OPOM ENE 

LJUD I U KRIŽU JE  
VAŠE SPASENJE

1924. OKT. 25.

PALATÍNUS
SUBOTICA
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Vagyis: Isten dicsőségére, a lelkűk megmentésére emeltette e keresztet 
Vujković C. Jašo és neje, Vukov Stana, hogy örökké emlékeztessen ben
nünket: emberek, a keresztben a megváltás. 1924. október 25-én.

2002 őszén a közelben lakó, Brnić ragadványnevű Milodanović há
zaspár,6 Marko (1944) és felesége, Prćić Vita (1947), kegyes indítóoktól 
vezérelve felújíttatta a keresztet. 1,5x1,5 méteres betonalapra helyezték a 
megtisztított kőrészeket és visszaszerelték a befestett korpuszt is.7 
Október 27-én, szabadtéri misén a helyi plébános megáldotta a felújított 
objektumot. A Zvonikban megjelent beszámolóban megemlítettek egy 
örvendetes jelenséget is:8 Az utóbbi években változott a viszony és 
sorra felújítják az elhanyagolt, leromlott állagú kereszteket. Ez 
történt az E5-ös út mellett, a Cvijin birtokon -  a Brnić szállás 
közelében -  emeltetett Cvijin-féle kereszttel is. Mivel a birtok tulaj
donosai elhaltak, karbantartók nélkül maradt a kereszt.9 Az ún. 
Mónika-soron lakó, Brnić melléknevű Milodanović Marko és család
ja kötelességének érezte, hogy új külsőségekbe öltöztesse a jelzett, 
elhanyagolt keresztet.”.

1 Vujkovics Czviin Jakab (Jašo) és Vukov Anasztázia (Stana) esküvőjéről 1896- 
ban a helyi Szabadka és Vidéke a következő cikkben tudósított (38. szám, 1896. 
szeptember 20.): „Esküvő. Fényes esküvő ment végbe folyó hó 14-én a 
Szabadka- sz.-györgyi templomban. E napon esküdött örök hűséget Vujkovics 
Czv. Lőrincz városi virilistának Jakab nevű fia Vukov Pál városi virilista 
Anasztázia nevű leányának. Az esküvőt sz. mise követte, a melyen díszes közön
ség volt jelen. A násznagyi tisztet ifj. Vojnich Sándor nagyföldbirtokos és a 
vőlegény nagybátyja Vujkovics Cz. Lukács virilista viselték. A lakodalmi menet
ben három négyes fogat és 17 vőfély is volt. Azt beszéli a közönség, hogy ilyen 
szép lakodalmat rég nem látott. Tartós boldogságot kívánunk az ifjú házasoknak !” 
( Palásthy Lenke, 1998).

2 Az 1930-as felmérésű térképen már bejelölték a keresztet a mai helyén -  két kilo
m éternyire északra a puszta déli Határútjának és a Zimonyi útnak a 
kereszteződésétől.

3 Az adatokat a család kápolnájában elhelyezett márványtáblákról vettük.
4 A keresztállítók hét gyermeke közül öt megérte a felnőttkort: Nikola 

(1898-1966), Bartul (1905-1976) és Pál (1944 novemberében tragikusan, utódok 
nélkül hunyt el) fiaik, valamint két lányuk. Marija és Jelena. Két fiúk még cse
csemőkorban meghalt: Pál négyhónaposan 1907-ben és Jakab egyévesen 1914- 
ben. A jelenleg élő családtagok kizárólag Nikola fiúk gyermekei.

5 A tanyán, annak lebontásáig Bartul fiuk és felesége, szül. Markov Danka 
(1908-1988) élt. Ők gondozták a keresztet, majd a haláluk után Nikola gyer
mekei, Ana és Joso (1925-1998), illetve ez utóbbinak a családja. Miután 
Vujković Cvijin Joso a feleségével, Gencel Matilddal és Pál fiával a városba 
költözött, karbantartók nélkül maradt a kereszt.

6 Egy új keresztet is emeltettek a közeli szállásuknál (lásd alább).
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7 Meghagyták az eredeti INRI-jelölést a csúcsrészen, a Mária-dombormű helye 
továbbra is üres, a fémöntvényű korpuszt megtisztítva, sérülten helyezték vissza 
a felújításkor. A hiányzó egyik alkar továbbra is emlékezteti az arra járókat a 
kereszt többszöri megrongálására.

8 „... Zadnjih godina odnos postaje drugačiji, pa se tako obnavljaju mnogi zabo- 
ravljeni i oronuli križevi. To se dogodilo i s Cvijinim križom podignutim uz sam 
E5 pút na Cvijinoj zemlji u blizini Brnićevih salaša. Pošto su vlasnici tóga ima- 
nja umrli, ostao je križ o komé više nitko nije vodio računa. Uzoran stanovnik 
Monikinog šora, Marko Milodanović Brnić i njegova obitelj, osjetili su se poz- 
vani da daju novo ruho starom zapuštanom križu. . . .” (Zvonik, X. évf. 12. szám).

9 Felületesek a cikkíró információi, mert a keresztállítók gyermekei élnek -  öz
vegy Vujković Cvijin Josóné Gencel Matild Szabadkán, egyetlen fia, Pál (1950) 
pedig az Egyesült Államokban -  ott alapított családot Deleore Inesszel és két 
gyermeke van, Nóra (1981) és Iván (1986).

Milodanović-kereszt
Térségünk legújabb közkeresztjeinek egyikét 2004-ben emeltették az 

E5-ÖS út 23-as kilométernél, az út keleti oldalán lévő Milodanovió-szál- 
lásnál.1

Az emeltetők, Milodanović Marko (1944) és felesége, Vito (1947) 
szerint hálából állították a keresztet, mert isten segítségével mindketten 
felgyógyultak a hosszú, évekig tartó idült betegségükből.2

2004 tavaszán kiöntették a betonkeresztet és felállíttatták a tanya 
kerítésének vonalában, néhány méternyire a műút keleti oldalától. A 
fehérre festett keresztszár nyugati oldalára a következő, horvát nyelvű 
feliratot vésték:

KRIŽ JE 
PODIGNUT 
NA SLAVU 

BOŽIJU
2004

MARKO 
MILODANOVIĆ 

ISUPRUGA  
VITA 

PRĆIĆ

Vagyis: A keresztet Isten dicsőségére emeltette 2004-ben. 
Milodanović Marko és neje, Prćić Vita.

63



Az INRI-jelölést felvésték az egyenes végű csúcsrészre.
Számos hívő és rokon jelenlétében, június 3-án szentelték fel egy alkal

mi, szabadtéri istentisztelet keretében. Eseményről a Zvonik katolikus lap 
is tudósított: Nagyfényen ismét keresztet szenteltek. Alig múlt el egy 
hónap az újzsedniki temető nagykeresztjének megáldásától a 
nagyfényi plébános bejelentette az újabb keresztszentelést, ezúttal 
Nagyfényen. Milodanovié Marko és Vita egy új keresztet emeltettek a 
szállásuknál, hogy hálát adjanak az úrnak a kegyekért, 
ajándékokért, de a keresztekért is, melyeket megadással, beletörődés
sel viseltek az életükön át. A kereszt megáldását június 3-án, 19 
órakor végezte el Kopilovié Andrija sándori plébános. A helyszíni 
istentiszteleten számos hívő és rokon mellett részt vett Anišić Andrija, 
valamint a nagyfényi plébános, Sipek Zeljko is.

A mai keresztállítóknak már nem kell fenntartási alapot létesíteni, az 
emeltetők és gyermekeik3 azonban vállalják a továbbiakban a gondozását.

1 A tulajdonosok ragadványnevéről Brnié-saroknak hívják a szállást és környékét.
2 A keresztállító nagyapja, Pajo Milodanovié (1882-1951) és felesége, Cilika 

Poljakovié (1884-1961) Györgyénből jöttek Verusicsra. Először a vasútállomás 
környékén laktak, majd Antun fiuk (1913-1984) és felesége, Dulié Kristina 
(1919-1998) -  Marko szülei -  birtokot vásároltak a mostani szállásuknál, az E5- 
ös út keleti oldalán.

3 A szálláson élőknek két gyermekük van: Mirőljub (1969) és Mirjana (1970). A 
fiuk Bécsben él osztrák feleségével, Ana Maria Jasszal (1972) és három gyer
mekükkel. A leányuk Györgyénbe ment férjhez Ivkovié Ivandekié Draganhoz, 
(1965) és két gyermeke van.

Vojnits Etelka-féle kereszt a Zimonyi úton
A Zimonyi út és a Csík-ér kereszteződésének közelében, kétszáz 

méternyire délre a patakot átívelő hídtól egy romos kőkereszt maradványa 
látható az út keleti oldalán emelkedő dombon.1 A homokkő kereszt 
talapzatának sérülése miatt a nyugati oldalán elhelyezett feliratnak csupán 
az alsó része van olvasható állapotban. A szövegmaradvány a következő:

özv. b a j s a i  VOJNITS ETELKA 
1864

Az adatközlők szerint, amíg sértetlen volt, egy nyugati tájolású 
vaskereszt volt beágyazva a terméskő talapzatba, amelyet a II. 
világháború után ledöntöttek, majd idővel eltűnt az alapzat mellől. A
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keresztál 1 ítóró 1 a környékbeliek semmit sem tudtak, ám a talapzat feli
ratának töredékéből azonosítani tudtuk az általunk használt térképek mind
egyikén megjelölt keresztet.

Bajsai Vojnits Lőrinc (1763-1834) és Temesváry Erzsébet leánya, 
Etelka (1823-1902) volt az 1864-es keresztállító, aki az unoka- 
testvéréhez, bajsai Vojnits Alajoshoz2 (1797-1856) ment feleségül 1845- 
ben. Mindketten a nemességszerző Vojnits Istvánnak Simon fiától szár
mazó dédunokái voltak.
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A XVIII. század végén (1785) készült térképek3 szerint, bajsai Vojnits 
Illés tulajdonában egy nagyobb birtok volt a puszta e részén, amelyet a 
gyermekei, majd azok utódjai örököltek, többek között Alajos fia, illetve 
ennek özvegye, a keresztállító Vojnits Etelka.4

Nem tudjuk, miért nem került a kereszt a templomi jegyzékekre, 
illetve miért nem volt alapítványa. A két világháború között az örökösök, 
a távolabbi bajsai Vojnits rokonok gondozták, azonban a második 
világháború utáni államosítással karbantartók nélkül maradt és a ledön
tése után senki sem kezdeményezte a felújítását.

2004-ben, a nagyfényi plébános szervezésében tervbe vették a 
kereszthely rendezését, a homokkő maradványok leromlott állaga miatt 
azonban a Vojnits-féle kereszt felújítása nem volt kivitelezhető, tehát más 
megoldást kellett keresni. A kivitelezés anyagi kiadásait vállaló Ivanković 
Pajo (1967) ajánlatára határozat született, hogy a jól megőrzött, Dulić 
Antun-féle vámteleki márványkeresztet fogják újraállítani ezen a helyen.5

2005 márciusában elkezdődtek a helyszíni munkálatok -  ledöntötték a 
keresztmaradványokat és a masszív, sérült talapzat kőtömbjét használták 
fel az új kereszt alapjául. Az új kereszt így végül az 1864-ben emeltetett 
kereszt kőtömbjein fog állni.

Antunovits- és Vojnits Etelka-féle kereszt (1881)

1 A mai útjelzés szerint az E5-ös út 40,2-ik km-nél.
2 Bajsai Vojnits Alajos, felmenői: a nemességet megszerzett István-Sim on 

(1728-1796) és az édesapja, Illés (1760-1818). Az első felesége is bajsai Vojnits 
leány volt, Ludovika (1808-1844) Mátyás és Volarits Antónia egyetlen leánya 
(Bajsán ment férjhez 1834-ben).

66



3 SzTL, 11 -F-243/Glud. 1785.
4 Bajsai Vojnits Alajos első házasságából született Illés fia csecsemőkorában halt 

meg. Borbála (1836-1913) leánya Neuman Simon felesége lett (a későbbiekben 
egy közeli, nagyobb kiterjedésű birtokot Neuman-birtokként jelölnek). A 
második házasságában született első három gyermeke (Lőrinc, Kornélia és 
Sándor) is fiatalon meghalt. Pál fia is csak 24 évet élt (1851-1875) -  megnősült 
almási Antunovits Ilonával, de gyermeke nem volt. A legfiatalabb leánya, Etelka 
(1852-1880) felsőpulyai Rohonczy Aladár felesége volt, de ő is csupán 28 évet 
élt. Özvegy bajsai Vojnits Etelka így az 1880-as években egyedül maradt a városi 
házában -  VI. kör 99-es szám a Széchenyi téren. Az épület 1906-ban Rohonczy- 
féle ház volt. (Malusev S.).

5 Az évtizedekkel ezelőtt ledöntött márványkereszt darabjait 2003-ban a nagyfényi 
plébánia udvarába szállították (Csúszó D. II. ).

Csernetics-kereszt
Az egykori puszta déli részén, a 

Betyárúton állított kőkeresztet 1912- 
ben Csernetits János és felesége a 
birtokuk közelében.1 Najainkban is 
az eredeti helyén áll -  a Zimonyi út 
és a Betyárút kereszteződésének 
keleti sarkában.

A Palatinus-féle műhelyben ké
szült vörös márványkeresztet a 
Betyárút északi oldalán -  negyvenöt 
méterre a Zimonyi úttól - , a kereszt
helytől északra lévő Csemetics major 
épületeihez vezető út kezdeténél állí
tották fel.2

A keresztállítás indítéka 
valószínűleg összefügg a közeli 
Czviin-féle iskola3 1910-es megnyi
tásával. Másfél kilométeres körzet
ben nem volt megszentelt hely a 
leendő iskola körül és mivel közismert, hogy a pusztai iskolák közelében 
a megnyitáskor egy szakrális kisemlékművet kellett emeltetni, valószínű
leg a közeli birtokosokat, a jómódú Csernetics házaspárt felkérték a 
keresztállításra. Az 1912-ben felállított objektum talapzatának déli 
oldalára vésett feliratában nem tettek említést az emeltetés indítékára:
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ISTEN DICSŐSÉGÉRE 
EMELTETTÉK

CSERNETICS JÁNOS
ÉS NEJE

RENCSÁRANNA 
1912.

p a l a t í n u s

SZABADKA

Alig két évig volt Cserneticsék tulajdonában a kereszt, mert 1914-ben 
eladták az egész birtokot4 és a mai Románia területén vásároltak újat, 
ahova át is költöztek a jelzett évben.

A verusicsi birtokot egy kisebb szállással Vukov Iván (1854-1916) és 
felesége, Stantić Cilika (1860-1932) vásárolták meg5 és vállalták a 
kereszt gondozását is. Az új tulajdonos egy nagyobb tanya építésébe 
kezdett a meglévő mellett. Az építést az özvegy 1925-ben a Radanovácról 
a verusicsi birtokra költözött Liza (1898-1981) leányának és férjének, 
Mamužić Benónak (1895-1975) a segítségével fejezte be.

A kötőelemek nélkül készült kereszt ledőlt az 1925-ös nagy viharban, 
de néhány héten belül újraállíttatta a család. Eredeti feliratát meghagyták, 
de a felújítást is megörökítették egy horvát nyelvű kiegészítéssel:

POPRAVLJALI GA 
u d . IVANA VUKOVA

I ZET BENŐ MAMUŽIĆ SUP LIZA VUKOVA
1925.

Vagyis: Megjavították Vukov Iván özvegye és veje, Mamužić Benő, 
Vukov Liza férje 1925-ben.

Egy alacsony léckerítést is csináltattak köréje, így védték a kóbor álla
toktól. A továbbiakban Mamužić Benő gondozta a szálláson élő családjával, 
feleségével és a kilencből a négy felnőttkort megért gyermekével: 
Gabrielával (1922), Marijával (1928-1991), Ivánnál (1929-1968) és 
Katával (1939). A két világháború között gyakori gyülekezőhelye volt a 
környék lakóinak, akik még ma is emlékeznek a húsvéti és a halottak napi 
közös imákra, a Márk-napi búzaszentelésre és a keresztjáró napokra. Az 1912- 
es emeltetők azonban fokozatosan feledésbe merültek és a mostani tulaj
donosokról Mamužić-keresztnek kezdték nevezni az út menti kisemléket.
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Csernetics-kereszt, bírósági ítélet (1972)
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A világháborút követően a család elveszítette vagyonának egy részét, 
de a keresztet továbbra is a sajátjuknak tartották. Közvetlen a háború után 
sértetlen maradt, de az ötvenes évek elején vandálul ledöntötték és meg
csonkították. A sérült korpuszt a nagyfényi tűzoltóotthon udvarában lévő 
kútba dobták, ahonnan néhány év múlva, egy kúttisztítás közben kivették 
és visszaadták a tulajdonosoknak. A családi ereklyének tartott kegytár
gyat egy ideig a szállás padlásán őrizték, majd a sándori plébániának 
ajándékozták.

Az 1960-as évek elején a házaspár beköltözött városi házába, a tanyára 
pedig Marija leányuk költözött a családjával: férjével, Vojnić Purčar 
Karloval (1920-2000) és gyermekeivel.6 A keresztet nem emeltették újra
-  a gazdátlannak vélt kődarabokat a hetvenes évek elején a palicsi 
plébános Palicsra szállította és az új templomkertben helyezte el.

A plébánia területén valamelyik megsérült közkereszt helyébe akarta 
felállítani, de a család visszakövetelte jogos tulajdonát és végül egyházi 
per lett az ügyből. A keresztdarabokat a püspöki törvényszék ítéletét 
követően visszavitték az eredeti helyére. Az 1972-ben hozott, horvát 
nyelvű ítélet fordítása:

Szabadkai Püspökség Köztörvényszéke
Ügyviteli szám: 130/1972.

Karlo Vojnić Purčar Úrnak
S z a b a d k a  

G. Dimitrov utca 23.7

Ezúttal értesítjük, hogy az Ön tulajdonát képező kereszt Palicsra 
vitelével kapcsolatban a Szabadkai Püspökség Köztörvényszéke a 
következő határozatot hozta:

„A Szabadkai Püspökség Köztörvény széke, amely a 2670/1972-es 
határozat értelmében alakult a következő bírókból: Gere László, 
Bešlić Pavle és Vujkovié Franjo, az 1972. december 20-án tartott 
ülésén foglalkozott a fent említett, a nagyfényi plébánia területéről 
elvitt keresztről és a következő í t é l e t e t  hozta:

1. A nagyfényi plébánia területéhez tartozó, Vojnić Purčar Karlo 
tulajdonát képező keresztet a palicsi egyházközségnek harminc 
napon belül saját költségén vissza kell vitetni az eredeti helyére és 
olyan állapotba kell visszaállítani, amelyben az elvitele előtt volt.

I n d o k l á s :
1. A mellékelt okiratokból megállapítható, hogy Vojnić Purčar 

Karlo a kérdéses kereszt tulajdonosa, mert még 1921-ben az apósa
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megvásárolta8 a szántóföldet, amelyen állt a kereszt, továbbá 1925- 
ben megjavította a viharban való ledölését követően, majd 1950-ben 
is, amikor is felelőtlen elemek ledöntötték. Most is fel fogja újítani, 
amint cementet szerez a munkálatokhoz.

Továbbá a keresztet a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül 
szállították el.

Végül a tulajdonos jogosan követeli, hogy a keresztet visszakapja és 
olyan állapotban helyezzék vissza, amilyenben az elvitele előtt volt.”

Szabadka, 1972. december 21-én.
Franjo Vujković Pavo Bešlić Gere László

A keresztdarabok visszaszállítása után, még 1972-ben újraállíttatták a 
vallási kisemléket, de a mellékeket nem szerelték fel a keresztszárra.

2002-ben a helyi, nagyfényi egyházközség felkérte a városban élő mai 
tulajdonosokat, hogy hozzák rendbe a keresztet.9 A következő évben 
Mamužić Benő két unokájának, RMának (1948) és Gabrielának (1952) 
családjai közös költségen, a városi Gránit Kőfaragó Vállalat kivitele
zésében felújították a nagyapai örökséget. A keresztszárra Kopilovié 
Andrija sándori plébános ajándékát, egy fémöntvény korpuszt szereltek. 
A betonalapba helyezett alapzat déli oldalára egy újabb, kiegészítő felira
tot véstek horvát nyelven: OBNOVLJENO 2003. god. OBITELJIPRČIĆ 
I PEIĆ (Felújította a Prčić és Peić család 2003-ban.) Ezúttal a kereszt
darabokat az objektum belsejébe szerelt vasrúddal is megerősítették.10

2003. augusztus 24-én nagy számú hívő jelenlétében megáldották a 
felújított keresztet. A Kopilovié Andrija sándori és Šipek Željko 
nagyfényi plébános által az út menti keresztnél celebrált miséről, a 
Zvonik a Felújították Nagyfényen a Mamužić-keresztet címmel közölt 
beszámolót szeptemberi számában.

1 Az 1882-es telekkönyvi felmérések szerint a kereszthely közvetlen közelében, a 
Betyárút és a Zimonyi út kereszteződésének ÉK-i szögleteben Csernetits 
Jánosnak és feleségének, Rencsár Annának 11 hold szállásföld (szállás és szán
tók) volt a tulajdonában. A földbirtok 145 méter szélességben húzódott a kereszt
től északkeletnek, a Brnié-féle saroktól délkeletnek vezető útig. 22 holdnyi 
területből 9 holdnyi rész Teleki Csernetits Lajosnak és nejének, Faragó Júliának 
a birtokában volt -  a földszomszédok valószínűleg fivérek voltak (SzTL, F 75. 
7). 1914-ben, a birtok eladásakor már 69 lánc szántójuk volt a keresztál Utóknak 
ezen a helyen.

2 Az adatközlők szerint a birtok közepén egy gyümölcsössel övezett kastélyszerű 
főépület állt -  egy kisebb szállás, valamint két istálló is az épületegyütteshez tar
tozott. A kisebb szállás ma is áll az 1925-ben épült nagyobb tanyaépület mellett.

3 A környéken a Vujkovits Czviin fivéreknek, Pálnak és Lőrincnek volt több száz 
láncnyi birtoka -  róluk nevezték el az iskolát is.
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4 A kastélyt 45 lánc szántóval Milyacski Pál, míg a kisebb szállást 24 lánc földdel 
Vukov Iván vásárolta meg. Csernetics János a háború után minden vagyonát 
elveszítette Romániában és 1918-ban visszatért Jugoszláviában. A testileg-lelki- 
leg megtört, elszegényedett egykori földbirtokos a környéken, a topolyai 
rokonoknál húzta meg magát -  az adatközlők szerint a haláláig nem hagyta el a 
települést.

5 A Vukov házaspárnak tizenöt gyermekéből öten érték meg a felnőttkort: 
Gabriela, Marija, Marta, Pajo és Liza. Két férjezett leány és a hajadon Marija fia
talon, utódok nélkül haltak meg, Pajo 1914-ben elesett a kárpáti fronton és így 
csak Liza alapított családot.

6 Mamužić Marija és Vojnić Purčar Karlo gyermekei: Ruža Peić Tukuljac (1948) 
és Gabriela Prćić (1952).

7 A G. Dimitrov utca 23 alatti ház Mamužić Benő városi háza volt 1972-ben -  nap
jainkban Gabriela (1922) leánya, Tikvicki Pera özvegye és unokája, Tikvicki 
Béla (1944) lakja.

8 Téves adat. mert a földet Vukov Iván vásárolta meg 1914-ben. Valószínűleg 
1921-ben íratta az özvegy a leánya és veje nevére a birtokot.

9 Az 1972-es keresztújítók és a mai tulajdonosok: Vojnić Purčar Karlo 
(1920-2000) és felesége, Mamužić Marija (1928-1991), valamint Gabriela 
leányuk (1952, Prćić Petar felesége) és unokájuk, Vesna (1973).

10 Két nappal a felújítási munkálatok megkezdése előtt egy viharban ledőlt a 
keresztszár. Ez alkalommal könnyebben megsérült a keresztnél védelmet kereső, 
a tanyán lakó Vukov Grgo és Ana gyermeke. Vukov Vidaković Ana (1963), a 
szállás mai bérlője is a családhoz tartozik, Mamužić Benónak Kata leányától 
származó unokája.

Vojnić Tunić-kereszt
Kétszázötven méternyire észak

nyugatra a zimonyi vasút és a Brnić- 
saroktól1 délkeletre vezető út keresz
teződésétől, az út déli oldalán áll a 
Vojnić Tunić testvérek (Roko és 
unokaöccse, Franjo) által 1937-ben 
emeltetett kőkereszt.2

A hetvenes években lebontott szál
lás helyének közelében -  orgo
nabokrok és néhány magasabb fa 
között - , elhagyatottan áll a szakralis 
kisemlékmű. Kovácsoltvas kerítése is 
rozsdás, düledező és hiányos. 
Talapzatának északi oldalán látható a 
horvát nyelvű felirat:
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NA ČAST KRISTA RASPETOGA 
LJUDSKOG RODA SPASITELJA 

PODIGAO 
R O K O  F R A N J O  
V O J N I Ć  T U N I Ć  

4. OKTOBRA 1937.
PALATÍNUS
SUBOTICA

Vagyis: A megfeszített Krisztusnak, az emberiség megmentőjének di
csőségére emeltette Vojnić Tunić Roko és Franjo 1937. október 4-én.3

Az egyenes végű felső részen az eredeti, fémöntvényű tartozékai közül 
csak az INRI-tábla sértetlen. A korpusznak hiányzik a bal keze, a hiányzó 
Mária-domborműnek pedig csak a rögzítés helye látható. A korpusz 
sérült, hiányzik a bal keze.

A hetvenes évekig a keresztállítók és a család gondozta, de a szállás 
lebontása után karbantartók nélkül maradt a vállási kisemlékmű.4

1 A zimonyi országút, a mai E5-ös út 43. km-nek közelében, az út keleti oldalán 
levő szállás környékét Brnié-saroknak nevezik a Brnié ragadványnevű 
Milodanovié családról.

2 A családi adatközlők szerint Vojnié Tunié Roko (1885-1979) és Franjo 
(1902-1981) közeli rokonok voltak -  Roko testvére volt Franjo édesapjának, 
Grgónak (1877-1957). Franjo édesanyja, Návay Mária (1877-1957) a Ludason 
keresztet állító Návay Péternek és Skenderovié Martának egyetlen, felnőttkort 
megért gyermeke volt. A XIX. század második felében a kereszttől délnyugatra 
Vojnits Tunits Miklós János (Budincsevits Krisztina férje) és Ignác (Szudárevits 
Krisztina férje) tulajdonában volt 25 hold szántó, közöttük keresendő a későbbi 
keresztál lítók felmenője (SzTL, F 75.7).

3 A feliratban jelzett napnak valószínűleg köze lehet az emeliető névnapjához, 
október 4-hez.

4 Vojnié Tunié Franjónak és feleségének, Sudarevié Cecilianak (1912-1993) két 
leánya és egy fia született. A kereszt jelenlegi birtokosa a fiuk, dr. Lajčo Vojnié 
Tunié (1931), a Nagyfényen élő, nyugalmazott orvos.

Martinović-kereszt
A Vojnié Tunió-kereszttől 1,5 kilométernyire délkeletre, ugyannnak az 

útnak déli oldalán romosán hever az 1904-ben emeltetett, Martinovié-féle 
kőkereszt.1 Az állítok egykori szállásának közelében, orgonabokrok 
között, két magasabb fa tövénél láthatók az 1977 nyarán, egy viharban 
ledőlt szakrális kisemlékmű maradványai. Terméskő alapra helyezett 
talapzatának északi oldalán horvát nyelvű felirata:
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N a  s l a v u  B o ž j u  
p o d i ž u  

MARGA 
VUKMANOV 

I IVÁN 
MARTINOVIĆ 

1904.

KOVÁCS L. SZABADKA

Vagyis: Isten dicsőségére
emeltette Vukmanov Marga és 
Martinovié Iván 1904-ben.2

A tövében leszakított keresztszár 
széttört darabjai az alapzat mellett 
hevernek -  az egyiken látható a kőbe 
vésett INRI-jelölés. A korpuszt és a 

Mária-domborművet a keresztállítók dédunokája közelben levő szállására 
vitte, napjainkban is ott őrzi őket.3

1 Az 1930-as térképen 1300 méterre a vasúti átjárótól egy kereszt van bejelölve a 
szállásokhoz vezető út kereszteződésében.

2 Az egykori Martinovié-szálláson lakó dédunoka. Gabrić Nikola (1947) szerint a 
keresztállító Iván 1912-ben. Marga pedig 1924-ben hunyt el. Liza nevű unokájuk 
(1926-1988), Gabrić Boltoné volt a jelenlegi kereszttulajdonos édesanyja 
(Gabrić Bolto, 1913-1993).

3 200 méternyire a kereszttől, az út déli oldalán álló szállást 1923-ban építette a 
keresztállítók Stipan nevű fia.

Szudarovich-kereszt
1890-ben fizették be a Szudarovich család tagjai a Szent Teréz- 

plébánián egy pusztai fakereszt fenntartási alapítványát. Az 1870-es évek 
elején, Verusicson állítottak vallási kisemlékművet Mokossay M. is 
jegyzékbe vette 1901-ben: 195. Crux lignea in praedio Verusich per 
familiam Szudarovich a 1890 erecta et 48 cor provisa.

A Csík-ér és az 1883-ban megépült zimonyi vasút kereszteződésének 
közelében a XIX. század második felében a Gedžin ragadványnevet 
viselő Szudarovich (Sudarević) családnak volt több száz láncnyi földbir-
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Szudarovich-kereszt (1882)

toka, több szállása és malma. A közelben a huszadik század elején meg
nyílt tanyai iskolát is e családról nevezték el.

A Felső- és Alsóverusics közötti határvonal az XIX. században nem a 
Csík-ér, hanem az annak északi partján, a völggyel párhuzamosan húzódó 
dűlőút volt, amely egyben a Szudarovich birtok északi határát képezte.

A családi hagyomány szerint a birtokaik mezsgyéjén, az alsóverusicsi 
Határút déli oldalán már az 1870-es évek elején felállították a keresztet a 
Szudarovich fivérek: Félix és Tamás, valamint a közeli rokon, Lőrinc. Az 
1877-es háromszögelési felmérések anyagában közölt térképen jól szem
lélhető a Szudarevich-birtokok elrendeződése és a kereszthely. Az 1882- 
es telekkönyvi térképen is bejelölték -  450 méternyire a később megépült 
vasúttól keletre, 100 méterre az ér északi partjától.1

Az adatközlők2 szerint a keresztállítás kezdeményezői Szudarevich 
Lőrinc és felesége, Vojnits Tunits Margit voltak -  így akarták meghálálni 
istennek három fiuk születését és birtokuk gyarapodását.

Miután megépült a vasút, a régi utak elveszítették jelentőségüket és a 
vasút nyugati oldalán létrejött dűlőút vette át az előbbiek szerepét. Emiatt 
a család 1890-ben úgy döntött, hogy a keresztet áthelyezik az új útra, de 
a tanyai iskola3 megnyitásának a tervezése miatt elodázták és csupán 
felújították 1890-ben. Az egyháziak megáldották a megújult szakrális 
kisemléket, a család pedig alapítványt tett a további fenntartására.

A két világháború között, a harmincas években helyezték át az 
évtizedekkel előbb tervezett helyre -  az 1930-as térképen még az eredeti 
helyén jelölik. A 1980-as években még állt az új helyén, a Csík-ér és a
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vasút kereszteződésétől 300 
méternyire délre, a dűlőút 
nyugati oldalán. Az adat
közlők szerint cifrázott, 
csipkézett szegélyű bádogte
teje és pléhtartozékai voltak a 
fakeresztnek, melyet az 
emeltetés kezdeményezőjé
nek Pero (1868-1928) fia4 
és ennek felesége, Stantić 
Jela (1872-1956) gondozott 
halálukig, majd az özvegyet 
idős korában gondozó 
Tikvicki család a nyolc
vanas évek elejéig. Miután 
kidőlt egy nyári viharban, a 
szántó mai tulajdonosa5 már 
nem újította fel és az elkor
hadt keresztdarabok foko
zatosan eltűntek az útszél- 
ről.

1 Az 1877-ben elvégzett felmérés (háromszögelés) alkalmával elkészített rajzon 
bejelölték az 541-es számú háromszögelési pont közvetlen környékét, így a 
keresztet is a egykori dűlőút déli oldalán, Szudarovics Lőrincz, valamint Félix és 
Tamás birtokának mezsgyéjén. (SzTL, Tervtár 3.1.2.53). Az 1882-es telekkönyvi 
felmérés szerint a 3328-3352-es számú parcellák voltak Szudarovics Lőrincznek 
és Félixnek a birtokában. Lőrincznek és feleségének, Vojnits Tunits Margitnak 
71 lánc nagyságú szállásföldje volt a keresztnél. Ugyanitt Félix és felesége, 
Sztantics Julianna húszholdnyi szántónak a tulajdonosa (SzTL, F.75.7).

2 A keresztállítók Antal (1863-1947) fiától származó dédunokái, a városban lakó 
Szudarovics Augustin (1943) és Kálmán (1931), valamint Skenderovié Franjo 
(1962) egy közeli szállás egykori lakója.

3 A Szudarovics-féle tanyai iskolában 1908-tól az 1970-es évekig folyamatos volt 
a tanítás.

4 Pero és Jela, a gyermektelenül elhunyt házaspár a Zentai temetőben lévő családi 
sírboltja mellett közkeresztet emeltetett 1928-ban. Városi lakásuk a jelenlegi 
Radié-fivérek utca 72-es számú ház volt (Csúszó D.).

5 Húsz éve a kereszttel jelölt szántó tulajdonosa és művelője, Pančić Iván szabad
kai lakos.
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A legújabb időkben emeltetett keresztek egyike a Sudarević Miroljub 
(1933-2004) családja által 2004-ben állított műkő kereszt. A verusicsi 
vasúti megálló közelében, az elhagyatott állomás épületétől 350 
méternyire délkeletre áll a kereszt a szántók közepén, egy csonka eperfa 
lombozata alatt. A sínektől százméternyire keletre lévő egykori tanya 
udvarának sarkában állt az eperfa, amely különösen kedves emléket 
ébreszt a volt szállás élő lakóiban, hiszen a hagyományok szerint már 
száz évvel ezelőtt is ilyen korhadt, odvas volt, mint napjainkban. A tanyai 
épületegyüttesből mára csak a kereszt közelében álló, egykor zsindellyel 
fedett magtár maradt meg, melyet a családi hagyomány szerint a 
keresztállító dédapja, Jakab épített 1884-ben.1

A fiúunoka születésének2 örömére, 1994-ben tett ígéretüket váltották 
valóra a keresztemeltetők tíz év után, amikor a nagyapa már nagybeteg 
volt, a májusi keresztállítást még látta, de az őszi felszentelését már nem 
érhette meg.

Az elődöktől örökölt birtokon3 álló, fehérre festett, betonkereszt füg
gőleges szárának nyugati oldalára vésték a horvát nyelvű feliratot:

KRIŽ JE 
PODIGNUT 
NA SLAVU 

BOŽIJU 
2004 

MIROLJUB 
SUDAREVIĆ 
I SUPRUGA 
GABRIELA 

rođ MILODANOVIĆ

Vagyis: A keresztet isten dicsőségére 2004-ben emeltették Miroljub 
Sudarević és felesége, Gabriela Milodanovié.

Az INRl-jelölést a betonba vésték, így az egyetlen tartozéka a 
fémöntvényű korpusz, mely korábban a Bajai temetőben álló családi 
síremléken volt elhelyezve.

A szabadkai újságok közül a Zvonik tudósított a keresztállításról a
2004. októberi számában: Keresztszentelés Verusicson Nagyfényen és 
környékén számos közkereszt található. Némelyek lerombolva, 
mások felújítva, ám új kereszteket is emeltetnek. Ez év májusában 
Miroljub Sudarevié szállásán is újat állítottak. Isten nagyobb di-

Sudarević-kereszt
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csőségére, de azért is, hogy hirdesse az elkövetkező nemzedékeknek: 
egykoron, ezen a napjainkban elnéptelenedő környéken, istenfélő, 
katolikus közösség élt. Miroljub Sudarević és felesége, Gabrijela 
Milodanović emeltették, a férj sajnos nem várhatta meg a megáldását
-  elszólította az Úr - ,  de azért mégis láthatta a felállított keresztet. 
Szeptember 22-én, a kora esti órákban szentelte fel Sipek Zeljko 
nagyfényi plébános. A helyszíni istentiszteleten csupán a legközelebbi 
családtagok voltak jelen -  a keresztállító Gabriela a menyével, 
Nadával és az unokájával, Martinnal. A nagyanya szóbeli közlése, 
hogy az unokájának ajánlotta e határbéli keresztet.

