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BEVEZETŐ

ahogyan falvainkban szokás a pléhkrisztus 
az esti vendég fogadása 

hogy ne legyen 
hogy ne menjen
(Csúszó D., 1972)

A város két, XVIII. századi pusztáján, illetve a rajtuk kialakított Bajmok 
és Csantavér községek határában állított közkeresztek bemutatásával zárom 
a keresztekről szóló monográfiámat. Jóllehet a két település közigazgatásilag 
a vármegyének volt alárendelve, indokolt a vallási kisemlékeik e helyen való 
bemutatása, mert egyházilag mindig is Szabadkához tartoztak -  az 1780-as 
években történt betelepítésektől a szabad királyi város Tanácsa, folyamatosan 
betöltötte az egyházi, kegyúri szerepet. Figyelembe vettük azt a tényt is, hogy 
közigazgatásilag már évtizedek óta Szabadkához tartoznak, és ahogyan Sándor, 
a harmadik, hasonló státusú falu, napjainkban ezek is a község helyi közössé
geként szerveződnek.

A munka kapcsán többször is kihangsúlyozott mentőszerep hatványozottan 
érvényes e két településre, mert más területekhez viszonyítottan Bajmokon és Csan- 
tavéren fokozottabb volt a vallási kisemlékek, köztük a közkeresztek ledöntése és 
végleges megsemmisítése a világháborúkat követő, ún. keresztdöntögetős időkben.

Az előző kötetekben megjelentetett, mintegy háromszáz szabadkai köz
keresztet feldolgozó munkához szervesen kötődik a jelenlegi, negyedik rész 
anyaga is. Ezzel lezártnak tekintem a község mai területén, illetve a hódoltságtól 
napjainkig időszakosan a városhoz tartozó határrészeken (Zobnatica, Felsőcsi- 
kéria, Felsőkelebia, Tompa) emeltetett keresztek jegyzékbevételét, valamint a 
megjelent könyvekben alkalmazott módszer szerinti bemutatásukat.

Mivel a szabadkai levéltárban végzett, folyamatos kutatásaim során újabb 
adatokra bukkantam a korábban tárgyalt keresztek kapcsán, ezeket egy külön 
fejezetben ismertetem. A magyarországi levéltárak idevágó anyagát (Kalocsai 
Érseki Levéltár, Budapesti Országos Levéltár) nem volt módomban áttanulmá
nyozni -  a még fellelhető okiratok esetleg egy kiegészítő kötethez is elegendő 
anyagot biztosíthatnak.

Szükségesnek tartottuk a négy kötetben feldolgozott közkeresztek egységes 
mutatójának elkészítését is, melyet a könyvünk végéhez csatoltunk.

Szabadkán, 2006 júniusa

A szerző
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BAJMOK



Bajmoki keresztek (1956):
/. Orszállási úti kereszt, 2. Hegyi-kereszt, 3. Valentin-kereszt, 4. Zettl-kereszt,

5. Kirchenmayer-kereszt, 6. Wettstein Lorenz-féle kereszt, 7. Nagl Johann-féle kereszt, 
8. kereszt a Macskovics szállásnál
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Bajmoki keresztek (1956)
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Szabadka délnyugati határában -  az országhatár, Tavankút, Györgyén, Pacsér 
és az egykori Sári pusztával övezett területet foglalja magában a mai Bajmok 
helyi közösség területe.

1462-ben, a Hunyadi-féle adománylevélben faluként említik (első említése), 
amelynek temploma is lehetett -  a középkori, temetővel körülvett templomhelyet 
a mai kálvária közelében, vagy helyén vélik felfedezni a szakemberek (Mojzes 
Antal).

A török hódoltság alatt sem pusztult el teljesen, mert az egykori adóösszeírá
sok az első évtizedekben még megemlítik. A közvetlen közelében egy új település 
is kialakult ezekben az években, Növi Bajmok -  a két falut egyidőben jegyezték 
a török adókönyvek, az utóbbit 21 adózó házzal.

A hódoltság után pusztaként Szabadkához csatolták. Mária Terézia uralkodása 
idején újratelepítették az 1770-es években -  1785-ben fejezték be a telepítést és 
1793-ban közigazgatásilag a vármegyéhez csatolták.

A Mojzes Antal által közölt telepesek névjegyzékéből ítélve megállapítható, 
hogy római katolikus dalmaták (bunyevácok) és magyarok telepednek itt le. A 
későbbi évtizedekben a szomszédos településekről megjelenő német lakosok is 
zömmel ezt a hitet vallották. A vallási különbözőséget az egyénileg letelepedett, 
felszaporodó zsidó közösség alkotta.

1772-ben kápolnát építettek a telepesek, ahol a ferencesek szolgáltatták az 
istentiszteleteket, akik már a hódoltság éveiben is ellátták a gyéren lakott térség 
hívőinek lelki gondozását (Iványi István). Az újratelepítés idejében, a kezdeti 
időkben továbbra is a ferencesek járnak ki a benépesülő pusztára, majd a világi 
plébánia megalakulását (1773) követően a Szent Teréz-plébániához tartozik. 
1778-ban már felépült az első temploma a falunak és megalakulhatott a Szent 
Péter és Pál apostolok tiszteletére elnevezett plébánia. 1791-ben zömmel dalmata 
(illír) a falu lakossága, szám szerint 2167 -  a megalakult plébánia leányegyházai 
ez időben Madaras és Pacsér (Kőhegyi Mihály, Bácsország).

1817-ben új templom épült a jelenleginek a helyén, amely azonban a bejára
tával még keletnek volt fordítva. A mai formáját és nagyságát (nyugati főbejárat) 
az 1907-es évi, nagyméretű felújítással nyerte el.

Mojzes Antal szerint a közkeresztek állítása 1816-ban vette kezdetét, bár 
valószínű, hogy ezt megelőzően is emeltettek vallási kisemléket a térségben
-  mindenesetre a néhány évtizeddel előbb megnyílt temetőben, az egyházi 
előírások szerint kötelezően állt egy nagykereszt. A XIX. század folyamán mint
egy 9000-re felszaporodott, zömmel római katolikus hitet valló lakosság számos 
közkeresztet emeltetett a településen és határában.

A trianoni országhatár meghúzásával Bajmok községhez került Madaras és 
Katymár határának egy része, maga a falu pedig egy új teleppel bővült -  a pravosz
láv hitet valló telepesek részére 1921-ben létrehozták az Újfalu, a későbbiekben 
Ráta nevű falurészt a vasút északnyugati oldalán. Négy év múlva, 1925-ben 
újabb telepesfalut alapítottak a Nagyjárás határrészben, a Szabadkai út mellett
-  a mai Mišićevot. E két települést 1941-44 között a kitelepített szerb lakosok 
helyett, akik csak a háború után térhettek vissza, Bukovinából betelepített székely
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csángók lakták. A pravoszláv hívők, e településeken egy-egy temetőt is kialakí
tottak, melyek közül a rátain egy közkeresztet is emeltettek a megnyitásakor 
1926-ban.

Az 1940-es évek második felében történt kitelepítésekben, a német ajkú 
lakossággal számos közkereszt állítója, illetve tulajdonosa is eltávozott a 
faluból és ez nagyban megnehezítette a kutatómunkát. További nehézségeket a 
közigazgatásilag a vármegyéhez való tartozás (1918-ig) jelentette, mert Szabadka 
város tanácsa nem volt illetékes a vallási kisemlékek emeltetésének engedélyezé
sében, így ennek nem is maradt nyoma a Szabadkai Történelmi Levéltárban (a 
továbbiakban SzTL).

1955 és 1966 között Bajmok közigazgatásilag önálló községként szerveződik 
és az 1955-től hozzácsatolt Györgyénnel a szabadkai járás része. 1966. január
1 -én helyi közösséggé alakult és Szabadkához csatolták.

Napjainkban a mintegy 12.000 lakosának a nemzeti megoszlása a következő: 
egy negyede magyarnak, egy negyede horvát-bunyevácnak, fele pedig szerbnek 
tartja magát. Mindez tükrözi a fele-fele arányban történő vallási hovatartozás 
(római katolikus és pravoszláv) szerinti megoszlást is.

BELTÉRI KÖZKERESZTEK

Nagl-kereszt
A Csantavéri utca (Tomislav király utca) kezdetén, illetve az Alsótemetőhöz 

vezető rövid utcaszakasz és a Csantavéri út kereszteződésének keleti szögletében, 
a Herczeg-ház előtt áll az 1873-ban emeltetett Nagl-kereszt maradványa -  alapzata 
és talapzata -, az utólagosan ráhelyezett fehér márványkereszttel.

Az 1881-es katonai térképen már be van jelölve, úgyszintén az 1907-es és 
az 1930-as felmérésűeken is. Az 1873-ban Jákob Nagl1 és felesége, Elisabetha 
Kirchenmayer által emeltetett homokkő keresztet a II. világháború után többször

is megsértették, ledöntötték. A 
felsőrészt teljesen, a talapzati feli
ratos táblát pedig részben megsem
misítették. 1987-ben Czindel Istvánné 
Kántor Mária felajánlotta a közeli 
temetőben található családi sírbolton 
álló fehér márványkeresztet, amelyet 
a temetőgondnok fia, Iván Mirkov 
(1961) kőfaragó megtisztított, eltün
tette az addigi feliratát a talapzatáról 
és felszerelte a csonka, Jákob Nagl- 

Bajrnoki keresztek (1881) féle kereszt talapzatára.

11



Az eredeti, terméskő tömbökön nyugvó, díszesen kiképzett kerettel2 ellátott 
talapzat délnyugati oldalát a későbbi évtizedekben -  amikor a mállás miatt kez
dett olvashatatlanná válni a felirata -  vékony cementréteggel vonták be. Az utóla
gosan rávésett, német nyelvű felirat felső része a szöveg elejével a rongálások 
alkalmával megsemmisült, de az alábbi sorok napjainkban is jól olvashatók:

Jákob Nagl
und seine Katin 

geborene 
Elisabeta

Kirhenmajer 
im jahre
18 73

Vagyis: ... Jákob Nagl és neje (Katin -  Gattin), Elisabeta Kirhenmajer 1873- 
ban -  a szövegmásoló tehát több hibát is vétett az utólagos feliratozásban.

Az eredeti talapzatra helyezett márványkereszten lévő kisméretű korpusz a 
szakrális kisemlék egyetlen tartozéka. Az azonosítást segíthető egyetlen jelzés 
pedig a kőfaragó cég megnevezése: FEKETE D. ÉS TÁRSAI SZABADKÁN. 
Ezen a néven a fenti cég az 1910-es évek elején volt bejegyezve.

Az eredeti, homokkő keresztet a család3 gondozta 1944-ig, majd a háború 
után elhagyatottá vált és a ledöntésében megsemmisült felsőrész nélkül maradt 
talapzatát a környékbeliek, valamint a temetőgondnok tartották karban. Jelenleg 
is ők gondozzák.

1 Georg Nuber, a Németországban írt és kiadott falumonográfiájában (lásd a for
rásmunkákban) olvasható adatok szerint az első évtizedekben nem települt Nagl 
család Bajmokra, csupán Nagel és Nagi családokat említ. Egy 1839-es összeírás
ban egyetlen név szerepel a családra vonatkozóan: Nagl János, valószínű, hogy a 
keresztállító Jakab édesapjáról van szó (SzTL, 18-A-15/aec.l839).

2 Az 1860-70-es években készített szabadkai közkeresztekre jellemző, vonalas 
keretdíszítés.

3 Az 1894-96 között zajlott és az egész falut érintő, elhíresült birtokviszonyi per 
anyagában található névjegyzéken tíz Nagl (Nagel) nevű család (családfő) van 
felsorolva, köztük a keresztállítónak özvegye, János fia és a szintén Jánosnak 
nevezett unokája. Ez utóbbi is állított egy közkeresztet a madarasi szállásokhoz 
vezető út melletti tanyájánál a két világháború között. Az 1944-45-ös évek for
dulóján végzett vagyonösszeírásban, a németek elűzését követően elhagyottá vált 
bajmoki lakóházakból, tizenhét a Nagl család tagjaié volt (Mojzes Antal).
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Bešlić-kereszt
Az idősebb bajmokiak még emlékeznek, hogy a II. világháborút megelőző 

években, 1939-től a Horvát Keresztes Egyletnek helyt adó ház előtt egy fehér 
márványkereszt állt. A házat, amely elé a tulajdonosa, Gábor Bešlić az I. 
világháborút követő években felállította a jelzett keresztet, a későbbiekben 
Hegedűs Lénárd esperes-plébános megvásárolta és átengedte az Egyletnek, 
egyben a kereszt gondozását is rájuk hárította. Az egykori Új- és Katona (ma a 
Miloš Obilić és Preradović) utcák kereszteződésének északi sarkán levő házat 
a világháború végén államosították és az ANF (Antifasiszta Nők Frontja, AFŽ) 
irodáit helyezték el benne.1 Az elhanyagolt keresztet sértetlenül az eredeti 
helyén hagyták, de az ötvenes évek elején mégis, vandálul ledöntötték és a felső 
részét a kereszthely melletti, utcai ásott kútba dobták. Az átellenben lakó Joso 
Babić szabómester a felesége, Holzhacker Anna és a környékbeliek segítségével 
behordta a kőtömböket az udvarába (a felső részt is kivették a kútból), majd elrej
tette a padláson.

A kutatásaink nem derítettek fényt a keresztdarabok további sorsára. A ház 
mai tulajdonosa elzárkózott az adatközléstől.2

1 Az 1904-es lakossági összeírásban a Katona utca elején, a nyugati oldalon Beslits 
Gergely házát jelölték meg (Mojzes Antal).

2 Néhány adatközlő Paor Czindel-féle keresztnek nevezte e vallási kisemléket, 
mert szerintük ennek a családnak a tagjai voltak az emeltetői -  mások pedig csak 
egyszerűen „kereszt az AFZ-nél” névalakot használták.

Csipak-kereszt
Saját telkén, a Kossuth utca 8. alatt 

emeltetett Csipak János egy kőkeresztet 
1939 októberében a feleségével, Török 
Máriával. A falubeliek szerint a világ
háborúban tett ígéretének kései teljesítése 
volt a keresztállítás. Mások azonban úgy 
tudják, hogy az 1938/39-es szélsőséges 
időjárásban megsemmisült a termés 
nagy része és ezért több közkeresztet is 
emltettek a faluban, egyebek mellett a 
Csipak- és a Lemes Báré-félét is.

Borostyánnal dúsan benőve, az utcai 
fronton levő téglakerítésben kialakított 
szűk falmélyedésben áll a kereszt egy 
megemelt platón -  néhány lépcső vezet az 
alapzatához az utcai oldalról. A talapzat 
északi oldalán a felirata:
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ISTEN DICSÖSSÉGÉRE 
SZENVEDŐ EMBEREK 

ÜDVÖSSÉGÉRE
Em e l t e t t é k  

CSIPAK JÁNOS És n e je  
TÖRÖK MÁRIA

CSALÁDJA
193910/11

A csúcsrészen vésettel oldották meg az INRI-jelölést, így az egyetlen tar
tozéka a fémöntvény korpusz.

1-2, Bűn- és Csipak-kereszt (1986)

Miután az emeltetők elhunytak, tulajdonost váltott a ház és a kereszt, amelyet 
az új lakók, az Ekmajer házaspár, Antal és Erzsébet tartanak karban. 2004 tavaszán 
is felújították, megtisztították és újrafestették a feliratát. A borostyánindákat nem 
lehet megbolygatni, mert ez veszélyeztetné a kereszt stabilitását.
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Pacséri úti kereszt
Az egykori faluvégen, a Pacséri út kezdeténél egy fakeresztet emeltettek a 

XIX. században, amely napjainkban is az eredeti helyén áll, a jelenlegi Svetozar 
Miletić és a Dózsa György utca sarkán. Az utcakereszteződés déli oldalán levő 
akácfakereszt egykor szabad téren állt, ahogyan az 1881-es és az 1907-es térké
peken be van jelölve.

Pacséri út (1907)

A bajmokiak Czindel-keresztként ismerik, mivel az ő földbirtokukon állt és a 
vele szemben, az út keleti oldalán levő egykori téglagyár is az ő tulajdonukban 
volt. Magát a keresztet, habár a család a fentiekből kifolyólag évtizedekig gon
dozta, sosem tartották a sajátjuknak -  sosem beszéltek úgy róla, mint amelyet 
az ő családjuk egyik tagja állított volna. A kutatásaink során sem sikerült azono
sítani az emeltetés idejét és az állító személyét. Feltételezzük hogy a fent említett 
Czindel (Zindel) család1 tagjai voltak az alapítók, hiszen nemcsak az 1930-as 
években megnyílt téglagyár és a keresztes földparcella volt az övéké, hanem 
jelentősebb földbirtokuk is volt a X1X-XX. század folyamán a Pacséri út keleti 
oldalán, a Tisztás határrészben, ahol napjainkban is egy dűlőt Czindel-dűlőnek 
neveznek (Penavin-Matijevics).

Közvetetten az 1800-as évek közepére, talán éppen az 1855-ös kolerajárvány 
utáni évekre tehető a feltehetően akácfábólácsolt kereszt felállítása. Mindenesetre 
a helyi plébános és az érsekség 1885-ben történt levelezéséből az derül ki, hogy 
a pacséri úti fakereszt már leromlott állapotban volt, mert az érsekség felhívta az
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újonnan kinevezett plébános figyelmét, hogy a jelzett kereszt, több mással, felújí
tásra szorul. Az érseki hivatal 1885 júliusában írt levelének betűhív másolata:2

No. 1917/1885.
Bajmok
A templom, plébániaépületek és feszületek kijavítása tárgyában sürge

tés.

Ns. Matkovics Bertalan Plébános Úrnak
Bajmok

Még ez évi február hó 28-án 628. sz. a. meghagyatott M. uraságodnak, 
hogy a templomon, és plébánia épületeken mutatkozó hiányokat részletesen 
jegyzőkönyvbe foglalja, nem különben a zombori, szabadkai és pacséri uta
kon levő feszületek, úgyszintén a kálváriakeresztek kijavítása iránt költség- 
számlákat készíttessen és további intézkedés végett ide terjeszsze.

Mindezek mai napig meg nem történvén, Ns. Uraságod kötelességének 
teljesítésére figyelmeztetik.

Kalocsa, 1885. 25/7.

A plébános a válaszlevelében kitért a három, távolsági úton felállított 
feszülettel kapcsolatos intézkedésére: A fakeresztekre vonatkozólag akként 
intézkedtem, hogy az elég magosságuakat lejebb eresztettem, tettem pedig 
ezt azért, mert sem községünkben sem Madarason sem Kunbaján nem 
találhattam mindeddig alkalmas agáczafákat, melyek a czélnak megfelelhet
nének. így tehát kénytelen voltam ezeknek újakkal való kicserélését a jövő 
tavaszra elhalasztani (Mojzes Antal).

A téglagyáros Czindel család élő tagjai3 a világháborúk közötti évekre 
emlékezve mesélik, hogy a jelzett időszakban a szentmárknapi búzaszentelés 
egyik állomása volt a kereszt. Hegedűs Lénárd esperes-plébános már a vetéskor 
gondolt az elkövetkező hatáijárásra és Czindel Antal birtokossal megbeszélte, 
hogy a keresztes, illetve a közeli parcellák egyikén kötelezően búza legyen vetve, 
mert ez a hely volt a legmegfelelőbb a körmenet egyik állomása számára. A búza
szentelés utáni tábori istentiszteletet is mindig ennél a fakeresztnél szolgáltatta 
a plébános.

1966-ban került a mostani környezetébe, ekkor parcellázták ki a Pacséri út 
1-es km-nél a szántóföldeket. A Dózsa György 68-as számú új telken, a kereszt 
mögött Šime Stanik (1931) felépítette a jelenlegi házát. Az építkezésben, habár 
csak 1,5 m távolságra volt az utcafronti faltól, a keresztet meghagyták az eredeti 
helyén. A háztulajdonos azóta is gondozza. 1985-ben felújította és egészében 
zöldre festette, de a festés nem akadályozta meg a talaj menti részének korhadá- 
sát és 1997-ben meg kellett erősíteni egy melléje leásott faoszloppal.

A Stanik család az eredeti tulajdonosok kilététől függetlenül továbbra is vál
lalja a keletre, az egykori téglagyár irányába néző, fémöntvény tartozékú (INRI- 
tábla, korpusz, Mária-dombormű) fakereszt karbantartását.
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1 Georg Nuber szerint a bajmoki Czindel család felmenője, Antonius Zindel 
földműves, hat családtaggal közvetlenül települt 1785-ben Hechingenből 
(Würtenberg-Hohenzollern) Bajmokra. Az adatközlőim szerint azonban az 
1936-ban megnyitott Pacséri úti téglagyár tulajdonosainak, Czindel Antal és 
János fivéreknek a felmenői nem ehhez az ághoz tartoztak, mert ők Cseh(Morva) 
országból települtek Bajmokra a XIX század elején. A gazdagabb bajmoki csalá
dok egyikének tartott Czindel család tagjai a XIX-XX. században aktívan részt 
vettek a falu közigazgatásában és az egyház anyagi segítésében. Czindel János 
bíró volt az 1843-as évi kápolnaépítés egyik kezdeményezője, a Kálvária V. 
stációjának alapítói Czindel Pál fiai voltak, majd 1937-ben Czindel Alajos a temp
lom külső tatarozásának egyik intézője. Az 1918 utáni időszakban Czindel Lojzi, 
majd Károly a falu polgármesterei voltak egy-egy mandátumban, ... (Mojzes 
Antal, Georg Nuber).

2 A levelet és a plébános válaszát Mojzes Antal közölte a bajmoki plébánia tör
ténetét feldolgozó munkájában. Itt kell megemlíteni, hogy a plébánia kegyura 
(Szabadka város) csak a templom és a plébánia épületének a fenntartására vállalt 
kötelezettséget -  a közkereszteknek, a kálváriának és a kápolnáknak alapítványa 
volt, amelyek felhasználásáról a helyi plébános és az érsekség közvetlenül 
döntöttek. A szabadkai levéltárban őrzött tárgyakban tehát csak a templom és a 
plébánia épületének javításáról őriznek adatokat, pl. az 1885-88 közötti felújítás
ról az V 91/1885 jelzésű tárgyban.

3 Többek között a városban élő dr. Szakács Istvánné Czindel Viktória (1931), aki 
a téglagyáros Czindel Antalnak egyenesági leszármazottja.

Probojčević-kereszt
A Zombori utcában levő házánál, a mai Radić fivérek és a Preradovié utcák 

kereszteződésében emeltetett 1913-ban egy kőkeresztet Probojcsevics Márkó1 
(1867-1954) a feleségével, Hajnal Juliannával. Eredetileg a széles utca közepén 
állt, a T utcakereszteződés három útjának nyomvonala által képzett háromszög
letű tér közepén, egy kerekeskút mellett. A harmincas évek második felében, az 
utcakövezés előtt helyezték át a mostani helyére, a Zombori utca északi oldalán 
lévő 14-es számú házhoz.

A háború után a vandál keresztrongálók megsértették és leverték a csúcs
részeit. Az emeltetők fia, ifj. Probojcsevics Márkó (1902-1986) és felesége, 
Mária (1903-1976) többször is kezdeményezték a felújítását, de sosem kaptak rá 
hivatalos engedélyt, így az továbbra is sérülten, a körülötte elfekvő darabjaival 
állt a kovácsoltvas kerítéssel elkerített térségben, a gyalogút szegélyénél. Keríté
se már megvolt akkor is, amikor még az utca közepén állt a kereszt.

A homokkő tömbökön nyugvó, egészében vörös márványból készült kisem- 
lék talapzatának keleti (eredetileg is kelet irányba volt fordítva) oldalán a horvát 
nyelvű felirata:

17



KRIŽ OVAJ PODIGAO 
BOGU NA SLAVU

MARKO PROBOJČEVIĆ
SA SUPRUGOM

JULKOM HAJNAL

DA NAS I OVDI VAZDA OPOMINJE 
ŠTO JEDNOĆ ISUS ZA NAS PODNESE 

1913 V/22

PALATÍNUS - BARTUS 
SZABADKA

Vagyis: E keresztet Isten dicsőségére emeltette Marko Probojčević a felesé
gével, Hajnal Julkával 1913. május 22-én.2 Hogy e helyen is örökké emlékez
tessen bennünket, mit kellett Jézusnak elszenvedni érettünk.

Egyetlen tartozéka a fémöntvényű korpusz, amelynek karjai groteszk módon 
a semmibe, a levegőbe meredtek a legújabb felújításáig, mivel hiányzott a 
feszület csúcsrésze az egykor meglevő INRI-táblával. Mária-dombormű eredeti
leg sem volt rajta.

Mivel az emeltetők egyenesági leszármazottjai3 már nem laknak a közelben, 
illetve Bajmokon, 2004 őszén a szomszédságban élő (11-es hsz.) Romoda Károly 
(1919) és mostani, második felesége, Sümegi Verona (1923, született Seifert -  a 
háború után Szemesire változtatta a család a nevét)4 a saját költségükön felújítot
ták. Csiszolással megtisztították, két vaspánttal összefogták a letört keresztszárat, 
újrafestették a korpuszt és rendezték a környékét is. Romodáék továbbra is vál
lalják a kereszt gondozását -  mindez vonatkozik a gyermekeikre is.5

1 A bunyevác család elmagyarosodott a huszadik században és a keresztállító a 
fenti alakban írta a nevét. Id. Probojcsevics Márk a két világháború között közé
leti szerepet is vállalt a falu vezetésében -  1924-ben községi képviselő, majd 
1926-33 között árvaszéki biztosa a falunak. Az 1904-es lakossági összeírásban 
is szerepel, mint a Zombori utca 44-es szám alatti ház lakója (Mojzes Antal). A 
családi hagyomány szerint a zarándokként többször is Rómában járt házaspár 
közismert egyházi adakozó volt. Ők állították a bajmoki kálvárián a Vérehullató 
Jézus szoboregyüttest (ledöntve az ötvenes években), valamint a templomablak 
Szent Márkot ábrázoló vitrázsát is ők adományozták 1907-ben (Mojzes Antal).

2 A keresztállító neve napján, Júlia-napon.
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Érsekségi levél (1885, Mojzes Antal után)
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3 Az egykor jelentős nagyságú Probojcsevics-féle földbirtokon, a Pacséri út és 
a déli Határút kereszteződésében álló szállás a keresztállítók unokájának, ifj. 
Probojcsevics Márk fiának, Probojcsevics Jánosnak (1925-2003) és feleségének, 
született Noll Margitnak (1930) a tulajdona.

4 A városban közkeresztet állító Stegmann András fiának, Lajosnak az özvegye.
5 Romoda Károlynak két leánya van az első házasságából, Veronának pedig egy fia 

-  ezektől pedig számos unokájuk.

Pfeiffer-kereszt
A Zombori és az Orszállási utak kezdeténél kialakult tér nyugati oldalán1, az 

egykori Pfeiffer-féle malomnál2 egy utcai kápolna állt az öivenes évekig, előtte 
pedig egy fakereszt. A szakrális együttest a bajmokiak a két világháború között 
itt lakó Pfeiffer3 családról nevezték el Pfeiffer-keresztnek, illetve a Szent Mihály 
tiszteletére felszentelt kápolnát, Pfeiffer-kápolnának. Az 1881-es felmérésű 
térképen a korabeli állapot van rögzítve -  a nyugati faluvég e keresztnél húzódott 
É-D irányban az Akácfa (Agácfa), vagyis a mai Gaj utca vonalában, amelynek 
csak a keleti házsora volt meg. A térképen a fenti két út szétválásának nyugati 
szögébe egy közkereszt van berajzolva.

A kutatásunk nem adott választ a kérdésre, hogy pontosan ki és mikor 
emeltette a faluvégen, a Zombori út mellett álló keresztet -  mindenesetre a fent 
említett térkép szerint már 1881 előtt megvolt. Mivel a térképen a Zombori út 
további szakaszán nem jelöltek keresztet, csakis erre vonatkozhat a fentiekben 
már leírt, 1885-ben felújított, zombori úton levő feszület-ként nevezett akácfa 
kereszt, amelyet több évtizeddel előbb állíthattak, hiszen 1885-ben már felújításra 
szorult. Ami az emeltetőket illeti, nem valószínű, hogy a módos Pfeiffer család a 
faluvégen lakott. Georg Nuber szerint is a későbbiekben, 1916-tól lettek a köz
vetlen környék lakói, miután megvásárolták az Ulmer-féle malmot, de akkor már 
a kereszt több évtizede megvolt a faluvégi útkereszteződésben. Ezek szerint csak 
utólagosan, a két háború között nevezték el Pfeiffer-keresztnek, amikor már a 
környékbeliek sem emlékeztek az eredeti emeltetőre.

A bajmokiak még emlékeznek a malom előtti fakeresztre és kápolnára -  a 
két világháború között az úmapi körmenetek egyik állomására. Közvetlenül a 
háború után ledöntötték a keresztet, majd néhány év múlva, a vagyon kisajátítás
sal társadalmi tulajdonba került malomépület előtt álló kápolnát is lebontották. 
Az anyagát a keresztdarabokkal együtt elvitték a helyszínről és a közismert 
társadalmi viszonyok miatt, sosem kezdeményezték az újraállítását.

1 A község délnyugati részében, a Matija Gubec és a Strossmayer utcák, valamint 
a két út találkozásánál kialakult tér, ahol jelenleg a Servis nevű vállalat épülete 
van.

2 Geoig Nuber a Pfeiffer malom címszó alatt foglalkozik a könyvében a Strosmayer 
utca végén levő egykori malommal és annak tulajdonosával. Eszerint Paul
Pfeiffer vaskereskedő 1916-ban vásárolta meg az Ulmer-féle malmot. Halála után, 
1925-től Kálmán fia vette át a helyét, aki azonban fiatalon, 1930-ban elhunyt és a
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továbbiakban az özvegye, Helena Amold (1890) vezette a malmot, amely 1938- 
39 folyamán, adásvétellel a Holzhacker, Kulitsch és a Svoboda család birtokába 
került -  egyesek ma is Kulity-malomnak nevezik. Özvegy Pfeiffer Kálmánné a 
háború után a városba költözött és Szabadkán élt az elhalálozásáig. Mojzes Antal 
más alakban jegyzi Pfeiffer Kálmán feleségének nevét, Herold Jolánként íija az 
1928. június 7-i adományozás kapcsán -  a templomban található és a Fridrich 
Bachinger szobrászműhelyben készült Lisieux-i Szent Teréz-szobrát adomán
yozták ekkor a templomnak másokkal egyetemben Pfeiffer Kálmán és felesége. 
Georg Nuber említ még egy malomtulajdonost, Johann Pfeiffer kovácsmestert, 
aki 1894-ben társult Sebastian Ulmer szabómesterrel és megvásárolták Emst 
Amold gőzmalmát. 1897-ben Johann Pfeiffer kilépett a társulásból és 1906-ban 
önállóan megépítette a malmát. A két Pfeiffer, Paul és Johann ismert közéleti 
személyiségek, valamint egyházi adakozók voltak: Paul jelentős pénzadomány
nyal járult hozzá a bajmoki templom fenntartásához a húszas évek elején, Johann 
pedig a Kálvária VIII. stációjának az alapítója.

3 A népes Pfeiffer család felmenői már a telepítés éveiben jelentős részét képe
zték a falu lakosságának. Georg Nuber szerint 1768-85 között három családfő 
(Christof és két Fidelis) költözött népes családdal Pfalz és Würt-Hohenzollem 
körzetéből Bajmokra. A Pfeifferek jelentős nagyságú földbirtokkal is rendelkez
tek a falu nyugati határában. Az Őrszállási út körül, a Tarackos határrészben egy 
dűlőt napjainkban is Pfeiffer-dűlőnek neveznek (Penavin- Matijevics).

Paskó-kereszt
Az 1881-es felmérésű térképen a korabeli nyugati faluvéget jelentő Akácfa 

(mai Gaj) utca keleti oldalán egy közkereszt van berajzolva mintegy száz méter
rel északabbra a Hunyadi, illetve a Csopvesi (a mai Frangepán) utca végétől 
északra. Az egykor faluszéli közkereszt, amely napjainkra a falu terjeszkedésével 
a beltérbe került, eredetileg a Paskó-féle ház előtt állt és a családi hagyomány 
is úgy tartja, hogy Paskó István és fia, József volt az emeltetője az 1870-es 
években.1 A korabeli birtokviszonyok és a kereszthely megváltozása ellenére 
az idősebb bajmokiak napjainkban is többnyire Paskó-keresztként ismerik az 
Akácfa utcai vallási kisemléket.

A két világháború között Paskóék már nem laktak a keresztnél,2 amely foko
zottan korhadásnak indult, majd a húszas években ki is döntötte egy viharos 
szél. Nem újították fel az eredeti helyén, hanem az utcában lakó Kókay család 
összefogásával áthozták a jelenlegi helyére -  szemben a Frangepán utca végével, 
a Gaj utca nyugati oldalán lévő 7-es számú ház elé - , Szakács István és Kókay 
Teréz házaspár házához.3 A családi hagyomány szerint az újraállítása előtt meg
rövidítették az elkorhadt alsórésszel, befestették és a tartozékait is felújították.

A továbbiakban a fent említett Szakács házaspár leánya, a házban maradó 
Szakács Barbara (1914-1998) gondozta az immár családi tulajdonnak tartott 
vallási kisemléket.

Barbara halála után új tulajdonba került a ház. Petrović Zorica (1957) 
vásárolta meg, aki a felekezeti másságtól függetlenül vállalja a további kereszt
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gondozást. 2003-ban felújítatta a keresztet és rendezte a környékét. Kivágatta 
a kisemléket eltakaró platánokat -  így szabaddá és jól láthatóvá vált a barnára 
festett fakereszt. Felújította a fémöntvényű mellékeket is (INRI-tábla, korpusz 
és Mária-dombormű), melyeket még Szakácsék helyeztek el a keleti, útra néző 
oldalán.

1 Paskó Péter (1899-1956) és Veréb Terézia (1901-1977) 1924-ben született fia, 
Paskó Károly (1924) szerint a keresztnél lakó apai nagyszülei, Paskó József 
(1856-1921) és Schoffhauser Mária (1859-1935), esetleg a dédapja, Paskó 
István volt a keresztállító. Figyelembe véve az 1881-es térképen való bejegy
zését, ez utóbbi a valószínűbb.

2 A század eleji (1904) összeírás szerint Paskó József továbbra is a családi 
műemlékként tartott közkereszt közelében lakott, a Hunyadi utca 20-ban (Mojzes 
Antal).

3 Szakács Istvánné Kókay Teréz testvére, a Kunbajáról települt Kókay család 
leszármazottja, József építette a házat a XIX. században. Az utcák szerinti lakók 
névjegyzékén 1904-ben Kókay Józsefet jegyzik az Akácfa utca nyugati oldalán 
levő, 2966-os telekkönyvi szám alatt vezetett telken fekvő 4-es számú lakóház tulaj
donosaként (Mojzes Antal). Az adatközlőm a keresztet áthelyező házaspár, István és 
Teréz Szabadkán élő unokája, Lehotkai Istvánné Patarčić Teréz (1942) volt.

Seibert-kereszt
Peter Seibertné Elisabeth Bergmann1 emeltetett 1883-ban a korabeli 

Vásártérnél egy kőkeresztet, amely rövidesen a tér különleges színfoltjává vált -  
rövid időn belül szokásba jött, hogy a kedvező, sikeres vásár után, mind az eladók, 
mind a vevők hálagyertyát gyújtsanak a keresztnél.

Idővel beépült a szabadon álló kereszt környéke és kialakult a térség mai utca
hálózata, így került a Vásártér utca utolsó házainak az utcafrontjába -  a 22-es, illetve 
a 24-es számú telek kerítésvonalába.

A két világháború között a Kunzer Simon-féle portán (a mai 22-es szám) állt a 
homokkő kereszt, majd a hatvanas években történt építkezés alkalmával mintegy 
tíz méterrel nyugatabbra helyezték, a mai helyére, a 24-es számú ház kerítésé
nek vonalába. A téglakerítés felhúzásakor a ház mai tulajdonosai,2 Burazin Iván 
(1956) és felesége, Ritgasser Ilona (1961) a keresztet meghagyták az új helyén.

Az Őrszállási út és a Vásártér utca találkozásánál, az utca északi oldalának 
utolsó előtti portáján, kétlépcsős betonalapon áll a kereszt. Talapzatának déli 
oldalára egy feliratos, vörös márványtáblát helyeztek. A német nyelvű, gótbetűs 
felirat:

öeuuömef uon

Q e f e r  ^ e i b e r í  
prrirrfyfHí uon seinpr

22



0fyputHb
0 I Í 5 o b p f f }

@ pi b éri 
gpborme Bergmann

I H H 3 .

Gewidmet von -  Peter Seibert -  err- 
ichtet von seiner -  Eheweib -  Elisabeth
-  Seibert -  geborene Bergmann 
1883. Vagyis: Ajánlás Peter Seiberttől 
Emeltetve a felesége, Elisabeth Bergmann 
által 1883-ban.

A fémöntvény tartozékai: INRI-tábla, 
korpusz és Mária-dombormű.

A mai tulajdonosai3 és gondozói 
többször is felújították, pl. vékony cemen
tréteggel vonták be a keresztet, hogy megőrizzék a homokkő állagát.

1 Georg Nuber nem említ Seibert nevű családot a Bajmokra települt németek 
között. Az 1828-as lakossági jegyzéken sem szerepelnek Seibertek, ám az 1839- 
es összeírásban már három családfő is jegyzékre került: Seibert Gergely, József 
és Mártony. Ezek között keresendők a keresztállító férjének a felmenői is (SzTL, 
18-A-15/aec.l839). A már említett, 1894-96-os jegyzéken Szeibert Pétemé 
Bergmann Örzse névalakban említik a keresztállítót. Ugyanezen a jegyzéken 
szerepel a nagykorú Faragó Pál, mint Seibert József egyetlen örököse (Mojzes 
Antal.). A feleség felmenőit illetően Georg Nuber szerint 1803-ban két Bergmann 
nevű egyén jött a faluba közvetlenül Rattenbergből (Alzenau), Adam és Johann.

2 1981 óta laknak itt, azóta gondozzák a keresztet.
3 A XX. században készített lakossági jegyzékek szerint Bajmokon már nem élnek 

Seibert nevet viselő egyének -  így az 1944-45-ös évek fordulóján készített, a 
bajmoki német családok vagyonát feltüntetőn sem említenek Seibert tulajdont 
(Mojzes Antal).

Liliom utcai kereszt
Az adatközlők még emlékeznek a két világháború közötti években a Liliom 

utca végén meglévő terméskő keresztre, amely jelenleg az Alsótemetőben áll, 
mint temetői nagykereszt. Az 1930-ban készült térképen a korabeli faluszélen 
van berajzolva, az akkor már meglévő Liliom utca (a mai Isztria utca) nyugati
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végénél húzódó, É-D irányú faluszéli út nyugati oldalán, néhány tízmétemyire 
délirányban az utcavégtől.

A XIX-XX. század fordulóján emeltethették az akkor még határbéli keresz
tet, melyet a köznép Walter-keresztként1 ismer. Bizonytalan, hogy az emeltető(k) 
családnevéről,2 vagy csupán a közelben lakó földbirtokos Walterék után nevezték 
így a bajmokiak, mindenesetre a II. világháború utáni évekre a terméskőbe vésett 
felirata megsemmisült a mállási folyamatokban, de nem kizárt az akaratlagos 
megrongálása sem.

A világháború után elhagyatottá, gondozatlanná vált keresztet 1950-ben, 
amikor az Alsótemető rendezésekor felmerült a temetői nagykereszt kérdése -  az 
addigi fakeresztnek már nagyon leromlott az állaga -, minden külön engedély
ezés nélkül áthelyezték a temetőbe (lásd ott).

1 Mojzes Antal értekezése a Bácsországban.
2 Georg Nuber szerint a bajmoki Walter családok felmenői (Johann, Johann Georg 

és Christian) számos családtaggal, Németország különböző vidékéről (Bembach, 
Breisgau-Boden, Westf.) települtek Kunbajára 1784-ben, majd onnan 1784-86 
folyamán Bajmokra. A század eleji, utca szerinti összeírásokban (1901, 1904) 
a kereszt közvetlen környékén nem jegyeznek Walter nevű családfőket, de a 
község nyugati oldalán, a korabeli I. és II. kerületben három ház is e család tulaj
donában volt (Walter Pál), valamint Walter István tanyája a Taraczkos, illetve a 
kereszttel szomszédos határrészben.

Eprestéri kereszt
Az Epres téren (Kosovo tér), a Felsőtemető utca déli házsorának frontvona

lában napjainkban egy köztéri kereszt kőalapzata látható, amelyen az ötvenes 
évekig egy északra néző kőkereszt állt.

Az adatközlők1 szerint az ötvenes évek elején történt vandál ledöntése után a 
szemben lakó Hegedűs György (1915-1993) kovácsmester bevitte a keresztda
rabokat az udvarába (Frano Supilo utca 39.), ahol évekig hevertek a kőtömbök az 
utcai kerítés mellett. Idővel híre ment a dolognak és a hatalom képviselői számon 
kérték a mestertől a keresztet, aki erre titokban átszállítatta egy másik, a család
tagok és az adatközlők által ismeretlen házhoz, ahol elrejtették a kődarabokat. A 
kereszt további felkutatása nem járt sikerrel és valószínű, hogy a mester elhuny- 
tával, örök titok marad a keresztdarabok mai holléte.

Sok bajmoki emlékezik a keresztre, úgy emlékeznek, hogy német nyelvű 
felirat volt a talapzati kőtömbön. Egyesek szerint Wolf Anton vendéglős, a 
Szentháromság-szobor egyik alapítója volt az emeltetője a XIX. század második 
felében. Mások szerint viszont az Epres téren lakó Walter Anton, illetve a szülei 
voltak a keresztállítók.2 Az 1881-es katonai térképen már bejelölték és ezért 
valószínűbb az elsőnek megnevezett emeltető, bár lehetséges, hogy Walterék a 
két háború között felújították, mert az adatközlők szerint az eltűnt vallási kisem- 
lék hasonló volt az 1930-as években emeltetett közkeresztekhez, melyek rendre 
a Walter Anton-féle kőfaragó műhelyben készültek
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Nem sikerült tisztázni a keresztállító kilétét -  a megnyugtató válaszhoz meg 
kellene találni a kereszt darabjait.

1 Többek között Hegedűs György leánya, Gizella, férjezett Babić Stipanné (1942) 
és a mester testvérei: Balázsné Hegedűs Julianna (1918), Antal (1924) és János 
(1926).

2 Az Epres téren az 1904-es összeírás szerint egyedül Walter Mátyásnak volt háza 
a családból -  a 2050-es számú telken a 25-ös számú ház. Az 1944-es áldozatok 
között három Anton Walter is szerepel, akiket az „Akácfánál” kivégeztek, az 
elhagyott német házak összeírásának jegyzékén pedig fel van tüntetve Anton 
Walter eprestéri háza (Mojzes Antal).

Bácsalmási úti kereszt
Az 1907-es térkép egy tetőzetes keresztet 

jelöl a vasút északi oldalán, a mai Njegoš utca 
(az egykori Bácsalmási országút futott az utca 
nyomvonalán) kezdeténél, szemben a vasú
tállomás épületével. A vasút északi oldalán 
húzódó út és a Njegoš utca kereszteződésének 
nyugati szögletében kialakult cserjésben jelen
leg is áll egy fakereszt, amelyről a levéltári 
kutatásaink során kevés adatot találtunk. Az 
adatközlők sem tudtak semmit a keresztál- 
lítóról, ahogyan az emeltetésének idejéről 
sem. Napjainkban a köznép a közelben lakó 
postás melléknevéről Pupkov-féle keresztként 
emlegeti (Pupkov križ).

Nem jelzi az 1881-es térkép és Matkovits 
plébános sem említi 1885-ben -  ez azonban 
nem elegendő bizonyíték, hogy a leírt, a XIX. 
században jelentős helyen nem állhatott az Bácsalmási út (1907)
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1907-es jelzésétől már jóval előbb egy út menti kereszt. A korabeli faluszélen ezen a 
helyen három fontos út vette kezdetét -  a tavankúti, a bácsalmási és a madarasi szál
lások felé vezető. Néhány száz méterrel északabbra pedig a Madarasi országúinak a 
Bácsalmásiról való leágazása sem lehetett jelentéktelen hely.

A vasúttal párhuzamosan futó, a madarasi szállásokhoz vezető út kezdeti sza
kaszának és az északnak húzódó Bácsalmási út egykori kezdetének nyugati szög
letében, krisztusfák között áll a délkeletnek néző jelölés nélküli, leromlott állagú, 
csipkézett szegélyű bádogtetővel ellátott fakereszt, melynek egyetlen tartozéka a 
rozsdamarta pléhkorpusz.

Nagy utcai kereszt a vasútnál
Az 1881-es térkép egy közkeresztet jelöl a Nagyutca (a mai JNH utca) északi 

végén, a vasút közelében -  a mai Vasút és Belgrádi (Bárány) utcák közötti sza
kaszon. A utca keleti oldalára berajzolt keresztről nem sikerült semilyen adatot 
sem felkutatni.

Knipp-kereszt
Az 1881-es térkép egy köz

keresztet jelöl a Nagy- és a Felső
temető utcák (a mai JNH és a Frano 
Supilo) kereszteződésének déli szög
letén, szemben az egykori Knipp- 
féle1 kocsmával. Az adatközlők 
szerint egy régi kőkereszt állt az 
utcakereszteződés észak-nyugati 
sarkán, amelynek nem ismerték az 
emeltetőjét, és a két világháború 
közötti kocsmárosról nevez
ték Knipp-féle keresztnek. 1945 
ben ledöntötték és szétverték a 
kődarabjait -  sohasem kezdeményez
ték az újraállítását.

Egyesek úgy tudják, hogy a 
harmincas években egy egészében 
új kőkeresztet emeltetett a Knipp
család a régi, tönkrementnek a helyén, illetve az egykori kereszthellyel szemben, 
a Nagyutca nyugati oldalán és ezt döntötték le 1945-ben. E feltételezésnek is meg
van az alapja, mert az 1881-ben még meglévő kereszt helyén az 1907-es, részletes 
térkép nem jelöl közkeresztet, ám az 1930-as felmérésűn már újra berajzolták. 
Tehát a XIX. századi vallási kisemlék tönkremehetett és néhány évtizedig nem 
volt közkereszt ezen a helyen. 2

Gubenyác-, Lemes- és Knipp-kereszt - L, 2., 3.
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1 A világháború végén összeírt, elhagyott német házak között említik Knipp Simon 
özvegyének Aleksandar utcai házát, vagyis a korábbi Nagyutcán. Ugyanitt 
jegyzékbe veszik Knipp Adám és nejének a házát a Bojevié Vajda utcában 
(egykor Szegfű, ma Sava Kovačević), amely utca a Knipp-féle kocsmánál 
kezdődött. Már az 1904-es telekkönyvi összeírás szerint is ebben az utcában volt 
Knipp Ádám háza -  a 2443-as számú telken levő 30-as házszám. A helytörténész 
Mojzes Antal Knipp-féle kocsma névalakban jegyzi az útkereszteződés észak- 
nyugati szögletén álló objektumot.

2 A két világháború között a közvetlen szomszédságban, a Szegfíí utca elején az 
egykori Schül Mihály-féle házban lakó Balázsné Hegedűs Julianna (1918) szol
gáltatott adatokat a Knipp-féle kereszt pontos helyéről -  a saroktól néhány tízmé- 
temyi távolságra, a Szegfű utcából nyíló kocsmai kiskapunál állt a kőkereszt.

Lemes-kereszt
Az adatközlők szerint a Szegfű utcában, a Knipp-féle kereszttől 250 méterny

ire délnyugatra, a mai Új és a Sava Kovačević (Szegfíí) utcák kereszteződésénél 
egy kőkereszt állt néhány évig a második világháborút megelőzően Mandics 
Lemes Borbála házánál, akit az idősebb bajmokiak csak Lemes Báré néniként 
emlegetnek.1 A németek lakta környéken feltehetően német ajkú volt a keresztál
lító, bár nem kizárt, hogy a jómódú Lemes Báré emeltette a saját házánál -  a mai 
S. Kovačević 22-es számú telek előtt -  kialakult háromszögletű térségben, az 
utcakereszteződés nyugati oldalán. Az emlékezők szerint 1938/39-ben lett felál
lítva a Bűn-kereszttel azonos vallási kisemlék, hasonló okokból, mint az eprestéri 
és a Knipp-kocsmai kőkereszt.2

Közvetlen a második világháború után vandálul ledöntötték -  a bajmokiak 
szerint ez volt a faluban az első, szándékosan megrongált közkereszt a háború 
után. Néhány hét múlva a környék hívői és a helyi plébános újraállítatta, de rövid 
időn belül ismét ledöntötték. Egy ideig a helyszínen hevertek a darabjai, majd 
fokozatosan eltűntek. Napjainkban még áll a Lemes-féle régi ház az ablakok 
előtti háromszögletű kereszthellyel, de semmi sem utal az egykori vallási kisem
lék meglétére.3

1 Lemeš Barbara (Borbála) -  a Lemes ragadványnevet, esetenként előnevet több, 
Nemesmiliticsről származó bunyevác család is viselte (Peić-Bačlija). Az 1904-es 
lakossági összeírásban a Szegfű utca 20 alatti telek Mándics Borbála tulajdoná
ban volt (Mojzes Antal).

2 A vasútállomás és a templom közötti, zömmel németek által lakott falurészen 
féltucatnyi kőkeresztet emeltettek a harmincas évek végén a német családok. 
Az egykor meglévő, de tönkrement közkeresztek helyén, illetve az egészen új 
helyekre állított kereszteket fogadalmi indítékkal emeltették, mert néhány éven
át nagy szárazság uralkodott a környéken és a termés nagy része megsemmisült. 
Ezek, a helyi Walter Anton-féle műhelyben készült közkeresztek rendre le lettek 
rombolva a világháborút követő években.
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3 A feltételezett keresztállítónak, Mándics Borbálának nem maradtak rokonai 
Bajmokon. Egy fia volt, aki a harmincas évek elején kitelepült az Egyesült 
Államokba. A nőtestvérének, a szintén a Szegfű utcában lakó Balazsitsné 
Mándics Máriának gyermekei (Erzsébet és Ilona) is utódok nélkül hunytak el.

Nagy utcai kereszt
Az 1907-es felmérésű térképen egy közkereszt van bejelölve a Nagy(Fő)utca 

(a mai JNH) nyugati oldalán, szemben a Deák Ferenc (a mai Ivó Lola Ribar) utca 
kezdetével, amelyről a kutatásunk során nem akadtunk más adatra. A patakon 
átívelő két híd közvetlen közelsége, illetve az itt álló Nepomuki Szent János-szo- 
bor, amit nem jelöl a térkép, arra enged következtetni, hogy nem is közkereszt állt 
ezen a helyen, hanem a patak partján, a kápolnaszerű építmény fülkéjében álló 
szobrot jelölték keresztként a térképrajzolók.1

Főutca (1907)

1 A szobor pontos helye a bejelölt kereszttel rézsűt szemben, a Főutca keleti oldalán 
volt.

Gubenyác-kereszt
Az adatközlők szerint a Malom és a Széchenyi (mai Cár Lazar) utcák 

kereszteződésében a nyolcvanas évek elején történt lebontásáig egy kőkereszt 
állt, amelyet a köznép az itt lakó családról Gubenyác-féle keresztnek nevezett.1

Az egykori artézi kút közelében, téglalapon álló kőkereszt valószínűleg a két 
világháború között lett felállítva, mert az adatközlők szerint azonos volt a harmin
cas évek végén emeltetett többi kereszttel. A keresztállítók kilétét nem sikerült 
megállapítani, de a közelben lakó Valentin családot mint lehetséges emeltetőt 
többen is megjelölték kutatásunk folyamán.2
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1 Az itt lakó Gubenyác házaspárnak a fia a község egyik közkedvelt kereskedője 
volt a világháború utáni évtizedekben. Az Akácfa utcai vegyeskereskedésben 
dolgozó Gubenyác Géza a szüleitől örökölt házban lakott és a vallási kisemléket 
is róla nevezték el Gubenyác Géza-féle keresztnek.

2 Három utca -  a mai Vlado Ćetković, a Malom és a Cár Lazar utca -  találkozásánál 
kialakult szélesebb térségen, az utóbbi utca vonalában állt a kereszt. Az egykor 
Széchenyi nevet viselő utcát az ott lakó Valentin család melléknevéről Fiszenc 
utcának is nevezték (Penavin-Matijevics). Az 1904-es lakossági összeírás szerint 
a Széchenyi utca elején, a 2-es számú telken álló ház Gubenyácz Józsefné tulaj
donában volt (Mojzes Antal).

Ritser-kereszt
Az egykori Nagyutca nyugati oldalán (a jelenlegi JNH utca 31-es ház), a 

Nagy- és a Frangepán utcák kereszteződésétől kissé északra levő házuk elé 
emeltettek Paul Ritser1 és felesége, Anna Wolf2 egy márványkeresztet 1915 ápri
lisában. Napjainkban is megvan a kovácsoltvas kerítéssel körülkerített, gondo
zott, fehér márványból készült kereszt, amelynek a keleti oldalára a következő, 
német nyelvű, latin betűs feliratot vésték:

DEM EVIGEN GOTT ZŰR EHRE 
UND DEN 

LEBENDEN ZŰR LEHRE 
GEWIDMET

v o n  PAUL RITSER
UND SEINER GATTIN

ANNA WOLF 
IM JAHRE 1915IV/10

MÁRVÁNYIPAR SZAB.

Vagyis: Az örök Isten dicsőségére és az élők tanulságára ajánlva Paul Ritser 
és felesége, Anna Wolf részéről 1915. április 10-én.

A cifrázott végű felső részen elhelyezett fémöntvény korpusz az egyetlen 
tartozéka, mert az INRI-jelölést vésettel oldották meg. Az adatközlők szerint 
Paul Ritscher a vallási kisemlék felállítását követően hamarosan elhunyt, és a két 
világháború között az özvegye gondozta a keresztet.

A II. világháborút követően a faluban maradt Anna Wolfot is gyűjtőtáborba 
hurcolták, ahonnan nem tért vissza.3 A vagyonkisajátítás következtében új lakói, 
tulajdonosai lettek a Ritscher Pál-féle háznak, akik karbantartották a ház előtt 
álló és a bajmoki németség egykori ittlétét bizonyító, hirdető szakrális kisem
léket. Ma is jó állagú, rendezett a kereszt, ahogyan a közvetlen környéke is.
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1 Az Alsótemető egyik sírkeresztjének felirata: Paul Ritscher elhunyt 37 éves 
korában 1921-ben. Ha ő volt a keresztállító, akkor azt 31 évesen tette. A család 
felmenőiről bővebben írtam a Zettl-Ritscher-keresztnél. Paul Ritscher 1906 és 
1908 között községi képviselőként részt vett a falu közigazgatásában, 1920-ban 
pedig nagyobb összegeket adományozott a templom fenntartására.

2 Anna Wolf a Szentháromság-szobrot alapító Josef Wolf leánya volt.
3 Az elhagyott német házak 1944^45-ös évi jegyzékén Ritscher Paul özvegyének 

Aleksandar (JNH) utcai házát említik (Mojzes Antal). Az adatközlők szerint a 
keresztállító fiatalon elhalt és az özvegye, akit a bajmokiak csak Nani néninek 
ismertek -  miután az egyetlen leánya férjhez ment Mathias Schönhöz -  egyedül 
élt a főutcái házában.

Bűn-kereszt
A harctéren katonáskodó bajmoki középbirtokos, Bűn (Bünn) János (1885— 

1965) a fronton tett ígéretét teljesítette, amikor egy kőkeresztet emeltetett 1923- 
ban a Baross utcában (a mai Moša Pijade 8.) levő háza előtt.1

Öt méterre az utcafronttól, egy kovácsoltvas kerítéssel elkerített négyszögletű 
tér közepére állították fel’ a helyi, Walter és Kollár-féle kőfaragó műhelyben 
készített műkő keresztet. Az emeltető névnapján, szeptember 13-án 2 fel is szen
telte a bajmoki plébános, Hegedűs Lénárd esperes-plébános.

A talapzatának északi oldalán a felirata:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE EMELTE 
E KERESZTET

IFJ. BŰN JÁ N O S3  
ÉS NEJE

LUKÁCS ILONA4
HOGY A HALANDÓT FOLYTON INTSE 

EMBER ! HA SZENVEDNED KEL 
NE FELEDD -  JÉZUS ÉRTED MIT 

SZENVEDETT5 
KÉSZÜLT BAJMOKON 1923 IX/13

WALTER és KOLLÁR
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A világháború után vandál módon ledöntötték. A szülői házban maradó Bűn 
József (1922-1985) az édesapjával, a keresztállítóval felújította, ám ezek után 
sem állhatott háborítatlanul, mert néhány év múlva újra ledöntötték. Ezt követően 
a család már nem emeltette újra és azóta romos állapotban látható -  álló talapzat 
és a körülötte heverő felsőrész darabok. A tartozékaiból a fémöntvény korpuszt a 
templomba vitték (azóta is ott őrzik), az INRI-tábla pedig idővel elkallódott.6 A 
család tervbe vette a teljes felújítását a 2006-os évben.

1 A keresztállító édesapjának, Bűn Józsefnek számottevőbb földbirtoka volt a 
Tisztás határrészben és közéleti szerepet is vállalt Bajmokon (1920-ban és 1929- 
ben községi képviselő). A század eleji (1901, 1904) összeírásokban bejegyezték 
a Huszár utcai (mai Mažuranić utca) 40 alatti házát és a jelzett határrészben 
található tanyáját. Az általa vásárolt Baross utcai telken lévő ház bejáratának 
közelében volt egy kis kápolna, az öt bajmoki típuskápolna egyike, amelyet a 
negyvenes években lebontottak.

2 Aranyszájú Szent János ünnepén.
3 Az itjú megjelölés a keresztállító nagybátyja, a szintén Bűn János miatt volt. A 

háború előtti években (1937-40) iij. Bűn János is községi képviselő volt.
4 Lukács Ilona (1900-1974) a második felesége volt az emeltetőnek, akinek az 

első, Simon Terézzel (1888-1919) kötött házasságában két gyermeke született 
a háború előtt, János és Anna. A háborús években megözvegyült Bűn János a 
frontról való hazatérése után újranősült és még három gyermeke született: Teréz, 
József (1922-1985) és Verona.

5 Itt jegyzem meg, hogy a bajmoki közkeresztek feliratában gyakori a bibliai 
szövegrész vagy imádság. Különösen a németek által állított kisemlékek felira
tára volt ez jellemző, amit később átvettek a magyarok és bunyevácok is (Bűn
kereszt, Probojčević-kereszt).

