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Előszó
„Őrizzük emlékeinket, gyűjtsük össze
töredékeinket, nehogy végleg elvessze-
nek, s ezáltal is üresebb legyen a múlt,
szegényebb a jelen, s kétesebb a jövő!”

(Ipolyi Arnold nagyváradi püspök)

A honszeretethez hozzátartozik a lokálpatriotizmus is, vagyis a komoly törekvés arra,
hogy szűkebb környezetünk értékeit megismerjük, őrizzük, óvjuk, és másokkal is
megismertessük.

Ez a tudatos értékmegőrző tevékenység kétszeresen is fontos községünk terüle-
tén, mely évszázadokon át az ellenséges hódító seregek felvonulási területe volt. A
háborúskodással együtt járó pusztítások, fosztogatások, bizony, pótolhatatlan káro-
kat okoztak.

Példamutató, hogy a történelem viszontagságai ellenére is szép számú, értékes
szakrális kisemlékmű, egyházi közszobor maradt ránk, és tanúskodik ma is térségünk
keresztény kultúrájáról. Múltunknak ezen beszédes emlékei hitelesen tanúskodnak
elődeink hazaszeretetéről, keresztény hitéről. De egyúttal vallomást tesznek népünk
történelméről, vallási, kulturális és mindennapi életéről is.

Útmenti keresztek és szakrális szobrok állításának hagyománya századokra vissza-
nyúlik községünk történelmébe. Számos helyen találkozhatunk ilyen jellegű kisem-
lékművel, amely állhat egy–egy település forgalmasabb terein, útkereszteződései-
ben, temetőiben, hidainál, puszták, illetve határrészek dűlőútjai szélén. Így az egy-
szerű hívő nép kultikus térkialakításával nemcsak mindennapjaiban valósított meg
kapcsolatot a szakralizált tér kisobjektumaival, hanem esztétikai szempontokból is
hangsúlyozta a tér objektív szépségének megfoghatóságát.

Mindezen szakrális kisemlékeinket igyekszünk megmutatni, dokumentálni beszá-
molónkban, és jelenlétükkel is igazolni ezeréves ittlétünket. Igyekeztünk olyan állapo-
tukban bemutatni egy–egy kisemlékművünket, mint ahogyan azt mindennapjainkban
láthatjuk. Gyakran olcsó műanyag virágkoszorúk takarják el a keresztek szépségét, ám
ennek ellenére kegyeletsértésnek tartottuk, hogy eltávolítsunk egyetlen virágot is.

Őszinte köszönetet mondok Fodor Istvánnak, a zentai Történelmi Levéltár igazga-
tójának a szíves támogatásért, továbbá Gergely Józsefnek és Tari Lászlónak a szép
fotókért, a kalocsai egyház, valamint Zenta község egyházi levéltárainak, Sárvári György-
nek, Lévai Ilonának, Kávai Ritának, Gavrić Natáliának és még mindazoknak (az
adtközlőket is beleértve), akik segítséget nyújtottak a kézirat elkészítéséhez és a múlt
üzenetének közvetítéséhez.

Mindezek ellenére ez az összeírás egy kicsit későn született meg, ha azt nézzük,
hogy az utóbbi években sok olyan idős ember hunyt el, akik mentették, gondozták e
szakrális kisemlékműveket, és többet tudtak volna mondani a keresztállításokról, a
keresztek felállításának indítékairól, a kereszt tiszteletéről, a nép keresztekkel kap-
csolatos vallási szokásairól. De talán nem késő megírni ezt a beszámolót, hogy felhív-
juk a figyelmet, milyen értékek vannak a gondjainkra bízva. Törődjünk többet velük,
és őrizzük meg az elkövetkező generációknak!

A szerző
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Bevezető
A keresztény hívő nép szakrális megnyilatkozásának egyik jellegzetes formája a ke-
resztállítás. Az európai pestisjárványok, a hitújitás, a török háború hatalmas megráz-
kódtatásai, szorongásai magyarázzák a keresztkultusz páratlan barokk virágzását. A
keresztállitó szokás Bálint Sándor szerint valamiképpen a középkori nemzetségi temp-
lomoknak népi sarjadéka. (Vö. Bálint Sándor: A szögedi nemzet. Szeged, 1980.)

Így községünk területén a XVIII. század második felétől számos szakrális kisemlék-
művet létesítenek elődeink. Eleinte csak a város szűkebb belterületén, a városból ki-
és bevezető utak mentén, kisebb-nagyobb terek közepén, temetőkben állítanak ke-
reszteket, szakrális szobrokat és kálváriákat. Majd mindinkább a környező puszták
népei, a szállásokon élők környezetük szakralizálásával próbálták vallásos érzületüket
megvallani és megőrizni. Településünk határrészeiben és a környező falvakban szá-
mos jelét találjuk annak, hogy a polgáriasodott vallásos nép, a parasztság új generáci-
ói milyen mély keresztény gyökerekből táplálkoztak. Itt említhető meg: a XIII. szá-
zadból származó iratokban, feljegyzésekben szó esik arról, hogy Zentán a bencések
kolostora állt. A város határrészeiben több középkori templom és temető romjait
fedezték fel a kutatók, mint például a Kisbátkánál lévő halom alatt, vagy az oromparti
löszpart gerincén álló kőfalmaradványokat, vagy Felsőhegytől nyugatra, a Kalocsa-
völgy északi részén található kőépület falmaradványait, melyek középkori templom
romjait sejtetik.

E tények alapján hittel vallhatjuk: a Tisza menti táj szakrális emlékhelyeinek vonzá-
sában éltek őseink, és élünk mi is itt napjainkban.

A közkeresztek és szakrális szobrok állíttatói és az emlékművek anyaga,
felépítése, tartozékai és népi tisztelete

A keresztek készülhettek fából, fémből vagy kőből, míg a szobrok kőböl – általá-
ban homokkőből – vagy fémöntvényekből, mint a bronz.

Az első feszületeket fából – leginkább akácfából – ügyes kezű mesteremberek
ácsolták össze. Minden díszes faragás nélküli feszületek voltak ezek. Erre abból is
következtethetünk, hogy a később felállított és napjainkban is meglévő keresztek
ugyanilyen egyszerűek. A feszület része a korpusz, mely a megfeszített Krisztust
ábrázolja, és általában a lábánál látható Mária alakja. Ezeket az alakzatokat bádogból
vágták ki, befestették, a korpusz esetében a testet világosbarnára, a hajat, a szakállat
és a töviskoronát barnára, míg az ágyék részén található kendőt fehérre. A Krisztus
feje körül látható dicsfényt aranysárgára festették. Máriát általában Mária-kék lepelbe
burkolt, összekulcsolt kezében rózsafűzért tartó női alakként ábrázolták.

A vízlevető boltív lemezeit sötétkékre, barnára, feketére festették. A feszület tar-
tozékai közé tartozik az I.N.R.I. feliratú kis tábla, melyet gyakran helyeztek a Megvál-
tó feje fölé. Az INRI rövidítés a következő szavakból ered: Iesus Nasarenus Rex
Iudaeorum, aminek jelentése: Názáreti Jézus, a zsidók királya.

Kőkeresztjeink keletkezésük idejétől függetlenül természetes vagy mesterséges
anyagból készültek. Tartozékukat tekintve itt nem beszélhetünk bádoglemezből kivá-
gott korpuszokról és Szűz Mária-ábrázolásokról, alkotóik inkább arra törekedtek,
hogy tartósabb anyagokat használjanak fel, amelyek ellenállnak az időjárás viszontag-
ságainak. Főleg talapzatba ágyazott kőfeszületeket ismerünk, melyek földbe süllyesz-



8

tett téglákra vagy kövekre támaszkodnak, és több részből állnak. A szélesebb és ala-
csonyabb, esetenként többlépcsős alapra egy keskenyebb, négyzetes oszlopot állí-
tottak, ez magába foglalja a feliratot tartalmazó táblát, a tulajdonképpeni felirati me-
zőt. Ezen van elhelyezve a párkány, és ebből indul ki a kereszt, amelynek alapja
általában 20–30 cm magas, valamivel nagyobb kerületű hasáb, mint a kereszt szára. A
kőfaragó mesterek igyekeztek úgy megalkotni művüket, hogy minden egyes elemé-
nek formája összhangban legyen, egységes a szerkesztése, a kidolgozása. A kereszt
szárainak végződései különböző formájúak lehetnek, mint pl: a) kockafejes, b) fél-
köríves, c) hármas tagolású karéjos.