A kereszt gondozói, Gabriela4 és fia, Zvonimir a családjával már 
évtizedek óta a Csantavéri út melletti szálláson laknak, de a kereszt 
környékén is gyakran megfordulnak, hiszen a szántók az ő birtokukba 
vannak és ők művelik a földeket. így a lakatlan környéken emeltetett 
legújabb szabadkai közkereszt sem marad gondozó nélkül.

1 A keresztállító felmenőit századok óta verusicsi birtokosként tartják számon az 
okiratok. Már a szépapja, Szudarovits Antal birtoka is a mai keresztnél volt. A 
város II. körében (571-es szám) lakó, 1867-ben elhunyt Szudarovits Antal 1862- 
ben végrendelkezett városi házáról, az egy tagban levő, 33 lánc nagyságú veru
sicsi szállásföldről és több kisebb parcelláról, valamint 5 kapa szőlőről. Vagyona 
kisebb részét öt leánya között osztotta fel, a nagyobb részét pedig két árva 
unokájára, fiaira -  Ferencre, Jakabra és Félixre (Veco) -  hagyta (SzTL, 10-A- 
8/1862). A végrendeletben említett Jakabnak a dédunokája volt a keresztállító. A 
család felmenői tehát: Antal (elhunyt 1867-ben) -  Ferenc (elhunyt 1862 előtt) -  
Jakab -  Antun (1876-1954) és felesége, Romié Matija (1876-1952) -  Gavro 
(1900-1945) és az ősi szálláson maradt Miroljub, aki egyetlen fia volt Sudarevié 
Gavrónak és feleségének, Tikvicki Etelának (1905-1993).

2 A keresztál Utóknak három gyermeke született: Zvonimir (1960) és egy ikerpár 
(leányok). Sudarevié Zvonimirnak a Bébié Nadával való házasságában két gyer
meke van, Antónia (1992) és Martin (1994). Gabriela szerint a család már a ter
hesség alatt felvetette a keresztállítás lehetőségét, ha fiúunokájuk születik.

3 Az XIX. század második felében készült telekkönyvi összeírás és az 1882-es 
térkép szerint Verusicson, a kereszt körül 75 lánc szállásföld és két tanya volt a 
Szudarovits fivérek, Jakab (Jakov, Macskovits Angéla férje) és Félix (Veco, 
Burnáty Lucza férje) tulajdonában. A családi hagyomány szerint Félixnek nem 
volt gyermeke, így az egész birtokot Jakab gyermekei, négy fia és három leánya 
örökölték.

4 G abriela Milodanović (1938) a Brnié-saroknál keresztet állító Marko 
Milodanovié nővére. Városi háza a Csapajev utca 14. alatt található.
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Vukov Szaniszló-féle kereszt
Két keresztjegyzék is megemlíti a XIX. század második felében, 

Vukov Szaniszló (Stanislav) özvegye, Szente Viktória által Verusics- 
pusztán emeltetett fakeresztet. Tormásy (1883): 1880-ban Vukov 
Szaniszló özvegye em eltetett fakeresztet a verusitsi pusztán és 
Mokossay (1901): 194. C rux lignea in praedio Verusich per Victoria 
Vukov -  Szente a 1890 erecta et fund 48 cor provisa.

A fenti jegyzékeken szereplő kereszt azonos lehet, függetlenül az 
emeltetés idejére vonatkozó eltérésekre. Tormásy adatát, az 1880-as évet 
kell elfogadni az állítás évének, hiszen könyvének megjelenésekor, 1883- 
ban már állt a kereszt. A Mokossay által jegyzett 1890-es év, csak az 
utólagos alapítványozás ideje lehetett.

Az adatközlők már hírből sem ismerik a Vukov Szaniszló-féle 
keresztet, így a kereszthely pontosításához az egykori telekkönyvek1 és a 
térképek nyújthatnak segítséget. A XIX. század végén Vukov Szaniszló 
fiainak birtokai a Csantavéri út és a Zimonyi vasút között terültek el, a 
fentiekben már ismertetett Markovits-féle kereszttől nyugatra vezető 
dűlőút mentén, pontosabban az út és a Csík-ér kereszteződésének délnyu
gati szögletében. Az 1881-es évi fölméréseken alapuló katonai térképen a 
jelzett helyen kereszt van bejelölve egy közeli szállásnál, melyet a térkép 
Vukov szállásként jelez. A kereszt a Csantavéri útról nyugati irányban le
váló út és a Csík-ér jobb partját követő Határút kereszteződésének dél
nyugati szögletében állt, 700 méternyire keletre a jelzett tanyától. Az 
1930-as térképen is pontosan ezen a helyen jelölték be az út menti 
keresztet.

A leírtakból következik, hogy az itt lévő egykori fakeresztet emeltet
hette Vukov Szaniszló özvegye 1880-ban, amelynek további sorsa 
ismeretlen. Az útkereszteződés és egy régi szállásépület ma is áll a közel
ben, semmi sem utal azonban az egykori kereszt helyére.

1 A XIX. század második felében készült telekkönyvi összeírás és az 1882-es 
felmérés szerint több száz láncnyi szántóföldből, több szállásból és malomból 
álló birtok volt a Vukov családé a verusicsi vasúti megállótól délre, a vasút és a 
Csantavéri út között. A Csík-ér és a birtokot átszelő, kelet-nyugati irányú dűlőút 
kereszteződésének délnyugati részén Vukov Szaniszló fiának, Márknak a nevén 
vezették a 90 láncnyi földet egy nagyobb tanyával (SzTL, F 75.7).

Vukov Sandor-féle kereszt
Az I. világháborúban elesett édesapjának, Vukov Józsefnek 

(1885-1915) emlékére emeltettek 1934-ben egy fakeresztet Vukov Sán
dor (1908-1987) és felesége, Ana (1909-2000) az alsóverusicsi bir
tokukon.1 A családi hagyomány szerint a 20-as években tett ígéretét tel
jesítette Vukov Sándor, amikor a keresztet nem a szállásuknál állította fel,
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hanem az édesapja „kedvenc” útján, a verusicsi vasúti megállótól délkelet 
irányba vezető ösvényen, egy sekélyebb völgy nyugati partján, amely 
átszelte a Vukov József-féle birtokot is.

Hatszáz méternyire a vasúti megállótól, a fenti ösvény mellett állt a 
keleti tájolású fakereszt. Bádog volt a tetőzete és a mellékei is pléhből 
készültek. A korpusza alatt egy táblát is elhelyeztek, amelyre az 
emlékezők szerint a következő, horvát nyelvű szöveget írták fel: NA 
BOŽIJU SLAVU U SPOMEN SVOME OCU PODIŽE OVAJ K RIŽ 
VUKOV SÁNDOR 1934. GOD. (vagyis: Isten dicsőségére, édesapja 
emlékére emelteti e keresztet Vukov Sándor 1934-ben).

Amíg az emeltető kint élt a szálláson, a feleségével gondozták a 
keresztet. Amikor a 60-as években egy traktorral véletlenül ledöntötték, 
még felújította a házaspár, de miután beköltöztek a városba és a tanyát is 
lebontották, gondozók nélkül maradt. A családi tulajdonban hagyott 
földet a közelben élő Ruski Svetozar (1932) bérelte, ő tartotta rendben a 
kereszt közvetlen környékét is. 1994-ben ismét ismét kidőlt egy viharban, 
de az elkorhadt farészeit már nem lehetett felújítani. Évekig a földön he
vertek a keresztdarabok, majd a család kívánságára a bérlő 1999-ben elás
ta a kereszthelyen emelkedő alacsony domb alá. Az egykori vallási 
kisemlékmű helyét és közvetlen környékét továbbra sem művelik, így 
még napjainkban is pontosan behatárolható a kereszthely.

1 A Vukov Szaniszló-féle családi birtok keleti részeinek Vukov József 
(Szaniszlónak Márk fiától származó unokája) volt a tulajdonosa a századfor
dulón, akinek egyetlen fiúörököse volt a keresztet állító Sándor (SzTL, F 75.7).

Gabrić Suknović-kereszt
A Klisza közelében, a Csík-éren átívelő hídtól 140 méterrel délre, a 

Csantavéri útról leváló és a patakot kísérő domb alatt haladó dűlőút mel
lett áll a Gabrić Suknović család1 1906-ban emeltetett kőkeresztje.

A hídtól mintegy 500 méternyire nyugatra lévő kereszthelyen,2 a 
legutóbbi felújítása előtt elhanyagolt környezetben, téglaalapon állt a kar
bantartók nélkül maradt3 és mállásnak indult kőkereszt. Talapzatának 
nyugati oldalára vésett, horvát nyelvű eredeti felirata a következő volt:

N a

S l a v u  BOŽIJU 
IN A

ČAST SVETE MAJKE BOŽIJE
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IZ DOBRA
p ok . MANDE GABRIĆ 

SUKNOVIĆ
PODIGO JE OVAJ KRIŽ

IVÁN GABRIĆ 
SUKNOVIĆ

SA ŽENOM
JANJOM BULJOVČIĆ

I SIN JIM
PAJO GABRIĆ 

SUKNOVIĆ
I NJEGOVA ŽENA

MARIJA TUMBAS
I UNOK

PERE GABRIĆ 
SUKNOVIĆ 

GOD. 1906 STUDENA 22-OG.

FEKETE D. ÉS TÁRSAI 
PALATÍNUS - BARTUS 

SZABADKÁN

Vagyis: Isten Dicsőségére és a Boldogságos Szűzanya tiszteletére, a meg
boldogult Gabrić Suknović Manda hagyatékából emeltette ezt a keresztet 
Gabrić Suknović Iván a feleségével, Buljovčić Janjával és fiával, Gabrić 
Suknović Pajoval és annak feleségével, Tumbas Marijával, valamint az 
unokájával, Gabrić Suknović Peróval 1906. november 22-én.4

Cifrázott végű csúcsrészén félrebillent a fémöntvény INRI-tábla. 
Korpusz helyett csupán a rögzítésére szolgáló fémkampó árválkodott a 
keresztszáron, a fémöntvény Mária-dombormű jó állapotban volt. Az 
adatközlők szerint a korpuszt az 50-es években verték le róla és a közeli 
Gabrió-tanyán őrizték.

2002 tavaszán a Kliszán lakó Gabrić Marko (1922) felújíttatta a 
névrokon család által emeltetett keresztet. Megtisztították, pótolták a mál
lás következtében hiányzó kőrészeket, felszerelték rá az eredeti korpuszt, 
és a közvetlen környékét is rendezték.
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1 A XIX. század végén készült telekkönyvek és az 1882-es térkép elemzéséből 
látható, hogy a későbbi kereszthelynél Gábrits Jánosnak (Iván) és feleségének, 
Bulyovcsics Janjának a nevén vezették a dűlőút mindkét oldalán fekvő 21 lánc
nyi szántót (SzTL, F 75.7).

2 Az 1920-as évektől készült térképek jelölik e keresztet a leírt helyen.
3 A II. világháborút követően elköltöztek a keresztállítók utódjai a környékről -  a 

feliratban említett Perónak a fia pl. Sebesicsre költözött, a Pölhe-féle keresztnél 
levő tanyára (lásd ott).

4 A Boldogságos Szüzanya kinyilatkoztatásának ünnepét követő napon.

Zélich-kereszt
Mokossay Mátyás keresztjegyzéke szerint, Zélich(ts) Antal1 1892-ben 

fenntartási alapítványt tett a Szent Teréz-plébánián egy fakeresztre, 
melyet ugyanabban az évben emeltetett a Csantavéri út verusicsi sza
kaszán: 192. Crux lignea in praedeo Verusich ad viam Csantavér ab 
Antonio Zelich a 1892 11/IV erecta et 48 cor provisa.

A százharminc holdnyi szántót kitevő Zélich Antal-féle birtok2 végé
vel szemben, az út keleti oldalán állt a vallási kisemlékmű -  900 méterre 
délre a Csík-éren átívelő kliszai hídtól, ahol a huszadik századi térképek 
rendre megjelölték.

A családi adatközlő3 szerint a szállás felé fordított bádogtetős és 
pléhtartozékos fakeresztet az emeltető fia, a tanyán maradó Zelich Sirne 
(1881-1974) gondozta a családjával -  a feleségével, Jozefaval 
(1883-1969) és gyermekeivel.4

A háború utáni államosítás érintette a Zelich család birtokát is, de a 
tanya a tulajdonukban maradt és csak Šime halála után bontották le. A 
leromlott állagú, korhadó kereszt a nyolcvanas évekig, az új autópálya 
nyomvonalának kialakításáig állt a helyén -  az autóút és a Csantavéri út 
mai kereszteződésében. A felüljáró építésekor semmisült meg a szakrális 
kisemlékmű, amelynek az újraállítását nem kezdeményezte napjainkig 
sem a család, sem a helyi plébánia.

1 A keresztállító édesapja, Zelich Gergely 1859. december 17-én végrendelkezett a 
következő vagyonáról: 40 lánc szántó Verusicson, 8 kapa szőlő, 2 hold ugarföld 
és városi ház a II. körben. A feleségre, Tikvicky Annára hagyott mindent, azzal, 
hogy annak halála után a négy fia -  Alajos, Antal, Pál és József -  egyenlően 
részesedjen a javakból, azzal a kikötéssel, hogy kötelesek lesznek kiházasítani a 
leánytestvéreiket, Agathát és Klárát (SzTL, 10-A-76/1859).

2 A XIX. sz. második felében készült telekkönyvi összeírás és az 1882-es térkép 
szerint a 32230-239-es parcellaszámok alatt vezetett és a Csantavéri út nyugati
oldalán fekvő birtoktest a Verusics 374-ben lakó Zélits Antal és felesége, Vojnits
Zélits Magdolna tulajdonában volt két szállás és egy malom (SzTL, F 75. 7).
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3 A Szabadkán lakó Zelić Miroslav (1946) -  a keresztállító dédunokája, akinek a 
felmenői: Gergely -  Antal -  Šime és az édesapja. Grgo (1913-1982)

4 Zelich Símének és Jozefanak három fia, Grgo, Pero és Stipan (1915-1988), 
valamint öt leánya érte meg a felnőttkort -  Janja, Giza, Matilda (1904-1978), 
Katica (1915-1996) és Anica (1918-1998). Miután felnőttek, egyikük sem 
maradt a szálláson.

Zobnaticán emeltetett kő-keresztet 
1904-ben Regényi Lajos ügyvéd 
felesége, Lichtneckert Gizella 
(1860-1926). Több mint nyolc 
évtizedig az eredeti helyén állt, a 
puszta keleti térségében lévő szállá
suk közelében, a Csantavér felöli 
Határút nyugati oldalán.1

A terméskő alapon nyugvó 
talapzat keleti oldalára a következő 
feliratot vésték:

Is t e n  d ic s ő s é g é r e

EMELTETTE
REGÉNYI LAJOSNÉ

SZÜL.
Lichtneckert Gizella 

1904.
LŐWY M. 

SZABADKÁN

Az egyenes végű csúcs részen fémöntvény az INRI-tábla, ahogyan a 
másik mellék is, a korpusz. Alapításakor alacsony vaskerítéssel vették 
körül.

A X1X-XX. századforduló táján ismert szabadkai polgári család2 har
monikus életét a keresztállításkor még semmi sem zavarta, ám az I. 
világháború gyökeresen felborította e nyugalmat. 1914 szeptemberében, 
a harcokban, Kupinovónál elesett egyetlen fiuk, dr. Regényi Gábor, majd 
1917-ben az édesapa, Regényi Lajos is meghalt. A magára maradt öz
vegy a háború végén felköltözött Budapestre és néhány év múlva, 1926- 
ban ő is meghalt.

Regenyi-kereszt
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Az emeltető halála után a szállást és a birtokot Lendvai Mátyás 
(1875-1932) és felesége, Sobleher Ilona (1895-1965) megvették 1928- 
ban a Regényi örökösöktől. Lendvaiék négy gyermekéből Ottó Antal 
(1924-1999) maradt a szálláson a családjával. 1985-ig, a városba 
költözésükig ők tartották karban a vallási kisemléket, ám ezt követően 
elhanyagolttá vált a környéke és a kereszt is megsérült 1986-ban. Egy 
munkagép véletlenül megrongálta az alapzat kőtömbjeit és az egész 
objektum enyhén megdőlt.

1987-ben a verusicsi Kliszánál lakó Vojnić Tunić Iván és felesége 
megvásárolták Lendvai Ottótól az elhanyagolt környezetben álló 
keresztet és darabjaiban átszállították a kliszai szállásukhoz, ahol újraál
lították a tanyaház nyugati oldalán.3

Az új tulajdonos közlése szerint, a nagyapja óhaját kívánta teljesíteni, 
aki a kliszai dombháton, az egykori iskolával szemben egy kis kápolná
val akarta megjelölni a család ősi fészkének számító kliszai térséget, de a 
ismert társadalmi változások ezt nem tették lehetővé.

Az 1990-es évek közepén megépült autóút és a Csantavéri út 
kereszteződésétől négyszáz méterre délre, ez utóbbi út keleti oldalán 
található szállásépület előtt állították fel Vojnić Tunióék a kegyes 
szerzeményt. Az emeltetéskor elfordították a talapzatát, így a felirata a 
tartozékokkal ellentétes oldalra került -  a sima felületű, mai keleti 
oldalára az áthelyezést megörökítő feliratot akarnak vésni az új tulaj
donosok.

1 A mai Kisbelgrád település központjától keletnek tartó dűlő és a Határút 
kereszteződésének északi szögletében állt eredetileg a kereszt.

2 A város I. körének 207-es számú telkén lévő házban lakott a Regényi család, a 
Wesselényi út nyugati oldalán az evangélikus templommal szemben. A családfő, 
Regényi Lajos (1850-1917) ismert ügyvéd volt a városban és közéleti szerepet is 
vállalt. Egyetlen fiuk, dr. Regényi Gábor (1879-1914) pedig miniszteri 
fogalmazó, főispáni titkár, a 4. honvédhuszár népfelkelő osztály hadnagya, 
született 1879. augusztus 17-én, hősi halált halt Kupinovónál, 1914. szeptember 
6-án . . .” -  a Bajai temetőben található családi sírbolt felirata.

3 Vojnić Tunié Ivánék tulajdonában van a szabadkai püspök által hitelesített 
adásvételi szerződés egy példánya, amely szerint Lendvai Ottó szabadkai lakos 
(R. Romén utca 29.) 1987. XI 17-én eladta 100 000 dinárért a tulajdonában 
lévő, Kisbelgrád határában álló kőkeresztet Vojnić Tunić Iván újzsedniki (Klisza 
92.) lakosnak.
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Zobnaticai közkeresztek (1956)
1. Vojnits István-féle kereszt 2. Vojnits Illés-féle kereszt 3. Kiss-kereszt
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Zobnaticai közkeresztek (1956)
4. Regényi-kereszt 5. Vojnits Mátyás-féle kereszt
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Zobnaticát, a város egykori pusztáját a második világháború után 
Bácstopolyához csatolták. Mivel azonban a közkeresztek állításának ide
jében közigazgatásilag Szabadkához tartozott, a térségében emeltetett 
kereszteket is ismertetem e munkában.

A kutatások szerint már a középkorban lakott a környék. A régészek a 
szabadkai határ déli részén elterülő egykori pusztát észak-dél irányban 
átszelő Krivaja (Bács-ér) mellett egy középkori templom romjaira bukkan
tak. A várostól (Bácstopolya) mintegy három kilométerre, északra, a 
Bács-ér (a Betyárok völgye) nyugati, magas partján, amelyet egy 
oldalvölgy félszigetszerűen alakított ki, egy 1776-ból származó kézi
ratos térkép egy régi templom romjait tünteti fel1 (Szekeres L., 1983).

A fenti helyen talált, középkori helységet sejtető leletek valószínűleg 
régebbiek a török adókönyvekben is leírt, első említésű (1580) Szonsicé 
helységnél. Inkább a Szekeres által jelzett város (első említése 1198-ban), 
illetve az Iványi által feltételezett Újváros (1580), vagy az 1462-ben 
Bajmokkal együtt említett Kőkör helységhez köthetők.

A hódoltság után lakatlan pusztaként csatolták Szabadkához, amely
nek szerves része maradt a második világháború végéig.

Zobnaticának az XIX. század elején kezdődő szakralizációja a bajsai 
Vojnits családhoz kötődik, amelynek tagjai a puszta mintegy 90 száza
lékát birtokolták a XVIII-XIX. században. A levéltári adatok szerint a
XIX. század folyamán csupán 3 közkereszt állt a pusztán -  kettő a
Zimonyi (Topolyai) út és egy a Csantavér felöli Határút (Betyárút) mel
lett - ,  melyek rákerültek a templomi keresztjegyzékekre is. A huszadik 
században készült térképeken újabb két keresztet jelölnek a pusztán: a 
Betyárúton és az E5-ös nemzetközi út mellett.

1 A Bács-ér és a nyugatról beléje torkolló völgy északi szögletében jelöl egy dom
bot Klisza néven a jelzett térkép (Iványi I.). A környéken nem végeztek régészeti 
feltárást, csupán a tégla- és cserépdarabokból következtettek a fentiekre. A
Topolyai-tó néhány évtizede történt kialakításával víz alá került a régészeti
lelőhely.

Vojnits Mátyás (Máté)-féle kereszt
A XIX. századi források rendre megemlítenek egy fakeresztet, ame

lyet bajsai Vojnits Máté (Mátyás) emeltetett 1819-ben Zobnaticán. Pacher 
F. keresztjegyzéke (1844): 1. Zobnaticzán, bajsai Vojnits Mátyás, fa
kereszt, alapítványozva, 1819. Tormásy G. (1883) is jegyzi: 1819-ben 
két fakereszt állítatott; az egyik bajsai Vojnits Máté által a zobna- 
ticzai -  a másik Dúlich József által a nagyfényi pusztán.
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Az XIX. század eleji családi osztozkodáskor az addig egységes zob- 
naticai birtok Betyárút melletti, keleti része jutott a nemességet meg
szerző Vojnits Istvánnak (1687-1749) Lukács (1710-1796) fiától szár
mazó utódjainak, illetve Máté (1736-1795) unokájától származó, szintén 
Máténak keresztelt dédunokájának1 (Mátyás, 1765-1834). Az 1881-es 
térképen látható a Vojnits Máté-féle szállásként megnevezett majorság a 
Csantavér és Topolya közötti országút mellett, a két helység határán, ahol 
a huszadik században készült térképek rendre bejelölték a keresztet is.2

1 Iíj. Bajsai Vojnits Máté életrajzi adatait lásd e munka első kötetében.
2 Ekkor már a Lelbach család birtokában volt a majorság, a térképeken is így tün

tetik fel. Mivel a vallási kisemlékmü napjainkban a Határút keleti oldalán áll, a 
csantavéri közkereszteknél fogom leírni.

Vojnits István-féle kereszt
Néhány éve még látható volt egy fakereszt a mai Zobnatica birtok 

főbejáratával szemben, a Topolyai út keleti oldalán, amely 2004-re már 
nyomtalanul eltűnt a környékről. A kutatások arra utalnak, hogy a három 
Vojnits-kereszt egyike állhatott ezen a helyen. A forrásokban említett 
Vojnits István által emeltetett fakeresztről lehet szó. Pacher F. jegyzéke 
(1844): 2. Zobnaticzán, bajsai Vojnits István, fakereszt, alapítványoz- 
va, 1827. Tormásy G. is megemlíti: 1827-ben két fakereszt emeltetett, 
az egyik bajsai Vojnits István táblabiró által a zobnaticzai pusztán: a 
másik ugyanott bajsai Vojnits Illés táblabiró által.

A bajsai Vojnits család történetének elemzése azt mutatja, hogy több 
István nevű családtag is számításba jöhet keresztállítóként 1827-ben. Ám 
ha Tormásy G. adatához tartjuk magunkat, amely szerint az emeltető 
táblabíró volt, akkor csakis a nemességszerző Vojnits Istvánnak András 
(1720-1806) fiától, illetve István (1754-1809) unokájától származó 
dédunokája jöhet számításba. Ez a bajsai Vojnits István 1780-ban született 
Szabadkán -  ugyanitt halt meg 1857-ben -  és bácsi táblabíróként jegyzi a 
családtörténeti kutató (Szluha M.). Nemes Vukovits Terézzel 
(1784-1844), kötött házasságában öt gyermeke született: Benjámin, Ilka, 
Anna, Emil és Jenő.1

Az 1881-es katonai térképen, ahogyan a két világháború között 
készülteken is jegyzik a keresztet a mai Zobnatica birtok főbejáratának 
közelében, illetve vele szemben, az országút keleti oldalán. Az első 
világháború után az egykori Vojnits István-féle birtok a Törley és a Varga 
családok tulajdonába került, de a vallási kisemléket a puszta lakói tovább
ra is Vojnits-keresztként tartották számon.
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1 Az 1881-es katonai térképen Vojnits Gábris szállását tüntetik fel a keresztnél, 
ezért nem lehet kizárni azt a lehetőséget sem. hogy a vallási kisemléket Vojnits 
Gábor (1818-1904) édesapja, bajsai Vojnits István (1763-1842) emeltette, aki a 
nemességszerzö Vojnits Istvánnnak (1687-1749) Jakab (1725-1795) fiától szár
mazó unokája volt. Az említett Vojnits Gábor felesége, bajsai Vojnits Mária pedig 
annak a Vojnits Lajosnak a leánya volt, akinek a szállása a későbbiekben a Törley 
és Varga családok birtokába kerül, de Demerácz A. 1848-ban még a tanya erede
ti tulajdonosának az említésével határozta meg a Vojnits Illés-féle zobnaticai 
kereszt helyét (lásd alább).

Vojnits Illés-féle kereszt
Nem volt alapítványa a bajsai Vojnits Illés (1760-1818) által 1827-ben 

emeltetett zobnaticai keresztnek, Pacher Ferenc mégis jegyzékbe vette 
1844-ben: 3. Zobnaticzán, bajsai Vojnits Illés, fakereszt, alapítvány 
nélküli, 1827.

Demerácz tanácsnok is az első, 1845-ben írt jelentésében az alapítvány 
nélküliek között sorolja fel a fenti jegyzék 3. száma alatt vezetett 
keresztet (a’ 3-k szám alatti, néhai bajsai Vojnits Illés ur örököseié 
Zobnaticzán). 1848-ban, pedig az utólagos alapítványozás kudarcáról 
számolt be a tanácsnak, a) A’ zobnaticzai pusztán, topolai út mellett, 
néhai bajsai Vojnits Illés úr által felállítottnak, melly bajsai Vojnits 
Lajos ur birtoka alatt (délebbre, a szerző megj.) lévő földön van, biz
tosítása végett felkértem mind az utóbbit, mint fiját is a’ felállítónak 
’s örökösét is, mind osztályos testvéreit, bajsai Vojnits Alajos, 
Menyhért és Antal urakat. Ők azt sem pénzbeli letéteménnyel sem 
írásbeli nyilatkozattal biztosítani nem kívánják, hanem fentartása 
iránt magokat tellyes szabadságokban meghagyatni akarják.

Vojnits Illés-féle kereszt (1929)

90



A tanácsnoki jelentés éveiben a kereszt a Topolyai út mellett állt, az 
emeltető fiának, Lajosnak (1805-1855) a szállásától délre. Bajsai Vojnits 
Lajos leánya, Mária (1833-1915) volt a felesége bajsai Vojnits Gábornak 
(1818-1904), akinek a tanyáját bejelölték az 1881-es katonai térképen, a 
mai Zobnatica birtok főbejáratának közelében. E tanyától délebbre 
emeltetett fakeresztet 1827-ben a nemességet megszerzett bajsai Vojnits 
Istvánnak Simon fiától származó unokája, bajsai Vojnits Illés.1

A XIX-XX. századi térképek jelzik a keresztet, amely ma is áll az E5- 
ös nemzetközi út keleti oldalán, mintegy két kilométernyire délre a zob
naticai birtok bejáratától. A közelében lévő útkereszteződésnél a két 
világháború közötti években készült térképeken egy tanyai iskola is be 
van jelölve.2

1 Szluha Márton munkája szerint bajsai Vojnits Illés 1760-ban született és 1818- 
ban halt meg. Tehát vagy a keresztállítás éve (1827). vagy az életrajzi adatok 
pontatlanok.

2 N apjainkban a volt iskola helyétől aszfaltborítású út vezet a közeli 
szövetkezethez, illetve az egykori Vojnits-féle vasúti megállóhoz a belgrádi vasút 
mellett.

Regényi-kereszt
A Regényi Lajosné Lichtneckert Gizella által 1904-ben a puszta keleti 

Határútjánál (Betyárút) emeltetett kőkeresztet áthelyezték a verusicsi 
Kliszához (lásd ott).

Kiss-kereszt
A pusztát délről, Topolya felöl határoló és az E5-ös nemzetközi utak 

kereszteződésének északnyugati sarkában egy keresztet jelöltek az 1930- 
as térképen. Ma is áll a fekete gránitkereszt, melyet a felirata szerint Kiss 
Lajos1 emeltetett 1929-ben.

ISTEN DICSŐSÉGÉRE 
EMELTETTE

KISS LAJOS 
1929

A talapzat másik oldalára a katolikus üdvözlést vésték: 
DICSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS.

91



A XIII. század folyamán Zobnatica egészében a bajsai Vojnits család tulaj
donában volt, de az 1844-es felmérések szerint már másoknak is volt kisebb 
kiterjedésű birtoka a pusztán. Kiss Lajos a XIX-XX. század fordulóján szerzett 
egy kisebb földbirtokot a puszta délnyugati sarkában, amelyen egy tanyát is 
felépített (SzTL, XIII 74/1906). A két háború között számottevő nagyságúra 
növesztette a birtokát -  először, mint a zömmel Magyarországra költözött föld
szomszéd Vojnitsok birtokainak bérlője, majd részben tulajdonosa is 
(Damjanovné Zimmer Sarolta).



KIRÁLYHALOM



Királyhalmi kereszthelyek (1956)
1. Szécsi-kereszt 2. Templom 3. Temető
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A község északkeleti részén, a Kőrös-pataktól keletre elterülő helyi 
közösség közigazgatásilag 1959-től1 tartozik a városhoz. Egyház- 
szervezetileg 1926-ig a horgosi plébánia leányegyházaként működött 
Rózsaháza és Királyhalom néven, azóta pedig önálló egyházközség. 1931 
óta helyben vezetik az egyházi anyakönyveket.

A török hódoltság után Horgospusztához tartozott, amely 1748—49- 
ben a szegedi Kárász-család birtokába került. Horgos falu újratelepítésé
vel2 a környék is fokozatosan benépesült. A későbbi Királyhalom 
területének lakói a Kárász család cselédjei voltak, akik a XVIII-XIX. 
században a környező majorokban éltek és dolgoztak (Rózsa-, Pörös- és 
Szelevény-major).

A térséget átszelte az 1869-ben elkészült alföldi-fiumei vasút 
nyomvonala, melynek a 113. számú őrháza -  a mai vasútállomás helyén -  
faluformáló szerepet kapott a későbbi évtizedekben. Az 1883-as évi, I. 
Ferenc József-féle utazás emlékére a MÁV 1890-ben jóváhagyta egy ide
iglenes vasúti megálló kialakítását, melyet Királyhalomnak neveztek el. 
Az első évtizedben csupán a megállót hívták így, de idővel az egész 
vidékre kezdték vonatkoztatni. A századfordulón tömegesen idetelepülő 
lakosság az első időben még a régi elnevezéseket használja: Rózsaháza, 
Kishorgos, Pörös. Az országváltást követően hivatalosítják a Királyhalom 
(Kraljev breg) nevet, majd -  miután a XX. század első felében a dűlők, 
szállássorok, majorok fokozatosan faluvá fejlődtek -  1947 új nevet kapott
-  Bácsszőlős. A település lakói az alapítása óta gyümölcsészettel és 
szőlőműveléssel foglalkoznak.3

A tér szakra!izációja 1904-ben kezdődött a nagy forgalmú 
Szabadka-Horgos közötti út mellett felállított közkereszttel, majd foly
tatódott a nagy iskolai (Drozdik-féle iskola) kápolna felavatásával 1914- 
ben. A templom felépítésével és a temető megnyitásával 1940-ben, illetve 
1942-ben véglegesült a térség központi és perifériás elrendeződése.

1 Az impériumváltozás után továbbra is Horgos faluhoz tartozott, majd 1947-tól, 
Bácsszőlős néven Hajdújárással önálló közigazgatási egység lett. 1947. decem
ber 24-én, Horgoson megtartották a település hivatalos átadását -  részlet a 
jegyzőkönyvből: ... u Horgošu povodom primopredaje u vezi priključenja 
Bačkih Vinograda GNO-Subotici (SzTL, II 4359/1947). 1952 és 54 között 
Palicshoz csatolták, ezt követően pedig, 1959-ben Szabadka községhez.

2 Az ősi, krassó-szörényi nemesi család tagja. Kárász Miklós Antal (1715-1797) 
szegedi főjegyzőként megvásárolta 1748/49 folyamán Horgos- és Szentpéter- 
pusztákat. 1772-ben elkezdte a középkori Horgos falu újratelepítését, zömmel 
magyar telepesekkel. AII. világháború utáni vagyonkisajátításig nagy kiterjedésű 
birtok volt a család tulajdonában. Az utolsó birtokos Kárász Imre (1903-1979) 
volt -  a birtokszerzönek a szépunokája - ,  akinek a felmenői: Miklós -  István 
(1745-1815) -  Miklós (1781-1840) -  Imre (1829-1907) és az édesapja, István
(Palatínus I.).
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-s A N agykátán született nagyendrődi Szobonya Bertalan (1 8 5 3 -1 9 4 1 /4 4 ) , az 
1466-ban  nem ességet szerzett család tagja, Debrecenben fejezte be a gazdasági 
akadém iát, majd néhány év után az adai fö ldm üvesiskola  ép ítésével bízták m eg, 
ahol a továbbiakban 18 év ig  volt tanár, illetve igazgató. A z adai tartózkodása ide
jén kezdték parcellázni a horgos-királyhalm i hom okot és Szobonya is m egvett 
140 holdat, am elyre m odern sző lőst és g yü m ölcsöst telepített. 1897-ben  
Szabadkára k ö ltözött és év ek ig  a K irályhalm án m egalak ított sz ő lé sz e t i  
hegyk özségnek  és Gazdakörnek az elnöke volt (Palics és K örnyéke -  III. év f., 4. 

szám  -  200 0  áprilisa).

Az egykori Drozdik-féle 
Nagyiskolánál a közelmúltban felújí
tottak egy közkeresztet, amelyet a 
közelben lakó Heinrich családról, 
Heinrich-keresztként ismernek a 
királyhalmiak.

Az iskolaépülettől1 százméter
nyire északra, a Horgosi és a Szőlős 
utak2 kereszteződésének délkeleti 
szögletében áll napjainkban is a 
kereszt, amelyről a Penavin-Mati- 
jevics-féle 1976-os helynévtárban a 
következő adatok olvashatók: 
Kereszt, Köröszt; kereszt, egyetlen 
a Nagyiskola útja sarkán. Ugyanitt 
említik a másik elnevezését is: 
Heinrich-kereszt H endrik-köröszt 
(Heindrich-kereszt), kereszt, felál- 
lítójáról, a Heinrich családról népi 

ejtésű nevükkel nevezték el. Mindkét megnevezés ugyanarra a vallási 
kisemlékműre vonatkozik -  a Szécsi István kezdeményezésére 1904-ben 
közadakozásból emeltetett út menti keresztre. Tévesek tehát a helynévtár
ban közölt, az emeltetőre vonatkozó adatok, melyek szerint a Heinrich 
család állíttatta.

Az adatközlők már nem emlékeznek Szécsi Istvánra,3 a Szegedről 
származó rózsaházi birtokosra, aki egy kovácsoltvas közkeresztnek a 
felállítását kezdeményezte 1904-ben a birtoka közelében lévő nagy for
galmú utak kereszteződésében -  az ún. Drozdik-féle4 iskolánál. 
Ismeretlen előttük az emeltetés indítéka, de valószínű, hogy a távoli temp
lom hiányát akarta pótolni az út menti kereszttel.

Szécsi-kereszt
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A vallási kisemlék megáldását követően, 1905 tavaszán Szécsi István 
a saját és 300 társa (rózsaházi hívők) nevében a horgosi plébánoshoz, 
Petrányi Ferenchez fordult kérelmével, hogy a felállított keresztnél évente 
szentmisét szolgáltassanak a majorsági hívőknek, egyben a keresztbúcsú 
napjára is ajánlatot tett.

A plébános május 22-én levélben fordult a kalocsai érseki irodához: A 
horgosi plébánia adminisztrációja alá tartozó, s a községtől kb. 12 
kilóméter távolságra eső Rózsaháza tanyaközpont hívei, mintegy 300 
(háromszázan), régi óhajukhoz képest megbízottjaik által 
csekélységemhez fordultak azzal, hogy a rózsaházi hívek közada
kozásából az 1904. évben felállított és megáldott keresztnél minden 
évben Szentháromság vasárnapján megtartandó szentmise vég
zéséhez a Főtisztelendő Érseki Hatóságnak kegyes engedélyét kikér
jem (Szűcs M.).