6 A jelenlegi tulajdonosok -  a keresztállító József fiának özvegye, Schneider Anna
(1925) és unokája, Márkiné Bűn Anna a családjával -  tervezik a kereszt teljes 
felújítását a közeljövőben.

Kálváriakeresztek
1836-ban alapították a bajmokiak az első, temetőtől független kálváriát1 a 

jelenleginek a helyén, a Szabadkai út déli oldalán, ahol az 1881-es és az 1907-es 
térképeken be van jelölve (Mojzes Antal). A Krivaja-patak és a jelzett út keresz
teződésétől 250 méterre keletre lévő, a patak és az út közötti négyszög alakú, 
körülkerített térségen elhelyezett objektum elemei a 14 stáció, a Vérét hullató 
Jézus-szoboregyüttes, valamint a tér déli részében emelkedő kálváriadomb a 
három feszülettel.

Az 1836. április 5-én felszentelt kálvária keresztjei fából készültek, amiről 
Mojzes Antal a Kalocsai Érseki Levéltár anyagát felhasználva, így ír a plébánia 
történetét feldolgozó munkájában: A kálváriára vonatkozóan több hiteles 
adat is van. Az egyik: 1836. április 5-én szentelték be. A másik, hogy 
Matkovich Bertalan (Beriša Matković) bajmoki plébános 1885. augusztus
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Plébánosi levél (1885, Mojzes Antal után)

21-én a kálvária állapotáról értesíti a kalocsai érsekséget. Közli: új keresz
teket kellene elhelyezni, azonban erre a célra megfelelő akácfát Bajmokon, 
Madarason és Kunbaján sem talált. Várja a szabadkai kegyuraság mérnökét, 
aki a szabadkai kálváriát is rendezte.

Az 1885-ös kezdeményezést a két év múlva esedékes érseki látogatás, illetve 
az 1888-ra tervezett bérmálkozás előkészületeként kell felfogni, amelynek 
keretében a kálváriakeresztek mellett felújításra vártak a határbeli közkeresztek 
is, valamint a templomon és a plébánia épületén elvégzendő, nagyobb méretű 
javítások. Az 1884-ben Bajmokra helyezett Matkovich plébános ekkor még csak 
ismerkedhetett a faluval, de bizonyosan személyes érdek is sarkallta, hogy sikeres 
legyen az első bemutatkozása az érsekségnél. Az adminisztráció lassúsága mellett 
azonban ellene dolgoztak a plébánián megismert állapotok is -  a továbbiakban

32



betűhíven idézek a plébános 1885 augusztusában írt leveléből: A kálváriái 
keresztekre nézve mindeddig előterjesztést nem bírtam tenni azért, mert -  
mint föntebb jeleztem -  várom már április hó óta a városi építészmérnököt, 
ki a szabadkai kálvária keresztjeit hozatta és föíálitotta, hogy általa 
csináltassak költségvetési előirányzatot. Azonfölü! az illető családok, melyek 
a kálváriái kereszteket állították részint elszegényedtek, részint már nem is 
léteznek; ’s minthogy az alapítványi öszszeg kamatai még nem tesznek ki 
oly öszszeget, hogy azon lehetne új kereszteket fölállítani: kénytelen leszek a 
hívek adakozásához folyamodni. 2

Ezek szerint 1885-ben is azok a fakeresztek álltak a kálváriadombon, ame
lyek az eredeti, 1836-os objektum részét képezték. A további adatok arra utalnak, 
hogy az 1885-ben kicserélt keresztek sem lehettek jó minőségű faanyagból, mert 
1910-ben, az újabb rendezés kapcsán Hegedűs Lénárd esperes-plébános arra 
kér engedélyt az érsektől, hogy lecserélje, eltávolítsa a megrongálódott fakeresz
teket, mert rontják a kálvária külsejét. Egyes feltételezés szerint az engedély
ezést követően, még abban az évben (1910) lecserélték az elkorhadt kereszteket 
a ma is meglévő, kőből készültekre.

Megtévesztő lehet a Jézus-kereszt alapzatán elhelyezett táblán jelölt 1929- 
es évszám. Mojzes Antal helytörténésznek az a véleménye, hogy 1929-ben 
a Budanović család, ahogyan a feliratban is jelzik, csupán a már meglevő 
kőkeresztek alapzatát készítette el, és ezt jelölték a feliraton. Ettől függetlenül, a 
közismert bajmoki család (Budanovich püspök családja) pénzelhette az 1910-es 
keresztcserét is.

Az impozáns, mintegy öt méter magasságú, nyugati tájolású három bet
onkereszt -  a Jézus-kereszt fél méterrel magasabb a Lator-kereszteknél -  külön 
kőalapzatba van beágyazva. A háború után megrongálták a feliratos táblát és a 
betonkorpuszokat -  mindháromnak letörték a végtagjait és csak a betontestből 
groteszkül kinyúló vasbeton darabok maradtak meg a kőkezek, kőlábak helyén.
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A Jézus-kereszt alapzatán egy fehér márványtáblát helyeztek el 1929-ben, 
amely részben megsérült a rongálásokban és csak hiányosan olvasható a horvát 
nyelvű felirat:

OBNOVILIIZ FAMILIJE
BUDANOVIĆ

LAJČO BISKUP, LOVRO, IVE,
DJENO, DANO I STIPE

... v. 1929.
Vagyis: 1929. május ...-n  felújították a Budanović családból: Lajčo püspök, 

Lovro, Ive, Djeno, Dano és Stipe. Tehát a feliratban sem egyértelmű, hogy 
egészében új kereszteket állított-e a család, vagy csupán a már meglévőket újí
totta fel.3

A bajmoki hívők továbbra is gondozzák a kálváriát, de a rongálások nyomait 
nem tüntették el -  így a keresztek sérült korpuszai és a ledöntött, Vérét hul
lató Jézus-szoboregyüttes fűben heverő kődarabjai továbbra is lehangoló képet 
nyújtanak e vallási kisegyüttesről.

Kálvária (1907)
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1 Az elsődleges temetőben felállított kálváriadomb keresztjeiről lásd a 
temetőknél.

2 A kalocsai Érseki és Főkáptalani Levéltár, 1917/1885 -  a plébánosi levelet 
Mojzes Antal egészében közölte a bajmoki plébánia történetét leíró könyvében 
(2001).

3 A feliratban megjelölt családtagok, Lovro kivételével közéleti szerepet is vál
laltak. A két háború közötti idők közismert szabadkai püspöke, Budanovich 
Lajos (Lajčo Budanović) mellett a testvérei -  Ivó, Dano, Đeno (1874-1947) és 
Stipe -  több évtizeden át községi képviselők voltak és más, elöljárói tisztséget is 
betöltötték a település közigazgatásában. Dano pl. 1927-1929-ben bajmoki bíró 
volt (Mojzes Antal).

Szent Péter- és Pál-templom

Nincsenek levéltári adatok arra vonatkozóan, hogy állt-e közkereszt az újon
nan telepített község központi terén, ahol a telepítési és az azt követő évben 
sátor alatt tartották az istentiszteleteket. Valószínű, hogy az 1772-ben épített 
kápolnánál, de az 1778-ban elkészült, vert falú, 5x10 öl alapterületű, Szent Péter 
és Pál apostolok tiszteletére dedikált templomnál sem emeltettek közkeresztet a 
bajmokiak.

A ma is álló templom alapkövét 1817. július 24-én rakták le. A Guzsnér 
szabadkai mérnök tervei alapján épített objektumot már novemberben fel is szen
telték, de a belső berendezése 1821-ig elhúzódott (Mojzes Antal).

Mostani formáját a templom az 1907-es évi átalakításával nyerte el, ekkor 
került a főbejárata is a nyugati oldalra. Petrovácz Gyula, a budapesti Felső 
Építőipari Iskola tanárának 1906-ban készült tervei alapján, Nagy Ferenc szabad
kai építkezési vállalkozó kivitelezésében, 1907 februárjától decemberig tartot
tak a felújítási munkálatok. Ezt követően, december elsején a három nyelven 
(magyarul, horvátul és németül) tartott istentisztelet alatt felszentelték a megna
gyobbított és átalakított templomot.

Templom előtti közkereszt
Nem tudni, hogy melyik évben és ki állított közkeresztet a XIX. századi temp

lombejárathoz, amikor az még az építmény keleti végében volt kialakítva. Habár 
az 1885-ös plébánosi-érseki levelezésben nem említik, egy 1845-ben készített 
vázlatrajzon bejelölték és szövegesen is megjelölték a templom előtti keresztet,1 
melyet valószínűleg már a templomépítést követően, az 1820-as években felál
lítottak. Az 1907-es felmérésű, kataszteri célokra készült térképen is bejelölték 
a templombejárat közvetlen közelében, néhány méternyire É-K irányban álló 
objektumot. A jelzett térképeken a bejelölési módból arra következtetünk, hogy 
kőből készült ez a vallási kisemlék. Ezt a feltevésünket igazolja Kopilović
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Stipannak 1904-ben festett képe, amelyen jól látható a templomkertben, a bejára
thoz vezető út déli oldalán álló kőkereszt. A festményen jó  állagúnak tűnik, így 
feltételezhető, hogy a templomnak az 1907-es átalakításakor nem semmisítették 
meg, hanem számunkra ismeretlen helyre vitték és újraállították. Lehet, hogy a 
Felsőtemető mai nagy keresztjeinek egyike.

Bajmok központja (1845, Mojzes Antal után)

1 Mojzes Antal a Bajmok a családnevek tükrében című könyvében (Szabadka, 2004) 
mellékletként közölte a Bajmok történelmi központját ábrázoló vázlatrajzot.
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Czettl-Ritscher-féle kereszt
Az 1907-es évi templomátalakítást 

követő évben, 1908-ban, a missziós láto
gatás évében emeltetett a Czettl1 és a 
Ritscher2 család kőkeresztet az újonta 
kialakított templombejárathoz (nyugati 
oldal).

Napjainkban is az eredeti helyén áll, 
néhány méternyire ÉNy irányban a temp
lombejárattól. Az egészében fehér már
ványkereszt talapzatának nyugati oldalán a 
latin betűs, német nyelvű felirat:

„O ih r  A llé , die  ih r  den  
W eg  v o r ü b e r  g eh et

BLICKET HER
UND SEHET,

OBEIN SCHMERZ IST,
WIEMEN SCHMERZ ?!”

AUS LlEBE ZU GOTT ERRICHTET VON:

JOSEF CZETTL
UND SEINER GATTIN

MARGARETHA RITSCHER 
JÁKOB RITSCHER 

UND SEINER GATTIN ELISABETHA PFEIFFER
1908 V./10.

MÁRVÁNYIPAR R.T.
SZABADKÁN

Vagyis: Mindannyian, kik elmentek az úton, tekintsetek ide és nézzétek, a 
fenti fájdalom, mily emberi fájdalom?!” Isten iránti szeretetből emeltette Josef 
Czettl a nejével, Margaretha Ritscherrel. Jákob Ritscher a nejével, Elisabetha 
Pfeifferrel 1908. május 10-én.

A szabadkai kőfaragó műhelyben készült, lóhere végű kereszten az INRI-jel- 
zés és a korpusz fémöntvényűek, míg a Mária-alakzatot kőbe vésték a Krisztus
test alatt. A függőleges keresztszár közepe táján látható mai törésvonal az elmúlt
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évtizedek egyik viharában történt sérülésének a nyoma -  a mellette lévő fa egyik 
vastagabb ága tört le a szélviharban, amely azután lesodorta a kereszt csúcsrészét. 
Rövid időn belül a plébánia megcsináltatta és újraállítatta a sérült objektumot.

Czettl (Zettl) Josef (1850-1926) az 1795-ben Bajmokra települt Franz Zettl 
dédunokája a Franz -  Lorenz (1791-1850, Barbara Karbach férje) -  ifj. Lorenz 
(1828-1915, Katharina Amstadt félje) -  Josef3 családi vonalon. A Margaretha 
Ritscherrel (1854-1930) kötött házasságában született két fiuk, Franz (1875— 
1944) és Heinrich (1877-1944) közül az utóbbi, a feliratban jelölt másik háza
spárnak, Jákob Ritschemek és Elisabeth PfeiíTemek Katharina (1882-1963) nevű 
leányát vette feleségül. így a köztiszteletnek örvendő két család közeli rokon
ságba került egymással. A két családfő már előzőleg is jó barátságban lehetett, 
hiszen több évtizeden át képviselőtársak voltak a falu közigazgatásában.

Jacob Ritscher (1849-1911) az 1789-ben Bajmokra települt Joan Georgius 
Ritscher leszármazottja. A felesége, Elisabeth Pfeiffer (1852-1919) pedig Paul 
és Elisabeth Elgetz leánya volt. Jacob Ritscher egyházi tisztséget is vállalt -  az 
1907. évi templombővítést előkészítő és felügyelő templomi bizottság tagja 
volt. Egyetlen leányáról tudunk, az 1882-ben született Katharináról. A nászához 
hasonlóan ő is községi elöljáró volt 1879 és 1906 között, emellett két mandátum
ban is községi bíró: 1891-ben és 1892-ben.4

A közkeresztet emeltetésétől a család és a bajmoki hívők gondozták. A II. 
világháború végén megtizedelt család napjainkban is a sajátjának tekinti e kegyes 
örökséget.5

1 Georg Nuber szerint a bajmoki Czettl Josef (Zettel) felmenője, Franziscus Zettl 
1764-ben települt a nyolc tagot számláló családjával Jaggbergből (Bregenzer 
Wald) Gákovára, majd Kunbajára -  ott született Lorenz fia 1791-ben - ,  majd 
1795-ben Bajmokra települtek. A keresztállító felmenői folyamatosan részt vettek 
a községi közigazgatásban -  az édesapja, Czettl Lőrinc pl. bajmoki bíró volt 
1873-ban. Josef és családja többszörös adományozója volt a bajmoki templom
nak. A mai harangok egyikét, a Szent Józsefről elnevezettet is ők adományozták 
az 1917-ben harang nélkül maradt templomnak. Az 1924-ben, Szent József- 
napján felszentelt harangról Mojzes Antal ezt írja: «...a Szent József-harang (a 
szabadkai Fudit Ferrumban öntötték ki 1924-ben, súlya 275 kg és „c” hangzású) 
Czettl Ferenc és Anna adománya». Georg Nuber a harang adományozóinak Josef 
Czettl-t és két fiát, Franzot (1874-1944) és Heinricht (1877-1944) tünteti fel. A 
húszas években Heinrich Czettl, községi tanácstag 38.000 dinárt adományozott a 
templomnak az elhunyt József fia emlékére.

2 A Ritscher család felmenője, Joan Georgius Ritshcer 1765-ben, ugyancsak 
Bregenzből előbb Gákovára, majd 1803-ban Bajmokra települt.

3 A jómódú Josef Czettl, 1894 és 1906 között községi elöljáró, illetve képviselő 
volt. Emellett alapítója és részvényese is volt az 1901-ben alapított bajmoki 
Takarékpénztár Részvénytársaságnak. Az 1904-es lakossági összeírásban a 
Főutca (mai JNH) nyugati oldalán, a 33-as számú telken jegyzik azt a lakóházát, 
ahol a későbbiekben Heinrich fia lakott a családjával (Mojzes Antal).
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4 A családra vonatkozó adatokat Neutzer Pétemé Mayer Juliannától (1938), a 
keresztállítók Bajmokon élő dédunokájától kaptam, köszönet érte.

5 A keresztállító házaspárok gyermekeinek, Henrichnek (1877-1944) és 
Katharinának négy gyermeke született -  Josef (1902-1920-as évek), Jacob 
(1906-1947 Oroszország), Heinrich (1912) és Katharina (1918-1992, Mayer 
Johanné). A li. világháborút követő megtorlásokban Czettl Heinrichet és Franzot, 
a kereszállítók két fiát kivégezték az Akácfánál, a család többi tagját pedig 
kitelepítették. Az 1944-45-ös összeírásban a keresztállítók unokáinak vagyonát 
(házak a főutcán és tanyák a Tarackos határrészben) a németek által elhagyott 
javak között jegyzik (Mojzes Antal).

Temetői közkeresztek

A hódoltság alatt és a betelepítésig itt élő pusztalakóknak a temetkezési 
helyéről nincsenek adatok sem a levéltárakban, sem a forrásmunkákban. Az 
újratelepítés éveiben kijelölt temetőhely megnyitásának pontos évét sem ismer
jük, de valószínűleg a plébánia megalapításának évében áldhatták meg és miután 
állandó lelkészt kapott az új település, a temetkezéseket is megkezdhették a 
kijelölt helyen. Mindez az 1770-es években történhetett (Mojzes Antal). A kora
beli okiratok a Zombori postaút melletti helyi temető megnevezéssel jegyzik
-  részlet a temető 1830-as évi körülárkolásáról értesítő okiratból:1 ... quateum 
viam Postalem Zomborinum divertem (diventem) ad certam distantiam 
auludi (accludi), v in ejus vicém e régióné localy Coemetrii per Arcúm 
nóvum apperini...

1 SzTL, 14-A-ll/aec.l830.

Közkereszt az első temetőben
Nincsenek levéltári adataink a község nyugati részén, a jelenlegi Gaj utca és 

az Orszállási út mellett levő első bajmoki temető közkeresztjéről, de a meglé
téhez nem fér kétség, hiszen -  ismerve a korabeli temetői liturgiát -  bizonyos, 
hogy a megnyitásakor felállítottak egy fakeresztet a központi részén. Mivel több 
mint száz évig temetkeztek ezen a helyen (Mojzes Antal szerint az 1800-as évek 
végéig), szükség volt a több alkalommal is elvégzett bővítésére. A bővítésekben 
kialakított új temetőrészekben is emeltethettek közkereszteket, amelyek közül 
néhány lehetett kőből készült is. Minderről azonban nincsenek levéltári ada
taink.

A bajmokiak első kálváriáját is ebben a temetőben állították fel, amely azon
ban csak a temető központi dombjára emeltetett három nagykeresztből állhatott. 
Mivel a bajmoki szakrális létesítményeket a kegyúri jogot gyakorló város zöm-
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Közkereszt az első temetőben

Az első temető körülárkolása (1830)
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mel a csantavériekkel egy időben engedélyezte és építette, feltételezhető, hogy a 
két településen a kálvária is ugyanakkor létesült, illetve az 1790-es évek közepén 
(lásd Csantavémél).

A temető végleges felszámolására a huszadik században került sor -  a római 
katolikus temető északi sarkában kialakított zsidó temetővel egyetemben. Az 
idős bajmokiak még emlékeznek a sírokra ezen a helyen, valamint a temető köz
epén emelkedő dombra, amelyen három fakereszt állt -  emlékeztetve a bibliai 
golgotára, a kálváriára. A környéken lakó hívek (Babié Stipan adatközlőm szerint 
1892-1963 közt élő nagyanyja) a húsvéti keresztúti ájtatosságot is szívesebben 
végezték ezen a helyen és inkább itt gyülekeztek, mert a Szabadkai út melletti 
kálvária messze volt. A felszámolt temető helyén labdarugópályát építettek a két 
világháború közti években, majd az ötvenes években felszámolt zsidó temető 
helyét is felhasználva, 1963-ban kialakították a mai sportközpontot (Mojzes 
Antal).

Felsőtemetői kőkereszt
A község északi részén, a vasút déli oldalán levő temetőben, amely zömmel 

a németek temetője volt az 1940-es évekig, napjainkban is temetnek. A temető 
megnyitásáról nincsenek adatok, feltételezhető azonban, hogy az 1800-as évek 
első felében már temetkeztek ezen a helyen, mert a temetői Szent Rókus-kápolnát 
1843-ban építették fel (Mojzes Antal). A kápolnaépítés kezdeményezéséről tudó
sító bajmoki plébános az 1841-ben kelt, a városi tanácsnak címzett folyamod
ványában1 a következőket írja: 2-or A Bajmaki hiveim ajtatos buzgoságtol 
inditatva, önként öszve adandó pénzből kivannának egyik Temetőben egy kis 
kápolnát építettni, melly szandékjokat a Tekintetes egyenes Uradalommal 
arra végre közleni szükségesnek tartottam, hogy jóvá hagyások után, arra 
Nékiek engedelmet kegyessen adni meltoztattnának. Ki is egyébb eránt 
Űri jóvoltokba ajánlott, tellyes tisztelettel maradok Bajmakon 19 Junius 
1841. Tekintetes Nemes Tanácsnak alázatos szolgaja Kovács Jakab Bajmaki 
Plébános. További feltételezés az is, hogy a megnyitásakor emeltetett temetői 
nagykereszt azonos a kápolna előtt álló, ma már jelöletlen kőkereszttel, illetve 
annak a helyén emeltetett fakereszttel, amelyet a temetkezés első évtizedeiben 
lecseréltek a mai kőkereszttel.

Az elmúlt, másfél századnyi időszakban, legalább három közkeresztet állítot
tak ebben a temetőben a bajmoki hívők, amelyek napjainkban is megvannak.

Az 1843-ban épült, Szent Rókus tiszteletére felszentelt temetői kápolna 
előtt -  a hosszanti tengelyének meghosszabbításában -, a déli, Felsőtemető 
utcai bejárattól vezető főút nyugati oldalán napjainkban egy leromlott állagú, 
homokkőből készített közkereszt látható, amely az adatközlők szerint egyidős a 
kápolnával. A mállási folyamatokban tönkrement a jelölését szolgáló felirata és 
készítőjének kőbe vésett névjegye, így csupán a kivitelezési jellegzetességeiből 
(anyaga, talapzati és csúcsrészi mintázata, tartozékai) valószínűsítjük, hogy az

41



Szószólói jelentés a kápolnaépítésről (1842)
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1843-as évi feltételezett emeltetése, legalább 20-30 évvel később történt -  az 
1860-70-es években állíthatta az ismeretlen emeltető.

Felsőtemető (1907)

Rendezett környezetben, az említett temetőbejárat felé fordítva, attól mintegy 
ötven méternyire áll terméskő kereszt, amely az előrehaladott mállási folyama
tok ellenére is a rendezettségének benyomását kelti. Az enyhén lekerekített végű 
felsőrészen napjainkban is az eredeti, terméskőből készült mellékletei láthatók: 
az INRI-jelölés, korpusz és Mária-szobor. A már említett jellegzetességei arra 
engednek következtetni, hogy ugyanabban a kőfaragó műhelyben készült, mint 
az alsócsikériai (1868) és a siskovichfalvi (1871) közkereszt, illetve a Nagl- és 
Jaramazov-kereszt (1873, 1868), valamint több, a városban és környékén nap
jainkban is meglevő homokkő kereszt.

1 A SzTL-ben őrzött, 1842-es évre vonatkozó okiratok mutatójában a Bajmok 
helység által egyik temetőjükben építtetni szándékolt kápolnát tárgyaló tudósítás 
néven jegyzik a 20-C-278/aec. 1842-es jelzésű okiratot.
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Szubetzki-kereszt
A temető keleti, a Galamb és a Felső

temető utca (a mai Frano Supilo) által 
bezárt részét napjainkra már felszám ol
ták és művelik. E részen csupán néhány 
megőrzött családi sírbolt1 és az 1877-ben 
emeltettetett Szubetzki-féle közkereszt 
jelzi, hogy itt egykor temető volt -  a 
XIX. századi térképek szerint a kereszt 
környéke is a temetőhöz tartozott.

Az egykori főúton álló, a kora
beli egyik temetőbejárat felé fordított, 
homokkőből készült nagykereszt talap
zatának a déli oldalára egy vörös már
vány, német nyelvű felirattal ellátott táb

lát szereltek a következő szöveggel:

Jesu Leiden, Jesu 
Schmerzen 

sei! 
All zeit in unsern Herzen. 

Gevidmet
GEORG SZUBETZKI

und Anna.

1877
Vagyis: Jézus Szenvedése, Jézus Fájdalma! Örök időkre a szívünkben. 

Ajánlotta (szentelte) Georg és Anna Szubetzki 1877-ben.
A cifrázott végű csúcsrészén elhelyezett INRI-tábla és a korpusz fémöntvé

nyek. Hiányzik róla a Mária-dombormű -  csupán a rögzítés helyei látszanak a 
Krisztus-test alatt.

A keresztállítókról2 és az emeltetésének körülményeiről keveset tudunk. 
Feltételezzük, hogy az 1877-es temetőbővítéskor állíthatta a jó  módú német 
család e szakrális kisemléket a mára már megsemmisített családi sírbolt 
közelében.3

Nincs adatom arra vonatkozóan, hogy mikor számolták fel és kik művelik 
napjainkban a kereszt körüli temetőrészt, de a kisemlék és közvetlen környéke 
napjainkban is rendezett.

1 Szinte jelképezve a XIX. századi lakosság nemzeti megoszlásának arányait -  a 
Budanović, Lichtneckert és az Ódry családok egy-egy sírboltjáról van szó.
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2 A kutatásaim során csupán néhány adatra bukkantam a Szubetzki (Schubetzky) 
családra vonatkozóan. A forrásként használt Georg Nuber-féle munkában a 
betelepült német családok között nincsenek megemlítve e család felmenői. A 
keresztállítót azonban Mojzes Antal többször is említi a munkáiban -  így tudjuk, 
hogy Schubetzky György 1879 és 90 között közéleti szerepet is vállalt, községi 
képviselő volt a említett években, 1881-ben pedig a községi bíró tisztségét is 
ellátta.

3 Ma már nincs ilyen család a faluban. Az 1895-ös birtokosi jegyzéken még szere
pel Schubetzki György neve, de a század eleji (1901, 1904) lakossági jegyzék
ben, ahogyan az 1944-45-ös, a németek által elhagyott házak összeírásában, sem 
a II. világháborús áldozatok közt nincs Schubetzki nevű lakos (Mojzes Antal). A 
keresztállító családja tehát férfiutód nélkül maradhatott a századvégre.

Wetzstein-kereszt
Az 1906-ban megnyitott nyugati temetőrészen a Wetzstein1 család emeltetett 

egy kőből készült közkeresztet a temetőrész beszentelésének évében, 1906 őszén.
120 méternyire a nagyutcai (a mai JNH utcai) temetőbejárattól, a bejárat és a 

kápolna között húzódó főút északi szegélyén áll a kereszt. Műkő alapon nyugvó 
talapzatának nyugati oldalán német nyelvű, gótbetűs a felirata:

£sn © ottef 9laf)men 
Jetben rt)ir biefef S te i

©ebaut ttmí tmr fjében
2fuf © ott  čK ftraut  

© e o r g  S S eta fte in  unb
£í)erefia SBetgftein 

©eborene ©ommer 
am 2 5 . .Dctober im

S a f ) t c  X Q O B  Dec. 15

In Gottes Nahmen -  Habén wir dieses Frei -  Gebaut weil wir habén
-  Auf Gott Fertraut -  Georg Wetzstein und -  Theresia Wetzstein -  Geborene 
Gommer -  am 25. October im -  Jahre 1906. Dec. 15. Vagyis: Isten nevében 
építettük ezen emléket, mert Istenben van a bizodalmunk. Georg Wetzstein2 és 
Theresia Wetzstein, született Gommer, 1906 október 25-én. Dec. 15-én.

A kőfaragó műhely cégjelzése olvashatatlan és a kettős dátum is kérdéses, 
valószínűleg a kereszt felszentelése késett néhány hetet, mert az utólagos, más 
betűtípusú december 15.-i jelzés más kéztől származik.
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A cifrázott végű felső részen elhelyezett tartozékai a fémöntvényből készült 
FNRI-tábla, a korpusz és a Mária-dombormű.

A temető más objektumaihoz hasonlóan ez a közkereszt is rendezett, a család 
és a hívők gondozzák napjainkban is.3

1 A keresztállító felmenőiről, a betelepülő egyetlen Wettstein (Wetzstein) nevű 
német családról Georg Nuber a következőket írja: Johann Wettstein földműves, 
hét családjával Geislingenből (Steige-Würtenberg) 1764-ben települt Gákovára, 
majd 1780-ban Bajmokra. Az idővel szélessé terebélyesedett családot a jó 
módúak között emlegetik a bajmokiak. Az 1944^15-ös vagyonösszeírásban 18 
elhagyott házat jelölnek e család tulajdonaként, nagyobbrészt a Felsőtemető 
körüli utcákban. A II. világháborús áldozatok közt 8 családtag van felsorolva, 
tehát vagy elköltöztek 1944-ben, vagy kitelepítették őket a háború után, mert 
Bajmokon és Szabadkán azóta is ritkán találkozunk e családnévvel.

2 Wettstein György 1897-ben községi képviselő. Az 1904-es lakossági összeírás 
ijegyzékén három, Wetstein György tulajdonában lévő házat is feltüntetnek, 
melyek közül a Széchenyi utca (Lazar cár) déli oldalán lévő, 7-es számú lehetett 
a keresztállító lakóháza (Mojzes Antal).

3 A levéltári adatok szerint a keresztál Htoknak György nevű fia (bajmoki 
illetőségű) 23 évesen, 1891. október 12-én esküdött a szabadkai Szent Teréz-temp- 
lomban a 16 éves Müller Mária Annával, a szabadkai illetőségű Müller Ádám és 
Hier Erzsébet leányával.

Alsótemetői fakereszt
A Felsőtemetőhöz hasonlóan, a falu déli részén, a Bajmok-Csantavéri út kez

detének közelében, az ún. Paprenyacsa falurészben kialakított temető megnyi
tásának éve is ismeretlen. Valószínűleg itt is az 1800-as évek első évtizedeiben 
kezdték a temetkezéseket.1 Az 1881-es és az 1907-es felmérésen alapuló térké
pek a mai helyén jelzik. Az adatközlők szerint többnyire a magyar és bunyevác 
nemzetiségű hívőket temették ebbe a temetőbe, amelyet néhány évvel korábban 
nyitottak meg, mint a Központi, zömmel a németajkúak temetőjét (Felsőtemető), 
valószínűleg a század harmincas éveiben.

A megnyitásakor emeltetett nagykeresztről nincsenek adataink, de fel
tételezzük, hogy többször is felújították és azonos lehet az 1950-ben történt 
temetőrendezés alkalmával megsemmisített fakereszttel, amely a főúton, a 
temetőtér hozzávetőleges közepén állt.

1 A temetőnyitás idejének egyik, bizonytalan meghatározása: az 1938-ban született 
temetőgondnok, Mirkov Julianna a családi hagyományból úgy tudja, hogy a 
temető megnyitásakor az egyik ükanyja 9 éves volt. Többen is említették, hogy 
tudomásuk szerint ezt a temetőt egy-két évtizeddel előbb nyitották meg, mint a 
Felsőtemetőt, valószínűleg az 1820/30-as évek fordulóján.
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Paprenyacsai temető és a Nági-féle kereszt (1907)

Alsótemetői kőkereszt
A temető hosszanti tengelye mentén húzódó főúton -  230 méternyire az 

utcai bejárattól, 70 méternyire a temető déli végétől -  álló kőkereszt az 1950- 
es temetőrendezéskor került a mostani helyére. A régi, elkorhadt fakeresztet 
(valószínűleg a megnyitási közkereszt utódját), amely a mostaninál 25 méterrel 
közelebb állt a bejárathoz és a temető egyetlen nagykeresztje volt, a fent jelzett 
évben fel akarták újítani, de annyira tönkrement, hogy a megmunkálásának ele
jén szétesett és a darabjait sem lehetett megmenteni.

Ezután egy gazdátlan, elhanyagolt kőkeresztet kerestek. Régi, terméskőből 
készült kisemlékre gondolhattak és így az elhagyatott, de még ép, Liliom utcai 
kereszt nagyon is megfelelt az igényeknek. Darabjaira szedték és többé-kevésbé 
titokban a temetőbe szállították, majd a mai helyén újraállították. Mivel már 
előzőleg tönkrement a felirata, egy fehér márványtáblát erősítettek talapzatának
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északi oldalára, amelyre csupán az újraállítás évét, az 1950-es számot vésték. Ha 
az egyháziak ismerték is az eredeti keresztállító nevét, nem tartották fontosnak 
az új feliratban való megőrzését.

A bővítéssel meghosszabbított temetőben, a régi nagykereszt helyétől mint
egy 25 méterrel délebbre állították fel. Formájából és anyagából arra következ
tettünk, hogy az eredeti keresztet a XIX. század utolsó évtizedeiben emeltethet
ték -  cifrázott végű homokkő kereszt, amelyen az INRI-jelölés is homokkő 
dombormű. A mai, egyetlen tartozéka az északi oldalára szerelt fémöntvényű 
korpusz (az áthelyezéskor tehették rá a megsemmisült, eredeti helyett). Az 
egykori Mária-domborműnek csupán a rögzítés helye látható.

2005 őszén közköltségen felújították ezt a vallási kisemléket is -  új beton 
alapot alakítottak ki, majd fehérre festették és kiegészítették a feliratát:

1950. 
2005.

JÉZUS h ív e i , is u s o v i v e r n ic i 

Közkereszt a rátái temetőben
1921-ben kezdetét vette a falu újabb kori betelepítése a világháborúban 

részt vett délszláv önkéntesek családjaival. Néhány év alatt létrehozták a kora
beli falutól északnyugatra, a vasúton túl fekvő új falut, a Rátát.1 1926-ban már 
megkezdték a temetkezéseket a település új, pravoszláv temetőjében.2 A megnyi
tásra emeltetett kőkereszt napjainkban is az eredeti helyén áll, az 1926-os évi 
temetőtér központi részén.

Az elmúlt évtizedekben többször is bővítették, de a műkőből készített köz
keresztet nem helyezték át, így az továbbra is a mai temető északi részén, a 
nyugati bejárattól vezető egykori főút mellett, a keleti szegélyén látható (ma már 
sírokkal övezve).

A közadakozásból emeltetett kereszt talapzatának keleti-délkeleti oldalán 
elhelyezett, szerb nyelvű és cirill betűs feliratában csupán arra utalnak, hogy a 
pravoszláv temető 1926 júniusában lett megáldva:

IIPABOCJIABHO 
TPOEJbE 

OCBEIUTAHO 
14-27/6.1926. TOfl.
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A pravoszláv egyház előírásai szerint ezen sincsennek tartozékok és a kereszt 
tájolására csak a feliratos oldalából következtethetünk. A szépen karbantartott 
kisemléket a kezdetektől -  napjainkban is -  a temetőt látogató pravoszláv hívők 
gondozzák. Nincs adatunk arra vonatkozólag, hogy mi történt a temetővel és a 
rajta álló nagykereszttel 1941^14 között, a magyar közigazgatás alatt, amikor a 
kitelepített szerb lakosság helyett Bukovinából telepített székely csángók lakták 
a falurészt (Hadikújfalu).

1 A Penavin-Matijevics-féle helynévtárban (1976): Ráta -  Újfalu; falurész, a 
Szabadka-Zombor-i vasút másik oldalán. Nevét onnan kapta, hogy 1927-ben 
„rata”-ban (részletben) osztották ki a parcellákat.

2 Bajmok északnyugati részén -  már a határban -  a Bácsalmási útról északi irá
nyba leváló szélső utca folytatásának keleti oldalán, hétszáz méternyire a jelzett 
úttól.

HATÁRBÉLI KERESZTEK

Szabadka pusztáin, illetve a határában található településmagvak környékén 
a XIX. század folyamán számos határbéli keresztet emeltettek. Csantavér és 
Bajmok községek azonban kivételt képeznek -  valószínűleg a telepítés éveitől 
meglévő templom, temető, kálvária közelsége a magyarázat. Az 1881 -es katonai 
térképen csupán egyetlen út menti keresztet jelöltek be Bajmok község határában
-  a Szabadkai úton ma is meglévő fakereszt helyén. Ha volt is a felmérés előtti 
évtizedekben keresztemeltetés, 1881-ben már nem voltak meg ezek a határbéli 
szakrális kisemlékek.

A mintegy három évtized után, 1907-ben elvégzett kataszteri felmérés 
térképének elemzésével megállapítható, hogy a jelzett években sem szaporodott 
jelentősen az út menti keresztek száma, hiszen csak két ilyen objektumot jegyez
tek -  a már említett Szabadkai úti mellett, csupán az Őrszállási út mellé rajzoltak 
egyet a térkép készítői.

A világháború után ezen a téren is változott a helyzet, mert az 1930-ban elvé
gzett felmérésekben már kilenc határbéli keresztet jelöltek a részletes térképen
-  egyet a trianoni határral Bajmokhoz csatolt Madaras határrészben is.

A fenti keresztek, ahogyan az 1930 után emeltetetettek is gyakorlatilag 1945- 
ig megvoltak, tehát az adatközlőinktől pontos adatokat kaphattunk róluk. így az 
ötvenes években történt nagyfokú keresztdöntögetés és végleges megsemmisí
tésük ellenére is megközelítőleg pontosan behatárolhattuk a helyeiket. Sikerült ez 
annak ellenére is, hogy a térségben fokozottabb volt a hetvenes években történt 
tanyarombolás, illetve a határ elnéptelenedése.1
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1 Branko Ćupurdija említi a szabadkai szállások, majorságok és termelő
szövetkezetek építészetét feldolgozó munkájában, hogy Bajmok körzetében már 
az ötvenes években elkezdődött az intenzív tanyarombolás. Az 1954-ben még 
504 szállásból húsz év múlva, 1974-ben már csak 261 volt lakott, azok is zöm
mel az ún. Madarasi határrészben. A folyamat nem állt le, és napjainkban már 
alig féltucatnyi tanya van a határban a néhány társadalmi tulajdonú szövetkezeti 
épület mellett.

Majer-kereszt
Házasságuk ötödik évében, 1917- ben emeltettek Jákob Majer (1894-1947) és 

felesége, Valentin Julianna (1897- 1984) a Tavankúti út mellett lévő nagyobb föld
birtokuknál egy márványkeresztet, amely 1945-ig állt a fentjelzettésaz 1937-ben 
épített szállásra1 vezető családi út kereszteződésénél -  mintegy 900 méternyire a 
község keleti határútja előtt. Ezen a helyen jelzi az 1930-as felmérésű térkép is.

A későbbi keresztállítók az esküvőt követően a jó módú Majer és Valentin 
szülőktől (Martin Mayer és Barbara Nagl, illetve Valentin István és Mayer 
Julianna)2 örökölt ősi birtokok közül a Tavankúti út mellett lévő Mayer-féle 
birtokon lévő régi tanyára költöztek. 1917-ben felállították a kőkeresztet, idővel 
bővítették a földbirtokot, majd 1937-ben nagyobb méretű majorságot alakítottak 
ki a régi tanya helyén, 2-300 méternyire az út déli oldalától. A majorhoz vezető 
és a Tavankúti út szögletében állt a kereszt a II. világháború végéig, a birtok 
államosításáig. A keresztállítás indítékára vonatkozóan a családi hagyományban 
nem őriztek meg semmilyen adatot.3

A két világháború között a család4 gondozta, majd a birtok államosítása 
után ledöntötték. Néhány év után az út déli oldalán szétszórt keresztdarabokat 
az államosított birtokon kialakított szövetkezet udvarába szállították. Jelenleg 
is a közelmúltban lebontott majorsági épületek romjai között, az egykori istálló 
közelében hever két vörös márványtömb -  az alapzati és talapzati.
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A talapzat egykori északi oldalán német nyelvű, gót betűs felirat:

3 u r  (Sf)re © o tte f  gettnbmet 
D o n

S c t í o b  S H a j t e r

unb feiner ©f)ctt)cií)
Suíianna SSaíentin 

1017.
Zűr Éhre Gottes gewidmet -  von -  Jákob Majer -  und seiner Eheweib

-  Julianna Valentin -  1917. Vagyis: Isten dicsőségére ajánlva, Jákob Majer és 
felesége, Julianna Walentin részéről 1917-ben.

Birtokcserével az egykori tanya körüli szántók 1968 óta a keresztállítók 
unokájának, Neutzer Pétemé Majer Juliannának (1938) a tulajdonában van
nak, de ez nem a vagyon visszaszármaztatásból eredő tulajdon. Miután az ősi 
vagyon visszakerül a családhoz, valószínűleg a keresztet is újraállítják az eredeti 
helyén.

1 A 159-es számú szállás az 1948-as térképen.
2 Georg Nuber névtára szerint a keresztállító Majer Jákob felmenőit a szintén 

Jákob Mayer családjában kell keresni, aki négy családtaggal 1786-ban települt 
Bajmokra a Bregenz melletti Lochauból (Bodensee). A fenti szerző azonban 
még egy Mayer családot említ, Balthasar szabómestert és 3 családtagját, aki 
Schwarzwaldból települt Bajmokra 1785-ben. A keresztállító édesapja, Martin 
Mayer 1864 és 1897 között vállalt közéleti szereplést -  többször is községi 
képviselő volt a jelzett időszakban -  1864-től 69-ig a Bajmok melletti urad
almi földek egyik bérlőjeként jegyzik (SzTL, 3100/pol.l864). Az 1901-es és 
az 1904-es lakossági, valamint kataszteri összeírásokban a Sásos határrészben 
található szállást a keresztállító Valentin Júlia édesányjának, Valentin Istvánné 
Mayer Juliannának a nevén vették jegyzékbe -  lakóházaként pedig a Széchenyi 
(a mai Lazar cár) utca 14-es számú telken lévőt tüntették fel, amely az említett 
jegyzékek egyikén a félje, Valentin István nevén szerepel.

3 A kései utódok csupán feltételezik, hogy a feleség apjának, Valentin Istvánnak a 
világháborúban, 1917-ben történt elesése lehetett a keresztállítás indítéka.

4 Jákob Majemek és Valentin Juliannának egy fia és egy leánya volt. Johann 
fiuk (1914-1990) Katharina Zettllel (1918-1992), a templomnál közkeresztet 
emeltető házaspárok unokájával nősült, és két leányuk született, Julianna (1938) 
és Katharina. A faluban élő (Frano Supilo utca 69) Majer Juliannának és csa
ládjának (a félje Peter Neutzer, 1931) a szántói vannak jelenleg a nagyszülői 
egykori szállás mellett.
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Babić-kereszt
A Majer-kereszt egykori helyének közelében -  a Tavankúti út és a vasút 

között, az előbbivel párhuzamosan húzódó dűlőút délkeleti oldalán -  napjainkban 
egy leromlott állagú fakereszt áll félig takarva a mellette levő bodzabokortól.

A láthatóan elhanyagolt környezetben álló, északnyugatnak fordított alacsony 
fakereszt a közelmúltig egy romos léckerítéssel volt övezve. A durván ácsolt 
keresztszárak csúcsrészeire egy egyszerű és részben deformált bádogtető van 
szerelve, a farésze sárgára van festve. A kisméretű tartozékai -  INRl-tábla, kor
pusz, Mária-dombormű -  fémöntvényből készültek.

A családi hagyomány szerint a keresztet Mate Babić emeltetette a XX. század 
elején a Sásos határrészben1 lévő szállásához vezető és a leírt út szögletébe
-  mintegy négyszáz méterre a keleti határút előtt, ahol az 1930-as felmérésű 
térképen be van jelölve. Ugyanezen a térképen a Babió-tanya megnevezéssel a 
szállás is be van rajzolva, mintegy 350-450 méterre délre a kereszttől.

Az emeltetés indítékáról keveset tudnak. A keresztállító rokonai szerint a csa
lád további gyarapodása és anyagi jólétének a megtartása lehetett az egyik ok, a 
másik pedig az, hogy a környék bunyevácainak a keresztállítás előtt nem volt hol 
összegyűlni húsvétkor, illetve halottak napján.

Babić Maténak és feleségének, Rózának öt fia és egy leánya érte meg a 
felnőttkort és alapított családot. A szülői szálláson a legfiatalabb fiú, Albe maradt 
a családjával: feleségével, Mandić Angelinaval, fiával, Matéval (1912) és két 
leányával (Marijával és Matildával). A szállást a továbbiakban Mate örökölte, 
aki Csonoplyáról nősült Bosnyák Anasztáziával (1923-1997) és két gyermeke 
született, Nikola (1942) és Róza (1943).

A két világháború között Albe (1887-1955) és családja gondozta a keresz
tet, amely fokozatosan a környék bunyevácságának a gyülekezőhelyévé vált a 
nagyobb egyházi ünnepek idején.2

A második világháborúban elnéptelenedett a szállás -  Babić Matét, a családfőt 
munkaszolgálatosként besorozták, a feleség pedig visszaköltözött Csonoplyára (a 
fiát is ott szülte meg). A háború végére újra összeverődött a család a szálláson. 
Ezúttal 1958-ig voltak kinn, majd a faluba költöztek (Trumbić utca 56), 1964-ben 
pedig a tanyát is lebontották. Az elhagyatott, útszélen maradt, alacsony léckerí
téssel körülkerített keresztet a továbbiakban is gondozta a család az államosítás 
után az egykori tanyahely körül meghagyott szántóföldek művelése közben. A 
rossz állaga miatt (elkorhadt földszint feletti része) azonban ledőlt egy viharban 
a hetvenes évek elején -  néhány nap múlva valaki leszerelte róla az eredeti, 
nagyméretű fémöntvény Krisztus-testet és elvitte. Nikola (1942) és az édesapja 
még abban az évben felújították -  megrövidítették az elkorhadt résszeket, új 
bádogtetővel látták el, sárgára festették és felszerelték rá a plébánián kapott, ma 
is rajta lévő, kisméretű korpuszt.

A keresztállító dédunokái, Nikola és Róza továbbra is igényt tartanak a 
birtokuk közelében álló keresztre, amelynek állaga az elmúlt évtizedekben tovább 
romlott -  deformálódott a pléhtető, a kerítéséből pedig csupán néhány lécdarab 
maradt az alapjánál.3
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1 A helynévtárban: Sásos; határrész, a lecsapolás előtt lápos terület volt. Az adatköz
lőm, a keresztállító dédunokája, Nikola Babić szerint a szálláshoz vezető út is 
lápos, nádas, sásos területen át húzódott. A század eleji vagyon- és lakossági 
összeírásokban (1901, 1904) feltüntetik a keresztállító Bábity Máté szállását a 
Sásos határrészben, valamint a Katona utca (a mai Preradović) 6 alatti lakóházát 
a faluban.

2 A környéken lakó németek a Majer-keresztnél, a magyarok pedig az alábbiakban 
ismertetett Dudás-keresztnél gyülekeztek a húsvéti templomba indulás előtt. A 
Babié-szállás és a vasút között húzódó erdősáv volt a pravoszláv hívők számára 
a két világháború között az ún. Đurđevdanski uranak (Szent György napi 
hajnal várás) színhelye.

3 AniSiéné Babić Róza (1943) Bajmokon lakik, míg Nikola (1942), a másik dédu
noka már évtizedek óta a városban él a családjával: feleségével, Tomié Milicával 
és gyermekeikkel, Borisszái (1972, Ana Balać férje és egy gyermek, Dunja éde
sapja) és Renátával (1973).

Dudás-kereszt
A község közigazgatásában is szerepet vállaló Dudás József (1848-1928) föld- 

birtokos1 egy fakeresztet emeltetett a századforduló tájékán a Sásos határrészben 
lévő tanyájánál,2 az ún. Vadászerdő (Lovačka šuma) közelében.

A keresztet jelzi az 1930-as térkép -  a Kálváriával szemben kezdődő mai Duna 
utca folytatásában északi irányba húzódó dűlőút keleti oldalán, 900 méternyire a 
faluszéltől, a dűlő és az egykori tanyához vezető családi út északi szögletében.

Az adatközlők szerint a két világháború között itt gyülekeztek húsvétkor a 
környező szállások magyar ajkú hívei, és innen indultak a feltámadási istentisz
teletre a bajmoki templomba.

A keresztállí
tást követően az 
emeltető és egyetlen 
gyermeke, Anna 
(1878- 1966), vala
mint a félje, Szakács 
József (1876-1914) 
tartották karban a 
vallási kisemléket, 
majd az utóbbinak 
Károly (1902-1961) 
nevű fia -  a kereszt
állító Dudás József 
unokája -  a család
jával: feleségével, Simon Rozáliával (1908-1978) és gyermekeivel, Katalinnal és 
Juliannával (1931).3 Miután Károly és Rozália elhaltak, a gyermekeik elköltöz
tek Bajmokról,4 a szántókat pedig bérbeadták a helybeli Papp Sándornak. A 
későbbiekben megvásárolt birtokkal a kereszt gondozását is vállalta az egykori 
bérlő.
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Napjainkban a fenti helyen csupán a leromlott állagú, téglaalapba ágyazott 
kovácsoltvas kerítése látható a mintegy húsz éve kidőlt és elenyészett fakereszt
nek. Az egykor nyugati irányba fordított kisemlék fémöntvényű tartozékait a 
szántó jelenlegi tulajdonosa, Papp Sándor (1936) bevitte a falusi házához.

1 Dudás József 1891 és 1901 között községi elöljáró és képviselő volt -  1897-ben 
megválasztották a község bírójának is (SzTL, XV 171/1899).

2 A Penavin-Matijevics-féle helynévtárban: Dudás-szállás; tanya, A Sásos nevű 
határrészben. A birtokos nevéről elnevezve. Magát a dűlőt Hajnal-dűlőnek is 
nevezik, mert ennek a családnak is voltak szántói a közelben. Az 1901-es, illetve 
az 1904-es vagyon- és lakossági összeírásokban jegyzékbe vették Dudás József 
szállását a Sásos határrészben, valamint a falusi lakóházát a Szabadkai (mai 
Makszim Gorkij) utca 27-es szám alatti telken. Ezenkívül még két lakóházat 
jegyeztek a nevén, a Baros és a Hold utcában (a mai Moše Pijade, illetve a Marko 
Orešković utcák).

3 A családi hagyomány szerint a keresztállító Dudás József négyszer nősült, de 
csak az első feleségétől született gyermeke, Anna. Dudás Anna a szintén bajmoki 
Szakács Józsefhez ment feleségül, akit 1914-ben a fronton eltűntnek nyílvánítot
tak. A házaspár négy gyermeke: Károly, József (Sípos Mária férje), Ilona (1900- 
1977, Ritscher Jakabné) és Teréz (Kókai Ferencné). Közülük Károly maradt az 
ősi birtokon. Az adatközlőim a keresztállító dédunokája, Kókai Ferencné Szakács 
Teréznek József (1923-2004) nevű fia és felesége, Császár Matild (1922), 
valamint a másik dédunoka, a Károly unokájától származó Piukovitsné Szakács 
Julianna voltak.

4 Katalin Németországban él, Piukovitsné Szakács Julianna pedig Szabadkán.

Szabadkai úti kereszt
Jelenleg a Sásos határrészben, a Szabadkára 

vezető műút északi oldalán emelkedő, az 
útszegélyt követő alacsony domboldalon egy 
fakereszt áll, melynek nem ismerjük sem az 
emeltetőjét, sem az állításának idejét.1

Néhány száz méternyire a faluszél 
házaitól az útkanyarban, az ún. Hékánynál2 
áll a kereszt, melyet a kutatásokban fel
használt térképek rendre megjelöltek. Az 
1881-es katonain3 ez az egyedüli közkereszt 
a Szabadkai úton, tehát helyénvaló a felté
telezés, hogy erre vonatkozhat a bajmoki 
plébánosnak már említett, 1885-ös felújí
tási kérelme. Ám ha akkorra már leromlott 
állagúvá vált, valószínű, hogy a XIX. század 
első évtizedeiben állították. Megkockáz
tathatjuk a feltételezést, hogy a helytörténész
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által említett egyik keresztről van szó, amelyet 1816-ban állítottak: Az eddig 
ismert adatok alapján Bajmokon az első keresztet 1816-ban emeltette két 
bajmoki hívő: Bucsi János és Krizsán Frányó. Az egyiket a szőlősökben 
(jelenleg a Krivaja partja), a másikat pedig a Szabadkai út mentén állították 
fel. Egy-egy kereszt 25 forintba került (Mojzes Antal).4

A köznép Lutz-keresztnek is emlegeti -  a két világháború közötti közis
mert bajmoki kocsmárosról, Lutz Jánosról nevezve, akinek a szállása a kereszt 
közelében volt.5

Az útszegélytől nyolc méterre áll a tetőzet nélküli, korhadásnak indult 
fakereszt, melynek az útra néző, déli oldalára fémöntvényű tartozékokat (kor
pusz és INRI-tábla) szereltek. Talaj közelben, a keresztszáron jól kivehetők a 
közelmúltban történt rongálás nyomai. Az adatközlők szerint egy bomlott agyú 
fiatalember fejszével akarta ledönteni, néhány fejszecsapás után azonban sikerült 
meggátolni beteges szándékában.

Az elmúlt évtizedekben lebontották a környező szállások többségét és így 
napjainkra gondozók nélkül maradt a kereszt -  néhanapján azonban virággal 
díszítik a környék szántóit művelő hívők. Néhány hónapja újrafestették -  barnára 
a keresztfát, ezüstösre a Krisztus-testet.

1 Az 1907-es kataszteri térképen a 3921-es számú parcellára rajzolták a keresztet 
és a közelben csak egy szállást jelöltek -  szemben a kereszttel az út déli oldalán 
a 3566-os telken (SzTL, F 277.38).

2 A Penavin-Matijevics-féle helynévtárban (1976) a régi tulajdonos, Kollár 
Lajos melléknevéről elnevezve Hékány-szállás és Hékány-dűlő van említve a 
Nagykasszálló, illetve a Kisjárás határrészben. Mojzes Antal ezt íija az egyházi 
monográfiájában: Fakereszt. A Szabadkai úton a kanyar (Hékány) előtt.
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3 A térképen Köhler-szállást jelöltek a kereszt és a mellette levő pusztai kút 
közelében -  tőle délnyugatra. Az 1820-ban már elhunyt Köhler Andrásról, akinek 
1819 előtt kiutaltak 100 hold szállásföldet és a feleségéről, Dimer Rozáliáról, 
Ulmer Gáspárnak a Scultety királyi biztosról (1819-1823) írt könyvében olvasha
tunk.

4 Bucsi Jánosra vonatkozó adatokra nem leltünk a kutatások során. Az 1767-ben 
született Krizsán Ferenc neve viszont gyakran előfordul a Bajmokra vonatkozó 
korabeli okiratokban. Az 1785-ös bajmoki betelepülők jegyzékén feltüntetnek 
egy Franjo Krisanov betelepülőt, aki vagy a keresztállító apja, vagy maga az 
emeltető lehetett, mert még abban az évben, 1785-ben bejegyzik a házassági 
anyakönyvbe is: bajmoki lakosként esküszik, 18 évesen a 16 éves Pancsich 
Ágnessel (Frannciscus Krixanovich et Ágnes Pancsich). 1801-ben a fiatal község 
bírójaként jegyzik és 1828-ban még bekerül a község lakossági összeírásának 
névanyagába.

5 Lutz-kocsma; kocsma, a tulajdonosról, Lutz Jánosról elnevezve. Ma itt van a 
Népegyetem (Penavin -Matijevics).

Szőlősöki kereszt (Szőlőhegy)
A Szabadkai úttól délre, a Gátnak nevezett vízfolyás partjain elterülő 

szőlőskertekben is volt egy közkereszt, amely a Mojzes Antal által említett, 1816- 
ban emeltetett első két közkereszt egyike volt. A szerző mondatszerkesztéséből 
(lásd a fentiekben) nem válik egyértelművé, hogy a Bucsi János-, illetve a Krizsán 
Ferenc-féle kereszt állt e ezen a téren. Mást nem tudunk róla, valószínűleg gyor
san tönkremehetett és nem újították fel, mert a kutatásokban használt 1881-es 
katonai térképen, ahogyan a későbbiekben készülteken sem jelöltek keresztet a 
Szőlőkben.

1 A helynévtárban: Szőlők; határrész, a Gát mellett (Penavin-Matijevics). A Krivaja 
mindkét oldalán, a Szabadkai út és a Tisztás határrész között elterülő dombosabb 
vidék, amely nyugaton a falu közelében levő Kiskaszálóval határos.

Kiskaszálói kereszt
Mojzes Antal az egyháztörténeti munkájában említi, hogy a Kiskaszáló határ

részben1 is volt egy közkereszt, amely szerintünk azonos volt a fentiekben tárg
yalt Szőlősöki-kereszttel.2

1 A Kiskaszáló a falu közvetlen közelében található -  délkeletre a Kálváriától - , 
egy keskeny sávban a Krivaja keleti partja mentén. A keleti oldalánál kezdődött 
az elmúlt században Szőlősökek nevezett Szőlőhegy határrész.

2 Mojzes Antal az egyháztörténeti munkájában említi, hogy a Tisztás határrészben is -  a 
bajmoki határ délkeleti szöglete - , volt egy közkereszt. Az 1930-as térkép a Pacséri 
határút északi, bajmoki oldalán jelölt be egy keresztet, amely ténylegesen a határút déli 
oldalán, tehát a pacséri határban állt, így nem képezi e munkának a tárgyát.
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Kocsis-kereszt
Az egykori Nagyjáráson, Mišićevo település közelében -  mintegy 1300 

méterre délnyugatra a faluszéltől, illetve hatszáz méternyire délre a Szabadkai 
műúttól -  áll a Kocsis József (1902-1979) és felesége, Szakács Ilona (1899-1972) 
által 1938-ban emeltetett műkő kereszt, a Szabadkai út felől húzódó, É-D irányú dűlőút 
keleti oldalán.

A családi hagyomány 
szerint a Zombori (ma a Radić 
fivérek) utca 16-ban lakó baj
moki középbirtokos súlyos 
betegségében, operáció előtt 
a kórházi ágyán tett fogadal
mat, ha meggyógyul egy út 
menti kőkeresztet emeltet a 
Nagyjáráson levő tanyája előtti 
dűlőúton.1 Az ígéretét betartot
ta, mert még lábadozott, amikor 
a fiatal akácfákkal körülültetett 
keresztet már fel is szentelhet
ték 1938 júniusában.

A világháború utáni éve
kben nem döntötték le és az 
emeltetők gondozták a továbbiakban, mert a keresztkörüli szántók a vagyon- 
kisajátítások után is a család tulajdonában maradtak, jóllehet a szállásukat ők is 
lebontották a hetvenes években.

A család ragadványnevéről Peszkó-keresztnek2 is nevezett objektum betonalapra 
helyezett talapzatának nyugati oldalán egy fehér márványtáblára vésték a feliratát:

ISTEN NAGYOBB DICSŐSÉGÉRE 
EMELTE

KOCSIS JÓZSEF 
ÉS NEJE SZAKÁCS ILONA 

MERT A KERESZTRŐL ÉGI ÁLDÁS ÁRAD 
ÉS ISTENI SZERETET SZÓL:

„JÖJJETEK HOZZÁM MINDNYÁJAN 
KIK KERESZTET HORDOZTOK 

ÉS ÉN MEGENYHITLEK TITEKET”
1938 VI 6.
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A kőfaragó nevét nem jelölték meg a kisemléken. A felső részén elhelyezett 
fémöntvény tartozékai: INRI-tábla, korpusz és Mária-dombormű.