Krisztus alakja kőkeresztjeinken többnyire fémöntvény, de találhatunk kőből fara-
gott korpuszokat is. A Szűz Mária-szobrok igen változatosak, van olyan, mely kecse-
sebb, előre néző, kezeit imára kulcsoló megformázás, míg vannak olyanok is, ame-
lyeknél a szobor alakja teltebb, alacsonyobb.

A kereszteket meszelték, festették, így próbálták megvédeni az időjárás viszontag-
ságaitól.

A fémkereszteket, melyek általában öntvényekből készültek, szintén kőböl fara-
gott vagy téglából falazott talapzatba helyezték. Formájukat tekintve a feszületek le-
hetnek egyöntetűek, tehát a korpusz, illetve esetenként Mária alakja egyugyanazon
öntésből készültek. De lehetnek különálló elemekként összeszerelt fémkeresztek is,
ahol a korpusz és Mária a feszületre külön rögzített fémtartozék.

A kisemlékműveket körülkerítették. Eleinte festett léckerítéssel vették körül, de
ismeretesek olyanok is, melyeket vékonyabb rudakból álló sorompóval zártak körül,
hogy megvédjék az állatok kártevésétől. Ha kovácsoltvasból készültek a kerítések,
akkor leginkább arra törekedtek, hogy minél díszesebb, gazdagabb formázatúak le-
gyenek, de akadtak egyszerű szálvasból összeállított kerítések is.

A kereszteket felállításuk után megáldották, felszentelték. Nincsenek biztos adata-
ink, hogy melyik keresztet mikor szentelték fel, de fennmaradt néhány irat, amely-
ben a plébános engedélyt kér egy-egy kereszt megáldására, illetve felszentelésére.
Ezt rendszerint meg is kapta, ha biztosítva volt az állíttató révén a kereszt fenntartása.
A templomból istentisztelet, mise után vonultak ki a hívek a virágokkal feldíszített
kereszthez, s ott a plébános szertartás keretében megáldotta a kisemlékművet.

A felszentelt vagy megáldott kereszteket a hívek még nagyobb tiszteletben tartot-
ták, festették, meszelték, és a keresztet övező kis virágoskertet is gondozták. Ez
eleinte a keresztállítóknak, majd azok családtagjainak, leszármazottainak volt a köte-
lessége, de idővel ők is elhaltak. Változtak az idők, és ma már jobbára a környékbeliek
vagy az egyház által megbízott hívők ápolják az egyes kisemlékműveket.

A keresztnek és a szentek szobrainak meghatározott egyházi ünnepeken külön
rítusa volt. Így keresztjáró napokon és az áldozócsütörtököt megelőző három napon
más és más kereszthez vonultak ki annak emlékére, hogy Krisztus kivezette tanítvá-
nyait az Olajfák hegyére.

Ismeretes még, hogy Szent Márk napján búzaszentelésre minden évben más és
más határrészben lévő kereszthez vonultak ki, hogy áldást kérjenek, és megszentel-
jék a búzát.

Aratás kezdetekor, általában Péter–Pál napja előtt újbúzából koszorút fontak, és
helyeztek a keresztre vagy annak talapzatához a jó termés reményében.

Úrnapján volt rá példa, hogy úrnapi oltárt kereszt előtt is állítottak fel, ha az a
körmenet útvonalába esett. Részlet egy úrnapjára kihirdetett körmenet útitervéből:
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„(.. .) Ft. Tamási plébános 1946. május 12-én vasárnap kihirdeti a nagymisén,

hogy az úrnapi körmenet iránya: az I. oltár a szt. István téri harangláb mellett, a II.

a csibepiacon, a III. - ik a szent Szív templom előtti téren, a VI. -ik a szénatéri

keresztnél. Az I. és a IV. oltárt a szent István egyház, a II. és a III. oltárt a szt. Szív

egyház hivei állítják és díszítik fel. Az ünnepi mise fél 9 órakor kezdődik a szt.

István-kápolnában, utána a körmenet elindul. A körmenet végeztével még egy

szt. misét szolgáltat a szt. István és a szt. Szív egyházakban. (...)”.1

A nagyhét utolsó napján a templomból a hívek imádkozva, énekelve vonultak ki a
kálváriára, és ott elvégezték a keresztúti ájtatosságot. Községünkben még a negyve-
nes évek második felében is voltak körmenetek a jelesebb ünnepnapokon, amelyek
– mint láttuk – szorosan kapcsolódtak a szabadtéri, így a kálvárián felállított keresz-
tekhez is.

A kereszt iránti tisztelet az idősebb korosztálynál nyilvánul meg; idősebb férfiak
kalapemeléssel, az asszonyok keresztvetéssel fejezik ki ma is. Ezenkívül állandóan, de
különösen egyházi ünnepnapok alkalmával friss virágot, koszorút helyeznek a ke-
resztek tövébe, vagy akasztanak a kerítésre. Gyakran gyertyát is gyújtanak a keresztek
előtt.

Régebben a búcsúba járó csoportok minden egyes, útjukba eső keresztnél megáll-
tak, imát mondtak, és megpihentek a keresztnél.

1 A Szent István plébánia levéltárából, a 1023/946-os számú irat. A város veze tő-

sége a processziót nem engedélyezte, így ezentúl a templomudvarban tarthat-

ták meg a körmenetet
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A város szívét képező Fő tér sokszínűségét az 1769-es nagy tűzvészt követő években
képezik ki a barokkos térkialakítású Mercz–féle praktikus városrendezési elv tervei
alapján. 1770-ben kezd el épülni a későbbiekben Szent István király tiszteletére fel-
szentelt barokk stílusú templom, majd 1772-ben kezdik el építeni a szintén barokk
jegyeket magán hordozó parókia épületét kamarai támogatással. A díszes épület, mely
ma egyúttal a kápolna szerepét is betölti, domináns kultikus épülete a tér galériáját
képező épületegyüttesnek.

Újabb rekonstrukciós térkialakításra a XIX. század elején került sor, melyet az
1808-ból fennmaradt, Repitzky Jánosnak a Fő teret ábrázoló „Planum Geometricum...”
munkájából ismerhetünk meg. Ebből megtudhatjuk, hogy a Fő téren a következő
épületek álltak: a katolikus és a pravoszláv templom a hozzájuk tartozó parókia-épüle-
tekkel, a Berze-kereszt (1806) és a felekezeti iskolák. De nemcsak egyházi jellegű
épületeket találunk a Fő téren, egyebek között itt kap helyet a világi épületek egész
sora is: a tanácsháza, a katonai szállítóház (1786), a nagyvendéglő, valamint a helybeli
potentátok2  egy- és kétszintes lakóházai. Ekkor a Szentháromság-szobor még nincs
bejelölve a rajzon, mivel a rákövetkező évben került sor a felépítésére. Szintén a
belvárosi tér adott otthont a piacosoknak, portékásoknak.

A XIX. század ötvenes éveiben a Fő téri templom bejáratától balra állították fel a
Máriát ábrázoló szobrot.