Az engedélyezés után néhány évig megtartották a keresztnél a tábori 
miséket, de a szentháromságnapi vasárnap nem minden alkalommal felelt 
meg a majorságiaknak. így 1906-ban is az érseki hivatalhoz fordult a hor
gosi plébános, hogy engedélyt kérjen a tábori istentisztelet elhalasztására, 
amelyet a jelzett évben pünkösd második vasárnapján tartanának. Mivel 
ez évben erre a vasárnapra (Szentháromság vasárnapja) éppen vásár 
esik, és a szentmise az arra haladó kocsik és forgalom miatt zavar
tatnék, esedezem, kegyeskedjék m egengedni... (Szűcs M.).

Palatínus István a Beszélő múltunkban, Horgos egyházi életének 
leírásában (1995) feldolgozza a rózsaházi leányegyház történetét is: A 
plébániának egyetlen leányegyháza, filiáléja volt, Rózsaháza. A filiálé 
történelme az 1904-ben felállított kereszttel kezdődött. A szomszédos 
szegedi határban már szokásban volt, hogy a tanyacsoportokban 
felállított kereszt tövében évenként szentmisét mondjanak a hívek 
számára. így történt Rózsaházán is, ahol a szegedi földről származó 
Szécsi István keresztállító 1905-ben kéri a horgosi adminisztrátort, 
Petrányi Ferencet, hogy évenként egy szentmisét szolgáljon. A hívek 
ígérik, hogy a miséző pap számára kocsit állítanak oda és vissza, 
valamint felállítják és feldíszítik a sátoroltárt a kereszt tövében. 
Petrányi az Érseki Hatóság engedélyével Szentháromság vasár
napján meg is tartotta a szentmisét, amit az elkövetkező években is 
megismételnek.

1913-ig a keresztnél tartották a tábori miséket, majd a további évektől 
a közeli Nagyiskolában kialakított imateremben, kápolnában.

1913 novemberében Virág István, horgosi plébános levélben értesíti az 
érsekséget a világi hatóságok engedélyezéséről, hogy az állami iskolában 
imatermet, illetve kápolnát építhetnek, ahol istentiszteleteket is tarthat
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nak: engedélyt kértem a Főtisztelendő Érseki Hatóság útján a 
Csongrád megyei kir. tanfelügyelőtől, hogy Királyhalmon flliálisom- 
ban a Drozdik-féle állami iskolaépülethez közadakozásból kápol
naszerű kibővítést toldhassanak. A tanfelügyelői engedély erre 
vonatkozólag még ugyanazon hó (október) 18-án 3188/1913. sz. alatt 
hozzám átérkezvén, az építéshez nyomban hozzáfogtunk, s a tágas 
tanterem végéhez toldott kápolnácska már teljesen kész, ... Egyben 
kegyes engedélyért könyörgök a tanyai kápolnácska, illetve oltár 
mielőbbi benedicálására (Szűcs M.).5

A kápolna megáldására 1914. március 22-én került sor és ezt követően 
megszűntek a szentmisék a keresztnél. A továbbiakban csak a húsvéti 
keresztúti ájtatosság idején és halottak napján népesült be a közvetlen 
környéke -  virággal díszítették és átmenetileg, a templom felépítéséig 
hosszabb könyörgések helyszíne volt a fenti ünnepeken.

A környékbeli hívők sajátjuknak tartják és vállalták a karbantartását az 
elmúlt század folyamán. Téglaalapon nyugvó, téglából épített talapzatá
nak ÉNy-i oldalán egy fehér márvány, feliratos táblát helyeztek el:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE 
KÖZADAKOZÁSBÓL 

EMELTETETT 
1904.

A kovácsoltvas keresztszáron saját anyagú az INRl-tábla, míg a kor
pusz és Mária-dombormű fémöntvények.

A kovácsoltvas kerítéssel körülvett szakrális objektumot az 1930-as 
térképen, mint a térség egyetlen közkeresztjét jelölték.

2002 folyamán újították fel a közelgő centenáriumi ünnepség 
előkészítési keretében, hiszen a keresztállítástól számítják a térség vallási 
életének a kezdetét is. A helyi plébánia szervezésében betonból új alapot 
készítettek és a szegélyét is kibetonozták. A szegély sarkaiba süllyesztet
ték új kerítésének négy fémcső darabból kialakított tartóit, melyeket 
egyszerű, vékonyabb kivitelezésű lánccal kötöttek össze. A betonszegély 
keleti oldalába beírták a 2002-es számot, a felújításnak az egyedüli 
jelzését. A talapzatát fehérszürke selyemtéglából építették fel, amelyre 
ráhelyezték a korábbi, megtisztított, feliratos fehér márványtáblát. A 
talapzati koronát és a feszületet a tartozékokkal változatlanul hagyták, 
csupán újrafestették -  feketére a koronát és a feszületet, ezüstösre a kor
puszt és a Mária-domborművet.

1 Nagyiskola; iskola, a háború előtt ez volt az egyetlen iskola (Penavin-Matijevics).

98



- A K-Ny irányban húzódó, széles nyomvonalú régi út kereszt-, illetve iskola
környéki szakaszait Nagyiskola- és Dobó (Perjész) útként nevezik a királyhalmi
ak. míg a vele kereszteződő, É-D irányú, helyi jellegű út szakaszainak a meg
nevezései: Szőlős út, Heinrich-útja, Sallai(y) út és Kisőrházi út.

3 A Budanovich Lajos apostoli kormányzó által 1924 júliusában megalakított hor- 
gosi hitközség képviselő-testületének tagja volt Szécsy István is. A következő, 
1936^4-es képviseleti periódusban már nem említik.

4 Drozdik Gyula (1883-1956), a századforduló körül itt szolgálatot teljesítő állami 
tanító nevéről. Megjegyzendő, hogy Palatínus I. két helyen is Drozlik alakban 
írja a nevét.

5 A kápolna berendezését zömmel a horgosi kegyúrnő, özv. Kárászné Batthyány 
Karolina (1843-1931) grófnő pénzelte.

Papp-kereszt
A szegedi születésű mészáros és kocsmáros, Papp Antal (1891-1947) 

és felesége, Szécsi Matild (1904-1992) egy közkeresztet emeltettek az 
országváltás után, 1923-ban a vasútállomásnál1 lévő piactéren, a kocs
májuk előtti tér ÉK-i sarkánál.

A keresztállítás indítéka ismeretlen a család tagjai előtt, de összefüg
gésbe hozható a házaspár első gyermekének, Rózsa nevű leányuk 
születésével.

A két világháború közötti években zavartalanul állt a vallási kisem
lékmű, melynek a kőalap talapzatába ágyazott kovácsoltvas felsőrészén a 
ma is meglevő, kalászutánzattal övezett bádoglapjára Mária-kép volt 
festve. További mellékletei a fémöntvény INRI-tábla és korpusz. 
Talapzatába egy feliratos, fehér márványtáblát helyeztek:

I s t e n  d ic s ő s é g é r e  e m e l t e t t é k  
PAPPANTAL 

É s n e je  
SZÉCSI MATILD2 

1923.

A II. világháborút követő évtizedben, az állomás előtti tér ren
dezésekor3 eltávolították és ideiglenes jelleggel a templomkertbe került, 
majd onnan, a jelenlegi templombejárati kereszt emeltetését követően a 
temetőbe vitték át.

Temetői Nagy keresztként állt évekig a központi részén, majd ismét 
áthelyezték a mai helyére, a temetői főút nyugati oldalára, a bejárat 
közvetlen közelében.
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A z em eltetők  családja4 m indig is a sajátjának tekintette -  függetlenül 
attól hol állt, vállalta a karbantartását. A m ai, alacsony léckerítését is ők  
csináltatták.

1 Az 1869-ben átadott vasút 113-as őrházának helyén épült 1903-ban a jelenleg is 
meglevő vasútállomás épülete.

2 A Nagyiskolai kereszt emeltetését kezdeményező Szécsi István unokahúga. 
Édesapja, Szécsi Vince 1911-ben hunyt el..

3 A lebontott kocsmaépület helyén önkiszolgálót építettek. A Penavin-Matijevics 
szerzőpáros szerint: Önkiszolgáló, Állomás-bolt; Üzlet, önkiszolgáló rendszerű, 
régen kocsma volt.

4 A kereszt jelenlegi gondozója az emeltetők leánya, Beszédesné Papp Rózsa 
(született 1923. szept. 17-én) -  a helységben élő, nyugalmazott pedagógus, akit a 
falu monográfusa, Szűcs Márton plébános amatőr színészként említ, illetve Papp 
mészáros leányaként.

JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE-TEMPLOM

Az 1926—27-től önálló vikáriaként működő egyházközség 
szervezésében 1938—40' között templomot építettek a helységben. 
Molczer Károly mérnök tervei alapján, a Szobonya és a Kazi család által 
adományozott parcellán épült a templom,2 amelyet 1940 novemberében 
szentelt fel Budanovich Lajos püspök Jézus Szentséges Szíve tiszteletére.

1956 januárjától van plébánia rangban az egyházközség és a templom, 
melyet 1970-ben és 1990-ben is felújítottak a királyhalmiak. Az 50-es 
évek elején a Papp Antal-féle vaskereszt állt a bejáratának közelében, 
majd 1958-ban, közadakozásból egy kőkeresztet emeltettek a hívők a 
templomkertben.

1 Az Állomás útjának keleti oldalában épült templom homlokzatán az 1939-es 
építési év van feltüntetve.

2 Nagyendrődi és födémesi Szobonya László (1898-1961) és Kazi Mátyás 
(1887-1976) királyhalmi lakosok voltak a templomhely adományozói.

Templomkerti közkereszt
Nincsenek adataim arra vonatkozóan, hogy állt-e közkereszt a temp

lomkertben az építését követő első évtizedben. Az adatközlők csupán a 
Papp-féle keresztre emlékeznek, amely az ötvenes évek elején került a 
templomhoz és 1958-ig, a temetőre való átviteléig állt a bejáratának 
közelében.
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1958-ban összefogtak a király- 
halmi hívők, és közadakozásból egy 
kőkeresztet emeltettek a templombe
járathoz vezető út déli oldalára, 
néhány méternyire a bejárattól.

Szilárd alapon nyugvó talapzatá
nak nyugatra néző oldalára a 
következő feliratot vésték:

ISTEN
DICSŐSÉGÉRE 

EMELTÉK
A HÍVEK 

1958.

Az egyenes végű felsőrészen 
egyetlen keresztmellék van, a 
fémöntvény korpusz.

Az emeltetésétől a plébániahivatal és a hívek tartják karban a ma is jó 
állagú kőkeresztet.

KIRÁLYHALMI TEMETŐ

A 2000-es lélekszám fölé emelkedő település elhunytjait a környező 
települések, Horgos, Ludas, Palics, Szabadka temetőiben helyezték örök 
nyugalomra az 1940-es évekig. 1941-ben már kijelölték a királyhalmi 
temető helyét, de a felsőbb hatóságok engedélyezése csak a következő év 
december 6-án érkezett meg a lelkészségre. Nincs adatom az első temetés 
pontos idejéről, de 1942 végétől, illetve 1943 elejétől már biztosan 
működött a temető.

Temetői nagykereszt
A templom körüli központi térségtől kissé távolabb,1 a vasút északi 

oldalán megnyílt temető első közkeresztje az egyházi előírásoknak 
megfelelően fából volt, de erről nincs írásos adatunk.

Az adatközlőim szerint az 50-es évek végén a temetőbe áthelyezett 
Papp Antal-féle vaskereszt töltötte be néhány évtizedig ezt a szerepet.
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Mivel nem volt rajta díszítés -  a 80-as 
évek végén átvittek a temetőbe
járathoz, helyére pedig egy fehér 
márványkeresztet emeltettek.

A temető központi részén, a főút 
keleti szegélyén áll a nyugati tájolású 
kisemlékmű, a ravatalozó épületéhez 
vezető út és a főút kereszteződésének 
ÉK-i sarkában.2 Fémcsövekből 
készült a kerítése és műkő talapzatán 
nincs felirat. Korábban síremlék volt
-  erre utal a részben eltüntetett ere
deti feliratának töredéke, melyben a 
D juka Vizin név olvasható. Az eny
hén cifrázott végű felsőrész nyugati 
oldalára két, fémöntvényű, aranyo
zott festékkel bevont tartozékot 
szereltek -  INRI-táblát és korpuszt.

1 A vasútállomástól ÉK irányban húzódó, ún. Temető út vezet hozzá. A település 
központi részétől nem csupán a vasúti sínek, de az 1990-es években megnyílt 
autópálya is elválasztja.

2 Az 1986-ban elhunyt Szücs Márton királyhalmi plébánosnak a sírja mellett.

TOMPA

A város területének észak-északkeleti részén, a pest-zimonyi vasút 
mindkét oldalán elterülő Tompapuszta a XVIII-XIX. században egysége
sen a városhoz tartozott. Az impériumváltást követően a puszta déli része 
került az új országba, a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságba. A 
közlegelökből álló puszta délnyugati része, Radanovác és a Tuki-ugarok 
idővel beépültek a város belterületébe, ezért az itt felállított kereszteket 
munkánk első kötetében dolgoztuk fel. Ezen a helyen a palicsi és a 
hajdújárási közkereszteket ismertetjük.
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PALICS



Az 1800-as évek első évtizedeiben már közismert volt a Palicsi-tó 
vizének gyógyhatása.1 Az 1840-es években kezdtek foglalkozni a 
lehetőséggel, hogy országos jellegű fürdőhelyet alakítsanak ki a tó északi 
partjánál. E tevékenységek keretében különböző rendeltetésű fürdő
épületek épültek, és kialakították a jelenleg is meglévő, tó melletti parkot, 
amely körül a következő évtizedben elkezdődött a magánbirtokosok 
építkezése is.2

Az 1869-ben kiépített alföldi-fiumei vasút gyakorlatilag lezárta a 
fürdőpark és a villák észak irányú terjeszkedését. A vasútvonal északi 
oldalán lévő homokbuckákat felparcellázta a város és szőlő-, illetve 
gyümölcsültetvények létrehozása céljából áruba bocsátotta. Az ültet
vények keletkezésével egyidejűleg kezdetét vette ezen a részen is a 
magánépítkezés, amely az 1880-as években élte a fénykorát. A vasút észa
ki oldalán így kialakított települést Orbánfalvának nevezték el.

E szűkebb térség (Palics és Orbánfalva) szakralizációja -  kutatásaink 
szerint-1856-ban, a Kádár Sándorné-féle kereszt állításával kezdődött és 
1938-ban, a Kádár Imréné által emeltetettel zárult. A közel nyolc évtized 
alatt öt-hat közkeresztet állítottak a palicsi hívők, melyek egy része nap
jainkban is látható a fürdőhelyen. E vallási kisemlékek mai, térbeli elren
deződése a hatvanas évekhez, illetve Marko Kopunović plébános szol
gálatának idejéhez kötődik (1962-1975). A lelkész szervezésében 
legalább három keresztnek a helyét változtatták meg ezekben az években; 
az Orbán-, Gyukity- és a Stipić Fabian-féle keresztekről van szó.

1 A tanács 1823-ban már foglalkozott a tó vizének gyógyhatásával -  meleg 
fürdőként használva, különféle bőrbetegségeket kezeltek vele eredményesen
(Stadler A.).

2 Stadler Aurél írja: 1850. Palics fellendüléséhez a magánbirtokosok szintén 
hozzájárultak, akik már az 1850-es években -  eleinte főleg a maguk 
használatára -  kisebb-nagyobb nyári lakokat építenek.

Kádár Sándor-féle kereszt
Részlet az 1856. szeptember 5-én megtartott tanácsülés 

jegyzőkönyvéből: 1350. Elnöklő Polgármester Úr (Antunovits Pál, a 
szerző megjegyzése.) szóval előterjeszti, mikép Kádár Sándor özvegye 
született Balázs saját és fiai nevében a Palicsi kert. egy körösztöt 
felállítani szándékozván -  a hely kijelölésére választmányt kér 
kiküldeni:

A tanács határozata: A Palicsi fürdő kertjében Kádár Sándor özve
gye által felállítandó kereszt helyének kijelölése végett elnöklő
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Polgármester Úr, Giefing Vincze képviselő és Scultéti János építész 
felügyelő urak tudósítást adandolag kiküldetnek.

A keresztről Tormásy nem számol be az 1883-ban kiadott 
munkájában, valószínűleg azért, mert nem a Szent Teréz-plébánia 
pénztárában volt az alapítványa. Iványi István azonban, akit nem korláto
zott a munkájában a plébániák fedésterületének határa, megemlíti a 
monográfiájában (1892): Palityon a fürdő-park nagy séta útján is szép
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vörös m árványkeresztet állíttatott fel 1856-ban Kádár Sándor ha
gyatékából az ő családja.

Mokossay M. is felvette a keresztjegyzékébe (1901): 135. Crux lapidea 
in balneis Palics per Alexandrum K ádár abrque fundatione erecta.

Az 1880-as években készült kisléptékű térképeken már a jelenlegi 
helyén van berajzolva. A tó közelében a parkot ÉNy-DK irányban átszelő 
széles sétaút északi oldalán, a mai Tó (Jezero) szálló épületének ÉNy-i 
szögleténél.1

A pesti Gerenday-féle műhelyben készült, vörös márványkeresztnek 
tégla az alapja. Talapzatának déli, díszes oldalán a kőbe vésett felirat:

ISTENNEK
TISZTELETÉRE ÉS DICSŐSÉGÉRE

b o l d . KÁDÁR SÁNDOR
VAGYONA JÖVEDELMEIBŐL2

EMELTETTÉK
BALÁZS MÁRIA

VOLT HITVESE 
ÉS

GYERMEKEI 
1856.

Gerenday Pesten

Az alapzatára 1938-ban egy kiegészítő feliratot véstek, amely az 
emeltető unokája által elvégzett felújításáról tudósít:

JAVITATTA UNOKÁJUK:3
NAGY HEGYESI ANTAL ÉS NEJE KULUNCSICS KATICA

1938.

A cifrázott végű felsőrészen elhelyezett tartozékai az INRI-jelölés és a 
fémöntvény korpusz.

A millenniumi évben, 2000 tavaszán rendezte a palicsi parkot4 a 
Palics-Ludas közvállalat, amelynek keretében a keresztet is felújították. 
Az alapzaton ezt az eseményt is megörökítették egy újabb felirattal:

FELÚJITATTA A K. V. PALIĆ -  LUDAS 
ÁPRILIS 2000-ben
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A napjainkban is népes Kádár család tagjai nem tartják sajátjuknak ezt 
a közkeresztet és a karbantartását sem vállalják. A palicsi hívők, illetve az 
elmúlt évtizedekben alakult fenti közvállalat munkásai gondozzák nap
jainkban.

1 A kereszt és a sétaút kapcsolatáról Hovány Lajos így ír 1998-ban: Az 1886-as 
Karvázy-féle rajzon a park egyik sétaútjának keleti szélén valóban be van 
rajzolva egy kereszt. Mivel ez a sétaút részben azzal a sétaúttal azonos, amit 
a parkot északnyugat-délkelet irányban átszelő Kanizsai úttal kapcsolatban 
már szóvá tettünk, másrészt ha ez a kereszt azonos a Kádár-féle kereszttel, 
akkor a jelenlegi parkban a kereszt segítségével is azonosítható az 1853-ban 
áthelyezni tervezett, majd később át is helyezett Kanizsai út nyomvonala. 
Elfogadhatónak tartjuk, hogy a parkot átszelő Kanizsai út nyomvonala a 
Kádár-féle kereszt tőszomszédságában levő, jelenleg is északnyugat-délkelet 
irányú, a park legszélesebb sétaútjának nyomvonalával azonosítható.

2 Az 1845-ös évi kataszteri könyvben (SzTL, F 272.1041) vezetett adatok szerint 
a város VI. körében, az 550. szám alatt lakó Kádár Sándorné ekkor már özvegy 
és jelentősebb birtoka volt Ludason, a Kádár család többi tagjának szomszéd
ságában (lásd Ludasnál).

3 Kádár Sándor családjáról keveset tudunk. Az édesapjának, Kádár Mátyásnak az 
örököseként említik 1838-ban a fivéreivel. Györggyel és Józseffel, illetve az 
akkor már elhunyt István testvérének gyermekeivel együtt. A felesége, a későbbi 
keresztállító a Piri melléknevet viselő Balázs család sarja. Legalább egy leánya 
volt a házaspárnak, Kádár Róza Nagyhegyesi Ferencné, aki a századvégi lakossá
gi összeírásban előbb Nagyhegyesi Ferenc feleségeként, majd özvegy 
Mamuzsich Balázsné sz. Kádár Róza néven van bejegyezve. Ő lehetett az 1938- 
as keresztújító édesanyja. A Kádár és a Nagyhegyesi család kapcsolatáról 
tanúskodik az 1860-as térkép is, amelyen az 1845-ös felmérések szerinti Kádár 
Sándor-féle birtok helyén Hegyes-szállást jelöltek (SzTL, 3. 3. 2. 84.).

4 Egyidőben új fasort alakítottak ki a kereszt előtt húzódó széles út szegélye men
tén, melyet Sóhajok sugárútjának nevezek el. A keresztnél levő első 
facsemetének az ültetéséről a közelben elhelyezett kőtömbön egy felirattal állí
tottak emléket: A FELÚJÍTOTT SÉTÁNY ELSŐ FÁJÁT KASZA JÓZSEF 
SZABADKA POLGÁRMESTERE ÜLTETTE EL 2000-ben.

Orbán-kereszt
Az 1850-es évektől kezdte a város a kialakuló fürdőhely északi részén 

található futóhomok, az ún. Kistompai buckák ki parcellázását, melyen 
szőlőültetvények és gyümölcsösök telepítésével kívánta megkötni a talajt. 
Ekkor alakul ki a mai település magvát ÉNy-DK irányban átszelő út, a 
Főút, amelyet a későbbekben Orbánfalvi főútnak neveztek.1

Az 1869-ben megépült alföldi-fiumei vasút palicsi állomásának 
közelében 1881-ben egy kőkeresztet állítottak a vasút északi oldalán 
kialakuló hegyközség, Orbánfalva lakói. Az adományok begyűjtését és a
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kereszt emeltetésének adminisztratív munkáját a szőlősgazdák 
képviselői: Milassin Jakab,2 Gábolty Miklós és Krőnung Mihály végezték 
el. A megnevezettek 1881 júniusában fordultak egy beadvánnyal a Városi 
Tanácshoz:3

Tekintetes Tanács!

A palics indóház szomszédságában levő szőlők tulajdonosai az 
ültetvény kezdetekor védszentül sz. Orbánt választották ’s e napot 
azóta meg is ünnepük ’s ezen területet palics-Orbánfalvának 
nevezték el, -  hogy ezen elnevezés megmaradhasson, köte
lességünknek ismertük ezt a ttes tanácsnak bejelenteni azon alázatos 
kérelmünk mellett, kegyeskedjék megengedni, hogy ezen terület 
„palics Orbánfalva” elnevezését továbbra is megtarthassa -  ’s ezen 
elnevezést kegyessen megerősíteni.

Őseinktől öröklött buzgó religiosításunk folytán jótékony 
adakozásból egy szent keresztet is rendelvén, ’s azt meg julius 
havában felálítani és felszentelni óhajtjuk.

Azonban kalocsárol 1881 évi junius 21-én 1467 sz. a. kelt utasítás 
folytán, oda lettünk utasítva, hogy megrendelt kőkeresztünk 
felálítása csak azon esetben fog megengedtettni, ha ennek fen- 
tartására szabályszerűleg meghatározott 54 frt alapítványi tőkét
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kifizetendjük. Ennyi pénz öszeggel nem rendelkezhetvén, miután mi, 
e terület tulajdonosai szinte városunk adózó polgárai vagyunk, ’s 
nagy áldozatok mellett beültetvén e terület sivány homokját, ez által 
a város tulakdonát képező palicsi fürdő jövőjének előmozdítása és 
felvirágoztatására is tevékenyen járulunk, a legmélyebb alázattal 
esedezünk, kegyeskedjék eme nem remélt 54 frt szükségletet a mon
dott czélra városunk házipénztárából részünkre kegyessen meg
szavazni és kiutalványozni, hogy ohajtott szent czélunkat akadály
talanul elérhessük.

Kérelmünk megújítása mellett, a legmélyebb tisztelettel maradtunk
Szabadkán 1881 évi junius hó 26-án
A ttes Tanács

legalázatosabb szolgái a palicsi szőlőtulajdonosok megbízásából: 
Milassin Jakab kir.bíró és szőlő tulajdonos 
Gábolty Miklós
Krőnung Mihály mint a palicsi szőlőtulajdonosok megbízottjai

Az érseki hivatallal is sikerült megegyezni, mert július 28-án megál
dották a felállított keresztet. Az eseményt a Bácskai Ellenőr az 1881. 
július 24. számában4 harangozta be: A PALICS-ORBÁNFALVI 
KERESZT FELSZENTELÉSE f. é. Julius 28-án felszenteltetik. 
Milassin Jakab elnök ...

Tormásy G. az 1881-es évre vonatkozóan a következőket írja 1883- 
ban: 1881-ben a palicsi fürdő mellett, az indóház átellenében 
emeltetett díszes kőkeresztet Milassin Jakab kezdeményezésére 
egybegyült adományokból.

Iványi I. két helyen is megemlíti a monográfiájában (1892): Meg kell 
itt még említenünk, hogy a palityi vasúti állomással szemben levő 
szőlőterületet mintegy évtized őta Orbánfalvának szokták nevezni, és 
Milassin Jakab járásbíró és ottani szőlőbirtokos utánjárására épen 
az állomással szemben levő üres térre 1881-ben szép kőkereszt állít
tatott fel, melynek talapzatán szt. Orbán püspök szobra áll szokott 
jelvényével, hordóval és szőlőfürttel. -  majd néhány fejezettel később: 
Palityon a vasúti pályaudvarral szemben 1881-ben az u. n. 
Orbánfalván egy díszes kőkereszt emeltetett M illassin Jakab 
kezdeményezésére begyűlt adományokból.

Mokossay M. keresztjegyzékének 161. számú objektuma (1901): 161. 
Crux lapidea ad stationem Palics ex oblatis fidelium a 1881 1/1 erec- 
ta et 108 coron provisa.

A Penavin-M atijevics helynévtárban (1976): Orbán-kereszt; 
kereszt, Szent Orbán tiszteletére emelték 1881-ben.
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Az orbánfalvicik folyamodványa (1881)
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Az újabb kori monográfusok is megemlítik: 1881. Milassin Jakab 
járásbíró, szőlőbirtokos utánajárására felállították az Orbán-féle 
kőkeresztet. -  írja Stadler Aurél a Palics története c. munkájában.

A helyi lapok Palics-Orbánfalvának nevezik az alföldi-fiumei vasút 
északi oldalán kialakuló új települést, a megnevezés nem lett közkeletű, 
hiszen 1881-ig a hegyközség sem alakult meg. A keresztállítás kapcsán 
ezt a kérdést is érintette a tanács kérvényi bizottsága a szeptemberben 
megtartott ülésén:5

Tekintetes Közgyűlés

Folyó évi 5624. szám alatt kelt elnöki meghagyással a palicsi szöl- 
lötulajdonosok folyamodványa, melyei a palicsi indóház szomszéd
ságában levő területet Palics-Orbánfalvának elnevesztetni ’s az ott 
felállított kereszt fentartására szabályszerűleg meghatározott 54 ft 
alapítványi tőkét kifizettetni kérik, -  a véleményes javaslati tétel 
végett a kérvényi bizottságnak kiadott.

Ezen elnöki meghagyás folytán van szerencsénk tisztelettel jelen
teni, miszerint a bizottság ez ügyben véleményével oda járul, hogy a 
kérelmezett 54. ft.nyi alapítványi tőke megszavazható lenne; ellenben 
a „Palics-Orbánfalva” elnevezést a bizottság még most időelőttinek 
tartja, mert a kérdéses terület még nem képez községet.

Szabadkán 1881 szeptember 23
Pertich Mihály főkapitány mint biz. elnök 

Vojnics Pál biz. jegyző

Az öt nap múlva megtartott közgyűlésen tárgyaltak a jelentésről:

1881-ik évi Szept. hó 28-29-én Szabadkán tartott rendes havi köz
gyűlés jegyző könyvének

Kivonata:

5624/220 sz. a. tárgyaltatott a kérvényi bizottságnak f  évi 5624 sz. 
a. az elnöki meghagyás folytán leadott jelentése melyei a 
Palicsmelletti szőllő tulajdonosoknak A kérvényi bizottság ezen 
javaslata folytán a kérelmezett 54 ft -  mint a kereszt fenntartására 
szabályszerűleg megállapított alapítványi összeg -  a kívánt czélra a 
közgyűlés részérűl ezennel megszavaztatik. A palicsi indóház szom
szédságában elfekvő területre nézve a „Palics -  Orbánfalva” elne
vezés -  mivel a kérdéses terület még nem képez községet -  a köz
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gyűlés részérűl még időelőttinek tartatik , Ős erről a gazd. tanács a 
megszavazott 54 ft alapítványi tőke szabályszerű utalványozása 
végett k ivonatilag folyam odók pedig tudom ásvégett felzetileg 
értesíteni rendeltetnek.

K iadta Kuluncsits Jósef főjegyző

A helyi lapok is érdemesnek tartották újsághírbe foglalni a fentieket. A 
Szabadkai Közlöny az 1881. október 2-i számában jelentést közöl a köz
gyűlés szeptember 28-i üléséről: M ilassin Ja k ab  és tá rsa in a k  
P alics-O rbánfalvának elnevezése irán t benyújtott kérvénye mel- 
lőztetik, az ott felállított kereszt fenntartási a lap jára  azonban 30 frt 
megszavaztatik. Az 1881-es keresztállítás és a helynévre vonatkozó 
kezdeményezés végül is meghozták az eredményt és a Penavin- 
Matijevics-féle helynévtárban már ez olvasható: O rbánfalva; település
rész, az 1881-ben épült vasútállomás körül kialakult település, nevét 
a településen a Szent O rbán tiszteletére emelt keresztről kapta.6

A kereszt idővel igazi tájékozódási ponttá vált a sajtóban és a hivatali 
levelezésben. Részlet a Bácskai Hírlap 1905. febr. 10-i számából: Az 
itatás az U rbán kereszti főút végén a sarkon a Török-féle kúton, vagy 
az özv. Láng Józsefné kutján -  fog történni.

A városban nagyszámban élő szőlő- és gyümölcstermelő örömére, a 
XIX. század második felében divatba jött Szent Orbán-püspök névnapjá
nak (május 25) a megünneplése. A helyi újságok évente beszámoltak erről 
az eseményről. A város körönként szervezte meg a népi mulatságot. 
Különösen a 6. és a 8. körben volt népszerű az Orbán-napi búcsú. 
Orbánfalva sem maradhatott ki a népünnepélyből -  a helységben 
körmenetet szerveztek a kereszt környékén. A egyház nem fogadta kitörő 
örömmel ezeket az ünnepségeket, mert ha a fagy megsemmisítette a ter
mést, besározták a keresztet, vagy tojással, rothadt krumplival, káposztá
val dobálták meg.

Az I. világháborút követően a kereszt az eredeti helyén maradt, viszont 
megrongálták, mert az 1940-ben készült fényképen láthatóak a talapzati 
korona és a korpusz alatt elhelyezett Szent Orbán-dombormű kisebb 
sérülései. A fotót a Subotička Danica 1941-es Kalendáriuma közölte 
Raspelo i kip Sv. U rbana na Paliéu (Feszület és Szent Orbán-szobra 
Palicson) aláírással. A fényképen jól láthatók az apró részletek és a 
homokkő alapba ágyazott kovácsoltvas kerítés, valamint a terméskőből 
kialakított két lépcsős alapzata. A homokkőből készült, egyenes végű 
keresztszáron elhelyezett tartozékok saját anyagúak: az INRI-tábla, alatta 
a korpusz és az egyméternyi magas Szent Orbán szobor.7
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Főkapitányi jelentés az orbánfalvi keresztről (1881)
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Mivel nem maradtak levéltári adatok, sem a sajtóban megjelent 
cikkek, nem tudtuk pontosan tisztázni az elmúlt évtizedek történéseit. 
Feltehetőleg közvetlenül a háború után ledöntötték és megsemmisítették 
a keresztszárat a mellékekkel. A csonkán maradt talapzatát idővel áthe
lyezték a templomkertbe, a Szép-kápolna mögé. Az eredeti helyén ha
gyott Milassin-féle kereszt alapzatára pedig ráhelyezték a Gyukity-féle 
közkeresztet, amelyet 1904-ben állítottak számunkra ismeretlen helyen.8 
A keresztdarabok cseréjének, áthelyezésének pontos idejét sem sikerült 
kikutatni -  bizonytalan a Rajšić S. által közölt adat, hogy mindez a hat
vanas években történt.

Nem tudni, mi volt a tervük a palicsi plébánosoknak az új helyre 
hozott Orbán-kereszt talapzatával. Marko Kopunović plébános a hatvanas 
években a temetőből áthozott egy kőangyalt, amelyet nem a legszeren
csésebben Szent Orbán-szoborrá alakított. Eltávolította az angyal 
szárnyait, cementből bajuszt, szakállat, valamint süveget készíttetett, 
majd a szőlőtermelők védszentjének a jelképeivel, a hordóval és 
szőlőfürttel is ellátta az új szobrot. Az adatközlők és Rajšić S. szerint a 
templomkertbe hozott kereszttalapzatra akarta helyezni, de ehhez nem 
járultak hozzá az egyházi hatóságok. Azóta is a templomkertben áll egy 
nyírfa törzsének közelében, a Kápolna (a mai Sztapár) utcai bejáratnál.

Jelenleg is a templomkertben, a Szent Orbán-templomot és a kápolnát 
összekötő út déli oldalán, a kápolna mögött található a nyugati tájolású 
kőtalapzat, amelynek az eredeti felirata ma is jól olvasható:

AZ ISTEN DICSŐSÉGÉRE 
JÓTÉKON Y ADAKOZÁSBÓL

EMELTETETT 
1881-ík é v b e n

A keresztcserére a palicsiak már nem emlékeznek, azt is kevesen 
tudják, hogy a mostani kereszt emeltetője özvegy Gyukity Josóné volt. A 
vasútállomási kőkeresztet továbbra is Orbán-keresztnek, illetve az 
idősebbek Orbánfalvi9 keresztnek nevezik. Egyesek ma is azt hiszik, hogy 
az eredeti, 1881-ben emeltetett kereszt áll a helyén és csupán az Orbán- 
szobrot helyettesítették Mária-domborművel.

1 A mai Pionír sugárút.
2 Millassin Jakab városi háza az I. kör 44 alatt volt a Wesselényi utcában (ma Radić 

fivérek utca 8). Községi hivatalnokként az 1880-as években járásbíró és törvény- 
hatósági bizottsági tag volt. 1880-ban kezdte építeni a villáját a palicsi vasúti 
megálló közelében lévő birtokán (Magyar L.). Részlet az 1886-os tanácsülési
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jegyzőkönyvből: a palicsi indóház m ellett M ilassin Jakab kir. járásbíró sz ő le 
jének szom szédságában e lfek vő  homokterület.

3 SzTL, 5624 /p o lg . 1881

4 I. év 3 0 .-ik szám. A kutatásokban felhasznált, a X IX -X X . századforduló
évtizedeiben  m egjelent újságok idevonatkozó cik k eih ez H ovány Lajos sz íves

hozzájárulásával jutottam.
5 SzTL , 5624 /p o lg . 1881.

6 A z  új vasútállom ás 1887-ben épült az addigi deszkabódé h elyébe (Stadler A .).

7 A z  1940-ben készített naptárban közölt fényképre Stipan Prćić (1 9 6 8 ) szabadkai 
borbélym ester hívta fel a figyelm em et, köszönet érte.

8 M ivel tudjuk, hogyan és honnan került Palicsra a C sernetics- és a Stipié-kereszt, 
elképzelhető , hogy a G yukity-keresztet nem is Szabadkán, hanem  a szom széd os  
községek  egyikében  állítottak fel 1904-ben.

9 A z  O rbánfalva telepü lésnév ma már nincs közhasználatban.

Gyukity-kereszt
Az egykori, Milassin-féle orbán

falvi kereszt helyén jelenleg az a 
kőkereszt látható, amelyet Joso 
Gyukity özvegye, Polyákovity Vita 
(Viktória) emeltetett 1904-ben. Ere
detileg tehát nem ezen a helyen állt, 
és csak a II. világháború utáni évek
ben helyezték át az Orbán-kereszt 
helyébe.