Napjainkban a keresztalapítók Mária (1921-1977) leányának gyermeke, 
Vujević Peroné Kollár Matild (1939) és családja a földbirtok tulajdonosa és 
a kereszt gondozója.3 Néhány éve, egy nyári viharban a magasra nőtt egyik 
akácfának a letört ága lesodorta a kereszt felső részét. Rövid időn belül felújította 
a család -  betonalapba helyezték, az öreg fákat kivágták és új akácfa csemetéket 
ültettek köréje. A felújított közkeresztet tábori istentisztelet keretében a helyi 
plébános fel is szentelte.

1 Az 1901-es és az 1904-es lakossági és kataszteri összeírásban jegyzékbe vették 
a keresztállító édesapjának, a Magyar utca (a mai Makszim Gorkij) 12-ben lakó, 
szintén Kocsis Józsefnek a Nagyjárás határrészben lévő tanyáját.

2 A Penavin-Matijevics-féle helynévtárban Peszkó-dűlőt említenek: Peszkó-dűlő; 
dűlő, a Kisjárásban, az ott levő földtulajdonos csúfnevéről nevezték el.

3 A keresztállítóknak két leánya volt, Mária (1921) és Lujza (1926). Máriának 
Kollár Ferenccel (1925-1995) kötött házasságában szintén két leánya és egy fia 
született: József (1944), Rozália és Matild (1939) -  ez utóbbi a keresztgondozó 
napjainkban a férjével, Vujevié Peróval (1939) és két leányuk családjával.

Kókai-kereszt
A Pacséri út keleti oldalán, 300 méterrel a déli határútnál lévő Probojcsevics- 

szállástól északra állt 2005-ig az a fakereszt, amelyet a családi hagyomány 
szerint Kókai György emeltetett a XX. század elején a tizennyolc holdas

birtokán.1 Jelenleg a környékbeliek már 
az állító leszármazottjai után, akik több 
alkalommal is felújították, Veréb-, illetve 
Paskó-keresztként ismerik a Pacséri úti 
fakeresztet.2

A vallási kisemlék és az egykori birtok 
napjainkban is a család tulajdonában van. 
Legutóbb a keresztállító Bajmokon élő 
dédunokája, Paskó Ferenc (1921- 1992) 
és családja -  felesége, Hajnal Jolán 
(1927-2000) és fia, László (1949) -  felúj í- 
totta az 1980-as évek elején. Levágták és 
eltávolították az elkorhadt alsó részét, 
majd a kevésbé tönkrement felsőrészt egy 
újonta ácsolt farönkhöz erősítették.

Paskó László és felesége, Vékony 
Margit (1951) a kilencvenes évek köz
epéig művelték a szántókat és gondozták
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a keresztet, majd a birtok másik örököse, Paskó Ferenc leánya, Beretiéné Paskó 
Rozália (1952) vette át e kegyes feladatot. A tetőzet nélküli, fémöntvény tar
tozékokkal (INRI-tábla, korpusz és Mária-dombormű)3 ellátott, nyugati irányba 
néző fakereszt az elmúlt évtizedek gondozása ellenére is tönkrement és 2005 
nyarán kidőlt. A mai karbantartójának a beleegyezésével az egész keresztet bev
itték a plébániára és tervbe vették a vallási kisemlék teljes felújítását az eredeti 
helyen. A faanyagot a kálvárián lévő akácfák egyike szolgáltatná.

1 Mivel az általam használt, különböző években (1881, 1894, 1907 és 1930) 
készült térképek egyikén sem jelölték be a keresztet, az emeltetésének idejéről 
csupán az adatközlő Paskó Károlynak (1924), a keresztállító dédunokájának a 
közlésére támaszkodhattam.

2 Kókai Györgynek Teréz nevű leánya (1880-1949) Veréb Ferenchez (1880-1956) 
ment feleségül. A házaspár Teréz (1901-1977) leánya pedig Paskó Péterhez, 
szintén bajmoki lakoshoz (1899-1965) és két fiuk született: Ferenc (1921-1992), 
valamint Károly (1924).

3 Paskó Lászlóné szerint a Mária-domborművet a kilencvenes évek közepén 
ismeretlen személyek lelopták a keresztről és elvitték.

Jozić-kereszt
Faluközelben, a Ballangós1 határrészben lévő szántóföldjükön emeltetett 

ismeretlen indítékból 1922-ben egy út menti közkeresztet a gyermektelen Jozić 
házaspár, Stipan Jozić (1875-1946) és felesége, Jela Išpanović (1875-1951). A 
közelmúltig háborítatlanul állt a szántók között, 500 méternyire a faluszéltől -  a 
Zombori útról a faluvég közelében, az útkanyarban leszakadó és déli irányba 
vezető dűlőút keleti oldalán. A viszonylag jó állagú, műkőből készült keresztet 
néhány éve a szántó jelenlegi művelője részlegesen felújította.

Az útszegélyen álló objektum talapzatának nyugati oldalán a horvát nyelvű 
felirat:

MOJISUSE 
KAKODATIPOVRA 

TIMVELIKULJUBAV 
TVOJUSKRIŽTVOJ 

NADAMOJASMRTTVOJA 
ŽIVOTMOJBOLUNA 

SLAVUPODIGLI 
STIPANJOZIĆIJELA 

IŠPANOVIĆ
1922.
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Vagyis: Ó Istenem, hogyan viszonozzam nagy szereteted? Kereszted a remé
nységem, halálod az életem. Fájdalmad dicsőségére emelte Stipan Jozić és Jela 
Išpanović 1922-ben.

A sután megfogalmazott felirat és az esetlen írásmód (pl. fordított S, a szavak 
közül hiányzó elválasztások) arra engednek következtetni, hogy a felirat csak 
részben eredeti és a világháború utáni megrongálását követően írhatták újra.

Az adatközlők szerint a Huszár (Miloš Obilić) utca 8. alatt lakó emeltetők 
gondozták a negyvenes évek végéig, majd a továbbiakban a házaspár örököse, a 
félj egyetlen testvérének a fiától, Jozić Josótól (1897-1974, Mujić Teza 1905— 
1983 félje) származó egyetlen dédunokahuga, Jozić Ana (Bešlić Šime 1919-1995 
felesége). Tehát az 1923-as születésű Ana vállalta a kegyes örökség gondozását, 
ahogyan a többszöri felújítását is. Napjainkban is ő a szántók tulajdonosa (bérlő 
munkálja a földet) és a keresztállítók megörökölt házában egyedül él.2

A jó állagú szakrális kisemléket 2005 nyarán egy felelőtlen egyén annyira 
megrongálta, hogy kérdéses a helyreállításának lehetősége. A szemtanúk szerint a 
teljes ledöntés és szétverés szándékával, csákánnyal, feszítővassal kezdett hozzá 
a megsemmisítéshez. Végül is félbehagyta a gálád munkát, de így is sikerült 
teljesen szétverni a csúcsrészeket, kibillenteni a felső részt az ágyazatából, vala
mint megsemmisíteni a talapzatának mintegy negyedét. A rongálással láthatóvá 
vált a keresztkészítés módja is -  a műkő tömböket úgy alakították ki, hogy apróra 
tördelt cserép- és tégladarabokat (vörös és sárga) cementmasszába ágyaztak, 
majd a felállítás után vékony cementréteggel vonták be a tömböket.

1 Penavin-Matijevics a helynévtárban: Ballangós; határrész, a Tisztás és a Tarackos 
között, Pacsér felé. Az itt növő növényről elnevezve. Ez a leggyengébben termő 
föld.

2 Az özvegynek egyetlen leánya van, Katica (1945), akinek a Kollár Ferenccel 
kötött házasságában három gyermeke született: Ilona (1966), Valéria (1967) 
és Ferenc (1968). A család Németországban él, de mivel ők az örökösök -  így 
a keresztnek is a jövendő gondozói. A tavalyi rongálást követően az özvegy 
szeretné felújítani a szakrális kisemléket, amihez a Probojčević-keresztet felújító 
Romodáék is hozzájárulnának.

Történelmi Akácfa
A titói Jugoszlávia első napjaiban, azaz 1944. november 2-án Bajmokon 

mintegy 201 embert végeztek ki a partizánok, bajmoki magyarokat, néme
teket, továbbá Pacsérról, Györgyénből, Nagyfényről és Tavankútról csak 
magyarokat. Összesen 200 ártatlan polgárt. A 201. áldozat egy bunyevác 
partizán volt, aki a kivégzés helyén dulakodás közben lelte halálát. A 
helytörténész Mojzes Antal írja a fentieket a Bácsország 2001/V-VIII. számában 
közölt, a bajmoki megtorlásokkal foglalkozó cikkének bevezetőjében, majd így 
folytatja: A bajmoki és a környékbeli magyarokat és a németeket az említett 
napon a később elnevezett Történelmi Akácfánál1 végezték ki, és temették
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három tömegsírba. A hatalmi szervek nem engedték ennek a helynek a 
megtekintését. A családtagok és a rokonok is csak az utóbbi években, a több
pártrendszer bevezetése után merészkedtek ki félelem és megtorlás nélkül 
az emléktemetőnek nyilvánított helyre. 1994. november 2. óta minden évben 
megemlékeznek az egykor elkövetett gaztett áldozatairól.

A cikk szerzője ugyanitt beszámol az 
emlékhely kialakításáról is: Szabadka 
önkormányzata az elhunyt Petar 
özvegyétől megvásárolta a mintegy egy 
katasztrális hold földet és a bajmoki 
Dózsa György Magyar Művelődési 
Központra2 íratta. A telket rendezték 
és minden év november 2-án megem
lékeznek az akácfánál az 1944. novem
ber 2-án ártatlanul kivégzett...

Szántók között, a vasút keleti oldalá
ban -  ötszáz méternyire tőle - , a Zombori 
és az Orszállási utakat összekötő egyik 
dűlőút mellett található a 120x11 méteres 
alapterületű emlékhely, amelyen távolról 
is jól látható a kiszáradt akácfa a csupasz 
ágaival.

Az említett intézmény által szervezett 
és kivitelezett telekrendezés egyebek 
mellett magába foglalta az elhíresült 
akácfa törzsének közvetlen közelében 
egy közkeresztnek, valamint kopjafának (egy bácsalmási fafaragó készítette) egy 
közös betonalapba való felállítását 1998-ban.3

A jelöletlen fakeresztet lilás-bamára festették és tartozékok nélkül, csupaszon 
hagyták. A barnára festett kopjafa keleti oldalára a következő, magyar nyelvű 
feliratot vésték:

1944
ÁRTATLAN
ÁLDOZATAI
EMLÉKÉRE

Az emeltetés évét pedig a kopjafa nyugati oldalán jelölték meg:

1944 NOV. 2 
1998 NOV. 2

Az emlékhely nyugati felében álló akácfa körül kialakított objektumok közül 
a legújabb a 2003-ban készült harangláb a haranggal,4 amelyet Szabadka, illetve 
Bácsalmás ajándékozott a bajmokiaknak.5
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1 Az akácfával jelzett emlékhely megnevezése változó alakban jelentkezik a tragi
kus eseményekkel foglalkozó írásokban: Akácfa, Magányos Akácfa, Történelmi 
Akácfa, 44-es emlékhely...

2 Az intézmény vállalja az emlékhely további gondozását és az évenkénti megem
lékezések megszervezését.

3 Köztudott, hogy az intézmények nevei mögött, mindig is a hús-vér embert kell 
keresni, esetünkben a bajmoki Dózsa György Magyar Művelődési Központ 
vezetőjéről, Mojzes Antal, nyugalmazott tanárról van szó, akinek a személyes 
közbejárása nélkül nem jött volna létre az akácfás emlékhely, ahol azóta is az ő 
szervezésében emlékeznek meg évenként a bajmokiak az ártatlan áldozatokról.

4 Gombos Miklós őrbottyáni harangöntő, illetve Horváth Lehel építőmérnök 
munkái.

5 Azóta évenként bővül a kisérőobjektumok száma -  2004-ben az itt nyugvó 
áldozatok nevét feltüntető márványtáblákat és a fából faragott koszorútartó áll
ványokat állították fel.

Kirchenmayer-kereszt
Az 1930-as felmérési! térképen egy határbéli keresztet jelöltek a Ballangós 

határrészben, a Zombori út bajmoki szakaszán -  2400 méternyire a faluszéli 
vasúti átjárótól délnyugatra, egy út menti szállásnál. A kereszthelytől néhány 
százmétemyire a falu felé egy másik tanyát is jelöl a térkép, amelynek a tulaj
donosát is feltünteti: Budanovié-féle szállás.1

Több adatközlő és a helytörténész Mojzes Antal szerint a Kirchenmayer2 csa
lád egyik tagja, Kirchenmayer György emeltette a saját tanyájánál és a kortársak 
így is nevezték a szállásudvamál, a Zombori út déli oldalán álló, német nyelvű 
felirattal ellátott kőkeresztet, melynek fémöntvény tartozékai voltak. Többen 
is úgy tudják, hogy a keresztnél lévő szállás a II. világháború alatt és a végén 
Kirchenmayer György özvegyének a tulajdonában volt, aki a háború végén elha
gyta az országot.3

Az új hatalom kisajátította a tanyát és a szántóföldeket, a keresztet pedig 
ledöntötték -  a kődarabok évtizedekig az út mellett hevertek az időközben lebon
tott szálláshelyen, majd a közelmúlt egyik évében a kőmaradványokat is eltüntet
ték a helyszínről. Ma már semmi sem utal arra, hogy a határnak ezen a részén 
egykor tanya, illetve közkereszt állt. Egyedüli tájékozódási pont a környéken 
egy út menti, katonai jelzőoszlop -  az emlékezők szerint ennek közelében, kissé 
keletebbre a falu felé állt a vallási kisemlék.

1 A közismert szabadkai püspök, Lajčo Budanovié családjának közeli birtoka miatt 
egyes adatközlők úgy tudják, hogy a keresztet is ők emeltették. Mások pedig 
a Holzecker család tulajdonaként ismerik. Az adatközlők többsége azonban a 
Kirchenmayer családot nevezte meg keresztállítókként.

2 A Kirchenmayer birtok az 1881-es térképen a délnyugati határrészben, részben 
a pacséri határban van berajzolva. A család felmenőit illetően Georg Nuber úgy
tudja, hogy Anton Kirchenmayer Bregenzből (Bodensee) Pestre települt 1763- 
ban, de még abban az évben tovább folytatta útját és Gákovára, majd onnan 
1778-ban Bajmokra érkezett.
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3 Kirchenmayer György a huszadik század első két évtizedében közéleti szereplést 
is vállalt -  képviselő, majd 1908-ban albírója volt a községnek. Ő volt az 1901- 
es összeírás szerint a Ballangós határrészben az egyedüli Kirchenmayer szállás 
tulajdonosa. Az 1904-es összeírás szerint a bajmoki háza a Kossuth utcában 
(Strossmayer utca az 1920-as évektől) volt, a korabeli 14-es házszám alatt. Ezt 
a házat az 1944^45-ös vagyonösszeírásban a németek által elhagyott házként 
jegyzik és Kirchenmayer György özvegyét tüntetik fel a tulajdonosának. (Mojzes 
Antal).

Zettl-kereszt
A Tarackos határ- részben, a Zombori műút mellett emeltetett 1934-ben 

Georg Zettl1 egy műkő keresztet a saját birtokán -  800 méternyire délnyugatra 
a fentiekben tárg
yalt Kirchenmayer- 
kereszt helyétől.

Szemben azzal a 
hellyel, ahol a dél
keletről jövő, Pacsér 
felöli Határút eléri a 
Zombori műutat, ez 
utóbbinak az északi 
oldalán emelkedő 
alacsony dombon ma 
egy kőkupac hever, az 
egykori Zettl-kereszt- 
maradványa. A val
lási kisemléknek csupán a téglaalapon nyugvó, cifrázott díszítésű alapzata maradt 
az eredeti helyén.

A kőkupac tetején nyugvó talapzatának egykori déli oldalán a német nyelvű 
felirat:

DEM EWIGEN GOTT ZŰR EHRE 
UND DEN 

LEBENDEN ZŰR LEHRE 
GEWIDMET

VON GEORG ZETTL
UND SEINER GATTIN

TEREZIA WOLFL
IM JAHRE 1934 VIII 5.
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Vagyis: Az örök Isten dicsőségére és az élők tanulságára ajánlva Georg Zettl 
és felesége, Terezia Woltl részéről 1934-ben, augusztus 5-én.

A világháború után államosított birtok a többszöri határrendezést követően 
került egy rövid időre szántóföldként a bajmoki Lukács Antal (1943) tulajdoná
ba. Szerinte a közelmúltig ép volt a kereszt, csak néhány éve, egy útjavítás alkal
mával döntötték le -  nem tudja, hogy mi lett a fémöntvény tartozékok sorsa.

1 Egy rövid ideig közéleti szerepet is vállalt a keresztállító, 1933-ban képviselőnek 
választották, 4 éven át töltötte be ezt a hivatalt. Az emlékezők úgy tudják, hogy 
még a háború előtt hunyt el tragikus körülmények között -  a zombori vasútál
lomáson véletlenül az egyik szerelvény alá esett és a kórházba szállítás közben 
kiszenvedett. Az 1944-45-ös vagyonösszeírásban az elhagyott német tanyák közt 
vezetik a Georg Czettl (Zettl) özvegyének tulajdonában lévő szállást a Tarackos 
határrészben (Mojzes Antal).

Hegyi-kereszt
Faluközeiben, az Őrszállási út déli oldalán, mintegy 700 méternyire a vasúti 

átjárótól nyugatra egy kereszt van berajzolva az 1930-as felmérésű térképen -  a 
szántó közepén, ötven méterre délre az útszegélytől. A kereszt keleti oldalán 
jelölt, ma is meglévő szállás a Hegyi család birtokában volt a XX. század

ban, ahogyan napjainkban is. A csa
ládi hagyomány szerint a két világháború 
között egy régi, korhadó fakereszt állt 
a birtokukban lévő szántón, szemben 
a mai termelőszövetkezet bejáratával, 
amelynek sem az emeltetőjéről, sem az 
állításának pontos idejéről nem maradtak 
fenn adatok. Csupán feltételezés, hogy a 
Hegyi család felmenői között keresendő 
a keresztállító.

Az ötvenes évek végén a szállás akkori 
tulajdonosai, Hegyi József (1892-1972) 
és felesége, Tóth Katalin az elkorhadt 
és egy viharban kidőlt kereszt helyett 
egy egészen újat emeltettek, de nem az 
eredeti helyen, hanem az ettől mintegy 
150 méterrel keleti irányban levő szállás 
kertjében állították újra. A régiről csak a 
fémöntvényű tartozékokat mentették át
-  korpusz és Mária-dombormű (az 1NR1- 
táblát a tanyán őrzik).

64



A fák között álló, út felé fordított, tetőzet nélküli fakereszt északi oldalára a 

következő feliratot vésték:

ISTEN 
DICSŐ 

SÉGÉRE 
EMEL 
TETTE 
HEGYI 

CSALÁD1 
1959. 

ÉVBEN

A családi hagyomány szerint a felújítása után, 1959-ben a bajmoki plébános a 
helyszínen szolgáltatott istentisztelet alatt megáldotta az új keresztet.

A szállás mai tulajdonosa, a keresztújítók unokája, ifjú Hegyi József (1945) 
a családjával2 a továbbiakban is vállalja a vallási kisemlék gondozását és fenn
tartását.

1 Id. Hegyi József és Katalin, Simon (1913-1975) fiuk a feleségével, Krizsán 
Máriával (1914-1972), valamint a gyermekeik: iQ. Hegyi József (1945) és egy 
leánygyermek.

2 IQ. Hegyi Józsefné Lebović Marija (1952) és két leányuk, Valéria (1971) és Erika 
(1978).

Őrszállási úti kereszt
A Tarackos hátárrészben, az Őrszállási út északi oldalán egy bádogtetős, 

valószínűleg fából készült közkeresztet rajzoltak be az 1907-es kataszteri 
térképen1 az út északi oldalán lévő, 4855-ös számú parcellán. Vele szemben, az 
út déli oldalán egy nagyobb méretű tanyát, majorságot jelöltek a 4762-es telken 
a 4763-4-es telekkönyvi szám alatt.

Az 1930-as felmérésű térképen is bejelölték a vasúti átjárótól 3,5 kilométerre 
levő útkanyarban, az ún. Nagykanyar északi oldalán álló keresztet. E térkép 
szerint még megvolt a major, de egy másik nagyobb tanyát is bejelöltek a kereszt 
közvetlen közelében.

Az adatközlők nem tudtak semmit az emeltetőkről,2 de emlékeztek arra, hogy 
az útszegély vonalában húzódó fasorban egy pléhmellékes, bádogtetős, korhadt 
fakereszt állt, melyet közvetlenül a háború befejezésekor ledöntöttek az új hata
lom képviselői, majd eltüzelték. Állítólag a keresztdöntögetős idők első, határbéli 
„áldozata” volt ez a kereszt, melyet 1881 és 1907 között emeltethettek a fentiekben 
említett tanyák egykori tulajdonosai, feltehetően Schön Tamás községi bíró.
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1 SzTL, F 277.38.
2 Az 1930-as térképen a kereszt melletti tanyát nem nevezik meg, de az adatközlők 

szerint a Schön családnak volt itt nagyobb birtoka. Az 1901-es összeírás szerint 
az egyedüli Schön-szállás a Tarackos határrészben Schön Tamás tulajdonában 
volt, aki az összeírás évében a községi bíró tisztségét töltötte be. A későbbiekben 
Schön Mátyás és felesége, a faluban keresztet állító Paul Ritscher leánya voltak 
a szállás birtokosai. A kereszttől mintegy 500 méterre délkeletre lévő szállást az 
említett térképen Kelemen-féle tanyaként jegyzik (Kelemanov salaš). A kereszt 
közelében volt az ismert, bajmoki szobrásznő, Ana Bešlić (1912) szüleinek a 
tanyája is.
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Valentin (Fiszenc)-kereszt
Az 1930-as felniérésű térképen egy keresztet jelöltek a Tarackos határrész

ben, a Katymári út északi oldalán, 2600 méternyire nyugatra az út és a vasút 
kereszteződésétől. Az adatközlők a feltételezett emeltetők után Valentin-, illetve 
a család melléknevéről Fiszenc-keresztként1 nevezik a több évtizede ledöntött és 
a közelmúltban teljesen eltűnt kőkeresztet, illetve a darabjait.

Az 1907-es kataszteri térkép még nem jelzi, tehát 1907 és 1930 között emelt
ethették a számunkra ismeretlen alapítók.

AII. világháború utáni államosítás és határrendezés következtében a Valentin 
család elveszítette ezen a helyen a birtokát. A ledöntött kereszt évtizedekig 
darabjaiban hevert az út mellett, majd napjainkra a kődarabok maradéktalanul 
eltüntették e helyről.2

1 Az idősebb bajmokiak az elmagyarosodott német Valentin család ragadványnevéről 
Ficenc (Fiszenc alakban a helynévtárban)-keresztként ismerik a Katymári úton 
álló egykori kőkeresztet. A keresztállító feltehetően valamely közismertebb 
családtag lehetett, pl Valentin József földbirtokos, akit jelentős földbérlőként 
jegyeznek 1864-69 között (SzTL, 3100/polg. 1864.) és községbíró is volt 1881- 
ben. Egyes adatközlők szerint a Tavankúti úton keresztet állító Mayer Johann 
feleségének, Valentin Juliannának a szülei, István és Mayer Julianna voltak a 
Katymári úton álló vallási kisemlék emeitetői.

2 Az egykor nagy forgalmú országút a II. világháború utáni többszöri határren
dezésben a szállások lebontásával elveszítette a jelentőségét és egyes szakaszain 
gyakorlatilag közlekedni sem lehet. Néhány évtizede a szövetkezeti szántók 
között húzódó útszakasz mentén csatornát ástak, ám az öntözési rendszer nap
jainkig sem működik.

Kőkereszt a Macskovics-szállásnál
Az adatközlők szerint északnyugatra a falutól -  mintegy 2000 méterre a 

vasúttól - , az ún. Madarasi szállásokhoz vezető út északi oldalán egy határbéli 
kőkereszt állt az elmúlt évtizedekben, melynek ismeretlen az állítója és emelt
etésének éve.

A térképek nem jelzik és a maradványai sem lelhetők fel, így csupán az 
adatközlők kijelentéseire hagyatkozva írom, hogy az egykori Macskovics-féle 
szállás bejáratánál a kilencvenes évek közepéig az útszegélyen lévő kisebb dom
bon hevertek a ledöntött kőkereszt darabjai. A tanyák elbontásával lakatlanná vált 
környéken jelenleg csak egy mesterségesnek tűnő földkupac van ezen a helyen.
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Nagl Johann-fćle kereszt
A Madarasi szállásokhoz vezető mai műút déli oldalán, mintegy 400 méternyire 

a faluszéltől (Vardár utca) egy ledöntött kereszt műkő alapja, talapzata látható az 
egykori Johann Nagl-féle szállásnál.

A II. világhá
ború után államo
sították a szállást 
a környező szántók
kal, de napjainkban 
már újra magántu
lajdonban van. 
Az új tulajdonos 
körülkerítette a 
tanyaudvart és így 
került a keresztc
sonk a műút és 
a kerítés közé. 
Néhány méternyire 
ettől, a bejárat köze

lében látható a kereszt még egy darabja (valószínűleg a talapzat része), melyen 
azonban nincs semmiféle jelzés.

A vallási kisemlék azonosításában az adatközlő Paskó Károly (1924) közlé
seire támaszkodom. A saját szállásánál, az előtte húzódó út mellett emeltette 
Johann Nagl1 a műkő keresztet a harmincas években (talán 1938-ban). A háború 
után gyűjtőtáborba került a család, többek között az 1930 körül született fia, 
Joseph is. A család túlélte a tábort és a szabadulásukat követően kivándoroltak 
Németországba -  a hatvanas években még élt a keresztállító az új hazában, az 
említett fia pedig többször is járt Bajmokon az elmúlt fél évszázadban.2

A kisajátított birtokon megalakult termelőszövetkezet munkásai már csak az 
elheverő keresztdarabokra emlékeznek, mert a vallási kisemléket a háború utáni 
közvetlen eseményekben ledöntötték. A kődarabok évekig kupacba hevertek az 
eredeti kereszthelyen, majd lassan elhordták a köveket.

1 A század eleji lakossági összeírásokban (1901 és 1904) feltüntették iíj. Nagl 
János szállását a Traczkos határrészben, ahogyan a falusi házát is az egykori 
Kossuth 43. alatt (a mai Strossmayer utca). Még élt az édesapja akit ugyancsak 
Jánosnak neveztek (Johann Nagl sen.). Nagl Jakab, a nagyapja, valószínűleg 
azonos az Alsótemetőben közkeresztet emeltető Jákob Nagllal. Közvetlen a II. 
világháború után készített, az elhagyott német házakat tartalmazó összeíráson is 
szerepel Johann Nagl falusi háza a Strossmayer utcában (Mojzes Antal).

2 Érdemes lejegyezni a keresztállító Nagl Johannak a szülőföldhöz való kötődés 
egyik mozzanatát. A hatvanas évek elején az egyik Bajmokon maradt ismerőse 
teljesítette egy különös kívánságát: az egykori szántóföldjeiről egy kis zsáknyi 
humuszt küldött a kérésére, mert legalább a virágait az elhagyott szülőföld 
termőföldjében akarta termeszteni az új hazájában.
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MADARASI KERESZTEK

A trianoni határmegvonással került Madaras község délkeleti határrésze, 
amely jelenleg a bajmoki helyi közösség északnyugati részét képezi Madarasi 
szállások, illetve Madaras megnevezéssel Bajmokhoz. A két világháború között 
mintegy 250 szállás volt ebben a határban a délkelet-északnyugat irányban 
húzódó hat dűlő mentén. Az elmúlt évtizedekben a tanyákat néhány kivételével 
lebontották, ám az elnéptelenedett környéken a dűlőket továbbra is a megszokott 
nevükön emlegetik az egykori madarasiak, illetve utódjaik. Délnyugatról észak
keletnek haladva ezek a következők: Sári-, Nagykút- (Mélykút-), Kenderáztató-, 
Versánszki-, Vinkó- és a Bácsalmási út mellett a Baglyas-dűlő. A határrész 
délkeleti oldalán egy keskeny rész húzódik, amely a dűlők végével csipkézett 
alakzatot kap, és mivel a Bajmok felöli határúttal délkeleten lezáruló földrész

Madarasi keresztek (1929): 1. Balla-kereszt, 2. Határvonali kereszt, 3. Kovács-kereszt, 
Wetstein Lorenz-féle kereszt, 5. Schopper-kereszt
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inggallérra hasonlít, Gallérnak nevezik. További helymeghatározó a térséget 
átszelő két út: a Madarasi országút és az ún. Madarasi szállásokhoz vezető út.

Nincs adatunk arra vonatkozóan, hogy 1920 előtt volt e határbéli közkereszt a 
térségben, ha volt is ilyen, a korabeli, XVIII-XIX. századi térképek nem jelölték. 
Kutatásaink szerint az öt, részben ma is álló keresztet a két világháború között, 
illetve a háború alatt emeltették a madarasiak, de az 1930-as felmérésü térképen 
csupán a Wettstein Lorenz-féle keresztet jelölték meg. A negyvenes évek elejére 
vonatkozó adat (1942-es egyházi shematizmus), hogy a Madarasi szállásokon 
lévő tanyai iskolában vasárnaponként istentiszteleteket is tartottak.

Schopper-kereszt
A bácsalmási úton lévő mai határátkelő közelében, a Vinkó-dűlő és a Baglyas 

határrész között húzódó dűlőút nyugati oldalán a kilencvenes évek közepéig egy 
kőkereszt állt az egykori Schopper-féle, már évtizedek óta lebontott szállásnál, 
1300 méternyire az országhatár vonalától. A leírt helyen napjainkban csupán a 
szomszédos, Rittgasser Péter-féle tanya helyét jelző akácok és cseijés látható, vala
mint a tanyahelytől északra, művelt szántón a néhány évtizede ledöntött kőkereszt 
szétszórt darabjai.

A talapzati felirat 
szövege megerősí
tette a faluban élő 
madarasiak adatait, 
miszerint a keresztet 
Franz Schopper emel
tette a feleségével a 
világháború alatt a 
szántóinak végében 
lévő szállásánál.

Az emlékezők 
szerint közvetlen 
az út mellett állt az 
északkeletnek for

dított, szürke műkő kereszt. A 120x120 cm-es betonalapjának sarkaiba voltak 
beágyazva a kovácsoltvasból készült kerítésének vasoszlopai. A talapzatának 
északkeleti oldalában kialakított sekély bemélyedésbe egy fehér márványtáblát 
helyeztek, melyen a Keresztrefeszített vésete mellett néhány keresztényi jelkép 
is helyet kapott, valamint egy bibliai idézet szövege. A tábla alatt, az alapzati 
kőtömbbe vésték az emeltetőkre vonatkozó adatokat tartalmazó, német nyelvű 
feliratot:

In Gottes Nahmen lassen wir dieses 
Kreuz errichten da wo unzer Vertrauen 

ganz auf Gott versetzen.
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Madaras, den 25. April 1943. 
Franz Schopper u. Theresia Schaffer

Walter A.

Vagyis: Isten nevében emeljük e keresztet, ahol minden bizodalmunkat 
Istenbe fektettük. Madaras, 1943. április 25-én. Franz Schopper és Theresia 
Schaffer.

Mintegy tíz éve, hogy ledöntötték a vallási kisemléket, majd lefxirészelték 
kerítésének oszlopait és elvitték a kovácsoltvas darabokat, a márványtáblát és a 
fémöntvényű keresztmellékeket (INRI-táblát, korpuszt, Mária-domborművet). A 
kereszt helyén, 7-8 méterre az út mai nyomvonalától még áll a betonalapra hely
ezett alapzata, de a talapzati tömb és a felsőrész az egyenes végű csúcsrészekkel 
rendezetlenül hevernek az állórész körül kinőtt gazban.

A források és az adatközlők szerint az emeltetők is a Bajmokon maradt néme
tek sorsára jutottak. A házaspár idősebb fia, az 1919 körül született Schopper 
Johann (Hans, Hanzi) elesett a fronton (lehetett ez is a keresztállítás indítéka), 
Katharina leányuk már férjnél volt a madarasi Schneider Józsefnél és a szálláson 
csupán a fiatalabb fiuk, az 1928-ban született Jákob tartózkodott a szüleivel a 
háború végén. A 44-es október végi, november eleji razzia elöl a keresztállító 
elszökött és napokig a még álló kukoricásban bújkált. A fiát bekísérték Bajmokra 
és többekkel november 2-án kivégezték a későbbiekben elhíresült Akácfánál, a 
tömegsírok egyikében földelték el (Mojzes Antal).1 A razziát követő napokban 
Franz Schopper és felesége átszöktek Madarasra a leányukhoz, onnan pedig 
Németországba menekültek.

A kisajátított szántóföld a későbbiekben termelőszövetkezeti tulajdonná 
vált. Az eredeti helyén hagyott keresztet a háború után részben megrongálták, 
de a környékbeliek és a szomszédos szállás lakói, Rittgasser Péter családtagjai2 
titokban megjavították és gondozták a továbbiakban. Az új társadalmi viszonyok 
között is fontos szerepe volt a környező tanyasiak vallási életében, hiszen ez 
volt az egyetlen kereszt a környéken. Nem csak húsvétkor és mindenszentekkor 
látogatták a hívők, de szép időben itt gyülekeztek vasárnap délutánonként a tanya
világ idősebb lakói -  itt imádkoztak, énekeltek.

A hatvanas évek közepéig, amíg a szállásukon laktak, Rittgasserék tartották 
karban, majd a tanya új tulajdonosának, Fábián Simonnak a családja rendezte 
a hetvenes évek közepéig. Amikor lebontották a tanyát, a kereszt is gondozók 
nélkül maradt. A hatáijárók szerint a kilencvenes évek közepén, ismeretlen sze
mélyek döntötték le. Mivel a kődarabok állaga még jó, ismét fel lehetne állítani
-  esetleg a hiányzó márványtábla és a mellékek is előkerülhetnek. Az új határren
dezés után (az elkobzott vagyon visszaszármaztatása) újra benépesülhet a határ, 
legalábbis a földmunkák idejére és így továbbra is lenne gondozója, látogatója e 
határbéli vallási kisemlének.
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1 Mojzes Antal feltünteti Schopper Jakabot a 44-es kivégzettek jegyzékén, aki 
az Akácfánál van eltemetve. Az adatközlője a 2004/VII-XII-es Bácsországban 
megjelent cikk szerint Gál József madarasi kocsmáros volt -  a kortárs és szenvedő 
alanya az 1944-es eseményeknek. A szintén Mojzes által közölt, 44-45-ben 
készített és a bajmoki németek által elhagyott házakat felsoroló jegyzéken több 
Schopper-házat is felsorolnak (Andreas, Vendelin), de az adatközlőim szerint a 
keresztállítóknak nem volt házuk Bajmokon. A szántóik és a szállásuk eredetileg 
a Sári-dűlőben volt és közvetlen a II. világháború kezdetekor vásárolták meg a 
baglyasi (Vinkó-dülő) birtokot.

2 A világháborút követően Rittgasser Péter és felesége, Müller Erzsébet (az 1930-as 
térképen jelzett, az országhatár felé eső Müller-birtok egyik tulajdonosa) mellett 
a szálláson élt még György (1925) fiuk is, valamint az 1946-ban Stefánovity 
Antalhoz (1923) féijhez ment Teréz (1928-2005) leányuk. Húsz évig ők gondoz
ták a szomszédos parcellán álló keresztet. Az emeltetőkre vonatkozó adatokat 
zömmel az említett Antal szolgáltatta -  köszönet érte!

Wettstein Lorenz-féle kereszt
A Gallér határrész délkeleti szegélyén húzódó út és a Madarasi országút 

kereszteződésében, az egykori Vígh tanya1 közelében jelenleg is áll a Wettstein 
Lorenz és felesége által 1925-ben emeltetett kőkereszt. Nincs adatunk arra vonat
kozóan, hogy a világháború után a Szerb Horvát Szlovén Királysághoz csatolt 
madarasi tanyavilágban volt e határbeli közkereszt. Feltehetően a Wettstein-féle 
vallási kisemléket kell az elsőnek tekinteni ezen a környéken2

Az útkereszteződés északi szögletében, alacsony akáccserje között, téglaala
pon áll a szürke, enyhén málló műkő kereszt. Talapzatának délkeleti oldalán 
német nyelvű, gót betűs a felirata:

(Srriíjtet © ott cur ef)re 
t)on

Soreng SKetcftein 
unb fcine S tciu 

(Síifabeta @cf)afer
am 3 5 . S U Í Í  1 0 3 5 .

VALTER M.

Errihtet Gott cur ehre -  von -  Lorenz Wetcstein -  und seine Frau -  
Elisabeta Schafer- am 25. Juli 1925. Vagyis: Isten dicsőségére ajánlva Lorenz 
Wettsteintől és Elisabetha Schafertől 1925. július 25-én.

Az egyenes végű csúcsrészre bevésték az INRI-jelölést, a hiányzó korpusznak 
és a Mária-domborműnek csak a rögzítési helye látszik.
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Nem tudni pontosan, mi történt a keresztállítókkal a világháború alatt, de a 
közvetlen a háború után készített vagyonjegyzéken a Frangepán utcai házukat 
elhagyottnak jegyzik, és kisajátításra ajánlják.3 A kereszt környéki földbirto
kot és a szállást is kisajátították, majd idővel társadalmi tulajdonba került. Az 
útkereszteződésben álló keresztet a környékbeliek gondozták a továbbiakban 
és a közvetlen környékét is rendezték húsvét és mindenszentek közeledtével. A 
mellékletei a 70-80-as években történt tanyabontáskor tűntek el róla, senki sem 
tudja hova lettek.

1 A kereszttől háromszázmétemyire északnyugatra az egykori tanya helyét az
országút északkeleti oldalán napjainkban csupán egy cserjés, bokros tér és
néhány magasra nőtt nyárfa jelzi-

2 Az 1930-as felmérésű térkép csupán ezt a madarasi közkeresztet jelöli.
3 A háború előtti évben, 1940-ben közéleti szerepet is vállalt Lorenz Wettstein

-  községi képviselő volt. A németek által elhagyott házak között jegyzik az
1944-45-ös vagyonösszeírásban Wettstein Lorenz házát a Frangepán utcában 
(Mojzes Antal). Az 1904-ben még Hunyadi utcának nevezett későbbi Frangepán 
utca lakóinak jegyzékén két Wettstein nevű lakót is feltüntetnek: Antalt és Pétert 
(Mojzes Antal).

Határvonali kőkereszt
A Madarasi országút és az országhatár találkozásánál egy kőkeresztet emelt

ettek 1941-ben közköltségen a madarasi szállások lakói. A két világháború 
között ideiglenesen működő határátjárónál, a mai határvonalat képező út és az 
országút kereszteződésének északi sarkában, tehát Magyarország mai területén 
emeltették a vallási kisemléket a tanyavilág és Madaras falu újraegyesítésének 
emlékére. A határ közelében járók szerint a világháború után is sértetlen maradt 
a szürke műkőből készült, az országút északkeleti oldalán álló, délnyugati tájo
lású kereszt.

Nem tudni pontosan mikor, de valószínűleg a közelmúltban (az elmúlt évek 
valamelyikében) ezt a kisemléket is megrongálták. Ledöntötték és néhány darabját 
áthozták a túloldalról, majd a határvonal mellett a fűbe dobták. Napjainkban is ott 
hevernek, míg a határ túloldalán csonkán áll az otthagyott keresztmaradvány.

Kovács-kereszt
Kovács János és felesége, Borics Viktória madarasi birtokosok emeltettek egy 

kőkeresztet a két világháború között, 1938-ban a mintegy hatvanláncnyi föld
birtokukon levő szállásuknál. Kisboldogasszony napján, szeptember nyolcadikán 
a helyszínen celebrált tábori mise alatt szentelte fel a bajmoki plébános.

A Gallér határrészben, illetve a Nagykút dűlő keleti végében, a Madarasi szál
lásokhoz vezető és egy északkelet-délnyugat irányú út kereszteződésétől mintegy
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hatszázmétemyire délnyugatra, az utóbbi út keleti oldalán még napjainkban is 
megvan a kereszt. Sűrű vadorgonával benőve, megközelíthetetlen terepen áll, 
mert a közelmúltban tulajdonost váltott birtokot az új gazda, magas drótkerítéssel 
körülkerítette, így magánterületre, a kerítés mögé került a vallási kisemlék.1

Hatmétemyire az út keleti szegélyétől, műkő alapon nyugszik a szürke, eny
hén málladozó műkő kereszt. A sérült végű keresztszáron függő, femöntvényű 
tartozékai az INRI-tábla és korpusz, míg a leesett Mária-dombormű az alapzat 
mellett, a fűben hever. Talapzatának nyugati oldalára egy fehér márványtáblát2 
helyeztek a következő felirattal:

ISTEN DÜCSŐSÉGÉRE 
EMELTETTE

KOVÁCS JÁNOS
ÉS NEJE

BORICS VIKTOR 
IX/8 1938.

A XX. század elején született Kovács János3 és Borics Viktória egy kellemetlen, 
peres ügynek számukra kedvező kimenetelét akarták megjelölni a határbéli kereszt
tel, melyet az útig teijedő szállásudvar délnyugati sarkánál állítottak fel. A gyerme
ktelen házaspár csupán néhány évig gondozta az út menti keresztet, mert 1941-ben

beköltöztek Madaras faluba és a háború 
után is ottmaradtak.4 A Jugoszláviában 
hagyott birtokot államosították a negy
venes évek második felében, de a keresztet 
sértetlenül az eredeti helyén hagyták. A 
gazdátlanná vált kisemléket a környék
beli szállások lakói és a számos tagot 
számláló, bajmoki Borics család, Viktória 
közeli rokonai gondozták az elmúlt évtize
dekben.5

2005 tavaszán a gyümölcsöst övező 
kerítésről a tulajdonos eltávolította a 
szögesdrótot, így a határbéli kereszt nap
jainkban már hozzáférhető az érdeklődők, 
vagy imádkozni vágyók számára is. 
Nemsokára azonban újabb kerítést szán
dékoznak csináltatni, amellyel a kereszt 
melletti utat is lezárnák és ismét kérdéses 
lesz a kereszthely megközelítése.
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1 A lebontott szállások és az egykori szántók helyén néhány éve az új birtokos egy 
nagy kiteijedésű gyümölcsöst telepített.

2 A feliratos tábla kiesett a talapzati ágyából és az alapzathoz van támasztva.
3 A vallási kisemlék az emeltető Kovács János melléknevéről Gatyi-keresztként 

is ismert. A családra vonatkozó adatokat Borics Viktória unokaöccsétől, a 
Bajmokon élő Borics Páltól (1935) és feleségétől, Tósaki Máriától (1940) kap
tuk.

4 Kovács János az ötvenes évek elején hunyt el a magyarországi Madarason, az 
1900 körül született özvegye pedig az 1980-as évek elején, szintén Madarason

5 Kovács Jánosnak nem voltak közvetlen rokonai, míg Viktóriának sok unokaöccse 
és unokahúga maradt Bajmokon, köztük Teréz (1813-1998, Borics Pálné) 
húgának a fia, ifj. Borics Pál, az adatközlő.

Balla-kereszt
A Sári-dűlő közepén húzódó, dél-kelet-északnyugat irányú dűlőút északi 

oldalán, nyolcszáz méternyire délkeletre az országhatártól napjainkban is látható 
egy homokkőből készült, ledöntött út menti kereszt maradványa. Az adatközlők1 
szerint a vallási kisemlék az egykori Bal la Péter-féle birtokon, a tanya és az út 
között lévő szántóföldön állt egy öreg akácfa alatt, néhány méternyire az útsze
gélytől.

A ledöntött kereszt kőtömbjeinek állasából, a terméskő anvaeából, vala
mint a saját any
agú mellékeiből 
(INRI-tábla, kor
pusz és a tájain
kon megszokott 
M ária-dombormű 
helyett Bűnbánó 
Magdolnának egész 
alakos szobra) arra 
köve tk ez te tünk ,  
hogy száz évvel eze
lőtt emeltethették, 
ám a már említett 
adatközlők szerint 
csak néhány évtizeddel később, a húszas években állította Balla Péter a csa
ládjával. Az alapzatának egykori, útra néző oldalán elhelyezett felirata teljesen 
megsemmisült és nem szolgálhat forrásként a kutatóknak.

A II. világháború kezdetéig, illetve 1941-ig maga az alapító gondozta Vitus 
(Viktória) nevű leányával, ám a jelzett évben beköltöztek Madarasra és csupán 
a mezőgazdasági munkák idején tartózkodtak a szálláson. 1944 után Balla Péter 
Magyarországon maradt és csak a leánya járt ki néhány évig a Sári-dűlőben lévő 
birtokra, majd az államosítást követően ő is végleg Madarasra költözött.2

75



Az út északi oldalán lévő Balla-féle birtokot (szántók és tanya) a háború után 
kisajátították. A szálláshoz vezető és a dűlőút kereszteződésének északi szögében 
álló út menti keresztet a későbbiekben, az ötvenes években ledöntötték, de a 
környékbeliek újraállították és gondozták a továbbiakban -  a szántók művelői 
pedig gondosan kikerülték a mezőgazdasági munkagépekkel.

A hetvenes években lebontották a tanyákat és elnéptelenedett a környék. A 
kilencvenes évek közepén újra ledöntötték a vallási kisemléket, amelynek marad
ványai napjainkban is az alacsonyan levágott akácfa csonkja mellett, az újranövő 
akáccseijésben hevernek. A részben téglából, részben terméskőből kialakított 
alapon még az eredeti helyén áll az alapzat alsó tömbje, ám a további keresz
tdarabok, aránylag sértetlenül és hiánytalanul körülötte hevernek. A talapzati 
feliratát valószínűleg szándékosan semmisítették meg. Mivel nincs a könyéken 
egy szállás sem, feltehetőleg nem fogják újra állítani, de legalább a különleges
ségnek számító Magdolna-szobrot kellene átmenteni az utókornak.3

1 A határrész történetének ismertetéséért és a madarasi keresztek terepi feltárásá
ban nyújtott önzetlen segítségért külön köszönet az egykor a Madarasi szálláso
kon élő, majd Bajmokra beköltözött Garajszki Sándor (1928-2004) családjának 
és Horák Sándornak (1946), aki több évtizedig a Madarasi országút melletti 
szállásukon lakott és jól ismerte a változó tanyavilágot.

2 A bajmokiak úgy tudják, hogy a feltételezett keresztállító, Balla Péter az ötvenes 
években hunyt el Madarason, a leánya további sorsáról nem tudnak az adatköz
lők.

3 A plébániára kellene behozni a félméteres szobrot, amely azért jelent különleges
séget, mert a szabadkai község területén emeltetett közkereszteken a megszokott 
Mária-dombormű mellett ritkaságnak számítanak a más szenteket ábrázoló szo
brok, domborművek.
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CSANTAVÉR



Csantavéri közkeresztek (1956):
1. Szucsits-kereszt, 2. Laposi-kereszt, 3. Dér Sándor-féle kereszt, 4. Dér Vilmos-féle 

kereszt, 5. Varga-kereszt, 6. Kovács Márta-kereszt, 7. Szokola-kereszt, 8. Veréb Fábián- 
féle kereszt, 9. Oláh Péter-féle kereszt, 10. Körmös-kereszt, 11. Forgó-féle iskola,

12. Vinczer-kereszt, 13. Földi-kereszt, 14. Fodor-kereszt 15. Kozma Péter-féle kereszt, 
16. Topolyai úti iskola, 17. Juhász-kereszt, 18. Vojnits-kereszt, 19. Vass-kereszt.
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Csantavéri közkeresztek (1956)
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Csantavéri közkeresztek (1956):
1. Ságits-kereszt, 2. Ozsvár Ferenc-féle kereszt, 3. Tóth Kurek-kereszt, 4. Hármashatár, 

5. Veréb József-féle kereszt, 6. Rudics-kereszt, 7. Kozma József-féle kereszt.
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Az 1462-es évi, Mátyás-féle adomány levélben említett Chontafeyer falu temp
lomának és az azt övező temetőjének a maradványai a régészek szerint a falu mai 
belterületén találhatók. A mai Csantavér vasútállomásától mintegy fél kilo
méterre északra, a Csík-ér völgyéből egy halmocska emelkedik ki, amelyen 
egy temetővel körülvett középkori templomocska romjai vannak; a felszínen 
tégladarabkák és emberi csonttöredékek láthatók. A helybeliek ezt a helyet 
„török templominak nevezik. Itt állt az egykori Csantavér temploma. 
Ásatások még nem folytak, úgyhogy a lelőhely pontos kormeghatározása ma 
még nem lehetséges (Szekeres László).

A török hódoltság elején elpusztult a falu, de a környéke nem néptelenedett 
el, erről vallanak a XVI-XVII. századi török, valamint az érseki adókönyvek. A 
gyéren lakott térséget pusztaként csatolják a városhoz 1702-ben (Iványi István).

A továbbiakban osztozik Bajmok és Sándor sorsában, mert az 1780-as 
évek elején betelepített falut közigazgatásilag a vármegyéhez csatolják. Az 
1779 januáijában kelt szabadalmi levél ötödik pontjában kötelezik a szabad 
királyi város statusért folyamodó Szabadkát Csantavér-puszta betelepítésére. A 
következő évben már meg is érkezik az első telepes, a majsai illetőségű Kecskés 
János,1 akit a következő néhány évben tömegesen követtek a félegyházi (Kiskun
félegyháza), hegyesi, izsáki, hevesi, majsai, makói, naszvadi, topolyai, újkécskei, 
hódmezővásárhelyi, kunbajai, kerényi, horgosi és az egyéb kibocsátó közegbeli 
betelepülők. Négy év alatt, 1783-ig befejeződött az első telepítési hullám. Erről 
vall a falu első pecsétjének körirata is: Sigillum Possessionis Csantavér 1783. 
A közigazgatási helyzetét viszont, az 1886-ban községgé alakult település 1900- 
ban használatos pecsétje tükrözi: BÁCS-BODROGH-VÁRMEGYE, TOPO
LYAI JÁRÁS, CSANTAVÉR NAGYKÖZSÉG PECSÉTJE. Ebben az időben 
már 6875-en lakják (1788-ban 1688-an, 1832-ben 3840-en), többnyire római 
katolikus vallású hívők.

Az 1918-as impériumváltást követően, az 1920-as években a határában két 
telepesfalut alapítottak a zömmel szerb nemzetiségű, I. világháborús önkéntes 
családok részére: a Bajmok-Csantavéri út és a zimonyi vasút kereszteződésében 
Újzsedniket, valamint az egykori városi uradalmi földeken, a Szabadkai út mel
lett Visnjevácot. A harmadik telepesfalu, Dusánovó-Csantavér délkeleti folyta
tásában, a Tomyosi út mentén épült ki - , közigazgatásilag Zentához tartozott a két 
világháború között és csak az elmúlt évtizedekben csatolták Csantavérhez, amely 
1955-62 között önálló községként szerveződik, majd 1963-tól Visnjeváccal, 
Dusanovóval Szabadkához csatolják és a mintegy 11 000 lakosával napjainkban 
is a város egyik népesebb helyi közössége.2

Egyház szervezésileg az elmúlt, mintegy 220 évben a városhoz tarto
zott. Kegyúri jogon Szabadka gondoskodott az egyházi létesítményekről, a 
temetőkről, kálváriákról, valamint a lelkészek kinevezéséről. Már a telepítés 
éveiben is állandó jelleggel jelen volt a faluban egy ferences barát, aki 1782-ben 
elkezdte az egyházi anyakönyvezést. A római katolikus lelkészség csak 1785- 
ben alakul meg a szabadkai plébánia leányegyházaként -  1788-90 között helyi 
káplánság3, majd önálló adminisztratúra 1815-ig.
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Az új településnek és határának közkeresztekkel történő szakralizációja 
egyidejű a telepítés éveiben kialakított első temetőben felállított közkereszttel, 
amelyet az elmúlt 220 évben több tucat köztéri és határbéli követett.

1 Egyesek úgy tudják, hogy Kecskés János -  az első telepes -  Kiskunfélegyházáról 
érkezett (Bácsország 2001/1- ÍV).

2 Az 1991-es népszámlálás szerint a falunak, Visnzeváccal és Dusanovóval együtt 
9367 lakosa volt, ebből 8283 vallotta magát magyarnak -  zömmel csantavériek, 
míg a két telepes falunak hozzávetőleg 1100 lakosa volt.

3 II. József 1787-ben kelt rendelete alapján Csantavéren helyi káplánságot kellett 
alapítani (Borovszky Samu).

BELTÉRI KÖZKERESZTEK

Első kálvária keresztjei
A telepítést követő második évtizedben kálváriát alapítottak a faluban, melyet 

Stájer János ferences barát, a telepesek első lelki gondozóinak egyike, 1796-ban 
szentelt fel. A kutatásokban nem sikerült meghatározni a létesítmény pontos 
helyét. Téves a helytörténészeknek az a feltevése, amely szerint a Bajmok- 
Csantavéri és a Szabadkai utak korabeli nyomvonalai kereszteződésének észak
keleti szögletében állhatott, ott, ahol a XIX. század második felében készült 
térképek jelölik. Szedlár Rudolf helytörténész értekezése a Bácsországban: Két 
évvel később, az 1796. március 16-án elkészült kálváriát szentelték fel. (Ez a 
kis kápolna a mai bútorgyár bejáratánál állt 1928-ig, lebontásáig).

A szerző feltételezése, hogy ezt a kálváriát a település valamelyik, régi 
temetőjében alakították ki és az csupán dombra állított három fakeresztből állt
-  stációk és kápolna nélkül. Valószínű, hogy a későbbi bútorgyár közelében 
található első temetőt akarták így megjelölni, amelyen azonban ekkor (1796-ban) 
már nem temettek. A másik lehetséges helyszín a mai Kistemető belső területe 
a Topolyai út mellett, melynek a központi részén még az 1878-as térképek is 
kálváriára utaló megjelölésként rajzolták be az egyik temetői nagykeresztet. 
Az első kálvária feszületek minden bizonnyal fából ácsolták, mert a városi 
Tanácsnak 1837-ben benyújtott kérvényben Loosz Balázs plébános felhívja a 
kegyúr figyelmét arra, hogy a Régi Kálvária Körösztyei a’ rothadástul meg 
rongálódván tovább fönt nem álhatnának (lásd alább).
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Második kálvária keresztjei
A helytörténészek által többször említett kálváriát a Szabadkai út mai 

nyomvonala mellett az 1830-as években építették. Az alapítás gazdag levéltári 
anyagából csupán néhány okiratot közlünk. 1837 májusában Loosz Balázs 
plébános beadvánnyal fordult a tanácshoz, melyben kéri a kálvária új helyének 
a kijelölését. A május 27-én tartott gazdasági tanács jegyzőkönyvéből: 540. 
Fölolvastatott Nagy tiszteletű Loosz Balázs Úr Csantavéri Plébánosnak
-  melyben az új Kálvária éppittésére szükséges fundust kijelelni kéri. A 
határozat: A9 kért végre Szkenderovits Simon Tanácsnok egyszersmind 
Főkapitány, Gyelmis Miklós Szószólló, egy Választott polgár és Tóth 
Sándor rendes Mérnök Úrnak adandó tiszti tudósítás terhe alatt kikül
detni javasoltatnak.

Június 22-én a kiküldöttek megírták a jelentésüket1 az elvégzett munkáról:

Nemes Városi Tanáts !
Nagyon Tisztelendő Lóósz Balás Csantavéri Plébános Úr, azon Könyörgő 

levelére, melyben, mivel a9 Régi Kalvaria Körösztyei a9 rotbadástul meg 
rongálódván tovább fönt nem álhatnának Új Kálvária, és ugyanott épittendő 
Kápolna hely ki jelölésére Kiküldötséget kér; folyo 837 Évi Junius 2-kán 
tartott Tanátsi Ülésébül 540-ik gazd. számra melytoztatott alulírottakat 
oly meg hagyással ki küldeni, hogy a9 kévánt belet meg visgálván, tüzzük 
ki; mely végzés következésében folyo hó 20-án Csantaverre ki menvén, az 
ujjonand épittendő Kálvaria, és Kápolna helyét, Szabadkárul Csantavérre 
vivő út mellett Nyugotnak az úttól mint 50. öl távolságra legalkalmatoss- 
abbnak találván, azt a9 Nagyon Tisztelendő Lóósz Balás Plébános Urnák a9 
leendő építtésre ki mutatván, az Helység elöljárói jelenlétekben által adtuk. 
Szabadkán Junius 22-ikén 837.

Skenderovits Simon tanáts. és kapit.
Gyelmis Miklós Szószóló
Tóth Sándor városi Rendes Mérnök 
Radnits János valasz. Polgár.

Felvéve a következő cím alatt: 653.23. Junii 837. -  A Csantavéren épittendő 
Új Kálvária és Kápolna helynek 540/837. gazd: számra hozott tanátsi Végzés 
következtében történt kijelöltérül hivatalos tudósettás.2 A június 23-án tartott 
gazdasági ülés 653.-ik pontja alatt a tanácsnokok meghallgatták a jelentést, és 
megjegyzés nélkül tudomásul vették.

A XIX. század második felében készült részletes térképek a fenti helyen jelzik 
a szakrális együttest, de csak a kápolnát és a stációkat jelölik meg.3 Természetes, 
hogy nem hiányozhatott a három feszület sem, melyek 1837-ben valószínűleg 
fából készültek. Mintegy ötven év elteltével azonban kőkeresztről vallanak a 
levéltári feljegyzések. Az 1884-ben tervezett felújítás előkészü-leteiben, a május 
18-án megtartott községi közgyűlés egyik napirendje pontjában a kálvária javí
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tására kiírt árlejtési versenypályázatról döntöttek. Az elvégzendő munkálatok 
leírásában, egyebek között ezt írják a jegyzőkönyvben: a feszület alapzata, 
illetve annak kerítése felemelendő, kijavítandó a feljáró lépcsővel együtt s a 
talapzaton lévő kövek egyenes síkban ki javítandók.

Az adatközlők szerint a kálvária felszámolásakor (1927-1928)4 a kápolna 
előtt már csak egy kőkereszt állt, melyet átvittek a Kistemetőben kialakított új 
(mai) kálváriához és ott újraállították a kápolna mellett. Ezt a mállásnak indult 
kőkeresztet cserélték betonkeresztre 1986-ban.