Az 1911-es tűzvészben a Fő téren álló épületek java része leégett. Így a Szent Ist-
ván–templom is. Az új és nagyobb templom építése alkalmából határozatot hoztak az
egész Fő tér egyházi emlékeinek az áthelyezéséről, miszerint „a tér szimmetriájának
és célszerűbb beosztásának szempontjából bármely történelmi esemény vagy vallási
ok akadályul nem szolgálhat”. Az új, monumentális egyházi épület építése 1914-ben
kezdődött el.

Egypár mondatban szeretnénk bemutatni az előbbiekben felsorolt építmények
közül néhányat, amelyek a beltéri egyházi komplexumot képezték. Sajnálattal kell
közölnöm, hogy a szakrális tér ezen meghatározó elemei napjainkban már csak képes
levelezőlapokon láthatóak, így csak képzeletünkben tudjuk felbecsülni e jellegzete-
sen kultikus komplexum hiányát.

1.1. A SZENT IST VÁN–TEMPLOM

A Tiszai korona–kerület megalakulása után, 1755-ben településünkön templom
épült, melyet Szent István király tiszteletére szenteltek fel. A téglából épült, mesze-
letlen, nádfedeles építményben közel 300 ember fért el. Benne csak három oltár állt
– padlózata, szószéke és orgonája még nem volt. Ez a kistemplom 1769. április 4-én a
város nagy részével együtt leégett. Ugyanakkor már megvolt az új terv, miszerint a
kamara támogatásával egy nagyobb templomot fognak felépíteni a zentai hívek részé-
re. Ez a templom 1770-ben fel is épült, mely méreteiben és külső stílusjegyeiben is
különbözött a régi kistemplomtól. Az új templom méretei 21x5 1/2 öl,3  a torony ma-
gassága 8 öles volt, és benne négy harangot helyeztek el. Szintén a kamara hozzájáru-
lásával 1772-ben megépült az ötszobás új plébánialak.4

Egy figyelmetlenség következtében keletkezett tűzvészben a Fő téren álló barokk
templom (1. ábra) 1911-ben porrá égett (3. ábra). A következő évben a városi közgyű-

2 Tekintélyes ember, nagyúr
3 egy öl kb. 1,9 méter
4 Gyetvai Péter: A Tiszai korona–kerület településtörténete I. Kalocsa, 1992.
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lés 2056 jkv/912. szám alatt meghozott határozatában egy új, méreteiben is impozán-
sabb templom építéséről döntött. 1914-től kezdték el építeni az öthajós, kéttornyos
Szent István székesegyházat, de az I. világháború és az azt követő impériumváltás a
tervek kivitelezését megakadályozta. Így a Fő téren félig felépült falak emelését to-
vább nem folytatták. Azóta a „romtemplom” néven emlegetett csonka falakat teljesen
elbontották. (4. ábra)

1.2. A SZENTHÁROMSÁG–SZOBOR

Zenta lakosságát nemcsak a háborúk tizedelték, hanem a járványok is, melyek a
XVIII. század utolsó évtizedeiben sok áldozatot követeltek. Ezek áldozatainak az em-
lékére a Városháza előtti téren – a mai szökőkút helyén – állt egykoron a Szenthárom-
ság tiszteletére felépített emlékmű, melyet 1809-ben Ross István zentai plébános5

kezdeményezésére közadakozásból emeltek.6  Az impozáns kompozíció egyértelmű-
vé teszi, hogy a pestisjárvány idején tett fogadalomból emeltették. Ezt támasztja alá az
emlékmű (2. ábra) felirata is, mely a latin nyelvű alapító okiratban maradt fenn:7

VNI
TRINOQVE DEO.

SENTENSIS POPVLI VOTO,
SIT GLORIA, LAVS, VIRTVS

OMNIAQVE IN AVA.

(Magyar jelentése:

A Szentháromságnak

a zentai lakosok fogadalmából.

Legyen dicsőség, dicséret, méltóság

most és mindörökké.)

A vidéki szoborkompozíciókon messze felülemelkedő művészi munka barokk stí-
lusban készült. Az oszlop tetején a Szentháromság (az Atya, a Fiú és a Szentlélek
ábrázolása), lábánál a Szeplőtelen Szűz, azaz az Immaculata szobra áll további négy
életnagyságú faragvány társaságában: Szent Péter és Szent Pál apostolok, Keresztelő
Szent János és az államalapító Szent István király. Az emlékmű körül elhelyezett,
kőből faragott hatszögletes, díszes kőkerítés, melynek oszlopain szintén életnagysá-
gú ábrázolások álltak: Szent Antal, Szent László, a vértanú Szent György, Szent Vendel,
a háziállatok oltalmazója, továbbá Szent Flórián, aki a tűzvészre, míg Szent Rókus a
pestisre emlékeztet. 8

Mint már említettük, a homokkőből készűlt emlékmű az idő vasfogával szemben
nem volt ellenálló, ezen úgy igyekeztek segíteni, hogy festették. Ezzel eltömítették a
pórusokat megvédve a szobrot az esőtöl, széltől, fagytól. Így viszont javításokat több-
ször is kellett eszközölni a szoboregyüttesen. Erről 1816-ban történt említés, ugyanis

5 Ross Istv án 1791 és 1819 között címzetes kanonok volt Zentán.
6 ZTL. F: 381 Vujić–Dudás kézirat.
7 KFL: Zenta általános iratai.
8 KFL: Zenta általános iratai és a Szent István templom levéltára.
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Augostino Gianone talján kőfaragónak pénzösszeget utaltak ki munkájáért.9  1853-ban
ismét felújításra került sor, melyet az aradi származású Emánuel Taks kőfaragó vég-
zett el 2000 osztrák forintért.10  Dobertó olasz festőnek és mázolónak a Szenthárom-
ság átfestéséért 1898. augusztus 5-én 250 koronát fizetett az egyház pénztára.11

Az 1848–49-es szabadságharc idején az emlékmű tragikus színhelye volt a délről
érkező szerb szabadcsapatok kegyetlenségének. Dudás Andor így ír a véres gyertya-
szentelő alkalmával 1849. február 1-jén történtekről:

„Zentán a mészárlás két hete alatt 2000–2800-an végeztettek ki borzalmas mó-

don. Sokan felakasztattak, agyonverettek, legtöbben seregestől kivezettettek az

alsóvárosi temető tájára és az úgynevezett dézsmamagazinum mellé, és ott rakás-

ra lövettek. A lakosok egy része arra kényszeríttetett, hogy fegyveres felügyelet

mellett a megöltek fejeit levágja, s a levágott fejekkel a Szt.-Háromság szobrát

díszítse fel (...), ám Zagoricza Mózes, volt jegyzője Zentának például lebeszélte

Trifkovics szerb őrnagyot abbéli szándékáról, hogy a Szt-Háromság sz obrát tele-

rakatja emberfejekkel, sőt a már feltett öt fejet is levétette vele.”12

Sajnálatos módon a tér ékességét, a Szentháromság-emlékművet tervezett áthelye-
zése miatt szétbontották. Az átépítést az időközben kitört világháború miatt nem
tudták véghezvinni.

1.3. AZ IMMACULATA–SZOBOR

A Szent István templom főbejáratának bal oldalán, egy magas oszlopon állt a Bol-
dogságos Szűz – Immaculata szobra,13  melyet Jankovits Mihály vagyonos zentai gazda
a saját donációjából emeltetett 1835–ben.14  A Szűzanyát tisztelő Jankovits gazda több
mint száz lánc földtulajdonnal rendelkezett.15  Háza a Fő tér északi oldalán állt. 1835-
ben Kollonits László zentai plébános kérvényezte a kalocsai érsekségnél a szobor
felszentelését.

A kecses Mária-szobor barokk stílusban készült. Egy magas oszlop tetején állt egy
földgömbön, amelyen kígyó tekeredik körül. A szobrot az 1950-es évek elején bon-
tották el a térről a haranglábbal együtt.