Az adatközlők sem tudták, hogy 
honnan és mikor került Palicsra ez a 
vallási kisemlékmű. Ismerve a 
Csernetics-kereszt történetét, tudo
másunk van arról, hogy a hatvanas
hetvenes években távolabbról is 
hoztak elhanyagolt, ledöntött keresz
teket Palicsra, helyénvaló a feltéte
lezésünk, hogy eredetileg nem is 
Szabadkán, hanem a szomszédos 
községek valamelyikének a határában emeltették a Gyukity-keresztet is. 
Ezt is ledönthették a háború után és a gazdátlanul elheverő kereszt
darabokat a helyi plébános áthozatta Palicsra, majd felállíttatta a meg
csonkított orbánfalvi kereszt alapzatára.
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Napjainkban is a régi Orbán-kereszt helyén áll, az állomás előtt 
húzódó utca nyugati oldalán -  a mai M. Orešković és a Pionír utcák észa
ki sarkán. Talapzatának keleti oldalán elhelyezett, horvát nyelvű felirat:

JEDINO UFANJE GREŠNIKA 

IZ LJUBAVI
P r a m a  spasitelja

SVOGA, na VEĆU SLAVU
O dk u pitelju  SVITA

PODIGLA JE UDOVA POK.
JOSE GYUKITY 

VITA POLYÁKOVITY 
1904.

VOGT V. 
HALASY ÚT

Vagyis: A bűnösök egyetlen reménysége megmentője iránti szeretetből 
és a Világ Megváltójának nagyobb dicsőségére emeltette Gyukity Joso 
özvegye, Polyákovity Vita 1904-ben.

A cifrázott végű felsőrészen elhelyezett mellékei fémöntvények: 
INRI-tábla, korpusz és Mária-dombormű.

PALICSI TEMETŐ

A palicsi római katolikus egyházközség1 1927-28-as évi temetőnyitási 
kezdeményezéséhez a városi tanácsnál más vallási felekezetek is társul
tak. A város ebben az időben egy központi temető megnyitását tervezte, 
Palics esetében azonban figyelembe vették, hogy messze van Szabadkától 
és engedélyezték egy többfelekezetű temető kialakítását a fürdőhelyen.2 
Az előkészítés során több helyszínt is megvizsgáltak, mire 1935 szeptem
berében megszületett a döntés. Az egykori Vadász utca északi oldalán, a 
Dembic sugárút3 és a Pula utca közti kétszáz méternyi szakaszon elterülő 
hétholdnyi területre esett a választás.

A temető átvételére alakult bizottság 1935. szeptember 7-én az alábbi, 
szerb nyelvű jegyzőkönyvet vette fel, amelyhez mellékeltek egy helyszíni 
tervrajzot is:
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A palicsi temetőt átvevő bizottság szeptember 7-én, a Városi 
tanács IV. 4256/35-ös számú határozata alapján, a helyszínen felvett

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E
A bizottság átnézte a temetőhelyet és a következő megjegyzéseket 

teszi:
1/ a római katolikus hívek részére 5, 5 hold területű temetőrészt 

kell kimérni, éspedig a Dembic sugárúttól a Póla utca felé eső 
részben, ennek folytatásában 1 hold a szerb, pravoszláv egyház 
hívőinek, és végül 0,5 hold a többi felekezet részére. Az öngyilkosok
nak 100 négyszögöl terület foglaltatik le a temető északkeleti 
sarkában.

2/ A temetőrészek közé kerítést kell emeltetni, ahogyan az 
utcafronton is a temető egész hosszában -  mindez a Városi Tanács 
költségén.

6/ A temetőcsőszt a város nevezi ki, egyetlen személyt az össz 
felekezeti részek rendben tartására és tisztaságának felügyeletére.

7/ Ajánlatos lenne minél előbb két halottasházat építeni a város 
költségén, egyet-egyet a római katolikus és a pravoszláv hívők 
részére.

8/ Mindegyik felekezet állíthat közkeresztet a saját részén.
9 /A jelen bizottság helyszínelése után használatba vehető a temető 

20 méter szélességben a Vadász utca mentén, a Dembic sugárút és a 
Póla utca között.

11/ A Dembic utcai saroktól huszonnyolc ölnyi szélességben és 
ötvenöt ölnyi hosszúságban, ahol egy cserjés látható az V. 2821/932-es 
számú tervrajzon, kálvária és szentkút alapítása céljából átadatik a 
római katolikus egyházközségnek.

Az Építészeti Osztály 1935-ös évi zárójelentésében4 a megnyitott 
temetőről a következőket írta: A temetőket illetően Palicson egy új 
temetőt nyitottak a római katolikus, református, pravoszláv és a 
zsidó hívők részére. Az összterülete 7 kataszteri hold és a Vadász utca 
(Lovačka ulica) mellett található, a báni faiskolánál.5

Az átadási jegyzőkönyv 9. pontjának értelmében a római katolikus és 
a pravoszláv hívők már 1935-ben elkezdték a temetkezést a temető nyu
gati részén, a Vadász utca mellett. A temetőrészek végleges kimérésére, 
felekezeti felosztására és átadására azonban csak a következő év közepén 
került sor. 1936. június 9-én a református, evangélikus és a horvát ókato
likus egyházközösségek is használatba vehették a számukra kijelölt 
temetőhelyeket.6
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A temető nyugati oldalára tervezett kálvária sosem készült el, ahogyan 
a két halottasházból is csak egy egységes épült fel a háború után.7 A meg
nyitáskor hangoztatott felekezeti elkülönülés is elmosódott az elmúlt 
évtizedekben.

A katolikus részben már a megnyitás alkalmával emeltettek egy fa
keresztet, erről azonban nincs levéltári adatunk. A temető egyetlen nagy
keresztjét, a Kádár Imre-féle kőkeresztet a 40-es évek második felében 
helyezték át a bezárt, Fenyves sori templom elöl.

1 1926-ban alakult meg a palicsi Szent Orbán-vikária, illetve az egyházközség. A 
két világháború között használt pecsét körirata: VICARIA S. URBANI -  SU- 
BOTICA 1926. -  Parochiae s. Teresiae.

2 A temetőnyitás okiratai a SzTL. F 275.24-es számú levéltári dobozban talál
hatóak.

3 A két világháború között készített utcahálózati térképeken Dembric, Dembrić és 
Demric sugárút megnevezéssel jelölték a mai Josip Kolombo utcát. A névadó 
Dembitz Lajos 1911-ben Szabadka polgármesterének a helyettese volt.

4 SzTL, V 604/1936 -  1936. január 31-én.
5 A római katolikus részben már 1935 folyamán elkezdték a temetkezéseket, a más 

felekezetek csak 1936 júniusában, a végleges kimérést és átadást követően 
kezdtek el temetkezni a palicsi temetőben.

6 SzTL, IV 3498/sen. 1936 (június 12).
7 1937-ben panaszkodott a Pravoszláv Egyházközség, hogy a város nem tett eleget

a kérésüknek, miszerint a palicsi temetőben egy elkülönített részt kívántak a 
hívőik számára, ugyanakkor egy külön halottasházat is kértek, amit 
kizárólagosan csak ők vennének igénybe. A Városi Tanács levélben válaszolt a 
panaszra: 1935-ben hétholdnyi területet adott a város a palicsi temetőre és 200
méteren az élősövényt is kialakította. Három részre parcellázták a temetőt: a
pravoszlávok, róm. katholikusok és más felekezetek részére, az épülendő halot
tasház azonban közös fog lenni (Palics és környéke -  II. évf. 3-ik szám).

Temetői nagykereszt
A temető átadásának mindkét jegyzőkönyvében hangsúlyozták, hogy 

a felekezetek, külön-külön állíthatnak nagykereszteket temetőjükben. 
Vidékünkön azonban kizárólag a római katolikus egyház állított temetői 
közkereszteket.1

A katolikus temetőrészen kialakított észak-dél irányú, 8,5 méter széles 
főút közepén, húszméternyire az utcai bejárattól egy közkeresztet 
emeltettek a katolikus hívők 1935-ben, a temető felszentelésekor.2 A fa
kereszt idővel elkorhadt és nem újították fel, mert a szerepét átvette a 
negyvenes évek végén áthelyezett Kádár-féle kőkereszt.
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1 Kivételek is vannak, mert a pravoszláv hívők Bajmokon, a rátái szerb temetőben 
keresztet állítottak 1926-ban a temetőnyitáskor, újabban pedig az újzsedniki 
pravoszláv temetőben is áll egy Nagy kereszt.

2 Az eredeti közkereszt helye be van jelölve a Prochászka városi mérnök által 1937 
szeptemberében készített részletes térképen.

Kádár Imréné-féle kereszt
A felszaporodó palicsi katolikus hívők számára a Parcsetich-féle 

portán épült kápolna -  plébániatemplom a két világháború közötti 
években már kicsinek bizonyult. A gondok enyhítésére az Apostoli 
Kormányzóság és a város képviselői szükségmegoldásként egy ideiglenes
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jellegű imaházat1 alakítottak ki a volt földmüvesiskola 1899-ben készült 
épületében, Fenyves sor2 nyugati oldalán.

A mai Tölgyes és Kizur István utcák kereszteződésének délnyugati 
szögletében található, ma is álló épület mögé egy haranglábat csináltattak 
a 30-as évek közepén. Az így kialakított imaház elé az 1932-től özvegy 
Kádár Imrénét Ondrejovits Juliannát (1861-1948) kérték fel egy köz
kereszt emeltetésére.3

A gyermektelen, vagyonos özvegy eleget tett a felkérésnek és 1938- 
ban már meg is áldották a szürke gránitkeresztet, amelyet néhány méterre 
a faltól, az imaházhoz vezető út déli oldalára állítottak. Talapzatának a 
Fenyves sorra néző oldalára a következő feliratot vésték:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE HÁLÁBÓL 
EMELTETTE 

ÖZV.
KÁDÁR IMRÉNÉ

SZÜL.
ONDREJOVITS JULIANNA 

1938.
PALATÍNUS

Az egyenes végű felsőrészen elhelyezett, fémöntvény keresztmel
lékek: INRI-tábla és korpusz.

1945 után az épületben megszűntek az istentiszteletek. Az adatközlők4 
szerint a haranglábat még az oroszok lebontották. Az imaházat ifjúsági 
otthonná alakították,5 amelyben bálakat, táncmulatságokat is rendeztek. A 
részeg fiatalok gyakran megrongálták a keresztet -  sárral dobálták, 
megrugdosták, levizelték. Két-három évig az eredeti helyén maradt, majd 
az emeltető beleegyezésével áthelyezték a temetőbe.

A Vadász utcai 3. bejáratánál,6 az eredeti nagykereszt közelében állítot
ták újra -  120 méternyire a temető délkeleti, Póla utcai sarkától. A gondo
zását és díszítését a palicsi hívő temetőlátogatók vállalják a továbbiakban.

1 1936 februárjában kéri a palicsi római katolikus egyházközség a tanácsot, hogy
helyeztesse vissza a leszerelt kútpumpát az ideiglenes templom udvarában levő 
kútra (SzTL, V 776/1936). Ugyanekkor kérelmezik a tanácsot, hogy határozza 
meg a tervezett r. k., állandó templom helyét Palicson -  a kérelmet elutasítják 
azzal az indokkal, hogy a templomhely végleges kijelölése csak a városrendezési 
terv keretein belül lehetséges, miután meghatározzák a többi középület helyét, 
többek mellett a szerb pravoszláv templomét is (SzTL, V 199/1936). 1936 
júliusában engedélyezik a haranglábnak az építését a Mamuzsich sugárút 23. alatt 
lévő templom udvarában (SzTL, V 3852/1936).
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2 A helynévtárban: Fenyő sor: utca, fenyőfák szegélyezik . A  két világháború között 
M am uzsich sugárút, a jelenlegi Kizur István utca

3 Városi házuk az 1906-os összeírás szerint a VI. kör 81. illetve a 8 l/a  alatt volt a
Petőfi utcában -  a mai 16-os szám alatt. A házaspárt a Bajai tem etőben tem ették
el. a V ojnits-féle kápolna m ögötti családi sírboltba. Kádár Imre (1 8 5 4 -1 9 3 2 )  és 
O ndrejovits Júlia m ellett, itt nyugszanak m ég az O ndrejovits szülők  is, Pál 

(1 8 1 2 -1 8 6 5 )  és C zehm eiszter Margit (1 8 1 8 -1 9 0 1 ) .
4 Özv. V örös Józsefné. Szűcs Julianna (1926). a keresztállító  testvérének a 

dédunokája.
5 A  két világháború közötti Ekonom ija épületei m a a Peščara tulajdonában vannak.
6 A ravatalozóhoz és a Baranyi-sírhoz vezető  bejáratok utáni.

SZENT ORBÁN-TEMPLOM

Miután az új hatóság felszámolta a Fenyves sori templomot a 40-es 
évek második felében, az istentiszteleteket újra a Szép-féle kápolnában 
(Mária, Világ Királynője-templom) tartották, amely már korábban is szűk 
volt a mind népesebb palicsi egyházközösségnek.

A kápolna mögötti egykori Parchetich-féle villa épületeit 1967-ben az 
örökösök, a Vissy család tagjai a palicsi egyházközösségnek ajándékozták 
(Rajšić S.). Az épületek átalakításával, hozzáépítésekkel az 1970-es évek
ben egy új templomot alakítottak ki, melyet Szent Orbán püspök 
tiszteletére szenteltek fel.

A templomkert nyugati végébe, a templomépület és a park felöli 
kerítés közötti térre a 70-es években áthelyezték Verusicsról (Klisza) a 
Stipić Fabijan-féle kőkeresztet.

Stipić Fabijan-féle kereszt
1901-ben egy kőkeresztet emeltetett Stipić Fabijan (1841-1909) a 

verusicsi Klisza közelében lévő birtokán (lásd ott). A II. világháborút 
követően a családtól kisajátították a birtok nagy részét, egyebek között 
azt is, ahol a kereszt állt. A család beköltözött a városba, a verusicsi 
tanyát lebontották és a környező utak felszámolásával a szántóföldek 
közepére került a kereszt, amely évekig elhagyatottan állt az elnépte
lenedett pusztán.

A palicsi templom felszentelését követően Stipić Iván (János, 
1901-1985), a keresztállító egyetlen fiúunokája és felesége, Földi 
Erzsébet jótékonyságból a Szent Orbán-templomnak ajándékozták a 
családi kisemléket. Kérésük csupán az volt, hogy azt az új helyen szak
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szerűen gondozzák és védjék meg a 
vandalizmustól, valamint az enyé
szettől. 1970-ben megtörtént az aján
dékozása és az áthelyezése is a fen
tiekben leírt helyre. A Kliszán pedig 
egy durván ácsolt, mellékek nélküli 
fakeresztet em eltettek az eredeti 
kereszthely megjelölése céljából.

A templom nyugati oldalán, tizenöt 
méternyire a templomkert kerítésétől 
áll napjainkban is a kereszt. 
Talapzatának parkra néző, nyugati 
oldalán a horvát nyelvű felirat:

O V A J KRIŽ ZNAK NAŠEG OD KU PITELJA 
NA VEĆU HVALU 

I SLAVU PRIDRAGOGAISUSA 
SPASITELJA SVITA PODIGAO JE

FABIJAN STIPIĆ
SA SVOJOM  SUPRUGOM

KAROLINOM DULIĆ 
s i n o m  BARTULOM

i SNAJOM  LIZOM VUKOV 
NA TEM EL JU S V O JE  GRANE.

1901.

U ŽALOSTI NAD PRIRANOM  SMRĆU 
M IL IH  KĆERKA SVOJIH U ISUSU PREM INULE

GJULE ANE ROZE I LIZE
I ZA ONE DUŠE K Ő JE SE TU POKLONE I PO M O LE 

NEKA BUDE HVALJEN ISUS NA DA I SLAVA PO SVE VIKA
ÁMEN.

LŐW Y M. 
SZABADKA
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Vagyis: E keresztet, Megváltónk jelképét a világ Megváltójának, az 
imádott Jézusnak nagyobb dicsőségére emeltette Fabijan Stipić a 
feleségével, Dulić Karolinával, Bartul fiával és menyével, Vukov Lizával 
a nemzetség emlékezetére 1901-ben. A kedves, korán elhalt, istenben 
megboldogult leányai, Djula, Ana, Róza és Liza miatti gyászban, 
valamint azon lelkekért, akik e helyen megállnak egy imára. Legyen 
áldott Jézus Krisztus és dicsértessék örökkön örökké. Ámen.

A talapzat keleti oldalába bevésték az ajándékozási adatokat is:

I v á n  S t ip i ć  i S u p r u g a  
POKLONILI SU OVAJ KRIŽ 

PALIĆKOJ CRKVI SV. URBANA 
1970.

Vagyis: E keresztet Stipić Iván és felesége a palicsi Szent Orbán- 
templomnak ajándékozták 1970-ben.

A cifrázott végű felsőrészen elhelyezett, fémöntvény keresztmellékek: 
INRI-tábla, korpusz és Mária-dombormű.
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HAJDÚJÁRÁS



Hajdújárási közkeresztek 
1. Szabó Bódi-kereszt 2. Mikuska-kereszt
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A XVIII. században, a város pusztáinak rendezésével alakultak ki azok a 
legelők, melyeket járásoknak neveztek ezen a vidéken. Megjelölésük a 
legelőt használó család neve szerint történt -  így jött létre egyebek mel
lett a Szkender-, a Sztipits-, a Vermes-, a Vojnich-járás. A Ludasi-tótól 
észak-északnyugatra fekvő legelőket a Vojnich Hajdú családról 
Hajdújárásnak nevezték el, amely megnevezést 1955-ben átvette az 1900- 
as évek első felében kialakult település is.1

Hajdújárás Tompapuszta egy részén alakult, azon a részen, melyet 
Felsőludasként is emlegettek vagy Nagyjárásként, azaz a Ludasi-tó 
jobb partjának egy része és a Ludas-tó északi partjának az 
országútig terjedő területe. Legrégebbi lakott része a Fekete sor volt, 
melyet 1896-ban adtak ki árendába. Ezt a részt még Kistompának is 
emlegették (Penavin-Matijevics).

Hajdújárás, a Szabadkától 12 km-re északra fekvő, szorgalmas 
magyar falu a múlt századelőn még a futóhomok végtelen pusztájá
nak területét képezte. A falu fejlődése a vasútépítéssel (1869) 
kezdődött. 1905 óta pedig nemzedékről nemzedékre lassú, de biztos 
harccal sikerült megfékezni a végtelen homoktengert, amelynek 
méhéből évről-évre jobb minőségű szőlőnek és gyümölcsnek szív 
életet a gyökér. Jelenlegi nevét a második világháborút követő 
impériumváltás után kapta (Magyar Szó, 2001. szeptember 23.).

A régészeti kutatások szerint a térségben egyetlen helyen tártak fel 
középkori településmaradványokat, a Kővágóban2 lévő Varga-tanyánál. 
Az autóút építésekor, 1990-ben folytattak itt mentőásatásokat a már 
néhány évtizeddel előbb ismert lelőhelyen, ahol egy középkori település 
temetője és templomának romjai kerültek felszínre. Habár a templomtól 
délkeletre húzódó alacsony dombokon elterülő települést szakemberek 
szerint -  a XII. század közepétől a XIV. századig folyamatosan lakták, a 
nevét nem tudták beazonosítani a meglévő levéltári adatok alapján.

A vidék hódoltság utáni szakralizációja aránylag későn, a XIX. század 
második felében kezdődött, az alföldi-fiumei vasút 1869-ben történt 
megnyitása után.

Az 1968-ban megalakult Hajdújárás helyi közösséghez csatolták 
Noszát is, amely azonban a XVIII-XIX. században Ludaspusztához tar
tozott, így az ottani közkereszteket Ludasnál vesszük számba.

1 A Hajdújárás elnevezést 1955 óta használják az egész településre vonatkozóan. 
Ezt megelőzően csak határrészeket emlegettek: Talánterem, Fekete sor, 
Hajdukovó (szemben a templommal, a nemzetközi út északi oldalán), 
Maszarikovó (a templom körül, az út déli oldalán), Szalatornya, Nosza ...

2 Kővágó -  kőbánya, lapos, mocsaras terület, ahonnan bányászták a vasútépítéshez 
(1865-69) szükséges követ. Az 1800-as évek elején mészkövet bányásztak innen 
Szabadka épületeihez (Penavin-Matijevics).
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Őrházi kereszt

Az 1882-es kisléptékű kataszteri térkép 127-es számú szelvényén az 
alföldi-fiumei vasút északi oldalán egy közkereszt van berajzolva a pa
licsi és hajdújárási megállók közötti szakasz közepe táján.

Az egykori térképek szerint 2200 méterre keletre a palicsi állomástól 
vasúti őrház állt a sínek déli oldala mellett, egy közúti átjárónál. Az 
őrháztól kétszáz méternyire keletre, a sínek északi oldalán van berajzolva 
a kereszt, amelyről semmi mást nem sikerült megtudni. Az adatközlők 
nem emlékeznek rá és nem találtunk rávonatkozó levéltári adatot sem.

Vasút menti kereszt
500-550 méternyire keletre a hajdújárási vasúti megállótól az 1882-es 

térképen ugyancsak egy kereszt van bejelölve a vasúti sínek északi 
oldalán. Az előbbiekben leírthoz hasonlóan, erről sem tudtunk meg 
semmi közelebbit. Nem elvetendő a feltételezés, hogy a Palicsnál feldol
gozott Gyukity-keresztet 1904-ben e két kereszthely egyikén állították 
egy elkorhadt, fából készült kereszt helyébe.
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Szabó Bódi-kereszt
A Hajdújárási erdő délkeleti oldalán, az Ötnyárfás1 iskolánál jelenleg 

egy fakereszt áll a négy út2 csomópontjában, a Báló-féle3 szállás előtt. A 
környék lakói a emeltetőjéről, Szabó Bódi Jánosról, Bódi-keresztként 
ismerik e fakeresztet, de az elmúlt évtizedekben Szabó Hangya
keresztként is emlegették mai gondozóiról.

Szabó Bódi Jánosról, a XIX. században a környéken lakó birtokosról, 
csupán néhány adatunk van. Hogy jómódú lehetett, arra a 
Penavin-M atijevics-féle helynévtárban olvasható helynevekből 
következtettünk: Bódi legelő, Bódi János-tanya, Bódi-tanya.
Ugyanebben a munkában említik a keresztet is: Bódi-kereszt -  Szabó 
János keresztje; kereszt, Szabó Hangya János, csúfnevén Bódi, 
emeltette a múlt század (XIX., a szerző megjegyzése) elején, mert a 
várostól ezen a tájon bérelt földön meggazdagodott.

A család adataiból, valamint a kereszt jellegzetességeiből ítélve az 
1880-as években emeltethették a Talánterem határrész északkeleti szög
letében. Ezekben az években kezdték benépesíteni a környéket: 
Talánterem; határrész, a Hevér sor, a Kasziba sor és a Szabadka- 
Horgos vasútvonal között, a legrégibb település. 1880 táján kezdték 
betelepíteni (Penavin-Matijevics).

A XIX. sz. folyamán az emeltető családjában a János keresztnév 
állandóan ismétlődött és az adatközlőm, a kereszt közelében lakó Kakas 
András (1922) szerint a nevelőapjával szakadt meg e hagyomány. Kakas 
Andrásnak az 1890-ben született édesanyja korán özvegy maradt, majd 
férjhez ment az idős, gyermektelen Szabó Bódi Jánoshoz.4 Az adat
közlőm úgy tudja, hogy a nevelőapja emeltette a keresztet 1879-ben, de
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nem zárja ki a lehetőséget, hogy azt még annak az édesapja, szintén Szabó 
Bódi János állította a XIX. század közepén és a nevelőapja csak felújítot
ta 1879-ben.

Az 1880-as évek elején készült kataszteri térképen nem jelöltek 
keresztet a fentiekben leírt helyen. A huszadik században készülteken 
azonban rendre bejelölték a mai helyétől kissé északnyugatra, a Kereszt 
és a Hevér sor találkozásától 200 méterrel nyugatabbra, a 208-as számú 
tanya nyugati sarkánál.

Ha az első keresztet az 1880-as évek elején emeltették, ahogyan az 
egyes források említik, akkor az a XIX. században nem a mai helyen állt. 
Feltételezzük, hogy a fentiekben leírt két, vasút menti kereszt egyike 
lehetett, amelyet a későbbiekben helyeztek át az iskolához annak meg
nyitásakor, 1914-ben.5

A második világháború után a keresztállító örökösei elhanyagolták a 
gondozását és egy másik család, a közelben lakó id. Szabó Hangya Ferenc 
utódjai vették át a kereszt karbantartásának kegyes feladatát. Napjainkban 
a bádogtetős fakereszt a fenti két út kereszteződésének északi részén áll, 
a 209-es számú tanya délkeleti sarkában. A délkeleti oldalán elhelyezett 
keresztmellékek (INRI-tábla, korpusz és Mária-dombormű) fémöntvény
ből készültek. Középmagas fémkerítése van, amelyet 1978-ban csináltat
tak a régi léckerítése helyett.

Szabó Hangya Ferencnek két fia volt: Ferenc (1919-1944) és János 
(1922-1993). Ifj. Szabó Hangya Ferencnek 1938-ban megszületett 
egyetlen gyermeke, Júlia, majd az apát 1944 elején besorozták és elvitték 
a keleti frontra. Néhány hónap után elesett az Uzsok környéki harcokban, 
ott is temették el. Öccse, János is bevonult 1944 tavaszán, de ő a szovjet 
csa-patok fogságába esett és 1949-ben szerencsésen hazakerült. Az 
ötvenes évektől az időközben elhanyagolt, a házukhoz közeli Szabó Bódi- 
keresztet a félárván maradt Júlia és édesanyja, az 1921-ben született 
Mária, valamint a fogságból hazakerült János kezdték gondozni, és halot
tak napján itt gyújtottak gyertyát az idegenben nyugvó fivér, férj, illetve 
édesapa emlékére.

A környékbeliek elfogadták ezt a csendes tulajdonváltást és őket 
értesítették 1978-ban, amikor egy viharban kidőlt a korhadt alapú kereszt. 
Szabó Hangya János és az unokahúga, Júlia, sajátjuknak tekintvén a szak
rális kisemléket, rövidesen felújították. Levágták az elkorhadt farészeket, 
befestették és újraállították. Meghagyták az eredeti tetejét és a mellék
leteket. Egy pléhtáblát helyeztek el rajta, amelyre a következő feliratot 
festették: E KERESZTET SZABÓ H. FERENC emlékére felújította 
fivére János leánya Júlia. A léckerítést is, ekkor cserélték ki a ma is 
meglévő, fémből készültre.
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1999-ben újra kidőlt egy nyári viharban -  ezúttal Júlia és férje, Szalai 
János újították fel. A rozsdásodó, 20 éve elhelyezett feliratos táblát ez 
alkalommal nem tették rá. Karbantartását a Szabó Hangya, illetve a 
Hajdújáráson lakó Szalai család a továbbiakban is vállalja.

1 A Penavin-Matijevics-féle helynévtár szerint eredetileg Hétnyárfás iskolának 
hívták az 1914-ben épült tanyai iskolát, mert hét nyárfa sorakozott előtte az 
útszegélyen. A későbbiekben csak öt maradt meg a hét fából, újabban ezért 
Ötnyárfás iskolaként ismerik.

2 A fenti helynévtár további adatai: Fekete sor -  házsor, a magyar határtól a Hevér 
soron levő keresztig, Dékány Lajos házáig húzódik. Hevér sor -  utca, házsor, a 
Talánterem keleti oldalán, az első tanya tulajdonosáról nevezték el. Kereszt s o r -  
utca. az erdők felől.

3 Az adatközlőim szerint a Hajdújárás 209-es számú szállást Báló Mihály építette 
az 1930-as évek elején és a későbbiekben került a Jurity család birtokába.

4
Szabó B. Jánost 1903-ban a város hajdújárási szántóföldjeinek egyik bérlőjeként

említik a közgyűlési jegyzőkönyvben (SzTL, 261/5922/1903).
5 A források és a családi hagyományok adatainak ellenére, a szerző hajlik a 

feltételezésre, hogy a keresztet közvetlenül a világháború előtt emeltették és az 
állítás indoka szorosan kapcsolódik a közeli iskola megnyitásához.

KERESZTELŐ SZENT JÁNOS-TEMPLOM

1932 tavaszán fordult Budanovich püspök a városi hatóságokhoz 
kérelmével, hogy adományozzon a tanács egy-egy templomhelyet a 
következő településeken, illetve térségekben: Hajdújáráson, Makkhetesen 
és a Halasi úton.1 A címzett a kért hajdújárási templomhely kapcsán az 
Agrárközösség bizottságához utasította a püspököt.2

Néhány éves huzavona után az Apostoli Kormányzóság tulajdonába 
került a fenti parcella, amelyen felépült egy gabonatárolásra alkalmas 
hangárszerü épület az E5-ös út déli oldalán, 800 méternyire keletre a 
Ludasi sorra vezető út kezdetén lévő Bega-hídtól. 1936 szeptemberében 
ismét az Agrárközösséghez fordult Budarfbvich püspök és értesíti őket, 
hogy az Apostoli Kormányzóság a 49806-os számú parcellán felépített 
egy csarnokszerű épületet, amelyet templomként szeretnének használni, 
tehát a felszentelését követően itt tartanák az istentiszteleteket, amelyeket 
eddig a közeli iskolában tartottak.3

Bár a templomot 1936-ban felszentelték,4 de 1938-ban újabb alakítá
sokat végeztek rajta -  a csupán két, egymásba nyíló terem alkotta 
épülethez hozzáépítették a jelenlegi déli szárnyat és a tornyot.5 A mai for
máját a templomépítés 50. évfordulóján végzett restaurációs munkála
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tokkal nyerte el, ekkor jelölték meg a bejáratán a felszentelésének és a 
felújításának az éveit is: 1936-1986.

Az 1936-ban alapított vikária 1968 óta van plébániai rangban. A 
történetében az 1942-es év is jelentős volt: azóta vezetik helyben az egy
házi anyakönyveket és ekkor emeltetett közkeresztet a bejáratához a 
Mikuska család.

1 A levéltári kutatások szerint a későbbi Hajdújárás térsége a ludasi plébániához 
tartozott. A Szegedi út mentén lakók a városhoz folyamodtak 1914-ben és egy 
kápolna építésére kértek engedélyt. A néhány hónap múlva kitört háború, majd az 
országváltás és az új telepesek beköltözése miatt, mintegy húsz évig nem 
foglalkoztak a templomépítés ügyével.(SzTL, II 33/1914). A Keresztelő Szent 
János-egyházközösséget is csak a húszas években alapította meg az Apostoli 
Kormányzóság.

2 SzTL, IV 1863/tan. 1932.
3 Az adatközlők szerint egy ilyen épületre könnyebben kaphattak építési engedélyt 

azokban az években és ezzel a templomépítés is leegyszerűsödött, hiszen csak az 
átalakítását kellett utólagosan kérvényezni. 1936 áprilisában az Agrárközösség 
kéri a műszaki osztálytól egy 17x9 méteres gazdasági épület felépítésének 
engedélyezését a 49806-os parcellán. Az engedélyezést követően gyorsan 
felépült az épület, mert az Agrárközösség 1936. szeptember 18-án már az épület 
kiszélesítését és templommá való átalakítását kérvényezi. Az engedélyt 
megkapják, de az osztályvezető hivatalosan is a nemtetszését fejezi ki, hiszen 
gazdasági épületre adott engedélyt, amit most templomként használnának -  ezzel 
kapcsolatban továbbá elvárja Leó Strass mérnök jelentését, amiért nem jelezte 
már előzőleg, hogy imaházat terveznek Hajdújáráson, hiszen láthatta, hogy az 
ilyen méretű épület nem lehet csupán gazdasági rendeltetésű (SzTL, V 
2164/1936).

4 Keresztelő Szent János tiszteletére.
5 Macskovich Benedek építészmérnök készítette a terveket 1936 augusztus- 

decemberében a Leó Strass földmérő 1936. május 16-án elkészített helyrajza 
alapján (SzTL, 2164/1936). 1937 áprilisában engedélyezik az építészeti szem
pontból is templommá válást jelentő változtatásokat, am elyeket 1938 
októberében fejeztek be. A november 3-án lebonyolított műszaki vizsgálaton 
azonban a mennyezeti és a tetőgerendák gyengeségére hivatkozva nem engedé
lyezték a használatát. A hibák kiküszöbölése után, 1939. július 1-től kapta meg 
az Apostoli Kormányzóság a templomhasználati engedélyt (SzTL, V 2164/1936).

Mikuska-kereszt
A templomkertben -  a bejárathoz vezető út nyugati oldalán a temp

lom északnyugati sarkánál áll a településen élő Mikuska család által 
1942-ben emeltetett kőkereszt.

A keresztállító Mikuska Félix felmenője az 1700-as években, házaló 
mesterlegényként érkezett Trencsén megyéből Topolyára, ahol családot
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alapított. A száz év alatt terebélyessé 
vált M ikuska család a X1X-XX. 
század fordulóján három részre sza
kadt. Néhányan átköltöztek Nagy
fényre, M ikuska Félix (1883-1953) 
jogász és gazdálkodó (földbirtokos) 
pedig Szabadkára települt.1 Házat 
szerzett a városban -  a Wesselényi 
út 78. szám alatt (Radić fivérek utca) 
-  a pusztákon pedig, Kelebián és 
Tompán (Hajdújáráson), több száz 
lánc szántót vásárolt. Idővel elado
gatta a kisebb birtokait és kizárólag a 
hajdújárási birtokát bővítette több 
száz láncnyira. Vojnich Tunich 
M agdolnát vette feleségül és 13 
gyermekük született, melyek közül 
két fiú, István és József, valamint 
több leány megérte a felnőttkort.

A keresztállító és családja tevékenyen részt vett a tem plomépítésben,2 
ezért érthető, hogy a negyvenes években őket kérték fel egy fehér 
márványkereszt emeltetésére a templom elé.3

1942-től az eredeti helyén maradt kereszt talapzatának északi, az E5- 
ös út felöli oldalán a felirat:

DICSÉRTESSÉK
A JÉZUS KRISZTUS

ATYÁM! HA LEHETSÉGES, 
MÚLJÉK EL TŐLEM E POHÁR, 

„MINDAZONÁLTAL,
NE ÚGY LEGYEN AMINT ÉN AKAROM, 

HANEM AMINT TE”
/MÁTÉ 26, 39/

1942

GRÁNITKÖVEK  
TÚL. BOJNITZKY MIKLÓS 

SZABADKA
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A déli oldalon pedig:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE 
HÁLÁBÓL EMELTETTE:
MIKUSKA FÉLIX

ÉS NEJE
VOJNICH MAGDOLNA

ÉS FIAI
JÓZSEF És ISTVÁN.

A fehér márványkereszt egyetlen tartozéka a fémöntvény korpusz.
A háború végén megromlott a házastársak között a kapcsolat, gyakorlati

lag külön éltek már a háború utáni vagyonkisajátítás idején is. A keresztál
lító meg sem várta birtokának elvesztését és átszökött Magyarországra, 
ahonnan megrokkant egészségi állapotban tért vissza a 40-es évek végén. 
Szegényen, testileg-lelkileg leépülve halt meg 1953-ban.

A keresztet a család4 gondozta az elmúlt évtizedekben -  az özvegy, 
Vojnich Tunich Magdolna (1886-1975) és fiainak, Józsefnek (1911 — 
1957), valamint Istvánnak (1913-1991) a családja. 2002-ben Mikuska 
István fia, a Hajdújáráson élő ifjú Mikuska István (1947) felújította a 
nagyszülei által emeltetett szakrális kisemlékművet.

1 Mindez a Mikuska család topolyai ágára vonatkozik, mert Szabadkán már a XIX. 
század elejétől vannak Mikuska nevű polgárok -  a SzTL, 10-A-l/1862-es jelzésű 
végrendeletben Mikuska Félixet és az elhalt édesapját, Mikuska Ferenczet 
említik, aki házat szerzett a város VI. körében az 1800-as évek elején.

2 A hajdújárási templom építésének egyik pénzelője volt -  a kezdetektől, a 
„búzaraktár" építésétől a templommá alakításáig. A család a közkereszt mellett 
más adományokkal is ellátta a templomot, pl. a Szent István-szobrot Félixnek 
István fia adományozta a plébániának. A negyvenes években gyakran ők 
vendégelték meg az idelátogató egyházi méltóságokat -  ifj. Mikuska István tulaj
donában van egy ilyen látogatásról a templom előtt készült fénykép, amelyen lát
szik a kereszt is.

3 A horvát nyelvű római katolikus naptár, a Subotička Danica 1940 egy cikket 
közöl Új templom a Szabadka melletti Maszarikovón cimmel -  mellékletként 
egy fényképet is közöl a templomról, amelynek bejáratánál még nincs köz
kereszt.