1 SzTL, 18-C-120/aec. 1837.
2 SzTL, 18-C-120/aec. 1837.
3 Az 1878-as telekkönyvi térképen, illetve az 1918-ban elkészített kiegészítő 

szelvényen az 1462-es számú parcellán berajzolták a kálváriakápolnát és a 14 
stációt, de nem jelöltek nagykereszteket, sem más, a szenvedés történetére utaló 
szoborcsoportot a vasúti pályaudvar északi szomszédságában elterülő kálvária- 
téren, mely bejáratával a Bajmok-Csantavéri és a Szabadkai utak kereszte
ződésénél kialakított nagyobb tér felé volt fordítva.

4 Szedlár Rudolf kutatásai szerint 1928 májusában bontották le a kápolnát 
(Bácsország 2001/I-IV).

Vasútállomási kereszt
A források szerint a későbbi vasútállomás közelében emeltették a betelepülők 

az első közkeresztek egyikét, a falu északi mezsgyéjén, a Szabadkai út egykori 
nyomvonala mellett. A telepítést követő első évtizedekben ez az út a Csík-ér 
mindkét oldalán kialakított házsorok között húzódott északnyugati irányban -  az 
egykori Sár, illetve a mai Kiss Ferenc utcában.

Erre a keresztre utalhat a csantavéri egyházi eseményeket feldolgozó 
értekezés Sebedics Simon egyházi adminisztrátor munkásságra vonatkozó meg
jegyzése: 1807. október 29-én a Maria Theresiopolis-i úton (Szabadkai út, 
a mai Kiss Ferenc utca folytatása), Csantavér határmezsgyéjén egy fehér 
keresztet állítottak fel.1 Szedlár Rudolf tanulmányából arra következtetünk, 
hogy közköltségen emeltették e vallási kisemléket, a színének hangsúlyozása 
pedig azt sugallja, hogy kőkereszt lehetett.

Az 1878-as felmérésű telekkönyvi térképen egy kereszt van bejelölve a 
Bajmok-Csantavéri út déli oldalán, 800 méternyire a Bajmoki és a Szabadkai út 
kereszteződésétől nyugatra, az 1491-es telekkönyvi szám alatt vezetett telken.

Napjainkban a fenti térképen bejelölt hely közelében egy 1986-ban felújított 
közkereszt áll, melynek elődjét az 1976-os helynévtár szerzői a csantavéri adatköz
lők visszaemlékezése alapján Fizik keresztjeként említették (lásd alább).2

1 Szedlár Rudolf, Bácsország (2001/I-IV).
2 Az 1878-as telekkönyvi összeírás szerint Turzai Antal tulajdonában volt az az 

1111 négyszögöl nagyságú telek a Bajmoki országút mellett, amelyen a köz-
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keresztet is bejelölték. Harminc év múlva, 1909-ben viszont Turzai Antal mellett 
a csantavéri helyi érdekű vasút is résztulajdonosa volt a keresztes parcellának. 
A XIX. századi térképek elemzése azt mutatja, hogy a közvetlenül az országút 
szegélyénél álló kereszt az 1910-es években épült vasúti sínek tervezett nyom
vonalában volt, tehát mindenképpen át kellett helyezni. Feltételezésünk szerint 
ezt meg is tették Gogolyák (Fizik) Anna költségén -  így került a kőkereszt a 
közeli Szélmalom térre, alig néhány száz méterrel keletebbre az eredeti helyétől 
(a Csantavér -  Nagy fény közötti vasútszakaszt 1915-ben adták át).

Gogolyák Anna-féle kereszt
A Penavin-Matijevics-féle helynévtárban (1976) két vallási kisemléket is 

említenek, melyek ugyanazon a helyen, vagy nagyon közel állhattak egymáshoz 
-  a Szélmalom téren, illetve a vasútállomásnál tehát az adatok egyetlen

Bajmoki út szakasza a Szélmalom tértől nyugatra (1878)

köz-keresztre vonatkozhatnak. A helynévtár adatai: Fizik keresztje; kereszt, 
a Szélmalom téren, Fizik Anna állította, innen a név és Állomásnál levő 
kereszt; kőkereszt, a vasútállomás közelében. Ma már egyik létesítmény 
sem áll: a szélmalmot még az I. világháború után leszerelték és a vasútállomás 
megmaradt egyetlen épülete sem tölti be már több évtizede az eredeti szerepét.1 
A Csík-ér egykoron széles völgyének nyugati partján azonban, ahol a Bajmoki 
út átszeli a ma is lapályos területet a téren egy kőkereszt áll, melyet a talapzati 
felirata szerint 1986-ban újítottak fel a csantavéri hívők:

FELÚJÍTVA 
A HÍVEK 

ADOMÁNYÁBÓL 
1986-BAN
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Százmétemyivel nyugati irányban a Kiss Ferenc utca végétől, a Bajmoki út 
déli oldalán áll az északi tájolású, műkő talapzatú kereszt, melynek egyetlen tar
tozéka az egyenes végű, fehér márványfeszületen elhelyezett kisméretű, fémönt
vény korpusz. Az adatközlők által említett, a régi kereszt tönkrement kerítését 
nem újították fel 1986-ban, így most szabadon áll a mai kisemlék, amely szeri
ntünk az első csantavéri közkeresztek egyikének az utóda lehet.2

Az idősebb csantavériek csak Fizik-keresztnek nevezik a mindennapi beszé
lgetésekben. A kutatásaink szerint a Fizik ragadvány nevű csantavéri Gogolyák 
családban csak egy Anna nevű személy volt, az 1836-ban született Gogolyák 
András felesége, Rudnyák László és Amóczi Erzsébet 1838-ban született leánya. 
Az 1872-ben Csantavéren esküdött házaspár a kereszt közelében lakott -  a 
Kangödrösön, a mai Bolmán utca 76-os szám alatti házban.3

Fizik, illetve Gogolyák Anna valószínűleg felújítatta és a továbbiakban gondozta 
a faluszélen, a Szélmalom térre áthelyezett vallási kisemléket, melyet a falusiak ezért 
róla neveztek el. A huszadik században a falu kiteijedt észak és nyugati irányban is, 
a mai helységnévtáblákig a Szabadkai, illetve a Bajmoki (Nagyfényi) úton, így az 
egykori faluvégi keresztet ma már körülveszik a lakóházak.

Gogolyák András és Rudnyák Anna egyenes ági leszármazottai részben ma 
is Csantavéren élnek, de a keresztet nem ők gondozzák, hanem a környékbeliek, 
valamint a plébániahivatal dolgozói. A huszadik század második felére nagyon 
leromlott az állaga és mivel nem volt hivatalos tulajdonosa, 1986-ban a csantavéri 
hívők adományából állították fel a mai kőkeresztet.

1 Ha ugyanarról a vallási kisemlékről van szó, akkor az eredetileg a mai kereszttől 
mintegy 250 méterrel nyugatabbra állt, ott, ahol az 1878-as telekkönyvi térképen 
be van jelölve, illetve az 1956-os térképen jelzett téglagyárnál. A fenti keresztnél 
leírt okból és módon 1915 körül -  valószínűleg a vasút és kísérő objektumainak 
kiépítésekor -  áthelyezték a Szélmalom térre.

2 A mai kereszt teljesen azonos a Gogolyák András-féle kereszttel a Topolyai úton, 
a fényképet lásd ott.

3 A családra vonatkozó adatokat a Gogolyák András-féle keresztnél ismertetem.

Sinkovits-kereszt
A Szabadkai út mellett -  a falu szélénél a mai Tito marsall utca keleti 

házsorának a frontjában egy szépen gondozott, jó állagú vörös márványkereszt 
látható a 108-as számú telken, amelyet a falusiak az emeltető Sinkovits család 
ragadványnevéről többnyire csak Fecsi-féle keresztnek ismernek.1

A korabeli faluszéltől néhány százmétemyivel északabbra, a kálváriával szem
ben emeltettek út menti keresztet 1855-ben a Sinkovits fivérek, András (1780-1837) 
és Kalmár Katalin fiai.2 A vallási kisemléket valószínűleg közterületen (az út és 
közvetlen szegélye községi tulajdont képezett) állították fel és csak a későbbi telek
könyvi rendezésekben került az 1454-es szám alatt vezetett parcellára, amely az 
1800-as évek végén a Szeles házaspár, Mihály és Földi Matild tulajdonában volt.
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Az 1881-es katonai térképen is bejelölték a mai helyén, a közelében álló 
községi malomtól kissé északnyugatra.3

Sinkovits-kereszt (1918)

A napjainkban is Csantavéren élő, népes Sinkovits család tagjai keveset tudnak 
az emeltetőkről és a keresztről, melyet a huszadik században körülnőtt a falu. A 
keresztállítók egyenes ági leszármazottjaiból4 kevesen maradtak a faluban -  többny
ire Szabadkára és környékére költöztek. Ha a keresztes birtokrész a család birtoká
ban is volt a vallási kisemlék emeltetésekor, a századvégre az már mások tulaj
donába került.5 A két világháború között a házhelyeknek kiparcellázott falurészen 
felépült családi házakkal a kereszt és környéke elnyerte a mai arculatát -  ekkor már 
nem lakott a Sinkovits család egyetlen tagja sem a környéken. A tulajdonviszon
yoktól függetlenül, a kereszt mellett felépült ház lakója lett a kisemlék gondozója. 
A második világháború után Balassa József (1888-1966) és felesége, Tóth Ágnes 
(1896-1979) szerezték meg a keresztes parcellát, amelyen egy régi, alacsony ház 
is volt. A telken hamarosan felépítették a ma is álló házat -  ugyanekkor, 1949-ben 
a keresztet is felújították. Az elmúlt évtizedekben ők és Péter (1919) fiuk családja 
gondozta, illetve többször fel is újította.6

A jelzett ház (Tito marsall utca 108.) utcafrontjának vonalában, a déli olda
lától húzódó utcai téglakerítéssel kialakított négyszögletű beugrásban áll a jó 
állagú, vörös márványkereszt, amely elé egy kovácsoltvas rácsot helyeztek a 
kerítés építésének évében. A kőtömbből kialakított alapzaton nyugvó talapza
tának útra néző, délnyugati oldalán következő a felirat:
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NÉHAI

SINKOVITS ANDRÁS
ÉS

KOLMÁR KATALIN
ÖRÖKÖSSEI S FIAI

JÓZSEF MIHÁL ISTVÁN 
PÁL FERENCZ7 ANTAL

ISTEN DICSŐSÉGÉRE
E KERESZTET ÁLLÍTATTÁK

1855.
JAVITATOTT 1892.

Az egyenes végű keresztszárakon elhelyezett fémöntvényű mellékek: INRÍ- 
táblaés a korpusz.

A ház mai bérlői és a környék hívői kora tavasztól-késő őszig, naponta friss 
virágot helyeznek el rajta.

1 A más-más időben és helységből Csantavérre települt Sinkovits családok nem 
voltak közeli rokonságban. Megkülönböztetésükre gyorsan kialakultak a ragad
ványnevek, amelyeket napjainkban is használnak: a Grancsár-, Franci-, Agyaras-, 
Szürke-, Fecsi- és a Sima-Sinkovits megnevezések.

2 A keresztállító fivérek édesapja, Sinkovits András még a Zombor közeli 
Kerényben született 1780-ban és Topolyát érintve, az 1800-as évek első évtize
deiben települt Csantavérre.

3 A faluszéli malmok különös színfoltjai lehettek a XIX. századi faluképnek. A 
tevékenységükből kifolyólag az év nagy részében a lakosok és a fogatos kocsik 
gyülekezési helyei voltak, ahol rövidebb hosszabb időre megálltak a csan- 
tavériek. Ezeken a helyeken indokolt volt egy-egy vallási kisemlék felállítása, 
amellyel a faluszéleket is megjelölték. így kerülhetett sor az 1850-es években a 
Dvoracskó-kereszt felállítására a Tomyosi úton (Gergely-malom), a Fizik-félére 
a Szélmalom téren, valamint a Sinkovits-kereszt emeltetésére a Szabadkai úton.

4 A kereszt feliratában megjelölt fivérek közül Sinkovits Mihály (1812-1896) és 
felesége, Kovács Anna (1820-1885) fiatalon, 1838-ban beköltöztek Szabadkára 
és az itt született nyolc gyermekük (József 1844-1926, Ferenc 1845-1926, János 
1847-1937, Ilona, Márton 1853-1931, Etel, Simon 1858-1942 és Gábor 1863— 
1935) a városban alapított családot. Sinkovits Gábornak és Kozma Franciskának 
(1869-1892) három gyermeke volt: Dezső (1888-1959, felesége Csepel la Ilona
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1890-1969, 3 gyermekük született), Lázár (1890, csecsemő korában hunyt el) 
és Géza (1892-1979, Sinkovits Krisztina 1891-1959 férje). Sinkovits Géza 
gyermekei: Margit (1925, Dohoczki Pálné, gyermekei: Gyöngyi és Csaba), 
Ferenc (1926, Csonka Terézia félje) és Magdolna (1932, özv. Juránovity Jánosné, 
gyermektelen). Az adatközlő Sinkovits Ferencnek, aki már csak szájhagyomá
nyból ismeri a felmenők által emeltetett vallási kisemléket, egy gyermeke van, 
Zsuzsanna (1959, Ágoston Tibomé, egy leánynak, Adriennek 1989 az édes
anyja).

5 A feliratban jelölt 1892-es újítás körülményeit és kivitelezőinek kilétét nem si
került kideríteni a kutatásaink során. A csantavéri plébánia 1899-es évi pénztári 
jelentésében a kegyes alapítványok jegyzékén feltüntetik a Sinkovits Mátyás 
nevén vezetett, százforintos alapítványt is. Csak valószínűsíthetjük, hogy az 
a felmenők által emeltetett kereszt fenntartására tett alapítványára vonatkozik 
(SzTL, XII 1509/1899).

6 Az 1919-ben született Balassa Péter és családja a falu közelében, a Szabadkai út 
nyugati oldalán álló szálláson él, a bérbe adott falusi háznál levő keresztet ők 
gondozzák.

7 Sikerült még egy emeltetőnek, Ferencnek (1838-1913) az adatait felkutatni. 
Bordás Rozáliával (1838-1911) kötött házasságában két, felnőttkort megért fia 
született, Péter és Ferenc. Sinkovits Péter (1874-1939) leszármazottjai ma is a 
környéken élnek. Az Ali Terézzel (1876-1945) kötött házasságában két, felnőtt
kort megért gyermeke született, Ilona (1904-1978) és Péter (1906-1988). Ifj. 
Sinkovits Péter Tóth Kalocsai Emesztinával (1920-1992) kötött házasságot. 
Három gyermekétől (Béla, Éva, Rózsi) származó unokái részben Csantavéren, 
részben Palicson élnek. Az 1938-ban született Béla fiuknak Schmidt Erzsébettel 
kötött házasságában egy fia és egy leánya van, Béla és Anikó -  Éva leányuknak 
(özv. Kovács Jánosné) egy fia - ,  míg Rózsa nevű leányuk hajadon maradt. 
A keresztállító Ferenc másik fiának, iij. Sinkovits Ferencnek két fia (Sándor, 
Gábor) és két leánya (Gizella, Piroska) volt, de csak Sándor fiáról vannak ada
taink. Gábor fia Magyarországra költözött a családjával. Gizelláról és Piroskáról 
semmit sem tudtak az adatközlők. Sinkovits Sándornak és feleségének Erzsébetnek 
(1902-1984) Etelka lánya (1921) nyolcéves korában meghalt, így kihalt a család 
csantavéri ága is.

Oláh József-féle kereszt
Csantavér mai főutcáján, a saját telkének1 délkeleti sarkára emeltetett egy kőke

resztet 1910-ben Oláh József (1865-1944) és neje, Földi Rozália (1870-1948).2
A mai Ifjúság és Kanizsai utcák közötti szakasz közepe táján, az utca délnyu

gati oldalán -  Tito marsall utca 61-es számú telek -, a téglakerítés vonalában áll 
a homokkőből készült, egyenes végű csúcsrészekkel ellátott kereszt.

Talapzatának északkelti oldalán a felirata:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE

EMELTETTÉK
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OLÁH JÓZSEF3
ÉS NEJE

FÖLDI ROZÁLIA 
1910

FEKETE D. ÉS TÁRSAI 
SZABADKÁN

Tartozékai, az INRI-tábla és a kor
pusz fémöntvényből készültek, a Mária- 
dombormünek csupán a rögzítés helye 
látszik.

Az emeltetést követő néhány évtized
ben a keresztállítók gondozták, majd a 
szülői házban maradt egyik leányuk,4 
Fekecsné Oláh Piroska a családjával.5 Az 
emeltetők egykori háza és a kereszt ma is 
az egyenes ági leszármazottak tulajdoná

ban van -  az unokáik, Fekecs Sándor (1925) és István (1927) a birtokosai a rossz 
állagú, lakatlan háznak. A vallási kisemléket továbbra is a család tartja karban, de 
néha-néha virágot hagynak a tövében a környéken lakó hívők is.

1 Az 1909-es összeírás szerint a keresztál lítók 173-as számú lakóháza a 750-5 l-es 
telekkönyvi számok alatt vezetett egységes portán állt, a Kőműves- és a Tóth- 
féle telkek között -  a kilencedik ház az Ifjúság utcai saroktól a templom irányába 
(SzTL, F 283. 1).

2 Földi Mátyás és Veréb Borbála leánya. Anyai nagybátyja az a Veréb János, aki 
1909-ben keresztet állított a Főutcán (lásd ott).

3 Oláh Józsefnek és feleségének földi maradványai a leányaik, Erzsébet (1895— 
1982) és Jusztina (1909-1997), valamint a vejeik, Forgó András és Pletikoszity 
Ferenc által épített, a Nagytemető egyetlen családi kápolnájának sírboltjában 
nyugszanak.

4 A keresztállítóknak négy leányuk volt, akik megérték a felnőttkort (születési 
sorrendben): Erzsébet, Mária (Juhász Péterné), Piroska (1906-1988, Fekecs 
Antalné) és Jusztina. A legidősebbnek nem volt gyermeke, míg a további három
tól számos, ma is élő déd- és ükunokájuk született, közöttük az egyik adatközlőm, 
Jusztina leányuk unokája, a Csantavéren élő gyógyszerésznő, Murényi Tibomé 
Földi Anna (1962).

5 A szülői házban a legfiatalabb leány, Piroska (1906-1988) maradt a családjával, 
férjével, Fekecs Antallal (1897-1959, István 1876-1938 és Kozma Verona 1878— 
1940 fia) és gyermekeivel: Sándorral (1925), Istvánnal (1927), Gyulával (1929), 
Piroskával (1937) és Máriával (1940). Miután megözvegyült, egyedül lakott a ház
ban és gondozta a keresztet. A jelenlegi tulajdonosok, Sándor és István valószínű, 
hogy el fogják adni a házat, így a kereszt is gondozó nélkül marad.
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Varga Horgossi-kereszt
Varga Horgossi Fe-renc (1857—1922)1 és felesége, Raffai Etel (1864-1937) 

egy kőke-resztet emeltettek 1901-ben a településen kívül -  a Kanizsai út nyugati 
oldalán, háromszáz méter-nyire a korabeli falu-szélétől.2

Az 1878-as és 1881- 
es térképeken már ke
resztet jelöltek e kisem- 
lékmű helyén -  való
színűleg fakeresztet. 
Ezek szerint egy, már 
évti-zedek óta álló, de 
a szá-zadvégre lerom
lott álla-gúnak a helyébe 
emeltették Vaiĝ  Hotgossiék 
a mai kőkeresztet. Sajnos 
kevés adatunk van e fak- 
ereszt-ről, de a korai -  az 
1850-es évek közepi -  
meglé-téhez nem fér két
ség, hiszen egy nagy for
galmú út kezdeténél állt 
és az elsők között emel
tethették. Hasonlóan a 
Bajmoki, Szabadkai, Tor- 
nyosi, Szenttamási és a 
Topolyai utak faluszéli 
szakaszain felállítottakhoz.

Mivel a jómódú csa
ládnak a közeli határ
részekben is jelentős 
nagyságú földbirtoka 
volt, Varga Horgossi 
Ferenc föld- és malom

tulajdonos3 maga ajánlhatta fel 1901-ben a felállítandó márványkereszt költsé
geinek fedezését. A családi hagyomány szerint így akarták megóvni a termést, 
hiszen a Márk-, illetve Demeter-napi határjárás (búza és határszentelés) egyik 
állomása lett a kereszt és környéke.

Napjainkban még jól olvasható a téglaalapon nyugvó fehér márványkereszt 
talapzatának keleti, részben sérült oldalán a felirat:

AZ ISTEN 
NAGY DICSŐSÉGÉRE 

EMELTETTE

Varga Horgossi-kereszt (1918)
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VARGA HORGOSSI FERENC
ÉS NEJE

RAFFAIETEL 
1901.

Stark Vilmos 
Szeged

A cifrázott végű keresztszárakon elhelyezett mellékek -  lNRI-tábla, korpusz 
és Mária-dombormű -  fémöntvények. A korpusz feje sérült -  a letört fél fej a 
talapzati koronára, a dombormű lábához van rakva. Az egész objektum ková
csoltvas kerítéssel van övezve.

Az elmúlt évtizedekben köréje nőtt a település, így került a hatvanas évek köz
epén a Bartók Béla utca és a Kanizsai út kereszteződésének déli sarkán lévő telek 
északkeleti szögletébe (Kanizsai út 93.) -  a Kanizsai út házfrontjának vona-lába.

A keresztállítóknak Pál és Mátyás nevű fiai, illetve a családjaik4 a közelmúltig 
sajátjuknak tekintették e vallási kisemléket. Húsvétkor és mindenszentekkor 
a virággal való díszítéséről is gondoskodtak. A család azonban sosem lakott a 
közelben, így a tényleges gondozását már évtizedek óta a közvetlen szomszéd
ságban lakó özv. Kis Dankó Mária (Kanizsai út 93., az ő telkén van a kereszt) és 
Kőműves Mátyás (1962, a Bartók Béla utca 1.) családja vállalja.

1 Az 1795-ben a Csongrád megyei Horgosról Csantavérre települt Varga János 
egyenes ági leszármazottja -  valószínűleg dédunokája akinek a felmenőit a 
betelepülő után Horgos(s)i melléknéven különböztették meg a számos Varga 
családnevű csantavéritől (Bácsország, 2001/I-IV).

2 Az 1909-es telekkönyvi felmérés szerint a kereszt a 2793-as számú parcellán van 
berajzolva, amely az összeírás évében (1909) Kőműves József és György tulaj
donában volt -  tehát a jelzett évben, de a későbbiekben sem állt Varga Horgossi 
Ferenc, illetve rokonainak a birtokán.

3 Ő volt a Vasúttéren 1910-ben épített Nagymalom egyik társtulajdonosa (lásd a 
Dér Vilmos-féle keresztnél).

4 A keresztállítók fiának, Pálnak (1887-1977) és feleségének, Dukai Rózsának 
(1895-1982) három gyermeke született: Gábor (nőtlen, áttelepült Magyarországra), 
Anna (hajadon) és Pál (1919-2004). IQ. Varga Horgossi Pál későn nősült -  
évtizedekig együtt élt az 1917-ben született, háromgyermekes özvegy Kiscsepegi 
Mihálynéval (a féijét 1945-ben kivégezték az új rend képviselői), majd 1982-ben 
megesküdtek. Saját gyermekük nem volt, de az asz-szony három gyermeke, 
Kiscsepegi Mihály (1937), Rózsa (1938, Kobetits Jánosné) és Julianna (1938) 
napjainkban is a faluban élnek. Az emeltetők másik fiának, Mátyásnak gyerekei 
elköltöztek Csantavérről és zömmel Szabadkán élnek.
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Tóth Kurek-kereszt
A település keleti szélénél, a jelenlegi víztoronynál (ún. vízgömb) levő mai 

téren áll a Tóth Kurek-féle kőkereszt -  egy dombon a Zentai út és az Ady Endre 
utca találkozásánál kialakult Vásártéren.

A korabeli Zentai út kezdeténél, a Szőlők északi sarkánál emeltette e közke
resztet a századforduló tájékán1 a saját birtokánál Tóth Imre, akit a felesége, 
Kurek Erzsébet (1835-1916) után a Kurek ragadványnéven ismertek a csantavé- 
riek.2

A napjainkban is jó állagú, téglaalapon nyugvó márványkereszt talapzatán 
elhelyezett feliratból arra lehet következtetni, hogy 1918 után megsérülhetett, 
mert 1924-ben fel kellett újítani. Ez alkalommal nem jelölték meg az elsődleges 
emeltetés évét.3 A rongálásban valószínűleg megsemmisült a felirata is, az 1924- 
es újítók pedig nem tartották fontosnak a korábbi szöveg betűhív megörökítését. 
A mostani felirata:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE EMELTETTÉK

TÓTH IMRE
ÉS NEJE

KUREK ERZSÉBET
FELUJITATTA 

CSANTAVÉR KŐSSÉG
1924.

MÁRVÁNYIPAR
SUBOTICA

Az egyenes végű keresztszárak északi, határ felé néző oldalán elhelyezett 
eredeti keresztmellékek közül csak a fémöntvényű korpusz van meg -  az INRI- 
táblának csupán a rögzítés helye látható.

Kutatásaink során nem sikerült tisztázni azt, hogy a jómódú és valószínűleg 
gyermektelen keresztállítóknak kik voltak az örökösei. A kereszt gondozását a 
község és az egyházközösség vállalta, ahogyan az emeltetőnek a Nagytemető 
központi részében álló díszes sírhelyének az ápolását is, melyet közpénzen 
építettek a csantavériek.4

1 Az 1878-as telekkönyvi és az 1881-es katonai térképen nem jelölik a keresztet
-  az 1930-as felmérésűn rajzolták be először. Az 1:50 000-hez léptékű 1930-as 
felmérésű térképet 1956-ban adta ki a Jugoszláv Néphadsereg Földrajzi Intézete
-  dr. Vékony László csantavéri orvos szíves hozzájárulásával jutottam hozzá, 
ezúttal is köszönet érte.
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2 Az egykori Libajárás határrészben található keresztes, valamint a szomszédos 
parcellák az 1909-es telekkönyvi felmérések szerint Tóth Imre (Kurek) tulaj
donában voltak -  csaknem 50 hold szállásföld tanyával és az 1397-1401-es 
telekkönyvi számok alatt vezetett birtokrészek. Habár az összeírásban lakóház
ként jelölik az 1397/1,2-es számú parcellákat, a faluban is volt háza a házaspár
nak.

3 Kutatásaink szerint ezen a helyen nem állt közkereszt az 1800-as években, habár 
az 1899-es templompénztári jelentéshez csatolt jegyzéken tételként szerepel a 
Tóth Erzsébet által befizetett 100 forintos keresztfenntartási alapítvány (SzTL, 
XII 150/1899). Lehetséges, hogy ezt is eredetileg máshol állították fel a XIX. 
század végén, és a huszadik század elején csak áthelyezték a mai helyére, 
valószínűleg a felújításkor, 1924-ben.

4 Kurek Erzsébet síremléke a Nagytemetőben található, a Váradi-féle közkereszt 
közelében. A 81 éves korában, 1916-ban elhunyt asszony a sírfelirat szerint 
Csantavér község jótevője volt.

Dvoracskó-kereszt
A délkeleti faluszélen, a Tomyosi út Szőlőkben kezdődő szakaszának észak

keleti oldalán emeltetett egy közkeresztet 1856-ban Dvoracskó József falubíró
-  a későbbiekben Gergely-malomnak1 nevezett malommal szemben -, melynek 
fenntartására százforintos alapítványt is tett a plébánián.2

Dvoracskó-kereszt (1878)

Píz 1800-as évek elején Zombor környékéről Csantavérre települt Dvo
racskó József3 néhány évtized folyamán számottevő vagyont szerzett és a 
község bírójának is megválasztották. Az 1840-es évek elején, a malomjogi
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viszonyok tanácsi rendezését követően a 
Tornyos felöli faluszélen is felállítottak 
egy községi malmot4, amellyel szemben 
1856-ban keresztet emeltettek Dvoracskó 
József költségén.

A község római katolikus jellegét 
kidomborító faluszéli keresztet -  száz- 
méternyire a falu szélső házsorától -  az 
emeltető és gyermekei fél évszázadon át 
családi ereklyeként gondozták az eredeti 
helyén. 1904-ben azonban, nem tudni, 
miért, a községi elöljáróság kezdemé
nyezte az áthelyezését. Részlet a csan
tavéri képviselő-testület közgyűlésének,
Tóth Bagi Ferenc bíró vezetésével 1904. 
április 7-én tartott ülésének jegyző
könyvéből: 38./ Előljárósági javaslat a 
vásártéren lévő Dvoracskó József féle 
kereszt elhelyezése tárgyában.5

Egyhangúlag döntöttek, hogy a Zentai 
úton, a faluszéli mai Tóth Kurek-féle kereszt helyére fogják áthelyezni.6 Ilyen 
formában a terv sosem valósult meg, mert végül is a Kangödrösön,7 az emeltető 
örökösének, Dvorácskó Ferencnek a háza előtt állították újra.8 A jelzett ház előtt 
napjainkban egy jó állagú vörös márványkereszt látható, melynek talapzati felira
tában a Fekete D. és Társa nevű szabadkai céget jelölték meg az elkészítőjének. 
A jelzett kőfaragó műhely az I. világháborút megelőző években volt ezen a 
néven bejegyezve és mivel hasonló kereszteket találunk Szabadkán is, melyeket 
ez a cég készített ebben az időben, feltételezzük, hogy az eredeti keresztállító 
örökösei egy új objektumot csináltattak a Fekete-féle kőfaragó műhelyben a XX. 
század első évtizedében.

A jelenlegi Bolmán utca 25-ös számú háza előtt -  kétmétemyire az utcaíront- 
tól—, téglaalapon nyugvó, impozáns magasságú vörös márványkereszt talapza
tának északkeleti oldalán a felirat:

DVORACSKÓ JOSEF
CSANTAVÉRI LAKOS 

AZ ISTEN DICSŐSÉGÉRE EMELTETTE
1856 -K ÉVBEN.

F e k e t e  D. é s  T á r s a  
S z a b a d k á n
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Az egyenes végű keresztszárakon elhelyezett eredeti, fémöntvényű tar
tozékaiból napjainkban a korpusz és a Mária-dombormű látható, míg az INRI- 
táblának csupán a rögzítés helye kivehető.

Valószínű, hogy többször felújították, mert ledőlt vagy ledöntötték -  egy 
ilyen alkalommal erősíthették meg fémpántokkal a függőleges keresztszárat és 
a talapzatot.

Az elmúlt évtizedekben a ház néhány éve elhunyt tulajdonosai, Pásztor Géza 
(1920-1995) és felesége, Rékli Etelka (1929-1998) gondozták -  a továbbiakban 
pedig, az említettek örököse, Pásztor Zoltán vállalja e kegyes örökség karban
tartását.

1 Az 1976-os helynévtárban: Gergely-malom ~ Gergely-iskola ~ Malom-iskola;
-  szélmalom, a szőlősor elején, tulajdonosáról Gergely Andrásról kapta nevét. 
A felszabadulás után leszerelték, ma iskolaépület. Az 1878-as térképen is be van 
jelölve a malom, amely az 1909-es telekkönyvi összeírás szerint a község tulaj
donában levő telken állt, míg a szomszédos telkek Gergely Andrásné Hajcsunk 
Ágota birtokában voltak. A két világháború között a tulajdonos Gergely Kálmán 
Lajos volt (született 1893-ban Csantavéren, Nagy Borbála férje).

2 Az 1899-es templompénztári jelentésben jegyzékbe vették a keresztállító örökö
sének, Dvoracskó Ferencnek a nevén vezetett 100 ft-os kötvényt (SzTL, XII 
150/1899).

3 A családkutató szerint a három fiával (Illés, János, István) és öt leányával 
betelepülő Dvoracskó József fiai Csantavéren alapítottak családot az 1820-as 
években. A plébániahivatalban őrzött születési anyakönyvek mutatói szerint 
Dvoracskó Jánosnak és Istvánnak több gyermeke is született 1825-től, a 
Dvoracskó családra vonatkozó első születési bejegyzést követő években.

4 Az 1878-as telekkönyvi felmérés szerint a faluszéltől százmétemyire délkeleti 
irányban, az út déli oldalán, a Libajárás 1581-84-es számok alatt vezetett telkek
en jelölték be a Csantavér község tulajdonában lévő malmot -  vele szemben, 
pedig a közkeresztet.

5 A közgyűlés adataihoz Ózsvár Vilmos állatorvos szíves segítségével jutottam. 
Köszönet érte!

6 Az 1878-as összeírás szerint Dvoracskó József nevén volt vezetve a Zentai út 
északi oldalán, szemben a Tóth Kurek-kereszt helyével egy jelentős nagyságú 
szállásföld -  szántók és tanya a korabeli faluszél közelében. Ugyanebben az 
összeírásban a falutól kissé távolabb, de továbbra is a Zentai út északi oldalán 
egy másik, szintén jelentős nagyságú szállásföld volt a tulajdonában -  az utóbbit 
az 1881-es katonai térkép Dvoracskó szállásként jelölte meg. Indokolt volt tehát 
a kereszt áthelyezésére kijelölt új hely, csakhogy figyelmen kívül hagyták a tényt, 
hogy 1904-ben a keresztállító már régen elhunyt és a környék új nagybirtokosai 
(pl. Kozma József és Tóth Imréné Kurek Erzsébet) a saját költségükön felál
lítandó közkeresztnek a lehetséges helyét látták a Zentai út faluszéli szakaszán.

7 Kangödrös ~ Bolmán utca; - utca, nevét onnan kapta, hogy régen ide hajtották a 
kondát legelni, később itt vezetett a konda útja a Csík-ér partján levő és a falutól 
délre eső legelőkre. A disznók, főleg a kanok jól feltúrták. Ma is a falu leghepe
hupásabb utcája (Penavin-Matijevics).
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8 A jelenlegi Bőimén utca 25-ös számú telkén levő ház a kereszt áthelyezése után 
néhány évvel, az 1909-es összeírás szerint a Beltelek 98-as számot viselte. A 
Kangödrös délkeleti oldalán, a korabeli faluszéltől számítva a 13. telek -  220 
méternyire az utca kezdetétől - , mely az összeírás szerint Dvoracskó Ferencnek 
és feleségének, Pásztor Viktóriának a nevén volt jegyezve. A helynévtárban a 
keresztnek az utcanévből származtatott megnevezését használták 1976-ban: 
Kangödrösi-kereszt; kereszt, a Bolmán utcában (Penavin-Matijevics).

Veréb János-féle kereszt
1909-ben emeltetett egy kőkeresztet a Szenttamási és a Főutca keresztező

désénél, a korabeli faluszélen1 az 1840-1850-es években Csantavérre költözött 
id. Veréb Jánosnak és Oláh Ágnesnek2 a 
fia, ifj. Veréb János (1856-1941) a máso
dik feleségével, Barkóczi Karolinával 
(1860-1944). A család leszármazottjai 
nem tudják, miért állította a Csantavérre 
költözött topolyai juhász fia a keresz
tet. Sokan úgy vélik, hogy a járványos 
betegségekben elhunyt három gyermek3 
emlékére emeltették, mások viszont úgy 
emlékeztek, hogy a Veréb és a Dvoracskó 
család közötti rivalitás is hozzájárult 
az emlékmű állításához. A kereszt 
közelében, az emeltetést megelő-zően 
csaknem hatvan évig állt a Dvoracs-kó 
József-féle kereszt, melyet valószí-nűleg 
a helyszűke miatt vittek át a Kangödrösre 
(lásd fenn).

Ma is az eredeti helyén áll, a Szent
tamási és a Tito marsall utcák keresz- 
te-ződésének északkeleti sarkában. A 
helynévtár adata: Futballpálya melletti 
kereszt -  kereszt, a labdarugópálya mellett, a Tito marsall és a Szentta-mási 
utca kereszteződésénél.4

A terméskőből készült talapzatának északnyugati, a faluközpont felé fordí
tott oldalán olvasható felirat:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE 
EMBER ÜDVÖSSÉGÉRE 

ÁLLÍTATTA
1909-BEN
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VERÉB JÁNOS
ÉS NEJE

BARKÓCZI KAROLINA
FEKETE D. ÉS TÁRSAI 

SZABADKÁN.

A cifrázott végű csúcsrészen fémöntvényű az INRl-tábla, ahogyan a korpusz 
és a Mária-dombormű is.

Az emeltetésétől a család5 gondozta, akik ma is sajátjuknak tekintik a vallási 
kisemléket -  ők rendezik a környékét is. Az alapítók nagyszámú leszármazottja 
él napjainkban a faluban, de sokan el is költöztek a közel-távoli településekre, ám 
ők is feladatuknak tekintik a kegyes örökség fenntartását.6

1 A keresztállítás idejében a mai Szenttamási utca jelentette a falu délkeleti szélét, 
a labdarugópálya és az iskola már az ún. Szőlők falurészhez tartozott.

2 A családi hagyomány szerint a Felvidékről, Trencsény megyéből származik a 
család. Topolya telepítésének idején került két testvér erre a vidékre és a mai 
Völgypart, Zentagunaras és Topolya közötti területen szereztek nagyobb föld
birtokot. Főleg juhászattal foglalkoztak. A keresztállító édesapja, Veréb János 
(1828-1904) is itt élte le az ifjúságát a szülei szállásán, majd -  miután feleségül 
vette a csantavéri Oláh Ágnest (1828-1899) -  feladta a juhászatot. Eladta az 
apai örökségét és Csantavér közelében, a Csík-ér és a Tomyosi út között vásárolt 
négyszáz láncnyi földet és egy falusi házat a Templom tér közelében. A ma is 
meglévő lakóház a Fő utca és a Zentai út kezdetének a sarok melletti telkén áll, 
a Tito marsall utca 30-as házszám alatt. Az 1909-es összeírásban a 805- és 806- 
os szomszédos telkek (134-es házszám) tulajdonosaként Veréb János fiát, Jánost 
jegyzik (SzTL, F 283. 1.). Az örököseik szerint János és Ágnes az anyagi jólét 
ellenére sem éltek fényűző életet, hiszen 23 gyermekük született a csaknem ötven 
évig tartó házasságukban. A házaspár családi sírboltja a Nagytemető északi részén 
áll, a kápolna mögött, a századfordulón előkelőnek számító temetői parcellán. A 
díszes sírboltot többször is feltörték az elmúlt században, kirabolták és megsem
misítették az értékes bronz koporsókat. A sírbolt napjainkban is elhanyagolt -  a 
teteje széttörve, az elhunytak csontjai pedig szétszórtan hevernek a cserjékkel sűrűn 
benőtt, szinte megközelíthetetlen nyitott kriptában és környékén.

3 IQ. Veréb Jánosnak az első házassága gyorsan véget ért -  felesége az első 
szülés után elhunyt a csecsemővel együtt. A Barkóczi Karolinával kötött máso
dik házasságában 12 gyermek született, kilencen megérték a felnőttkort, hárman 
azonban (Márton, János és Anna) gyermekként meghaltak. A 14-es világháború 
további veszteségeket hozott a családnak. Az 5 fiúgyermek közül 1914-ben 
hárman bevonultak az Osztrák-Magyar Hadseregbe: Mátyás, Bonaventura és 
Ferenc. Veréb Bonaventura (1887-1915, Gogolyák Borbála férje, gyermektelen) 
elesett a háborúban, a másik két fiú azonban hazatért. Az 1895-ben született, a 
nőtlen Ferenc nem tudta kiheverni a háborús sérüléseket és 1918-ban idehaza 
elhunyt. A legidősebb fiú, Mátyás (1882-1936) túlélte a világháborút és kétszer 
nősült -  előbb Kovács Kalic Annát, majd Matuska Veronát vette feleségül.
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4 Más helyen is jegyzi a szerzőpáros e keresztet. A Verebek keresztje címszó alatt: 
kereszt, a Veréb család állította a Tito marsall utcán.

5 Az életben maradt három fiúnak leszármazottjai Csantavéren élnek. A már 
említett Mátyásnak két gyermeke volt, az 1903-ban született Terézia (Fekecs 
Józsefné) és Péter (1908-1980). Veréb Péter és Fekecs Veronika (1916-1985) 
házastársak gyermekei: Mátyás (1939, Lódri Mária férje), Péter (1940-2003, 
nőtlen), István (1942, csecsemő korában halt meg), József (1943, Pletikoszity 
Magdolna férje) és Anna (1951, Földi Imréné). A háborúból kimaradt József 
(1901-1934) özvegye, Szeles Margit is emeltetett egy határbeli keresztet 
Csantavéren, tehát a rávonatkozó adatokat azon a helyen közlöm. Az 1899-es 
Gyula fiuk Kőműves Rozáliát (1900-1942) vette feleségül. Három gyermekük 
született, ketten még napjainkban is élnek, Ferenc (1920) és Erzsébet (1926), 
míg az 1924-es születésű Géza, Kozma Erzsébet (1928) félje 2005-ben elhu
nyt. Veréb Gyula, miután megözvegyült, elvette a szintén özvegy Angyalné 
Kopasz Viktóriát, aki három gyermekével lépett az új házasságba: Marcellával, 
Veronával és Irénnel. Ez utóbbinak a gyermekei élnek jelenleg az egykori Veréb 
János-féle házban (Tito Marsall 30.).

6 A keresztállítók felnőttkort megért és féijhez ment leányai: Amália (1880-1960, 
Tóth Bagi Antalné), Borbála (1889-1976, Kis Bezdányi Kálmánné), Regina 
(Bokor Józsefné, Szlovákiában telepedtek le) és Erzsébet (1903-1984, Kovács 
Kalic Pétemé). Az id. Veréb János és családjára vonatkozó adatok zömét ifj. 
Veréb Gézának (1951, id. Veréb Géza és Kozma Erzsébet fia) a feleségétől, a 
családkutató Milánkovics Rozáliától (1955) kaptam -  külön köszönet érte!

Gogolyák András-féle kereszt
Nyolcszázötven méternyire délre a 

Kistemetőtől, a Topolyai út keleti oldalán 
egy 1986-ban emeltetett kőkereszt áll 
közvetlenül a faluvégen. Az adatközlők 
szerint a Gogolyák András-féle fakereszt 
helyébe állítatták a jelzett évben a csan
tavéri hívek.

A temető körüli faluvég az elmúlt 
évszázad második felében tolódott ki az 
országút mentén a kereszthelyig, amely
nek közelében -  az adatközlők szerint 
már a századelőtől megvolt a fakereszt. A 
környék jelenlegi út- és birtokviszonyai 
az 1980-as évek elején történt határren
dezéssel alakultak ki. A korabeli telek
könyvi felmérések (1878, 1909, 1918 és 
1925) alapján készült térképek elemzé
sével a maitól teljesen eltérő vi-szonyok 
láthatók. A XX. század elején a mai 
kereszthellyel szemben -  éles szögben
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-  egy tanyához vezető családi út vált le déli irányba a Topolyai országút délnyu
gati oldaláról. Az út, amely ugyancsak a család tulajdonában volt, a Gogolyák- 
féle szálláshoz vezetett.

A családi hagyomány szerint Gogolyák András (Mihály és Bakos Borbála 
1836-ban született fia) és felesége, Rudnyák Anna (László és Amóczi Erzsébet 
1838-ban született leánya) a fiuknak, ifj. Gogolyák Andrásnak1 a családjával 
egy fakeresztet emeltettek a XX. század elején.2 A családi út és az országút 
kereszteződésének déli részében -  a helyiek szerint az ún. csücskőben -  álló, 
keleti irányba fordított, bádogtetős és pléhmellékes fakereszt emeltetésének 
okát nem tudjuk. Korábban már utaltunk arra, hogy az egykori Szélmalom téren 
álló kereszt emeltetője (újítója), a Fizik melléknevű Gogolyák házaspár csak 
időszakosan tartózkodott a Topolyai út melletti szállásán. Az év nagyobb részét 
a falusi házukban töltötték -  a mai Bolmán utca 76 alatti ház. A tanyasi keresztet 
azonban rendszeresen gondozták, időnként fel is újították.

A II. világháborút követően zavarta a mezőgazdasági gépek munkáját, ezért 
a tulajdonosok -  id. és ifj. Gogolyák Antal a keresztállítók unokája, illetve 
dédunokája kezdeményezték a Topolyai országút keleti oldalán lévő szántójukra 
való áthelyezését. Az egyházi engedélyezés után, az ötvenes évek közepén áthe
lyezték a keresztet -  az eredetitől ötvenmétemyire délkeletre az országút keleti 
oldalától harminc méter távolságra.

A nyolcvanas évek eleji határrendezés után a család elveszítette ezen a 
helyen birtokát. A rendezéssel megváltozott a szántók iránya és egy új dűlőutat 
is nyitottak a korhadó keresztnél. A leromlott állagú fakereszt a szélviharokban 
néhányszor ki is dőlt, a környéken lakó gondozói azonban minden alkalommal 
újraállították.3

1986-ban három tönkrement kisemlék helyén újakat emeltettek a csantavéri 
hívek adományából -  így került a Gogolyák-féle fakereszt helyébe is a mai, 
kőből készült vallási kisemlék. Hogy ne akadályozza a szántó művelését, ismét 
megváltoztatták a helyét -  húsz méterrel nyugatabbra, az újonnan nyílt dűlőút és 
az országút kereszteződésének északi részén, az utak szegélye mellé állították fel 
az új kőkeresztet.

A műkő alapon nyugvó, egyenes végű, fehér márvány felső részen elhelyezett 
egyetlen keresztmellék a kisméretű, fémöntvény korpusz. Talapzatának nyugati 
oldalán elhelyezett fehér márványtáblán a felirat:

F e l ú jít v a  
a  HÍVEK 

ADOMÁNYÁBÓL 
1986-BAN

A rokonság, az eredeti kereszt emeltetőinek egyenes ági leszármazottai4 tud
nak a keresztről, de annak további gondozását a szántó jelenlegi tulajdonosai, a 
Pálity család tagjai és a környék hívői végzik.
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1 Id. Gogolyák Andrásnak és Rudnyák Annának (1855. november 7-én esküdtek
Csantavéren) a kutatásaink szerint csak egy, felnőttkort megért fia volt, ifj.
Gogolyák András (1872-1936). Pásztor Rozáliával (1878-1952, Bertalan és 
László Viktória leánya) kötött házasságot (1891) és hat, felnőttkort megért 
gyermekük született: Cecília (Forgó Ferencné), Erzsébet (Cvitkó Mártonné), Pál 
(nőtlen, elesett Doberdónál), Amália (Dankó Antalné), Antal (Bencsik Margit 
férje) és Mihály (Rékli Matild férje).

2 A kutatásaink során nem sikerült tisztázni a keresztállítás pontos idejét. Az emelt
etésnek köze lehetett iíj. Gogolyák András fiának, Pálnak hősi halálához, aki a
doberdói harcokban esett el, a holttestét sosem szállították haza. Ezek szerint a 
világháborús, vagy az azt követő években emeltethették az elesett fiú, illetve 
unoka emlékére.

3 Az ötvenes években kialakult, néhány házas faluvégi településmag lakói, többek 
között Oláh Ferenc (1941) és felesége, Erzsébet (1943).

4 IQ. Gogolyák András és Pásztor Rozália két fiának, Antalnak és Mihálynak a 
gyermekei csak részben maradtak Csantavéren. Id. Gogolyák Antal (1908-1978, 
a falu egyik közkedvelt kocsmájának a tulajdonosa -  Bolmán utca 40.) és 
Bencsik Margit (1910-2004) gyermekei: a Szabadkán lakó ifj. Gogolyák Antal 
(1934, Sebestyén Magdolna férje), valamint a Csantavéren élő Margit (1939, 
özv. Kelemen Jánosné) és Irén (1944, Kovács Pétemé) leányaik. Az ősi házban
-  Bolmán utca 76. -  maradó Gogolyák Mihálynak és Rékli Matildnak Matild 
leánya (1942, Duriéné) Újvidéken él, Mihály fiuk (1939-1995) pedig Szabadkára 
költözött a családjával: feleségével, Gere Vilmával (1942) és egyetlen gyerme
kével, Elvirával (1963).

SZENT ANTAL-TEMPLOM

Bajmokhoz hasonlóan, a leendő település központi terén, Csantavéren is 
felépült a telepítés első éveinek egyikében egy kisebb méretű imaház. A helytör
ténészek szerint valószínű, hogy a város építtette a Sár (a mai Kiss Ferenc) és a 
Kanizsai utca kereszteződésének északnyugati sarkán, ott, ahol az 1794-es térkép 
is jelzi (Bárth János).1 Ma már semmi sem utal a környéken az imaház helyére. 
Nincsenek adatok arra vonatkozóan sem, hogy volt-e fakereszt az épület előtt, 
vagy közvetlen közelében. Ha a Stájer János által említett, 1807-ben emeltetett 
Fehérkereszt a későbbi Bajmoki út és a Csík-ér találkozásánál állt, a kápolnán 
mindenféleképp elhelyezett kereszt is elegendőnek bizonyulhatott a vallási hova
tartozás római katolikus megjelölésére.

Bárth János a Bácsországban részletesen foglalkozik a csantavéri templomok 
történetével: 1794. december 4-én Csantavér bírái már levélben panaszkod
tak a kalocsai érseki hatóságnak a falujukban álló kápolna „romló félben 
való állapottya s kitsinsége miatt99. Egyben kérik, hogy a falu közepén található, 
13x3,5 öl méretű kocsmát, amit a földesúri joggal rendelkező város átengedne a 
falunak, imaházként szenteljék fel.
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A helytörténészek szerint nincs pontos adatunk arra vonatkozóan, hogy a Sár 
utca és a Topolyai út kereszteződésének északnyugati sarkán álló kocsmaépületet 
a korabeli piacnál valóban felszentelték, és azt érseki jóváhagyással, imaházként 
használták volna csaknem húsz évig, az új templom felépítéséig.

1815. december 3-án szentelték fel Páduai Szent Antal tiszteletére az új, 
14x5,5 öl méretű, a város magisztrátusa által szilárd anyagból épített csantavéri 
templomot, amely a nagyságával minden tekintetben kielégítette a korabeli 
település lakóinak igényét. A mai Tito marsall utca melletti felépítésével fokoza
tosan északabbra tolódott a falu addigi központja és a Szabadkai út nyomvonala 
is áthelyeződött a jelenlegi helyére.

A mostani templom helyén álló, a bejáratával délnyugatnak, a korabeli 
faluközpont felé fordított épület elé a felszentelését követő években egy köz
keresztet is emeltettek, melyet valószínűleg akácfából ácsoltak. Erre utal az 
1832-ben Tóth Sándor városi mérnök által, a temető bővítése kapcsán készített 
vázlatrajz is. E fából készültnek helyébe emeltetett 1843-ban Ózsvár András egy 
kőkeresztet, amely több mint száz évig maradt az eredeti helyén.

A tízezerre szaporodó lakosok számára száz év múltán ez a templom is 
kicsi-nek bizonyult. A meglévőt, leromlott állaga miatt nem lehetett bővíteni és 
Takács Gáspár (1876-1967), a közkedvelt, huszadik századi plébánosuk kezde
ményezésére új templom építésébe kezdtek a csantavériek. Részben a lebontott 
templom és kálváriakápolna anyagából, részben a falusiak adakozásából, illetve 
más források felhasználásával 1928-29 folyamán felépült a mai formájában, 
és 1929. november 10-én már fel is szentelhették. Napjainkban a főutcán, a 
templombejárat közelében két egyházi jellegű emlékmű látható: az 1890-ben 
állított Szabó-kereszt, valamint az 1893-ban emeltetett Szentháromság-szobor. 
A temetőbe áthelyezett Ózsvár-kereszt mellett megemlítendő még a lourdesi 
Boldogasszony-szobra is, amely a templom nyugati sarkánál, a Szentháromság- 
szobor mögött állt 1911-től a néhány évtizede történt -  a plébánia udvarába
-  áthelyezéséig.

Templomrajz a temetőbővítési terven (1832)

102



Templom tér (1918)

1 1782-ben, nem sokkal a telepítés után a falut és környékét bemutató kéziratos
térképen berajzolták a templomot a falu akkori központi terére (SzTL, 3.3.2.72, 
illetve 3.3.2.5/1 a régi jelzés szerint). Bárth János kecskeméti néprajzkutató, 
vidékünk településtörténetének jó ismerője szerint az első imaházat 1782-ben 
építették.(Bácsország, 2001/I-IV).

Osvár András-féle kereszt
1815-16-ban, a templomépítés éveiben, illetve a felszentelésekor valószínű, 

hogy még nem állt közkereszt a bejáratánál, hiszen az 1816-os érseki látogatás 
alkalmával kitöltött kérdőíven a templom környékét rendezetlennek írják le és 
nem tesznek említést közkeresztről.1

1832-ben azonban, a temetőbővítés kapcsán rajzolt Tóth Sándor-féle hely
színrajzon2 a barokkos tomyú templom bejáratánál egy közkereszt van bejelölve. 
A kutatásunk során nem találtunk pontos adatokat arról, hogy mikor állították e 
keresztet, de az bizonyos, hogy 1816-1832 között emeltethették, mert Sebedits 
Simon, illetve Czorda Béla plébános idejében már állt. Az első említett 1827-ig, 
a második pedig 1832-ig volt a falu lelkésze.

1843-ban Ózsvár András kőkeresztet emeltetett a bejárathoz vezető út job
boldalán, tizenöt méternyire a templom délkeleti falától. Erre vonatkoznak a 
Penavin-Matijevics-féle helynévtárban említettek: Község keresztye; kereszt, 
a templom előtt, a falu költségén emelték. A helynévtár tévesen említi, hogy a 
falu költségén emelték. Az adatközlők 1976-ban már nem emlékeztek az 1945-
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ben a temetőbe áthelyezett Ozsvár András-féle kőkereszt feliratára, amelyben külön 
kihangsúlyozzák, hogy a keresztállító pénzelte az emeltetést Feltételezzük azonban, hogy 
a kereszt fenntartását szolgáló alapítványt, részben közpén-zekből fizették be az 
egyháznak.

A családkutató 
Ózsvár Vilmos (1935) 
által megszerkesztett 
családfa és a Nagyte
metőben található sírkő 
felirata szerint a kereszt
állító a Csantavérre 
települt Osvár András
nak és Demeter Ilo
nának3 az 1786-ban 
szü-letett fia volt, aki 
a keresztállítást követő 
hetedik évben, 1850- 
ben hunyt el.4 Néhány 
évig a községbíró tiszt
ségét is betöltő ifjú 
Osvár András földi 
maradványai a fele
sége, Juhász Ilona 
mellett nyugszanak az 
említett temetőben.5

A templom előtti, 
jó minőségű, olasz 
v ö r ö s m á r v á n y b ó l  
készült, délnyugati 
tájolású ke-resztet jel
zik az 1878-as és az 
1918-as telek-könyvi6 
térképek, vala-mint jól látható a régi templomról a lebontásakor (1928 májusa) 
készült fényképen is.7

Az új templom építésekor áthelyezték annak keleti oldalához, a korabeli 
községháza bejáratának közelébe, tízmétemyire délebbre a Szabó-féle kereszttől. 
Valószínű, hogy új helye (községháza) miatt kezdték el Község keresztyeként 
nevezni. Ismert azonban egy másik, a helynévtárban nem említett neve is, a 
Pároskereszt. A megnevezés onnan ered, hogy a közeli Szabó-féle kereszttel párt 
képezett. A visszaemlékezők szerint vadrózsával benőtt, kovácsoltvas kerítése 
volt és az alapzata mellett, kétoldalt egy-egy márványtömb volt elfektetve.8

Az 1944-es változások után, mivel a kereszt helye nem illett bele az új 
társadalmi rend elképzeléseibe, felvetődött az áthelyezésének lehetősége. 1945- 
ben Takács Gáspár plébános kezdeményezésére egy, a Nagytemető központi
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részében álló üres, 
kettős sír-helyre szál
lították a márvány 
keresztet, amelyet 
sosem állítottak újra 
ezen a helyen -  jelen
leg is darabjaiban 
hever az elhanyagolt 
sírhelyen.9

Az Oláh-féle ká
polnától nyolcvan- 
méternyire délre ta
lálható sírhelynél, a 
félig földbe süllyesztett talapzat egyik oldalán a felirat most is jól olvasható:

OSVÁR ANDRÁS
KÖLTSÉGÉN \  
ÁLLÍTATOTT 
1843. ÉVBEN

A közeljövőben a csantavéri Ózsvár családok közösen szeretnék felújítani és 
a Takács plébános által hatvan évvel korábban kijelölt helyen újraállítani.

1 Bácsország, 2001, IX-XII.
2 18-C-154/aec.l832.
3 A betelepülő Osvár András és Demeter Ilona szállásföldjeit a későbbi Rózsás, 

illetve Kálvária határrészekben mérték ki. Az 1796-os lakossági összeírásban két 
Ósvár nevű szerepel a csantavéri családfők között: András és Mihály (SzTL, 18- 
A-13/aec.l796).

4 A csantavéri Ózsvár család tagjai a tizenkilencedik század első felében, Osvár 
alakban írták a nevüket.

5 Az adatközlő a keresztállító ükunokája, az 1935-ben született Ózsvár Vilmos 
csantavéri állatorvos volt, akinek a felmenői a következők: a keresztállítónak 
György fia (1826-1897, Pesti Terézia férje), István (1864-1930, Földi Julianna 
férje), majd az édesapja, Vilmos (1897-1980, Ivkovity Klára férje).

6 1918-ban csak kiegészítették az 1878-as térképeket.
7 Bácsország 2001,1-IV.
8 Az idősebb csantavériek még emlékeznek arra, hogy a harmincas-negyvenes 

években a községi kisbíró ezen oldalkövek egyikére állva olvasta fel a dobszó 
után a hirdetéseket.

9 A hagyományok szerint a csantavéri lakács plébánosnak az volt a kívánsága, 
hogy ezen a helyen temessék el, és a felújított Ózsvár-kereszttel jelöljék sírhe
lyét, ahova az időközben elhunyt húgát, Olajosné lakács Rozáliát is temették. 
Az 1967-ben elhunyt plébánost végül is az általa alapított kistemetői kálvária 
kápolnájának sírboltjába temették, a kápolnaépítést finanszírozó Pálity Mihály 
és felesége, Töröcsik Emilia mellé.
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Szabó-kereszt
IQ. Szabó Ferenc (1825-1888) özvegye, Angyal Apolló (1827-1891) emeltetett 

a templomnál egy kőkeresztet 1890-ben. Mivel a templom előtt már volt egy köz
kereszt, ezt mögötte -  a főutcái, észak-keleti oldalára állították fel.