9 ZTL. F: 381 Vujić–Dudás kézirat.
10 KFL: Zenta ált alános iratai. Szíjgyár tó István adminisztrátor jelentése 1857. ja-

nuár 23.
11 A Szent Istv án-templom levéltára. Pénztári napló 1898–1904.
12 Dudás Andor : Zenta bevétele 18 49-ben. Bács–Bodrog vár megyei Tör ténelmi

Társulat I. füzete. Zombor, 1912.
13 A latin immaculata szó szeplőtelent jelent, és általában Szűz Mária nevével

kapcsolatban használják. A katolikus egyház régi időtől kezdve hitte, hogy Szűz

Mária az eredeti bűn szennye nélk ül fogantatott. E tant IX. Pius pápa csak 1854-

ben ismertette el.
14 KFL: Zenta általános iratai.
15 ZTL. F:381 Vujić–Dudás kézirat
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A község keresztjeinek és kultikus szobrainak bemutatását, számbavételét a Zenta
központjában lévő Fő tér szakrális kisemlékeivel kezdtük – az előző fejezetben –,
amelyek napjainkban sajnos már nincsenek meg.

E fejezetben a város utcáin, terein, temetőiben és a templomkertekben lévő szak-
rális kisemlékművekkel ismerkedhetünk meg, mintegy a keresztjáró napok liturgiájá-
nak szemlélőiként. Ezzel együtt megismerhetjük a velük kapcsolatos földrajzi és né-
pies elnevezéseket is.

2.1 A TEMPLOMOK ELŐTTI KERESZTEK

2.1.1. A pravoszláv Szent Mihály arkangyal-templom

A provinciális barokk stílusú görögkeleti templom 1763-ban épült fel a mai Fő tér
és a Vuk Karadžić utca között, amely a későbbiekben a görögkeleti vallási komple-
xum magját is képezte. E kultikus tér környezetében épült fel a régi pravoszláv isko-
la, majd az új iskola épülete (1881-ben), a Szerb Olvasókör (1884-ben) és a pravoszláv
plébánia lakással és raktárral. A templommal szemben lévő piacon egy hatalmas ke-
resztet állítottak a szerb egyház hívei.

A PRAVOSZLÁV KERESZT

Az 1809-es évben a pravoszláv hitközség kezdeményezésére a búzapiacon – amely
a Fő tér részét képezte – a régi pravoszláv templom helyére vörösmárványból készült
keresztet emeltek. A szakrális emlékművet a Zentán járt Ugróczi Ferencz pompás,
szinte impozáns méretűnek, mintegy 5 öl magasnak írja le tanulmányában.16

A pravoszláv emlékkereszt ma a templom udvarában található. A második világhá-
ború idején, 1941-ben az akkori hatalom szorgalmazására helyezték át, mivel a szakrá-
lis objektum ellentmondásos véleményeket váltott ki felállításának helyével kapcso-
latban.17

A kereszt talapzatának nyugati oldalán bevésett szöveg olvasható:„Rodu i Obštestvu”,
ami annyit jelent, hogy „ A Nemzetnek és Hitközségnek”. A keleti oldalán a következő
ószláv nyelven írt szöveg olvasható:

E kő, melyet a kőművesek szépen megmunkáltak,
a zentaiak e jeles helyre állíttattak,
a szerbek, akik valaha Zentán éltek,

ezt a keresztet a Megváltó tiszteletére emeltették
1809-BEN. 18

Az emlékmű napjainkban is nagyszerű látványt nyújt a maga négyméteres, impo-
záns méretével. A pravoszláv templomudvar domináns térobjektuma.

16 Milivoje V. Knežević: Zbor nik za istoriju grada Sente. Senta,1935.
17 Petar Terzić: Crkva svetog arhangela Mihaila u Senti 1751–2001. Senta, 2001.
18 Fordítás eredeti egyházi szláv szövegből. Fordította: Nataša Gavrić, Ada.
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A SZERB KERESZT

A templomudvar délkeleti részén még egy közkereszt található, amely 1960-ig állt
a város Tyúkpiac néven ismeretes terén. A teret csibepiac, galambpiac vagy nyúlpiac
néven is ismerik.

Az emlékmű vörösmárványból készült, mívesen kidolgozott kovácsoltvas kerítés
fogja körül, mely a négy sarkán elhelyezett betonoszlopokba ágyazódik.

A feszület felirata szintén egyházi szláv eredetű szöveg, melynek fordítása:

A Szentháromság nevében, az Úr tiszteletére,
akit az emberek megmentése végett

keresztre feszítettek,
e szent keresztjel emeltetik az ájtatos

zentai hitközség buzgóságával
és szívességével

az Úr 1840. évében. 19

A talapzat másik oldalán egy festett ikon volt látható egy pravoszláv szent képével,
de ez napjainkra teljesen kifakult.

A kereszt egyéb elnevezései nem ismeretesek, az emeltetők után egyszerűen csak
„szerb kereszt”-nek nevezik.

2.1.2. A Jézus Szent Szíve-templom

A neogótikus stílusú templom az Újtemplom tér (volt Népfront tér) déli részén áll.
Mellette a Bakay-féle iskola épült fel, mely napjainkban szükséglakásként szolgál. Az
észak-déli tájolású egyházi épületnek az alapkövét 1893 augusztus 27-én helyezték el.20

Az építési munkálatokat Fazekas Lajos építészmérnök vezette, aki a felsőhegyi temp-
lom kivitelezésében is részt vett. A templom tornyára 1894. április 22-én került fel a
dúsan aranyozott, 300 kilogrammos és 1,5 méter magas kovácsoltvas kereszt, melyet
Appel Ede plébános szentelt fel.21  A templom belsejében lévő főoltár gót stílusban
készült, és Jézus Szent Szivének a szentségét ábrázolja. A két oldalán egy–egy élet-
nagyságú szobor áll, Szent Pál és Szent Péter apostoloké. A templom építkezését
1895-ben fejezték be.

A SZORCSIK–KERESZT

1895-ben az Újtemplom térre Szorcsik Pál egy díszes kőkeresztet állíttatott a fel-
épült neogótikus templom tiszteletére. A márványkereszt felszentelését 1895. június
22-én látta el Appel Ede plébános, aki a templom tornyára felhelyezett keresztet is
megáldotta.22  A szakrális kisemlékmű az 1950-es évek elejéig a tér közepén állt ková-
csoltvas kerítéssel körbekerítve, majd az akkori városi illetékesek a templomudvarba
helyezték át azzal az ürüggyel, hogy a téren önkiszolgálót építenek. Ma a főbejárat
nyugati oldalán áll. Felújítására az 1990-es években került sor, amikor is a rajta lévő

19 Fordítás eredeti egyházi szláv szövegből. Fordította: Nataša Gavrić, Ada.
20 Zentai Hírlap, 1893. augusztus 27. 26. szám.
21 Zentai Hírlap, 1894. április 19-i szám.
22 Összetartás, 1895. június 29. A 65. szám.
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korpuszt és Mária alakját aranyszínűre festették.23  A kereszt tetejéről hiányzik az INRI
feliratos tábla.

A SZENT ANNA-  ÉS JOAKIM-SZOBOR

1851-ben állították fel a régi Anna és Jókai utcák kereszteződésében24  a magas
oszlopon álló szoborcsoportot. A háromalakos kompozícióban Szent Annát Joakim
és a kicsi Immaculata társaságában találjuk. Az emlékmű állíttatója a kisemlékmű gon-
dozására és karbantartására pénzösszeget helyezett letétbe a belvárosi plébánia pénz-
tárába.25  A latin nyelvű alapítványlevél fordítása.