4 Mikuska József és Gönczöl Margit (1914-2002) gyermekei: Félix és Húzsvárné 
Mikuska Magdolna. A másik keresztállító, Mikuska Istvánnak és Bábi Ilonának 
(1923-2002) az első gyermeke csecsemőkorban meghalt, majd utána két fiuk 
született: József (1942) és István (1947, Vőneky Ilona férje), akit apja után ifjú 
Mikuska Istvánként tartottak számon.
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LUDAS



Ludasi közkeresztek  
1. Fakereszt a palicsi víztoronynál 2. Varga Tamás- és Varga János-féle kereszt 

3. Katona Illés-féle  kereszt 4. Kuntić V ranje-féle kereszt 5. N avai-kereszt 6. Katona  
J ó zsef-fé le  kereszt. 7. Kádár G yörgy-féle kereszt 8. Tem ető 9. Templom
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Ludasi közkeresztek  
10. Kulunčić-kereszt 11. Vitézhalom 12. Az épülő noszai templom 13. Hingatető

14. Baka-kereszt
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Ludasi közkeresztek
15. Matković-kereszt 16. Kuntić-kereszt 17. Csobánhát
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Ludasi közkeresztek 
18. Vince-kereszt
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Szabadka község keleti részén található a mai Ludas a középkori 
Ludasegyház szélesebb térségét foglalja magába, melyet a hódoltság után 
pusztaként csatoltak a városhoz. A XVIII-XIX. századi puszta határai: 
északon Tompa, keleten Kanizsa, délen Verusics, nyugaton pedig a városi 
ugarok és Palics.

Az 1335-ben először említett település templomos helység volt a 
középkorban. Temploma és temetője a régészek szerint a Ludasi-tó déli 
csücskénél, az ún. Babahalmon (Debeli hát) lehetett. LUDASEGYHÁZ 
(Ludasygház). A Ludasi-tó déli végén állt még néhány évvel ezelőtt is 
egy halom, amelyet Babahalomnak, vagy Testhalomnak nevezett a 
környékbeli lakosság. A halmon, a terepjárás során szerzett adatok 
szerint egy templom romjai, a körül pedig temető maradványai 
voltak megfigyelhetők, mindaddig, amíg a földet nem használták fel 
a Kanizsai út töltéséhez. Itt állt Ludasegyház temploma, amely a 
tudomány számára végleg elveszett. A környező földeken talált 
leletek szerint a település már a XI. században fennállt 
(Szekeres-Ricz, 1998). Erre vonatkozik az 1865-ben készült Pesty-féle 
helynévgyűjtemény1 kérdőívében szereplő adat is -  a rom kérdésre adott 
válasz: Gábry Károly ur szállása tájékán a Bugyi csárda közelében 
létezik egy ily a török időben épített rom.

A XVIII-XIX. századi puszta területén még két középkori, temetővel 
övezett templom romjait ásták ki a szakembereink az elmúlt évtizedek
ben. Az 1940-es évek végén Schulmann Imre vezetésével az őskori 
(népvándorláskori?) Hinga halmot, majd a Szekeres-Ricz régész páros a 
Kővágóban, az ún. Székely halom környékét a kilencvenes évek elején. 
Mindkét helyen középkori templom és temető maradványaira bukkantak, 
de nem tudták beazonosítani a levéltári anyagban név szerint jelzett 
középkori helységekkel.

A városhoz csatolt puszta gyérszámú lakossága az 1740-es években 
kezdett gyarapodni a szegedi és Szeged környéki kertészek letelepítésével. 
Az új telepesek a középkori utak (Szegedi, Kanizsai, Zentai) mentén szállás 
sorokat hoztak létre és 1817-ben már mintegy 2000 lélek élt a térségben. Az 
aránylag magas lélekszám miatt, viszonylag korán elkezdődött az urban- 
izálódása, illetve szakralizációja -  a XIX. század elején már közkeresztet 
emeltettek a pusztán, majd templomot építettek és a temetőt is megnyitották. 
A korai urbanizálódás ellenére sem alakult át zárt településsé és ma is a régi 
sorok mentén létrejött tanyák halmaza jellemzi.

A XIX. században itt is kialakultak a sajátos helynevek, amelyeket 
napjainkban is használnak a lakói. A puszta nyugati részét Bíbichátnak, a 
délit Suplyáknak, a keletit Noszának, illetve Szalatornyának, a központi 
részét pedig Ludasnak (Belsőludas) nevezték. Az impériumváltást
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követően, 1926-ban az egész puszta nevét Stara Torina-pusztára2 változ
tatták, ez a megnevezés azonban nem bizonyult tartósnak, sem a 
köznyelvben, sem a hivatalokban. Az elmúlt évtizedekben ismét a régi 
földrajzi neveket használják a hivatalos nyelvhasználatban.

A ludasi lelkészséget 1832-ben alapították, amely 1860-tól plébánia 
rangban szerveződik. A terület nagyságára és a hívők számára való tekin
tettel a XX. század első felében kialakították a hajdújárási, majd néhány 
éve a noszai egyházközséget. Az utóbbinak a temploma épülőben van.3

A puszta szakralizációja 1809-ben kezdődött a bajsai Vojnits Fábián 
által a tópart közelében emeltetett Nepomuki Szent János szoborral.4 Nem 
sokkal később, 1812-ben Varga Tamás és János fakeresztet állítottak a 
Bíbicháton, majd 1821-ben elkészült a pusztai templom is, melyet azon
ban csak 1832-ben szenteltek fel. A temetőnyitás is az 1820-1830-as 
évekre esik. Napjainkig húsznál is több út menti keresztet állítottak a 
hívők, amelyek zömmel ma is állnak.

1 SzTL, 701/polg. 1865. Magyar László is feldolgozta e kérdőívet (Tovatűnő 
évszázadok -  Iratvallató III.).

2 SzTL, V 4063/1 VIII 1936. Naselje „Ludaš” promenilo ime u „Pustara Stara 
Torina’* i to godine 1926, prilikom novog numerisanja salaša u tóm delu 
Subotičkog hatara.

3 1999-ben rakták le a noszai templom alapkövét, de a szűkös anyagiak miatt még 
mindig épül. Alaptalan volt a helybeliek optimizmusa, reménye, hogy az ezred
forduló után egy-két évre már felszentelhetik a templomukat. A Magyar Szóban 
2001 májusában megjelent tudósítás szerint még bíztak a fentiekben: A noszaiak 
az idén szeretnék felépíteni az új templom falait és tornyát -  A község 240 000 
dinárral járul hozzá a költségvetési eszközök terhére a noszai Szent Ágoston- 
templom munkálatainak folytatásához -  hangzott el szerda este a Noszán megtar
tott falugyűlésen, a helyi kis iskolában megtartott lakossági fórumon. Somogyi 
Mihály, a helyi közösség elnöke beszámolt arról, hogy elkészültek az alapozással, 
az építőanyag kilencven százaléka is ott van már, a falu elő tudná teremteni a 
hiányzó épületanyagot, ha kap a községtói segítséget a munkálatok folytatására. A 
falubeliek az idén legalább a falakat és a tornyot szeretnék felépíteni. A kis 
település részben önerőből, önkéntes munkával és támogatóknak köszönhetően 
két évvel ezelőtt látott hozzá a templom építéséhez.

4 Ez az adat bizonytalan, mert Vojnits Fábián valószínűleg a zobnaticai szállásánál 
emeltette fel a szobrot 1809-ben.

Fakereszt a palicsi víztoronynál
A két világháború közötti években készült katonai térképeken a Palicsi- 

tó keleti partját a Kanizsai úttal1 összekötő, kelet-nyugat irányú úton egy 
keresztet is bejelöltek a tó mellett, 400 méternyire a parttól.
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Az adatközlők szerint a két 
háború között egy magas, bádog
tetős, bádog melléklettekkel ellátott 
északi tájolású fakereszt állt a jelen
téktelen dülőút déli szegélyén. Mivel 
Palicson kevés közkereszt2 volt, a 
keresztjáró napokon ide is eljártak és 
évenként újraszentelték, valam int 
egyik állomása volt a Demeter-napi 
határszentelésnek és az úrnapi 
körmeneteknek.

A hatvanas években m egváltozott 
a kereszt környéke. Nyugati oldalán 
kiépítették a palicsi vikendtelepet és 
15-20 m éternyire, az út északi 
oldalán a telep vízellátását biztosító 
víztornyot, vízgömböt. A későbbiek
ben a közelében jelölték ki a tavat 
megkerülő aszfaltos terelőút nyom

vonalát is.
Az építkezésekben ledöntötték és eltüntették a régi keresztet, de az 

adatközlők szerint, mivel katonai tájékozódási pontként is számon tartot
ták, kötelezték az építőket egy új kereszt felállítására, amit meg is tettek 
a 70-es évek elején. Azóta háborítatlan áll e helyen -  tízméternyire a déli 
útszegélytől, a telep szélső sorában levő ház kerítésének vonalában. A 
durván ácsolt fakereszt egyedüli melléklete az északi oldalán elhelyezett 
kisméretű, fémöntvény korpusz.

Az adatközlők semmit sem tudnak a kereszt emeltetőjéről. Sajnos mi 
sem tudtunk meg róla semmi bizonyosat. A szájhagyományban él egy le
genda, amely szerint az 1800-as években3 a kereszthely közelében, 400 
méternyire keletre, a ma is látható lápos, vízjárta, mocsaras térségben egy 
helyi jellegű csatározás alkalmával harcközben levágták az egyik katona 
fejét. A fej nélkül maradt vitéz nem esett össze a helyszínen, hanem futni 
kezdett fejetlenül a tó felé, és csak négyszáz méter futás után csuklóit 
össze. E helyen temették el és a sír fölé egy magas fakeresztet emeltettek.

A legenda szerint tehát egykori sír fölött magasodott a fakereszt. E fel
vetés kápcsán megemlíthető, hogy Mamuzsich Mátyás plébános az 1890-es 
években egy tanácsi közgyűlésen felhívta a figyelmet, hogy a tanács által 
halászati célokból tervezett földvásárlás nehézségekbe ütközhet, mert a tó 
nyugati partjánál megvásárlandó parcellán egy régi sírkő található.
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További kutatásokat igényel, hogy bizonyíthassuk egy m ásik 
elképzelésünket is, amely szerint ide emeltette Gyukity Joso özvegye 
1904-ben a palicsi közkereszteknél tárgyalt kőkeresztet, amelynek azért 
nincs levéltári nyoma, mert egy már meglévő szakrális objektum helyére 
állították fel. Az építkezések alatt vitette át a palicsi plébános, helyére 
pedig felállíttatta a mai fakeresztet.

1 A Samu saroktól 500  méternyire északnyugatra éri el a K anizsai utat.
2 A vallási k isem lékeket a XVIII. században kialakult határok szerint vettük szám 

ba, m ivel Ludaspuszta nyugati határa a P alicsi-tó  partjáig ért. az ittlévő köz
kereszteket ezen a helyen tárgyaljuk.

3 A napóleoni idők. esetleg  a 4 8 -4 9 -e s  szabadságharc helyi csatározásainak a sz ín 
helye lehetett.

Varga Tamás és János-féle kereszt
A szegedi gányók 1740-től 

települtek tömegesen a nagy kiter
jedésű pusztába, ahol abban az 
időben a kutatásunk szerint még nem 
állt közkereszt. A XIX. század első 
évtizedeiben kezdődő pusztai szak- 
ralizáció a betelepülő családok 
egyikéhez, a Szentes melléknevű 
Varga családhoz fűződik. E család
ból két fivér, János és Tamás állítot
ta fel 1812-ben az első közkeresztet 
a birtokuk közelében található út
kereszteződésben, a mai Bíbicháti és 
Kanizsai utak találkozásában.1

1812. július 28-án fordultak a 
Varga fivérek egy beadvánnyal2 a 
magistrátushoz, melyben bejelentik, 
hogy egy Krisztus-képpel ellátott 
fakeresztet szándékoznak emeltetni 
megboldogult édesapjuk, Varga Tamás3 emlékére a birtokuk közelében. A 
Ludaspusztán áthaladó kanizsai postaút mellett, azon a helyen, ahol a 
jelzett utat eléri a kertészek kertjei felé húzódó út. Kérik a címzettet, hogy 
az engedélyezést megelőzően küldjön a helyszínre egy bizottságot, amely 
meghatározná a felállítandó kereszt pontos helyét, mert a fakeresztet már 
elkészíttették egy szegedi mesterrel. Részlet a Joannes et Thomas
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Fratres Varga -  in Suo Terreno Crucem erigendi megnevezéssel ellá
tott, latin nyelvű beadványból: Amplissime Magistratus!
Desideratissimi Patris nostri Thoma olim Varga piae Intentioni, 
immo paternae ejusdem Monitioni ac Commissioni nobis relictae, 
Satisfacturi, Crucem cum Effigie Salvatoris in proprio Terreno nost- 
ro Ludassiensi a patre haereditato, sugranter autem ad regiam pub- 
licam et postalem viam versus Kanisam in Banatum ducentem, 
erigere decretimus, et jam etiam Materiale una cum Fabricante 
Magistro nuper Szegedino adtulimus.

Az augusztus elsején tartott ülésen, a 264-es számú napirendi pont 
alatt tárgyalták a beadványban foglaltakat: a tanácsnokok tudomásul vet
ték a nemes szándékot és 50 váltóforintban meghatározták a kötelező 
keresztfenntartási alapítvány értékét, egyben megbízták Szucsich Pált, a 
helyi egyház képviselőjét és Kőin Mihály szenátort, hogy utólagos jelen
téstétel mellett végezzék el a helyszínelést, illetve határozzák meg a felál
lítandó fakereszt pontos helyét.

A kiküldöttek október közepéig elvégezték a megbízatást: kijelölték a 
helyét, jelen voltak a felállításnál, majd az istentiszteleten, melyen megál
dották az útkereszteződésben álló fakeresztet. Október 10-én a gazdasági 
tanács újra napirendre tűzte a kereszt kérdését. A 363-as pont alatt 
tudomásul vették, hogy a fenntartására előirányzott alapítványi 50 váltó
forintot befizették, majd a következő ülésen, november 14-én felolvasták 
Kőin Mihály tanácsnok beszámolóját is az elvégzett munkáról, ezzel 
befejezettnek tekinthető a keresztállítás világi adminisztrációja:

Amplissime Magistratus !

Infrascriptus erga Instantiam Joannis et Thoma Varga gre. 
Civium facultatem sibi Crucem in Terreno Suo in Praedio Ludases 
situato et a patre olim suo haereditato in conformitate ejusdem piae 
intentionis et comissionis Sibi relictae ad Regiam publicam et 
Postalem viam versus Kanisam in Banatum ducentem suis sumptibus 
erigendi, et si temporis diuturnitate consumeretur denuo reerigendi 
concedi suplicantium dd 1—a Aug. a. c. 1812 ad Nrum 264— a fine eo, 
ut subsecuro a venerabili confistoris medio Reverendissimi, Dmni 
Pauli Szucsich Abbatis et Parochi exoperando indultu localitatem pro 
erigenda hac Cruce designem et effectum refferam —  exmissus, 
demisse referro, - quod ego provintiae mihi delata satisfacturus ad 
faciem loci exenterim ac ibidem in psentia Reverendissimi Dmni 
Abbatis et Parochi corsum pro benedictione Crucis cum assumpto
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unó e Dnis Capellanis et Dno Adalberto Czorda Clerico comparentis, 
ac aliorum complurium gremialium Civium et Hortulanorum ad 
viam publicam Postalem versus Kanisam ducentem ac aliam viam ad 
hortos Hortulanorum protensam designaverim, 50. verő ftos v.v. pro 
conservatione Crucis destinatos Cassae Ecclesia Parochialis illatos 
esse, Instantibus id ipsum referentibus. Maria Theresiopoli die 14-a 
8-bris 1812.12.

Michael Kőin Senator
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A Varga Szentes Tamás és János4 által felállított ludasi kereszt az 
alapítványa miatt kerülhetett rá a Pacher-féle keresztjegyzékre5 (1844) -  
11. / Ludason / Varga János és Tamás / fakereszt Krisztus-képpel / 
alapítványozva / 1812 amely forrásként szolgált Tormásy G. 
munkájához is 1883-ban: 1812-ben Varga János és Tamás a ludasi 
pusztán emeltettek egy fakeresztet.

Az 1800-as évek első felében készült térképen6 már jelölték a vallási 
kisemléket a pusztát a Palicson túli ugaroktól elválasztó és a Kanizsai 
utak kereszteződésében. A kereszttől néhány száz méternyire északra 
berajzoltak három majorsági épületet is, melyet Szentes grunt-ként jelölt 
a térkép készítője. A birtok7 délnyugati részében lévő kereszthelyet, ame
lyen napjainkban az 1891-ben emeltetett kőkereszt áll, a későbbi térképek 
is rendre bejelölték.8

A felállítását követően a család gondozta, vagyis Varga János a 
feleségével, Berki Borbálával, valamint Tamás (1861-ben hunyt el) a 
családjával, feleségével, Theiler Erzsébettel és gyermekeivel (Elek, Ilona, 
Rozália, Terézia). A századvégre már elkorhadt kereszt helyébe Varga 
Szentes Tamásnak az Elek fiától származó unokája, öttömösi Magyar 
György né Varga Mária az édesanyjával egy kőkeresztet állított.9
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1 A későbbiekben Samu-saroknak elnevezett útkereszteződés mindig fontos 
szerepet töltött be a pusztaiak életében. Már 1862-ben szállási iskola nyílt a 
közelben -  ... a ludasi pusztán úgy nevezett bibicz hátán újonnan felállított isko
la (1862/es tanácsülési jgyk.). Penavin- Matijevics helynévtárának adatai: Samu- 
sarok; sarok, a Kanizsai út és az Új sor metszéspontjában -  nevét a régebben itt 
levő Samu-kocsmáról kapta, aminek a tulajdonosa Samu volt -  most bolt van a 
kocsma helyén. Bíbichát; határrész, a Kanizsai út (a Samu saroktól) és az E5-ös 
út között. Bibicháti út; út, az E5-ös útról indul ki, folytatása az Új sor. Kanizsai 
út; út, Kanizsa felé. Ludas közepén halad át.

2 Az 1812-es keresztállítás levéltári anyaga a SzTL, 24-A-16/aec.l812 és a 12-A- 
12/aec.l812-es jelzésű tárgyakban található. A latin nyelvű okiratok 
lefordításában és értelmezésében nagy segítségemre volt Giuseppe Tiani, a 
Szabadkán élő olasz jogász -  köszönet érte!

3 Az 1791-ben elhunyt Varga Tamás a ferencrendiek templomának sírkamrájában 
van eltemetve (Subotička Danica -  Kalendar 1941).

4 Az 1838/39.évi városi telkek összeírása szerint (SzTL, F: 272.962) több lakóház 
volt Varga Szentes János özvegyének és Varga Szentes Tamásnak a tulajdonában 
a VII—VIII. kerületben. Az egykori városi raktár épületei mellett (a mai 
Egészségvédelmi Intézet környéke), a 76/77-es számú telken lévő szárazmalom 
is Varga János özvegyének és Varga Tamásnak a birtokában volt, amelyet 1848. 
decem berében eladtak Hévézi Józsefnek (SzTL, tanácsülési jgyk./polg. 
995/1848.). A házak némelyike a századvégen is a család tulajdonában maradt -  
az 1898-as összeírásban (SzTL, F. 377. 1.) a VII. kör 316-os számú ház a Fűzfás 
és a Raktár utcák (a mai Lázár cár és Jovan Mikié utcák) kereszteződésének észa
ki sarkán, Varga Szentes Tamás unokájának, öttömösi Magyar Györgyné, Varga 
Máriának a birtokában volt.

5 SzTL, 12-F-484/pol. 1845.
6 A Palicsot és környékét bemutató, SzTL, 3.1.2.1 -es számú térképen a keresztet is 

bejelölték. A levéltár kutatói szerint a térkép 1782-ben készülhetett, ám a 
környező vizek formájából ítélve, nekünk az a véleményünk, hogy a felmérés 
csak az 1815-16-os években készült és ezért van rajta az 1812-ben állított kereszt 
is.

7 Az 1817-es Vlassich-féle felmérés szerint a Varga fivéreknek, Jánosnak és 
Tamásnak ludasi birtokai a Szegedi, Bibicháti, és a Kanizsai utak, valamint a 
Ludasi-tó négyszögében helyezkedtek el (SzTL, 3.1.3.23). Ugyanitt az 1845-ös 
telekkönyvi összeírásban özvegy Varga Jánosnénak 138, Varga Tamásnak pedig 
340 lánc szántó volt a tulajdonában.

8 Az 1881-es katonai térkép Varga tanyát jelöl a keresztnél.
9 Varga Szentes Tamás 11 évvel halála előtt, 1850 tavaszán végrendelkezett a 

feleségével, Theiler Erzsébettel. A vagyonuk: 335 lánc szállásföld majorsággal 
Ludas-pusztán, 250 hold szállásföld a szegedi határban, 22 kapa szőlő, 2 ház 
Szabadkán, valamint szárazmalom és pálinkafőző. Örökösöknek a gyermekeiket, 
jegyezték: Ilonát, Rozáliát, Teréziát és Eleket. Egyetlen fiuknak, Eleknek 125 
lánc földet hagytak Ludason és 100 láncot Szegeden, valamint az övé lett a 
malom, a pálinkafőző és a városi házak. A fennmaradt vagyont egyenlő részben 
a leányok közt osztották fel. 1861. május 20-án, a halálát megelőzően Varga 
Tamás megerősítette e végrendeletét. Ekkor még élt a felesége is, a fiának pedig 
már született egy leánya, Mária (SzTL, 10-A-10/1861).
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1891-ben emeltettek kőkeresztet özv. Varga Elekné Pulchard Erzsébet 
és leánya, Öttömösi Magyar György né1 az egykori Varga Szentes-féle bir
tokon álló fakereszt helyébe. Mivel az 1812-ben, a Varga Szentes fivérek 
által felállított fakeresztnek volt fenntartási alapítványa, azt újra már nem 
kellett tenni és így maradhatott ki az egyházi keresztjegyzékekből.

Napjainkban is az eredeti helyén áll -  az útkereszteződés északkeleti 
sarkában emelkedő alacsony dombon, egy mai szállás délnyugati 
sarkánál. Az elmúlt években tujákat telepítettek köréje, melyeknek lom
bozata teljesen eltakarja az útonjárók elöl. A terméskő alapon nyugvó 
szürke gránitkereszt talapzatának nyugati oldalán a felirat:

I s t e n  d i c s ő s é g é r e
EMELTETTÉK

OZV. VARGA ELEKNE
Szül. PULCHARD ERZSÉBET 

ÉS LEÁNYA
OTOMOSI 

MAGYAR GYORGYNE
Szül. VARGA MÁRIA 

SZABADKÁN
1891.

Gonda L.2

A cifrázott végű csúcsrészről hiányzik az INRI-tábla, egyetlen tartozé
ka a fémöntvény korpusz.

Az adatközlők szerint Jakab Zoltánné Magyar Erzsébet, a keresztállító 
unokája, illetve leánya gondozta a negyvenes évekig, jóllehet -  1918 után 
az év nagyobb részében Budapesten, illetve az öttömösi birtokán 
tartózkodott.3

A világháborút követően állomosították a ludasi birtokot, a Kanizsai út 
melletti kisebb parcellák pedig magántulajdonba kerültek. A keresztnél néhány 
évtizede építették fel a mai szállást, amelynek tulajdonosai a környéken lakó 
hívőkkel vállalják a vallási kisemlékmű további gondozását is.

1 Szluha M. munkája és a Subotičke novine 2002. aug. 30-i számában megjelent 
cikk szerint Öttömösi Magyar György (1847-1905) az 1725-ben nemességet 
szerzett körmöcbányai bányásznak, Magyar Boldizsárnak és feleségének, Haan 
Mária-Saroltának az ükunokája. Felmenői: Boldizsár-János (Körmöcbánya 
1729-1828 Dunaföldvár) -  György-János (1757, Dunaföldvár) és az édesapja, 
Imre (Dunaföldvár 1791-1857 Dunaföldvár). A család Csongrád megyében, 
Öttömösön vásárolt nagyobb birtokot a tizenkilencedik század elején -  az 
Öttömösi előnevet 1840-től használják. Az 1791-ben született Magyar Imre, 
1846 január 12-én Kuntits Lázár özvegyétől 63 láncnyi földbirtokot vásárolt 
Ludason, a Zentai út északi oldalában, a mai Kuntits Ferenc-féle kereszt mellett 
(SzTL, 170/pol. 1846). Két fia volt, az első feleségétől, Gremsperger Klárától

Varga-Magyar-kereszt
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született Imre (1829-1894) és a Trexler Paulával kötött második házasságában 
született György (1847-1905). Magyar György már felnőttként került a váro
sunkba és több évtizeden át szabadkai polgár volt. A ludasi Varga Elek (1823- 
1888) földbirtokos és Pulchard Erzsébet egyetlen leányát, Máriát vette feleségül 
1874 elején. A házasságban három leány született: Ilona (1875. Fiuk Ferencné), 
Margit (1878, Peres Aladárné) és Erzsébet (1882, Jakab Zoltánné). Városi házuk 
az 1898-as felmérés szerint a VI. kör 66-os számú telkén állt, melyet az 1870-es 
évek elején vásároltak Vojnich Antaltól. Ez ma a Petőfi utcában a 24-es számú 
épület, amelyet az ötvenes évektől a városi mentőszolgálat használ.

2 A keresztállító mester neve szinte olvashatatlan. Habár a Gonda L. megnevezés 
tűnik valószínűnek, a kereszt formája megegyezik a Körösi úton álló Kovács 
Sztrikó-kereszttel, tehát ugyanabban a kőfaragó műhelyben kellett készülnie, a 
budapesti Gerenday és fia nevű cégnél.

3 Időnként huzamosabban Szabadkán tartózkodott a gyermektelen házaspár, 
amiről a levéltári anyagok is vallanak (SzTL, V 2775/műszaki 1936 -  Jakab 
Zoltánné Magyar Erzsébet kérvényezi a Trumbié utca 24 alatti házának a 
javítását). A bíbichátiak -  többek között Berényi András -  még emlékeznek rá, 
hogy az 1940-es évek elejéig több hetet is a ludasi birtokukon töltöttek. A 
kereszttől 500 méternyire északra, a Bíbicháti út keleti oldalánál levő tanyájukat 
a nép Magyari-szállásként ismerte, de az 1881-es katonai térképen még Varga
tanyaként jelzik a szállást, amely az államosítás után szövetkezeti tulajdonba 
került, majd a 60-as években lebontották.

Kádár György-féle kereszt
A Ludas-pusztát bemutató, 1860-ban készült katonai térképen1 a 

pusztát északnyugat-délkelet irányban átszelő Kanizsai út északi 
oldalán, a Ludasi csárda közelében egy keresztet jeleznek K ádár Kreuz 
néven. Ugyanezen a térképen a fenti út és a Templomi út között, a kereszt 
irányában egy nagyobb szállást is berajzoltak Kádár néven.

A XIX. század első évtizedeiben a pusztán egyetlen Kádár nevű bir
tokos volt, Kádár Mátyás, az 1740-es években Ludasra települt család 
kései utódja. A Vlassich-féle, 1817-ben készült térképen2 Kádár Mátyás 
egy tagban álló birtoka a Kanizsai országút mindkét oldalán, a Ludasi- 
tótól nyugatra, a Palics felöli Határútig terjedt. Az 1845-ös telekkönyvi 
felmérések szerint a fenti birtok központi részén lévő mintegy 38 láncnyi 
parcellának Kádár György volt az egyedüli tulajdonosa.3

Kádár György4 (1792-1873) és fia, Mihály (1815-1887), 1852-ben 
egy kőkeresztet állítottak a birtokot a központi részén átszelő Kanizsai út 
mellett, az út északkeleti oldalán emelkedő alacsonyabb dombra, amely
nek környékén az emeltetés idejében még nem volt tanyaépület.

Az emeltetés indítékáról nem maradt hagyomány a családban, de 
kapcsolatba hozható a hírhedt betyárral, Rózsa Sándorral. A környéken 
úgy tudják, hogy az 1837-1852 közötti években a Ludason gyakran meg
forduló betyár és társai előszeretettel látogatták a Magyar- és a Kádár
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György-féle tanyákat, ahol nem csupán „vendégeskedtek”, mert gyakran 
elhangzott részükről a fenyegetés: „így lögyön, mer különben gyün a 
mindönt fölemésztő vörös tehén” . 1852-től Rózsa Sándor és társai zöm
mel a Bánságban tartózkodtak és ettől kezdve nem is látták őket a ludasi- 
ak. Elképzelhető tehát, hogy a betyároktól való megszabadulásért, hálából 
állították Kádárék a keresztet.5

Hatszáz méterrel északnyugat irányban a Kiskanizsai, a Templomi és 
a Kanizsai utak találkozásától, a mai, Matković Béla tulajdonában lévő 
szállás közelében emelkedő alacsonyabb dombon áll a homokkő kereszt, 
melynek a stílusából is következtethetünk az állításának idejére. A feli
ratos oldalán díszesen kialakított talapzati szegélyek és a saját anyagú, 
terméskőből készített eredeti mellékletek arra utaltak, hogy a többi, XIX. 
század közepe táján állított keresztekkel azonos műhelyben készült. 
Talapzatának déli oldalán a felirata:

Isten dicsőségére 
EMELTETTE 

KÁDÁR GYÖRGY 
ÉS FIA 

MIHÁLY*
1852.

Kádár György-féle kereszt (1881)
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Az adatközlők szerint az emeltetése után sokáig szabadon állt a 
Kanizsai út mellett, még a Kádár György-féle szállásról sem vezetett 
hozzá út.7 Amíg a család tulajdonában volt a birtok, a keresztet is gondoz
ták. Többször felújították, egy ilyen alkalommal kerültek rá a mai, 
femöntvényű tartozékai.

A háború után államosították a család vagyonát és a környező szántók 
új tulajdonba kerültek. A gondozók nélkül maradt kereszt elhanyagolt 
környezetben fokozatosan mállásnak indult és már-már a ledőlésétől kel
lett tartani.8

1997-ben a kereszt és a mögötte lévő szántó a Matković házaspár, Béla 
(1933) és Ágoston Olga tulajdonába került. Mielőtt hozzáfogtak volna a 
családi házuk építéséhez, az új birtok rendezését a leromlott állagú kereszt 
felújításával kezdték. Rendezték a környékét, majd a régi alap helyett egy 
betonból kialakítottra helyezték a kijavított és újrafestett keresztet. A feli
ratát is kiegészítették a legújabb eseményekre vonatkozó szövegrésszel:9

ISTEN DICSŐSÉGÉRE 
EMELTETTE

KÁDÁR GYÖRGY
ÉS FIA 1852

Kádár György-féle kereszt 1882-ben
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FELÚJITATTA
MATKOVIĆ BÉLA

ÉS NEJE
ÁGOSTON OLGA

1998.

A felújítását követően, 2000-ben, a ludasi falunapi ünnepségek 
keretében, több száz jelenlevő részvételével a helyi plébános egy 
helyszíni szentmise keretében meg is áldotta. Matković Béla a feleségé
vel és gyermekeivel a továbbiakban is vállalják a kereszt gondozását.

1 SzTL, 3. 3. 2. 84.
2 SzTL, 3. 1. 3. 23.
3 Az 1817-es térképen jelölt Kádár Mátyás-féle 180 láncnyi birtokot az 1845-ös 

telekkönyvi összeírás idejére már felparcellázták és 12 különböző nagyságú 
részre osztottan az 55-től 66-ig terjedő telekkönyvi számok alatt vezették. Az 
1845-ös évi tulajdonosok: Kádár József (szűcs), Kádár Antal, Kádár Sándor öz
vegye, Kádár Ferenc özvegye. Kádár József tanácsnok, Kádár György, Hoffman 
Mátyásné Kádár Rozália, Balázs Jánosné Kádár Ágota és Mészáros Jánosné 
Kádár Anna (SZTL, F 272. 1041).

4 Kádár Mátyásnak Anna leánya (Mészáros Jánosné) mellett négy fia volt: István 
(1838-ban már elhunyt), József (sokáig városi levéltáros, majd tanácsnok), 
Sándor és György ludasi nagybirtokosok, valamint Szabadka város választó pol
gárai (SzTL, 15-A -18/pol. 1832 és 7-B-160/pol. 1838). Kádár Sándor özvegye a 
palicsi parkban emeltetett kőkeresztet 1856-ban (lásd ott). Kádár György 1839 
júliusában fordult a tanácshoz egyetlen fia, Mihály a városi polgár statusának 
elnyerése ügyében. A beiktatást megelőző tanácsnoki vizsgálódás megállapította, 
hogy a 24 éves Kádár Mihály erkölcsi magatartása megfelelő a polgári státusra, 
van városi háza a VII. körben a Magyar utca keleti oldalán és számottevő föld
birtoka Ludaspusztán (SzTL, 12-C-46/pol. 1839). A városi házzal rendelkező 
Kádár György többnyire a pusztán tartózkodott, a tó és a Templomsor között lévő 
majorságon. Családja a keresztállítás évében a következő tagokból állt: a 
felesége, Lévai Katalin (1797-1880), Mihály fia és a leányai, Terézia (Tikviczky 
Józsefné), valamint Anna (Birkás Istvánné, a városi kálvária keresztjeinek 
emeltetője).

5 Rózsa Sándor (1813-1878) az életrajzírói szerint az 1848/49-es események 
résztvevőjeként huzamosabb ideig Dél-Bánátban tartózkodott szabadcsapatával, 
ahol közelebbi kapcsolatba kerülhetett a szegedi kirajzású magyarokkal, mert 
1852-től az 1857-es elfogatásáig a hatósági jelentések kizárólag az itteni 
betyárkodásáról szólnak.

6 Kádár Mihály felesége a városban közkeresztet állító Vér Ferenc egyetlen 
leánytestvére, Erzsébet volt, akit az 1851-ben elhunyt édesapja, Vér István is 
megemlít a végrendeletében -  neki adja nagyanyai, Balázs Piri-féle jussként a 20 
kapa buckái szőlőt, valamint 32 lánc szállásföldet Györgyénben, melyet, ha nem 
akar elfogadni, megkaphatja a szántók pénzbeli ellenértékét (SzTL, 10-A-
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29 /1 8 5 1 ). Kádár M ihály neve 1855-1871  között gyakran előfordul a városi köz
gyű lés jegyzők ön yveib en  a palicsi sziksósepertetés, majd a ludasi nádvágás bér
lésével kapcsolatban. Egy időben városi k épviselő  és a M agyar utca lakóinak sz ó 
v ivője volt.

7 A P en av in -M atijev ics-fé le  helynévtárban (1976): Katica-tanya; tanya, a Ludasi- 
tó vége  felé. Egy ideig a szövetkezet használta. N evét a tulajdonosáról, Kádár 
Katalinról kapta (Kádár G yörgyné Lévai Katalin, esetleg  az unokája, Katona 
M átyásné Kádár Katalin -  a szerző m egj.) és ugyanitt: K atica út; út, a Ludasi sort 
a K anizsai úttal köti ö ssze , a K atica-tanyától a K ádár-keresztig. N ev ét onnan  
kapta, hogy Kádár Katalin maga csináltatta a tanyától a néhai férjétől 1852-ben  
em elt keresztig.

8 A z 57 évig  házasságban élő Kádár György és Lévai Katalin a vagyonuk nagyobb  
részét M ihály fiuknak hagyták, akinek Vér Erzsébettel (István és Balázs Piri Ilona 
leánya) kötött házasságában hét gyerm eke született: Júlia, Mihály, György, Ilona, 
Kálmán, Katalin és József. A továbbiakban Kádár József (1 8 6 7 -1 9 0 4 ) maradt a 
szülői birtokon és Kocsmár Flórával (1 8 6 8 -1 9 3 1 )  kötött, rövid ideig tartó 
házasságában három gyerm eke született: Rózsa (1 8 9 1 -1 9 6 1 , Vörös Istvánné), 
Sándor (1 8 9 2 -1 9 2 4 , Balkó Mácsai Ilona férje) és Katalin (1 8 9 5 -1 9 6 6 , Katona 
M átyásné). A kereszt gondozói a továbbiakban Katalin és Katona M átyás 
(1 8 9 1 -1 9 3 7 , Károly és Katona Rozália fia) voltak, illetve az egyetlen gyermekük, 
Teréz (1 9 2 2 -1 9 8 9 , Székely Jánosné) -  tőlük sajátították ki a birtokot a háború után.

9 A z  újítók nem tudták kibetüzni a tönkrement feliratban a keresztállító fiának a 
nevét, így a név szerinti m egjelölést kihagyták az újból.

Baka-kereszt, Egyleti kereszt
A környékbeliek Egyleti kereszt

ként1 ismerik a Templomi soron,
2001 szeptemberében teljesen felújí
tott vallási kisemléket. A szomszéd
ságban lakó Farkas Etel jóvoltából, 
még egy korhadó pusztai fakeresztet 
sikerült átmenteni az utókornak. Az 
eseményről a Hét Nap is beszámolt a 
2001. október 3-i számában: Szep
temberben Ludason a régi egyleti 
iskolánál Füleki József plébános 
megszentelte a magyar millenniu
mi év tiszteletére felújított fa
keresztet. A falu lakóinak össze
fogásával az idén ezzel már három2 
feszület került felújításra. ...