Az új templom bejáratának északke
ledre, a főutca felé való fordításával 
került az eredeti helyén maradó kereszt 
a temp-lom elé, tízmétemyire az épül
et keleti sarkától. Az 1976-ban kiadott 
helynévtárban ez olvasható: Templom 
előtti-kereszt; kereszt, a templom előtt 
(Penavin-Matijevics).

Alacsony kőoszlopok közé szerelt, 
kovácsoltvas részekből kialakított kerí
tés közé állították a szürke márvány
keresztet, melynek északkeleti oldalán 
következő a felirata:

EZEN DRÁGA 
EMLÉKET 
EMELTETTE

ISTEN

NAGYOBB DICSŐSÉGÉRE 
özv. IFJ. SZABÓ FERENCZNÉ 

ANGYAL APOLLÓ 
1890.

Az enyhén cifrázott végű szárakon elhelyezett fémöntvényű tartozékai a kor
pusz és INRI-tábla -  a Mária-domborműnek csupán a rögzítés helye látszik.

Évtizedekig a család gondozta, majd az emeltető leányainak1 halála után, 
1920-tól a hívők és a plébánia dolgozói a karbantartói.

1 A likasi határrészben 240 láncnyi szállásfölddel rendelkező Szabó Ferencnek és 
Angyal Apollóniának hat, felnőttkort megért leánya született, akik közül Erzsébet 
(1851-1914, Vida Jánosné), Anna (Balassa Pétemé) és Piroska (1861-1903, 
Hataláné) a szülők mellett vannak eltemetve a Nagytemető kápolnája mögötti 
temetőrészben.
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TEMETŐI NAGYKERESZTEK

Az 1780-as évek elején betelepültek, valamint a telepítést megelőző évtize
dekben is itt élők temetkezési helyét ismerik a csantavériek. A település északn
yugati részében, a Csík-ér és a Szabadkai út közötti részben, a volt bútorgyár déli 
oldalán napjainkban is gyakran kerülnek a felszínre csontvázak a különböző föld
munkák idején. Ezen a helyen, valamint a későbbi Kálvária téren temetkeztek 
1786-ig. Szedlár Rudolf helytörténész szerint: Létezett azonban az „ősidőkben" 
egy ettől korábbi temető (a mai Kistemetőtől), amelyet a betelepítés előtt itt 
élő, főleg bunyevácok használtak. Az általuk kijelölt temető a falu növeke
dése folytán szűknek bizonyult, ezért kellett a Topolyai út mellett újat nyitni. 
Ez a régi temető mára eltűnt, beépítették. Észak felöl a Virág Balázs, dél 
felöl az egykori vasútállomás, kelet felől pedig a Szabadkai út határolja. Az 
ott lakók építkezés közben időnként sírokat és sírkőmaradványokat találtak 
(Csantavéri Újság, 2004, 3-4. szám).

Nincs adatunk arra vonatkozóan, hogy állt e nagykereszt a temetőben, mely
nek a közelében 1837-ben kálváriát létesítettek. Ha igen, akkor benne tisztel
hetjük a település első közkeresztjét, amelyet valószínűleg fából ácsoltak és a 
temető megnyitásakor, annak a központi részén állították fel.

1786-ban nyitották meg a Topolyai úton az új temetőt, amelyet többször 
is bővítettek az elmúlt két évszázad folyamán és a nevét Kistemetőre, illetve 
Nyugati temetőre változtatták (Penavin -  Matijevics). Az október 10-én történt 
megnyitásáról és a megáldásakor felszentelt temetői közkeresztről említést tesz 
Stájer János ferencrendi barát, akinek a korabeli feljegyzéseit Szedlár Rudolf 
is többször és több helyen említi: 1786. okt. 10-én ... főtisztelendő Stájer 
János megszentelte az „újonnan létesített temetőt, amely a Topolyára vezető 
út baloldalán a hegyen van." Ugyanott egy keményfából ácsolt keresztet 
is felállítottak és megáldottak.2 Az 1794-es részletes térképen berajzolták a 
temetőt -  a jelenlegi területének a belterében -  és bejelölték a nagykeresztet a 
központi terén.3 A XIX. század első évtizedeiben ez volt a falu egyetlen temetője
-  a templomépítésnél említett 1816-os visitatio canonica kérdőívén a temetőre 
vonatkozóan a következőt jegyzik: A temető a falun kívül, a Topolyai út mel
lett található, keresztjét Sebedits Simon plébános szentelte fel. A bejáratánál 
ugyancsak feszület állt, amelyen a megfeszített Megváltó teste fügött (Virág 
Gábor a Bácsországban, 2001,1X-XII.).

Fél évszázad után megtelt a temető (zömmel az 1831-es évi kolerajárvány 
áldozataival) és az 1830-as évek elején Loósz Balázs plébános indítványára egy 
másikat is megnyitottak -  a falu keleti részén, a jelenlegi Nagytemetőt (Keleti). 
A plébános már a kinevezésének első évében, 1832 augusztusában a városi tanács
hoz fordult temető bővítési kérelmével -  Tóth Sándor városi mérnök rajzát is 
mellékelte a folyamodványhoz: Planum. Neo emenosuratorum Coemeteri- 
orum in Possessione Csantavér ad Lib. Regiam Cittem M: Theresiopolim
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Topolyai úti temető (1794)
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pertincute, Urnices sub a, in parte Possessionis orientali penes Horreum 
Dominale cum 1500. alterius sub b, in parte Possessionis occidentalis ad 
Viam Topolyensem consignitate Antiqui Coemeterii cum 1000. Orgys quad.: 
sig. M: Theresiopoli die 20-a Aug. 832. per Alex: Tóth Ord: Geom.
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A település nyugati részén, a már több évtizede meglévő Topolyai út melletti 
Ótemetőt 1000 négyszögöl területtel bővítenék annak déli folytatásában. A falu 
keleti részében, az uradalmi búzamezőknél, illetve a közlegelőn pedig egy új 
temető megnyitását kéri 1500 négyszögöl nagyságú területen.4

Szedlár Rudolf is Loósz plébános feljegyzéseit vette figyelembe, amikor a 
Csantavéri Újságban (2004) így írt a Keleti temető 1833-as megnyitásáról: A 
régi temető (Topolyai úti) nyugati oldala lepusztult, ezért újat létesítettünk 
az uradalmi birtokból ajándékba kapott telken, a falu keleti részében, amely 
1833. január hó 25-én főtisztelendő Wagner Ferenc kalocsai kanonok úr 
által lett megáldva.

Az 1833-as kolerajárványról tíz év után, az 1843-as temetőbővítés kapcsán is 
beszámol Loósz plébános:5

Tekintetes Ős Nemes Tanáts!

Ez előtt tiz Évekkel méltóztatott a Tekintetes Ős Nemes Tanáts alázatos 
folyamodásom következtében a Csantavéri holt Testeknek eltakarítására a 
Helység két részén szükséges Temető kerteket földes Úri Jogainál fogva ki 
metzettni rendelni, de amellyek immár majd egészlen megtellvén, azoknak 
bövittetését szükségessé teszik: a miért is tartozó kötelességül vettem ezt 
a Tekintetes Nemes Tanátsnak mint Egyenes Uradalomnak hivatalossan 
megjelenteni, és alázattal arra végre megkérni, hogy a Csantavéri Temető 
kerteknek megnagyobbittatását kegyessen megrendelni méltóztatna. Ki is 
egyébberánt Úri kegyeikbe ajánlott, tellyes tisztelettel vagyok. Csantavéren 
Böjt elő hó 8-án 1843.

A Tekintetes Nemes Tanátsnak a,ázatos Szo,gája

Loósz Balázs 
Csantavéri Plébános

A gazdasági tanács február 9-i, illetve 13-i ülésén a városi mérnököt és Száríts 
József polgármestert bízta meg a temetőbővítések helyszíni vizsgálatával, amely
ről ezek március 24-én jelentésben számoltak be a megbízónak:6

Tekintetes Tanács

Alázatossan jelentyük, hogy folyo 843-ik évi Febr 13-án tartott Tanátsi 
ülésébűl 215. gaz: szám alatt hozott határozat következtében a9 Csantavéri 
Temető kerteket folyó Martius hó 23-án midőn a9 fölállittandó malomjogok 
el adásában foglalatoskodvánk a9 Helység Elöljárói megegyezésével és jelenlé
tükben, a9 Helység keleti részén való temető kertett -  ne hogy a9adf9 legelőbül 
foglalás történjen, az eddig uradalmi szürüskertnek használt kertbül 3760. 
Negyszeg ölekkel -  a9 Helység nyugoti részén lévőt, a lakosok által el hagyott 
és használotlan szürüskertekbűl 2000. négyszeg ölekkel a9 régi temetőkertek 
folytában megnagyobbítottuk. Szabadkán Martius 24-kén 843.

Száríts Jósef Polgmstr.
Tóth Sándor városi Rendes fődmérő
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Plébánost levél az 1843-as temetőbővítés kapcsán
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A későbbi időben a falu lélekszámának emelkedése, valamint a magas 
halálozási arány következtében (szabadságharc, járványok, betegségek) tízéven
ként szükségessé vált az új temetőrészek megnyitása. így az 1855-ös évi kol
erajárvány után is szűknek bizonyultak a csantavéri temetők és legalább az 
egyiket bővíteni kellett. Részlet az 1856. március 8-i tanácsülés jegyzőkönyvéből, 
melyben a 406-os szám alatt jegyezték be Czvitkó Bertalan Csantavér község 
elöljárójának folyamodványát: Nagyon tisztelendő Loosz Balázs csantavéri 
lelkész Urnák előterjesztése folytán -  a régi temető megtelte miatt, ugyan e9 
mögött levő egy láncnyi helynek temető alái felkészítése érdemében hozzá 
intézett hivatalos levelét ... A tanácsi határozat értelmében Manojlovits János 
alporgármester és Kovacsits Ágoston városi ügyvéd kiment a helyszínre és az 
azt követő jelentésükben a megtelt temető folytatásában levő, 900 négyszögöl 
nagyságú telek megvásárlását ajánlották a városnak 1856 júniusában.

Polgármesteri jelentés a temetők kapcsán (1843)
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1862-ben Lux nép. János plébános is a kegyúri jogokat gyakorló városi 
tanácshoz folyamodott:7

80 szám Csantavéri Plebania Hivatal

Tekintetes Városi Tanács!
Miután a Csantavéri temetők olly anyira megtelvék, hogy rövid idő 

múlva nem lészen hely, hova a kimúlt hívek örök nyugalomra helyeztessenek
-  egész tisztelettel felkérem a tekintetes Városi Tanácsot, mint Csantavéri 
Kegyuraságot, méltóztassék kegyessen intézkedni, hogy ez árnyék világból 
kiszóllitandó hívek részére Csantavér helységben egy új temető hely jeleltes- 
sék ki, és pedig anyival is inkább, minthogy a hely felszentelése szinte szük
séges lévén, ennek a kerületi főtisztelendő Alesperes úr által foganatba vétele 
szinte időt igényel. Csantavéren Deczember hó 5-én 1862

A Tekintetes Városi Tanácsnak kész. tisztelője
Lux nép. János 

Plébános

Mivel az ezt követő fél évben a város semmit sem tett a temető bővítésével 
kapcsolatosan -  a plébános újra a tanácshoz fordult. A sürgetésnek meglett az 
eredménye, mert a tárgyhoz fűződő okiratokat 1863. július 11-én a következő 
felirattal helyezték el a levéltárban: A temetőhelyek kijelöltetvén ...ezen meg
keresés az irattárba leteendő. 8

Az 1878-as kataszteri térképen a fentiek szerint kialakított nagyságban 
jelölték be a temetőket, melyek a huszadik században csak kissebb parcellák
kal bővültek. Az elmúlt évtizedekben az új elhantolásokat a mindig szűkös 
temetőkön zömmel rátemetéssel oldották meg.

A megnyitásuk és bővítéseik alkalmával -  1786-ban, 1833-ban, 1843-ban, 
1863-ban -  emeltetett nagykeresztek már nincsenek meg. Egy kivételével a 
pontos helyüket sem ismerjük. A mai temetőkben álló öt nagykereszt jelenlegi 
elrendeződéséből nehezen következtethetünk a temetőrészek megnyitásának ide
jére, illetve a korábbi nagykeresztek lehetséges helyeire.

1 Csantavéri Újság, VII. évf. 3-4. szám, 2004. március-április.
2 Csantavéri Újság, VII. évf. 3-4. Szám, 2004. március-április.
3 SzTL, 18-A-17/aec.l794.
4 Loósz Balázs (1789-1857) 1832-től volt csantavéri plébános -  külön érdeme,

hogy a szabadságharc alatt, tárgyalások útján sikerült megvédenie a falut a Zentán
székelő szerb felkelőktől (Bácsország, 2001/I-IV). Az 1832-es temetőbővítés 
okiratai a levéltárban találhatók -  SzTL, 18-C-154/aec.l832.

5 SzTL, 16-A-12/aec.l843.
6 SzTL, 16-A-52/aec.l843.
7 SzTL, 6419/pol. 1862.
8 SzTL, 2255/pol.l863.
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A KISTEMETŐ KÖZKERESZTJEI

Nyugati temető (1925)
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Temetőnyitási fakeresztek
Az 1833-as bővítés okirataiban közölt kéziratos térképen hozzávatőlegesen 

az eredeti temető közepén -  80x140 méteres négyszögletű téren -  bejelöltek egy 
közkeresztet, mely valószínűleg fából volt és az 1786-os temetőnyitáskor emelt
ették. Erre vonatkozhat a Szedlár Rudolf által említett adat: 1786 október 10-én 
keresztet állítottak és szenteltek fel a Topolyai út melletti „új temető-hegy- 
en”.1 A helye megfelel az 1878-as kataszteri térképen jelölt egyik köz-kereszt, 
illetve a mai Pletikoszity-kereszt helyével. Ezek szerint az 1921-es keresztállítók 
az első temetőrész többször felújított fakeresztjét cserélték kőre a jelzett évben 
(lásd alább).

Az 1833-as évi, délirányban történt bővítéssel megnagyobbodott sírkert 
hozzávetőleges közepén is emeltettek egy közkeresztet az új temetőrész beszen- 
telésekor. Az 1878-as térképen egyetlen nagy keresztet jelöltek -  a mai temetői 
főút vonalában, hetvenmétemyire a főbejárattól.

Az ötven évvel később, 1925-ben készült kataszteri térképen az előbbi 
helyétől tízmétemyivel nyugatabbra van bejelölve, ami lehet térképészeti téve
dés is, de nem kizárt, hogy a gondnoki ház építésekor áthelyezték a főút mellől. 
Napjainkban ezen a helyen nincs már közkereszt -  kutatásunk során semmit sem 
sikerült megtudni a további sorsáról.

1 Bácsország, 2001A-IV.

Szokola Teréz-féle kereszt
Szedlár Rudolf a helyi, egyházi feljegyzésekre hivatkozva említi az 1807-es 

évre vonatkozóan: December 7-én özv. Szokola Terézia1 felajánlásából egy 
újabbat a Topolyai úti temetőben, illetve ekkor szentelte fel Sebedits Simon 
plébános a temető egyik közkeresztjét (Bácsország). A fentiekben idézett, 
1816-os érseki látogatás anyagában is említik, hogy a falu egyetlen temetőjének 
keresztjét Sebedits Simon plébános szentelte fel. Ez csakis a Szokola-féle 
keresztre vonatkozhat és nem lehetett a megnyitási nagykereszt. A két forrás, 
Stájer János feljegyzése és a visitatio canonica kérdőivének behatóbb elemzése 
több ellentmondásra is rámutat. A temető 1786-ban emeltetett közkeresztjét nem 
szentelhette fel a kérdőíven említett plébános, aki 1804-től volt adminisztrátora 
a plébániának. Mivel a nagykeresztet a temető közepére kellett állítani, Sebedits 
plébános csakis a kérdőíven említett másikat, a bejárat közelében 1807-ben állí- 
tottat szentelhette fel. Az 1816-os adatközlők rosszul emlékezhettek, és tévesen 
azonosították a temetőben álló két kereszt emeltetésének idejét.

Ezzel talán közelebb kerülünk az özvegy Szokola Terézia költségén emelt
etett közkereszt helyének pontosításához. A fentiek szerint tehát az eredeti, 
1786-1833 közötti temetőrész bejáratánál állhatott, valószínűleg a családi sírbolt 
közelében.2
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1 Szokola Terézia az 1781-ben Makóról betelepült Szokola Józsefnek, vagy a 
szintén ekkor települt Mihály fiának az özvegye lehetett. Az utóbbi a valószínű. 
Szokola József még 1794 előtt elhunyt és a továbbiakban csak Mihályt említik 
az okiratok. Feltevésünk csak akkor hiteles, ha az özvegyet a férje utáni, és nem 
a leánykori nevén jegyezték a korabeli dokumentumokon.

2 Megjegyzendő, hogy sem a térképek, sem az okiratok a későbbiekben nem 
emlékeznek meg a temető bejáratánál emeltetett keresztről, amely feltehetően a 
mai főbejárat közelében állhatott.

Temetői kőkereszt
A Kistemető északnyugati részében található mai kálvárián1, a kápolna déli 

oldalának közelében egy fehér márványkereszt áll műkő alapzaton, amelyet a 
felirata szerint 1986-ban újítottak fel a hívek adományából. A talapzatának nyu
gati oldalára a következő feliratot vésték:

f e l ú jít v a  
a  h ív e k  

ADOMÁNYÁBÓL 
1986-BAN

Az adatközlők szerint a mai kereszt elődje 1927-1928 folyamán került a 
temetőbe. A felszámolt, Szabadkai úti kálvária kőkeresztje volt eredetileg, melyet 
a jelzett években áthoztak a Kistemetőbe és itt újraállítottak. Tehát ezt, a mállás
nak indult, mintegy 100 éves kőkeresztet cserélték ki közköltségen1986-ban.

1 A Nyugati (Kistemető) temetőben a XIX. század húszas éveiben alapították a 
kálváriát.

Pletikoszity-kereszt
A Pletikoszity1 család által épített II. kálváriái stáció közelében talállható 

egy, a család által 1921-ben emeltetett közkereszt. Kutatásaink során fény derült 
arra, hogy ezen a helyen már korábban is állt egy vallási kisemlék -  feltehetőleg 
az 1786-os temetőnyitáskor állított fakereszt. Ennek a helyén emeltették 
Pletikoszityék a jelenleg is meglévő kőkeresztet, hét évvel korábban a kálvária 
alapítása előtt. Tehát a II. stáció igazodott a közkereszthez és nem fordítva.

A napjainkban is jó állagú, fehér márványkereszt téglaalapon nyugszik. 
Talapzatának északnyugati oldalán a felirat:
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ISTEN DICSŐSÉGÉRE 
SZENT RÓKUS 

TISZTELETÉRE 
EMELTETTE

PLETIKOSZITY 
MIHÁLY

ÉS NEJE
RUDICS 

ERZSÉBET? 
1921.

M á r v á n y ip a r  
S u b o t ic a

Egyedüli tartozéka a fémöntvény korpusz, mert az INRI- és Mária-jelölést 
rávésték a kereszt szárára.

1 A bunyevác eredetű csantavéri Plétikoszity családok felmenője, Barisa Pletikosits 
Zomborban élt a családjával az XVIII. században. Iván nevű fia a XIX. század 
első felében, valószínűleg 1811-ben települt Csantavérre. Ennek fiát, Mihályt 
1841-ben már csantavéri lakosként említik egy peres ügy kapcsán (Bárth János, 
Bácsország, 2001/I-IV).

2 Az 1909-es telekkönyvi összeírás szerint a Veréb János-féle parcellák (Tito mar
sall 30.) hátsó szomszédságában levő két telek -  a mai Május 1. utca és a Zentai út 
kereszteződésének déli sarkán -  Plétikoszity Mihályné Rudics Erzsébet tulajdona 
volt. A házaspár kocsmáros volt a két világháború között és a csantavériek ma 
is emlékeznek rájuk, de zömmel a ragad vány nevükön -  Ilia Misa és Mata Örzse
-  emlegetik őket.

Fülöp-kereszt
A sírkert keleti sarkában, huszonöt méternyire a temető szélétől napjainkban 

egy ledöntött kőkereszt maradványai láthatóak, a Fülöp-féle közkereszt darabjai. 
Az 1910-ben emeltetett vörös márványkeresztet valószínű, hogy valamelyik 
temetőbővítés, illetve újratemetkezés kezdetén emeltették és áldották meg.

A még álló, terméskő alapon nyugvó márványtalapzata is sérült. A kőtömbön 
kivehető javítások nyomai arra utalnak, hogy az elmúlt évszázadban többször is 
megrongálták e vallási kisemléket.1 A talapzat nyugati oldalán a felirat:
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I s t e n  d ic s ő s é g é r e
EMELTETTÉK

FÜLÖP JÁNOS
ÉS NEJE

P in t é r  
C z e c z il ia

1910
FEKETE ÉS TÁRSAI 

SZABADKÁN

A ledőlt (ledöntött) felsőrésze a mellette lévő síron hever.2 Az INRI-jelölést a 
csúcsára vésték, míg a Krisztus-testnek és Mária-domborműnek csak a rögzítési 
helye látszik.

A keresztállítók feltételezett leszármazottjai már évtizedek óta nem élnek 
Csantavéren. A keresztet -  amíg az ki nem dőlt -  a temetőgondnok, illetve a 
karbantartással megbízott közvállalat munkásai gondozták.

1 Hosszanti irányban egy mély repedésvonal látható a kereszt talapzatának köz
epén. A szétesés megakadályozására a két végén vaspántokkal erősítették meg a 
kőtömböt.

2 Az adatközlők szerint Fülöp János és Pintér Czeczilia a keresztnél lévő sírban 
vannak eltemetve, amelyről már több évtizede eltűnt a feliratos sírkő.
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A NAGYTEMETŐ KÖZKERESZTJEI

Temetői fakereszt
A község keleti részén 1833. január 25-én megnyitott temető a falu mai köz

ponti temetője, amely az elmúlt 170 évben többször is bővült. A megnyi-tásakor 
emeltetett nagykereszt helyén ma is áll egy fakereszt, melynek csupán a helye az 
eredeti, mert magát a kisemléket többször is cserélték a temetkezések kezdetétől 
elmúlt csaknem két évszázadban.

A hagyomány szerint e kereszt köré temették el az 1849-es forradalom 
honvéd-, illetve polgári áldozatait. Szedlár Rudolf értekezése 2001-ben: Loósz 
Balázs 1849-ben nem csak a 700 kisgyermeket temette el, hanem a harcok
ban megsebesült és a szállítás közben Csantavéren meghalt honvédeket 
is, vallási hovatartozásuktól függetlenül. Megbízható szájhagyományok 
szerint a szabadságharcosokat a mai nagytemető déli irányba eső peremén
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helyezték örök nyugalomra. Az em
lített területen ma szántóföld van, 
annak végében pedig egy fából ácsolt 
kereszt. (E sorok írójának anyai 
dédanyja beszélt erről, mint különleges 
eseményről, ami közszájon forgott a 
régi Csantavéren).1

A temető délkeleti sarkában található 
parcella központi részén áll a déli tájo
lású, bádogtetős, bádog korpusszal ellátott 
fake-reszt, amelyet az 1878-as telekkönyvi 
térképen a 150x200 méteres terület köze
pén jelöltek be. A közvetlen közelében nap
jainkban már nem temetkeznek. A sírokat 
felszámolták és művelik a szántót, de a köz
keresztet a csantavéri hívők és a temetők 
fenntartásával megbízott Komval közvál
lalat munkásai továbbra is gondozzák.

1 Bácsország, 2001/I-IV

Beszédes—Váradi-kereszt, Honvédkereszt
Kozma Vendel és Beszédes Piroska 1895-ben született Vilmos fia is bevonult 

a tizennégyes háborúba. A Kárpáti fronton esett el 1915 júniusában. Hamvait 
nem hozták haza, így az édesanyja és nevelőapja, Váradi Pál a halálának első 
évfordulóján keresztet emeltettek a Nagytemető központi részében, ahol éven
ként megemlékeztek róla: húsvétkor, mindenszentekkor, és halála napján. Idővel 
a világháború többi hősi halottjának a hozzátartozói is e családi keresztnél 
gyülekeztek az említett napokon, így vette át a temetői nagykereszt szerepét. A 
negyvenes évek első felében, majd az ezredfordulón -  amikor már nem tiltották
-  a hivatalos megemlékezéseket is itt tartották a csantavériek.

A temető központi részében, a foútról a ravatalozó közelében délkelet irányba 
vezető széles átjáró végén áll a homokkő alapzaton nyugvó, terméskő kereszt. 
Talapzatának északnyugati oldalán a felirat:

JÉZUS JÓ PÁSZTOR, 
NÉZZ LE VÉRES FÁDRÓL 

ÍME HOZZÁD TÉRTEK, 
KIKET SOKSZOR HÍVTÁL. 

HÍVD MÉG EGYSZER ŐKET, 
FÖLTÁMADÁS NAPJÁN
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ATYÁD ORSZÁGÁBA 
JÉZUS Ó JÓ PÁSZTOR.

HARCTÉREN 
ELESETT HŐS FIUK 

EMLÉKÉRE 
ÁLLÍTTATTÁK 1916 

ÉVB. 
VÁRADI PÁL ÉS 

BESZÉDES PIROS 
KOZMA VILMOS
HŐSI HALÁLT HALT 

1915 JUNI. 23.

A cifrázott végű keresztszárakra fémöntvényből készült tartozékokat helyez
tek: INRI-táblát, korpuszt és Mária-domborművet.

A felállítását követő fél évszázadban az emeltetők, Váradi Pál (1874—1962) 
és Beszédes Piroska (1866-1951) tartották karban. Haláluk után1 a népes család2 
e kegyes feladatot átengedte a falunak, ugyanis itt tartották a közelmúltig többek 
között az 1848-as, illetve az első világháborús megemlékezéseket is. Évente itt 
helyezik el a kegyelet virágait, az emlékkoszorúkat a hivatalos küldöttségek, de 
a temetőbe járó hívek jóvoltából, sosem hiányzik róla friss virág. Napjainkban 
a gondozását a Komval közvállalt végzi, a nemrégi felújításának is ők voltak a 
kivitelezői.

1 A keresztállítókat is e kereszt közelében temették el, a kereszthez vezető út északi 
oldalán.

2 A fiatalon megözvegyült, egy gyermekes (Simon, 1884) Kozma Vendel -  
újranősült. A hajadon Beszédes Piroskát vette el felségül és öt gyermekük szül
etett: Illés (1887), József (1889), Vilmos (1895), Vendel (1896) és Ferenc (1897). 
Az utolsó fiának születési évében elhunyt az édesapa és az özvegye még abban az 
évben férjhez ment Váradi Pálhoz. Ebben a házasságában is öt gyermeket szült 
Beszédes Piroska: Gyula (1898), Matild (1901), Rozália (1903), Mária (1905) és 
Gizella (1911). Tehát két anyától és két apától 11-re szaporodott a Kozma-Váradi 
gyermekek száma. A fiúk közül a Kozmák napjainkban is zömmel Csantavéren 
élnek, míg Váradi Gyulának (1889-1969) és feleségének, Göcző Marcellának 
(1898-1984) a gyermekei Zentagunarason, illetve a környező szállásokon 
laknak.
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HATÁRBÉLI KERESZTEK

Szucsits-kereszt
Pacséri Szucsits Boldizsár1 (1772-1839) és felesége, Nagy Anna emeltettek 

fakeresztet az 1800-as évek elején Csantavér község északi határában lévő 
birtokuknál2 -  a városba vezető Szabadkai út keleti oldalán amelynek fenn
tartására pénzbeli alapítványt tettek.

Szucsits-kereszt (1878)

A hagyomány szerint Szucsits Boldizsár a nagy kiterjedésű birtokát szerette 
volna megvédeni a jégveréstől a szállásföldjének közepén állított kereszttel, ám 
az emeltetést követő évben is elverte ajég a termést. A felbőszült birtokos ekkor 
odament a kereszthez és dorgáló szavak közepett -  Nem azért állítottalak ide 
Krisztusom, hogy tönkre tedd, hanem, hogy megvédd a búzám! -  rálőtt a pisz
tolyából. A mesélők szerint nyomban fekete kutyává változott az ingerült gazda 
és csak hosszú idő után, miután megbánta bűnét, nyerte vissza emberi formáját.

A fakereszt tényleges sorsa ismeretlen, de az 1878-as felmérésű, kisléptékű 
térképen be van jegyezve. Mivel az emeltetők családja két leányuk, Mária (1801- 
1813) és Antónia (1809-1830) korai elhalálozásával kihalt, az örökösök utódai 
állították fel a helyi plébános kezdeményezésére a mai kőkeresztet. A feliratában 
hivatkoznak a Szucsits Boldizsár-féle keresztfenntartási alapítványra is, tehát az 
elenyésző fakereszt helyébe emeltették 1897-ben a mára már szintén mállásnak 
induló, egykor díszes kisemléket.3
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A leromlott állagú terméskő kereszt a Csík-ér és a Csantavéri út 
kereszteződésétől százmétemyire található északra -  Višnjevac északi bejára
tának közelében azon a helyen, ahol az 1878-as, az 1881-es és az 1930-as 
felmérésű térképek megjelölték.

A két világháború között a környéken lakó hívők gondozták, elsősorban a 
kereszt mögötti szálláson élő Patócs család tagjai, akiknek a csúfhevéről többen 
is Füstös-keresztként ismerik ezt a vallási kisemléket.

A keleti útszegély fölé emelkedő domb peremén, terméskő alapon álló 
objektum talapzatának díszesen kialakított nyugati oldalára a következő feliratot 
vésték:

E KERESZTET 
ISTEN DICSŐSÉGÉRE 

EMELTETTÉK
SZUCSITS BOLDIZSÁR

ALAPÍTVÁNYÁBÓL
1897.

Cifrázott végű csúcsrészén saját anyagú az INRI-tábla. Fémöntvényű kor
pusza alól hiányzik a Mária-dombormű. A kőfaragó mester neve olvashatatlan, 
de a kereszt anyagából és a kivitelezéséből arra következtetünk, hogy az a 
Kovács Lőrinc-féle szabadkai műhelyben készülhetett.

Nincs arra vonatkozó adatunk, hogy ledöntötték volna a háborúkat követő 
keresztdöntögetős időkben, de legalább egyszer javították, mert a csúcsrészek 
találkozását fémpánttal erősítették meg. Az adatközlők szerint egy nyári viharban 
sérült meg -  letörtek a keresztcsúcsok és évtizedekig a földön hevertek, míg a 
kőcsonkon maradt csupasz korpusza groteszkül meredezett a semmibe kapasz
kodó fémkezekkel.

A II. világháború után megalakult termelőszövetkezet szántóinak szegélyén, 
látszólag zavartalanul, de gondozatlanul állt az elmúlt években is a hívők által, 
számunkra ismeretlen időben felújított vallási kisemlék. Az utóbbi években azon
ban újra rendezett a környéke és időnként friss virágot is látni az alapzatánál.4

1 Szucsits Boldizsár, az 1690-ben I. Lipót királytól nemességet kapott Szucsits 
Lukácsnak (szabadkai várkapitány 1687-1714 között), a jelenlegi Albánia területéről 
1687-ben Szabadkára költözött rk. vallású, szláv nemzetiségű katona-család 
tagjának az ükunokája. Felmenői: Lukács -  Illés (elhunyt 1724-ben, szabadkai 
várkapitány 1714-1724 között) -  Illés (Piukovits Kata félje) és Lukács, az édes
apja. Az 1910-ben Baján elhunyt Józseffel férfiágon kihalt a nemesi Szucsits család, 
amely 1810-től használta a pacséri előnevet (Szluha Márton).

2 Az 1878-as térkép szerint a Szegények táblája határrészben állt a kereszt a 
2677-es számú parcellán, egy pusztai gémeskúttal szemben. Az egykori Szucsits 
birtok e része a XIX-XX. század fordulóján a város tulajdonában volt és az ún. 
csantavéri uradalmi földjeinek részét képezte (telekkönyvi felmérés 1909-ben).
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3 Kutatásaink során nem akadtunk a keresztalapítvány nyomára -  nem jegyzik a 
lehetséges plébániák (a szabadkai Szent Teréz, illetve a csantavéri Szent Antal) 
egyikének a jegyzékén sem.

4 A közelmúltban alakult ki az a szokás, hogy a Szabadkára költözött bánáti csa
ládok némelyike kiválaszt magának a város határában egy-egy elhanyagolt, út 
menti keresztet és vállalja a rendezését, a húsvéti és halottak napi feldíszítését, 
valamint a környékének megtisztítását. így akadt gondozóra a Szucsits Boldizsár- 
féle kereszt is, melynek karban tartását a Szajánból Szabadkára települt Szabó 
István (1931-2006) családja vállalta magára.

Laposi kereszt
Kutatásaink szerint a Szabadkai út Visnyevácot Csantavérrel összekötő sza

kaszának északi felén, az út nyugati oldalán három határbéli közkereszt állt a két 
világháború között, melyeket nem jeleztek a korabeli térképek. Mindhárom val
lási kisemlék helye a Dér család birtokaihoz köthető -  illetve az 1878-as összeírás 
szerinti három testvér: Dér János, Péter és István egyenes ági leszármazottainak 
tulajdonában lévő szállásföldekhez. A három vallási kisemlékből csupán egyet 
sikerült felújítással és áthelyezéssel megőrizni korunknak.1

Az 1920-as évek elején alapított telepes falut, Visnyevácot észak-dél irányban 
átszelő Csantavéri (Szabadkai) út nyugati oldalán, kétszáz méternyire a település 
déli bejáratától, a faluszéli házak közelében egy fakereszt állt az 1970-es évek 
közepéig, amelynek emeltetőjéről nem tudnak semmit az itt lakók.2

Néhány adatközlő Laposi keresztnek nevezte ezt a vallási kisemléket, mivel 
az országutat átszelő, több száz méter széles völgy alján állt.3 Az elmondásuk 
szerint egy tetőzetes, pléhkrisztussal ellátott fakereszt volt, amely keleti irányba, 
az országút felé volt fordítva és az állagából ítélve a huszadik század harmadik 
évtizedében emeltethették. Abban az időben, amikor már a korábbi Dér-féle 
birtokon4 új tulajdonosok is megjelentek -  a kereszt közvetlen közelében a 
Bordás család szántója és tanyája állt a két világháború között.

A környéken lakók szerint a II. világháború után gazdátlanná és gondozat
lanná vált, de még évtizedekig ellenállt az idő rombolásának és csak a hetvenes 
évek végén tűnt el, miután évekig az út melletti cserjésben hevert egy nyári 
viharban való kidőlését követően.

1 A csantavéri népes Dér család mai tagjai a telepítés első évtizedében Kunbajáról 
érkező Dér András és Ferenc (valószínűleg fivérek) leszármazottjai, akiknek 
1794-ben már jelentős birtokuk volt a községben, és az összeírásokban (1794, 
1796, 1810, 181, 1818) csantavéri lakosként jegyzik őket.

2 A Penavin-Matijevics-féle helynévtárban (1976) egyetlen keresztet jegyeztek
Visnyevácon, a Óetkovié-félét (Ćetković krst), és csak annyit írtak róla, hogy az
azonos nevű család állította. A kutatások során azonban nem találtuk meg ezt a 
keresztet.
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3 A helynévtárban nem említik, de a Visnyeváctól déli irányba húzódó útszakasz 
első 1200 métere három, hozzávetőlegesen egyforma részre tagolódik -  két völ
gyön és a közöttük húzódó dombvonulaton halad keresztül a mai műút. A csan
tavériek a két völgyet Első (déli) és Második (északi) laposnak nevezik. Mindkét 
völgy alján egy-egy fakereszt állt az út nyugati oldalán a huszadik században, 
melyeket azonban nem jeleznek a térképek.

4 Az 1878-as telekkönyvi összeírás és térkép szerint a Szabadkai út mindkét 
oldalán, az uradalmi földeket elválasztó határúttól délre, mintegy 500 méter 
szélességben az országút mellett sorakoztak a Dér-féle szállásföldek, melyek Dér 
János, Péter és István nevén voltak jegyezve. A későbbiekben emeltetett út menti 
kereszt a Dér János-féle birtokon állt, amely az 1909-es összeírásban is három 
Dér -  Vilmos, Mihály és Kálmán -  tulajdonában volt (valószínűleg az 1878-ban 
említett Dér János egyenesági leszármazottjai). A birtok nyugati vége az észak
dél irányba csordogáló Csík-érig teijedt. Az úton építendő hidra vonatkozhat 
tehát a SzTL, XVI 21/1906-os jelzésű levéltári anyagban található jelentés, 
amely szerint a csantavéri uradalmi földön, a határúton építendő közúti hidat a 
város nem fogja felépíteni, mert a folyamodó Dér Vilmos és társai (többek között 
Szokola Ferenc) nem hajlandók az építés előkészületeihez szükséges és korábban 
az általuk felajánlott földmunkák elvégzésére.

Dér Sándor-féle kereszt
Az ún. Első laposban, hatszázmétemyire déli irányban az előzőekben leírt 

kereszthelytől egy, a Csík-érhez vezető dűlőút válik le az országútról. A két út 
kereszteződésének északi szög-letében, harmincmétemyire a dűlőút kezdetétől,

a fent leírt fakereszttel majdnem azonos 
vallási kisemlék állt az országút nyugati 
oldalán a második világháborút megelőző 
és követő évtizedekben. A jelzett időben 
ezen a helyen Dér Sándornak a tanyája 
állt az út mellett és a valószínűleg általa 
emeltetett fakeresztet is ő gondozta a csa
ládjával hosszú évtizedeken át. A korábbi 
évtizedekben a környéken lakó mai csan
tavériek nem tudták megerősí-teni a fak
ereszt tényleges emeltetőjének kilétét, de 
azt a gondozójáról rendre Dér Sándor-féle 
keresztnek nevezték meg.

A tanya lebontása után elhanyagolttá 
vált annak környéke és a gondozatlan 
kereszt is kidőlt a kilencvenes évek ele
jén. Az út menti árokban heverő darab
jait Mihály Antal sekrestyés bevitette a 
házához és felújította, majd felajánlotta 
a Szabadkai országút mellett, Csantavér
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északnyugati bejáratának közelében található Balassa-féle szállás tulajdon
osának, Balassa Péternek, hogy állítsa újra a tanyájánál. A felajánlást a család és 
az egyházközösség is elfogadta, így a kilencvenes évek közepén, tábori misével 
egybe kötve felszentelhették az áthelyezett, új bádogtetővel és korpusszal ellátott 
keresztet.

Azóta 1100 méternyivel délebbre az eredeti helyétől, de továbbra is az 
országút nyugati szegélyén, a Balassa-szállásához vezető családi és a müút 
északi szögletében áll a kereszt, amelyet az új tulajdonosok az elmúlt években 
többször is átfestettek -  legutóbb 2004 húsvétjára -  és a további karbantartását 
is vállalják.1

1 Balassa Péter (1919) és felesége, Ózsvár Viktória (1924) a fiúkkal, Miklóssal 
(1956), valamint a családjával: feleségével, Bozsik Erzsébettel (1962) és négy 
gyermekével.

Dér Vilmos-féle kereszt
Az adatközlők szerint az 1930-as évektől egy kőkereszt állt a mai Csantavéri 

út nyugati oldalán, a Dér Vilmos-féle tanyának az út mellett álló kukorica- 
góréjánál. Pontosabban a Visnyevác-Csantavér közötti útszakaszon lévő mai 
gabonaraktár déli sarkával rézsút szemben, az út túloldalon.1

A részletes, 1930-as felmérésű, 1956-ban kiegészített térkép nem jelez köz
keresztet ezen a helyen, valószínűleg azért, mert a felállítása és a ledöntése is e 
két évszám közötti időben történt. Feltételezzük, hogy a vallási kisemléket az 
1930-as években emeltette Dér Vilmos (1866-1942) földbirtokos és malomtulaj
donos,2 valószínűleg a felesége, Oláh Mária (1867-1939) betegségében, illetve 
az elhalálozását követően.3

A csantavériek szerint a fehér kőkereszt a mai gabonatárolóval szemben, 
mintegy százmétemyivel délebbre lévő tanyánál állt -  az országút és a szállá
sépülethez vezető bekötőút déli szélén, az útszegélyen napjainkban is meglévő 
öreg eperfa közvetlen közelében.

A harmincas években a keresztállító a kisebb, a mai gabonaraktár mögött 
lévő tanyáján élt, míg a keresztes szálláson Viktória (1889-1947) leánya lakott 
a férjével, id. Földi Mátyással (1888-1941) és gyermekeikkel.4 A világháború 
végén a tanyák lakói és tulajdonosai iij. Földi Mátyás és felesége, Magossy 
Matild voltak, tőlük sajátították ki a szántóföldek nagyobb részét és a szállásokat 
a háborút követő években. A hatalomváltáskor megrongálták a vallási kisemléket
-  leverték róla a mellékeket, melyeket ifj. Földi Mátyás bevitt a falusi házához.5 
Az így megcsonkított kőkereszt azonban továbbra is ott maradt az eredeti helyén 
és lassan benőtte az út mellett kialakult akácliget. A hatvanas évek közepén 
ledöntötték a mellékeitől megfosztott vallási kisemléket is -  a kődarabokat 
részben szét is verték. Az út melleti bozótos árokparton évekig elheverő keresz
tdarabok a hetvenes években, a tanya lebontását követően tűntek el végleg az 
árokból, árokpartról.6
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1 Az adatközlők szerint a mai gabonatároló az országút keleti oldalán, az egykori 
Basch Adolf-féle nagybirtokon épült, amellyel szemben a XIX. századi telek
könyvek egy nagyobb szállást és szántót jeleztek, amely Szabadka város tulaj
donában volt. A két világháború között Dér Vilmos megvásárolta a Basch-féle 
szántókat egy kisebb tanyával, valamint a város birtokában lévő szántót az út 
nyugati oldalán, amelyen felépített egy nagyobb szállást.

2 Az 1909-es telekkönyvi felmérések szerint a fenti közkeresztnél leírt, 1878-as 
Dér-féle birtok a Szabadkai út mindkét oldalán déli irányban bővült néhány par
cellával. Ezek a Nagy melléknevű Dér család birtokai voltak. A két világháború 
között szerezte meg Dér Vilmos a Csantavérhez közelebb eső, a Basch-féle 
szántókkal szembeni, egykor a város tulajdonát képező birtokot. A helynévtárban 
malomtulajdonosként is jegyzik Dér Vilmost: József-malom -  Nagymalom -  
Fidelinka; gőzmalom, a falu legrégebbi és legnagyobb gőzmalma, a Vasút téren, 
egyik tulajdonosának, Dér Józsefnek a nevéről nevezték el. Három jómódú föld
birtokos társtulajdonos építette 1910-ben, Dér Vilmos, Dvorácskó János és Varga 
Horgosi Ferenc. Mivel a malom nagy volt, tulajdonosai is „nagyok” voltak, ezért 
kapta a Nagymalom nevet. A felszabadulás után a Fidelinka Kenyérgyár vette át 
(Penavin -  Matijevics). Mások szerint a József-malom megnevezés onnan ered, 
hogy a népünnepéllyel összekötött megnyitót Szent József napján tartották.

3 Vannak olyan vélemények is, hogy a fehér márványkeresztet a század első két 
évtizedének valamelyikében állította Dér Vilmos az új birtokánál, de ezt a felte
vést semmi sem igazolta a kutatásaink során.

4 Dér Vilmosnak és Oláh Máriának három gyermeke született: Matild (Berényi 
Pétemé, három gyermek -  Julianna, Franciska és Imre -  édesanyja), Viktória 
(Földi Mátyásné, egy fiú, Mátyás édesnyja) és József. A faluban, a malom 
szomszédságában (Titó marsall utca 90.) lakó Dér József, a családnév egyedüli 
tovább-vivője 1924-ben átköltözött a feleségével, Kovács Márta Klárával 
Magyarországra -  a gyermekeik, Margit (dr Boga Györgyné) és Sándor (Fekete 
Margit félje) már ott alapítottak családot.

5 Közvetlenül a háború után levert és sérült korpuszt a gyermek nélküli iij. Földi 
Mátyás bevitte a Tito marsall utca 92-es szám alatti házába, ahol évtizedekig 
őrizte. 1983-ban, amikor a mai háztulajdonosok, Anitity Ferenc és családja 
beköltözött a házba, még megvolt a padláson, de 2-3 év múlva az egyházközös
ség tagjai bevitték a plébániára.

6 Napjainkban a Csík-ér és az országút között lévő egykori tanya helyét csupán az 
útszegélyt követő akácfa sor megtörése, az említett eperfa, a szálláshoz vezető út 
kezdeti szakasza és egy többnégyzetméteres, kibetonozott épületalap jelzi.
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Ságits-kereszt
A Kanizsai út egykori nyomvonalának északi oldalán, az út és az észak-déli 

irányú Rózsás dülőút kereszteződésétől 350 méterre délnyugatra állt az a fa
kereszt, melyet a köznép Ságinyok, illetve a Ságity család ragadványnevéről 
Kuszturák keresztjeként ismert. A helynévtárban: Kuszturák keresztje -  
Ságinyok keresztje; kereszt (Penavin -  Matijevics).

Az 1930-as felmérésű térképen a Kanizsai út mellett rajzolták be, 1100 
méternyire a keleti határúttól légvonalban, illetve 1600 méternyire a Kanizsai 
út mentén, ott, ahol az 1909-es telekkönyvi felmérések szerint számottevő szál- 
lásföldje volt Ságits Mátyásnak (1867-1932, Péter és Petkovits Rozália fia)1 és 
feleségének, Paulinának (a bunyevác származású asszonyt a rokonság Pavkának 
nevezi), valamint a szüleinek.

A gyermek nélküli Ságits Mátyás többnyire a falusi házában -  Zentai út 8.
-  tartózkodott és a két világháború között a községbíró tisztségét is betöltötte 
egy időben. A keresztet valószínűleg az I. világháború alatt emeltette, ma már 
tisztázatlan okból. A közeli tanyán a keresztállító öccse, ifj. Ságits Péter lakott a 
családjával: első feleségével, Földi Rozáliával, majd ennek halála után a máso
dikkal, Kovács Kálic Borbálával, illetve a tőlük származó kilenc gyermekével.2 
Mivel ők folyamatosan kinn laktak a szálláson, a felállításától ők voltak a körülk
erített szállás (kerttel és gyümölcsössel körülvett lakó- és gazdasági épületekkel) 
előtt álló, bádogtetős, pléh mellékekkel -  INRl-jelöléssel, korpusszal és Márka
képpel -  ellátott vallási kisemlék gondozói.

A két világháború között a keresztállító Mátyás a félárván maradt unokaöcs- 
cseinek ajándékozta a birtokának nagyobb részét és egyben a keresztgondozás 
kegyes feladatát is átruházta az új tulajdonosokra. A továbbiakban tehát a 
kereszttel szembeni tanyán lakó unokaöccse, szintén Ságits Péter (1904-1962) és 
családja: felesége, Balassa Mária (1907-1981), valamint leányai, Regina (1927, 
most Oromon él) és Mária (1931, özv. Sinkovics Rudolfhé) tartották karban a 
keresztet. A negyvenes évek tragikus változásaiban nem esett bántódása e vallási 
kisemléknek. A család az ötvenes évek végén lebontotta a szállást és beköltözött 
a faluba. A környéken a további tanyarombolással elnéptelenedett a határ, így 
gondozók nélkül maradt a kereszt is, amely kidőlt egy viharban, majd az el
korhadt darabjai fokozatosan elenyésztek a hatvanas években.3

A nyolcvanas évek elején elvégzett határrendezésben megváltozott a Kanizsai 
út egykori nyomvonala is, így a volt kereszthely a szántók közepére került és 
napjainkban már semmi sem utal a meglétére. A szántóföldek ma is a család 
birtokában vannak, de az elnéptelenedett környéken nincs igény e vallási kisem
lék újraállítására.4

1 A kereszt a Rózsás határrészben található 2504-es számú parcellán állt, amely az 
1878-as telekkönyvi összeírásban Ságits Mártonnak és feleségének (valószínűleg 
a keresztállító nagyszülei) a nevén van vezetve. Ezzel szemben, az út déli olda
lán a Petkovits család szántói sorakoztak. Harminc évvel később, 1909-ben 
már a keresztállító tulajdonában volt a keresztes szállásföld, ahogyan több más
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parcella is a közelben -  a Kanizsai út mindkét oldalán, a 2500-2509-es számok 
alatt vezetett, 25 hold nagyságú birtokrészek. Ekkor még a szüleinek, Péternek 
és Petkovits Rozáliának a nevén is vezettek egy tizenöt holdnyi parcellát ezen 
a helyen, ahogyan a testvéreinek (Péter, Cecília és Katalin) is voltak birtokai 
ebben a határrészben.

2 A korán elhunyt Földi Erzsébettel kötött házasságban két fiúgyermek született, 
Péter és Ferenc. A második házasságban még hét gyermeke lett: Mátyás, Gizella, 
József, Katalin, Viktória, Miklós (eltűnt a világháborúban) és a legfiatalabb, 
Amália (Barsi Ferencné).

3 Egyesek szerint a csantavéri plébániára szállították a kidőlt keresztet, ahol 
néhány év után feltüzelték a darabjait. Mások szerint a helyszínen ásták el a 
hatvanas évek elején.

4 A szántók mai tulajdonosai a keresztállító Ságits Mátyás unokaöccsének, a szintén 
Ságits Mátyásnak (1909-1990) és feleségének, Papp Borbálának (1929-1975) a 
gyermekei: az Adán élő Zoltán és a szomszédos Visnyevácon lakó Valéria (Papp 
Frigyesné).

Ózsvár Ferenc-féle kereszt
A Rózsás határrészben, az ún. Ózsvár-féle, 1905/6-os iskolaévben megnyílt 

tanyai iskolánál már a X1X-XX. századfordulótól egy bádogtartozékos út menti 
kereszt állt, melyet Ózsvár Ferenc (1848-1940) és felesége, Négyesy Mária 
emeltettek a saját szántójukon.1

A Kanizsai és a Rózsás dűlőutak kereszteződésének északnyugati szögletébe 
állítatta a házaspár a határbéli keresztet, azon a helyen, ahol 1902-ben eladtak 
két lánc földet a községnek a leendő iskola felépítésére 2 Miután a kereszteződés 
északnyugati sarkában felépült az iskola, a kereszt az épület és az út közötti 
iskolakertbe került. A család3 továbbra is a sajátjának tartotta a vallási kisem
léket, amely zavartalanul, sérülés nélkül vészelte át a keresztdöntögetős időket. 
A tanítás megszűnte után az 1970-es évek elején, az elnéptelenedett határrészben 
gondozó nélkül maradt a kisemlékmű, a farészei korhadásnak indultak, a pléhtar- 
tozékait pedig a rozsda tette tönkre. Az így tönkrement kereszt néhány darabját 
az adatközlők szerint az emeltetők egyik rokona behozta a falusi házához.4 Az 
utak nyomvonalának megváltoztatásával ez a kereszthely is a szántókra került és 
semmi sem utal arra, hogy egykoron kereszt, illetve iskolaépület állt e helyen.

1 A betelepülő Osvár András déd-, illetve a templomnál 1843-ban keresztet állító 
Osvár Andrásnak (1786-1850) Péter (1820-1888) fiától származó unokája.

2 Az 1878-as telekkönyvi felmérések szerint a két út kereszteződésének északi szög
letében lévő, a 2516-os szám alatt vezetett parcella a keresztállító édesapjának, 
Péternek a tulajdonában volt.. E parcella délkeleti sarkában épült fel később az 
iskola.

3 Az emeltetőnek Ferenc fiától (1898, Kozma Anna férje) származó unokája, az 
1929-ben született Ózsvár Imre és családja.

4 Ózsvár Imre (1929) testvérének a fia, Ózsvár György.
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Kozma József-féle kereszt
Kozma József emeltetett a két világháború között egy kőkeresztet a Zentai 

út mellett lévő birtokánál. A faluközelben álló keresztet megtaláljuk a helynév
tárban is: Kozma keresztje; kereszt, a Zentai úton, felállítójárói elnevezve 
(Penavin -  Matijevics).

A Tóth Kurek-kereszttől néhány százmétemyire lévő Ózs vár-féle major 
keleti szomszédságában levő birtokon, a Zentai út északi oldalán állt a kereszt 
a második világháború utáni vagyon kisajátítás után is, amikor az Ózsvár és 
Kozma-féle földeken megalakult a csantavéri termelőszövetkezet egyik egysége. 
Az adatközlők szerint nem döntötték le a háborút követően, így a vadorgonával 
körülnőtt kőkereszt háborítatlanul megmaradt az eredeti helyén.

A szövetkezeti munkások a hatvanas években egy fasort alakítottak ki az út 
mellett, állítólag ekkor, 1965 körül tűnt el a kereszt. Az 1976-os helynévtár mégis 
azt sugallja, hogy ez a későbbiekben történhetett.

Az adatközlők szerint a keresztállítónak egyetlen gyermeke volt, Marcella, 
aki a zentai származású Rudics Józsefhez (1902-1927) ment feleségül.1 A rövid 
ideig tartó házasság után a megözvegyült fiatalasszony visszaköltözött a szülői 
házba, és az édesapja egyetlen örököseként vezette a gazdaságot, a háztartást, 
illetve nevelte az 1944-ben, házasságon kívül született gyermekét, Annamáriát.2

A birtok kisajátítását követően a keresztállító utódai nem látogatták a 
környéket. A nyolcvanas évek elején végzett határrendezésben megváltoztatták 
az út nyomvonalát. Az akkor még álló kereszt darabjait áthelyezték az időközben 
lebontott szállás helyén maradt cserjés végébe. Ezután már nem emeltették újra 
és a kőtömbök lassan eltűntek a helyszínről. Napjainkban csupán néhány alapzati 
tégla és azonosíthatatlan kődarab található ezen a helyen.

Az 1971-ben a Bécsben vendégmunkásként letelepedett Annamária igé
nyt tart édesanyja egykori birtokára. Ha visszakapja földjeit, szándékában áll 
újraállítani a nagyapja által emeltetett vallási kisemléket az eredeti kereszthely 
közelében.3 Félő azonban, hogy mindez csak terv marad, és az egykori, határbéli 
kőkereszt emléke is kitörlődik a csantavériek emlékezetéből.

1 Az 1927. október 2-án elhunyt Rudics József Zentán, a Felsővárosi temetőben 
van eltemetve a Rudics család díszes sí íjai közelében. Ugyanitt van eltemetve az 
egyévesen, 1927. augusztus 8-án elhunyt Rudics Ferenc is.

2 A Tito marsall 15 alatti házban, ahol 1961 -tői a közelmúltig az Ukras Képkeretező 
Üzem működött. Mintegy 5-6 éve az új tulajdonos lebontotta a házat.

3 Annamária (Richtemé) napjainkban is Bécsben él a családjával. Édesanyját, 
Kozma Marcellát folyamatosan látogatta, anyagilag segítette. Az idős korában 
állandó felügyeletre szoruló Marcella végül is a szabadkai Idősek Otthonának 
lakója lett. Itt halt meg néhány éve és a városi temetők egyikében temették el.
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Dukai-kereszt
Szabadka, Zenta és Kanizsa községek területének találkozásánál, a hármas határnál 

kialakult útkereszteződésben lévő, háromszög alakú tér közepére emeltetett 1921-ben 
egy kőkeresztet a Dukai család, akiknek a szállása is a közelben, a kanizsai határban 
állt.

A jelzett helyen keresztet jelölnek a XIX. század 
második felében készült térképek -  az 1878-as, 
illetve az 1881-es felmérésűek.1 Valószínű, hogy az 
1920-as évek előtt ezen a helyen álló kereszt fából 
készült és azt is a Dukai család emeltethette, mert az 
1881-es térképen a kereszttől keletre jelzik a család 
szállását. A senkiföldjén álló vallási kisemléket 
a csantavéri helynévtárban2 is megemlítik -  így 
az emeltetők lakóhelyétől (Kanizsa) függetlenül, 
ennek a munkának is tárgyát képezheti.

Az észak-déli irányú, Kanizsa felöli és a 
kelet-nyugati irányú, Zenta felöli határút kereszteződésének közepén kialakított, 
háromszög alakú enyhe emelkedésen (határdomb) álló, keleti irányba fordított 
homokkő kereszt talapzatán a következő felirat olvasható:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE 
EMELTETTÉK

DUKAI L. JÁNOS
ÉS NEJE

CSIKÓS TERÉZ
ÉS

DUKAI L. MÁTYÁS
ÉS NEJE

BOROS ERZSÉBET 
1921

A lóherevégü felsőrészen elhelyezett fémöntvény tartozékai: INRI-tábla és kor
pusz.

1 A XIX. században csak a Zenta és Kanizsa felöli határutak kereszteződésének 
északnyugati szöglete tartozott Csantavérhez. Az 1878-as telekkönyvi összeírás 
szerint Magossy Ferenc birtokában volt e határszögletben lévő jelentős nagyságú 
parcella.

2 Penavin -  Matijevics (1976): Hármas határ; dűlő, keleten, ahol Csantavér, 
Kanizsa és Zenta kataszteri határa találkozik és Hármas határon levő kereszt; 
kereszt a Hármas határnál.

t / '

"  r*: -v

Hármashatár (1881)
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Rudics-kereszt
A Tomyosi út északi oldalán, az egykori Rudics-féle iskolánál áll a Rudics 

Kálmán (1910-1992) és felesége, Deák Matild (1913) által 1942-ben emeltetett 
kőkereszt.1

A zentai származású földbirtokos, Rudics Kálmán a csantavéri határban, a 
Tomyosi út mentén vásárolt a harmincas évek közepén egy nagyobb kiteijedésű 
földbirtokot. Miután 1936-ban felépítette a birtok központi részén a major
ját, 1937-ben megnősült. 1940-ben megszületett az első gyermekük, János. A 
jövendő apa még a feleségének a terhessége alatt megfogadta, hogy egy hála
keresztet emeltet a szerencsés szülést követően. Az ígéret teljesítésére azonban a 
háború miatt, csak 1942-ben kerülhetett sor.

A zentai kőfaragó műhelyben készített vallási kisemléket az országút északi 
oldalán, a szállásra vezető út kezdeténél állították fel. Az eredeti keresztnek beton
lapokon nyugvó téglaalapja volt és vaskerítéssel kerítettek körül. Talapzatának déli 
oldalára egy fekete márványtáblát helyeztek a következő felirattal:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE EMELTETTE

RUDICS KÁLMÁN
ÉS NEJE

DEÁK MATILD2 
FIUK JÁNOS 

1942
Az egyenes végű, műkő felsőrészen elhelyezett tartozékok -  INRI-tábla, kor

pusz, Mária-dombormű -  fémöntvényből készültek.
A háború utáni vagyonkisajátításban Rudicsék is elveszítették a birtokukat. A 

szállást is lebontották 1946-ban, de a kereszt sértetlenül átvészelte a bizonytalan 
időket. Azóta többször is felújították, legutóbb 1997-ben -  ekkor készült el a 
mostani betonalapja és szegélye.