„ (. . .) Jankovits Mihály t ekintélyes úr, zentai hívő az 1849-es évben tomboló

belföldi polgárháború veszedelmei közepette felajánlotta, hogy Szent Joakimnak

és Szent Annának, a mi Megváltónk édesanyjának, a boldogságos Szűz Mária szü-

leinek tiszteletére Zenta községben szobrot fog felállítani, amelyen a tiszteletre

méltó Szent Joakim és Szent Anna mellett jelenítsék meg a fiatal B. Szűz Máriának

alakját is.

Teljesítve a fogadalmát sürgősen elintézte, hogy a szobrot terméskőből kifarag-

ják, amit már elő is készítettek, és a következő napokban hozzák Zentára, amely-

nek a fenntartásáért 50 forintot ígért, amit hamarosan letétbe fog helyezni. És

ezt az Istennek tetsző vállalkozást csakhogy Nagyságodnak a tudomására adha-

tom, és ugyanakkor kérem rá az áldását.

Zent a,1851. október 28. Alázatos szolgája

Lórándy István

a zentai parókia adminisztrátora” 26

1897 októberében a szoborkompozíciót újrafestik, és javításokat is végeznek rajta.
A felújítási munkálatokért László Sándornak 89 forintot fizettek ki,27  majd 1901. janu-
ár 7-én tesznek ismét említést javításról. Ekkor a Széna téri kereszttel egyidőben
felújítási munkálatokat végeznek a szobron: a körülötte lévő vasrácsozatú kerítés
javítására hét és fél koronát fizetnek ki a szoboralapból.28

A szakrális kisemlékművet több alkalommal elmozdították , áthelyezték. Így 1903.
november 19-én a helyi újság így tudósít a szobor áthelyezéséről:

„A Szent Anna-szobrot tegnap helyezték át a régi helyéről a sarokra, hogy a

forgalmat ne akadályozza. Három részre szedték szét, s úgy emelgették át a talap-

zatát hévérrel az új helyre.”29

23 Megjegyzés: A kereszt felújításakor tévesen írták fel az évszámot.
24 Ma a Táncsics Mihály és a Posta utca kereszteződése.
25 KFL.: Zenta – általános iratok.
26 Fordította: Kávai Rita tanárnő, Zenta.
27 Szent István plébánia. Kegyes alapítványok pénztári naplója az 1897. X. 20-i

bejegyzésnél.
28 Szent István plébánia. Kegyes alapítványok pénztári naplója az 1901. I. 7-i be-

jegyzésnél.
29 ZTL. F: Vujić–Dudás kézirat az 1903. november 19-i megjegyzésnél.
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1958-ban ismét elmozdították a Szent Anna-emlékművet a helyéről. Ekkor lebon-
tásra kerül a szobor mögött lévő Reinholz-ház, hogy új, nagyobb irodaháznak megfe-
lelő épületet emeljenek a helyén.30  Ez lett a későbbiekben az AIK-irodaház. Jelenleg
a harmadik helyén áll a szoborkompozíció, mégpedig a Jézus Szent Szíve templom
udvarában. A szép barokk szoborcsoport, mely napjainkra igencsak lerongyolódott
állapotba került, restaurálásra vár, amelyre talán nemsokára sor kerülhet. Ezzel meg-
menthető lenne az emlékmű a további pusztulástól.

2.1.3. A Szent Ferenc–templom

A harmincas években az úgynevezett Tópart városrészben, a Kolónia létrejöttével
szükség mutatkozott egy új templom felépítésére az időközben e városnegyedben
megnövekedett számú katolikus hívek lelki szükségleteinek a kielégítése végett.

Lotterer Péter belvárosi plébános e nemes célra földterületet vásárolt az akkori
Bojović vajda (ma: Tóparti) utca és a Város körüli út sarkán. 1932-ben a városi főépí-
tészt, Guelminó Jánost bízták meg a tervek elkészítésével, melyet a városi tanács
fölülvizsgált, és elfogadás végett felterjesztette az illetékes minisztériumhoz.

A templom építése csak 1938 őszén kezdődött el a jóváhagyott tervek alapján. A
kivitelezést és az építkezést az egyházhatóság szakértőjének, Molczer Károly mérnök-
nek az irányításával végezték. Tamás Ferenc esperes 1938 karácsonyán szentelte fel a
torony tetejére felkerülő keresztet. A templomot alig egy év alatt építették fel. 1939
szeptemberében több ezer hívő jelenlétében Budánovics Lajos szabadkai püspök szen-
telte fel húsz pap kiséretében.31 A templom 33x10 méteres téglaépület, gótikus és
román stílusjegyeket visel magán. Első plébánosa 1939 és 1969 között ft. Fábri Jenő
volt.

A templomkertben két kisemlékmű található: itt áll az egyetlen Mária-kápolna, és
itt van a főtéri Berze-kereszt.

A B ERZE-KERESZT

A Fő tér északi részén, az 1911-ben leégett Szent István-templom bejáratának bal
oldalán Berze Pál és hitvese, Bilitzki Erzsébet vörösmárványból díszes keresztet emel-
tetett. A család ősei Arad vármegyéből telepedtek át a Tisza nyugati partjára a XVIII.
század közepén.32  Berze Pál a módosabb gazdálkodók közé tartozott, szőlőföldjei és
szélmalma volt a külsőjáráson. Utódaik nem lévén, a házaspár Kötelezőlevélben biz-
tosította a kereszt jövőbeni gondviselését az egyház iránt. Az 1806. szeptember 11-én
megfogalmazott kötelezvényben a következők szerepelnek:

„Én alább írt ezen írásomnak nevében és erejével vallom, hogy én és Hitves

Társom Keresztény Katolikus buzgóságt ól viseltetvén, a Szentai Piar tzra egy ve-

res Márványból ki-faragott kereszt Feszületet emeltettünk légyen, mellyet míg

30 Valkay Zoltán: Zenta építészete. Fór um – Thurzó Lajos Közművelődési Köz-

pont, Újvidék – Zenta, 2002.
31 Sloga. 1939. szeptember 16. 33. szám.
32 Gyetvai Péter: A Tiszai korona–kerület településtörténete, III. kötet. Kalocsa,

1992.
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mi élünk, mindenkor jó állapotban tartani magunkat ajánljuk, hótunk után pedig

nem lévén bizonyos Örököseink, annak ép karban való megtartásár a 100 Rf-kat,

az az Száz Rénus forintokat ajánlunk.

Mellynek nagyobb hitelére bizonyságára és erejére adtuk magunkról ezen ma-

gunk Neveinek, és tulajdon kezeink kereszt vonásával megerősíttetett Kötelező

Levelünket Szentán Szent Mihály Havának 11-ik Napján 806-ik esztendőben.”  33

Aláírásával mindezen felajánlást tanúsítja, az akkari plébános, Ross István.
Mivel a kereszt a város központi terén állt, így a történelmi idők folyamán több

eseménynek is színteret nyújthatott. Így történhetett meg, hogy az 1848/49-es magyar
szabadságharc délvidéki eseményeinek színterében a templom előtt álló kereszt tragi-
kus színhelye volt egy lincselésnek. A történethez tudnunk kell, hogy a harcok idején
a városban megalakult vészbizottság utasítására a nép mindent elkövetett Zenta védel-
mének érdekében, mivel a lakosság rettegett a délvidékről felfelé nyomuló szerb
csapatok vérengzésétől, fosztogatásától. A várost teljesen körülárkolták, s a sáncokba
állandó őrséget biztosítottak. A vészbizottság kérelmének, hogy a szegedi térparancs-
nokság fegyveres erőket küldjön a város védelmére, az nem tudott eleget tenni. Így
Szabadkáról katonai segítség helyett a Zentára érkező görögkeleti vallású őrnagy,
Demcsa János vette át a város parancsnokságát. Az itt maradt lakosság nem helyeselte
a parancsnokváltást, és hangosan hirdették a városban, hogy Demcsa hozza Zenta
ellen a szerb csapatokat. 1849. január 31-én valóságos lázadás tört ki ellene, mire ő,
hogy a maga védelmét előadja a nép előtt, „szállásáról, a zentai plébániáról kijőve, erős
elszántsággal lépett a lázongó nép közé, s ott a főtéren egy kereszt34 talapzatára állva
beszélni kezdett”. De a nép meg sem hallgatta, a szó szoros értelmében felkoncolták.
Holt teteme a zentai Népkertben, ismeretlen helyen van eltemetve.35