Ötszáz méternyire délre a temp
lomtól, a Templomi sor és az Egyleti
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út kereszteződésének déli oldalán egy évszázada már, hogy egy nyugati 
tájolású fakereszt áll az útszegély közelében.3 Eredetileg az emeltetőjéről, 
Baka Istvánról nevezték el Baka-keresztnek, de napjainkban inkább 
Egyleti-keresztként emlegetik.

A kereszt környéke a századforduló után többször is olyan jelleget 
kapott, amely indokolta a keresztállítást és annak fenntartását ezen a 
helyen. 1915-ben tanyai iskola nyílt a közelben. 1937-ben a szabadkai 
Magyar Olvasókör alosztályt nyitott Egylet (Legényegylet) néven, mely 
részben egyházi szervezésben működött. A húszas években kezdték 
működtetni az úgynevezett csónakátjárót, melynek segítségével a túlátiak 
csónakon juthattak el a templomukba, plébánosukhoz. Az Egyleti úton 
jöttek föl a tópartról a Templomi sorra.

Valószínű, hogy az útkereszteződéssel szemben számottevőbb va
gyonnal rendelkező Baka Istvánt (1844-1915) és feleségét, Borsos Annát 
(1849-1910) az iskola tervezésekor az egyház kérte fel, hogy állítsanak 
közkeresztet a közelben. A családi hagyomány szerint Baka István még a 
háború kitörése előtt, a felesége halála után, 1910 nyarán felállíttatta a 
keresztet.

A két világháború között fontos szerepet töltött be a környék lakóinak 
vallási életében. Az adatközlők szerint a harmincas években egyik 
állomása volt a Demeter-napi határjárásnak és a keresztjáró napokon is 
körmenetben vonultak hozzá a közeli templomból. Húsvétkor és halottak 
napján pedig a hívők gyülekezőhelye volt.

A családi kereszt karbantartását az emeltetők örökösei vállalták -  a 
kereszttől kissé délebbre, az út mellett található Baka-szállás lakói: az 
emeltetők fia, Baka József (1886-1970) és felesége, Varga Mária 
(1888-1974). A házaspár negyedik gyermeke, ifj. Baka József 
(1915-1984) maradt a tanyán a feleségével, Táncos Matilddal 
(1914-1997). Az adatközlők szerint ifj. Baka József 1944-től több évet 
töltött orosz hadifogságban és az alatt az idő alatt ígéretet tett a kereszt 
felújítására a szerencsés hazatérést követően. A fogadalmát betartotta, és 
1951-ben felújíttatta az objektumot. Az alacsony cserjéssel övezett, 
bádogtetős, fémöntvényű korpusszal ellátott, felirat nélküli keresztet 
barnára festették. Ezt a festést a későbbiekben több alkalommal is 
elvégezték a felújító gyermekei: özv. Gulyás Józsefné Baka Malvina 
(1938), Baka György és Kovács Imréné Baka Terézia (napjainkban ő él a 
szüleinek tanyáján).

Az elmúlt évtizedekben megszűntek azok a társadalmi aktivitások, 
melyek indokolták a keresztállítást,4 de a soron lakó hívek és a Baka 
család jóvoltából nem maradt karbantartók nélkül. A földbe süllyesztett 
szára a gondozás ellenére is korhadásnak indult és az ezredfordulót
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megörökítő vallási események keretében, a hetvenes évektől a szomszéd
ságban lakó Farkas Etel (1942) anyagi támogatásával egy újat állítottak. 
Az újító által adományozott akácrönkből Fejős István bognármester farag
ta ki a keresztszárakat, melyekre rászerelték az új bádogtetőt és a réginek 
a megtisztított, újrafestett korpuszát.5 Egy feliratos fémtáblát is elhe
lyeztek a nyugati oldalán, a krisztustest alatt -  a szövegben a felújítás 
körülményeit rögzítették:

A Millennium alkalmából 
2001. szept. 17-én 

Felújította 
Farkas Etel

A tábori istentisztelet alatt felszentelt új keresztet és környékét azonban 
továbbra is alakítgatták. Fenyőket ültettek köré, valamint egy fémből 
készült virágtartó keretet is elhelyeztek rajta a feliratos tábla alatt.

1 Penavin-M atijevics helynévtárában: Egylet -  Legényegylet; épület, ahol a 
legényegylet székelt. Egyleti-iskola; iskola, az Egylet mögött, ma már nem 
működik (az 1965/66-os tanév volt az utolsó tanítási év az iskolában). Egyleti út; 
út, a Ludasi templomtól délre a tóra vezet, ezen az úton volt a Legényegylet, erről 
kapta nevét. Lalia G. (1999) is Egyleti keresztként említi a szakrális objektumot.

2 A vitézhalmi és a Varga Kálmán-féle keresztekről van szó (lásd ott).
3 Az emlékezők szerint az 1951-es felújításáig a mai kereszthellyel szemben, az út 

nyugati oldalán állt a kereszt, a Baka-féle birtokon.
4 Először a csónakátjáró veszítette el a szerepét a noszai műút kiépítésével, majd az 

egyleti munka is megszűnt. A hatvanas évek második felében megszűnt a tanítás 
az iskolában, de az épületeket csak 2001-ben bontották le.

5 Az új keresztről lemaradt a megszokott és ajánlott INRI-jelölés.

Katona József-féle kereszt
A Határőrvidék 1743-as évi megszűntével a pusztát gyéren lakó szer- 

bek nagyobb része kitelepült a továbbra is katonai közigazgatás alatt 
maradó Sajkásvidékre (Iványi I.). A felszabaduló pusztába szegedi és 
Szeged környéki kertészeket telepített a város. A Katona család felmenői 
is ekkor, a XVIII. század közepén települtek Ludasra, illetve a Zentai és a 
Kiskanizsai (mai Cvijó sor) utak közti részre, ahol az egyik utódnak, 
Katona Gergelynek az 1817-es, Vlassich-féle felmérés idején már jelentős 
földbirtoka volt két tanyával.1

Katona Gergely dédunokája, Katona József (1863-1941) kiszélesítette 
a családi birtok északi határvonalát a Kiskanizsai út északi oldalán
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elterülő szántókra is. A családi hagyomány szerint a birtokszerzés alkal
mával tett ígéretét teljesítette 1923-ban, amikor a feleségével, Piukovics 
Viktóriával egy határbeli fakeresztet emeltettek a Kiskanizsai út északi 
oldalán, az ősi Katona-szállásra2 vezető családi út kezdetével szemben. 
1600 méterre keletre a Kiskanizsai út bíbicháti kezdetétől.

A mai karbantartói szerint a mostanihoz hasonló volt a déli tájolású 
korábbi kereszt is. A tetőzete és a tartozékai is bádogból készültek, az 
INRI-tábla, korpusz és a pléhre festett Mária-kép. Eredetileg is alacsony 
léckerítéssel védték az állatok esetleges rongálásától.

Az 1970-es évekre már elkorhadt és a bádogrészeit is megette a rozs
da. 1977-ben összefogott a rokonság3 és a környékbeliek, majd közös 
erővel új keresztet állítottak a réginek a helyére. Betonalapot készítettek 
az újnak, melynek szegélyét a lebontott kerítése helyett orgonabokrokkal 
ültették körül három oldalról.

Az eredeti, bádogra festett korpusz helyett egy kisebb méretű, 
fémöntvényűt szereltek.4 A Mária-képet és a felirattal ellátott táblát is 
ekkor készítették:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE
EMELTETTÉK
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KATONA JÓZSEF
ÉS NEJE

PIUKOVICS VIKTÓRIA
CSALÁDJUKKAL

1923

Az eredeti kereszt karbantartói az emeltetők, Katona József és 
felesége, Piukovics Viktória voltak, akik egyazon évben (1863) születtek 
és haltak is meg (1941). Hét gyermekük megérte a felnőttkort, akik közül 
öten már házasok voltak a keresztállításkor.5

A tanyán az 1899-ben született Gábor fiuk maradt a feleségével, 
Kenyeres Máriával (1904). A kereszt további gondozását is vállalták, a 
haláluk után pedig e kegyes kötelezettség a fiukra, Józsefre (1935) és 
nejére, Dancsó Jolánra (1939) hárult., akik jelenleg Palicson élnek, de a 
földjük továbbra is a kereszt közelében található.

A család mellett a soron lakó rokonok és hívők is rendezik a vallási 
kisemléket. Húsvétkor és halottak napján kötelezően, de az év más sza
kában is gyakran megtisztítják a környékét és virággal díszítik.

1 Az 1845-ös kataszteri felmérések szerint Ludaspusztán a Katona családnak a 
kereszttől délre, a Zentai útig terjedt a birtoka. Ebben az évben öt Katona nevű 
birtokos volt ezen a helyen. Feltételezzük, hogy Katona Gergely egyenes ági 
leszármazottja voltak mindnyájan, tehát közeli rokonok. Antal, Ferenc, József, id. 
József és végül András, a noszai származású Füleki Verona férje (SzTL, F 
272.1041. és 1042). Az 1881-es katonai térképen a későbbi keresztállító szállását 
még mindig Katona Gergő tanyájaként jelezték, ettől északnyugatra pedig 
Katona Antal szállását rajzolták be.

2 A Kiskanizsai úttól (Cvijó sor) 1500 méterre délre álló tanyát lebontották a hat
vanas években, a családi utat is ekkor számolták fel.

3 A főbb kivitelezők a keresztállító Gábor fia (1899) volt a családjával, de 
besegített a kereszt közelében lakó Katona Jánosné Milodánovics Mária (a férje 
a fenti felsorolásban jegyzett K. András fia) is, valamint az egykor szintén a soron 
(Kiskanizsai út) lakó Horváth Istvánné Ürge Erzsébet. Ez utóbbinak a férje, a 
városban, a Halasi út 60 alatt lakó szabadkai asztalosmester, Horváth István 
ajándékozta az általa megmunkált farészeket az új kereszthez.

4 A mostani korpusz egykor a györgyéni Dulić (Cvarak)-féle kereszt eredeti tar
tozéka volt, amelyet levertek róla 1945-ben és egy közeli szálláson kallódott, 
amíg a györgyéni származású Katona Jánosné át nem hozta ludasi tanyájukra.

5 A keresztállító Katona József (1963-1941) szűkebb rokonságában több olyan 
családtag is volt, akiknek közük volt a ludaspusztai keresztekhez. Marcella 
nővére Vörös Ágoston özvegyeként a templom bejáratához állított közkeresztet 
1938-ban, a fivérének, Károlynak (1856-1940). a fia, Mátyás pedig a Kanizsai 
úton keresztet állító Kádár György unokáját vette el feleségül és évekig gondoz
ta a feleség örökségeként kapott vallási kisemléket.
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Katona Illés-féle kereszt
Am ikor nagykorúvá váltak a 

Cvijó soron keresztet állító Katona 
Józsefnek a gyerm ekei, az apa 
kisebb-nagyobb földbirtokot adomá
nyozott, illetve szerzett nekik a 
közelben, hogy elkezdhessék az 
önálló gazdálkodást. Az 1888-ban 
született Illés fiának tíz lánc földet 
vásárolt a B íbicháti út nyugati 
oldalán egy régebbi szállással, ahol 
a feleségével, Szabó M áriával 
(1890) a húszas években elkezdhet
ték a családi fészek kialakítását.

A családi hagyomány szerint a 
jégkárok elhárításának reményében 
Katona IIlésék az új birtokon egy 
fakeresztet állítottak 1928-ban.1

A Samu-saroktól mintegy 1000 
méterrel délebbre, a mai szállásud

var közelében áll a kereszt. Alacsony léckerítéssel körülkerítve, a 
Bíbicháti út nyugati oldalán.2 Katona Illésnek az 1940-ben bekövetkezett 
korai halála után az özvegye rendezte a vallási kisemléket, amíg erre 
fizikailag képes volt. A 94 éves korában, 1984-ben elhunyt Szabó Mária 
halála után a szálláson maradó fiuk, Nándor (1926-1996) és felesége, 
Halász Klára (1933-1998) lettek a karbantartói.3 Napjainkban ifj. Katona 
Nándor, az 1956-ban született unoka és felesége, Huszár Terézia (1958) 
rendezik a családi örökséget.

A két Nándor, apa és fia 1972-ben átalakították a tanyát, majd a 
kilencvenes évek elejére elkorhadt, tönkrement keresztet is kicserélték. Az új 
léckerítéssel övezett, tető nélküli és barnára festett keresztszárra vissza
szerelték az eredeti, megtisztított és újrafestett tartozékokat, valamint a feli
ratos táblát. A dombormű alatt elhelyezett táblán a felirat szövege:

I s t e n  d i c s ő s é g é r e  
EM ELTETTÉK

KATONA ILLÉS
ÉS N EJE

SZABÓ MÁRIA
1928.
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1 Az 1930-as katonai térképen már jelölték a keresztet, egy kilométerre délre a 
Samu-saroktól, az út nyugati oldalán. A térkép szerint a mai Katona-szállás még 
nem állt, csupán két tanya volt a kereszt déli oldalának közelében.

2 A Bíbichátnak a Samu-saroktól délre eső szakaszát az utóbbi években Újsornak 
nevezik a ludasiak.

3 Az életrajzi adatok a ludasi temetőben, a Kasziba-keresztnél található családi sír
bolt sírkövén olvashatók.

Navai-kereszt
Az egykori Návay-féle birtokon, az Újsor keleti oldalán napjainkban 

egy romos kőkereszt láthatói000 méternyire délre a Katona Illés-féle 
kereszttől.

Néhány méternyire az útszegélytől, a mai szövetkezet földjein állnak 
a kőmaradványok: téglaalap, terméskő alapzat, talapzat és a korona egy 
része. A talapzat nyugati oldalára helyezett márványtáblán jól olvasható a 
horvát nyelvű, illetve magyar kiegészítésű felirat:

OVAJ KRIŽ NA SLAVU BOŽIJU I U 
ZAHVALNOST

JE PODIGAO,
PETAR NAVAI s in  ANTUNOV

1905.

ISUSE MOJ BOŽE MOJ! LJUBIM 
TE VRHUSVEGA.

MAJKO BOŽIJA, BUDI MI 
ZAGOVORNICA.

A KERESZTBEN VAN AZ ÜDVÖSSÉG,
A KERESZTBEN AZ ÉLET.
Oh  MÁRIA MUTASD MEG,

HOGY ANYÁNK VAGY

Vagyis: Ezt a keresztet Isten dicsőségére és hálából emeltette Navai 
Antun, Petar fia 1905-ben. Jézusom, Istenem, mindenekfelett szeretlek. 
Istennek anyja, légy a szószólóm.

Az 1900-ban elhunyt édesapja halálának ötödik évfordulóján2 
emeltette a keresztet Navai Petar (1845-1919), aki a szülői birtokon
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maradt a családjával és tovább gyarapította az édesapjától örökölt va
gyonát. A dédunoka, dr. Vojnić Tunić Lajčo (1931) szerint -  aki a két 
világháború között évekig a Návay-szálláson, az apai nagyszüleinél 
tartózkodott -  a fémöntvény tartozékokkal, INRI-táblával, korpusszal és 
Mária-domborművel ellátott kereszt a mai kődarabok helyén állt, a major 
kerítése mögött, a tanyaudvar délnyugati sarkában.

A köztiszteletnek örvendő, nyugalmazott nagyfényi orvos szerint a 
dédapja, Navai Petar a kereszt emeltetésekor már özvegy volt, mert a 
felesége, Skenderović Marta 42 éves korában, 1892-ben elhunyt.3 Az 
egyetlen, felnőttkort megért gyermekük, Marija (1878-1947) a nagyfényi 
Vojnić Tunić Grgóhoz (1877-1957) ment feleségül. A házaspár közösen 
gazdálkodott a több száz láncos ludasi és nagyfényi birtokon. A II. 
világháborút követő kisajátítást már csak a keresztállítók veje érte meg, aki 
ezt követően Nagyfényen telepedett le az 1902-ben született Franjo fiánál.4

A ludasi kereszt a szövetkezet birtokára került és a továbbiakban nem 
volt karbantartója. A gondozatlan objektum a hatvanas években ledőlt egy 
viharban. A kődarabok sokáig hiánytalanul a kereszthelyen hevertek, míg 
a sérült, fémöntvény korpuszt a közeli szállás tulajdonosai, Varga Kálmán 
és felesége a tanyájukra vitték, napjainkban is a padláson őrzik. Vargáék 
szerint a Mária-domborművet az egyik ludasi közkereszt felújításához 
vitték el.5

1 Az 1845-ös telekkönyvi összeírás szerint Ludaspusztán két Návay testvér, 
Mihály és Antal voltak birtokosok a kereszthelynél, ahol a későbbiekben a két 
fivér gyermekei lettek az örökösei 43 lánc szántónak (SzTL, F 272.1041). A 
Návay örökösök részben csere (Mihály fiai 1847-ben, SzTL, 1116/polg. 1847), 
részben vásárlás (Návay Antal fia, Péter 1900-ban) útján több száz láncnyi 
nagyságúra növelték a szülőktől örökölt birtokot. Az 1900-as évek elején Návay 
Péter a tulajdonosa a keresztnél levő szántóknak és majorsági épületeknek, 
melyeket az 1881-es katonai térkép Navai-tanyaként jelöl.

2 SzTL, I 320/1900 -  A Návay Antal haláláról felvett jegyzőkönyv másolata.
3 A keresztállító a II. körben lakott -  előbb a 372-es számú telken a Ferenczi 

utcában (a mai Iván Milanković utca 19-ben,) az egyik leányuk (Margarétha is itt 
született 1881-ben), majd a 235-ös számú telken a Károly utcában (a mai B. 
Adžija utca 9-es számú házban) lakott. (SzTL, III 493/1912). Az életrajzi adatai 
a Zentai temetőben található családi sírbolt sírkövén olvashatók.

4 A Verusicson keresztet állító Vojnić Tunić Franjónak (1902-1981) és Sudarevié 
Cilikének (1912-1993) a fia. dr. Lajčo Vojnić Tunić volt az adatközlőm.

5 Az örökösök napjainkban is ragaszkodnak a felmenőjük által emeltetett vallási 
kisemlékhez, de csak abban az esetben fogják felújítani, ha visszaszármaztatják 
nekik az államosításban elvesztett birtokot.
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A Kiskanizsai út (Cvijo sor,
Kulunčić út) keleti végének 
közelében álló, 1916-ban, a hábo
rúban elhunyt fivére emlékére 
Kulunčić Lajčo által emeltetett út 
menti kőkeresztet a köznép Cvijó 
sori, illetve Fehér-kereszt1 néven 
emlegetik Az adatközlők szerint a 
közelben levő birtoktulajdonosai az 
1900-as évek elején a Kulunčić 
fivérek voltak, akik közül az egyik 
1914-ben megkapta a katonai 
behívót és elkerült a kárpáti frontra.
A bevonuló meghagyta az itthon 
maradt Lajčo testvérének, hogy egy 
kőkeresztet emeltessen az emlékére, 
ha odaveszne a háború-ban. A helyét 
is meghatározta: a Kiskanizsai 
országúti birtokuk északi végében, 
az út déli oldalán emelkedő alacsony dombra. Kedvelt pihenőhelye volt 
ez a domb a frontra indulónak, ugyanis ezen üldögélt, miközben legeltette 
a nyájat.2

Az 1915-ben az elesett fivér végakaratát teljesítette tehát Kulunčić 
Lajčo, amikor a Palatínus és Bartus-féle kőfaragó műhelyben elkészített 
terméskő keresztet felállította a meghagyott helyen, ahol a későbbi 
térképek rendre bejelölik.3

Az évtizedekig szabadon álló, északi tájolású vallási kisemléket az 
emeltető és másik testvére, Kujundžić Vince (1881-1933) gondozta a 
feleségével, Vuković Cilikével (1881-1966). Később ezt a feladatot 
Vince fia, szintén Vince (1917-1984) vette át a nejével, Balázs 
Jusztinával (1924-2004) és gyermekeivel. A szállás lakói mindig is a 
sajátjuknak tekintették a keresztet, ezért amikor a hatvanas évek elején 
egy duhajkodó fiatalokból álló csoport ledöntötte, 1967-ben kijavították 
és újraállították. Mai kovácsoltvas kerítése is ekkor készülhetett.4

Az egykori Kujundžić-fćle birtok út melletti részét 1970-ben 
megvásárolta a Nagygéci házaspár, akik tanyát építettek a kereszt mögött. 
1980-ban díszes kőkerítéssel kerítették körül az új szállást, ekkor került a 
kereszt a tanyaudvar északkeleti sarkába, a kerítés mögé.

A tégla és műkő alapon nyugvó, fehér terméskőből készült talapzatá
nak északi oldalára a következő feliratot vésték:

Kulunčić-kereszt
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NA SLAVU BOŽIJU
PODIŽE 

LAJČO KULUNČIĆ 
1916.

PON O VL JEN O 1967.

PALATÍNUS ÉS BARTUS 
SZABADKA.

Vagyis: Isten dicsőségére emeltette Kulunčić Lajčo 1916-ban. 
Felújítva 1967-ben.

A cifrázott végű felső részén elhelyezett fémöntvény tartozékai: INRI- 
tábla, korpusz és Mária-dombormű.

A tulajdonjogtól függetlenül, napjainkban a Nagygéci házaspár, 
Károly (1944) és Irén, született Borsos (1944) gondoskodik a karban
tartásáról.

1 A helynévtárban: Fehér-kereszt, Kulunčić-kereszt; kereszt, a Kulunčić út elején 
áll és Kulunčić út; Kiskanizsai országút, Cvijo sor (Penavin-Matijevics).

2 A tanyától ötszáz méterre északra emeltették a keresztet, amelynek környéke a 
huszadik század elején kaszáló és legelő volt.

3 A Kanizsai, Kiskanizsai és a Templomsori utak kereszteződésétől, illetve a mai 
iskola és egészségháztól néhány száz méterre nyugati irányban.

4 Kujundžić Vince halála után, 1984-ben a fiai, Stipan (1943-2002) és Lojzije 
(1949) a családjaikkal elhagyták az ősi szállást és Palicsra költöztek.

Vojnich Jakab-féle kereszt
Egyetlen forrásmunkában, a Demerácz-féle jelentésekben tesznek 

említést arról, hogy a ludaspusztai Hingán (Hingahalom, Hingatető) egy 
fakereszt állt a jelentések készítésének idejében (Csúszó D.). Az 1845-ös 
éviben az alapítvány nélküli keresztek között sorolja fel: ... és tekintetes 
bajsai Vojnits Jakab űré Ludason a’ „Hinka” dombon. Az ezt követő 
három évben a tanácsnok rá szerette volna venni az emeltetőt a kereszt 
alapítványozására. Erről a következőket jelenti 1848-ban: ... f) bajsai 
Vojnits Jakab ur a9 Ludas pusztán lévő földjén található fakereszt 
iránt, melly pusztán áll Krisztus urunk képe nélkül, úgy nyilatkozott 
mint fönebb Szutsits ő nagysága. Vagyis a felszólításra Vojnits Jakab azt 
válaszolta szóban: ... hogy ezen keresztje ideiglenesen lévén felállítva, 
megalapítani nem kívánja, hanem a’nelkül fogja fentartani miglen
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reá nézve kívánatos leend. Eszerint tehát, a nyilatkozó volt a hingai 
keresztállító. Vojnits Jakab a Szluha-féle családfa szerint, a nemesség
szerző Vojnits István dédunokája volt az István (1687-1749) -  András 
(1720-1806) -  József (1767-1833) -  Jakab (1803-1855) vonal utolsó 
tagja. Vojnits Jakab nagy kiterjedésű birtokot örökölt az édesapjától, 
melyet tovább bővített a Vojnits Fábián nagybátyjától (1757-1819) 
szerzett szántókkal.1 Az 1845-ös kataszteri felmérés szerint a puszta észak
keleti csücskében, a Ludasi-tó, Kőrös-ér és a keleti Határút alkotta 
négyszögben 422 láncnyi birtoka volt bajsai Vojnits Jakabnak.2

A telekkönyvben közölt helyszínrajzon jól látható, hogy a birtokot 
észak-dél irányban átszelő Réti út nyugati oldalán, a birtok közepén egy 
domb (templomhely) van berajzolva, a Hinga halom.3 A domboldalt és a 
körülötte levő birtokot Vojnits Jakab,4 illetve az örökösei idővel kiparcel
lázták és házhelyekként, szántókként eladták. Ezeken a parcellákon 
alakult ki a mai Nosza település.

Nem tudjuk a kereszt emeltetésének pontos évét. A családi 
eseményekből viszont arra következtettünk, hogy az 1803-ban született 
Vojnits Jakab leghamarabb a 20-as évek végén juthatott a ludasi bir
tokhoz, az unokatestvérének, Vojnits Fábián egyetlen fiának, Hugónak 
1827-ben bekövetkezett halála után. Állíthatta a keresztet 1833-ban, de 
1834-ben is, az édesapja, illetve az édesanyja halálának évében. Esetleg 
az 1839-es, vagy az 1844-es év is számításba jöhet -  ekkor házasodott, 
illetve a fiai is ezekben az években születtek.

Nem tudjuk továbbá, hogy meddig állt a dombtetőre ideiglenesen 
felállított kereszt, amely Demerácz tanácsnok szerint mellékek nélküli 
volt. Az egykori térképek nem jelzik, a környéken lakók pedig nem 
emlékeznek arra, hogy kereszt állt volna Hingatetőn.

1 Bajsai Vojnits Fábián bácsi alispán birtoka a XIX. sz. elején a tó és az ér szögletében 
volt a Vlassich G.-féle, 1817-es felmérés (SzTL, 3.1.3.23) szerint. Az egykori 
összeírások elemzése azt mutatja, hogy a város pusztáin csupán Ludason és 
Zobnaticán volt birtoka az alispánnak, aki 1809-ben egy Nepomuki Szent János- 
szobrot állított a tanyájánál. (Tormásy G). Ha a szobrot Ludason emeltette, akkor az 
Noszán, a jelenlegi szobor helyén is állhatott, a Kőrösnek a tóból kivezető sza
kaszánál, a zsilipnél. Az említett felmérés szerint Vojnits Fábián birtokától keletre, a 
puszta keleti határig terjedtek bajsai Vojnits András (1720-1806) szántói, aki az 
alispán édesapjáé, illetve a keresztállító Jakabnak a nagyapja volt.

2 SzTL, 272.104.
3 Hinga -  a mai Nosza tövében álló mesterséges halom. Rajta régebben közép

kori templom állt temetővel körülövezve. A templom maradékait 1940-ben,
erődítmény építésekor semmisítették meg. A temető egy részét 1948-49-ben 
tárták fel, ahonnan XII-XV. századi sírok és leletek kerültek elő. A Hinga 
környéke igen gazdag régészeti leletekben (Lalia G.).
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4 Bajsai Vojnits Jakab 1803. július 20-án született Szabadkán -  apja József, anyja 
a szabadkai nemes Marinovics Mária. Katonai pályára lépett, huszár főhadnagyi 
rangban testőrként szolgáit az Udvarnál. 1844 januárjában nősült a bácsszen- 
tiváni nemes Kósa Júliával, Sándor és Tumbász Paula leányával (1815-1880). 
Budapesten hunyt el 1855. október 16-án. Özvegye és fiai -  Lajos, Kálmán és 
Jakab -  mindvégig Szabadkán maradtak és a tbk. a kimérések után megmaradt 
ludasi, ősi birtokon gazdálkodtak. Egyedül Jakab nevű fia (1846— 1886) alapított 
családot, ám a tőle származó unokái (Jerne, Verona, Georgina, József és András) 
rendre elköltöztek Szabadkáról (Budapestre, Bajára, illetve Jakabszállásra). A 
XX.századi noszaiak, már arra sem emlékeznek, hogy a családi fészkük helyén 
egykor a nagy kiterjedésű, egy tagban levő Vojnits-birtok terült el (Szluha M.).

Vitézhalmi kereszt
A millenniumig egy rossz állagú, bádogtetős, fémöntvény korpuszú 

fakereszt állt a Kanizsai út és a községi Határút kereszteződésének 
közelében levő Vitézhalmon, a dombot átszelő Határút nyugati oldalán.1

A XIX. századi térképek nem jeleznek keresztet a halmon, tehát el kell 
fogadnunk a környékbeliek azon állítását, miszerint e helyen az első 
határbeli keresztet a századforduló táján emelték.

Az útkereszteződés északnyugati oldalán található szántó és szállás 
mai tulajdonosainak, Péity Ferenc (1927) és Rudolf (1938) fivéreknek az 
adataira támaszkodunk, amikor a keresztállítás körülményeit vesszük 
számba. A birtokot a szüleik, id. Péity Ferenc (1901-1975) és Kádár 
Matild (1902-1985) vásárolták 1934-ben Böröcz Istvántól és feleségétől, 
Juliannától. A birtokon egy fakereszt is állt a közeli dombon, amit az 
adatközlőim szerint Böröczék emeltettek a századfordulón.2 Ifj. Péity 
Ferenc emlékezete szerint a jelenleginek a helyén állt a déli tájolású fa
kereszt, amely a 40-es évek közepén a leromlott állaga miatt kidőléssel 
fenyegetett. Fiatal legény korában gyakran járt Kispiacra, ahol megis
merkedett az 1870-es években született Nagy Józseffel és feleségével, 
Rábik Juliannával, akik közismert egyházi adakozók voltak. Ok 
adományozták az egyháznak a kispiaci temető helyét és a fakeresztet, 
amelyet a megnyitásakor állítottak temetői Nagy keresztként. 1947-ben a 
megözvegyült Nagy Józsefné vaskeresztre cseréltette a temetőit, a fa
keresztet pedig ifj. Péity Ferenc kérelmére áthozatta a Vitéz-halomhoz. A 
halmon álló korhadt keresztet feldarabolták és eltemették az alapba, a 
réginek csupán a korpuszát mentették át az újra. Mielőtt felállították az 
ajándék keresztet, a Krisztus-test alá bevésték a felújítás idejét, az 1947-es 
évszámot.
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A háború utáni államosítással megváltoztak a helyi tulajdonviszonyok, 
de a Péity család továbbra is gondozta a családi keresztként vállalt objek
tumot.3

A millenniumi év nyarán a helyi plébános szervezésében egy új 
keresztet emeltettek a régi helyébe. Az ácsolt, új bádogtetővel ellátott fa
kereszt a Palicson élő Zombori házaspár, Attila és Rózsa ajándéka.4 Az új, 
vörösre festett vallási kisemlékre is az eredeti fakereszt felújított kor
puszát szerelték, amely alá egy feliratos fémtáblát helyeztek:

Felújította a ludasi 
Egyházközség 2000-ben

Zombori Attila és Rózsa 
ajándéka Palicsról

2000. július 16-án, tábori mise keretében megáldották a felújított 
keresztet. Az eseményről a Hét Nap is beszámolt.

1 Vitézhalom; domb, a Ludasi-tó déli csúcsától kissé távolabb. Ásotthalom  
(Vágotthalom); domb, a Határút és a Kanizsai út kereszteződésénél, a 
Határút kettészeli a dombot (Penavin-Matijevics). A halmot több, XIX. száza
di térkép is Vitézhalom ként jegyzi a fenti helyen. Többek között az 1887-es, 
Karvázy Pál-féle térkép (Iványi I.). A helynévtárban: Kanizsai út; út, Kanizsa 
felé, Ludas közepén halad át, 1869-ben így említik a gazdasági tanácsülés 
jegyzőkönyvében: ujonanti nyitott Kanizsai Országút Ludason keresztül. 
Iványi I. szerint e dombot Vitézhalomnak nevezték már az 1700-as években. Ezt 
támasztja alá a SzTL-ban, a 38.24.18/1758-as jelzésű, szerb nyelvű okmány, 
amely szerint, Mukić Péter martonosi bíró, 1758 március 30-án, Martonoson kelt 
levelében jelenti Szent Mária városának, hogy a következő szombaton 
találkozniuk kell a Vitézhát nevű dombon, hogy kijelöljék a határokat. Továbbá 
kéri, hogy áldomásnak valót is hozzanak magukkal a Szent-Máriaiak!

2 Kutatásaink szerint ezen a helyen az első keresztet még 1875-ben felállították -  
Piukovits Ágoston és felesége (lásd alább). Az 1930-as felmérésű részletes 
térképen bejelölték a vallási kisemléket.

3 A két fivér családja jelenleg is a Kanizsai út északi oldalánál álló szálláson él, 2- 
300 méternyire a dombon álló kereszttől. Péity Ferenc és felesége, Dongó Mária 
(1938), valamint Péity Rudolf, Radócki Ottília (1944-1998) özvegye.

4 Zombori Attila (1965) és Bíró Rózsa (1968) ajándékozták az akácfát a 
kereszthez, amelyet az adományozó Zombori Attila faragott ki s 2000. augusz
tusában, a falunapon szentelték fel a keresztet.
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A forrásmunkák szerint Piukovits Ágoston városi ügyvéd és felesége, 
Matkovits Katalin a birtokszerzést követően, 1875-ben egy fakeresztet 
állítottak Ludason. Tormásy G. jegyzékén (1883): 1875-ben Dulich 
Dávid és Jakab fivérek a györgyéni pusztán kőkeresztet, Piukovits 
Ágoston a ludas pusztán fakeresztet, a Vukovich család a tavankúti 
temetőben szintén fakeresztet állíttattak.

Az 1845-ös telekkönyvi összeírásban Piukovits Ágoston neve még 
nem szerepel a ludasi földbirtokosok között, ám 1868-ban már jelentős 
nagyságú birtoka van a Ludasi-tó délkeleti partjánál.1 A következő 
évtizedekben egy nagyobb majorságot is felépítettek Piukovitsék a Vitéz
halom közelében, amelyet a későbbi térképeken Piukovits-szállásként 
jelölnek.2

Az emeltetési évből és a birtok közelségéből valószínűsítjük, hogy a 
Vitézhalmon levő fakeresztet Piukovits Ágoston állította 1875-ben, és 
csak a későbbi tulajdonosról nevezték el Böröcz-keresztnek.

1 Az 1845-ös kataszteri összeírásban egyetlen Piukovits nevű birtokos van 
Ludason, Márkus, akinek 35 lánc szántója volt a templom környékén. Nem volt 
rokonságban Piukovits Ágostonnal, aki az 1860-as években vált ludasi bir
tokossá. Ekkor cserélte el a szabadkai szántóinak egyik parcelláját Füleki József 
ludasi kertésszel -  az 1845-ben Füleki József, György és Verona nevén vezetett 
25 lánc szállásföld felét kitevő szántó a tó délkeleti oldalában (SzTL, 
2555/polg.l868).

2 Piukovics tanya a Ludasi-tó délkeleti csücskénél (Lalia G.).

Piukovits-kereszt

Laczkó-kereszt
Laczkó József városi ügyvéd egy fakeresztet emeltetett 1831-ben 

Ludason, amelynek fenntartására pénzbeli alapítványt tett a Szent Teréz- 
plébánián.

A XIX. századi forrásmunkák többször is megemlítik. Pacher F. 
(1844): 28. Zentára vezető út mellett. -  Fából-képpel. -  D. Jós. 
Laczko. -  ex 100 ft. -  alapítványozva 1841-ben. Demerácz A. 1848- 
ban azon keresztek közé sorolja, amelyek kimaradtak az 1845-ös jelen
téséből: ... a) Laczkó Josef ügyvéd úré van a9 Ludas puszta 
Suplyáknak1 elnevezett részén zentai út mellett, megalapítva 100 
vftkal a ’ templomnál. Ugyanebben a jelentésben a közkeresztek 
plébániák szerinti felosztása kapcsán is megemlítik: ...a ’ Ludas pusztá
nak temploma előtt álló Pukkel István, ’s ezen puszta suplyáki for
dulatán található Laczko Jósef ’s Czernyakovits Antal urak keresztei,
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Laczkó-ke reszt (1882)

ezen vagy is sz. György külváros plébániához tartozandóknak tar
tom. Tormásy Gábor 1883-ban valószínűleg tévesen írta le az ügyvéd 
nevét): 1830-ban Cernyákovits Antal, 1831-ben pedig Laczkó Antal 
ügyvéd tétettek a suplyáki pusztára egy fakeresztet.