A városba költözött és napjainkban is Szabadkán lakó család tagjai -  özvegy 
Rudics Kálmánné és gyermekei, János és Judit (1944), valamint Jánosnak fia, 
Róbert (1975) -  a továbbiakban is vállalják a kegyes örökségnek tartott vallási 
kisemlék karbantartását, de a környék hívői is gyakran látogatják és friss virágot 
tesznek a tövébe.

1 A helynévtárban Rudics-kereszt szócikk alatt: kereszt, a Rudics család emeltette 
a Tomyosi úton. A Rudics iskola meghatározása pedig: iskola, tanyai iskola a 
Tomyosi úton, Rudics Kálmán földjén, innen kapta nevét (Penavin -  Matijevics, 
1976).

2 A Bajai temetőben 1910-ben kápolnát építő Deák István szabadkai földbirtokos 
dédunokája, felmenői: a kápolnaépítő -  Antal és András (1889-1946), az édesapja.
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Veréb József-féle kereszt
A faluban keresztet állító Veréb János fia, József (1901-1934), súlyos beteg

sége idején határozta el, hogy egy keresztet fog emeltetni az apjától örökölt 
birtokán, szállásának közelében. A korai halála azonban meggátolta, hogy a 
Palatinus-féle műhelyben megrendelt és kifizetett márványkeresztet (még az 
életében felállíthassa). Az időközben elkészült és a halálát követő ötödik évben 
felállított kereszt talapzati feliratozását az új helyzethez kellett alakítani:

ISTEN 
DICSŐSÉGÉRE

EMELTETTÉK 
ÖZV.

VERÉB JÓZSEFNÉ
ÉS

GYERMEKEI' 
1939.

P a l a t ín u s  
s u b o t ic a

A dusanovói temető2 keleti oldalától 
déli irányba húzódó dűlőút keleti oldalán 
álló szállástól kétszáz méternyire, családi 

út déli oldalára állítatta özv. Veréb Józsefné Szeles Margit (1906-2004) a keresz
tet, amelyet 1939 nyarán a tomyosi plébános3 áldott meg egy tábori istentisztelet 
alatt.

1945. január 1-re virradóra felelőtlen egyének ledöntötték a keresztet. A 
közismert politikai helyzet miatt akkor nem állíthatták újra. Részeiben behord- 
ták a szállásudvarra, ahol a 2002-es felújításáig a bejárat közelében hevertek a 
keresztdarabok.

2002-ben Matuska János (1935) csantavéri kőfaragó kivitelezésében felújítat- 
ta a család -  a szálláson élő Veréb Imre (1929) a feleségével, Horváth Jolánnal 
(1931) és fiaival, Imrével (1953) és Lászlóval (1956).

Az eredeti helyétől mintegy 130 méternyire nyugatabbra, a fentiekben leírt 
két út kereszteződésének déli szögletében lévő hereföldön emeltették újra a 
nyugati tájolású keresztet, háromszáz méternyire a temető délkeleti sarkától. 
Betonalapra és az újonnan kialakított, műkőből készült háromlépcsős talapzatra 
helyezték a kisebb méretű, fehér márványkeresztet, melynek egyetlen tartozéka 
a fémöntvényű korpusz. Az INRI-fel iratot föl vésték a kereszt szárára, mögéje 
pedig két facsemetét ültettek a közelmúltban.
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A keresztál Utónak a szálláson maradó Imre (1929) fia a családjával a továb
biakban is vállalja a gondozását, ahogyan a faluban élő Péter (1928) fiának a 
családja is: felesége, Magossy Amália (1922) és gyermekei, Péter (1949) és 
Ferenc (1952).

1 Veréb József és Szeles Matild gyermekei: János (1924, Tornyoson él a család
jával), Bonaventura (1925-1944, nőtlen volt), József (1927-1985, Kishegyesen 
élt), Péter (1928, kovácsmester, a faluban él, több vaskereszt felújítója), Imre 
(1929, a szülői szálláson lakik), Ilona (1931-1983, Göcő Pétemé) és Erzsébet 
(1931-1978, Pálity Antalné). A keresztállító özv. Veréb Józsefné 1942-ben 
másodszor is férjhez ment. Fodor Józseffel való (1908-1988) házasságában is 
született egy leánya, Jusztina (1946).

2 A helynévtárban Dobrovoljac temető megnevezéssel jelölik, mert Dusanovó 
települést az I. világháborút követően a háborúban részt vett szerb önkéntesek 
családjai hozták létre (Penavin-Matijevics).

3 Az emeltetés évében a határrész Tornyoshoz tartozott, ezért szentelte fel a tomy
osi plébános.

Barsi-kereszt
Csantavémek a második világháború utáni egyetlen közkeresztjét Barsi 

Ferenc (1942) és családja emeltették 1989-ben a falu közelében lévő szállá
suknál, a Csantavért Dusanovótól elválasztó, déli irányba húzódó út mentén.1

A Csík-értől 350 méternyire délre egy 
dűlőút válik le nyugati irányba a fenti útról, 
amely a keresztállítók szállása mögött halad 
el. Az út elágazástól kétszáz méternyire áll 
a kereszt, melynek emeltetésétől a súlyosan 
beteg feleségének, Toldi Maigitnak (1950) 
a felgyógyulását remélte Barsi Ferenc. A 
re-ménykedés beigazolódott, mert a kereszt 
felszentelését követően Margit, hamarosan 
meggyógyult.

Eredetileg egy, már meglevő határ
béli keresztet szerettek volna áthelyezni 
a tanyájukhoz Barsiék, de nem kaptak 
rá engedélyt, így a plébános biztatására 
kezdeményezték egy újnak a felállítását.

A déli tájolású műkő kereszt két 
tuja között, alacsony vaskerítéssel körül
kerítve, kőalapon áll a szállásra vezető út 
kezdetének keleti oldalán. A talapzat déli 
oldalán a felirat:
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ISTENEK 
HÁLÁBÓL

BARSI FERENC 
ÉS NEJE

TOLDI MARGIT 
1989.

Egyetlen tartozéka az egyenes végű felsőrészen elhelyezett fémöntvény 
korpusz, melyet a püspöki hivatal ajándékozott pár nappal az augusztusi felszen
telése előtt. Az FNRI-jelölést ráfestették.

A felállítását követően az emeltetők és gyermekei2 gondozták, amit a jövőben 
is vállal a család.

1 A keresztállító Barsi Ferenc felmenői a zentagunaras? határban éltek. Az 1878-ban 
született nagyapjának, Barsi Istvánnak és feleségének, Szalkay Klárának kilenc 
hold szántója volt a Fodor-kereszttel szemben. 12 gyermekükből 9 érte meg a 
felnőttkort, többek között Ferenc édesapja, András (1909-1969), aki Petrovics 
Viktóriával (1921) kötött házasságot.

2 A faluban élő Német Tibomé Barsi Tünde (1967) és Anitics Imréné Barsi Angéla 
(1968).

Fodor-kereszt
A II. világháború utáni határbővítéssel egy kő és vas kombinációjú út menti 

kereszt került a csantavéri határba, melyet eredetileg a Zentához tartozó határ
részben emeltetett 1892-ben Fodor János és felesége, Szirák Mária. A csantavé
riek már nem ismerik a zentagunarasi illetőségű keresztállítókat, így a közelben 
lakókról nevezték meg a vallási kisemléket, előbb Mata Örzse-féle keresztnek, 
újabban pedig Dér Sándor-keresztjeként emlegették.

Az 1930-as felmérésű térképen az akkori faluvégétől három kilométernyire 
az északi-déli irányú Szenttamási országút régi nyomvonala mentén, az országút 
és a mai határút kereszteződésének nyugati szögletében, egy nagyobb szállás 
közelében határbéli keresztet jelöltek.

A II. világháború után Csantavérhez csatolt határrészben napjainkban is álló 
keresztet a felsőrész anyaga után Vaskeresztnek is nevezik a környékbeliek. A 
helynévtárba is így került be: Vaskereszt; dűlő, az út kereszteződésénél, ahol 
ezek a földek elterülnek, egy vaskereszt áll (Penavin -  Matijevics). A mai határ
járók számára is tájékozódási pont ez a vallási kisemlék. A szélesebb értelemben 
vett határrészeket a csantavériek napjainkban is a keresztek szerint említik a 
közbeszédben: Hármas határ (Dukai-kereszt), Vaskereszt (Fodor-kereszt) és
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Piros-kereszt (Varga-kereszt) -  a keleti, déli és a nyugati határ. Ezek alapján 
határozzák meg, hogy adott esetben hol is volt eső, ítéletidő, jég.

A huszadik század húszas-harmincas éveiben a keresztes, 40 holdnyi 
birtoknak a csantavéri Kistemetőben közkeresztet állító Pletikoszity Mihály és 
Rudics Erzsébet -  a ragadványneveik után közismertebben llia Misa és Mata 
Örzse -  voltak a tulajdonosai és egyben a kereszt karbantartói is. A gyermektelen 
házas-pár még a rendszerváltás előtt szétosztotta a birtokot az örökösök között 
és így elkerülték a háború utáni földkisajátításokat. így került a kereszthez tar
tozó szántó Dér Sándor tulajdonába, aki vállalta a vallási kisemlék gondozását 
is. Az ugyancsak gyermektelen Dér Sándor halála után új tulajdonosai lettek a 
szántóknak és a környék is alaposan átalakult. A hetvenes évek elején lebontot
ták a szállásokat -  a lakói zömmel beköltöztek a faluba. A nyolcvanas évek 
elején történt határrendezésben az országút nyomvonala keletebbre tolódott, így 
a kereszt az útkereszteződéstől néhány százmétemyivel nyugatabbra került és 
napjainkban magányosan áll a határút nyugati oldalán elterülő szántón.

A világháború utáni, közismerten keresztdöntögetős évtizedekben nem 
rongálták meg e kisemléket. A hetvenes évek közepén azonban ismeretlen 
elemek ledöntötték a felső részét és a talapzati koronáját, majd darabokra törték 
a kovácsoltvas feszületet. A korpuszát és a szintén kovácsoltvas kerítését pedig 
elvitték a helyszínről.

Másfél évtized múltán a faluban lakó, keresztközeli birtokos, Dulity Lajos 
(1931) a családjával, feleségével, Utasi Ilonával (1932) és Sándor (1968) fiával 
kezdeményezte a romokban heverő kereszt felújítását, melynek teljes költségét 
is vállalta. Veréb Péter (1928) kovácsmester1 megheggesztette a felsőrész darab
jait, majd új kerítést készített a kereszt köré. A mai korpusz kiöntéséhez az Oláh 
József-féle kereszt tartozékát használták fel mintául. A megtisztított talapzatára 
új feliratot véstek, de az eredeti keresztállítókra vonatkozó szöveget is meghagy
ták. A felújított vallási kisemléket 1990-ben a csantavéri plébános a helyszínen 
megáldotta, majd a munkálatokat az adományozók falusi házánál rendezett 
kisebb ünnepséggel zárták.

Az északkeleti tájolású, alacsony vasoszlopok között kialakított drótkerítéssel 
övezett kereszt terméskő talapzatának út felőli oldalára 1990-ben a következő 
feliratot vésték:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE 
EMELTETETT 

1892.
A déli oldalon a felújítást örökítették meg:
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ÚJITATTÁK 
DULITY LAJOS 

NEJE ILONA 
FIUK SÁNDOR 

ÉS VERÉB PÉTER 
1990.

A nyugati oldalon megmaradt egy felirattöredék, amelyből csupán a nevek 
olvashatók: FODOR JÁNOS és SZIRÁK MARI -  az adatközlők szerint is ők 
voltak az eredeti kereszt emeltetői.2

A kovácsoltvas felsőrészen napsugarakat szimbolizáló szálak vannak a 
keresztszárak találkozásánál. Hiányzik róla az INRI-jelölés. A fémkorpusz alatt 
egy kálváriajelenetet ábrázoló szoborcsoport (Mária, Magdolna és Keresztelő 
Szent János) látható. Az objektum mögött fiatal akáchajtások nőnek -  az 1937- 
ben már meglévő akácfa csonkjából nőtt néhány hajtás.

A vallási kisemlék tulajdonviszonya továbbra is rendezetlen, de ettől 
függetlenül az újabb kori felújítója, Dulity Lajos családja a továbbiakban is 
vállalja a gondozását. Az eredeti emeltetők, Fodor János és Szirák Mária kései 
utódai zömmel a szomszédos Zentagunarason élnek, de mivel a családnak már 
közel egy évszázada nincs földbirtoka a közelben, nem tartanak igényt a keresz
tre, melyről napjainkban alig tudnak valamit.3

1 A Május 1. utca 17-ben lakó kovácsmester (1928, József és Szeles Margit fia) 
több csantavéri közkereszt felújításának a vasmunkáit díjtalanul végezte el.

2 A Fodor és a Szirák családok felmenői őslakosnak számítanak Csantavéren is
-  az 1796-os, 200 családfőt felsoroló lakossági összeírásban Fodor János és 
Szirák Pista neve szerepel (SzTL, 18-A-13/aec. 1796.).

3 Csantavéren is élnek néhányan a keresztállítók utódaiból, de ők sem tartanak 
igényt a határbéli keresztre. Fodor János és Szirák Mária unokái, Borbála és 
Mihály, illetve a gyermekeik napjainkban is csantavéri lakosok -  Fodor Borbála 
(1910-1971) és Domány István (1904-1972) leánya, Borbála (Hataláné), vala
mint Fodor Mihály leánya, Margit (Hegedűs Jenőné).

Vass-kereszt, Pásztor-kereszt
A község déli részén, a Nagyjárás határrészen napjainkban egy alacsony, út 

menti fakereszt található azon a parcellán, amely az 1909-es összeírás szerint 
Vass Fábián és felesége, Szokola Anna (1868-1960) nevén volt vezetve.1 Az 
adatközlők szerint 1928-ban emeltette Vass Fábián a keresztet, a családi szál
láson maradó Imre (1905-1985) fiától származó Teréz unokájának születésekor 
(szeptember 29.) -  a hagyomány szerint a tanyán együtt ünnepelte a család az 
újszülött keresztelését és a kereszt felszentelését.2
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Az emeltetést követő néhány év elteltével Vassék eladták a birtokot, és a 
faluba költöztek. A keresztállítók Csantavéren és Szabadkán élő leszármazottjai 
tudnak a felmenőik által alapított vallási kisemlékről, melyet a környéken lakó 
szállásiak az újabb tulajdonosról, napjainkban Pásztor-keresztként ismernek.

A keresztállítás után, a harmincas évek közepén tehát új tulajdonba került 
a Vass-féle birtok a tanyával és a fakereszttel. A szomszéd földbirtokos és 
kereskedő, Pásztor Mátyás (1892-1974) és felesége, Ottenbacher Erzsébet 
(1900-1969) vásárolták meg a csődbe jutott Vass Fábiánnak a birtokát. így a 
bádogtetős, fémöntvényű mellékekkel ellátott alacsony fakeresztnek is a tulaj
donosává váltak.3 A birtok keleti végében, a mai, Zentagunaras felöli határút 
és a korabeli szálláshoz vezető út északi szögletében4 álló keresztet azóta is 
a Pásztor család gondozza. A birtokszerző Pásztor Mátyás testvéreinek (János, 
Antal, Viktória és József) szántói is a közelben voltak és ők is részt vettek e 
kegyes feladatban. Az adatközlők szerint a két világháború között, mivel több 
kilométeres körzetben nem volt más vallási objektum, a szállásiak húsvétkor 
és halottak napján, ha pedig jó idő volt, vasárnap délutánonként is összejöttek 
rövidebb-hosszabb imádkozásra a kovácsoltvas kerítéssel körülkerített keresztnél.

Az 1946-os vagyon kisajátítást követően csak öt hold szántó maradt ezen a 
helyen Pásztor Mátyás tulajdonában. A kereszt is a meghagyott parcellán állt, de 
ezek után, mivel Mátyásék többnyire a faluban tartózkodtak, a kinnélő fivérei, 
János és József gondozták a családjukkal. Pásztor Mátyás elhalálozásával a 
gyermekeik5 elköltöztek Csantavérről, a szántóföldet is eladták a hetvenes évek 
közepén az unokatestvérüknek, id. Pásztor Gyulának (1917-1986), János és 
Bagnitz Marcella (1892-1955) fiának. Az új tulajdonos a feleségével, Kovács 
Kálic Reginával (1925) és az 1950-ben született fiával, iíj. Pásztor Gyulával a 
kereszt gondozását is vállalta.6

A tanyák lebontása és az 1980-as évek elején végzett határrendezés után 
elnéptelenedett a környék, így a gyülekezés is megszűnt az észak-déli irányú 
határút nyugati, csantavéri oldalán álló kereszt körül. A hetvenes években 
megrongálták -  lelopták róla a mellékeket és a kerítését is elvitték. A nyol
cvanas évek elején előkerültek a sérült tartozékai és ifj. Pásztor Gyula (1950), a 
mai tulaj-donos felújította a szülői örökséget. Az időközben elkorhadt farészt 
kicserélte és új bádogtetőt készíttetett. A végleg eltűnt INRI-tábla kivételével 
rászerelte a megkerült és megjavított mellékeket, a korpuszt, valamint a Mária- 
domborművet.7 Ekkor ültette köréje az akácokat is, melyekből napjainkban már 
csak egy van a szántóföld peremén álló kereszt mellett.

1 A 18 hold nagyságú parcella az 1878-as összeírásban Vass József nevén van 
vezetve, aki valószínűleg a későbbi keresztállító, Vass Fábián édesapja volt. A 
kutatások során nem sikerült feltárni a házaspár életrajzi adatait. A SzTL-ban 
őriznek egy levelet 1890-ből, melyben a topolyai elöljárók kérik Mamuzsich 
Lázár szabadkai polgármestert, hogy Vass Fábiánt, aki hadkötelessé vált, küldje 
el a topolyai sorozó bizottsághoz a szükséges okiratokkal (SzTL, 1863/tan.l890). 
Ebből arra következtethetünk, hogy Vass Fábián az 1860-70-es évek fordulóján 
születhetett. A Felsőtemetőben található síron a sírkereszt feliratában csak annyi 
olvasható, hogy Vass Fábián 1954-ben, Szokola Anna pedig 1960-ban hunyt el.
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2 Vass Fábiánnak és Szokola Annának tíz gyermekéből fele érte meg a felnőttkort. 
Imre fiuk Földi Erzsébettel (1907-1983) kötött házasságot és az első gyermekük, 
az 1928-ban született Teréz (Bazsó Vilmos 1919-2005 felesége) volt az első 
unokájuk.

3 A mai Pásztor család felmenői, János és Mihály fivérek az 1787-es évet követően 
költöztek a pestmegyei Tápiógyörgyéből Csantavérre -  a fivérek nevét meg
találjuk az 1794-es, 1796-os, valamint az 1818-as és az 1827-es lakossági 
összeírásokban (Bácsország, 2001A-IV). Pásztor Mátyás -  a kései utód -  a két 
világháború között a község legnagyobb vaskereskedésének a tulajdonosa volt. 
Lakóháza a mai Tito marsall utca 40-es számú háza a Fő- és a József Attila utcák 
kereszteződésének délkeleti szögletében.

4 Az ún. Pásztor-saroktól -  a csantavéri határ délkeleti szögletében találkozó két, 
Zentagunaras felöli határút mai nyomvonalának találkozása -  mintegy kétszáz 
méternyire délkelet irányban.

5 Pásztor Mátyás és Erzsébet leánya, Ilona (1922, Andrási Imréné) Hódságon élt a csa
ládjával -  Árpád (1924, Vida Anna félje) fiuk pedig már húsz éve Szabadkán lakik.

6 A faluban lakó ifj. Pásztor Gyula a gyermekeivel, Lászlóval (1979) és Szilviával 
(1975) továbbra is vállalja a családi tulajdonként kezelt vallási kisemlék gon
dozását.

7 A korpusz jobb kaija a hegesztés mentén ismét eltört.

Vojnits Máté-féle kereszt
Birtokának közelében, a Csantavért Topolyával összekötő korabeli postaút 

mellett, a későbbi Topolyai országút és a Zobnaticát Csantavértől elválasztó 
határút kereszteződésében emeltetett ifjabb bajsai Vojnits Mátyás (Máté, 1765- 
1834) egy fakeresztet 1819-ben.1 A határút nyugati, zobnaticapusztai oldalán álló 
keresztre fenntartási alapítványt is tettek a szabadkai Szent Teréz-plébánián, így 
került rá Pacher Ferenc 1844-es keresztjegyzékére: Zobnaticzán, bajsai Vojnits 
Mátyás, fakereszt, alapítványozva, 1819. Ennek alapján Tormásy Gábor is 
megemlítette 1883-ban: 1819-ben két fakereszt állíttatott ; az egyik bajsai 
Vojnits Máté által a zobnaticzai -  a másik Dulich József által a nagyfényi 
pusztán.

A vallási kisműemlék alapítója a nemességet és a bajsai előnevet megszerző 
Vojnits Istvánnak Lukács fiától, illetve Mátyás (1736-1795) unokájától származó 
dédunokája volt -  akit az édesapjától az ifjabb megnevezéssel különböztettek meg.

A nemességszerző Vojnits István öt fiáról (Lukács, András, Mihály, Simon, 
József) elnevezett családi ágak egyike, a bajsai Vojnits Lukács-féle férfiágon 
kihalt az 1834-ben elhunyt ifjabb Vojnits Mátéval, Volarits Antónia (1766-1851) 
férjével. Egyetlen, felnőttkort megért leánya, Ludovika (Lujza, 1808-1844) révén 
azonban a birtok és a kereszt továbbra is a bajsai Vojnits család tulajdonában 
maradt.2

A későbbi örökösödések útján az 1940-es években történt kisajátításig a 
Simon-ág tagjai voltak birtokosok ezen a helyen.3 Az 1881-es térkép Vojnits 
Máté szállásaként tünteti fel a közeli majort, de ez már nem azonos a keresztál
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lító Mátéval, hanem a veje testvérének, Lajosnak a fiáról (1842-1902) van szó, 
aki szintén viselte a megkülönböztető ifjabb megnevezést. Az 1930-as felmérésü 
térkép már Lelbach-szállásként jegyzi a majort -  Lelbach Gyula (1884—1963), a 
két világháború közötti tulajdonos a fent említett Máténak volt a veje.4

Nincs adatunk arra vonatkozóan, hogy az eredeti fakeresztet ki és mikor 
cserélte ki a ma is meglévő kőtalapzatba ágyazott vaskeresztre. Valószínűleg az 
új birtokos, özvegy Vojnits Alajosné bajsai Vojnits Etelka (1823-1902), aki az 
1800-as évek második felében két, vasfeszületes keresztet is emeltetett verusics- 
pusztai birtokain (Csúszó Dezső). Mivel a tönkrement fakeresztnek volt fenn
tartási alapítványa, az újra már nem kellett tenni -  így maradhatott ki a levéltári 
forrásokból.

A korabeli térképek és az adatközlők szerint az 1990-es évekig, pontosabban 
az autópálya építéséig a Topolyai út a régi nyomvonalon haladt. A keleti irányba 
fordított kereszt az eredeti helyén, az ország- és a határút kereszteződésének 
nyugati sarkában állt. A világháború után kisajátították az egykori Vojnits birto
kot is, amelynek helyén létrehozták a ma is meglévő termelőszövetkezetet. Az 
új hata-lom képviselői közvetlen a háború után megrongálták ezt a keresztet is
-  lefűrészelték a kovácsoltvas feszületet és elvitték a helyszínről.

A megdőlt, megcsonkított keresztmaradvány évtizedekig elhagyatottan állt 
az út mellett. A hetvenes években sok tanyát lebontottak a közelben, majd az 
autóút megnyitásával tovább változott a közvetlen környéke. Az autópálya fölött 
átívelő országúti felüljárót a kereszttől több száz méterrel északabbra építették fel 
és ezzel megváltozott a Topolyai út eredeti nyomvonala is. így került a gazdátlan 
vallási kisműemlék az egykori útkereszteződésből a határút nyugati oldalán lévő 
szántóföldre.

A kereszttel szemben, a csantavéri határban már századok óta a Tallós csa
lád tagjai a birtokosok. 1975-ben Tallós Mátyás (1942) és Béla (1940) fivérek, 
Mátyás és Veréb Mária fiai is beköltöztek Csantavérre a kereszttel szemben álló 
szállásukról, melyet 1985-ben le is bontottak.5

1996-ban a szántóikat továbbra is művelő család, özv. Tallós Mátyásné Veréb 
Mária és fiai, elérkezettnek vélték az időt, hogy a Vallási kisemléket felújítva 
áthelyezzék az út keleti oldalára, a saját földjükre, hogy ott a továbbiakban gon
doskodjanak róla. A csantavéri kovácsmesterrel, Veréb Péterrel új, kovácsoltvas 
felsőrészt csináltattak, és a Fodor-keresztnél említett módon beszerezték a kor
puszt is. A határút csantavéri oldalán kialakított új kereszthelyen -  az autóút 45,5. 
kilométerének vonalában, az autó- és a határút kereszteződésétől ötszáz méterre 
északi irányban -  betonalapra állították az eredeti, megtisztított terméskő alap
talapzatot, amelyre rászerelték a fém felsőrészt a Krisztus-testtel.

A több évtizedes elhanyagoltságban olvashatatlanná vált a kereszt eredeti 
felirata. A megmaradt szövegtöredékekből csupán az emeltető nevét lehetett 
kibetűzni -  ifjú bajsai Vojnits Máté. A sérült évszám az új feliratban jelzett 1774 
helyett, valószínűleg 1864 volt és a fakereszt felcserélésének az évét jelentette. 
A némileg módosított, és az 1996-os felújítására vonatkozó adatokkal való 
kibővítése után a talapzat nyugati oldalára vésett mai felirat a következő:
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E m e l t e t t e  
BAJSAI 

VOJNITS MÁTÉ
IFJABB 

1774 
Ú jít o t t á k  1996 
TALLÓS MÁRIA

FIAI: BÉLA, MÁTYÁS
ÉS

VERÉB PÉTER
1996-ban egy kovácsoltvas kerítéssel is körülvették,6 melyet valaki 1999-ben 

tőben lefürészelt, s oszlopostól elvitt a helyszínről. A köréje ültetett rózsabok
rok és a fiatal facsemeték napjainkra már magasra nőttek. Ezek valamennyire 
védik az időjárás viszontagságaitól, de el is takarják az autópályán, a Topolyai 
úton és a Betyárútnak is nevezett határúton közlekedő idegenek elől. A felújító 
fivérek sajátjuknak tekintik a vallási kisemléket, a továbbiakban is vállalják a 
gondozását. Mivel mindketten nőtlenek, e kegyes feladat az örököseik feladata 
lesz a későbbiekben.

1 1846 szeptemberében Káich Bálint ókanizsai szolgabíró fordult a szabadkai 
Tanácshoz a Csantavér-Topolya postaút (a későbbiekben Topolyai út) javí
tásával kapcsolatban. A folyamodványában megemlíti, hogy a jelzett út egy része 
szabadkai földön halad át, jelesül Bajsai Vojnits Mátyás táblabíró földjén (SzTL, 
4-B-137/pol.l846). A kereszt mai helyével szemben, a hátárút zobnaticai oldalán 
az 1881-es térképen Vojnits Máté szállása van feltüntetve, amelyhez a kereszt 
közelében egy bekötőút válik le a határúiról.

2 Bajsai Vojnits Ludovika 1834 májusában, Bajsán esküdött egy távolabbi 
rokonnal -  apja másodfokú unokatestvérével a nemességszerző bajsai 
Vojnits Istvánnak Simon fiától, illetve Illés unokájától származó dédunokájával, 
Alajossal (1797-1856). A tíz évig tartó házasságban két gyermeke született, Illés 
(1835) és Borbála (1836).

3 A megözvegyült bajsai Vojnits Alajos 1845-ben újranősült és a szintén közeli 
rokont, bajsai Vojnits Etelkát (1823-1902) vette el, aki a nagybátyjának, 
Lőrincnek és Temesváry Erzsébetnek a leánya volt (Szluha Márton). így került 
és maradt a keresztál lítók zobnaticai birtoka a Simon-féle fiúág tagjainak a tulaj
donában.

4 Bajsai Vojnits Máté (Lajos fia) és Szkenderovits Petronella (1855-1936) egy
etlen gyermeke, Magdolna (1887-1968) ment férjhez Lelbach Gyulához, Antal 
és Parcsetich Mária fiához. Tőlük sajátították ki a birtokot 1944 után, de ők már 
előbb, a háború alatt felköltöztek Budapestre -  örököseik ma is ott élnek.
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5 A településen őslakosnak tartott Tallós család felmenői már a telepítés első 
évtizedeiben Csantavéren éltek -  az 1794-es és az 1796-os összeírásban Tallos 
Ferenczet jegyzik a családfők között. Nyolcvan év után, az 1878-as telekkönyvi 
összeírásban a kereszttel szemben, a Taraczkos nevű csantavéri határrészben 
található 2013-as telekkönyvi szám alatt vezetett 40 holdnyi parcella Tallós 
Mátyás, az ezzel szomszédos pedig Tallós Bálint nevén volt vezetve. Harminc 
év után, 1909-ben is a család tulajdonában voltak ezek a szállásföldek -  Tallós 
Benedek és József fivérek, valamint Tallós Borbála, János és Sándor voltak 
a birtokosok ezen a helyen (SzTL, F 283.1). A telekkönyvben említett Tallós 
Benedeknek és Fügedi Piroskának hat, felnőttkort megért gyermeke volt (Dezső, 
Antal, Ferenc, Mátyás, Szilveszter és Ilona). Ifj. Tallós Mátyásnak és nejének, 
Veréb Máriának, illetve a fiaiknak -  Péternek, Bélának és Mátyásnak -  napjain
kig is a birtokában maradt a kereszttel szembeni szántó és az ősi Tallós szállás 
(1985-ben bontották le) a Betyár út csantavéri oldalán.

6 Ezt is Veréb Péter (1928) kovácsmester készítette.

Topolyai úti iskola keresztje, — Második- forduló 
keresztje1
5700 méternyire légvonalban a faluközponttól délnyugatra a Topolyai út 

mellett egy tanyai iskolát nyitottak az 1900-as évek elején azon a helyen, ahol 
az eperfákkal szegélyezett országút korabeli nyomvonala enyhén megtört déli 
irányba Topolya felé.2 A kanyar után, az út nyugati oldalán állt az iskolaépület, 
melynek északkeleti sarkához egy közkeresztet emeltettek a megnyitásának évé
ben a csantavériek.3

Ötvenmétemyire az útszegélytől, két 
ablak között állt az út felé fordított, fehér 
márványkereszt, melynek a keleti oldalán 
elhelyezett feliratában az adatközlők szerint 
az volt olvasható, hogy a csantavéri hívők 
emeltették. A környékbeliek megnevezé
sei -  Iskolai-kereszt, Polgárok-keresz- 
tje -  is arra utal, hogy közpénzen állítot
ták a vallási kisemléket.

A hetvenes években megszüntet
ték a tanítást, majd a későbbiekben az 
iskolaépület is osztozott a környező 
szállások sorsában: ezt is lebontották. A 
nyolc-vanas évek elején elvégzett határ
rendezés alkalmával az országút nyom
vonala hatszáz méternyivel délebbre 
került -  a község XIX. századi délkeleti 
határ-útjának vonalára. A keresztet visz
ont továbbra is az eredeti helyén hagyták.
Néhány évvel később valaki ledöntötte a
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gazdátlan objektumot és elvitte a talapzatát, valamint a felsőrészt. Miután egy új, 
észak-déli tájolású dűlőutat is nyitottak a közelében, a szántókra került kereszt
maradványok akadályozták a földmunkákat. Az új földtulajdonosok beleegyezé
sével a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján, a Forgó-féle négyöles út mellett 
lakó Börcsök Gáspár (1942) áthelyezte a megmaradt keresztrészeket az egykori 
országút déli oldalára, hatvanmétemyi-vel délebbre az eredeti kereszthelytől.4

Azóta is a mai helyén állnak -  néhány méternyire az útszegélytől, vadorgona 
bokrok között -  a terméskő alapon nyugvó, északi irányba fordított keresztma
radványok: az egykor impozáns objektum alapzata és talapzati koronája. A vallási 
kisemlék egyetlen azonosítója az alapzaton olvasható, kőbe vésett cégjelzés: Lőwy 
Mór. A szabadkai Lőwy-féle kőfaragó műhelyben az 1892 és 1906 között készített 
munkákat jelölték meg Lőwy M., illetve Lőwy Mór vésettel. Tehát ez a kereszt is 
valószínűleg a századforduló idején készült, illetve az új század első évtizedében.

1 A Topolyai országúton két nagyobb kanyar volt a legújabb határrendezésig -  a 
Zobnaticához közeli másodiknál épült fel a tanyai iskola (Penavin -  Matijevics: 
Második-forduló; útkanyarulat, a topolyai iskolánál).

2 Az 1878-as telekkönyvi összeírás szerint az útkanyar nyugati oldalán -  a nagyobb 
kiterjedésű Sinkovits-féle földek között az 1940-es telekkönyvi szám alatt bev
ezetett parcella egy 1600 négyszögöl nagyságú része Csantavér község tulajdon
aként van bejegyezve. Ezen a parcellán épült fel a későbbiekben az iskola -  ott, 
ahol az 1930-as felmérésű térképen látható.

3 A Penavin -  Matijevics helynévtárban (1976) is említik az iskolát: Topolyai 
úti-iskola; iskola, tanyai, a Topolyai úton, ma már nem folyik benne tanítás. Az 
eperfasorról, Epres országút néven is ismert volt az egykori Topolyai országút, 
melynek nyomvonala a Kanizsa-Topolya közötti postaútnak egy szakasza volt az 
1800-as évek közepéig.

4 Hetvenmétemyire keletre az említett dülőúttól -  Dér Antal és Szőke Lajos 
szántóinak mezsgyéjére.

Juhász-kereszt, Drömbös-kereszt1
Az 1994-ben megnyitott autópálya 44,5-ös kilométerénél, illetve a Topolyai 

úti felüljáró keleti lábánál áll napjainkban is a Juhász József által 1868-ban emelt
etett határbeli kőkereszt.

Az 1881 -es katonai és az 1878-as felmérésű telekkönyvi térképeken bejelöltek 
egy keresztet a Topolyai út korabeli nyomvonalának nyugati oldalán, másfél 
kilométernyire, délnyugatra a későbbiekben megépült Topolyai úti iskolától. 
A Nagyjárás határrész 1955-ös telekkönyvi szám alatt bevezetett parcelláján, 
közvetlen az útszegély mellett van berajzolva, az országút és a szálláshoz vezető 
családi út északi sarkában.2

1918 után ledönthették, mert az 1930-as felmérésű térkép nem jelzi. A 
közelmúltig a kereszt környékén lakó örökösök, napjainkban a faluban élő Juhász
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család felmenői újraállították a sajátjuknak tekintett családi örökséget és így az 
utókornak is megőrizték a 140 éves vallási kisemléket.

A hetvenes években lebontották a tanyákat, elnéptelenedett a környék, gon
dozók nélkül maradt a kereszt. Az országút nyomvonalának áthelyezésekor, illetve 
az autópálya és a felüljáró kiépítésekor is az eredeti helyén hagyták -  így került a 
Topolyai út jelenlegi déli oldalára, 200 méternyire az autóút keleti szegélyétől.

Juhász-kereszt (1878)
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Húszmétemyire a felüljáró kezdetétől, jó állapotában áll a terméskő kereszt. 
A kőtömbökből kialakított alap és alapzaton nyugvó talapzatának déli oldalán a 
felirata:

EMELTETTE
JUHÁSZ JOSEF 

1868.
A cifrázott végű keresztszárakon eredetileg saját anyagú tartozékok voltak, 

melyek közül csupán a csúcsrészen lévő INRI-tábla maradt sértetlen. A Mária- 
domborműnek letörték a fejét, de nem verték össze és valaki a későbbiekben az 
alapzat szegélyére helyezte. A terméskő korpusz megsemmisült -  a jelenlegi, 
fémöntvényből készültet egyik felújítása alkalmával szerelték az eredetinek a hely
ére.

Az elnéptelenedett környéken, a szántók közepén álló keresztet az ezredfor
dulón csak az arra járók díszítik néha egy-egy szál virággal.

1 A Topolyai országút Zobnatica szakaszának közelében élő Juhász nevű családnak 
a mellékneve Drömbös volt, így a keresztállító Juhász Józsefnek is (Penavin -  
Matijevics: Drömbös-föld; szántóföld, a Topolyai úton, nevét a Juhász-Drömbös 
nevű tulajdonosról kapta).

2 Az 1878-as telekkönyvi összeírásban Juhász József birtokában volt a keresz
tes, huszonhét holdnyi parcella egy nagyobb tanyával a Topolyai út nyugati 
oldalán. A keresztállító birtokával délen szomszédos, és a kereszttel szembeni 
szántóföldek, szállás és malom pedig Juhász István (valószínűleg az emeltető 
fivére) nevén van vezetve. Az 1909-es összeírásban a keresztes birtokrész Juhász 
Antal csantavéri lakos (190-es házszám) tulajdonában volt, aki egy házban lakott a 
fenn- említett Juhász Istvánnal (SzTL, F 283.1). Nem kétséges tehát az 1909-es 
évi birtokosok és a keresztállító közeli rokoni kapcsolata.

Földi-kereszt
A Bogaras határrészben, a Topolyai úton -  egy kilométernyire a falu felé 

a Topolyai úti iskolától -  egy fakereszt állt az út északi oldalán, Földi Fábián 
tanyájánál.1 A Penavin -  Matijevics-féle helynévtárban Fábi bácsi keresztje és 
Topolyai úti-kereszt megnevezéssel van bejegyezve.2

Az 1930-as évi térképen azon a helyen jelölik, ahol az 1878-as telekkönyvi 
térképen a 2162-64-es számú parcellán levő szálláshoz vezető, északi irányú út 
leválik a Topolyairól. Az 1909-es telekkönyvi összeírás szerint a parcella Földi 
Fábián csantavéri lakos tulajdonában volt.3

A hagyomány szerint a déli tájolású fakeresztet Földi Fábián (1882-1961) 
szülei emeltették a századforduló éveiben a szállásuknál lévő földjük déli 
végében. A hat, felnőttkort megért gyermek (János, Boldizsár, Fábián, Erzsébet,
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Mária és Katalin) közül Fábián fiuk maradt a szülői szálláson a családjával: fele
ségével, Rajmond Amáliával (1885-1961) és gyermekeikkel, Máriával, Jánossal 
és Gyulával.4 Ők gondozták a szülői örökséget -  többször is felújították, egy 
alkalommal meg is rövidítették. A csantavériek már nem emlékeznek az eredeti 
emeltetőkre és a két világháború közötti karbantartókról nevezték Földi Fábián- 
féle keresztnek a pléhmellékekkel ellátott, bádogtetős fakeresztet.

A család a háborút követően beköltözött a faluba és Fábián halálával gon
dozók nélkül maradt a szállás lebontása után a szántón szabadon álló fakereszt. 
Az 1983-as határrendezésben áthelyezték az országút nyomvonalát és a régi 
földszomszédok mellett, mások is kaptak az egykori Földi Fábián-féle birtok 
közelében szántóföldeket (csere). Az új tulajdonosok, valamint a régi szomszé
dok5 utódai, Angyal Mátyás (1931), Palkovich József (1923) és Tóth Bagi István 
(1938) összefogtak 1989-ben és egy új keresztet készítettek, melyet a réginek 
a vonalába, az országút mai nyomvonalának északi oldalára, Pesti János és 
Domonkos Mátyás szántóinak mezsgyéjére helyeztek.

Az áthelyezők maguk szerezték be az akácrönköt, amelyből saját kivi
telezésben kifaragták a keresztet. A rozsdamarta tető helyett újat csináltattak. A 
pléhkor-puszt nem újították fel, hanem kicserélték egy fémöntvényűre, melyet 
a plébániától kaptak ajándékba. Az 1989-ben felállított új keresztet a helyi 
plébános meg is áldotta egy helyszíni, tábori mise keretében. Nyolc év után ez a 
kisemlék is megsemmisült -  egy nyári viharban villámcsapás érte és a fa részei 
elégtek, a korpusz pedig részben tönkrement. A villámcsapás után ismét felújí
tották: a meghegesztett korpuszt felszerelték az újonnan ácsolt fakeresztre és 
ugyanazon a helyen felállították. Ekkor helyezték el a ma is meglévő fémtáblát a 
déli oldalán a következő felirattal:

FÖLDI FAKERESZTJE 
FELÚJÍTOTTÁK

ANGYAL MÁTYÁS 
ÉS

PALKOVICH JÓZSEF 
HOZAJÁRULT 

TÓT BAGI JÓZSEF 
1997. ÉV.

Azóta háborítatlan áll a Berek Fábi-féle kereszt a Topolyai út északi oldalán. 
Gondozását a felújítók és a szántók mai tulajdonosai a családjaikkal a továb
biakban is vállalják.
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1 A csantavéri népes Földi család mai tagjainak felmenője az 180ö-as évek elején 
települt Kiskunfélegyházáról Csantavérre. Az 1811 -es lakossági összeírásban 
jegyzik először a családfők között Földi Mártont (Födi Mártony). Mivel az 1781- 
82-es évi telepítésben 27 család költözött Félegyházáról Csantavérre, feltételez
zük, hogy Földi Márton valamelyik rokonát követte az 1795 és 1807 közötti évek 
valamelyikében (Bácsország, 2001/1—IV).

2 Fábi bácsi keresztje; kereszt, Földi Fábián emeltette, róla kapta nevét és Topolyai 
úti-kereszt; fakereszt, a Topolyai út derekán (Penavin -  Matijevics, 1976).

3 Az 1909-es telekkönyvi összeírás szerint ezen a helyen húsz hold szállásföldet 
vezettek Földi Fábián (Rajmond veje) nevén több közeli parcellával együtt. 
Több Földi Fábián is élhetett ebben az időben Csantavéren és ezért használták 
az összeírásban a megkülönböztető Rajmond veje megnevezést (SzTL, F 283.1). 
Földi Fábiánnak különben Berek volt a ragadványneve, a keresztet is sokan 
Berek Fábi-féle keresztnek nevezik. A fenti felmérés szerint a kereszt környékén 
jelentős birtokai voltak Fábián fivéreinek is, Jánosnak és Boldizsárnak.

4 Földi Fábiánnak és Amáliának hat gyermeke született, de kettő csecsemő korá
ban, egy pedig 17 évesen meghalt. A felnőttkort egyetlen leányuk, az 1925- 
ben született Mária érte meg, aki Milánkovics Istvánhoz ment férjhez és nem 
születtek gyermekei. Miután megözvegyült 1973-ban, Lassú Józseffel kötött 
házasságot, de 1999-től ismét özvegyként él az Október 11. utca 22-ben. A két fiú 
pedig: János (Szakmány Jusztina férje és két leány, Rózsa és Amália édesapja), 
valamint Gyula (három gyermek édesapja: Gyula 1927, Erzsébet 1928 és Fábián 
1931).

5 Az 1878-as térkép és az 1909-es telekkönyvi összeírás szerint a későbbi keresz
thellyel szemben, a Topolyai út déli oldalán az Angyal család parcellái sora
koztak: Angyal Mihály fiainak, Mihálynak és Péternek volt itt jelentős birtoka 
(SzTL, F 283. 1).

Kozma Péter-féle kereszt
Kozma Péter Pál (1892-1967)1 és Tóth Bagi Terézia (1899-1975, Mihály és 

Tóth Bagi Mária leánya) házaspárnak hat leánya2 született 1924 és 1938 között. 
Több fiuk is született ebben az időben, de azok újszülött korukban meghaltak 
valamilyen örökletes betegségben. A hagyomány szerint a férfiutódok nélkül 
maradt gazdag család a Kozma név megőrzése céljából egy fekete gránitkeresz
tet emeltetett 1943-ban a Topolyai út melletti birtokukon, az út déli oldalán álló 
szállásuk közelében.3

Az 1944-1945-ös évi eseményekben vandálul ledöntötték, de rövid idő után 
a tulajdonosok újraállították és a faluba való költözésükig, az ötvenes évek 
elejéig gondozták.4 Néhány évig a családjával a tanyán maradó legidősebb 
leányuk, Viktória5 tartotta karban, majd a későbbiekben a szállás- és földbérlők 
végezték e kegyes feladatot.6 A hatvanas évek elején lebontották a szállást és a 
kereszt az elnéptelenedő környéken gondozók nélkül maradt. Mint már koráb
ban említettük, a nyolcvanas években elvégzett határrendezésben a Topolyai 
út nyomvonalát ötszáz méterrel délebbre vonták meg. Az ily módon a szántók 
közepére került vallási kisemléket -  a szomszédos Földi-kereszthez hasonlóan
-  1984-ben áthelyezték a jelenlegi út mellé.7

147



Napjainkban a Topolyai út északi oldalán, két fiatal akácfa mellett -  nyol
cszáz méternyire északkeletre a Földi-féle fakereszttől -  áll a kovácsoltvas 
kerítéssel körülkerített vallási kisemlék. Téglaalapon nyugvó alapzatra helyezett 
talapzatának délkeleti oldalán a felirata:

IMÁDUNK ÉS ÁLDUNK TÉGED 
KRISZTUS, MERT A TE SZENT KERESZTED 

ÁLTAL MEGVÁLTOTTAD A VILÁGOT.

EMELTETTE:
KOZMA PÉTER

ÉS NEJE
TÓTH BAGI TERÉZIA

GYERMEKEIVEL.
1943

OLÁH

Az egyenes végű szárakra fémöntvényű tartozékokat, korpuszt és Mária- 
domborművet szereltek, míg az INRl-jelzést belevésték a kőbe.

A kereszt körüli szántók ma is a család birtokában vannak. Az emeltetők egyik 
leánya, a szülői házban lakó özvegy Prihoda Ferencné Kozma Mária8 a tulaj
donos, aki a földbérlőkkel továbbra is gondoztatja a keresztet. Ettől függetlenül, 
a keresztállítók többi leánya, 16 unokája és 29 dédunokája -  többnyire ma is 
Csantavéren élnek -  sajátjuknak tartják a megörökölt és az ősi szállás helyét jelző 
Kozma Péter-féle keresztet.

1 Kozma Péter Pál (Ádám 1860-1936 és Németh Borbála fia) csantavéri földbirto
kos részt vett az I. világháborúban. A De Sgardelli-féle munkában ezt írják róla: 
Kozma Péter őrvezető, földbirtokos, Csantavér. 1892-ben született ugyanott. 
Tényleges katonai szolgálatra 1913-ban vonult be a 86. közös gyalogezredhez. Itt 
érte a világháború kitörése. 1914 júl. 29-től a szerb és az orosz frontokon küzdött. 
Kétszer súlyosan megsebesült. 1918 novemberében hadirokkantként szerelt le. 
Kitüntetése: a Kcsk.

2 Születési sorrendben a hat leány: Viktória (1924, Kormos Pálné), Mária (1926, 
Prihoda Ferencné), Erzsébet (1928, Veréb Gézáné), Irén (1933-1996, Földi 
Istvánné), Terézia (1935-1978, Dudás Béláné -  Kúlán élt) és Anna (1938-1996, 
Csabai Ábelné -  Kishegyesen élt).

3 A Penavin -  Matijevics-féle helynévtárban (1976): Kozma Péter keresztje; 
kereszt, a Topolyai úton, Kozma Péter csináltatta.
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4 A falusi lakóházuk a mai Tito marsall utca 58-as szám alatti ház, jelenleg özvegy 
-leányuk, Mária lakik benne.

5 Az 1924-ben született Kozma Viktória, Kormos Pálhoz ment feleségül és 
1950-1952 között lakott a tanyán. Három gyermekük született: Angéla (1946, 
Stefaniga Jánosné, két gyermek anyja), Rudolf (1952, Burány Etelka férje, két 
gyermek apja) és Lajos (1954, Huszár Margit férje, négy gyermek apja).

6 Mivel 1946-ban az agrárreform végrehajtói nagybirtoknak minősítették Kozma 
Péter egy tagban álló földjét, a 17 hold feletti birtokrészt kisajátították. Az 1946 
januáijában, a Korzó mozi nagytermében lezajlott első földkisajátító tárgyalásról 
a Magyar Szó is beszámolt január 24-i számában. Kozma Péter földbirtokos kérte 
a bizottságot, hogy a törvényben biztosított maximum mellett hagyjanak meg 
özvegy lányának még egy maximumot. A csantavéri nincstelenek erélyesen visz- 
szautasították ezt a kérelmet, és kérték a bizottságot, hogy Kozma Péter birtokát 
teljes egészében sajátítsa ki.

7 A keresztállítók Erzsébet (1928) leányának és Veréb Gézának (1924-2005 ) a 
faluban élő fia, iQ. Veréb Géza (1951, Milánkovics Rozália félje, egy fiúgyermek 
apja) adatközlőm szerint a Csantavéren élő négy Kozma lány (Mária, Viktória, 
Erzsébet és Irén), illetve a családjaik közös költségen helyeztették át 1984-ben 
a szülői örökséget. Kozma Erzsébet és Veréb Géza további gyermekei: István 
(1949, Juhász Ilona férje, három fiú édesapja), Ilona (1950, tiszteletes nővér), 
Erzsébet (1952, hajadon) és Imre (1954, Dósa Elvira férje, két gyermek apja). 
A másik, Csantavéren élő felújító a keresztállítók Irén leánya volt a családjával: 
férjével, Földi Istvánnal (1929-1994) és az 1969-ben született Péter fiával (Tóth 
Bagi Elvira férje, két fiúgyermek édesapja).

8 Az 1926-ban született Mária, Prihoda Ferenchez (1921-1973) ment feleségül 
és az ő öröksége a Kozma-birtok keresztes része -  ő maradt a szülői házban is. 
Máriának két gyermeke született: László (1949, Igumanovics Mária félje, két 
gyermek apja) és Gábor (1952, Dér Bules Anikó férje, három gyermek apja). 
A gyermekek elköltöztek a faluból és az özvegy édesanyjuk is csak időnként 
tartózkodik Csantavéren.

Veréb Fábián-féle kereszt
A faluszél közelében, a Veréb-féle négyöles út északi oldalán lévő birtokán 

emeltetett 1898-ban egy kőtalapzatba ágyazott vaskeresztet Veréb Fábián csan
tavéri birtokos.1

Néhány száz méternyire a faluszéltől, 1700 méterre az út Ifjúság-utcai 
kezdetétől ma is áll a kereszt az egykori Veréb-féle birtokon lévő szálláshoz 
vezető családi út elején, amely napjainkban a II. világháborút követően kisajátí
tott birtokon megalakult termelőszövetkezet épületeihez vezet.2

A családi és a Veréb-féle négyöles út keleti szögében, az útszegélyen, téglala
pon áll a terméskő alapzat-talapzat, amelybe kovácsoltvasból készült felsőrészt 
ágyaztak. Az elmúlt évtizedekben történt egyik felújításakor a felsőrészt hátulról 
egy vékonyabb vasrúddal is megerősítették.

A szabadkai Kovács Lőrinc-féle műhelyben készült vallási kisemlék talapza
tának út felőli, délkeleti oldalán a felirat:
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I s t e n  n a g y o b b  d ic s ő s é g é r e  
é s  a  B. sz. M á r ia  t i s z t e l e t é r e  

EMELTETTE

VERÉB FÁBIÁN
ÉS NEJE

VIDA ESZTER
1898.

KOVÁCS L.
SZABADKA

A kovácsoltvas keresztszáron fémből készült mellékeket -  INRI-tábla és 
korpusz -  helyeztek el. A cifrázott végű csúcsrészek között négy napsugár dísz 
látható. A korpusz lábánál lévő ovális fémtáblára festett Mária-képet megsem
misítette a rozsda. A tábla alatt, a keresztszár tövében a szenvedés történet egyik 
jelenetét ábrázoló szoborcsoport is az eredeti kereszt része.

A két világháború között az emeltetők fia, a szálláson maradó Veréb János 
(1882-1942) és családja gondozta a szülői örökséget.3

A világháború végén az új rendszer hívői ledöntötték és darabokra törték a 
kovácsoltvas felsőrészt. Fémdarabjait a továbbra is a birtokon lakó unoka, Veréb 
János Lajos (1908-1991) elrejtette a padláson és húsz évig -  a hatvanas évek 
közepén engedélyezett felújításáig -  őrizte. Egy helyi kovácsmester hegesztette 
össze a felsőrészt, melyet visszahelyeztek a megtisztított alapzatra, majd az idős 
plébános, Takács Gáspár meg is áldotta a helyszínen.

1991-ben újra ledöntötték és összetörték a felsőrészt -  néhány évig romo
sán állt, majd ifj. Veréb Lajos (1947) az unokatestvéreivel, illetve a keresztál- 
lítók gyermekeivel ismét helyreállította a kilencvenes évek közepén. Az elmúlt 
évtizedben zavartalan állt az eredeti helyén, gondozását a Veréb család faluban 
élő tagjai továbbra is vállalják.4

1 A családi hagyomány nem őrzött meg semmit a keresztállítás indítékáról. Veréb 
Fábián az 1782-ben Topolyáról Csantavérre települt Veréb Mihály takácsmester 
egyenes ági leszármazottja. Birtoka a betelepülő őse szántóinak, legelőinek 
közelében volt, a felmenői után elnevezett Veréb-féle négyöles út mellett, ahol a 
szintén róluk elnevezett völgy átszeli az utat és a határt (Penavin -  Matijevics). 
Fábián és Vida Eszter a Nagytemetőben, a mai Oláh-féle kápolna mögötti 
elhanyagolt temetőrészben vannak eltemetve. Az egykor díszes sírboltot a II. 
világháború után többször is feltörték, kirabolták és ledöntötték a feliratos sír
keresztet.

2 A keresztállítóknak három, felnőttkort megért gyermekéről vannak adataink: 
János, József (1916-ban elesett a Kárpáti fronton) és Viktória. Az 1878-as 
összeírás szerint a 2331-34-es telekkönyvi számok alatt vezetett birtok (harminc-
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holdnyi szántó és egy nagyobb szállás az út északi oldalán) a Kálvária határ
részben Veréb János nevén volt vezetve (valószínűleg a keresztállító édesapja). 
Harminc évvel később, az 1909-es telekkönyvi összeírásban a keresztállítók 
gyermekei a birtok tulajdonosai: Veréb János, József és a kiskorú Viktória. Az 
emeltetők dédunokája, ifj. Veréb Lajos adatközlőm szerint a kereszt mögött álló 
szállás az államosítás után még mintegy tíz évig megvolt -  a termelőszövetkezet 
istállóként használta az egykori családi fészket.

3 Veréb János a csantavéri Szálas Marcellával (1880-1939, Mátyás és Ózsvár 
Katalin leánya) kötött házasságot 1902-ben. Három, felnőttkort megért gyerme
kük született: Lajos 1908-1991, Mária 1902-1920 és Marcella 1911-1978. Veréb 
Lajosnak és feleségének, Utassi Rózsának (1921-1993) a gyermekei zömmel ma 
is Csantavéren élnek: Lajos (1947, Balog Gizella félje), Rózsa (1948, Vékony 
Antalné), Marcella (1948, Szeles Pétemé), Julianna (1951, Csetvei Antalné), 
Antal (1952-2005, Német Margit félje) és István (1961, Cindel Aranka félje).

4 A családra vonatkozó adatokért külön köszönet ifj. Veréb Lajosnak (1947), aki 
évtizedekig a kereszt közelében lakott, a gyermektelen nagynénje, Veréb András 
Lajosné Veréb Marcella szállásán. Miután lebontották a környező tanyákat, 
az adatközlőm is a faluba költözött (Május 1 utca 93.) a feleségével, Balog 
Gizellával (1957) és leányával, Máriával (1991).

Oláh Péter-féle kereszt
A Veréb-féle négyöles út északi oldalán, 1100 méternyire délnyugati irányban 

a Veréb Fábián-féle kisemléktől található az Oláh Péter által emeltetett kereszt 
maradványa, melyről az 1976-os hely-névtárban a következőket jegyzik: Oláh

Péter keresztje; kereszt, a Veréb-völgy- 
ben, Oláh Péter emeltette.1

Az 1878-as felmérésű, kisléptékű tér
képen a Kukorék határrészben, a 2182- 
86-os telekkönyvi számok alatt vezetett 
parcellán látható szállás közelé-ben, az út 
mellett van bejelölve a kereszt.2

Nem tudjuk, hogy pontosan mikor 
emelték Oláhék a keresztet, de a talapza
tának, a csúcsrészeknek és a mellékeknek 
jellegéből feltételezzük, hogy az 1860- 
70-es évek fordulóján tehették. A családi 
hagyomány szerint az 1830-as években 
született Oláh Mátyás, a helynévtárban 
leírt Oláh Péter édesapja volt a keresz
tállító, akinek az 1878-as telekkönyvi 
összeírások szerint jelentős nagyságú 
szállásföldje volt ezen a helyen. Az emelt
etést követően a birtokon maradó fiú, 
Péter (1865-1924) és felesége, Vinczer
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Anna (1865-1947),3 majd a fiuk, iij. Oláh Péter (1885-1961) és családja gondoz
ták a II. világháború végéig.4

Az 1945 utáni vagyon kisajátításkor elvették a családtól ezt a birtokrészt, a 
keresztet pedig vandálul ledöntötték -  azóta hever romjaiban a szállások lebon
tását követően elnéptelenedett határban. A nyolcvanas évek eleji határrendezés
ben, a régi út nyomvonalának megváltoztatásával került a szántóföld közepére, 
hetvenmétemyire az új út északi oldalától.

Ecetfa cserjék között, a téglalapon nyugvó terméskő alapzat-talapzata még 
áll, de a délkeleti oldalára vésett egykori felirata mára már olvashatatlanná vált. 
Az összetört, kerek végű keresztszárak az alap körül hevernek a rájuk szerelt 
terméskő INRi-táblával és korpusszal.

Habár a Csantavéren élő rokonok5 továbbra is a sajátjuknak tartják, a romos 
kereszt további sorsa bizonytalan, mert a terméskő leromlott állaga miatt már nem 
lehet felújítani.
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1 Az említett helynévtárban: Veréb-völgy; völgy, a víz a Csík-érbe folyik, a régi 
Veréb-tanyához tartozó földterületet kettészeli.

2 Az 1909-es telekkönyvi összeírás szerint a jelzett, hetvenöt holdnyi szállásföld 
a tanyával Oláh Pétemé Vinczer Anna nevén van bejegyezve, aki a Veréb-féle 
négyöles út végén keresztet állító Vinczer Ferenc egyenesági leszármazottja.