Idő múltával az igencsak megkopott feszületet a századforduló közeledtére szé-
pen felújították. Ekkor új öntöttvas Krisztust és kerettel ellátott Mária-dombormű-
vet helyeztek a régiek helyébe. Mindezen munkálatokért egy Modor nevezetű szek-
szárdi mesterembernek 22 és fél forintot fizetnek a keresztalap terhére. Mindezek
aranyozásáért Dobertó 45 forintot, míg végül a márvány felületének a megtisztításá-
ért és olajozásáért Vraníts 12 Ft 90 kr-t kapott, a keresztet körbevevő kovácsoltvas
kerítésre felrakott két lámpáért pedig 8 forint 50 krajcárt fizetett az egyházközség
pénztára a helybéli Kraszl kereskedőnek.36

A második világháború után a városi hatóság úgy rendelkezett a köztéri keresztet
illetőleg, hogy áthelyezteti a Szent Ferenc-templom udvarába.37  Napjainkban a dí-
szes márványfeszület a templom bejáratának északi oldalán áll. Felirata nincs, ezért
kevesen tudják, hogy a majd kétszáz éves emlékművet egykoron a Berze házaspár
állíttatta.

A MÁRIA SZÍVE-SZOBOR

A Szent Ferenc-plébánia egyháztanácsának kezdeményezésére 1959 szeptemberé-
ben állítottak emlékművet Szűz Máriának. Az emlékmű egy 3,10x1,10x0,90 méteres

33 Kalocsai érsekségi levéltár: Zentai általános iratok
34 A Berze-keresztről van szó.
35 Pejin Attila: Zenta 1848-49-ben. Forrásválogatás. Zenta, 1999.
36 A plébánia Kegyes alapítványok pénztári könyvéből, 1898-ból.
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kápolna, mely üvegablakkal van ellátva. A színesre festett szobor, mely Mária Szíve-
ábrázolás, üvegajtós fülkében található. Az alatta lévő márványtáblába vésett szöveg a
következő: „A Fatimai Szűz tiszteletére 1959.” 38

Az egyházközségi feljegyzések alapján:

„1959. szeptember 20-án, a templom 20 éves fennállásának és a Lourdes-i Szűz39

megjelenésének 100. évfordulója alk almából lett felszentelve. A szobrot, mely

fából faragott Mária Szíve-szobor, Ljubljanából (Szlovénia) hozatták. Az oszlopká-

polna felállítása a sz oborral együtt 100 000 dinárba került.”40

A kápolna előtt litániákat tartanak nagyobb egyházi ünnepnapok alkalmából, mint
például Nagyboldogasszony napján.

2.1.4. A Kis Szent Teréz-kápolna

Az elmúlt század tízes éveiben épült Munkástelepen már 1912-ben szándék mutat-
kozott templom építésére. Az egyházközséget azon nyomban meg is alapították, majd
Vajda Ottó alsóvárosi plébánoshelyettes értesítette a várost a templomépítés szándé-
káról, melyhez 1913-ban Csernoch János hercegprímás 40 000 koronát, a vallás- és
közoktatásügyi miniszter pedig 20 000 koronát igért.41  Sajnos az első világháború
kitörése miatt a kápolna felépítése meghiúsult. 1913-ban a városi ács a város fakészle-
téből haranglábat állított, és ugyanez évtől vezetik az anyakönyveket is.

1928 szeptemberében a munkástelepiek régen óhajtott kivánságuknak megfelelő-
en közadakozásból és a hitközség eszközeiből három szobából, iroda- és mellékhelyi-
ségből álló paplakot emelnek, melyhez egy 15 méter hosszú és 6 méter széles kápolna
is tartozott.

A kistemplom felszentelésére 1929. június 30-án került sor. Ft. Péchi Béla pápai
kamarás plébános szentelte fel.42 Erről emléktábla is tanúskodik. A templom első plébá-
nosa ft. Finta János lett, aki a későbbiekben a felsőhegyi hívek lelki gondozását vette át.

KŐKERESZT A TEMPLOM UDVARÁBAN

1939-ben a munkástelepi hívek közadakozásból kőkeresztet állítottak fel a parkosí-
tott Strossmayer (ma Szabadság tér) északi részén. Az emlékművet Óváry János kőfa-
ragó mester és cége készítette el. Felszenteléséről a követekező újságcikkben tudó-
sít a korabeli újság:

„A munkástelepi búcsú és keresztszentelés. – Vasárnap tartotta a munkástelepi

Kis Szent Teréz-kápolna búcsúját, amellyel kapcsolatban szentelték fel a téren

37 A Szent Ferenc-templom Historia domusából.
38 A Fatimai Szűzet a portugáliai Fatima nevezetű falu közelében látta három pász-

torgyerek 1917-ben. Azóta többször is látták a Szűz megjelenését.
39 1858. febr uár 11-én, csütörtökön Ber nadette Soubirous tizenegy éves par aszt-

lány a Pireneusok lábánál fekvő Lourdes falucska környékén látta Szűz Mária

alakját. Napjainkban Lourdes a keresztény világ leghíresebb gyógyhelye.
40 A Szent Ferenc templom Historia domusából.
41 ZTL.F:381 Vujić–Dudás kézirat. II. doboz.
42 Szentai Friss Újság
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újonnan felállított keresztet (. . .) Lélekemelő ünnepségek között történt az új

kegytárgyak felszentelése. A felszentelést Péchy Béla alsóvárosi plébános végez-

te, utána pedig Gere Vince munkástelepi adminisztrátor tartott szentbeszédet.

Az ünnepi misét Péchy plébános mondotta papi segédlettel.” 43

Manapság a kereszt a templom udvarában található, a kápolna bejáratával szemben.

2.1.5. A szőlőhegyi Szent Orbán-kápolna

A várostól mintegy öt kilométerre, az egykori Szőlőhegy-Weingarten (ma Felső-
hegy) közepén, Szabó Lőrinc által ajándékozott 100 ölnyi nagyságú szőlőbirtokon
1809-ben kápolnát építenek a szőlőskertek védőszentjének, Szent Orbánnak a tiszte-
letére. Az építmény 4 öl hosszú és 3 öl széles téglaépítmény, melynek tetején a fából
ácsolt toronyban egy kisebb harangot helyeztek el. A belvárosi Szent István-plébánia
filiájaként működő kápolnában évente három alkalommal szolgáltattak szentmisét,
úgymint Szent József, Szent Orbán és Szent Mihály napján. A miséző káplán a szertar-
tásokhoz szükséges felszerelést a plébániáról vitte magával.

Az idők folyamán elkerülhetetlenné vált a kápolna renoválása. A felújítási munkála-
tokat 1855-ben végezték el, amit Mészáros István özvegye, Körmös Ágnes a saját
költségén térített meg. 44 A nyolcvanéves kápolnaépületet – sajnálatos módon – 1890-
ben, az új templom építésekor bontották le.45

A kápolna elé Deák Ignác keresztet állíttatott, melyről a későbbiekben még szót
ejtünk.

2.1.6. A felsőhegyi Szent József-templom

A XIX. század utolsó évtizedeiben az egykori Vineae–Szőlőhegy46 helyén mintegy
240 házból kialakult tanyaközpontban ezerkétszáz római katolikus hívő lelki szükség-
leteinek kielégítésére a zentai hitközségi képviselő-testület gyűlésén döntést hoztak
arról, hogy Felsőhegyen templomnak és plébánialaknak kell épülnie. E nagyszerű
kezdeményezést Appel Ede zentai apátplébános közbenjárásával Bende József kalo-
csai címzetes apátkanonok készségesen támogatta.