Az 1845-ös évi térképek és telekkönyvi felmérések2 szerint a város 
VII. körében lakó Laczkó József3 ügyvédnek 84 lánc szántó volt a tulaj
donában Ludaspusztán, a 292-es számú parcella a Zentai út délnyugati 
oldalán. A telekkönyvben mellékelt térképen4 egy kereszt van bejelölve a 
parcella északi részén, a Zentai út déli oldalán -  hatszáz méterre észak
nyugatra a Suplyáki csárdánál, illetve a Zentai út és a községi Határút 
kereszteződésétől.5

Az 1882-es, telekkönyvi célokra készült térképen is be van rajzolva a 
31100-as számú parcellán, amely a századfordulón Merkovits Andrásnak 
és feleségének, Harczi Zsófiának a tulajdonában volt.6

A Laczkó-kereszttel kapcsolatosan nem tudtuk nyomon követni az 
1882 és 1938 közötti eseményeket. 1938-ban az elkorhadt fakereszt 
helyén a Vince család kőkeresztet állított, amely napjainkban is áll az út 
mellett (lásd alább).
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1 A puszta déli részét, a Zentai út környékét is Suplyáknak nevezték az elmúlt 
századokban. Már Iványi I. is így említi Ludas határrészeinek felsorolásában: ... 
a zentai út melletti földek a hasonlónevű halomról (már 1756-ban is) 
Suplyáknak neveztetnek.

2 SzTL, F 272. 1042.
3 A keresztállító életrajzi adatait nem sikerült felderíteni, az bizonyos, hogy 1855- 

ben már nem élt. A SzTL, 10-A-97/1855-ös jelzésű végrendeletben néhai Laczkó 
József ügyvéd úr földjét említik Ludason.

4 Tóth Sándor városi főmérnök 1845. július 23-án készítette a puszta déli részét 
bemutató térképet (SzTL, 3.1.3.40).

5 Penavin-Matijevics helynévtárában: Suplyáki csárda; csárda, a Határút és a 
Zentai út kereszteződésénél.

6 SzTL, F 75.7.

Vince-kereszt
A Laczkó-kereszt helyén mintegy hetven éve már egy fehér 

márványkereszt áll, melyet a Vince család emeltetett 1938-ban.
A levéltári adatok arról tanúskodnak, hogy az 1800-as évek első 

felében az út északi oldalán, a kereszthellyel szemben Vince Jánosnak1 
számottevő nagyságú birtoka volt, amely a két világháború között is a 
család tulajdonában maradt.

A keresztállító Szabadkán élő dédunokája2 szerint a múlt század 
harmincas éveiben a családi birtok nem terjedt ki a Zentai út déli oldalára, 
és Vince Dániel özvegye a birtokával szemben álló, gazdátlan fakeresztet 
cserélte kőből készültre.

Napjainkban a lakatlan környéken, a szántóföldek közepén áll a 
kovácsoltvas kerítéssel körülkerített vallási kisemlék. Néhány sor 
téglaalapon és terméskő alapzaton nyugvó talapzatának északkeleti 
oldalán a felirata:

DICSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS 
ISTEN DICSŐSÉGÉRE EMELTETTE

Özv. VINCE DÁNIELNÉ 
s z ü l .  DEÁK ETEL1 És f ia  DEZSŐ 

1938. m áju s 22.

MÁRVÁNYIPAR
SUBOTICA
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Az egyenes végű felsőrészen elhelyezett tartozékaiból csak a 
fémöntvény korpusz van meg. A csúcsrészről hiányzik az INRI-tábla.

A négyszáz lánc nagyságú családi birtokot az adatközlők szerint a II. 
világháború alatt az egyedüli örökös, a feliratban említett Dezső, elkár
tyázta. A rossznyelvek szerint így legalább az államosítás traumájától 
megvédte magát és családját. A gazdátlanná vált keresztet a hatvanas 
évekig a környéken lakó hívők gondozták, de miután a közelében álló 
tanyák többségét is lebontották, karbantartók nélkül maradt a vallási 
kisemlék. Az enyészetnek induló objektumot néhány éve felújíttatta a 
helyi, békovai plébános4 és a környék gyér számú hívője, akik időnként 
friss virággal díszítik a szántók közepén álló kőkeresztet.

1 Az 1845-ös kataszteri összeírás szerint a VIII. körben lakó Vincze Jánosnak 30 
lánc összterületű két parcella volt a birtokában Ludas-pusztán. Az egyik, a 21 
láncos telek a Laczkó-féle kereszttel szemben, a Zentai út északkeleti oldalán 
(SzTL, F 272. 1041-42).

2 Az emeltetők dédunokája, illetve unokája, Ruzman Rudolfné Vince Magdolna 
(sz. 1956).

3 Az Bajai temetőben 1912-ben sírkápolnát építő verusicsi földbirtokosnak, Deák 
Istvánnak a leánya, Deák Etel volt a keresztállító, aki az 1870-es évek elején 
született és az 1950-es években hunyt el. Három évvel a keresztállítást 
megelőzően özvegyült meg. Vince Dániellel való házasságában csak egy felnőtt
kort megért fia, az 1890-es évek elején született Dezső, Vince Dezső és Szűcs 
Ilona fia, Vince Magdolna édesapja, Vince Imre (1911-1991), az 1921-ben 
született Sterbik Erzsébet férje volt az adatközlőm.

4 A békovai plébánia fedésterülete a Zentai út déli oldaláig terjed.

Kuntić-kereszt
Az egykori, XIX. századi Pukkel István-féle birtokon napjainkban egy 

fakereszt maradványa látható a Zentai út déli oldalán, kétezer méterre 
északnyugatra a hajdani suplyáki csárdától. Az 1845-ös telekkönyvi 
összeírások és a részletes térkép szerint a jelzett helyen a Zentai út mind
két oldalán elterülő, 52,5 lánc nagyságú birtok, Pukkel István szabadkai 
szűcsmester nevén vezették.

Pukkel István 1845-ben fakeresztet állított a ludasi templom előtt, 
amely azonban tíz év után feleslegessé vált, mert Katona Sörke György 
hagyatékából kőkeresztet emeltettek 1855-ben helyette. Feltételezésünk 
szerint a fakeresztet alapítója, vagy örökösei 1855 után áthelyezték a 
családi birtokot átszelő Zentai út mellé. Az 1882-es térkép szerint a 
30983-as tk.-i szám alatti parcellán van berajzolva az országút és az egy- 
egy nagyobb szálláshoz vezető családi út kereszteződésében. A
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telekkönyvi összeírások szerint a 
jelzett parcella a századvégen Pukkel 
István fiának, Pukkel Sándornak és 
feleségének, Hoffmann Teréznek a 
tulajdonában volt.1

Az impériumváltást követően 
került a birtok a kereszttel a Patarica 
melléknevet viselő Kuntić házaspár, 
Nikola és Olívia tulajdonába. A 
továbbiakban ők gondozták a vallási 
kisemléket, amely mögé 1921-ben 
felépítették a tanyájukat is -  így 
került a kereszt a tanyaudvar 
délkeleti szögletébe. A családi hagyo
mány szerint egy tető nélküli, fa
kereszt volt, melynek a tartozékai, az 
INRl-tábla, a korpusz és a Mária- 
dombormű fémöntvényből készültek. 
Az új tulajdonos családja többször is
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felújította, az 1954-es restaurálást felirattal is megjelölték a kereszten: 
KUNTIĆ MARKO 1954 G. PONOVIJO (vagyis: Felújította Kuntić 
Marko 1954-ben).2

Az 1954-es keresztújító három fia (Staniša, Luka és Stipan) közül az 
1932-es születésű Luka örökölte a tanyát amelyet 1974-ben lebontottak 
és elköltöztek a Palicsi-tavat megkerülő Terelőúton álló házukba.

Az elnéptelenedett környéken gondozók nélkül maradt a 15 
méternyire az út déli oldalától, ecetfacserjésben egy magasabb fa koroná
ja alatt álló kereszt. Néhány éve megrongálták, ekkor a tulajdonos lesze
relte róla a tartozékait és átszállította az új otthonukba. A régi helyen nap
jainkban csak a függőleges keresztszár áll, amely már nem újítható fel -  
Kuntić Luka és felesége, Vojnić Tunić Milka egy új fakeresztet akarnak 
állítani a Terelőúton, amelyre a réginek a tartozékait fogják felszerelni.

1 Pukkel Istvánnak, az eredeti kereszt emeltetőjének a fia volt Pukkel Sándor, aki 
1874-ben Nepomuki Szent János-szobrot állított a Zimonyi úton. Pukkel István 
szücsmester 1843. június 8-án a VI. köri 589-es számú házát Sándor fiának, szin
tén szűcsnek ajándékozta (SzTL. 9-B-22/pol. 1843). A városi ház mellett a ludasi 
földbirtok nagyobb részét is Sándor örökölte, az ő nevén voltak vezetve a század
végen a Zentai út melletti. 30821-24 és a 30983-86-os számú parcellák (SzTL, F 
75.7.).

2 Az 1954-es felújítók: a birtokszerzők fia, Kuntić Marko (1899-1981) és felesége, 
Horvacki Lozika (1898-1974).

Matković-kereszt
A Zentai út 11,2 km-nél (1929-es jelzés) egy elkorhadt fakereszt 

maradványai hevernek az út menti cserjésben. A környékbeliek 
Matkovió-féle keresztként ismerik a galagonya és akáchajtások között 
alig észrevehető keresztdarabokat.1

A családi hagyomány szerint Matković Sándor (1872-1934) és 
felesége, Gabrić Maria (1870-1943) az 1900-as évek elején egy 102 lánc
nyi birtokot vásároltak Ludason, a Zentai út déli oldalán, amelyen az első 
években már szállást is építettek.2 A házaspárnak 6 gyermeke3 érte meg a 
felnőttkort, de a tanyán csak az 1895-ben született Stipan fiuk maradt a 
feleségével, Francišković Lozikával (1897-1974). 1922-ben megszületett 
a birtokszerzők első fiúunokája, akit a nagyapja után Šandornak 
kereszteltek.4 A menye terhessége alatt tett ígéretét teljesítette a boldog 
nagyapa, amikor a jelzett évben egy fakeresztet emeltetett a tanyánál, 
néhány méternyire a Zentai út déli oldalától. Az édesapa pedig, az 1925- 
ben bekövetkezett korai halála előtt, léckerítést csináltatott, majd 
galagonya- és az akácfákat ültetett a kereszt köré.
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Adatközlőim szerint pléhtetős, bádogmellékes fakereszt volt, amely
nek az északi oldalába a következő feliratot vésették az emeltetők: NA 
BOŽJU SLAVU PODIŽE O B ITELJ ŠANDORA M ATKOVIĆA 1922 
GOD (vagyis: Isten dicsőségére emelteti Matković Sándor családja 1922- 
ben).

A tanyán ifj. Matković Sándor maradt a feleségével, Kopilović 
Mariával (1920) és 1965-ig gondozták a keresztet, majd ezt követően az 
új tulajdonos, Gabrić Tomo és családja vállalta a vallási kisemlék karban 
tartását. A 70-es években azonban elnéptelenedett a környék -  a tanyákat 
lebontották, a családok pedig beköltöztek a környező településekre 
(Békova, Palics, Ludas, Szabadka). A gondozók nélkül maradt fakereszt 
enyészetnek indult és a kilencvenes évek elején kidőlt egy viharban. Nem 
újították fel, emiatt eltűnnek a darabjai. A Matković család azonban, még 
ilyen állapotban is a sajátjának vallja5 és a környéken élő kisszámú hívő
vel néha friss virággal díszítik a kereszthelyet.

1 Az elmúlt évtizedben a vízszintes keresztszár a pléhkrisztussal hol a fűben he
vert, hol pedig valamelyik fának a koronájába lógott, szívósan ellenállva a végső 
megsemmisülésnek.

2 Az 1845-ös és a századvégi telekkönyvek szerint a XIX. században a kereszt 
közvetlen környéke a Sokcsits család tulajdonában volt. Sokcsits Miklóséban 
1845-ben, illetve Sokcsits Páléban, Istvánéban és Györgyében a századvégen 
(SzTL, F 272.1042. és F 75.7.). Tőlük vásárolhatta a későbbi keresztállító, illetve 
az édesapja, az 1849-ben született Matkovits István a birtokot.

3 Matković Sándor és Gabrié Marija gyermekei: Veco (Félix), Mark, Nikola, 
Marija, Stipan (1895) és Julija (sz. 1903-ban férje Babičković Pero).

4 Matkovié Stipan (1895-1925) fia.
5 Matkovié Sandorék a kereszten lévő festett Mária-táblát bevitték a városi házuk

ba -  a Csapajev utca 20-ba.

Kuntić Vranje-féle kereszt
Az 1881-es katonai és az 1882-es kataszteri térképen egy kereszt van 

bejelölve a Zentai út 9. km-nél, azon a helyen, amelyen Kuntity Ferenc 
szállását is berajzolták. Napjainkban nincsenek tanyák a közelben, de az 
út északi oldalán lévő alacsonyabb dombon (20 méternyire az útsze
gélytől), galagonya- és krisztusfák gyűrűjében ma is áll egy bádogtetős, 
fémöntvényű mellékekkel (INRI-tábla, korpusz, Mária-dombormű) ellá
tott fakereszt, amelyen kivehetők többszöri felújításának nyomai.

A kereszt déli oldalába vésett feliratot részben eltakarja a fémöntvényű 
Mária-dombormű, de a korhadás miatt a látható része is csupán hiányosan 
olvasható:
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Kuntits-kereszt (1882)

... VRANJE 
KUNTIĆ I SUP 
RUGA MATIL 
DA SKENDE 

ROVIĆ

OBNOVILI LAZO 
KUNTIĆ I SUPRUGA 

JANJA PUZIĆ 
2 1 \ . . .  .

Vagyis: Kuntić Vranje és neje, Skenderović Matild. Felújították 
Kuntić Lazo és neje, Puzić Janja (Ágnes) május 27-én.

A keresztállítás pontos évszámát valószínűleg nem ismerték a 
felújítók, de az eredeti emeltetőkre vonatkozó adat elfogadható, még 
akkor is, ha a forrásokban nem találtunk rájuk utaló feljegyzést.1

A családi hagyomány szerint a puszta első telepesei között már meg
jelentek a Kuntits család tagjai, akiknek birtokai zömmel a Zentai út mel
lett, illetve a mai kereszthely közelében voltak.2 A betelepülők kései utód
ja, Kuntits Ferenc (1811-1896) és felesége, Szkenderovits Matild az 
1800-as évek közepe táján emeltethették a keresztet az ősöktől örökölt 
birtokon.3 A feliratból kiindulva ez még a feleség 1876-ban bekövetkezett 
halála előtt megtörtént. Az alapítványi pénzeket az 1860-tól plébániai 
rangra emelt ludasi lelkészségen fizethették be, mert nem szerepel sem a 
Szent Teréz-, sem a Szent György-plébánia keresztjegyzékein.

A 85 évet megélt keresztállító4 halála után az ősi szálláson a Péter 
fiától származó unokája, Kuntits Lazo (1870-1951) és felesége, Puzits 
Janja (1870-1944) maradtak.5 Ők gondozták a vallási kisemléket, melyet
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a két világháború között fel is újítottak. Hét gyermekük6 közül Pero és 
családja lett a háború utáni kisajátítás után meghagyott néhány holdnyi 
szántó és a tanya tulajdonosa -  a nyolcvanas években költöztek a város
ba, majd ezt követően lebontották a szállást. A keresztet a továbbiakban 
ők tartották karban és a 70-es években, miután kidőlt egy viharban, újra 
felállították -  lefűrészelték az alsó, elkorhadt részét, majd a megmaradt 
keresztszárat egy alacsony oszlophoz erősítették. Ekkor kerítették körül a 
ma is látható kovácsoltvas kerítéssel.

A család továbbra is magáénak vallja a vallási kisemléket, amely nap
jainkban elhagyatottan áll az út mellett és csak az erre legeltető juhászok 
díszítik néhanapján friss virággal. Húsvétkor és mindenszentekkor azon
ban a környékbeliek is felkeresik egy-egy ima erejéig.

1 A kereszt környékén, a Zentai út mindkét oldalán található parcellák az első 
telekkönyvi összeírásoktól napjainkig a Kuntits család birtokában voltak, tehát 
kevés a valószínűsége, hogy más családok keresztet emeltethettek volna ezen a 
helyen.

2 Az 1845-ös telekkönyvi felmérések szerint a későbbi kereszt közelében a Zentai 
út északi oldalán több Kuntits nevű birtokos is volt. A keresztet az összeírás sze
rinti 237-es számú, 380 lánc nagyságú parcellán emeltették, amely 1845-ben 
Kuntits Lőrinc tulajdonában volt (SzTL, F 272.1042.).

3 1853-ban végrendelkezett a keresztállító édesanyja, özvegy Kuntits Lőrincné 
Vojnits Zélits Lúcia városi házáról (Kuntits Lázártól vásárolták), 364 lánc ludasi 
földjéről, tanyájáról és malmáról. Három fia közt osztotta fel a javakat, de zöm-
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mel Ferenc fiára hagyta vagyonát, mert Péter egyedül élt, Márk pedig 
betegeskedett és a Vojnich Tunich Katalinnal kötött házasságában nem voltak 
gyermekei. A végrendeletet öt év után, a hagyatkozó halálát követően, 1858-ban 
hirdették ki (SzTL, 10-A-70/1853.)-

4 Kuntits Ferenc városi háza az I. kör 390-es szám alatti telken volt. A Wesselényi, 
Vata, Kölcsey és a Katona utcák (a mai Radié fivérek, M. Bogovié, Május 1. és 
a S. Marinkovié utcák) által bezárt egész tömb a Kuntits család tulajdonában volt 
a XIX. század végén (SzTL, I. köri építési engedély 11/1895).

5 Kuntits Péter és Szudarevits Mária fia.
6 Kuntić Marta (1893-1972), Janja (1913-1976), Lazo (1899-1981), Pero, Vranje, 

Stipan és Marija.

Csobán(ov)háti kereszt
A puszta délkeleti részén az 1800-as években egy impozáns magas

ságú határdomb emelkedett. A egykori hármas határt (Szabadka
iban izsa-Martonos) jelölő dombot Csobán(juhász) hátnak nevezték a 
XIX. századi iratokban.1 A domboldalban, a Ludast Verusicstól elválasztó 
út északi, ludasi oldalán egy fakereszt állt az elmúlt évekig, melynek az 
emeltetőjéről semmit sem tudnak a környéken.

Az 1881-es katonai térképen a jelzett helyen berajzolták a keresztet, 
ahogyan az 1882-es, telekkönyvi célokra készült térképen is -  
tízméternyire a határt jelentő útkereszteződéstől északnyugatra, a 31143- 
as számú parcellán.

A szomszédságban lakó adatközlők2 szerint a 80-as évekig megvolt a 
tető nélküli, pléhmellékekkel ellátott fakereszt, amely korhadt állapotban 
kidőlt egy nyári viharban. Nem újították fel és a darabjait sem őrizték 
meg, így napjainkban semmi sem utal arra, hogy a közelben egykoron út 
menti kereszt állt. Az írott források adatainak elemzése szerint ezen a 
helyen emeltetett fakeresztet Czernyákovits Antal 1830-ban (lásd alább), 
melyet utóbb többször felújítottak, amely azonban a XX. század végére 
tönkrement.

1 Iványi I. leírásában a keleti községhatár: ... a határvonal délre fordulva a 
Viíézhalomná/ húzódik el, s lejebb a Suplyák csárda körül délny. felé hajlik, 
jobbfelöl mindig Ludas pusztát választja el a balfelől elterülő martonosi 
földektől ... Csobánov-hátnM (halomnál) Verusity pusztát éri a határvonal, 
mely délny. irányban tovább ... A Penavin-Matijevics féle helynévtárban 
pedig: Határút; út, az E5-ös útról az első Büki hídnál délre fordul a Kanizsai 
útig, majd dél-délnyugatnak, a Suplyáki csárdánál, a Zentai úton keresztül 
a Hármashatárig halad. Nevét onnan kapta, hogy Szabadka és Martonos 
határán van.
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1 A közvetlen közelben levő szálláson lakó Bicskei Rozália (1923) és Rózsa (1928) 
szerint temetkeztek is a domboldalba, mert szántás közben a keresztnél időnként 
fakoporsó maradványok is előkerültek.

Czernyákovits-kereszt
1830-ban emeltetett Ludason, a pusztai birtokánál egy fakeresztet 

Czernjákovits Antal városi hivatalnok. A kereszt fenntartási alapítvány
nak összegét a Szent Teréz-plébánián fizette be. Demerácz Alajos az 
1848-as jelentésében két helyen is említi a keresztet. Először azok között, 
amelyek valami oknál fogva kimaradtak az 1845-ös jelentéséből: C) 
Czernyákovits Antal városi kiadó1 ur felállított ’s a ’ Terézia 
plébániánál 30 v. fkai megalapított egy keresztet, melly Supláki for
dulatban2 lévő földjén van., majd pedig a plébániák szerinti 
besoroláskor jegyzi: Mi a’ meghagyott osztályzást illeti, azt azzal 
telyesítem, hogy mivel a’ kebelbeli plébániák osztályozása szerint a’ 
szent György nevet nyert külvárosi plébánia fiók egyházul Ludas 
pusztát kapta, azon két kereszten kívül, melly a9 városban ezen plébá
nia kerületében van ... a9 Ludas pusztának temploma előtt álló 
Pukkel István, ’s ezen puszta suplyáki fordulatán található Laczko 
Josef ’s Czernyákovits Antal urak keresztei, ezen vagy is sz. György 
külváros plébániához tartozandóknak tartom, valamint...
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Tormásy G. is megemlíti (1883): 1830-ban Cernyákovich Antal, 
tétettek a suplyáki pusztára egy-egy fakeresztet.

Az 1845-ös telekkönyvi összeírásban Czernjákovits Antal neve nem 
jelenik meg a pusztai birtokosok között, ám egy 1852-ben kelt végren
deletben megemlítenek egy parcellát, amely Czernyákovits Antal és 
Sztipits M árta  szomszédságában található. Mivel Stipits Márta egy 
tagban lévő birtoka3 a pusztán a községi Határút és a Ludast Verusicstól 
elválasztó út keresztteződésének északi szögletében terült el, a fentiekben 
tárgyalt, Csobánhát közelében található keresztet emeltethette 
Czernyákovits Antal 1830-ban.

1 A városi kiadó és segédkiadó városi hivatalnok volt és a különböző okiratok 
kiadásával, kézbesítésével foglalkozott (Iványi I.).

2 A régi helynéven Suplyáki fordulatnak a puszta délkeleti részét, a Határút 
közvetlen környékét nevezték.

3 Az 1845-ös telekkönyvi összeírásban a puszta délkeleti szögletében a 305-ös és 
a 306-os számok alatti parcellák Sztipits Sztaniszló özvegyének és Radits Pál 
feleségének, Sztipits Mártának a tulajdonában voltak. A 95 láncnyi szállásföld a 
századvégen már a Vaszilyev, Halbrohr, Romits családok birtokában volt (SzTL, 
F 272.1041-42).

SZENT KATALIN-TEMPLOM

A ludasi hívek vallási életének megszervezése a XIX. sz. elején aktu
alizálódott. Az első évtizedekről, Tormásy G. munkájából merítve, Iványi 
I. részletesen beszámol közismert monográfiájában. A mai szerzőkhöz 
(Beszédes V, Rajšić S.) hasonlóan, mi is az általa leírtakra fogunk 
támaszkodni a továbbiakban.

A már-már településsé növekedő, a puszta központi részein felsza
porodó szállások lakóinak lelki gondozását szolgáló javaslatokra, érsek- 
ségi és városi szinten is, először 1816-ban került sor. Az érsek által aján
lott lelkészség megszervezésének gondolatát a városi hatóság akkor 
elvetette, mondván, hogy elég gondot jelent nekik a városi Szent Teréz- 
plébánia szervezetlensége -  előbb annak a dolgait kell rendbe tenni. A 
kalocsai érsek nyomására 1817-ben mégis felmérették Vlassich városi 
mérnökkel a pusztát és várták a jelentését a megfelelő templom- és 
temetőhelyről. A mérnök a jelentéséhez mellékelt térképen kereszttel 
jelölte meg az általa legmegfelelőbbnek tartott helyet. Vlassich mérnök -  
a tó nyugati partja mellett párhuzamosan húzódó dűlőút mellett, a 
Loncsárevits Jakab-féle földek keleti végében jelölte ki a templom 
helyét.1 A város nem halaszthatta tovább a lelkészség megszervezését,
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ugyanis a pusztán ekkor már több mint 2000 hívő élt. 1818 márciusában 
megegyeztek a római katolikus egyházzal egy 2400 négyszögöles terület 
kihasításáról a Vlassich által ajánlott helyen a templom, papiak és temető 
részére. Ugyanakkor kötelezettséget vállaltak a templom és a papiak 
felépítésére, amit 1821 -re részben teljesítettek -  felépítették a templomot, 
amit azonban csak 1832-ben szenteltek fel Szent Katalin szűz és vértanú 
tiszteletére.2

A felszentelésétől napjainkig több alkalommal újították, bővítették, 
tornyot építettek rá, festették, rendezték a környékét -  1843-ban, 1868- 
ban, 1871-ben, 1926-ban -  újabban a 60-as években és végül 1999-2000-
ben is restaurálták.3

A felszentelését követően a Pukkel-féle közkereszt állt a bejáratánál, 
amelyet 1855-ben kőkeresztre cseréltek Katona György hagyatékából. 
Jelenleg az 1938-ban, özv. Vörös Ágostonná által emeltetett márvány
kereszt látható a templombejárat előtt.

A lelkészség 1841-ig a Szent Teréz-plébánia fiókegyházaként 
szerveződött, majd az újonnan alapított Szent György-plébániához 
csatolták. 1860-tól önálló plébániaként működik. Az országváltást 
követően is megmaradt önálló plébániának az 1923-ban megalapított 
Apostoli Kormányzóság kereteiben, hiszen 1928-ban már 7249 hívő lelki 
gondozását kellett vállalnia (Petrović K.). A két világháború között mega
lapított palicsi és hajdújárási plébániák részben tehermentesítették a lu- 
dasit, ahogyan a néhány éve alapított noszai is ezt a célt szolgálja.

1 SzTL, 3.1.3.23.
2 A templomszentelést Ferenczy György bajsai esperesplébános végezte el 1832. 

március 12-én.
3 SzTL, 1843-as évi tan.jgyk: 658/71 és 1004/96; 1868-as tan.jgyk: 5245; 1871-es 

évi tan.jgyk: 4543/203 és 5037/240; 1247/mérnöki 1926.

Pukkel-kereszt
1844 decemberében fordult a tanácshoz Pukkel István1 városi szűcs

mester (szűrszabó) a keresztállítási szándékát közlő2 folyamodvánnyal:

Tekintetes Tanáts !

Ludasi Szentegyháznak jelenlegi tsekély haszonjöttei tekintetébül, 
a’ Kereszténység eránt tartozó, ’s tellyes szereteti indulatbul szár
mazó szándékomnak tellyesitésére, van szerentsém a’ Tekintetes 
Tanátsnak ezennel alázatossan jelenteni, hogy az érintett 
Szentegyháznak díszére egy feszülettel ellátott Keresztet, ugyan azon 
Szentegyház előtt felállítani szándékozván, annak épségbeni fen- 
tartására száz váltó frkat ajánlok, mirevaló nézve bátor vagyok a’
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Pukkel István folyamodványa (1844)

Tekintetes Tanátsot azeránt alázatossan megkérni, miként ebbéli 
szándékomnak tellyesítésére egy Tanátsnok Urat kiküldeni méltóz- 
tasson -  ki egyéberánt a’ Tekintetes Tanátsnak Kegyességibe ajánlva 
minden tisztelettel vagyok, és maradok. Szabadkán 1844-ki 
Deczember 20-án

A’ Tekintetes Tanátsnak
legalázatossabb szolgája. 
Pukkel Istvány kebelbéli 
polgár és szűr szabó mester.
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A ludasi származású Kádár József tanácsnok 1845 januárjának elején 
a tanácstól kapott megbízatás alapján elvégezte a kereszt alapítványo
zásának a pénzügyi eljárását, amelyről jelentést tett a megbízójának.3

Tekintetes Tanács !

Pukkel István Kebelbeli Polgár és szűrszabó mesternek % alatt 
ide zárt kérelem levele, melly által Ludasi szentegyház előtt általa 
felállítandó Keresztnek épségbeni fenttartására 100. váltó forintnyi 
ajánlata eránt szükséges rendeletet tanácsilag tenni esedezik múlt 
844-ik évi December 24-én 1912. Gazd. Szám alatt velem a végett 
közöltetett, hogy a kérelmezőtől 100. váltó forintokról kötelezvényt 
vegyek ki, és bétáblázás végett mutassam be -

Alázatossan jelentem, hogy én a kívánt 100. váltó forintokról szól- 
ló kötelezvényt % alatt Pukkel Istványtol ki vettem, mellyet 
bétáblázás végett ím előmutatok -

Szabadkán 845-ik évi Január 8-án

Kádár Jósef Tanácsnok -

Az 1845-ben állított keresztről Demerácz A. tanácsnok az 1848-as évi 
jelentésében számolt be a tanácsnak4 és abban megemlíti azokat a 
kereszteket, amelyek az előző, az 1845-ös évi jelentéséből kimaradtak: b) 
Pukkel István úré a9 Ludas pusztán lévő templom előtt, melly megvan 
100 v.ftkal alapítva a9 zentai, most már sz. Györgyi plébániánál mit 
n.t. plébános Dubicsánacz György ur is elismer.

A Szent György-plébánia 1854/5-re vonatkozó pénztári jelentésében5 
ez olvasható: Táblás Jegyzéke Szabad. Kir. Szabadka sz. György 
külvárosi templom gondnoka kezelése alatt létező sz. Keresztek fen- 
tartására hagyományozott tőkének 1854/5. évre. -  Hagyományosok 
Nevei: Pukkel István Ludasi fiók egyház előtti kereszt felállítója. 
Adósok nevei: maga az alapító. Kötelezvény kelte : 845 Januar 10-én. 
Tőke : 100 ft. 100-tól 6% számítva egy évre = 6 ft. Kimutatása azon 
időnek melly ideig a kamat kifizetve van: 1855 8-ban 31-ig. Kelt 
Szabadkán 1855-iki 9-ber 30-án. Szent György külvárosi egyház 
pénztárnoka.

Tormásy G. is az 1845-ös évre vonatkozóan vette jegyzékbe 1883-ban: 
1845-ben az ideiglenes szent-györgyi templom elé a Csóvich család 
egy díszes vörös márványkeresztet állíttatott; Pukkel István pedig a 
suplyáki pusztán egy fakeresztet.
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Tanácsnoki jelentés a Pukkel-keresztről (1845)

A fakereszt alig 10 évig állt a templom előtt, mert 1855-ben kegyes 
zsarolásnak engedve, kőkeresztet állítottak a helyébe Katona Sörke 
György hagyatékából.

Mi lett a további sorsa a Pukkel István-féle fakeresztnek? 
Feltételezésünk szerint az emeltető 1855-ben kivitette a Zentai út mentén 
található birtokához, ahol újraállíttatta az országút mellett (lásd a ludasi 
Kuntió-keresztnél).6
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1 Pukkel István (egyes okiratokban Pukkl) szűcsmester egyik háza az 1838-as és 
az 1848-as összeírás szerint a jelenlegi Matija Gubec utca 7. alatti ház, az egyko
ri Bercsényi utcában. A mestersége mellett földbirtokosként is említik az okira
tok -  70 lánc szállásföldje és 62 lánc szőlője volt a városban és határában 
(Subotičke novine, 2001. okt. 19.-i 42-es szám).

2 SzTL, 20-A-12/pol. 1845.
3 1845 évi tanácsülési jgyk: 69. jgyk. szám. -  Pukkel István által Ludason felál

lítandó keresztre ... tudósítás.
4 SzTL, 6-A-18/pol.l848.
5 SzTL, 296/aec. 1857.
6 Az 1864-ig már elhunyt Pukkel Istvánnak és feleségének, Istváncsits 

Erzsébetnek népes családja volt. Tíz gyermekük érte meg a felnőttkort, nyolc fiú 
és a két leány -  Sándor, József, Antal, György, Pál, Ferenc, János, István (ekkor
ra már ő is elhunyt, a gyermekei: István és Teréz), Mária és Ju lianna-, akik 1864- 
ben folyamodtak a tanácshoz az elhunyt szüleik után maradt örökség kapcsán 
(SzTL, 3144/pol. 1864.).

Katona György-féle kereszt
Katona Sörke György egykori 

juhász, Szabadka város választó pol
gára az 1852-ben kelt végren
deletében két pontban is említi a 
ludasi lelkészséget:1

... b.) E város György és Rókus 
külvárosi, úgy szinte Ludasi 
kültéri templomok mindegyikének 
száz, összesen 300 frat w. hagyo
mányozok olly kikötéssel, hogy 
magam ’s első nőm lelki nyu
galmáért évenként egy egy mise 
szolgáltassék; úgyszinte ...

... d.) Házam közelében a’ 
belvárosbúi vezető Pesti út, ’s 
Hangász útcák egybefolyásánál a’ 
fenálló kút táján, a’ mennyiben ezt 
életemben fel nem állítanám, 
továbbá a’ volt Zöldkoszorúgyne- 

vezett, Valitsek ’s Vojnits Dániel urak házaik közötti téren, valamint 
a’ ludasi templom előtt három kő keresztek felállítását ’s vasakbeli 
körülkerítését rendelem, mely célra az alapítványi szokott díjjal 
együtt, külön váltó ezer, ezer frat, öszvesen 3000 frat w. hagyomá
nyozok.2

184



A végrendelkező elhalálozását követően, a keresztek felállításával 
végrendeletileg megbízott Zomborcsevits Ferenc városi képviselő 1855 
szeptemberében fordult a tanácshoz, miután a nyár folyamán megrendelte 
és megcsináltatta a három keresztet: egyet vasból, egyet vörös márvány
ból, egyet pedig terméskőből. A tanács szeptember 14-i ülésén foglalko
zott az üggyel, részlet az aznapi jegyzőkönyvből: 1726. Zomborcsevits 
Ferencz képviselő Úr mint néhai Katona György végrendelete 
foganatosítója kéri a’ nevezett Katona György által alapított, ’s a’ 
Rókus kápolna, a pesti út ’s hangász utcza szegletén, és a ludasi temp
lom előtt felállítandó, már kész kő, illetőleg vas keresztek felállítási 
pontjainak vasalás meghatározása, ’s a9 foganatosító eljárással a 
szépítő bizottmányt, ’s a városi mérnököt megbizatni. A novemberben 
megtartott tanácsülés jegyzőkönyvéből már a felállított keresztekről 
értesülünk: 2121. -  Zomborcsevits Ferencz hites ügyvéd, ’s városi 
képviselő, mint néhai Katona György végrendeletének foganatosítója, 
nevezett Katona György által alapított, és már tettlegesen felállított 
három kereszt szabályszerű alapítványait öszvesen 90 pengő forinttal 
további intézkedésül bemutatja. A tanács a következő határozatot 
hozta: ... -  a’ Ludasi templom előtti kereszt alapítványa pengő 30 
ftval pedig a sz. György külvárosi templomi pénztárnak, hova Ludas 
mint üliális tartozik -  kamatozási kezelésül átadatni ’s számadási 
bevételbe rovatni rendeltetik.

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a templom elé, a Pukkel-féle 
fakereszt helyébe 1855 szeptembere és novembere között állították fel a 
terméskő keresztet. A talapzat felirata valószínűleg a nyugati oldalára volt 
bevésve és a megszokott megszövegezés lehetett: Az Isten dicsőítésére3 a 
végrendeletben említett vaskorlát kerítését is megcsinálhatták, amely 
hasonló lehetett a Katona György-féle városi közkeresztek kerítéseihez 
(lásd ott).

1938-ig állt a templom előtt e vallási kisemlékmű, majd a sors fin
toraként az elődjének a sorsában kellett osztoznia. 1938-ban a hívek 
összefogásával, közmunkában darabjaira szedték a megkopott, impozáns 
méretű objektumot és helyébe felállították a jelenlegi, díszes, Vörös 
Agostonné-féle márványkeresztet.

A Katona-kereszt kisebb darabjai elkallódtak az elmúlt évtizedekben, 
de a masszívabb tömbjei (alapzat, talapzat, talapzati korona) napjainkban 
is megvannak. Az adatközlők4 szerint 1938-ban e keresztdarabokat a 
plébániahivatal bejáratához helyezték, a veranda előtt kialakított virá
goskert sarokköveiként. Jelenleg is itt láthatók A mállás következtében 
megsemmisült a felirata, melynek nyomai még kivehetők a virágoskert 
keleti oldalánál levő kőtömbön.

185



1 A V. körben lakó. Sörke melléknevet viselő juhász. Katona György életrajzi 
adatait és az 1855-ös keresztállítások levéltári anyagára vonatkozó feldolgozást 
lásd a Könyörgésünk színhelyei 1. (Csúszó D., 2003).