3 A nagytemetőben, a Váradi-kereszt közelében található sír feliratának adatai: 
Oláh Péter élt 59 évet, meghalt 1924. augusztus 24-én és özvegye, Vinczer Anna 
élt 82 évet, meghalt 1947. április 12-én.

4 Ifj. Oláh Péternek és feleségének, Vida Júliának (1894-1988) három, felnőttkort 
megért fia született: Péter (1916-1980, Pásztor Viktória férje, két leány és egy 
fiú apja), Ferenc (1917-2006, Tóth Bagi Mária félje, nincs gyermeke) és Mátyás 
(1919-1985, Kőműves Mária férje és egy leány, az 1944-ben született Cvetecska 
Nándomé Oláh Emerencia édesapja).

5 A keresztállítónak a már említett Cvetecska Nándomé családja mellett, Oláh 
Péter (1916-1980) gyermekei (özv. Tukacs Győzőné Oláh Mária 1951, özv. 
Kucor Ferencné Oláh Irén 1954 és Oláh Péter) az örökösei -  köztük a család
nevet egyedül továbbvivő Oláh Péter (1950) családja. A legiflabb Oláh Péternek 
Hemyák Magdolnával (1956) kötött házasságában két gyermeke van: Mária 
(1975) és Tibor (1979, az 1980-ban született Dukai Elizabeta férje, egy gyermek, 
a kétéves ifj. Oláh Tibor édesapja).

Vinczer-kereszt
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Napjainkban a Veréb-féle négyöles út déli oldalán, 1100 méterre délnyugatra 
az Oláh Péter-féle kereszttől egy út menti kereszt kőmaradványai -  vörös színű 
csonka alap-talapzat -  láthatók. Ezen a helyen -  a századfordulón Vinczer Péter 
és felesége, Veréb Erzsébet nevén vezetett hetvenholdnyi szállásföldön -  az 
1878-as telekkönyvi és az 1881-es, illetve az 1930-as katonai térképeken nincs 
kereszt jelölve. Ebből következtettünk arra, hogy a fenti, kataszteri felmérések 
után helyezhették ide a vallási kisemléket. Kutatásaink igazolták e feltevést.

Az említett térké
peken a Veréb-féle 
négyöles út végén, a 
keleti határúttal párhu
zamosan, 800 méterrel 
keletebbre húzódó úttal 
való kereszteződésének 
délkeleti oldalába egy 
határbéli keresztet je
löltek. A kereszthely 
azonos a mai autópálya 
42. kilométerének köze
lében lévő, a Veréb-féle 
négyöles út nyomvo
nalát követő felüljáró 
helyével. Az 1878-as 
telekkönyvi térképen és 
összeírásában a Boga
ras határrészben talál
ható útkereszteződés 
déli szögletében, a Vin
czer Ferenc tulajdo
nában lévő, ötvenhold 
nagyságú parcella észak
keleti részén, a berajzolt 
tanya közelében van 
bejelölve a kereszt. A 
huszadik század elején Vinczer-kereszt (1938)
(1909) készített telek
könyvek szerint ezen a helyen már Vinczer Ferenc fiai: iíj. Ferenc, József és 
Péter voltak a tulajdonosok. Ugyanebben az összeírásban Péternek és feleségé
nek, Veréb Erzsébetnek a nevén vezették a bevezetőben leírt, Bogaras 2094-95- 
ös számok alatt bevezetett, hetvenholdnyi szállásföldet is.

A családi hagyomány szerint Vinczer Ferenc (1916-ban hunyt el) és felesége, 
Dér Teréz (1833-1911) az 1860-as években egy határbéli kő és kovácsoltvas 
kombinációjú keresztet emeltettek a birtokukon, a térképeken jelölt helyen. 
Az emlékezők szerint az alacsony, terméskő talapzatba1 ágyazott, északi irányba 
fordított kovácsoltvas feszület előtt Bűnbánó Magdolnának egészalakos szobra volt
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látható. A családtagok még napjainkban is 
mesélik az emeltető különös ragaszkodását 
e vallási kisemlékhez. Köz-ségi bíróként 
gyakran utazott Topolyára, Zomborba és a 
lovasfogattal mindig a Veréb-féle négyöle
sen távozott, illetve érkezett a faluba. Jövet
menet minden alkalommal leállt egy rövid 
imára a keresztnél, hogy a gond nélküli 
utazásért fohászkodjon, illetve köszönetét 
fejezze ki a szerencsés hazaérkezésért.

Az országváltást követően egy 
mezőgazdasági géppel véletlen ledöntötték 
és néhány évig romosán hevert az út mel
lett. A kovácsoltvas felsőrészt a keresztál
lító József2 fiától származó unokájának, 
Antalnak és feleségének, Rékli Teréziának 
(1900-1992) a kereszthelytől néhány száz 
méternyivel délkeletre lévő szállásának 
udvarába vitték. A kődarabok azonban 
évekig az eredeti helyükön maradtak, majd 

áthordták az észak-déli irányú út nyugati oldalára, ahonnan idővel eltűntek.3
A család, illetve az emeltető Péter (1867) fiától származó Sándor (1903-1976) 

unokája és felesége, Angyal Viktória (1904-1981) a két világháború között 
többször is kezdeményezték a kereszt új helyen való felállítását, ám erre csak 
a harmincas évek végén kaptak engedélyt. Az elképzelések szerint az eredeti 
kereszthelytől, az út mentén haladva 1300 méterrel a falu felé, a szüleitől örökölt 
birtok északi oldalára, illetve a Veréb-féle négyöles út déli oldalán állítatta volna 
vissza a családi örökséget Vinczer Sándor. Ezért 1938 nyarán a szállásukhoz 
vezető út nyugati oldalában felállítottak egy vörös színű kőtalapzatot, amelybe 
beágyazták a Vinczer Antal-féle szálláson megőrzött, kovácsoltvas felsőrészt.4

A talapzati felirat helyett egy beföttesüvegbe zárt papírszeletet helyeztek az 
alapjába a következő szöveggel:

Ajó Isten dicsőségére 
ide hejeztettük észt a 

keresztet 
1938 VII 4.-én 

Vinczer Sándor 
és neje 

Angyal Viktorija 
gyermekei 

Sárika és Iboja
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„Áldot legyen az Isten”
A világháború végén ezt a keresztet is megrongálták az új ideológia szel

lemében. Tőből kitépték a felsőrészt és az útszegélyre dobták. Az áthelyező 
Vinczer család5 rövid idő múltán visszaállította az eredeti állapotába és a továb
biakban is gondoskodott a magas vadgesztenyefa alatt álló, vadorgona bokrokkal 
övezett vallási kisemlékről.

Az 1983-as határrendezésig zavartalanul állt a jelzett helyen. A négyöles út új 
nyomvonalának kijelölése és a szántók újbóli kimérése előtt kötelezték a tulaj
donosokat a tanyák lebontására, amit az ekkor már évtizedek óta a faluban lakó 
Vinczerék el is végeztek. Mivel a földbirtokuk továbbra is ezen a helyen maradt
-  a kereszt pedig a szántók közepére került volna -  tanyabontáskor áthelyezték 
a vallási kisemléket 120 méterrel délebbre az előző helyétől. Ekkor került elő az 
alapjából a feliratos papírszelet, melyet 
Vinczer Sándor unokája, ifj. Vida Ferenc
(1967) napjainkban is őriz.

Amíg traktorral az új helyére akarták
vontatni, megsérült a kereszt -  kiszakadt 
a kőtalapzatba ágyazott vasfeszület -  és 
így az új út mellett csupán a talapzatot 
állították fel. A felsőrészt, további meg
őrzésre bevitték a falusi házuk udvarába.
Az elnéptelenedett határban, napjainkban 
is csonkán áll a Vinczer-féle kereszt tala
pzata, de folyamatban van az 1938-as 
áthelyezők unokáinak, Vida Ferencnek 
és Kamillának a kezdeményezése a 
vallási kisemlék felújítására. Ifj. Vida 
Ferenc és felesége, Drenkovics Edith
(1968) az Október 11 utca 73-as számú 
házuk udvarából kivinnék a megtisztított 
felsőrészt és eredeti állapotába hoznák a 
szántójukon álló egykori kisemléket.

1 A leírás szerint a terméskő tömbökből kialakított talapzat hasonlított, csak valam
ennyivel alacsonyabb volt a ma is meglévő Kovács Márta-kereszt talapzatától.

2 Az ősi Vinczer házban (Tito marsall utca 59.) 1916-ban elhunyt keresztállítónak 
három, felnőttkort megért fia volt: Péter, Ferenc és József. Vinczer Péter Veréb 
Erzsébetet vette feleségül és három gyermekük született: Sándor, Péter (nem 
alapított családot) és Gizella (Dér Andrásné, gyermektelen). Ifj. Vinczer Ferenc
nek egyetlen leánya volt, Anna (1865-1947, Oláh Pétemé). Vincer Józsefnek 
(1868-1950) Bagnitz Erzsébettel (1863-1930) kötött házasságában egy fia szül
etett, Antal (1896-1980).

3 Vinczer Antalnak és Rékli Teréznek három, felnőttkort megért leánya született: 
Mária (1928, Fekecs Istvánné, két leánygyermek édesanyja), Rózsa (1930-2001,
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Fekecs Sándomé, egy fia van, Géza) és Piroska (1931, Hemyák Józsefné, egy 
leánya van, Ilona 1965 -  Gerhard Rudolfné). Vinczer Piroska volt az egyik 
adatközlőm, aki még emlékezik a tanyaudvar egyik hátsó épületének támasztott 
felsőrészre, amely körül gyakran játszott gyermekkorában.

4 Mások szerint a mai, feliratozás nélküli kereszttalapzat állt az eredeti helyen 
is -  eszerint az egész keresztet áthordták az új helyre 1938-ban. A talapzati kő 
állaga alátámasztja a fentieket. Az eredeti kereszt ledöntéséről is különböznek 
az emlékezések -  néhányan úgy tudják, hogy egy elszabadult, lóvontatta kocsi 
döntötte le a két világháború között.

5 Néhány évtizedig az áthelyezők gyermekei, vagyis a papírszeleten jelzett Sárika 
és Ibolya családjai rendezték a kegyes örökséget. Vinczer Sarolta (Sára, Sárika 
1934-2003) Németh Gyulával (1929-2005) kötött házasságot és egy leányuk 
van, Aranka -  Udvardi Antalné. Vinczer Ibolya (1937-1984) Vida Ferenchez 
(1929-1998, Imre és Földi Viktória fia) ment férjhez és két gyermekük született: 
Kamilla (1960) és Ferenc. Iij. Vida Ferenc (1967) Drenkovics Editet vette felesé
gül és két leányuk van, Natália (1989) és Elizabeth (1995).

Varga-kereszt
Az 1925-ös és 1933-as kataszteri térképen egy határbéli kereszt van bejelölve 

a község határának nyugati részén, az egykori Rónatábla és Kukorék nevű határ
részeket1 elválasztó dűlőút déli oldalán, amelyet Varga Sándor emeltetett 1914- 
ben a saját birtokán, a szállásának közelében.2

Sokáig ott állt a kereszt a jelzett helyen, a Bajmok-Csantavéri út és a határút 
kereszteződésétől mintegy két kilométernyire nyugati irányban, a határút és a róla 
délirányba leváló, É-D irányú dűlőút kereszteződésének keleti oldalán, hetvenmé- 
temyire az útkereszteződéstől.

A téglaalapon nyugvó, vörös márványkereszt talapzatának északi oldalára 
vésett felirata:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE 
EMELTETTÉK

VARGA SÁNDOR
ÉS NEJE

ERDŐS MÁRIA 
1914.

Az egyenes végű felsőrészen elhelyezett egyetlen tartozéka a fémöntvény 
korpusz volt, mert az INRI- és a Mária-jelölést vésettel oldották meg.

Az emeltetőről kevés adat került elő, csak annyi tudunk róla, hogy az 1909- 
es telekkönyvi összeírás szerint Varga András fiának, Sándornak a keresztnél, a 
Kukorék határrészben 16 holdnyi szántója volt -  Péter (László Julianna férje)
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testvérének birtoka mellett. Az adatközlők szerint Varga Sándornak és Erdős 
Máriának nem volt gyermeke és örökösük egy közeli rokonuk lett, a Horgossi 
melléknevű Varga Antal (1883-1915) és Vida Gizella (1890-1954) fia, Ferenc 
(1908-1961). Az örökös az özvegy édesanyjával és beteg testvérével, Máriával 
vállalta a két háború között a kereszt gondozását is, amelyet nem rongáltak meg 
a trianoni békeszerződés utáni években.

1944 októberében az Újzsednik felől Csantavér elfoglalására vonuló szabadc
sapatok menetközben ledöntötték e vallási kisemléket is. A faluban lakó, ekkor 
már beteg tulajdonos nem újítatta fel, ahogyan az özvegye Varga Horgossi 
Erzsébet (1919-2005) sem.3 Az egykori Varga Sándor-féle szálláson bérlők éltek 
a lebontásáig, akik húsvétkor és mindenszentekkor virággal díszítették a föld
munkák alkalmával gondosan kikerült romos keresztet.4

Özvegy Varga Erzsébet idős korára maga is gondozásra szorult. Az unokahú
ga, Lajos testvérének a leánya, Mária 
(1953) és a félje, Kozma Bonaventúra 
(1943, Bóni) vállalta az idős asszony 
ápolását és egyben a földjeinek műve
lését. Az új tulajdonos néhány éve az 
évtizedekig romosán heverő, jó állagú 
keresztdarabokat a csantavéri Komvál 
közvállalatnak ajándékozta, azzal a cél
lal, hogy állítsák újra a Nagytemetőben.
A megbeszélések után, 2002 őszén be
szállította a kőtömböket a faluba, az emlí
tett vállalat telephelyére a Bajmoki utca 
elején -  ma is ott hevernek a keresztda
rabok, melyek további sorsáról nincsenek 
elkpzeléseik sem az egyházközösségnek, 
sem a helyi közösség vezetőségének.

2004-ben, a Csantavéri Újság már
cius/áprilisi számában Szedlár Rudolf a 
következőket írta róla: Egy nemes gesz
tus Kozma Boldizsár felajánlása Egy 
rózsaszínű márványkereszt várja sorsa 
jobbra fordulását. Valamikor büszkén állt egy szántóföld végén a Csantavér
-  Nagy fény-pusztai határúton5, mígnem a kereszt-döntögetés idején valaki
nek bántotta a maradék kis jóérzését, ha ugyan volt ilyen, és a földdel tették 
egyenlővé. Évtizedekkel később Kozma Boldizsár az emlékmű kőelemeit 
a szántójáról összeszedte, letisztogatta és a Komval raktárába szállította. 
(Azóta is ott hever). Célja az volt, hogy a község újra állítsa fel valahol a 
temető bejáratánál az 1944-es csantavéri áldozatok emlékére.

1 Ez az út lett a húszas években létesített Újzsednik és Csantavér települések 
között a határút.

2 Az 1878-as telekkönyvi összeírásban és térképen a későbbiekben felállított
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kereszt közelében, a T alakú útkereszteződés déli oldalán a Varga testvéreknek
-  Andrásnak, Péternek és Istvánnak -  birtokai sorakoztak. A kereszteződés dél
délnyugati szögletében a keresztállító Varga Sándor édesapjának, Andrásnak 
volt nagyobb birtoka és tanyája, háromszáz méternyire déli irányban a két út 
találkozásától. Vele szemben, az út keleti oldalán terültek el Varga Péter szántói, 
szintén egy nagyobb méretű szállással. Az 1909-es összeírás szerint a birtok Varga 
Sándor tulajdonában volt. Az 1925-ös térképen a kereszt az útkereszteződéstől 
hetvenmétemyire keletebbre volt berajzolva, a 2239-es számú parcellán, amely a 
korábbiakban (1878) Varga Péternek, valószínűleg a keresztállító nagybátyjának 
a tulajdonában volt.

3 Varga Erzsébet a kései házassága miatt, csak néhány évig élt Varga Ferenccel 
(a két család nincs rokoni kapcsolatban). Miután megözvegyült, a faluban élt 
(Bolmán utca) a beteg sógornőjével, majd a hetvenes évek elején férjhez ment 
egy Tölcsér nevű özvegyhez. Másodszor is egyedül maradt és mivel nem voltak 
gyermekei, öregségében az unokahúga gondozta.

4 Egyebek mellett az ötvenes években Körmös Pál és neje, Kozma Viktória (1924, 
a szintén közkeresztet állító Kozma Péter leánya) voltak a szálláson lakó bérlők. 
A csantavériek a színéről Piros keresztként emlegetik, amely a hármas határi és 
az ún. Vaskereszttel több évtizeden át a község határának három meghatározó 
tájékozódási pontja volt.

5 Téves a címben leírt Boldizsár megnevezés, mert a Bóninak nevezett ajándékozót 
Bonaventúrának keresztelték.

Körmös-kereszt
A falu nyugati határában -  Kukorék határrész a Varga-keresztnél déli irá

nyban leváló, az egykori Forgó-féle iskolához vezető dűlőút mellett áll a Körmös 
Márton1 fia, Antal (1882-1959) által 1937-ben emeltetett kőkereszt, melyet 
jegyzékbe vettek a Penavin-Matijevics-féle helynévtárban is.2

A családi hagyomány szerint a felszentelésére Takács Gáspár plébános gyal
ogosan, mezítláb vonult ki több száz hívő előtt a helyszínre.

Szántóföldekkel körülvéve, félútnyi távon a iskola és az egykori Varga-féle 
kereszthely között, az út nyugati oldalán áll a magasra nőtt ecetfákkal körülvett 
fehér márványkereszt. A műkő alapon és márványalapzaton nyugvó talapzatának 
keleti oldalán a felirat:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE 
EMELTETTE

KÖRMÖS ANTAL
ÉS NEJE

KŐMŰVES BORBÁLA 
1937.

FEKETE
SUBOTICA
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Az egyenes végű szárakra fémöntvényű mellékeket szereltek: INRI-tábla, 
korpusz és Mária-dombormű.

A felállítását követően az emeltetők, Antal és Borbála (1888-1964) gondoz
ták, majd ezt követően a leányaik és unokáik.3 A hetvenes években elnéptel
enedett a környék -  a szállások lebontásával megszűnt a tanyavilág és a nyolc
vanas évek elején elvégzett határrendezésben új tulajdonba kerültek az egykori 
Körmös-szántók a kereszttel, melyet azóta is a jelenlegi birtokos tart karban.

1 Az 1909-es telekkönyvi összeírás szerint Körmös Mártonnak és gyermekeinek 
kisebb földbirtokai voltak a későbbiekben felállított keresztnél. Márton gyerme
kei: Antal és Pál fiai, valamint Amália (Bakos Illésné), Mária (Domony Antalné) 
és Viktória (Milánkovics Pétemé) leányai.

2 Kormosok keresztje; kereszt, a Nagyjáráson, a Körmös család készítette (Penavin
-  Matijevics, 1976 -  tévesen jelölve a határrész).

3 Körmös Antal és Kőműves Borbála csantavéri háza a mai Május 1. utca 100-as 
számú ház. A gyermekeik: Erzsébet (1910-1987, Kovács Kálic Lajosné), Matild 
(1911-1990, Kovács Márta Antalné), Borbála (Utasi Imréné) és Amália (Forgó 
Lajosné). Adatközlőnk Matildnak az 1932-ben született Verona leánya, özv. 
Kozma Sándomé volt.

Forgó-kereszt
Az adatközlők szerint a Forgó-féle iskolánál is volt egy közkereszt, amelyet 

nem jelöltek a korabeli térképek, de bekerült az 1976-os helynévtárban.1
A csantavéri határ nyugati részében (Kukorék határrész), az 1900-as évek 

elején megnyitott iskolát az 1930-as felmérésű térképen a Forgó- és a Veréb-féle 
négyöles utakat összekötő, észak-déli irányú dűlőút keleti oldalára rajzolták be, 
az összekötő útszakasz felezőpontjának környékén.

Az adatközlők szerint az iskolakertben, húszméternyire az épülettől keletre 
egy vörös márványkereszt állt, melynek a feliratában utaltak arra, hogy a csan
tavéri hívők közösen emeltették. A virágágyás közepén álló, az iskolabejárat felé 
fordított, fémöntvényű mellékekkel ellátott kereszt gondozása az iskolaszolga 
feladata volt. Az ötvenes évektől ezt, az épületben lakó Zabos család látta el
-  Zabos Géza és felesége, Bakos Mária a három gyermekükkel: Bélával, Péterrel 
és Évával.

A hetvenes években, ebben az iskolában is megszüntették a tanítást, majd 
néhány év után lebontották az épületet. A keresztet a bontásakor megsemmi- 
sít-hették, mert nem találtunk további adatokat az esetleges áthelyezéséről. A 
nyolc-vanas évek határrendezését és az autóút kiépítését követően megváltozott 
a környék. Ma már csak az idősebb csantavériek tudják azonosítani az autóút 
nyugati szegélyének közelében látható kisebb cseijésben, akácosban az egykori 
iskola-, illetve kereszthelyet.

160



1 Forgók keresztje -  Forgók iskolájának keresztje; kereszt, a Forgó család állíttatta, 
innen a név. Az iskoláról pedig ezt írták: Forgó-iskola; iskola, a falutól legtávolabb 
eső tanyai iskola a Forgó négyöles dűlőn, nevét a közelben lakó Forgó családokról 
kapta (Penavin -  Matijevics). Az emeltetőkre vonatkozó adat valószínűleg téves, 
mert sem a népes Forgó család tagjai, sem más adatközlő nem erősítette meg ezt 
a feltételezést, viszont sokan úgy tudják, hogy közpénzen állították. Az azonban 
tény, hogy a Forgó-féle birtokokból vásárolt a község telket az iskola számára. Az 
1878-as térkép és az 1909-es összeírás szerint ezen a helyen Forgó Albert fiának, 
Péternek és Forgó Vilmosnak tulajdonában volt a 2216-18-as telekkönyvi számok 
alatt vezetett, 25 hold nagyságú parcella.

Kovács Márta-kereszt
Az 1930-as felmérésű térképen, 800 méternyire a Forgó-féle négyöles út 

kezdetétől egy határbéli kereszt van bejelölve az út északi oldalán, illetve egy 
északnak tartó, szálláshoz vezető családi út keleti szegélyén. A közelmúltig a 
Forgó-féle négyöles kezdetén, az út egykori nyomvonalának mindkét oldalán, 
már évszázadok óta a Márta melléknevű csantavéri Kovács család birtokai sora
koztak. Az 1878-as térkép szerint a keresztet a későbbiekben az út északi olda
lán található, 2264-70-es számok alatt vezetett, ötven hold nagyságú parcellán 
emeltették, amelyen a nagyobb tanya mellett egy pusztai malom is állt. A telek
könyvek szerint ez a birtok özv. Kovács Márta Gáspár és iíj. Kovács Márta János 
tulajdonában volt, míg vele szemben, az út déli oldalán lévő parcellát Kovács 
Márta Antal nevén vezették. A századforduló után is a család tulajdonában marad
tak a szántók és a tanyák. Az 1909-es telekkönyvi összeírásban Kovács Márta 
András fiainak: Jánosnak, Péternek, Mihálynak, Andrásnak és Boldizsárnak 
(Bonaventura) a birtokai voltak ezek.

Az elmúlt évtizedekben gyökeresen megváltozott a környék -  lebontották 
a szállásokat, elnéptelenedett a környék, a Forgó-féle út nyomvonalát délebbre 
helyezték és a szántóföldeknek új tulajdonosa lett.1 A tanyák lebontása után 
a kőkereszt maradványa az eredeti helyén maradt, a jelenlegi, kelet-nyugat 
irányultságú út déli oldalán -  hetvenmétemyire az úttól -  a szántó közepén.

Az adatközlők szerint az egykori négyöles út északi oldalán -  a szálláshoz 
vezető út kezdeténél -  magas ecetfák között állt a délkeleti irányba fordított 
kereszt. Téglaalapon nyugvó masszív, terméskő tömbökből kialakított talapza
tának déli oldalán egy fehér, feliratos márványtáblát helyeztek el.2 A tartozékai
-  INRI-tábla, korpusz és Mária-dombormű -  fémöntvényből készültek. Néhány 
évtizede ledöntötték az elnéptelenedő környéken gondozó nélkül maradt keresz
tet, melyet azóta sem újítottak fel.3

A keresztállító örököseinek a ma is a faluban élő utódai szerint az egyik 
felmenőjük, Kovács Márta Gáspár 1850 körül, még fiatal korában építette a 
Forgó-féle négyöles út kezdetén a fent említett tanyát, ahol a későbbiekben a 
feleségével és két fiával, Antallal és Andrással lakott. Az idősebb fiú, Antal önál
lósult először és a szülői birtokkal szemben, az út déli oldalán szereztek neki 
szántókat, ahová egy tanyát is építettek. A szülői birtokon maradó iijabb fivérnek
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hat, felnőttkort megért gyermeke született két házasságában, míg Antalnak nem 
volt gyermeke. Az idősödő, gyermektelen birtokos egy kőkereszt állításával, 
illetve a rajta álló felirattal próbálta ideig-óráig meghosszabbítani a környéken 
járók emlékezetét. Az egykor egységes Kovács Márta-féle birtokot átszelő út 
északi oldalára, a birtokával szemben állítatta fel a keresztet, melynek felirata a 
szállása felé néző oldalra került

Az emeltető halálát követően az örökösei, öccsének fiai tartották karban a 
kegyes örökséget. Az ötvenes évekig maradt a család tulajdonában a birtok és a 
kereszt. Az utolsó birtokos, Kovács Márta Andrásnak Bonaventura (Boldizsár) 
fiától, illetve Mátyás (1899-1979) unokájától származó dédunokája, ifj. Kovács 
Márta Mátyás (1933) volt.4

Jelenleg csak az alap-talapzat van meg ezen a helyen -  a ledöntött 
keresztszárak a mellékekkel és a feliratos tábla eltűnt a helyszínről. A szántó mai 
tulajdonosa, Vörös Ecseri Zoltán rendben tartja a maradványokat -  a körülötte 
burjánzó ecetfákat is kivágta -  és a földmunkák közben gondosan kikerüli azo
kat. Fel szeretné újítani, majd áthelyezné a négyöles mai nyomvonalának északi 
oldalára, a szántó déli végében álló és az egykori tanyahelyet jelző magányos 
diófához.

1 Az 1980-as évektől a szántóföld tulajdonosa, Vörös Ecseri Zoltán (1949) nem 
vitatja el a Kovács Márta család tulajdonjogát a keresztre. Vörösék birtoka az 
előzőekben a kereszttel szemben, az út déli oldalától húzódott a Forgó-féle 
négyöles mai nyomvonaláig. Az 1878-as telekkönyvi térkép szerint a dűlőút 
korabeli nyomvonalának déli oldalán lévő, Kovács Márta Antal nevén vezetett 
parcellával északkeletről szomszédos szállásföld, Vörös Etseri János tulajdoná
ban volt.

2 Egyes adatközlők szerint a márványtáblán Kovács Márta Antalt jegyezték 
keresztállítóként.

3 A keresztet valószínűleg a közelmúltban, 1997-ben vagy 1998-ban döntötték le. 
A birtok mai tulajdonosa úgy tudja, hogy a korpuszt és a feliratos táblát Kovács 
Márta Mátyás (1933) a faluban lévő házához vitte, ezt azonban az említett nem 
erősítette meg.

4 Kovács Márta András és Országh Verona két gyermeke: Bonaventura (a telek
könyvek és rokonai Boldizsár néven említik) és Mária (Démé, elköltözött 
Csantavérről). A özvegy férfi másodszor is megnősült és még négy fia szül
etett: Mihály (Szokola Julianna félje), Péter, János és András. Az elsőszülött 
Boldizsárnak és feleségének, Huszta Máriának két gyermeke volt: Mátyás 
(1899-1979) és Borbála (Forgó Pétemé, nem volt gyermeke). Az ősi birtok nagy 
része Mátyás tulajdonában maradt, aki Földi Juliannával (1902-1976) kötött 
házasságot és öt, felnőttkort megért gyermekük született: Mária (1920-1974, 
Vikor Istvánné, egy gyermek, az 1954-ben született Györgyi édesanyja), Imre 
(1921, még 1940-ben átköltözött Magyarországra), Sándor (1923-1984, szintén 
Magyarországon élt), Margit (1929-1995, Kozma Józsefné) és Mátyás (1933). A 
keresztes birtok utolsó tulajdonosa és a vallási kisemlék gondozója a legkisebb 
fiú, a faluban élő Kovács Márta Mátyás (1933) volt a családjával: a felesége, 
Forgó Marcella (1935) és Antal (1969) fia, aki Horváth Tündét (1967) vette 
feleségül és két gyermeke van, Csilla (1999), valamint Antal (2001).
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Dér Péter-féle kereszt
A csantavéri Dér Gyulának (1951) a Forgó-féle négyöles út déli oldalán 

elterülő birtokán egy korhadt fakereszt állt 2003-ig, melyet a családi hagyomány 
szerint a mostani földtulajdonos felmenői emeltettek a XIX-XX. század for
dulóján.1

Az 1980-as évek elején elvégzett határrendezés előtt a kereszt az út korabeli 
nyomvonala mellett állt, azon a helyen, ahol az 1909-es telekkönyvi összeírás 
szerint Dér Márton fiainak, Péternek és Antalnak 65 holdnyi szállásföldje százöt
ven méternyi szélességben húzódott az út déli oldalán.2 A közelben lévő, ősi 
Dér-szálláshoz vezető családi út elején állt a bádogtetős, öntöttvas mellékekkel 
ellátott fakereszt, mintegy 1400 méternyire a Forgó-féle négyölesnek a Bajmoki 
országútról való leválásától.

A családi hagyomány szerint a keresztállító az 1909-es összeírásban szereplő 
Dér Péter, illetve az édesapja, Márton lehetett. Az emeltetők népes családja3 
gondozta az elmúlt században és miután az 1983-as határrendezésben a négyöles 
út nyomvonalát néhány száz méterrel délebbre húzták meg -  a keresztet - , hogy 
ne maradjon a szántók közepén, áthelyezték az új út mellé. Az új kereszthely 
közelében ekkor még állt a feltételezett emeltető, Dér Péter fiának, Mátyásnak 
(1891-1963) az 1925-ben épített tanyája.4 Az elmúlt években ezt a szállást is 
lebontották.

A gondozó nélkül maradt kereszt állaga annyira leromlott, hogy 2003-ban 
kidőlt. Mivel nem lehetett felújítani, a mai tulajdonos, ifj. Dér Gyula (1951) a 
házához szállította a maradványait (Felszabadulás utca 8.) -  ma is ott vannak az 
udvarában. A kereszthelyen -  a Forgó-féle négyöles mai nyomvonala mellett - , a 
napjainkban is meglévő Börcsök-féle5 szálással szemben egy kőkeresztet fognak

állítani az örökösök.6

1 Nem tudni, hogy a fentiekben ismertetett Dér-keresztek melyikére vonatkozik 
a helynévtárban említett adat: Dérék keresztje; kereszt, a Dér család emeltette 
(Penavin -  Matijevics, 1976).

2 Az 1878-as telekkönyvi összeírásban a későbbi kereszthelyen, a Forgó-féle 
négyöles út déli oldalán Dér Márton nevén van vezetve egy jelentős nagyságú 
szállásföld. A későbbi összeírásban (1909) ez a birtok a fiainak, Mátyásnak és 
Péternek a tulajdonában volt.

3 Az 1909-es összeírásban szereplő Dér Péternek négy fia és három leánya volt
-  Mátyás, András, Péter, Mihály, Cecília, Borbála és Mária. Az egykor egységes 
Dér-birtok egyik részének jelenlegi tulajdonosa, iíj. Dér Gyula (1951), akinek
a nagyapja, Mátyás (1891-1963) volt a fiúk egyike. Dér Mátyásnak az Angyal 
Viktóriával (1892-1972) való házasságában két fia született: Imre (1920-1980, 
László Viktória félje) és Gyula (1926-2001, Anitics Mária félje). Az elsőszülött 
Dér Imrének és az 1929-es születésü feleségének két leánya van: Rózsa (1948,
Januskó Petemé, két nőtlen fiú, Atilla 1977 és Frédi 1970 édesanyja) és Irén 
(1954, Vörös Ecseri Zoltánné, szintén két gyermek -  Adrianna 1976 és Zoltán 
1982 -  édesanyja). A másodszülött Dér Gyulának is két gyermeke van az Anitics 
Máriával (1930-2005) kötött házasságában: Antal (1949, az 1951-es születésű
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B ozsik  H óra két gyerm ek -  Zoltán I9 7 0 é s  Edith 1972—édcnpjja) é s G yula
<1951, Koona R om  íegc|.

4 M ások szerint a  k o ieszí jóva l későbbi, mert azl a  gyen n ck ick n  D ér András, az  
1891-bem s n ik ld !  M átyásnak testw rc em d tetle  a z  1930-as é v d k n  a z  apjától 
örökök b ir tÉ m i E zi a  fdlteftelczcst igazolja az a  lén y k ,h q ^ a z  1930-as év ig  a  
iéaképek egyik e sem  jetö fi.

5 B őrcsők G áspár (1 9 4 2 ) tfek s^ c , Dér E in iaciid a  (19 4 9 ) sz ir ta ia k ieR S z ld  fd á l- 
tiltö, m ajd gnn&wint D ér családi ezen  agának a  tagja.

é  D ér G yula é s  fódesege, K ozm a R ozsa (1956) a gyen n rk rM rf- Z solttal (1975 , 
Komic Eküké ffesjje), Arankával (1 9 8 1 , Bodnár Robatraé) é s  A flü M  (1 9 8 9 ).

Szokola-kereszt
M ^ s á z in É m ^ a n K ii lahaszéi&ol, a Bajmok-Csaulan«vi ét deli oldalán, 

az im. Do^kutnáláll az 39044Men Szokola Ferenc által a saját birtokán11 em dtddt 
kokcveszL

A  ftê aiapotni áflla, inomokko kereszt talapzatának Ét Üclöi, északkeleti olda- 

üáoaak fefejfiibm  ofo*taktólaBa a koiárago műhely megjelölése:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE 
EMELTETTÉK

SZOKOLA FERENCZ
ÉS NEJE

FARKAS TERÉZ 
1904

A öMziöffit wpa fötóffészem dS&eJfŷ ezetít fémiönitwíByii iartraákaÉ: IMRR^jia, 
topasz és MariaHjtoÉMarmifflL A diszesaen kükéggeittt tiahffgaiŽB Masán egy repe
dés flÉflfnatté -  w m  ttaaárai, togy a mailláss ioiyaaaiHűök l^^tkczBKBB^-c; v ^ y  egy 
kooibbi iedmtiesemdkain^^

Kémieses, hogy a kereszt eredeti helyem álft-ê  ment a Lmjíkí5» nagyobb 
^»llMsflarcy W2KÉ0 rsariariFi és az OffSZaggUtt kgwgsyfepygMl^apiriA ■yĉ ÉÜ szögiben a 
hmszarilik századi ttaképek neara Jdzük. Ha a mai helyen á ll, fmm&nntí&dképpm 
zavat az 1915-ben átadóit vasu&MMsal kiepifeesekos; igy iobfesMr is übelyczhet- 
ttek (tizmetenByi krazetben). Eseflkg darabokiban hevert a MwwÉáffcifl koretöesa 
(ezért nem jelzik a ttesképek) — m ól viszont nem tudlak a csMMtagpL1

A második vOagjhaboríi utam vagyon k isa p is ln n  a m ű i  dhwsziiettte a 
kereszt kőmjfdd birtokának nagy veszel, de a vallási krwinlffart to^ábbaa is a 
sajafliáonak tekhtók és gondozz^
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1 Az 1878-as telekkönyvi összeírás szerint a Bajmok-Csantavéri út déli oldalán 
elterülő Kálvária határrészben, ezerötszáz méternyire nyugatra a Csík-értől, 
a 2313-23-as telekkönyvi szám alatt bevezetett, jelentős nagyságú szállásföl- 
det Szokola Pál örököseinek a nevén vezették. Harminc év múlva, az 1909-es 
összeírásban a birtok Szokola Ferenc és Lajos fivérek tulajdonában volt -  a 
658-as házszám alatt bevezetett falusi lakóházuk is fele-fele részarányban volt 
bejegyezve.

2 Az országút mellett álló keresztet valószínűleg mindkét világháború alatt (után) 
ledöntötték, és ezért nem jelezték a huszadik századi térképeken (1925, 1930, 
1956). Kérdéses azonban az 1904-es eredeti helye is, amely valószínűleg az 1915- 
ben átadott vasút nyomvonalába esett.

3 Az emeltetők Csantavéren élő (Március 8. utca 6.) leánya, özv. Berényi Imréné 
Szokola Ilona (1919) szerint a keresztál Htoknak kilenc gyermekük született. Öten 
még élnek: özv. Berényiné Szokola Ilona, Veréb Antalné Szokola Viktória (1937), 
özv. Horváth Ferencné Szokola Mária (1924), Kovács Kálicné Szokola Rózsa és 
Szokola Ferenc (Barkóéi Erzsébet férje).

ÚJZSEDNIKI KÖZKERESZTEK

Csantavér község határának északnyugati részén -  a Csantavér-Bajmoki út és 
a zimonyi vasút kereszteződésének környékén a húszas években egy új, telepes 
falut alakítottak ki, amely a kezdetekben közigazgatásilag Csantavérhez tartozott 
(határát a Rónatábla és a Nagymajor csantavéri határrészekből hasították ki), a 
nevét pedig a közelebbi faluról kapta: Újzsednik (Növi Žednik). Új-Nagyfény 
régen tanyavilág volt. Csak a század elején, azaz az 1920-as évektől kezdve 
telepítik, de kezdetben szétszórtan helyezkednek el a szállások, tanyák 
a határban, számuk mintegy 300. Nevét az új telepítéstől kapta, mivel 
állandóan népesül, sőt egyre jobban önálló településként is emlegetik. -  írják 
1976-ban a Penavin -  Matijevics-féle helynévtárban.

A források szerint a telepítésig nem volt egy határbéli, pusztai kereszt sem a 
térségben. Kutatásaink szerint a mai közkeresztek az emeltetésüktől napjainkig az 
eredeti helyükön, a jelenlegi temető területén állnak.1

Az újzsedniki temető közkeresztjei

A betelepített faluban már a húszas évek elején kialakítottak egy pravoszláv 
temetőt2 az új telepesek részére -  a falu keleti végében, a Csantavéri út és vasút 
kereszteződésének déli szögletében (654 négyszögöl területen a 38141 telek
könyvi szám alatt bevezetett parcellán). Az ekkor kis számú római katolikus hívő 
továbbra is a városi, a nagy fényi, illetve a csantavéri temetőben temetkezett. Nem 
tudjuk, hogy volt e közkereszt a második világháború után felszámolt első (pravo
szláv) temetőben -  valószínűleg nem, mert a többi telepes falu temetőjében sem
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emeltettek közkeresztet a 20-30-as években és az 1925-ös részletes térkép sem 
jelez hasonló objektumot.3

A telepítést követő első évtizedben már kialakult a későbbi falu arculata és 
lakóinak felekezeti hovatartozása. A vasút keleti oldalán zömmel a betelepülők, 
míg a nyugati oldalán a környező szállások összevonásával a római katolikusok 
építették fel házaikat.

1934-ben rendezték a temető- és templomhelyet.4 A nyár folyamán kijelölték 
a pravoszláv templom helyét a keleti falurész központi részén, valamint a római 
katolikus hívők részére új temetőt nyitottak -  szintén a központi részen -  a 
zimonyi vasút és a Betyárút kereszteződésének északi szögletében, szemben a 
vasútállomással.5

Nincs arra vonatkozó adatunk, hogy temettek-e ezen a helyen. A második 
világháború után mindkettőt felszámolták és megnyitották a mai, egységes 
temetőt a főutca és a vasút kereszteződésének északkeleti sarkában, illetve a 
Kosovo utca, a főutca és a vasút által bezárt térségben. A temető déli oldalán 
egy keskeny sávot napjainkban is a római katolikus hívők használnak, amely a 
na-gyobb, pravoszláv résztől csupán a főbejáratnál kezdődő temetői főúttal van 
elválasztva.
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Újzsedniki római katolikus temető (1935)
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Temetői fakereszt
A temető katolikus részének központi 

térségében az elmúlt évig egy keleti irá
nyba fordított, korhadásnak indult, romos 
fakereszt állt a főút déli oldalán. Az 
állagából ítélve, még a temető-nyitáskor, 
az 1930-as évek közepén emeltethették, 
bár az adatközlők szerint a világháború 
alatt hozták át a temetőbe valahonnan a 
falu környékéről.

Még lefényképezhettem a romos 
objektum ot, amelynek csupán a 
függőleges szára meredezett torzul a 
sírok fölé. A rozsdamarta pléhtetőzete 
és a cifrázott végű, korhadt vízszintes 
szára az alapjánál hevertek. A bádog
mellékei közül az INRI-tábla még az 
állórészen függött, ahogyan a derékban 
félbetört korpusz alsórésze is. A korpusz 
alatt elhelyezett egykori, feliratos tábla 
szövegét megsemmisítette a rozsda.

Temetői kőkereszt
2004-ben, a nagyfényi plébános 

kezdeményezésére a két falu, Nagyfény 
és Újzsednik hívőinek, valamint a 
Milodanović családnak pénzelésében 
és kivitelezésében egy betonkeresztet 
emeltettek a fakereszt helyén.6

A betonalapba helyezett kereszt egy
etlen tartozéka a fémöntvényü, kisebb 
méretű korpusz, mert az INRI-jelölést 
vésettel oldották meg. A keresztszár 
keleti oldalán, a korpusz alá vésett, hor- 
vát nyelvű felirata:

KRIŽ JE 
PODIGNUT 
NA SLAVU 

BOŽIJU 
2004
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VJERNICI 
S. IN. 

ŽEDNIKA

Vagyis: A kereszt Isten dicsőségére lett emeltetve 2004-ben a nagyfényi és 
újzsedniki hívők által.

A május 15-én felszentelt új keresztről a Zvonik havilap is beszámolt a júniusi 
számában.

Pravoszláv kereszt
1998-ban az újzsedniki pravoszláv hívők is emeltettek egy kőkeresztet a 

temető bejáratánál. A főút kezdetének északi oldalán kialakított betonalapra hely
ezett, szürke selyemtéglából kiépített talapzatba helyezték a tartozékok nélküli, 
lóherevégű, műkőből készült keresztet. Az emeltetők nem tartották szükségesnek,

hogy felirattal jelöljék meg a szélesebb 
környéken is egyedülálló pravoszláv köz
keresztet, csupán az emeltetés dá-tumát, 
1998. VII 29. vésték bele az alapját 
képező betonlapba a keleti oldalon.

1 Az 1925-ös évi kataszteri felmérésekben 
készült részletes térképen nem jelöltek köz- 
keresztet sem a faluban, sem a környékén.

2 SzTL, F:275.12.1.
3 Kivételt képez a rátái temető Bajmokon, 
ahol

a temetőnyitáskor egy kőkeresztet emeltettek 
a pravoszláv hívők (lásd ott).

4 1934 októberében jelentette a Műszaki osz
tály, hogy az ún. Agrár reform likvidációs 
bizottsága már kijelölte Növi Žedniken 
(Újzsednik) a temető- és templomhelyet 
(SzTL, V 4500/1934).

5 Mindez jól látható a Prochazka városi 
mérnök által 1935. augusztus 5-én készített 
telekkönyvi helyrajzon, amelynek a követ

kező megnevezést adta: Situacija rim.kat. gro-
blja u naselju kod stanice Žednik u opštini Čantavir - 1 hold és 283 négyszögöl 
területen a vasúti megálló közelében, a 2708-as telekkönyvi szám alatt vezetett 
parcellán (SzTL, F:275.12.1).

6 Az E-5-ös úton levő szállásánál 2004-ben szintén közkeresztet emeltető 
Milodanović Marko és családja (lásd a verusicsi kereszteknél).
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ÚJABB KUTATÁSI EREDMÉNYEK

Az előző kötetek megjelenése után is folytattuk a szabadkai szakrális kisem- 
lékekhez kötődő levéltári kutatásokat, melyek folyamán előkerült néhány, az 
előző részekben leírt kereszthez fűződő adat. Amint az alábbiakban látni fogjuk, 
ezek nem változtatnak lényegesen a már közölteken -  a keresztállítás idején, 
illetve az emeltetők kilétén -, mégis érdekesebbé, gazdagabbá tehetik eddigi 
ismereteinket.

Az I. könyvben említett, 1823-ban készült Wüstinger-féle, várost ábrázoló 
térképen a későbbi Széna téren -  a bíróság mai épületének vonalában -, az 
utca közepén egy közkereszt van bejelölve. A Pacher-féle jegyzékbevételkor 
(1844), illetve Demerácz tanácsnok jelentésekor (1845) már nem volt meg
-  emeltetőjének kilétét, állításának évét, formáját, anyagát nem tudjuk megha
tározni.1

Az 1827-ben emeltetett zobnaticai, bajsai Vojnits István-féle fakereszt 
helye a munka harmadik részében leírttól mintegy 100-150 méterrel északabbra 
volt, a mai birtok silóinak bejáratával szemben, az E-5-ös nemzetközi út keleti 
oldalán. A helytörténész Kocsis Antal 1994-ben megjelentetett könyvében2 azt 
írja, hogy ezen a helyen egy kovácsoltvas kerítéssel övezett négyszögletes tér
ben kőkereszt állt, melynek alapzatán, kétoldalt egy-egy magasabb kőszobrot is 
elhelyeztek. Szerinte a köznép a XIX. század második felében birtokos Vojnits 
Gáborról nevezte el a keresztet, melyet a két világháború között a Varga család 
tartott karban. Valószínűleg e kései Vojnits örökös cserélte fel az eredeti fa
keresztet a leírt kőkeresztre, amelynek a történetéről keveset tudott közölni a 
helytörténész is. 1945-^6 folyamán lerombolták és a helyén évtizedekig nem 
volt semmiféle jelölés. Az adatközlők szerint azonban néhány évig egy durván 
ácsolt kereszt állt ezen a helyen -  mellékek nélküli, két fadarab kereszt alakban 
összeszerelve. Napjainkban már ez a fakereszt sincs meg.

Az 1854-ben emeltetett Vukovits József és Antal-féle kereszttel (II. könyv) 
kapcsolatban a gazdasági tanács 1854-es évi jegyzőkönyvének idevágó részlete: 
981.- Ugyanaz jelenti (Tumbász Mátyás Sz. Teréz-templomi gondnok), mi
szerint Vukovits Jósef, és Antal testvérek a tavankúti pusztán általok felál
lított keresztfa fentartására alapítványul a Sz. Teréz templom pénztárába 
30 vftot tettek le.

Az 1800-as évek második felében, a Vukovits család által emeltetetett köz
keresztekkel kapcsolatban a források több, egymásnak ellentmondó adatot közöl
nek, amelyek pontosítására már nincs módunk A fent említett templomgondnok 
valószínűleg helyesen nevezte meg Tavankút-pusztát és az emeltetés évét is
-  ezek szerint Mokossay M. tévedett, amikor a jelzett keresztet Sebesics-pusz- 
tára lokalizálja: 165. Crux lignea in praedeo Sebesics a Josepho et Antonio
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Vukovich a 1854 20/V erecta et 25-20 cor provisa. A fentieket támasztja alá az 
alábbiakban említésre kerülő, 1877-es háromszögelési felmérés anyaga is, amely 
szerint Tavankúton, a 221-es háromszögelési pontként egy út melletti, a Vukovits 
Antal földjén álló keresztet határoztak meg. A Futos melléknevet viselő Vukovits 
Antal szántójának tőszomszédságában Vukovits József, a valószínű fivér birtokát 
jelzik az anyaghoz mellékelt térképen. Az összehasonlító térképelemzés szerint 
ez a kereszt a későbbiekben, 1907-ben emeltetett és ma is álló Vuković Bela-féle 
kereszt helyén volt (II. könyv).

Volt egy másik pusztai közkereszt is, melyet Vukovits József egyedül állított. 
Tormásy G. Szerint 1856-ban emeltette Tavankút-pusztán. Ez az adat valószínűleg 
téves, legalábbis a helyet illetően. Ez a kereszt Sebesics-pusztán állhatott, a kora
beli Vukovits Boldizsár-féle birtokon, akinek József nevű fia és egyik örököse 
lehetett az emeltető 1856-ban. Egy utólag fellelt levéltári okiratban3 Vukovits 
József V. köri lakos 1864. június 20-án kérvényezi, hogy a tanács adjon bizonyl
atot az 1864. április 9-én elhunyt Vukovits Boldizsár, Bács-Bodrog vár-megye 
volt táblabírája és helybeli lakos természetes örököseiről. A körtanácsnoki jelen
tés után megkapja a bizonylatot, mely szerint az elhunytnak természetes örökösei 
a következők: özvegye, született Piukovits Erzsébet és a tőle származó gyerme
kei, József és Jakab fiai, valamint a leánya, Aloyzia -  Fratricsevits Pétemé.

E szerint a II. könyvben feldolgozott Sokčić-kereszt helyén a Vukovits József 
(Boldizsár fia) által 1856-ban emeltetett kereszt állt. Az ugyanebben a könyvben 
említett Vukovits József és Antal testvérekét pedig Tavankút-pusztán állították fel 
1854-ben, valószínűleg a mai Vuković Bela-keresztnél.

A palicsi fürdő parkjában 1856-ban keresztet állító Balázs Mária, Kádár 
Sándor (III. könyv) özvegye már férjnél volt a vallási kisemlék emeltetésekor. 
A szabadkai levéltárban őrzött anyakönyvben olvasható, hogy Balázs Mária, 
Kádár Sándor 49 éves özvegye a Szent Teréz-templomban, 1849. február 14-én 
esküdött az ötvenéves Horváth Mihállyal, Ludasi Judith özvegyével. A keresztja
vító unoka Nagy Hegyesi családnevét is sikerült tisztázni. A Szent Teréz-plébá- 
nia 1841-es évi házassági anyakönyvében található bejegyzés szerint Hegyesi 
Nagy Ferenc, István és Tallós Panna 22 éves hajadon fia február 15-én esküdött 
Kádár Rozáliával, Sándor és Balázs Mária 17 éves hajadon leányával (az egyik 
násznagy a Piri melléknevű nemes Balázs Bertalan volt).

Varga Pálnak (1825, Pál és Balog Ilona fia) és nejének, Dobos Klárának 
(1829, Ignácz és Balog Anna leánya) keresztállítási folyamodványát (I. könyv) 
a 137-es pont alatt, 1861. március 7-i ülésén tárgyalta a Tanács: 137. Varga Pál 
és neje Dobos Klárának folyamodványa -  melyben egy Szt. Kereszt felállí
tására egy bizonyos tért kijelöltetni kérnek.- Határozat: Ezen folyamodvány 
vélemény adás végett Vojnits Gergely tanácsnok Urral közöltetik.4

Az emeltetők halála után gondozók nélkül maradt a kereszt. A XX. század 
elejére már nagyon leromlott az állaga. Az alapítványi pénzek felhasználásával 
1912-ben kezdeményezte a Szent György-templom plébánosa a felújítását. A 
Tanácshoz 1912. március 26-án benyújtott folyamodvány:5 Tekintetes városi
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Tanács! Hivatalos tisztelettel jelentem, hogy a Varga féle úti kereszt (a 
Vesselényi utón) kerítése teljesen elpusztult, csak a sarokkövek darabjai 
láthatók még helyükön; a kereszt maga is megrongálódott a hoszu idő alatt. 
A kegyeletes tárgy meg a terek rendben tartásának gondolata megkívánják 
a kereszt megújítását. Ezért a Szabadka szt. györgyi templom gondnok
sága, mint a melyhez ezen kereszt gondozása is tartozik, elhatározta, hogy 
a keresztet kijavítja, megtisztítja és 3 szép lépcsővel magositja oly formán, 
mint a szabadságszobor látozik magasítottnak és az elavult kereszt korlátot 
mellőzi ezen a czímen. Midőn ezen jelentésemet van szerencsém a tekint. 
Tanácsnak, illetve az utczarendező m. t. Bizottságnak becses tudomására 
hozni maradtam a tekintetes Tanácsnak alázatos szolgája: Kuluncsich Pál 
pleb. Szeptember 20-án már az elvégzett munkáról tudósít a plébános, és további 
kéréseket fogalmaz meg: Tekintetes Városi Tanács! Tisztelettel jelentem hogy 
a Vesselényi út menti -  Varga féle kereszt megújítása és újrafelállítása imár 
végéhez közeleg és esetleg már e hó 29én nyilvánosan fogjuk megszentelni, a 
mikor is nagyobbszámú közönséggel fogjuk körülállni a keresztet. Miután a 
város nyilvános tereit úgy is rendben tartja és ezt a kis teret sem hanyagolja 
el: kérem tisztelettel a tekintetes Tanácsot kegyeskednék -  ha lehet -  már 
a jövő héten a teret feltisztíttatni, nivelláltatni és valami szokásos ütmen ti
-  köztereken használatos -  diszszel ellátni. Kiváló tisztelettel! Szabadka 
1912. IX/20. Kuluncsich Pál plébános. A címzett eleget tett a kéréseknek, sőt 
még aszfaltburkolattal is ellátta a teret, illetve a kereszt közvetlen környékét
-  erről tanúskodik a budapesti székhelyű Magyar Aszphalt Részvénytársaság 
1912 decemberében keltezett végszámlája, melyet a következő megnevezéssel 
láttak el: Szabadka sz. kir. város részére A 22253/912 sz. taná-csi határozat 
alapján a Lutheránus templom előtti keresztnél végzett aszfalt burkolási 
munkálatokról. Tehát az első könyvben közölt, 1925-ben készült fényképen 
látható kisemlék a Varga Pál-féle kereszt felújított változata.

1830-ban már javítani kellett a Prágai Kőhíd utcában, az 1807-ben emeltetett 
fakeresztet, az ún. Vöröskeresztet (I. könyv). A gazdasági tanács a jelzett évben, 
384-es szám alatt tárgyalt a keresztjavításról, melynek levéltári anyagát a 17-A- 
10/aec. 1830-as jelzéssel helyezték a városi levéltárba. Az 1830-as évi gazdasági 
beadványok mutatójában a következő megnevezéssel vezették az idevágó foly
amodványt: 384 -  Crucis ad Pragay Híd plateae pro restaurationem...

1874-re tönkrement a fakereszt és a környékbeliek egy vörös márványból 
készültre cserélték. 1874. január 20-án fordultak a Tanácshoz6

Tekintetes Tanács !
Igen kegyeletes kötelességet vélünk leróni akkor, a midőn a város 6. 

körében volt úgynevezett vörös kereszt helyébe -  mely eddig fakereszt volt 
s jelenleg összeomolva van -  egy egész újat márványkőből szándékozunk 
felállítani, midőn tehát e szándékunkat a város 6. 7. 8-ik köri s tekintve az 
adakozók nevében tudomásvétel végett bejelentenénk, maradunk

Szabadkán 1874. évi január hó 20-án
Az összes adakozók nevében teljes tisztelettel

Ivanics piri Pál Klénó Márton Huber Jósef
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Részlet az 1874-es évi tanácsülési jegyzőkönyvből: 325/46. Felvétetett 
Ivanits piri Pál és több helybeli lakosok beadványa, melyben tudomására 
hozzák e város hatóságának, miszerint a 6-dik körben levő jelenleg már 
összeomlott vörös kereszt helyébe egy új márványkő keresztet vásárolni és 
azt a 6 .7. és 8-dik kori adakozók nevében fölállítani szándékoznak. -  Tanácsi 
határozat: Ezen bejelentés folytán a kérdéses márványkő kereszt fölállítása és 
annak a bejelentők önköltségén leendő fenntartása tanácsilag megen-gedtet- 
vén, erről a nevezett bejelentők tudomás végett felzetileg értesítetnek.-

Az 1860-as felmérésű, Ludast és környékét bemutató térképen jól látható, 
hogy a Katona Péter-féle kereszt (I. könyv) helyén már a felmérés évében állt egy 
határbéli kereszt. A jelzett térre vonatkozó keresztállítási adatok utólagos elemzé
sével valószínűsíthető, hogy a leírt helyen az 1850-es évek második felében a 
Petrik József által emeltetett kereszt állhatott, amit az első könyvünkben már 
lehetőségként felvetettünk, és ennek helyébe emeltette Katona Péter 1912-ben a 
mai kőkeresztet.

Az 1892-ben Györgyén-pusztán keresztet állító (II. könyv) Milyacski Maták 
Antalnak és feleségének, Simíts Rozáliának a városi háza az 1800-as évek végén 
a Gréci utcában volt (VI. kör 165) -  a mai Sienkiewic utcában. A ház 1906-ban a 
keresztállító István fia (Szkenderovits Cecília félje) örököseinek a tulajdonában 
volt.

A Bajai temetőben 1891-ben két közkeresztet emeltető özv. Prádé Istvánné 
Berényi Katalinnak fia, Prádé József 28 évesen 1869. november 24-én esküdött 
Faragó Etelkával, István és Horváth Erzsébet 18 éves leányával a Szent Teréz- 
templomban (I. könyv). Ők voltak a közkereszt feliratában említett Prádé 
Marczel szülei.

A Szegedi szőlőkben 1899-ben keresztet állító Haverda Boldizsárnak a felirat
ban feltüntetett Szoukop Mariska a második felesége volt (I. könyv). Az anyakönyvi 
bejegyzések szerint Haverda Boldizsár, Mátyás és Volly Franciska 23 éves fia 1869. 
augusztus 18-án esküdött a Szent Teréz-templomban Kovácsevits György és Ikotics 
Mária 16 éves leányával, Ilonával. Nincs arra vonatkozó adatunk, hogy mi történt a 
továbbiakban a későbbi keresztállító első feleségével.

Más közkeresztek esetében is megfigyelhető jelenség a XIX. században, 
hogy a tövükben (árnyékukban, védelmükben) helyezték el a nemkívánatos cse
csemőket az édesanyák. A Lázár-kereszthez (I. könyv) fűződő ilyen eseményről 
olvashatunk az 1872. április 30-án tartott gazdasági tanácsülés jegyzőkönyvében: 
1839/230. Sztipics Kristóf tanácsnok jelenti hogy Jermits István előtte 
megjelenvén előadá miszerint az előtt való napon a Radanováczi krumpli 
földről haza menetkor, a majsai szöllők közt levő ’s úgynevezett Lázár 
Keresztnél gyengén bepólyázva leány gyermeket talált továbbá jelenti 
hogy a gyermeket Szöllösi Terézia névre megkereszteltette és hogy Lazits 
Annának további ápolásra átada.