Az építkezés ifj. Kozits István zentai műépítész tervei alapján 1890-től a plébánia
épületének felépítéséig tartott. A templomot Majoros István kalocsai segédpüspök
1892. augusztus 28- án szentelte fel.47

A falu első plébánosa Cziráky Zsigmond kishegyesi születésű zentai káplán lett,
majd 22 éven át teljesített szolgálatot.

Itt említhető meg, hogy a templom védőszentjének, Oltalmazó Szent Józsefnek
főoltárképét az óbecsei Than Mór (1828–1899) hírneves festőművész alkotta Bende

43 Sentai Friss Újság, 1932. október 12. VI. évf.119. szám.
44 A Mészáros házaspár közismert egyházi adakozók, de ismeretes egy fakereszt

is, melyet Mészáros István emeltetett.
45 Finta János plébános His toria domusából, 1936.
46 Bauer Antal: „ Cor pus Ichnographiorum – Bacs (Zombor, 1805) Vineae néven

említi a mai Felsőhegyet.
47 Finta János plébános által megfogalmazott Historia parochiae Gornjibreg –

1936. A plébánia levéltárából.
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kalocsai püspök támogatásával. 48 Az épülő templom elé Kalmár Pál Antal saját költsé-
gén díszes kőkeresztet állíttatott az egykori Szent Orbán-kápolna helyén.

A KALMÁR-KERESZT

A helybéli katolikus családok egyike volt Kalmár Pál Antal népes nemzetsége. Test-
vérétől, Kalmár Mihály felsőhegyi lakostól a zentai plébánia az új egyházi épületek
építéséhez szükséges telket vásárolt, mely a kápolnától északra terült el.

Kalmár Pál Antal 1890-ben díszes kőkeresztet vásárolt egy fővárosi kőfaragó cég-
től, melyet az egykori Orbán-kápolna helyére állíttatott fel. A feszületet 1890. május
elsején szentelte fel Appel Ede zentai plébános.49

A keresztet állíttató csak egy év elteltével, azaz 1891. február elsején tett le pénzala-
pítványt 32 forint összegben, hogy a későbbiekben szükséges karbantartási munkála-
tokat elvégezhessék. Az 1909. március 14-én megtartott egyháztanácsi közgyűlésen
Cziráky plébános a következő javaslatát adta elő 3. pont alatt:

„Cziráky Zsigmond elnöklő plébános bemutatja Kovács Lőrincnek a Kalmár-

kereszt javítására tett költségvetését. Ezen kereszt tőkéje 64 korona, melynek

jelenleg 130,62 koronája van. Az egyházt anács határozatában kimondja, hogy a

kereszt festése elengedhető, de a többi javítás szükséges. Az egyháztanács a ter-

vezett 120 koronás költséget elfogadja. Így még ez év tavaszán elkezdődhet a

kereszt felújítása.”50

Majd ismét felújításról tanúskodik az emlékmű talapzatában elhelyezett nyolcszög-
letes, fehér márványtábla, melyen a következő felirat olvasható:

Isten dicsőségére
emeltette

Kalmár Antal
1890.

Újra alakíttatta
Fodor Mihály

és neje, Juhász Viktória
1929.

A háború befejezése után, 1945. október 14-én megtartott közgyűlésen az elnöklő
így számolt be a kereszt áthelyezéséről:

„2. napirendi pont: Plébános úr jelenti, hogy a temetőben kálvária felállítását

tervezi. A templom előtti keresztet oda tervezi áthelyezni, és helyébe egy foga-

dalmi kereszt felállítását tervezi adakozás útján.”51

48 U o .
49 Zenta és Vidéke, 1890. május 4. (18-19. szám)
50 A Szent József-templom egyháztanácsi jegyzőkönyve 1897–1945.
51 U o .
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A közgyűlés a tervet elfogadta, így a templom előtti Kalmár-kereszt a temetőben
felépített kálváriadombra került. A feszületen az eredeti fémöntvény korpusz és Má-
ria-dombormű látható.

FOGADALMI KERESZT

Az emlékművet a felsőhegyi hívek kezdeményezésére Csajkás Antal plébános hozzá-
járulásával fogadalomból emeltették a második világháborúból szerencsésen hazatért
ifjú hívők. Egy jegyzőkönyvi bejegyzés szerint, mely 1945. október 14-i keltezésű:

„A templom előtt levő keresztet Csajkás plébános áthelyezteti a temetőben épü-

lő kálváriadombra, és helyébe fogadalmi kereszt felállítását tervezi adakozás út-

ján. A feszület elkészítésére a zentai Óváry János kőfaragómester cégét kérte fel,

aki a megküldött tervek szerint az emlékművet szürke gránitkőböl készítené el.”52

A plébános a tanács által elfogadott tervekről levélben értesíti a II. világháború
után átformálódott szabadkai püspöki hatóságot:

„Főtisztelendő Egyházmegyei Püspöki Hatóság, Subotica

Alázatos tisztelettel értesítem a főtisztelendő Egyházmegyei Püspöki Hatóságot

a következő leírású és rajzú templomi kereszt felemeléséről:

Templom előtti új kereszt:

Dicsértessék a Jézus Krisztus

 Krisztus győz!

Krisztus uralkodik!

Krisztus parancsol!

Fogadalomból és engesztelésül a felsőhegyi hívek.

1946.

A templom előtti kereszt lépcsőzettel együtt 420 cm magas. Az ára 25 000 dinár,

azaz huszonötezer dinár.

Alázatos tisztelettel kérem a főtisztelendő Egyházmegyei Püspöki Hivatalt, a

fent említett kereszt benedikálására méltóztassék megadni az engedélyt részem-

re, illetve a felkért celebráns részére.

Fiúi hódolattal:

Senta-Gornjibreg, 1946. május hó 5-én Csajkás Antal sk.

 Plébános”53

A szabadkai püspökség a folyamodvány címzettjének a következő válaszlevelet
küldte meg 681/46. szám alatt:

„Tárgy: A kereszt felállítása a templom előtt.

Plébániahivatalnak, Senta-G. Brijeg

Az egyházmegyei hatóság felhívja a Gornji Brijeg-i plébániahivatalt, hogy ezen

levelemet a legközelebbi alkalommal a szószékről olvassa fel a hívek előtt.

52 U o .
53 A Szent József-templom levéltárából.
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Az egyházmegyei hatóság a plébániahivatal jelentéséből örömmel értesül arról,

hogy a Gornji Brijeg-i hívek fogadalmi keresztet állítanak fel a templom előtt, és

ezért készséggel járul ahhoz, hogy a keresztet ünnepélyesen megáldják, és a

híveknek tisztelésére átadhassák.

Fogadják a hívek a mi nagy dicséretünket, hogy a nyilvánosság előtt meg akarják

vallani hitüket az annyiszor meggyalázott Krisztus keresztjében, a kereszt pedig

utódjaik számára maradjon meg mint azon fogadalmi emlék, hogy hűek marad-

nak a katolikus egyházhoz, amely egyedül tiszteli a feszületet mint az emberiség

megváltásának emlékjelét.

A templomhoz közeledve üdvözöljék belső megilletődéssel:

»A kereszt a mi dicsőségünk, a kereszt a mi reményünk.«

A mi áldásunkat pedig erősítse az Úr Jézus kegyelme.

Fogadja püspöki áldásunkat. Budanović sk.