2 SzTL. 10-A-46/1852.
3 A szöveg valószínűleg identikus lehetett a városi Szent Rókus-kápolna elé felál

lított kereszt feliratával (Csúszó D.).
4 Adatközlőm a templom közelében lakó Ajándi Magdolna (1947) volt.
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Az 1936-ban megözvegyült 
Vörös Ágostonná,1 Katona Marcella 
1938-ban egy fehér márványke- 
resztet emeltetett a megkopott, 
dísztelen Katona-kereszt helyébe, 
amelyet egy díszes, kovácsoltvas 
kerítéssel kerítettek körül.

Egy magasabb földhányásra 
helyezték a vallási kisemlékművet, a 
templom hossztengelyének vona
lától félméternyire északra, 11 
méternyire a bejárattól. Talapza
tának nyugati oldalán jelölték meg a 
kőfaragó műhelyt: MÁRVÁNY
IPAR SUBOTICA, valamint ide 
vésték a D IC SÉR TESSÉK  A 
JÉZU S KRISZTUS! üdvözlést is. 
A keleti oldalon a felirat:

Vörös-kereszt

HÁLÁBÓL 
ISTEN DICSŐSÉGÉRE

EMELTETTE 
VÖRÖS ÁGOSTONNÉ

ÉS CSALÁDJA
1938.

Az egyenes végű kereszt egyetlen tartozéka a fémöntvény korpusz. A 
karbantartását a plébánia személyzete és a hívők végzik.

1 Nem sikerült adatokat gyűjteni a keresztállító családjáról, az életrajzi alapada
tokat a ludasi temető nyugati részében található családi sírbolt keresztjéről olvas
tuk le -  Vörös Ágoston élt 83 évet, elhunyt 1936. febr. 28-án és felesége, Katona 
Marcella élt 85 évet, elhunyt 1946. febr. 12-én. Katona Marcella a Cvijó soron 
1923-ban keresztet állító Katona József nővére volt.
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Kopjafa (Emlékoszlop)
A millenniumi évre emlékeztetve, 

2001-ben még egy szakrális objek
tummal gyarapodott a szépen kar
bantartott templomkert. Egy kopjafát 
helyeztek el 2001 augusztusában a 
templom és a papiak közötti részen, 
az utcai kerítés mögött, tizenöt 
méternyire a templom délnyugati 
sarkától dél-délnyugati irányban.

Egy feliratos fémtáblát helyeztek 
el a keleti oldalán a következő 
szöveggel:

Milleniumi 
Emlékoszlop

Ludas, 2001. aug. 19.

LUDASI TEMETŐ

A Csurgó1 déli részénél, a műút nyugati oldalán áll a térség egyetlen 
temetője, a Budzsákkal szemben,2 kétkilométernyire délre az E5-ös 
nemzetközti úttól.

A ludasi temetők történetét feldolgozó néhány szerző munkájában 
több téves adat is található, amelyek közül a legfontosabbak a XVIII. 
század temetkezésére vonatkoznak.

A hódoltság alatt a puszta lakóinak temetkezéséről nincs adatunk. 
Feltételezzük, hogy a középkori templomok romjai körül temetkeztek -  a 
Hinga- és a Babahalmon, illetve a Székelyhalom közelében található 
középkori temetőben. Ezeket használhatták a hódoltság utáni első 
évtizedekben a zömmel pravoszláv vallású gyér számú pusztalakók is.

Mint már korábban említettük, Ludason az 1740-es években települ
nek le nagyobb számban szegedi gányók és az 1770-80-as években már 
2000-en éltek a pusztán, zömmel római katolikusok. Ludaspusztán 1817 
előtt nem volt temető -  Vlassich mérnök nem jelez ilyesmit a puszta első, 
részletes felmérésekor.3 Elképzelhetetlen, hogy bármiféle temető is 
lehetett a XVIII. században egyházi felügyelet nélkül. 1818-ban tesznek
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Kádár József jelentése a ludasi temetőről (1841)

először említést arról, hogy a templomépítéssel egyidejűleg helyet biz
tosítanak a temetőnek is. A városi tanács kénytelen volt most már a 
szervezés módozatairól gondoskodni, (jk. 190-194 sz.) s e célból az 
érsekség részéről febr. 17-én Mihálovics Márton almási plébános 
küldetett ide. Ez március 9-én (1818) a következő megállapodásra 
jutott a várossal : még ez évben fog a város templomot és paplakot 
építeni, az előbbire ezer _-ölet hasítanak ki, s éppen annyit a plébános 
lakása, kertje s udvara számára ; temetőre 400 _-ölet számítanak4 
(Iványi 1.).

A temető megnyitásának pontos éve napjainkig tisztázatlan. Az 1832- 
es, a templomszentelés éve látszik biztosnak, bár ennek levéltári 
bizonyítására a város részéről tett kísérlet 1881-ben is sikertelen maradt 
(Beszédes V.).

Az első temető pontos helyét illetőleg is eltér a kutatók véleménye. 
Egyesek a templom körüli elhelyezését tartják valószínűnek, míg mások
-  mivel az 1776-77-es császári leirat a templom körüli temetkezéseket az 
1881-es jelentésre hivatkozva megtiltja, a temető helyét a templom és a 
papiak mögötti, a tó felé eső keleti részén tartják valószínűbbnek.5
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Az 1845-ös telekkönyvi felmérésekben a mai templomhelyen a 122-es 
szám alatt vezetett 1 hold és 63 I-ö l területű egységes telek az ún. 
Templom út és a tópart között Templom és Temető telek megnevezéssel 
van bevezetve.6

Nincsen arra vonatkozó adatunk, hogy a templom mögötti temetőben 
állt-e nagykereszt. A templom közelsége miatt lehet, hogy nem tartották 
be az egyházi rendeletet, miszerint a temetőnyitáskor kötelezően fel kell 
állítani egy fakeresztet a temető központi részén (Csúszó D.). Ha volt is, 
valószínűleg fakereszt lehetett, amely nyom nélkül elenyészett a későb
biekben.

Kádár József jelentése a ludasi temetőről (1842)
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Kérdés, hogy meddig temetkeztek a hidasiak ezen a helyen. Az 1840- 
es évek elején új helyen nyitottak temetőt a pusztai kertészek számára, de 
tíz-húsz évig még temetkezhettek a régi helyen is. Mindenesetre 1881- 
ben a templom mögötti részt régi temetőnek nevezi Karvázy Pál városi 
mérnök.

1841-ben, a ludasi Egyházi Kormányzóság megalakulásának évében, 
Kádár József tanácsnok egy jelentést juttat el a város Gazdasági 
Tanácsához, amelyben a ludasi kertészek temetkezési gondjaira hívja fel 
a figyelmet:7

Tekintetes Tanács

Alázatossan jelentyük, hogy Ludason bizonyos osztálban a’ 
Templom közelében hivatalossan foglalatoskodván, láttuk hogy áz 
ottani Temető annyira meg telve légyen, hogy alig húsz, huszonöt test
nek el temetésére üres hely találkozzon, melynek miként lehető na- 
gyobbittása visgálatára ki küldöttséget rendelni melytoztasson

Szabadkan 9-ken 5-kén 841.
Kádár Jósef Tanácsnok -
Tótth Sándor városi Rendes mérnök

A jelentéssel kezdetét vette az új temetőhely kijelölésének hosszadal
mas folyamata,8 melyet a levéltári iratok9 elemzésével lépésről lépésre 
követhetünk. A terjedelmes levéltári anyagból csupán az ügyintézés 
kezdetén készült helyszíni jelentést (1841. december 8) és a Gazdasági 
Tanács 1842. szeptember 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvi kivonatát 
közöljük.

Tekintetes Tanács

Folyó évi November 5-én 1675. Gazd: számra nekünk meg hagya
tott, hogy Ludason temetőnek egy alkalmas helyet keressünk, és az 
illető tulajdonosokkal, annak ára eránt értekezzünk. —  Mire nézve 
alázatossan jelentjük, hogy folyó évi December 2-án Ludasra ki rán- 
dulván, és ott magunkhoz véven Tisztelendő Répási Mihály Urat 
mint Ludassi káplánt, Czorda Antal Földbiró Urat, kit magunkkal ki 
vittünk, és a Ludassi Elöljárókat úgy mint Táncos Jósefet, Baka 
Jósefet, és Berényi Istvánt, legelőször is ki mentünk a közlegelőre, a 
hol a Ludas és Fekete Csárda között találtunk ugyan alkalmatos 
helyet temetőnek, de mivel ez igen messze ki esik, az úttya árkokkal
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Plébánosi jelentés a ludasi temetőről (1872)

öszve szorítva igen rósz, és ehez egy nagy fokon is kellene körösztül 
menni, az említett Tisztelendő Űr, és az Elöljárók oda nyilatkoztak, 
hogy az érintett helyet temetőnek el nem fogadhattyák, mert még oda 
ki viszik a halottat sokaknak lovai el fog veszni az út rosszasága miatt
-  Innen vissza térvén le mentünk Ludasnak alsó részére, itt a korcs
ma mellett napkelet felé ismét találtunk temetőnek alkalmatos helyet 
az ország út mellett, melly a Városhoz tartozik, és a mellyet mind az
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említett Tisztelendő Úr, mind az Elöljáró Ludassiak alkalmatossabb- 
nak találtak azon okbul, mivel közelebb, úttya jobb, és az egészre 
nézve, fel vévén a túlsó Ludasiakat is, majd a közepin fekszik a 
kertészségnek -  Szabatkán 841-ik évi December 8-án

Kádár Jósef Tanácsnok
Tótth Sándor városi Rendes mérnök

A Gazdasági Tanács 1842-es évi jegyzőkönyvéből: 1396-dik sz: 
Felvétetett folyó évi September 24-én tartott választó polgárság (illés
nek jegyző könyve mellynek 3-dik sz: Kádár Josef tanácsnok, és Tóth 
Sándor mérnök múlt 841-ik évi 1909-k gaz. szám alatt, ludasi temető 
kijelelése tárgyában beadott tudósítására, mi szerint javaslatba hoza- 
tik, hogy Varga István Szentes, és Körtvélyesi Imrének mintegy 11/2 
láncz földje, melly közel ugyan a’ templomhoz, nem hosszú, ’s 
temetőnek alkalmas kijeleltessék temetőnek, és ezen 11/2 láncznyi 
földért, az illető tulajdonosok kérelme szerint Szutsits féle földből 
nékiek a város által 3 láncz föld megvétessen - ,0

Miután 1842 decemberében a Magyar Királyi Udvari Kamara 
Tanácsától megérkezett a földcserét engedélyező leirat,11 kimérték a 
temetőhelyet, amelyhez Korcsmár András engedett át ingyenesen útnak 
való földterületet a saját szántójából. Az 1845-ös telekkönyvi összeírás
ban12 látható, hogy ez a 140-es számot viselő, 2888 négyszögöl területű 
parcella, amely megegyezik a jelenlegi temető keleti részével.

Három évtized alatt ez a temető is megtelt. 1874. november 30-án 
temették az utolsó halottat. A plébános még 1872 májusában jelentést13 
küldött a városi hatóságokhoz a puszta temetőjének állapotáról:

Tekintetes gazsdasági szék !

Alázattal alolírt bátorkodom a’ tisztelt széket arról értesíteni, 
hogy a’ Ludasi temető jelenleg oly annyira már megtelt, hogy égető 
szükségé vált, temetési helységről mielőbb gondoskodni.

Midőn ezzel lelkészi köteleségemet teljesítem bátor vagyok a’ 
tettes gazdasági széket tiszteletteljesen felkérni : miszerint azon 
körülménynél fogva, hogy a’ jelenlegi temetői helyiséget legked
vezőbb esetben csak legfeljebb 4-5 honapon át lehet igénybe venni,-  
az új temetői helyiség kiszemlélése és kijelölése végett annak idejében 
jokoron intézkedni méltoztassék 

Kelt Szabadkán Május 29-én 1872 
A tettes gazdasági szék alázatos szolgája

Sártsevits István 
ludasi plébános

193



P lé bános i jelentés a ludasi temetőről (1905)
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Az elkövetkező három évben megtörtént a város részéről a 
helyszínelés14 a meglévő temető nyugati folytatásában húzódó telek 
felvásárlása15 és az új temetőhely körülárkolása tekintetében. A nagy
keresztnek szánt fakereszt mellékeinek a hiánya azonban megakadályoz
ta az új hely beszentelését. Jeszenovics János helyettes plébános 1875 
májusában a gazdasági tanácshoz folyamodott és a következőket írja: A 
Ludasi temető, mellyet a tekintetes egyházi védnökség a Ludasi 
híveknek nagylelkűleg használatul adott, hivatalosan átvan adva, 
körül is van már árkolva, csak a Kereszt van még hátra; a miért is 
híveimmel együtt tisztelettelyesen fordulok a Tekintetes Gazdasági 
székhez, miszerint Kegyeskednének egy keresztet bádog feszülettel 
együtt készítetni és bennünket avval megajándékozni, annyival is 
inkább, mert a régi temetőben nincs már hely, hová temettessenek el 
a holtak. Egyúttal egy temető kapuért is alázatosan esedezünk.

A tanács a 2993/1045-ös számú határozatában Malachovski László 
tanácsnokot bízta meg a fentiek beszerzésével, aki egy helybéli bádogos
sal tárgyalt a leendő ludasi temetői nagykereszt bádogmellékeinek az 
elkészítésével. Mivel sokallta a munkáért a 40 ft-ot, a tanács jóváhagyásá
val Váli Antal vaskereskedésében 36 ít-ért öntöttvas feszületet rendelt, 
amit a kereskedő néhány hónap múltán le is szállított a megrendelőnek. A 
tanácsnok októberi jelentése:16

Tekintetes gazd. tanács!

A ludasi uj sirkertben felállítandó keresztre szükségelt öntöttvas 
feszület Váli Antal helyb. vasárus által leszállítatván s alolirott által 
átvétetvén, az azért járó s f. 875-k évi 5717/1996 sz alatti határozattal 
helybenhagyott 36 ft díjösszeg -  nevezett szállítónak a házi pénztár
ból kiutaltatni véleményeztetik

Kelt Szabadkán, oktob. 24. 875
Malachovski László tnok

A gazdasági tanács 1875-ös évi jegyzőkönyvéből: 6577/2281 -  
Malachovszky László gazdasági tanácsnok a f. évi 5717/1956 számú 
gazdasági tanács meghagyásához képest jelenti, miszerint a Ludasi új 
sírkertben felállítandó keresztre szükségelt öntött vas feszület Vály 
Antal helbeli vasárús által leszállítatván, átvételezni, ezt is az azért 
járó 36 ft. öszeg nevezett szálítónak kiutalványoztattni véleményeztetik.
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Mindezek után az 1845-ös telekkönyvi felmérésen látható a 140-es 
számú telekkel szemben, amelyet Temetőtelek megjelöléssel rajzoltak be 
a telekkönyvbe, az 1875 őszén megnyitott az új, sorrendben a harmadik 
temető Ludason. Az 1882-es kisléptékű, telekkönyvi térképen már a 
jelenlegi helyen vannak a temetők, egy-egy kereszttel a központi részen.

Tizenöt év múltán, 1890-ben újabb temetőbővítést kezdeményezett a 
ludasi plébános. A nyugati temetőrész szomszédságában lévő, úgy
nevezett Hoffmann Simon-féle féllánc szántóval való bővítést ajánlotta a 
tanácsnak. Részlet a városi közgyűlés 1891. április 10-i ülésének 
jegyzőkönyvéből: 109/3747. Tekintve, hogy a ludasi temető kibővítése 
elkerülhetettlenűl szükséges, tekintve hogy a félláncz fold vételára a 
költségelőirányzatban kellő fedezettel bir, a félláncz főidnek 
Hoffmann Simontól _ ölenként 65 krval számítva leendő megvétele 
elhatároztatik, ... Augusztus folyamán megérkezett a belügyminisztéri
umi engedély és ennek értelmében küldte október 1-jén a plébános a 
következő sürgető értesítést:17

A ludasi temető (1882)
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121 sz/891
A tekintetes Tanácsnak

Szabadkán
Hivatalos tiszteletem kifejezése mellett van szerencsém becses 

tudomására adni a tettes Tanácsnak, miszerint a ludasi temető annyi
ra megtelt, hogy már nincs hely ahová temetni lehessen; azért azon 
tiszteletteljes kéréssel fordulok a tettes Tanácshoz, hogy a közgyűlés 
által megszavazott és a minisztérium által is helybenhagyott 
temetőnek szánt földterületet alulírottnak használat végett átadni 
szíveskedjék, hogy azt megáldhassam.

Ludason 1891. october hó 1-én
Jeszenovits János plébános.

Néhány nap múlva, október 10-én, a tanácsi határozat végrehaj
tásaként Vincze György gazdasági tanácsnok a városi főkapitánnyal, 
valamint a mérnöki osztály egyik tagjával a helyszínen kimérette a fenti 
szántót, és temetkezési célokra átadta a ludasi plébánosnak.

1905-ig a nyugati részen temetkeztek a ludasiak, de ekkor a magas 
talajvíz és a mocsarasodás miatt visszatértek a keleti parcellára, ahol 
rátemettek a legrégibb sírokra. Az elhagyott nyugati rész családi sírbolt
jaiba azonban ezután is elhantolták az elhunytakat.

Lucsits Jakab plébános 1905 februárjában következőkkel fordult a 
Városi Tanácshoz:18

Tekintetes Városi Tanács
Szabadkán.

Van szerencsém tisztelettel értesíteni a tekintetes városi Tanácsot 
mint sz. templomom Kegyurát, miszerint temetőnk rövid időn belül 
telve leend s így vagy új temetőről -  vagy pedig a régi temetőnek 
újabb kinyitásáról kell gondolkodnunk.

Egyben megjegyzem tisztelettel, hogy a régi temetőnek megnyi
tása akadályokba nem ütközik -  miután úgy az egyházi mint a világi 
szabványok szerint a legutolsó temetkezés /1874 XI/30/ óta a szokásos 
30 év elmúlott.

A tekintetes tanács mint Kegyuraság határozatát tisztelettel várva 
vagyok a tekintete tanács alázatos szolgája Lucsits Jakab plébános. 
Ludason, 905 febr. 22.

A ludasi r. k. plébánia hivataltól
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Néhány hónap múlva újabb sürgető levelet írt a plébános a tanácsnak, 
de a temető megnyitását csak augusztus 3-án végezte el a városi bizottság:

Jegyzőkönyv

Felvétetett Szabadka-Ludas pusztán a róm. kath. plébánián a 
városi tanács 11100 sz. határozata folytán Ludaspusztán új temető 
nyitása 1905 évi augusztus hó 3-án.

Jelen vannak az alulírottak. A helyszíni szemle megtartására 
kiküldött alulirt bizottság, miután Lucsics Jakab plébános előadta, 
hogy az ezideig használatban volt ludasi temető egészen megtelvén áj 
temetőhelyről szükséges gondoskodni, melynek czéljaira az úgyne
vezett első -  legrégibb -  ludasi temetőnek most már úgyszólván telje
sen elhagyatott, de mindenben megfelelő területet javasolja megnyit
ni, melybe az első temetkezések 1850 év előtt, a legutóbbiak pedig 
1874 év előtt , tehát több mint 32 éve történtek -  annak valóságáról 
az felmutatott anyakönyvekből minden kétséget kizárólag megál
lapítván, a kérdéses és ujabb használatra javasolt temető területet 
megszemlélte s a következőket tapasztalta: A terület hygienicus 
szempontból minden tekintetben megfelelő -  kellő magasságban, a 
lakott területtől kellőleg távol van, a talajvíz 3 méter mélységig nem 
mutatkozik, a környékre semmi tekintetben károsnak nem látszik a 
temető újabbi megnyitása, ami az 1876 évi XIV tcz. 118-as r.-e 
értelmében akadályokba nem ütközik. Minthogy tehát ezen terület a 
temetkezésre s a temető czéljaira mindenben megfelel, s az a város 
közönsége tulajdonát képezi ennélfogva a bizottság ezen területet a 
ludasi temető czéljaira átengedni javasolja oly feltétel alatt azonban, 
hogy 1.) a területet körülvevő árok megújíttassék, 2.) az egész terület 
a mostani sövény meghagyása mellett akácz fákkal ültettessék körül, 
3.) a temető rendnek mintegy biztosítása czéljából a területen szabá
lyos távolságban fák ültettessenek 4.) a sírok nagyságának, 
mélységének egymástól való távolságának s a temetkezés miként
jének, a kis és a nagyhalottak mely részre temettessenek:/ megál
lapítása a mindenkori ludasi plébánosnak tétessék jogává és köte
lességévé addig is, míg a város összes temetőire vonatkozó 
temetőrendtartási szabályrendelet készíttetik. -  és következik a 
bizottsági tagok aláírása: az aljegyző, a főorvos, a rendőrkapitány és a 
plébános.

Már 1918-ban újabb temetőbővítésre gondoltak, mert a keleti rész tő- 
szomszédságában lakó Sebők István temetőgondozótól felvásároltak egy 
lánc földet,19 amelyet 1926-ban temetőként mértek ki. Procházka mérnök
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A ludasi temető (1926)
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1926. március 1-én helyszínelt a ludasi temetőben és erről jelentést 
küldött a tanácsnak: Tisztelettel jelentein, hogy a mérnöki osztály 
kimérte az új, katolikus temetőrészt Suplyákon, a Sebők úrtól még 
1918-ban felvásárolt egy láncnyi szántón. A plébános külön kérésére 
200 négyszögölnyi területet a temetőrész keleti sarkában a más 
felekezetű hívők részére láttunk elő. A kiméréskor állapítottuk meg, 
hogy a lakóház melletti istálló is részben az új temető területére esik, 
illetve szeli az új választóvonal. Mellékelek egy helyszíni, kézrajzos 
vázlatot is. Szabadkán, 1926. március 3-án.20 Rajšić S. szerint 1928- 
ban kezdtek temetkezni az új temetőrészen és egységesítették az egész 
térséget, ekkor alakították ki a ma is meglévő főutat, amely mellé 1929- 
ben Kasziba József felállíttatta az új temető keresztjét.

1948-ban újra állandósították a nyugati részen a temetkezéseket. 
Ezúttal 1961-ig használták, majd az elmúlt években véglegesen felszá
molták a vizenyős, alacsony terepen fekvő temetőt.21 Tehát 1961-től a 
környék egyetlen temetője a réginek a keleti része, ahol napjainkban már 
a második rátemetkezéseket végzik.

1 Csurgó; településrész, a Ludasi-tó partján, a csurgói út mentén a 
Nemzetközi úttól kb. a Budzsákig terjed, a Temető sortól északra fekszik
(Penavin-Matijevics).

2 Budzsák; magasabb, földhátszerű félsziget a Ludasi-tóban (Penavin- 
Matijevics).

3 A tanács 1817-ben a templom és a temető legcélszerűbb helyének kijelölése 
céljából bízta meg a városi mérnököt, Vlassich Gábort a puszta felmérésével.

4 Az előirányzott 2400 -ölből, amint az alábbiakban is látható, 337 _ölet lefarag
tak, így a végleges terület nagysága 2063 _-ölet tett ki.

5 Beszédes Valéria is feldolgozza Karvázy Pálnak 1881-ben tett, erre vonatkozó 
jelentését: ... hogy azon telek, mely a papiak keleti részén fekszik, csakugyan 
a régi ludasi temetőhöz tartozott, hogy azonban a kérdéses régi temetőhely 
mikor bocsátatott a ludasi lelkész használatára, arról kellő felvilágosítást 
nem adhat.

6 SzTL, F 272.1041 az egykori felmérésekben egy hold 2000 _-ölet tett ki, tehát a 
mai láncnak felelt meg.

7 SzTL, 16-A-160/gazd.l841.
8 A figyelmeztető jelentést követően a Gazdasági Tanács Kádár József tanácsnokot 

és Tóth Sándor mérnököt megbízza, hogy végezzék el a pusztán a terepszemlét 
és jelöljék ki a temetőnek megfelelő helyeket. A visszajelző jelentést a Tudósítás 
Ludasi Temetőnek kikereséséről megnevezéssel az 1675/841 gazd. szám alatt 
helyezték a levéltárba (SzTL, 20-B-184/aec.l841).

9 Az 1841-42-es évi gazdasági tanácsülés jegyzőkönyvei, valamint a 20-B- 
184/gazd. 1841 -es és a következő gazd. 1842-es jelzésű okiratok: 13-A-54, 14-A- 
57, 20-B-168, 20-C-227.

10 SzTL, 20-C-227/gazd. 1842.
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11 SzTL. 13-A-54/gazd. 1842.
12 SzTL, F 272.1041.
13 SzTL, 3863/polg. 1872.

14 Malachovski László tanácsnok 1873. december 2-án írt jelentése: Sártsevits 
István, ludasi lelkész azon feljelentésére, hogy az ottani sirkert a további 
temetkezésre, rövid idő múlva elégtelenné válland, múlt 1870 évi (téves, mert 
1872-ről van szó -  a szerz. megj.) 3863/1949 szám alatt hozott határozatával 
méltoztatott alulírottakat vizsgálattétel s a szükséghez képest, egy ujabb 
sírkertnek megfelelő telek megvásárlása iránti alkudozásával megbízni. E 
megbízatásunk nyomán tisztelettel jelentjük, miszerint a helyszínére kirán
dulván, tapasztaltuk, hogy a kérdett sírkert a temetkezésre csakugyan már- 
már elégtelen, s így miután az ügy megelőzőleg az egyházi szószékről is 
meghirdettetett volna, a jelentkező földbirtokosokkal egy láncnyi telek 
eladása iránt alkuba bocsátkoztunk, a következő eredmenynyel: u m. 
Piukovits Balázs felajánlott 1 1 lánc földet, láncát 800 ftért. Virág Lajos szint 
1 láncot, a rajta lévő s 1 szoba és konyhából álló épülettel együtt 1000 ftért; 
esetleg 2 láncot cserébe a bugyi csárda mellett lévő városi 4 láncért, mind
ketten azon további kikötéssel, hogy a felmerülő átíratási összes költségeket 
a városi hatóság egyedül fedezze; végre: Varga Imre, a jelenlegi sírkert 
szomszédságában lévő telkéből 1 láncot 20 öl szélességben 680 ftért oly felté
tel mellett hogy az illető költségek fele részét ő viselendi. E három ajánlat 
közül a legutóbbi lévén a városra nézve legelőnyösebb, midőn annak elfo
gadását hoznánk javaslatba, az ügyet, tekintve, hogy telek megvásárlásról 
van szó, elfogadás és jóváhagyás végett, a tekintetes közgyűlés elé terjesztet
ni véljük. Kelt Szabadkán, dec. 2-án, 873, Malachovski László tnok. Karvázi 
Pál (SzTL, 6140/pol.l873.).

15 A közgyűlés 1874 januárjában hozta meg a döntését: Ezen beterjesztett javaslat 
folytán a ludasi sírkerthez szükséges egy láncz földnek Varga Imre ludasi 
lakostól 680 ftnyi vételár mellett leendő megvásárlása közgyűlésileg 
elhatároztatik, és a további kivitel a beterjesztett javaslat közlése mellett a 
gazd. tanácsra bizatik. Szabadkán 1874 évi Január 19-én folytatólag tartott 
közgyűlésből (SzTL, 6 140/poL 1873).

16 Az 1875-ös temetőnyitás levéltári anyaga a Szabadkai Történelmi Levéltárban a 
tanács gazdasági üléseinek jegyzőkönyvében, valamint a következő jelzésű ok
iratokban található: 2993/polg.l875, 5717/polg. 1875 és a 6577/polg. 1875.

17 SzTL, 13283/tan. 1891.
18 Az 1905-ös temetőnyitás okiratai a SzTL, XV 98/905-ös jelzésű levéltári anyag

ban találhatók.
19 A századvégi telekkönyvekben a 29888-as (szántó) és a 29887-es (lakóház) tksz.- 

ok alatt vezetett telek, illetve lakóház udvarral (SzTL, F 377.6).
20 SzTL, F 275.24.
21 A temető nyugati részét csak részben számolták fel 2005 tavaszáig -  csupán 

m egtisztítottak a bejáratnál egy 150 méteres részt, melyen továbbra is 
meghagyták a sírkővel ellátott sírhelyeket.
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Fakeresztek a keleti részen
A temetőnyitáskor, 1843-ban emeltetett közkereszt már megsemmisült 

és a helyét is nehéz meghatározni. A felhasznált források elemzésével és 
az adatközlők segítségével azonban valószínűsíthető az első nagykereszt 
pontos helye.

Az adatközlők még emlékeznek egy bádogmellékes, tetős fakeresztre, 
amely a mai, Kasziba-féle kőkereszt vonalában, tőle 12-13 méternyire 
északra állt a hatvanas évekig. Ez a hely azonosítható az 1882-es katasz
teri térképen látható közkereszt helyével a temető keleti részén, amelyen 
a felmérések évében (1882) már nem temetkeztek, de kétségtelen, hogy a 
temetőnyitáskor emeltetett, a 40 éve fennálló nagykeresztet ábrázolták a 
térképen. A hatvanas évek elején egy viharban kidőlt a rossz állagú fa
kereszt, melyet nem újítottak fel a későbbiekben.

Procházka mérnök 1926-ban készített helyszíni vázlatán a keleti 
temetőrészen bejelölt egy közkeresztet a mai ravatalozótól északnyugatra, 
a 36 méter szélességben húzódó régi temető középvonalában, nyolcvan 
méternyire a nyugati oldalától. Ez a kereszt valószínű, hogy azonos az 
1905-ös újbóli temetőnyitáskor emeltetett fakereszt helyével, amely az 
1929-ben állított Kasziba-féle kőkereszttel elveszítette szerepét. Vagy 
megsemmisült, vagy áthelyezték 1948-ban a nyugati részre. Az adatköz
lők nem emlékeznek sem a keresztre, sem a helyére.

Kasziba-kereszt
Az 1926-28-as bővítéssel kiszélesített keleti rész újabb, belső átren

deződését igényelte a temetőnek. Új főutat alakítottak ki az előző déli 
szegélyének nyomvonalán, amelynek északi oldalára ifj. Kasziba József 
közkeresztet emeltetett 1929-ben. A kereszt az eredeti helyén áll nap
jainkban is, amire a talpazatának keleti irányából következtettünk, ugyan
is -  amint a mellékelt ábrán is látszik -  a temető főbejárata a jelenlegivel 
ellentétes oldalon, a keletin volt, és csak a későbbi rendezések folytán 
került vissza a XIX. századi, illetve a mai helyére, a nyugati oldalra.

Az adatközlők szerint ifj. Kasziba József a fiatalon elhunyt édesanyja, 
id. Kasziba Józsefné Szalma Etel (1860-1910) emlékére emeltette a 
keresztet. A nagykereszt közelében álló családi sírboltba (szintén ifj. 
Kasziba József csináltatta a szülők emlékére) temették a keresztállítást 
követő második évben elhunyt édesapját is, id. Kasziba Józsefet 
(1857-1931).
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A ravatalozó és a temető keleti 
vége közötti temetői főút északi 
szélén áll a terméskőből készült 
kereszt. Talapzatának keleti oldalán 
a felirata:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE 
EMELTETTÉK

if j . KASZIBA JÓZSEF
ÉS NEJE

BORSOS ROZÁLIA 
1929.

MÁRVÁNYIPAR 
SUBOTICA

A cifrázott végű csúcsrészeken 
elhelyezett keresztmellékek a fém
öntvény INRI-tábla és korpusz.

Az 1882-es és az 1926-os térképeken bejelölt fakeresztek megsem
misültek, így a Kasziba-féle az egyetlen nagykereszt a temetőben. A 
család1 az emeltető unokája, Táborosi Józsefné Kasziba Margit (1935) a 
karbantartója, míg a naponkénti virággal való díszítéséről a temetőbe járó 
hívek gondoskodnak.

1 A Hajdújáráson (az úgynevezett. Ötnyárfás iskola közelében) élő ifj. Kasziba 
Józsefnek és Borsos Rozáliának négy gyermeke született (Miklós, András, 
Rozália és Terézia). András fiuk emeltette 1960-ban a szülei emlékére a palicsi 
temetőben található családi sírbolt sírkeresztjét, amelynek felirata szerint az ott 
nyugvó Kasziba József és Borsos Rozália 89 évesen hunytak el, de nem rész
letezik az évszámokat. Valószínűleg utólag helyezték ide a földi maradványaikat. 
Az adatközlőm a keresztállítók 1904-ben született Miklós fiuknak és Kapiszta 
Annának a napjainkban Palicson élő Margit leánya volt.

Fakereszt a nyugati részen
Az 1882-es térképen a nyugati temető nagy keresztjének ábrázolásából 

arra következtettünk, hogy nem pléhkrisztusos fakereszt volt, mert egy 
öntöttvas korpusszal ellátott kereszt van berajzolva a főút mellett, a 
temetőrész központjában.
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A fentiekből, valamint az okiratokból arra következtettünk, hogy arról 
a keresztről van szó, amelynek a felállítását a város pénzelte és 1875. 
október-november folyamán, a temető beszentelése előtti napokban 
emeltették.

Az öntöttvas feszülettel ellátott fakereszt további sorsa ismeretlen, az 
adatközlők szerint a Varga Kálmán-féle kereszt emeltetésekor az addigi 
nagykereszt, illetve egy fakereszt maradványait az újnak az alapjaiba 
temettek.

Varga Kálmán-féle kereszt
Az 1928 óta húzódó birtok

szerzési per közben ígérte meg Varga 
Kálmán (1882-1970), hogy ha véget 
ér a Pero, egy közkeresztet fog 
emeltetni Isten dicsőségére. Az 
elkövetkező idők azonban nem ked
veztek az ígéret beváltására -  jöttek 
a háborús évek, majd azt követően a 
temetők kivételével sehol sem 
lehetett közkeresztet állítani. így 
született meg a Varga házaspár dön
tése 1960-ban, hogy a temető 
Nagykeresztjeként emeltetik fel a 
Szente-féle műhelyben (a kereszten 
nem jelölték meg a mester nevét) 
készült fehér márványobjektumot, 
azon a helyen, ahol korábban már 
megcsináltatták a családi sírboltot. 

Tehát 1960 óta állt a kelet irány
ban, a temetőbejárat felé fordított márványkereszt a főút északi oldalán 
lévő családi sírbolt mellett. Talapzatának keleti oldalán a felirat:

I s t e n  d i c s ő s é g é r e  
EMELTETTE

VARGA KÁLMÁN
ÉS NEJE

SZÉL CECÍLIA 
1960.
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A cifrázott végű felsőrészen elhelyezett mellékek a fémöntvény kor
pusz és a Mária-dombormű. Az INRI-jelölést vésettel oldották meg.

Az emeltetést követő évben, 1961-ben véglegesen beszüntették a 
temetkezést a temetőrészen, így a későbbiekben elhunyt keresztál Utókat 
sem a családi sírboltba, hanem a jelenlegi temetőrészbe temették.1

A millenniumi évben, mivel már tervezték a nyugati temető végleges 
felszámolását, a nagykereszt emeltetőinek unokája és dédunokája 
kezdeményezték a családi tulajdonként kezelt közkereszt áthelyezését a 
temetőhöz közeli házukhoz. A műút keleti szegélyén álló Kocsmár-szál- 
lás2 jelenlegi tulajdonosai, az emeltetők Gizella3 (1911-1982) leányától 
származó unokája, az 1931-ben született Kocsmár János és felesége, Tóth 
Julianna (1936) 2000 júliusában darabjaira bontva áthozatták és a szállá
suknál újraállították. 250 méternyire az eredeti helyétől, a műút keleti 
oldalán, a két Kocsmár-telek4 mezsgyéjén kialakított alacsony dombra 
helyezték a nyugat irányba fordított keresztet, amelynek gondozását a 
továbbiakban is vállalják. A fiatal akácokkal körülülkerített vallási kisem- 
léket a helyi plébános egy tábori istentisztelet keretében a helyszínen 
megáldotta. Az eseményről a Hét Nap is megemlékezett 2001 
októberében (lásd az Egyleti keresztnél).

1 Varga Kálmánné Szél Cecília (1888-1968).
2 Az 1845-ös telekkönyvi összeírás szerint a pusztán egyetlen Kocsmár nevű bir

tokos volt. A jelenlegi Kocsmár-féle birtokok helyén Kocsmár (Korcsmár) 
András tulajdonában volt a 137-es tksz. alatt vezetett, hét lánc területű parcella, 
amely az egykori Templom úttól a tópartig terjedt (SzTL, F 272.1041).

3 Varga Kálmánnak és Szél Cecíliának négy gyermeke volt: Kálmán, Etel, 
Erzsébet és Gizella. Ez utóbbinak három gyermeke született a Kocsmár Illéssel 
(1908-1974) kötött házasságában: Ilona, Mária és János (1931). Kocsmár János 
gyermekei pedig a szomszédos telken lakó György fia, valamint Ibolya leánya 
(1964).

4 A szomszédos telken lévő házban a keresztállítók dédunokája, illetve az áthe
lyezők fia, György (1960) él a feleségével, Kis Nagyteleki Edittel (1962).
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