A Lázár-kereszttel kapcsolatos egy szintén 1872-ben kelt, a Kiskőrösi út 
mentén felszaporodó vizek kapcsán készült jelentés is, melyben a keresztnél 
húzódó Körösi út egyik korabeli ágát (vsz. a későbbi Makk utcát) Lázár-féle 
útnak nevezik.7
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A Sándori kapunál álló Vojnits-féle keresztet (I. könyv) elég gyorsan átke
resztelte a köznép, mert mintegy 50 évvel az emeltetése után, a közelben lakó 
Malagurszky családról nevezték. Részlet az utcaszabályozás kapcsán az 1871- 
es évi gazdasági tanács üléseinek jegyzőkönyvéből: 2278/670. ... miszerint 
az úgynevezett „Pétervár”-i kapunál a9 Malagurszky féle kereszt mel
lett az egyenesen vezető út magános telektulajdonosok ... Ugyanebben 
a jegyzőkönyvben: 2270/2171. Felolvastatott Milodanovits István tnok 
elnöklete alatt a f. évi 2278/670 sz. alatt kelt határozathoz képest a pétervára- 
di kapunál a Malagurszky féle kereszt mellett elvezető útnak miként teendő 
egy más vonalba vezetése ...

A Ludas-pusztán 1852-ben keresztet állító Kádár Györgynek a kereszt feli
ratában jelzett Mihály fia 27 évesen, 1842. január 12-én esküdött a Szent Teréz- 
templomban Veér Erzsébettel, István és Balázs Ilona 16 éves hajadon leányával 
(III. könyv).

A Katona Sörke György által 1855-ben emeltetett ún. Fehér-kereszt (I. 
könyv) a Halasi úton, alig két évtized alatt már a közigazgatási adminisztrációba 
is bekerült hivatalos tájékozódási pontként. Részlet az 1873-as évi gazdasági 
tanácsülés jegyzőkönyvéből: 4358/1790 ... fehér kereszt melletti kút tisztítása 
... -  majd 1875-ben, szintén a gazdasági tanácsjegyzőkönyvében: Vojnits Gábor 
gazdasági tanácsnok bemutatja többek mellett a fehér keresztnél javítandó 
átjárathoz szükséges téglamennyiségről írt jelentését.

A város összterületének (város és pusztái) 1877-ben elvégzett felmérési
-  háromszögelés -  anyagában az 525-ös számú háromszögelési pont: Györgyénben 
egy kőkereszt a bajmoki határ mellett. A berajzolt vázlaton látható a Dulits 
Dániel (Dávid) és Jakab által 1875-ben emeltetett, a bajmok felöli határút és a ma 
is meglévő dűlőút kereszteződésében álló kőkereszt (II. könyv.)8

A fenti felmérésekben már berajzolták a mai felsőtavankúti temető északi 
részét a nagykereszttel (II. könyv), melyet a Vukovits család emeltetett 1875-ben a 
városi közlegelőn kialakított temetőrész megnyitásakor (tanácsülési jegyzőkönyv 
1875). Az 1877-es felméréskor magát a keresztet vették háromszögelési pontnak: 
637. Tavankúton, temetői kereszt. Tehát téves a II. könyvben közölt, Mokossay 
M. által jegyzett adat, miszerint már 1873-ban felállítatta a család a temetői a 
keresztet, erre két évvel később, az 1875-ös temetőnyitáskor került sor, ahogyan 
az Tormássy Gábor munkájában olvasható.

A felsőtavankúti temetőt a későbbi években is bővítették -  pl. 1918 év nyarán 
a város tulajdonában lévő, bérbe adott szántókból egy lánc nagyságú területtel. 
A tavankúti plébános folyamodványát követően az 1918. augusztus 10-én tartott 
tanácsülés 19977-es számú határozatának értelmében elvégezték a bővítést, de 
az új temetőrész beszentelését csak a következő év húsvétjára tervezték, illetve 
a város által adományozott fakereszt felállítását követően. Berger Antal plébá
nos 1919. február 20-án újabb levélben9 fordult a Tanácshoz, amelyben többek 
között ezt írja: A tavankúti róm. kath. plébánia hivataltól 119. szám -  Mivel a 
felsőtavankúti régi temetőt a tekintetes városi tanáccsal egyetértve 1 lánccal 
megnagyobbítottuk, mély tisztelettel kérem a tekintetes Tanácsot, hogy ezen 
megnagyobbított területre a városi áccsal egy díszes fakeresztet állíttatni
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kegyeskedjék, hogy ezen új temetőrész husvétra az egyházi rendelkezések 
érteimében beszentelhető legyen. Az 1919. április 2-án tartott tanácsülésen 
meghozott határozatban10 utasították a mérnöki hivatalt a fakereszt elkészítésére 
és felállítására, amit néhány napon belül el is végzett a hivatal. Nem tudni a nap
jainkban már elenyészett vallási kisemlék pontos helyét, ahogyan az 1875-ben 
emeltetettnek sem -  jelenleg csak egy, leromlott állagú kőkereszt áll a temető 
északi oldalán (II. könyv).

Az 1877-es felmérésekben egyes határbéli keresztet háromszögelési pontnak 
vettek, míg másokat csak berajzoltak a mellékelt térképeken. A más helyen leírtak 
mellett az első csoportban található még a Vukovits Antal tavankúti szántóján álló 
(321.), valamint egy, a Mélykúti úton levő kereszt Felső-kelebián (309.). A térké
peken továbbá berajzolták a felsőkelebiai Osztrogonacz István-féle keresztet, a 
Rédl-féle egykori kastély közelében levőt a Halasi út mellett, valamint a kelebiai 
Balkó Mácsai-keresztet a Mélykúti úton (II. könyv).

1877 áprilisában kérvényezték a Sztipich fivérek, Máté és Lázár a Pacséri 
út és a Krivaja kereszteződésénél lévő birtokukon az ún. Kaponyára vivő út 
kiigazítását -  a mai misiéevói műút nyomvonalának kialakítása az egykori 
Györgyén-pusztán. A levéltári tárgyhoz11 mellékelt kézrajzos térképen az 1869- 
ben emeltetett kereszt (II. könyv) a Pacséri út északi oldalán levő nagyobb 
birtoktesten található, amelyen Stipics Máté és Lázár szállásaként jelölték a négy 
épületből álló majorságot.

Egy 1864-es levéltári anyagban12 további életrajzi adatokat találtunk a Ricza 
melléknevet viselő Birkás István családjáról (Birkás-keresztek az I. és II. 
könyvben). Birkás István és József fivérek, valamint a már elhunyt Ágoston tes
tvérük gyermekei, Gyula, Kálmán és Róza egy bizonylat kiadásáért folyamodtak 
1864. október 4-én a Tanácshoz, amely szerint ők, a felsoroltak a természetes 
leszármazottai és egyedüli örökösei a folyó évben elhunyt özvegy Birkás 
Józsefné Stefkovits Anna édesanyjuknak, illetve nagyanyjuknak.

Az 1863-ban emeltetett Vér Ferenc-féle kereszt (I. könyv) feliratában jelölt 
Vér Juliannát 1848 január 6-án keresztelték a Szent Teréz-templomban. Ugyanitt 
esküdött 1866. szeptember 26-án az 1839-ben született Varga Károly ügyvéddel, 
Lukács és Szkenderovits Alojzia fiával.

Az 1863-ban a Zombori kapunál keresztet állító (I. könyv) Kosztolányi 
Mihályt nemesként jegyzik a Szent Teréz-templom 1842-es évi esküvői any
akönyvében, amely szerint a nevezett, a már elhunyt Mihály és Sziszay Róza 
34 éves hajadon fia január 12-én esküdött a szintén hajadon Zomborcsevits 
Juliannával, a már elhunyt József és Krizsánovits Jozefa 37 éves leányával. A 
századfordulóra feledésbe merült a Kosztolányi-kereszt emeltetőjének a neve 
is, mert egy 1903-as évi levéltári anyagban a következő módon írják le: Mély 
tisztelettel alulírottak azon kérelemmel bátorkodunk a tekintetes Tanáts elé 
járulni, miszerint a zombori és szivaczi út sarkán fennálló kereszttől, vagyis 
a Szaghmeiszter Erneszt és Hankó féle telep napnyugati ugar földektől- a 
zombori utón lévő vámházig egy méter szélességű járda építését elrendelni 
szíveskedjék. 13
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Az 1862-ben a városban emeltetett Osztrogonacz-keresztet eredetileg 
a mai helyétől néhány méternyire délkeletre, a Vörösmarty és a Péter utcák 
találkozásánál kialakult szabálytalan tér közepére állítatták -  ahol az 1884- 
es várostérképen be van jelölve. Az 1908-ra tervezett utcakövezést zavarta 
volna a kereszt, így a város kezdeményezte a mai helyére való áthelyezését
-  néhány méternyire északnyugatra az eredeti helyétől. A mérnöki hivatal 
megkereste a helyi plébánost és a család képviseletében Osztrogonacz János 
fogimnáziumi tanárt, akiktől írásbeli beleegyezést kértek a tervezett áthelyezésre. 
Az említetteknek semmi kifogásuk nem volt ellene, ha a város ezt a saját költsé
gén teszi. Minderről írásban is nyilatkoztak 1907. szeptember 27-én. A felmerült 
kiadások miatt az áthelyezést csak 1908 februárját követően végezték el -  a 
költségeket pedig a kereszt gondozási alapítványából fedezték.14

Felvetődött a kérdés, hogy hogyan kerülhetett az 1886-ban Verusicson 
emeltetett bajsai Vojnits Lukács-féle kereszt (111. könyv) az 1882-ben készített 
telekkönyvi térképre. Két lehetőség adódott: vagy már egy, az előzőekben 
meglévőnek helyébe állították Vojnitsék a kőkeresztet, vagy utólag javítottak 
a térképen. Ez utóbbi az igaz, mert 1906-ban revidálták ezeket a térképeket és 
egyes szelvényekre bejelölték az időközben történt változásokat. így került, 
pl. az 1893-ban megnyitott zimonyi vasút is a 11 évvel előbb készített térkép 
megfelelő szelvényeire.

A györgyéni Stantich Iván-féle kereszt (II. könyv) 1923-as felújítójának, 
Dulić Marknak tévesen jegyezték fel a születési és elhalálozási évét. A Bajai 
temetőben lévő családi mauzóleum feliratának adatai szerint a nevezettnek élet
rajzi adatai: 1873-1924. A keresztet a második felesége, Julija Kuntić gondozta 
a közös gyermekeikkel: Markkal (1912-1985) és Lajčoval (1913-1975), illetve 
ezek családjával.

A Balázs Piri József-féle kereszt (I. könyv) állítójának fiáról, illetve a kereszt 
1935-ös évi áthelyezőjéről jegyez néhány érdekes életrajzi adatot Damjanovné 
Zimmer Sarolta (az anyja Balázs Piri leány) az így éltünk Szabadkán, 2003- 
ban megjelent munkájában. A távoli rokon, az 1905-ben keresztet állító Balázs 
Piri József fiáról, Jánosról a harmincas évekre vonatkozóan írja: Jani nagyon 
távoli rokon volt Balás Piri János. Valahol a Halasi úton lakott egy kis utcá
ban, valamit nem tudtunk elintézni a határátlépés ügyében, őt ajánlották. 
Elmentünk hozzá, így ismerkedtünk meg. Egy-két évre ezután megnősült. 
Beleszeretett volt szomszédunknak, Koncznak a lányába, a szép Macába. 
Koncz hallani se akart Janiról. Aztán addig erőszakoskodtak, hogy végre 
is engedett, de se hozomány, se bútor, se stafirung, semmi. Jani ekkor egy 
nagyobb házat vett a mi utcánkban (Magyar utca -  a szerző megj.) Zekéék 
mellett. Ezentúl sokat szerepel az életünkben, főleg ő közvetítette ügyeinket 
Magyarországgal. Ő is kettős birtokos volt. Balázs Piri János tragikus halá
láról a fenti szerző leánya, Ljerka Damjanov számol be a 2005-ben, Zágrábban 
kiadott könyvében (Hová is tűnhetett volna el?): Erről jut eszembe a Maca néni 
(Koncz Margit) első férje, aki nekünk rokonunk volt, mert ő is a Balás-Piri 
családból származott. Csempészettel is foglalkozott. Sokszor ment át szekér
rel a határon. Egyszer minket is átvitt mikor még nagyon kicsi voltam. De
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minket nem kellett csempésznie. Úgy tudom az ülés alatt volt valami gyanús 
holmi. Egyszer sok mindent hozott. Anyának is az “Új idők" ajándékát, azt 
hiszem szervizt, mikor a jugoszláv vámosok elfogták. Ez nagyon bánthatta, 
mert kútba ugrott. Nagy nehéz bőrkabát volt rajta és mindjárt megfulladt. 
Mire kihúzták már nem élt.

Kelebián, a Bajai út mellett 1895-ben keresztet emeltető Körtvélyesi házaspár 
(II. könyv) 1851. február 26-án esküdött a Szent Teréz templomban. A plébánián 
vezetett anyakönyvbe a jelzett napon többek között bevezették, hogy Körtvélessy 
Imre és Gadzser Julianna 20 éves fia, István, házasságra lépett Vincze Antal és 
Horváth Rozália 18 éves leányával, Erzsébettel. Mindketten a szabadkai Szent 
Teréz-plébániához tartozó városi polgárok. A keresztállító Körtvélyesi István, 
városi virilista 1902. július 27-én hunyt el.

Az 1895-ben közkeresztet állító Perusich Károlyt (I. könyv), József és 
Ivandékich Anna fiát 1848. február 6-án keresztelték a Szent György-templomban.

A Bajai temetőben 1898-ban közkeresztet állító Sztipich Fábián (I. könyv), 
Lázár és Vidákovits Anna fia 1861. január 28-án esküdött a Szent Rókus-temp- 
lomban Dulits János és Milodanovits Rozália 17 éves leányával, Karolinával.

A Halasi út mellett, Kelebián 1901-ben keresztet állító Göncző József (II. 
könyv), Mátyás és Palotás Veronika 23 éves fia 1867. november 18-án esküdött 
a szabadkai Szent Teréz-templomban a 20 éves Körmöczi Juliannával, Simon és 
a már elhunyt Kovács Rozália 20 éves leányával. Téves a II könyvben megjelen
tetett adat, miszerint József az egyetlen gyermeke volt Göncző Mátyásnak és 
Palotás Veronikának,15 mert János és István testvéreiről is adatokra bukkantunk 
az újabb kutatások folyamán. Göncző Istvánt 1842. december 20-án keresztelték 
a Szent Teréz-templomban. 1868. november 25-én ugyanitt esküdött a fenti szülők
21 éves János fia a 20 éves László Juliannával, István és a már elhunyt Balog 
Rozália leányával.

Az 1904-ben keresztet állító Polyákovits Viktória (Vita, sz. 1843), Balthazár 
és Milodanovits Anasztázia leánya 1861. október 21-én esküdött a Szent Teréz- 
templomban Gyukits György és Kuluncsits Mária 20 éves fiával, Józseffel, akit 
1841. augusztus 21-én kereszteltek a Szent Teréz-templomban (III. könyv).

A Ludas-pusztán 1905-ben emeltetett Návay-kereszt állítója (III. könyv), 
Návay Péter (Antal és a már elhunyt Kopunovits Teréz fia) 1868. november 23-án 
esküdött a Szent Teréz-templomban a 18 éves Szkenderovits Mártával, Albert és 
Pertits Magdolna leányával.

A Halasi úton 1907-ben keresztet állító (I. könyv) Gilicze Antalt, Antal és 
Csupor Katalin fiát 1842. április 14-én keresztelték a Szent Teréz-templomban.
22 év után, 1864. november 22-én esküdött a Szent Rókus-templomban Nagy 
Máriával, Pál és Horváth Veronika 19 éves leányával.

1908. október 15-én folyamodott16 Faragó János a Tanácshoz egy köz
kereszt emeltetésének engedélyezéséért Nagy fény-pusztán (II. könyv). Még aznap 
jegyzőkönyvet vettek fel a mérnöki hivatalban: Faragó János I. kör 456 sz. a. 
(Dezső utca) lakos bejelenti hogy Nagyfény pusztán épülő templom elé egy 
vörös márványból készült keresztet óhajt saját költségén felállítani. -  Kéri
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hogy a helyet kijelölni és egyben megengedni hogy a keresztre az ő saját 
neve és elhunyt neje Katona Róza neve mint alapítónak nevei vésessenek.
-  Ám a tanácsi engedélyezést követően sem emeltethette fel özvegy Faragó 
János a keresztet, mert az egyháziak ezt a fenntartási alapítványra meghatározott 
80 korona befizetéséhez kötötték. Faragó János ekkor Vujkovits Czviin Pált, a 
szomszédos birtokost (Nagyfényen és Verusicson) kérte fel, hogy járjon utána a 
dolgoknak. A közbenjárásra 1909 áprilisában jegyzőkönyvet vettek fel a városi 
főjegyzőnél: Jegyzőkönyv felvétetett Szabadkán 1909 évi április hó 30. án.
-  Faragó János nagyfény pusztai lakos megbízásából megjelent Vujkovits 
Czviin Pál tk. bizottsági tag és bejelentette, hogy: A városi tanács 22181/1908. 
szám alatt megengedte Faragó János nagyfényi lakosnak, hogy a nagyfényi 
templom előtt keresztet helyezhessen el, azzal a kikötéssel, hogy a kereszt 
helyét a mérnöki hivatal fogja a templom előtti városi területen kijelölni. -  
Daczára annak, hogy én e keresztet a bemutatott és jóváhagyott terv szerint 
készíttettem el és daczára annak, hogy én a kereszt fenn-tartásául szolgáló 
alapot a kívánt összegben hajlandónak és késznek nyilatkoztam, -  a Szent 
Teréz plébánia hivatal a kereszt felállítását engedélyezni, -  anélkül, hogy 
valamely alapos okra hivatkoznék , -  nem akarja. -  Kérem a városi tanác
sot, hogy a kereszt felállítását engedélyezni, illetve az eléje hárított akadályt 
elhárítani méltóztassék. Faragó János megbízásából Vujkovits Cz. Pál -  fel
vette Vojnics főjegyző. Mindennek meglett a foganatja, mert az 1909 júliusában 
tartott tanácsülésen már arról számoltak be (9022/1909), hogy a Márvány ipar cég 
által elkészített tervek alapján felállították a keresztet és az alapítványi pénzeket 
is befizették a városi pénztárba (május 13-án). A tanácsi határozattal az egyházi 
megáldása elöl is elhárultak az akadályok: A városi tanács a bejelentést tudo
másul veszi s a letétpénztár 180/909 sz. alatt bevezetett 80, azaz Nyolcvan 
koronát azzal a kéréssel utalja ki a Szent Teréz plébánia hivatalnak, mint 
amelynek kerületéhez Nagyfény puszta jelenleg tartozik, hogy ezen összeget 
alapítványi kezelésbe venni s a keresztnek jövő fenntartásairól gondoskodni 
szíveskedjék. Szabadkán 1909 évi julius hó 17. t. tanü. A keresztállítók két 
fiáról, Jánosról és Mátyásról találtunk adatokat az anyakönyvekben. Ifj. Faragó 
Jánost 1848. október 21-én keresztelték a Szent Teréz-templomban. Ugyanott 
esküdött 1880. január 28-án az 1856-ban született Mátyás fiuk az 1861-ben szül
etett Taskovits Annával, Lőrinc és Berkes Éva leányával.

A Vámteleken 1909-ben, a Parcsetich-féle birtok örököseként pusztai keresz
tet állító (II. könyv) Zagyva Krisztinát, Pál és Izrael Katalin szabadkai lakosok 
leányát 1841. március 14-én keresztelték a Szent Teréz-templomban.

Az 1868-ban emeltetett alsócsikériai közkereszt javításairól is maradt fenn 
levéltári adat. A már említett (II. könyv) négyszeri felújítás mellett 1920-ban 
is restaurálták. A magyar nyelvű felirata miatt valószínűleg ledöntötték 1918- 
ban, mert 1920-ban az alapjaiból kellett újraállítani. Ehhez kértek és kaptak 
1920 őszén a város mérnöki hivatalától 200 téglát.17 A helyi, tavankúti plébános 
október 2-án kiadott felhatalmazása: Kérem szíveskedjék Mácskovics Simon
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e sorok felmutatójának Strassburger mérnök és Lulics úr által kiutalt 200 
db téglát az alsócsikériai hívek kőkeresztjének alapozására kiadni. A téglák 
kiadásában felmerült hivatali problémák elhárítására két hét múlva, október 15- 
én egy jegyzőkönyv született a mérnöki hivatalban. A hivatal főmérnöke által 
felvett jegyzőkönyv részlete: Po odobrenoj odluci senata ima da se popravi 
križ u dolnjoj Čikeriji. Za ovu potrebu naredujem, da se iz gradskog 
skladista izdade 200 kom. cigala. Vagyis: A szenátus döntésének értelmében, 
az alsó-csikériai keresztet meg kell javítani. E célra, parancsolom, hogy adjanak 
ki a városi raktárból 200 téglát.

Előkerült az I. könyvben feldolgozott Stegmann-kereszt levéltári anyaga 
is. Az 1929. augusztus 31-én tartott városi tanácsülésen határoztak Stegmann 
András szabadkai lakos (November 13 utca 58 -  ez volt a neve két háború között 
a kereszt és a Bajai kapu közötti útszakasznak) folyamodványáról, amelyben az 
említett egy közkereszt felállításának engedélyezését kérte a házának közelében, 
a November 13 és a Jagié utca sarkán. A Polyákovié-kereszthez 1925-ben kiadott 
engedéllyel majdnem azonos, szerb nyelven megírt határozattal engedélyezték 
a minőséges kőből, Gršić Lj. Lajčo tervei alapján elkészített kereszt felállítását 
a kérvényezett helyen, illetve Balázs Menyhért (Menjhart Balaž) háza előtt, 
három méterre a ház utcai frontjától. Külön engedélyezik a megfelelő, díszes 
kerítésének kidolgozását, de hangsúlyozzák, hogy tilos a keresztet befesteni. A 
fenntartásáról az állító, illetve az örökösök kötelesek gondoskodni, de a város 
bármikor áthelyezheti e helyről, ha idővel ilyen határozatot hoz a Tanács. Az 
1929 június 17-én készült tervrajzon a tulajdonos, Stigmán Andrásné formában 
írta alá a nevét.18 A keresztállítóknak két fiuk volt, András (1919-2000 körül) 
és Lajos (1922-1982), akik a II. világháborút követően Sümegire változtatták a 
nevüket. András fiuk beteges volt -  aminek köze lehetett a keresztállításhoz -  és 
Bajmokon élt a Tisztásban lévő tanyájukon. Első feleségétől, Cindel Ilonától egy 
fia született, míg a másodiktól, Pécsi Katalintól egy fia és egy leánya. A keresz- 
tállítók Lajos fiának és feleségének, Seifert Veronának (1923, ők is nevet változ
tattak és Szemesiként szerepel a továbbiakban) egy fia van és több unokája, akik 
közül Anasztázia (1984) a közeljövőben beköltözik a keresztnél lévő dédszülői 
házba.

1929 tavaszán folyamodott Kiss Lajos (III. könyv) zobnaticai lakos 
(Zobnatica 533 alatt bejegyzett) is egy keresztállítási kérelemmel a Tanácshoz 
(Szenátushoz).19 A június 5-én tartott ülésen hozott határozattal engedélyezték 
a benyújtott tervrajz szerint elkészítendő kőkereszt felállítását a kérelmező 
38629/1 -es számú birtokrészén, a Topolyai út és a Bácstopolya felöli határút 
nyugati sarkában, legalább 2-2 méterre az utak szegélyétől. Az emeltetés további 
feltétele volt, hogy a család gondoskodjon a fenntartásáról, amit az érdekeltek be 
is tartottak. A következő feltételt azonban nem vették figyelembe és az ajánlott 
szláv nyelvű felirat helyett, magyar nyelvűt vésettek a talapzatára. Az engedély
ben megadott feltétel betűhív formája: Dozvola za postavljanje tóga krsta daje 
se uz uslov, da natpisi moraju biti označeni na državnom jeziku. Vagyis: A 
kereszt felállításának engedélye azzal a feltétellel adatik meg, hogy a felirata 
kötelezően államnyelven legyen feltüntetve.
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Az 1930-as térképen be van jegyezve az országhatár és a Mélykúti út 
kereszteződésében a Szabó Bódi-féle kereszt (II. könyv).

Az 1933-as Subotička Danicaban közölnek egy fényképet a Szent Rókus- 
templomról, amely előtt a mainak a helyén egy fehér kőkereszt látható. Tehát 
az 1844-ben felállított Tóth Ludasi-féle kőalapzatos fakereszt és az 1940-ben 
emeltetett Dulić-fćle fekete gránitkereszt (I. könyv) mellett, a két emlékmű 
felállítása között elmúlt mintegy száz évben, egy harmadikat is emeltettek, 
valószínűleg fehér terméskőből. Az 1932-ben készült fényképen látható kereszttel 
az országváltás éveiben megsemmisített, vagy a húszas években dühöngő viharok 
(1925, 1926) egyikében megsérült Tóth Ludasi-keresztet helyettesítették. Nem 
zárható ki azonban az sem, hogy más közkeresztekhez hasonlóan Mamuzsits 
Mátyás esperesplébános cseréltette ki az 1800-as évek végén a felszaporodó ala
pítványi pénzekből.

1935-ben, a palicsi temető római katolikus részének kimérése (szeptember 7-e) 
és az első halott eltemetése (szeptember 18-a) közötti napok egyikén szentelték 
fel a fából készült, kétméteres temetői nagy keresztet (III. könyv). Az eseményről 
a Napló szeptember 19-ei száma írt részletesen (lásd az összefoglalóban).

A györgyéni templom elé 1937-ben emeltetett Ivković Ivandekić-kereszt (II. 
könyv) fényképét megjelentette a Subotička Danica 1938-as naptára.

1967. november 30.-án több városi és határbéli keresztet megrongáltak, 
illetve ledöntöttek.20 A rongáló a városközpontban kezdte a polgárok által a 
későbbiekben egyöntetűen elitéit vandál cselekedetét -  a Szentháromság-szobor 
megbecstelenítését követően a Belgrádi úton haladva, ledöntötte a Balko István- 
féle keresztet és a Pukkel-féle Nepomuki Szent János-szobrot. Megrongálta a 
Sz. Rókus-templom előtti kereszt korpuszát, majd a Perusich-keresztet a Zentai 
temetőnél. A következő nap, december elsején is folytatódott a kegyeletsértő soro
zat -  ezúttal Békova térségében döntöttek le két közkeresztet, a templom előtti 
Tonković- és a határbéli Jurió-féle keresztet. Néhány nap múlva letartóztatták az 
elkövetőt és vádat emeltek ellene. A sérült vallási kisemlékeket a következő év 
folyamán, 1968-ban, közköltségen helyreállítatta a város.

A második könyvből sajnálatos módon kimaradt négy közkereszt fényképe, 
ezeket is ezen a helyen mutatom be: a Vörös-kereszt a kelebiai templom előtt, a 
Gabrić-kereszt Nagyfényen, a Kuluncsics iskolai kereszt Vámteleken és a Stantić 
Gerard Tomo-féle emlékkereszt Györgyénben.

Az első három kötetben feldolgozott keresztekkel kapcsolatos események az 
elmúlt két évben:

-  a 2004 januárjában ledöntött kisboszniai Đukić-keresztet a folyó év nyarán 
felújították -  megtisztították és újraállították.

-  a tavankúti Vermes-keresztet 2004 folyamán kicserélték egy fehérre festett 
betonkeresztre. A lesikált déli oldalára felszerelték a réginek az egyetlen mel
lékét, az ezüstösre befestett korpuszt, amely alatt a mai felirat: OBNOVIO 
RUDIĆ NIKOLA 2004. G. (Felújította Rudié Nikola 2004-ben).
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Stantié Gerard-kereszt (Györgyén) Gabrič-kereszt (Nagyfény)



2004 folyamán ledőlt a kertváro
si Mukits-kereszt. Azóta a kerítés 
mögött álló talapzata mellett he
vernek a felsőrész és a talapzati 
korona kődarabjai.

-  A Prokesch-keresztnél lévő szállás új 
tulajdonosának, a pravoszláv vallású 
Drágán Stanojevićnek a kéré-sére,
2004. júniusában a helyi plébánia 
szervezésében felújították a keresz
tet, eredeti helyén. A fém-öntvényű 
Mária-domborművel kiegé-szítették 
a hiányos keresztmellékeket és a 
talapzatának hátsó oldalán elhelyez
tek egy kétnyelvű felirattal ellátott 
fekete márvány-táblát, melynek 
szövegében a felújítást örökítették 
meg: Ezt a keresztet felujitat- 
tuk 2004. júniusában. Drágán 
Stanojević úrnak külön hála.
A „Munkás Jézus” pl. -  Ovaj 
je kririž obnovljen juna 2004. g. Zahvalju-jemo g. Draganu 
Stanojeviću za ustupljeni teren. Z. U. „Isus Radnik”.

-  2004-ben a sándori temető felügyeletét végző Pogrebno temetkezési közvállalat 
felújítatta a katolikus temető nagykeresztjét, az 1876-ban emeltetett Wolitz- 
féle kőkeresztet. A megtisztított márványtalapzatot betonalapra helyezték, 
míg a műkő részeit egy háromlépcsős, fehér márvány talapzati koronával 
és felsőrésszel cserélték fel. A keresztszárra erősített fémöntvény korpusz 
az egyedüli tartozéka. Felújították a feliratának elmosódó betűit is, de nem 
egészítették ki a szöveget a legújabb eseményekre vonatkozó adatokkal.

-  A fent említett vállalat költségén, ugyanebben az évben a Rókusi temetőben 
található, elkorhadt fakeresztet (Dulits-kereszt) új, szintén fából készült
tel cserélték fel. Betonalapba helyezték a durvánácsolt, mellékek nélküli 
keresztszárakat. Az új keresztet sem jelölték meg felirattal.

-  2004 karácsonyán megsérült a Halasi-úti Fehérkereszt. A környékbeliek 
szerint a közúti forgalom okozta vibrációk következtében derékmagasság
ban kettétört a fémöntvény korpusz, melynek felső darabja továbbra is a 
kereszten függött. Néhány hónap múltán, 2005. húsvétjára a keresztgondozó 
Szaghmeisztemé Horváth Mária és családja megjavították, majd újrafestet
ték a történelmi jelentőségű vallási kisemlékművet.

-  2005. szeptemberében a kaponyai fakeresztet eltávolították és a tavankúti 
új betonkeresztekkel (temető, Szent Anna-kápolna) azonosat emeltettek 
helyette. A réginek a helyén, egy fiatal gyümölcsös peremén kialakított 2,2 
x 1,9 méteres betonlap hozzávetőleges közepére emeltették az újat, ame-
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lyre az előzőnek fémöntvényű, ezüstösre 
festett tartozékait (INRI-tábla, korpusz, 
Mária-dombormű) szerelték. Mivel a 
kereszt a műút (Zombori út) fölé maga
sodó útszegélyen áll, egy fémből készült 
korláttal ellátott keskeny, hatlépcsős 
betonlépcsőzetet építettek eléje. A 
kereszthelyet pedig, alacsony fémru- 
dakat össze-kötő lánckerítéssel vették 
körül. Felirat nélkül hagyták a vallási 
kisemléket, csupán a kereszt mögött vés
ték (karcolták) ügyetlen vonalvezetés
sel az alapzati betonba: 14. 09. 2005. 
KAPONJA.
-  2006 tavaszán tovább folytatódtak a keresz
tállítási munkálatok az E5-ös nemzetközi 
út mellett, a Vojnits Etelka-féle verusicsi 
kereszt helyén. Ivanković Pavao és fele
sége, Francišković Katica (1969) a négy 
gyermekükkel remélik, hogy a tervezett 
munkálatokat június végére befejezik, 

vagyis felállíthatják az előkészített betonalapra a Dulić Antun-féle vámteleki 
keresztet, melynek a kiegészítő feliratában utalni fognak az áthelyezésre.

1 A SzTL, 24-B-31/Scult. 1822-es jelzésű tárgyhoz mellékelt térkép.
2 Kocsis Antal -  Nagy Tibor: Isten dicsőségére emeltette ..., Újvidék, 1994.
3 SzTL, 3262/polg. 1864.
4 Varga Pál, Pál és Balog Ilona 22 éves fia 1848 január 23-án esküdött a Szent 

Teréz-templomban Dobos Klárával, Ignác és Balog Anna 18 éves leányával. Itt 
jegyezném meg, hogy az újabb levéltári anyag nagy részére mgr. Hovány Lajos 
hívta fel a figyelmünket -  ezúttal is köszönet érte.

5 SzTL, III 268/1912.
6 SzTL, 325/polg. 1874.
7 SzTL, 854/polg. 1872.
8 SzTL, 3.1.2.53/1877.
9 SzTL, XV 171/1918.
10 SzTL, 260/mém.l919.
11 SzTL, 3379/polg. 1877.
12 SzTL, 4891/polg. 1864.
13 SzTL, XVI 70/1903.
14 SzTL, 396/mém. 1908.
15 1841. november 22-én esküdött a Szent Teréz-templomban Göncző Gáspár és 

Szabó Panna 19 éves fia, Mátyás a 18 éves Palotás Veronával, a már elhunyt János 
és Kecskés Örzse hajadon leányával (SzTL, egyházi anyakönyvek).

183



16 SzTL, II 220/1908.
17 SzTL, 664 mém./1920.
18 SzTL, 2350 mém./l 929.
19 SzTL, 1487 mém./1929.
20 A helyi hetilap, a Subotičke Novine az 1967-es évi 47-es és 48-as számaiban 

néhány fotót és részletes beszámolókat közölt az eseményekről.
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ÖSSZEFOGLALÓ

A szabadkai vallási kisemlékek legszámosabb csoportjának, a köz-keresz- 
teknek a kutatásában a szerző a város első, napjainkig is a legjelentősebb egy
háztörténészének, Tormásy Gábornak a megállapításait vette figyelembe, aki az 
1883-ban kiadott monográfiájában a kápolnákat, szobrokat, közkereszteket az 
Istentiszteletek rendkívüli helyei fejezetben mutatta be. A hely és objektum 
sorsszerű együttesét a polgárság, a városlakók és szállásiak mindennapi éle
tében betöltött vallási, illetve társadalmi szerepük határozta, határozza meg ma 
is. Az említett együttes elemei közül rendre az első, a hely került előtérbe, és 
ennek meghatározása, kijelölése, megindoklása jelentette a keresztállítás gya
korta hosszadalmas és bonyolult folyamatában az első lépéseket. Az emeltetés 
kivitelezésének befejező mozzanatával, a felszenteléssel pedig elkezdődött a 
vallási kisemlékmű, a megszentelt tér társadalmi életben betöltendő szerepének 
beteljesülése. így vált az egyszerű fizikai helyszín a fontos történések -  fohászok, 
búcsújárások, hálaadások, imádkozások, könyörgések, összejövetelek, istentisz
teletek, megemlékezések -  színhelyévé, a Tormásy által sugallt istentiszteletek 
rendkívüli helyeivé, vagyis ahogy mi meghatároztuk, könyörgésünk színhely
eivé.

A Szabadkán és környékén fellelhető kereszthelyek és a közkeresztek száma 
közötti elenyésző különbség egyrészt abból adódik, hogy esetenként egy-egy 
keresztet több helyen is felállítottak, illetve ilyen-olyan indokkal áthelyeztek. 
Másrészt, ugyanazon a helyen az évszázadok folyamán több keresztet, vagy val
lási jellegű szobrot is emeltettek az egymást követő időben, melyeknek természe
tesen más volt az alapítója. Ebből következik, hogy a kereszthelyek száma nem 
fedheti az objektumokét, a különbség viszont elenyésző és nem kérdőjelezheti 
meg a közkeresztek impozáns számának jelentőségét: 400 körüli keresztet 
emeltettek eleink városunkban és környékén. Ha ezt a számot összehasonlítjuk a 
környező nagyobb településekkel, Zentával, Topolyával, Kiskunhalassal, akkor 
ez a mennyiség tiszteletet érdemel. A hely- és egyháztörténészek, Iványi István 
és Tormásy Gábor a vallási kisemlékek emelte-tésének szokását a szabadkai 
hívő katolikusok nagyfokú vallási buzgalmával magyarázták. Mi viszont úgy 
gondoljuk, hogy ennél lényegesebb volt az a tényező, hogy ezen a viszonylag kis 
területen négy keresztállító nép: magyar, bu-nyevác, szerb, német élt együtt és a 
századok folyamán a felsoroltakból legalább kettő, folyamatosan kisebbségi sors
ban volt. A vallás szabad, anyanyelven történő gyakorlása a kisebbségi csoportok 
nemzeti identitásának a megőrzését szolgálta az elmúlt századokban -  szolgálja 
napjainkban is. Ennek egyik látványos eleme a közkeresztek emeltetése. Más 
kérdés viszont az, hogy milyen nyelven fogalmazhatták meg a dedikációt az adott 
társadalmi helyzetben.
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A fentiekben kell keresni az okát annak is, hogy 1918 óta folyamatosan 
kidöntik keresztjeinket. A nemzeti, illetve vallási türelmetlenség okozta kereszt- 
döntögetés általánosítása több, tudománytalan megállapítást is rejthet magában, 
ezért e sorok írója az egyes keresztek bemutatásánál, pontosan ismertette az erre 
vonatkozó tényállást.

A városban és a környező településeken, az egykori pusztákon a közkeresztek 
helyének kijelölése és ennek megindoklása az egyház, a világi hatalom, vala
mint a keresztállítók részéről egységes elvek szerint történt az egész területen. 
Az egyházi és világi írott-íratlan rendelkezések egyes kereszthelyeket szigorú 
pontossággal megjelölték, behatárolták (temetők, templomok, települések ki
bejáratai, kálváriák, kegyhelyek), mások esetében csupán egy szélesebb területet 
határoztak meg, amelyen belül fel kellett állítani a közkeresztet (pl. a pusztai 
iskolák környékén, amely egyben a lakosságot -  hívőket -  tömörítő tér is volt). A 
keresztállítók által kezdeményezett helyeket minden esetben jóvá kellett hagy-ni 
az egyházi és világi hatóságoknak. Ritkán fordult elő azonban olyan eset, amikor 
a hivatalos szervek nem egyeztek az emeltetők által kiválasztott hellyel.

A kereszthelyek csoportosítása elvégezhető az emeltetés idejében és az 
azt követő évtizedekben betöltendő funkciójuk szerint is. Ez a besorolásuk 
valószínűleg a legcélsszerűbb, hiszen a felületes szemlélőnek is megfelelő ma
gyarázatot nyújt a kaotikusnak tűnő térbeli elrendeződésükre és áttekinthetővé 
teszi a kérdéskört. A kereszthelyek „kötelezősége” számos esetben segítette a 
szerzőt a kutatásaiban, hiszen ha volt egy potenciális kereszthely a feldolgozandó 
térségben, ott előbb-utóbb felbukkant a szakrális objektumra vonatkozó adat is
-  olyan közkereszt, amelyről sem a térképek, sem az adatközlők nem szolgáltat
tak információval. A szakirodalomban a szerepkör alapján még nem csoportosí
tották a vallási kisemlékeket. Mi mégis ezek szerint végezzük el a besorolásukat 
és erre a többszázas számuk jogosít fel bennünket -  még akkor is, ha csupán helyi 
vi-szonylatban érvényesek az alábbi meghatározások.

Mellőzve tehát az alapítók (keresztállítók), objektumok és az emeltetés val
lástörténeti, politikai-társadalmi vonatkozásait -  az emeltetők felekezeti hovatar
tozásától függetlenül - , a betöltött funkciójuk szerint négy csoportra osztottam a 
városban és környékén fellelt közkeresztek helyét:

-  ajelölő szerepet betöltők helye;
-  a templomok hiányát pótlók helye;
-  a közoktatási objektumok (pusztai iskolák) közelsége által kialakult 

kereszthelyek;
-  egyébb, a fentiekbe nem besorolhatók.
A szabadkai közkeresztek zöme az első csoportba sorolható, tehát a jelölést 

célzó szerepből kifolyólag meghatározott helyeken emeltetett közkeresztek 
csoportjába. Számuk kétszázra tehető és az áttekinthetőbb rendszerezés miatt, 
további alcsoportok szerint mutatom be őket.

Mindenekelőtt azonban szólnék magáról a közkeresztek elsődleges funk
ciójának, a megjelölés, a megkülönböztetés szerepének helyi jelentőségéről. 
Szabadkára és környékére a kezdetektől, vagyis a hódoltság utáni évtizedektől 
fokozotabban oda kellett figyelni, hiszen már a XVII-XVI1I. század fordulójától
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többvallású közösség kialakulása vette kezdetét a városban és környékén. Egy 
évszázaddal később, pedig már a számottevő lélekszámmal rendelkező három 
felekezet -  római katolikus, görögkeleti ortodox (pravoszláv) és izraelita -  mel
lett, az 1800-as évek első felében más vallású lakosok is letelepedtek, pl. protes
tánsok, nazarénusok.

A felsorolt három felekezetek különálló temetői már a betelepítésükkel 
létrejöttek a városban -  a közkereszttel való kötelező megjelölésüket pedig egye
sek, mint a római katolikus egyház, rendeletbe is foglalta. A temetők liturgiájában 
külön meghatározták a megnyitásuk módját (I. kötet) és előirányozták a kötelező, 
helyszíni istentiszteletet, melynek keretében felszentelték a leendő temetkezési 
helyet, valamint a néhány nappal megelőzően felállított, fából készült köz
keresztet, hogy már messziről hirdesse a hely felekezeti, római katolikus jellegét. 
Tormásy Gábor is megjegyezte, hogy a város hódoltság utáni első temetőjében 
egy magas fakereszt állt, amelynek jelölő, megkülönböztető szerepe volt. Az első 
temetőrész megteltével új részeket (a szomszédos parcellák valamelyikét) jelöltek 
ki e célra, melyeket szintén, a fentiekben leírt módon nyitottak meg -  tehát itt is 
felállították a jelölésre szolgáló, ún. nagykeresztet. Érdemes idézni a Napló 1935. 
szeptember 19-i számának egyik lírai hangvételű cikkéből, melyet a szerzője 
abból az alkalomból írt, hogy a palicsi új temető átadását (szept. 7.) és a leendő 
sírhelyek beszentelését követő 11. napon, eltemették az első halottat is (Penavin 
Elemér 53 éves gimnáziumi tanár, aki szeptember 16-án hunyt el Palicson): Sik 
még a föld, nem emelkednek még halottak házai, nem puposodik sirhalom, 
még nincs meg a keresztek erdője. Szűz föld, fekete televény várja néma lakóit. 
Egyetlen kétméteres kereszt áll egyedül, rajta friss koszorúk, még el nem her
vadt virágok. A köztemető katolikus részének felszentelésével egyidejűleg a nép 
kegyelete állította ide a szent jelt, s most mindössze ez a magasba szökkenő, uj 
kereszt jelzi az arrajáróknak, hogy itt a halottak birodalma kezdődik. Ez most 
napfényben úszó kis ország, a béke uj országa első lakóját várja.

Mivel a keresztállítás nyilvános vallásgyakorlásnak számított, az 1790-91- 
es évi országgyűlésig ez kizárólagosan a római katolikusoknak a kiváltsága 
volt a Birodalom területén. Ettől függetlenül azonban történtek kísérletek a 
másfelekezetűek szakrális objektumainak közkereszttel való megjelölésére is. 
1778-ban Ránits pravoszláv plébános szeretett volna egy keresztet állítani a 
pravoszláv templom elé, de a fenálló rendeletek szellemében nem kapott rá 

engedélyt a Tanácstól. A fent említett országgyűlés meghozta a másvallásúak, tbk. a 
szerbek polgári és vallási egyenjogúságát is. Tehát a továbbiakban a görögkeletiek is 
megjelölhették ily módon a temetőiket, templomaikat (imaházaikat). Megjegyzendő, 
hogy a temetők megjelölését célzó közkeresztek felállítása a pravoszláv, vagy 
zömmel pravoszláv jellegű temetőkben, csupán a közelmúltban vált szokássá (az 
újzsedniki temető). A további megkülönböztetést pedig maga a közkereszt formája 
szolgálta -  tartozékok nélkül, zömmel lóherevégűre kialakított csúcsrészekkel.

A jelölést célzó, első csoportba besorolt helyeken állított közkeresztek egyik 
alcsoportját tehát, a temetőkön kialakult helyek jelentik. Az említett temetői 
liturgia szerint ez a leendő térség közepét, illetve egy gyakran meglévő, ala
csonyabb dombot jelentette. Esetenként ez a nagykereszt a temetőben kialakított
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kálvária (a főút mellett sorakozó stációk) keresztjeinek a szerepét is betöltötte 
(nagy fényi temető). Az első temető központi nagy keresztje mellett -  továb
bra is jelölő funkciót betöltve zömmel a nagyobb kiteijedésűek esetében 
az új temetőrészeken, valamint a bejáratoknál is kereszthelyeket jelöltek ki az 
egyháziak. Lezárva a temetőkön emeltetett össz közkereszt helyének taglalását
-  szintén a nagyobb temetőkre vonatkoztatva említést kell tenni azokról is, 
amelyeket az emeltetők a saját, zömmel még az életükben kiépített családi sír
boltjuknál állítottak (Prádé-, Sztipich-, Vujkovich Czviin-kereszt). E csoportba 
sorolom továbbá a tanyaudvarok valamelyik csendesebb szögletében kialakított, 
családi jellegű temetkezési helyek megjelölésére felállított fakereszteket, mely
eket ritkán áldottak meg az egyháziak. Ezeken a helyeken a halvaszületett, vagy 
a néhány naposan, kereszteletlenül elhunyt újszülötteket hántolták el, azonban 
háborús időkben, télvíz idején másfajta, kényszertemetkezéseket is végeztek itt 
(pl. Szkenderovich Kálmán szállásán Györgyén- és Nagy fény puszta határán).

A második alcsoportot a templomok (kápolnák, imaházak) megjelölését 
szolgáló közkeresztek helye képezi. Az Tormásy-féle meghatározás szerinti 
istentiszteletek rendes helyei -  Szent Mihály- és Szent Teréz-templom, Szent 
Rókus-kápolna, szerb-templom -  előtt álló keresztek emeltetése az első időkben 
nem esett egybe a felszentelésükkel, hanem több év, évtized múltán történt meg. 
Az 1797-ben már az istentiszteletre felszentelt Szent Teréz-templomhoz csak hét 
év múltával, 1804-ben emeltették az elsőt. A ferencrendiek temploma előtt sem 
állt közkereszt mintegy 100 évig -  ennek a jelölő szerepét azonban betöltötték a 
közelében lévő, 1758-ban alapított kálvária keresztjei.

Napjainkban a község területén minden római katolikus és pravoszláv temp
lom, valamint több kápolna is megvan jelölve egy, a közvetlen közelükben 
felállított közkereszttel. A kereszthelyeknek az épület részeihez viszonyított 
kijelölése a szabadkai templomok esetében nem követ egyértelmű szabályokat. 
Kiemeljük, hogy a római katolikusok a XIX. század folyamán szigorúan tartot
ták magukat ahhoz a rendelethez, miszerint a bejárathoz vezető egyenes utat
-  semmitől sem zavartatva -  teljesen szabadon kell hagyni. A közkereszteket a 
jelzett században a bejárathoz közel, a hozzávezető út valamelyik oldalán állí
tották fel -  az oldal kiválasztása lényegtelen volt, mintegy fele-fele arányban 
van képviseltetve mindkettő. Hozzávetőlegesen a templomok egyötödénél -  a 
későbbiekben, a XX. században épülteknél -  nem tartották be a fenti rendeletet és 
a bejárathoz vezető út közepére állították ajelölő közkeresztet, sőt a palicsi Szent 
Orbán-templom esetében mögötte jelölték ki a helyét. Lényeges maradt viszont 
a kereszt irányultsága, minden esetben a bejárathoz közelítők felé fordították a 
tartozékos, illetve a feliratos oldalát.

A temetőkön és a templomoknál (imaházaknál) betöltött jelölő szereppel azo
nos célt szolgálhattak a XVIII-XIX. század fordulóján kialakított városkapukhoz 
emeltetett közkeresztek is -  sőt valószínűsíthető, hogy kizárólag ilyen célból állí
tották azokat. Erre utal többek között a László József sándori lakos hagyatékából 
az 1830-as években felállítandó közkereszthez fűződő, a községi gyűléseken 
elhangzott érvelés, hogy a faluban nincs olyan közkereszt, amely arra utalna, 
hogy római katolikus hívők is élnek a községben.
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A lakott településeket átszelő országutak mentén a ki-, illetve bejáratoknál 
meghatározott kereszthelyek zömmel a jövetiránti jobboldali útszegélyre kerül
tek, bár az ellenkezőjére is van számos példa. Érdemes megjegyezni, hogy a 
településszéli temetők, kálváriák gyakran az országos jelentőségű utak mentén 
helyezkedtek el, és esetenként átvették a bejárati közkeresztek jelölő szerepét is. 
A nagy kereszttel megjelölt temetők informálták tehát az átutazót, hogy az előtte 
álló község lakóinak zöme -  esetleg az egésze -  katolikus vallású.

A következő alcsoportba azokat a közkereszteket sorolom, amelyeket valami
lyen esemény színhelyének a közelében emeltettek. Ezekben az esetekben a 
felállítandó kereszt helyét gyakran egy tágabb térségben határozták meg, mert 
ettől lényegesebb volt, hogy az esemény az adott közösség, illetve az egyén szem
pontjából érdemes volt-e a közkereszttel való megjelölésre. A kezdeményezést 
követően az egyházi és a világi hatóságok egyedi alapon mérlegeltek, majd enge
délyeztek, vagy tiltottak -  szerencsére ez utóbbira kevés példa van.

A város történetében számos olyan esemény volt -  tragikus, diadalmas 
amelynek a helyszínét a résztvevők, illetve az utódok érdemesnek tartották a 
megjelölésre. A vallási kisemlék feliratában gyakran hivatkoztak is a történésekre. 
Csupán néhány példát sorolok föl:

-  az első gátrendszer kiépítése a későbbi Halasi kapu előtt -  Fútó kereszt 
1761-ben;

-  a sáskák elleni sikeres küzdelem színterén 1850-ben emeltetett kereszt 
Sándorban;

-  az 1849-es kaponyai csata színhelyén a fakereszt;
-  az 1944-ben kivégzett ártatlan áldozatok kivégzőhelyének megjelölése 

a Zentai temető ún. 44-es parcellájánál, hasonlóan a bajmoki Akácfánál 
megnevezésű emlékhelyhez;

-  a nyilvános kivégzőhelyek -  akasztófák -  megjelölése.
Néhány -  egyént, családot érintő esemény színhelyén állított közkereszt:
-  csodaszámba menő gyógyulások helyszínein, vagy a kegyhelyeken (szent- 

kutak) felállított hálakeresztek;
-  a két gyermek tragikus elvesztésének színhelye -  „Villámkereszt” (Teleki

féle kereszt);
-  elszabadult lovak által vontatott kocsin ülő, tehetetlen gyermekek meg

menekülésének színtere -  a Jágity tanyai közkereszt.
Egy kisebb csoportot képeznek -  gyakorlatilag csak néhány keresztről van 

szó -  a külső határban a határdombok megjelölésének céljából állítottak
-  Vitézhalom, Csobán(ov)hát, a kisbajai határdomb, a csantavéri Hármas határ, a 
vörösfalvi Császárhát...

A megjelölést szolgáló kereszthelyek utolsó alcsoportját a birtokjelölést célzó 
családi keresztek képezik. A szerepből adódóan a kereszthelyet az emeltetők 
birtokán, a szállásánál, vagy a hozzá vezető családi út kezdeténél jelölték ki. A kisem- 
léken elhelyezett feliratban pedig az állítok nevének hangsúlyozása mellett, általában 
a keresztállítás okát is megjelölték. E csoportba sorolom azokat a városi közkeresz
teket is, amelyeknek a helye a köztereken, utcákon található, mert azokat zömmel az 
állítok házánál, illetve azok közvetlen szomszédságában emeltették.
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Az ide tartozó, nagyszámú közkereszt rendszerezhető az emeltetés indí
tékának a figyelembe vételével. íme a keresztállítás néhány indítéka:

-  a sikeres birtokszerzésért érzett hálából -  Csemush-kereszt a Szegedi 
szőlőkben, Vuković-kereszt Csikérián, Dulits-kereszt Györgyénben,

-  a gazdasági fellendülés reményében -  Kollár-kereszt Györgyénben,
-  a gyermekáldásért érzett hálából -  Szkenderovich-kereszt Vámteleken, 

Vujkovich Czviin-kereszt Verusicson, Rudics-kereszt Csantavéren,
-  tragikus események sorozatának megszűnéséért -  Miskolczi-kereszt,
-  gyógyulás reményében -  Pölhe-kereszt Sebesicsen, Kocsis kereszt 

Bajmokon, Barsi-kereszt Csantavéren, Milodanović-kereszt Nagyfényen,
-  a háborúban elesett családtag emlékére, illetve a hiányzó temetői sírkereszt 

pótlása -  Faragó-kereszt Nagyfényen, Kulunčić-kereszt Ludason, Dulić- 
kereszt Györgyénben, Beszédes-Váradi-kereszt Csantavéren,

-  az elhunyt, szeretett családtagok emlékére -  Sztipich-kereszt Verusicson,
-  a „nemzetiség örök emlékezetére” -  Kovács Sztríkó-kereszt Radanovácon, 

Pertics-kereszt Csikérián, Sztipich Fábián-féle kereszt Verusicson,
-  a háborús helyzet mielőbbi megszűnésének reményében -  Vidákovits- 

kereszt Vámteleken.
A kereszthelyek második csoportjába azokat soroltuk, amelyeken az egyházi 

hatóságok felmérése alapján a távoleső templomok pótlására emeltettek.
Az 1800-as évek második felében a puszták központi részeiben összevonták 

a lakosságot, s ott a későbbiekben település jött létre (Kelebia, Mérges ...). 
Azokban az esetekben, ha addig ott nem volt közkereszt, a térség hozzávetőleges 
központi részének közelében, a helyi birtokosok egyike, felkérésre vagy saját 
kezdeményezésre felállított egy közkeresztet (mérgesi Péits-kereszt, Jenovay- 
kereszt Kelebián, horvátmajori Gabrich-kereszt).

A fenti településektől függetlenül, voltak a pusztákon olyan területek, ahol
7-8 km-es körzetben nem volt egyetlen megszentelt hely sem, ahol időnként
-  húsvétkor és halottaknapján -  összegyűlhettek volna a szállásiak a kötelező 
ájtatosságra. Persze a mindennapi -  főleg a vasár- és más ünnepnapi -  fohász
kodásoknak is helyszínt kellett találni. A megszentelt hely iránti igény kinyil
vánítását követően az illetékes plébánosok felmérték a helyszínt, és felkérték 
az emeltetésre a környék közepe táján lakó, módosabb birtokosok valamelyikét. 
A hely kijelölésénél mindenkor számításba kellett venni azt is, hogy a vallási 
kisemlék minden tanyasi részére, félórán belül elérhető legyen -  a gyalogsz
errel történő közlekedésben ez mintegy három kilométert jelentett. Tehát a 
hozzávetőleges kilenc négyzetkilométeres tér mindeggyikében előbb-utóbb 
felállítottak a pusztákon egy-egy vallási kisemléket -  az emeltetés írásbeli 
indoklásában gyakran hangoztatták is a fentieket, pl. a Göncző-, Jenovay- és a 
Szécsi-keresztek esetében.

Az egyház és a közoktatás szoros kapcsolatából adódóan alakultak ki a 
harmadik csoportba sorolt kereszthelyek. Az elmúlt századok folyamán az 
oktatási épületekben, vagy azok közvetlen környékén ott vannak a megszen
telt helyeken kialakított vallási kisemlékek is -  kápolnák (gimnázium, király
halmi és felsőtavankúti iskola, ...), közkeresztek (Szkender-féle, Forgó-féle, az

190



alsócsikériai, a bíbicháti és számos más tanyai iskolánál). Mindez fokozotabban 
érvényes a pusztai iskolákra, tehát a városi templomoktól távolesö térségekben 
létrehozott oktatási épületekre.

A XIX. század hetvenes éveiben, illetve az 1900-as évek elején sorozatban 
nyíltak meg a tanyai iskolák a korabeli pusztákon. Esetenként az iskolahelyeket 
a már meglévő közkeresztek közelébe tervezték, mint pl. a radanovácit és a bíbi
chátit a Kuluncsich-, illetve a Varga-keresztnél. Volt azonban példa az ellenkezőre 
is, a kereszthelyet már eredetileg a későbbiekben megépülő iskola tervezett 
helyének a közelébe jelölték ki -  pl. az alsócsikériai közkereszt helyének megha
tározására kiküldött tanácsi bizottságba bekerült az oktatás képviselője is, azzal az 
indokkal, hogy biztosítani kell a megnyitandó iskola és a felállítandó közkereszt 
helyének közelségét.

Ha az iskolahely közelében nem volt megszentelt hely, a tanítás kezdetét 
követően rövid időn belül, a környező birtokosok valamelyike (zömmel felszólí
tásra, ritkábban saját kezdeményezésre) felállított egy közkeresztet (Vuković- 
kereszt Felsőtavankúton, Malagurski Bela-féle kereszt Békován, Futó-kereszt 
Sebesicsen, ...) -  de gyakran megtették ezt közpénzen is, illetve a környező 
puszták hívei költségén (a Topolyai úti iskola Csantavéren).

Vannak kereszthelyek, amelyek valamilyen formában több csoportba is beso
rolhatók (Fútó-kereszt, Göncző-kereszt, Szebenyi-kereszt, ...). És van néhány 
olyan közkeresztünk, amelynek sem az emeltetőjét, sem az állításának pontos 
idejét nem ismerjük (a bajai úti iskolánál álló kereszt Sebesicsen -  a Békovai 
úton, a Vojnits Lukács-féle kereszt közelében -  az 1823-as várostérképen jelöltek: 
a későbbi Széna téren, a szegedi kapunál és a mai Sarió-szobomál -  a Bajmok, 
Csantavér és Sándor települések XlX.századi ki-bejáratainál emeltetettek ...), 
illetve néhány olyan, amelyek esetében nem sikerült megnyugtató módon azo
nosítani a kereszthelyet (Ulrich-kereszt Sebesicsen, Kalafatits-kereszt a Szegedi 
úton, Lontsárevits-kereszt a szőlőkben, Vojnits Mihály-féle kereszt Vámteleken, 
...). Mivel a fentiek esetében nem rendelkezünk a besorolásukhoz szükséges 
elegendő adattal -  vegyes csoportba, az egyéb megjelöléssel nyilvántartott cso
porthoz soroljuk őket.
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