Subotica, 1946. V. 18. püspök.”54

A magasztos felszentelési ceremónia eképpen zajlott le:

„A felsőhegyi Szent József-templom búcsúja napján áldotta meg ft. Péchy Béla,

Zenta Szt. Szív-plébánia plébános ura a templom előtt a fogadalmi és engesztelő,

gránitkőből készült új monumentális keresztet, amelyet Óváry János zentai kőfa-

ragó készített 25 000 dinárért. Ezen összeg a falu híveinek közadakozásából jött

össze. Ezen ünnepélyt is nagyszámú gyónó és áldozó tette magasztossá. Lélek-

emelő volt ft. Borsa Bertalan ludasi káplán ünnepi beszéde és az utána következő

háromnapos szentmise, melyet ft. Piukovics Ferenc munkástelepi plébános úr

celebrált ft.  Csajkás Antal adminisztrátor úr segédletével. Az ünnepély előes-

téjén megjelent ft.  Tamás Ferenc prépos t úr, úrnap ján pedig f t. Kuncz Dezső

oromhegyesi, Móricz Vince tóthfalusi adminisztrátor és Bartusz József, Zenta-

belv árosi főtisztelendő úr. A keresztszentelés ünnepélye felejthetetlen emléket

hagyott a jelenlevő hívek lelkében.”55

A szürke gránitkőböl készült kereszt háromlépcsős talapzaton áll kétoldalt virág-
vázával ékesítve. A kelet felé néző feszület napjainkban kitűnő állapotban található a
templom előtt.

2.1.7. A tornyosi Magyarok Nagyasszonya-templom

A Zentától mintegy 20 km-re eső Tornyos nevezetű településen az 1900-as évek-
ben kezdték el építeni a templomot, melyet Kikinday Aladár érseki főmérnök terve-
zett. Az egyházi épület építéséhez szükséges pénzösszeget országos gyűjtésből fe-
dezték. A költségekhez nagyban hozzájárult dr. Császka György kalocsai érsek, aki
25 000 forintot adományozott e célra.56  Ezt a nagylelkű cselekedetet márvány-táblá-
ba vésve örökítették meg, mely a templom bejárata fölé került. A tábla felirata a
következő:

54 A Szent József–templom levéltárából.
55 A Szent József–templom, Historia domus parochiae S. Josephi (1944. X. 8-tól

1946. X. 10-ig)
56 ZTL. F: 381 Vujić–Dudás kézirat.
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„Épült Isten dicsőségér e, a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére, dr.  Császk a

György érsek úrnak ötvenévi papi jubileuma emlékére a nagy jubileum évében,

1900-ban.”

A templomot 1901-ben szentelték fel. Ugyanakkor a templom belső festése 1914-
ben készült el. A magyaros szecessziós ábrázolásmód Tary Lajos és Lohr Ferenc buda-
pesti festőművészek keze munkáját dicséri.57  A templom ablakait ólomüveg díszítés-
sel látták el, melyet Ligeti Sándor budapesti üvegfestő készített el.58

A templom mellett felépült plébániát 1914-ben szentelték fel, és első lakója Csóti
János plébános lett.

EMLÉKKERESZT A TEMPLOM ELŐTT

A századfordulón fejlődésnek indult faluban az épülő templom elé 1900. augusz-
tus 1-jén a tornyosi hívők egy csoportja adakozásából új kereszt állíttatott fel. Az
adakozó hivek a következő Alapítványi levélben nyílvánították ki szándékukat:

„Alulírott Rechner Konrád helyettes plébános és egyházi gondnok ezennel elis-

merjük és kijelentjük, miszerint Lengyel D. János, Gombos Imre, Gombos And-

rás, Gombos János, Búrány Antal és Dér Fábián a helybeli róm. kath. Kegyesalapok

pénztárába egyszáz koronát korona értékben letettek alapítványként oly czélból,

hogy ezen tőkének esedékes kamataiból az általuk ezen nagy jubileumi év folya-

mán hétszáz korona költségen a Zent a-Tornyos pusztán épít endő templom he-

lyére felállított kőkereszt jó karban fönntartassék.”59

A kereszt felirata a következő:
 1896–1996 emlékére

a kereszt kegyelme oltalmazzon,
hogy földi hazánkból

az égi hazába jussunk.

A templom előtt álló kisemlékművet napjainkban is rendszeresen virágcsokrokkal
díszítik. Egyházi ünnepnapokon gyertyákat gyújtanak a feszület talapzatánál.

2.1.8. A Rózsafűzér Királynéja-templom Keviben

A község határában levő jellegzetesen alföldi kis faluban a századfordulón a telepü-
lés életében a legnagyobb eseménynek számító vállalkozásba fogtak. Templomot épí-
tettek. Az építkezéshez szükséges pénzt közadakozás útján gyűjtötték össze.

1901-ben elkészült a templom, felszentelésére október 6-án került sor. A ceremó-
niát Érdújhelyi Menyhért, a zentai Szent Szív-templom plébánosa látta el. A nagy
ünnepségre körmenet indult az alsóvárosi templom elől Kevibe.60

57 Uo., mint a 39-es pont alatt.
58 Összetartás. 1914. január 11. (5. szám)
59 KFL. Zenta – általános iratok.
60 Zentai Hírlap, 1901. október 8. 42. szám.
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A JANKOVITS-KERESZT

1903-ban a kevi templom elé a falubeli nagygazda, Jankovits Károly és felesége,
Búrány Etel kőkeresztet emeltettek. Az 1000 korona értékű emlékmű karbantartására
alapítványt hoztak létre:

„Alulírott Érdújhelyi Menyhért plébános és egyházi gondnok ezennel elismer-

jük és kijelentjük, hogy Jankovits Károly és Burán Etel zentai lakosok mai napon

a helybeli róm. kath. Szent Szív-templom pénztárába hatvannégy koronát, azaz 64

koronát letettek oly czélból, hogy ezen tőkének esedékes kamataiból a Zenta-

Kevi templom előtt saját költségéből emelt márványkereszt fönntartassék.”61

A kereszt felszentelését szintén ft. Érdújhelyi végezte el „1903. június 7-én szent-
beszéd kíséretében, majd az egyházi ünnepség után víg áldomást ittak Jankovits Kár-
oly szállásán”.62

Az emlékmű talapzatán a következő felirat áll:

Istennek nagyobb dicsőségére emeltették
Jankovits Károly és neje, Búrány Etel

1903.

A feszületen Jézus alakja mellett Mária-dombormű látható. A feszület felső szárán
az „INRI” feliratú táblácska áll.

2.2 A VÁROS KÖZKERESZTJEI ÉS A NEPOMUKI SZENT JÁNOS-SZOBOR

A SÁNDOR-KERESZT

A városban található keresztjeink közül ez egyike a legrégebbi, kőből készültek-
nek, amely egykoron hat utca kereszteződésében állt. Majd többször történt áthelye-
zése után ma a Széna tér (volt Njegoš tér) keleti oldalán áll. Ezen a téren árulták a
szénát, a szalmát, a szenet, és a tér közepén lévő gémeskútból itatták az ökröket,
lovakat. E tér elnevezéseiből ered a feszület megnevezése is, úgymint Széna téri
kereszt.

A szakrális kisemlékművet Sándor Péter állíttatta 1809-ben, aki a zentai módosabb
nagygazdák közé tartozott. Felesége, Tóth Mária szintén helybeli lakos volt. Csúfne-
vük „Pesti” már nem él a köztudatban, és a keresztet sem nevezik így.63 Az emlékmű
felirata:

Názáreti Jézusnak,
az Igaz Isten Fiának
tiszteletére állíttatta

Sándor Péter
1809

61 KFL. Zenta általános iratok.
62 ZTL.F: 381/2 Vujić–Dudás kézirat.
63 Gyetvai Péter: A Tiszai korona-kerületek telepítéstörténete I. kötet. Kalocsa,

1992.
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A keresztet 1903 októberében felújítják, amiről a korabeli egyházi dokumentum
így ír: „1903. október hó 20-án a Sándor-kereszten végzett javítások, illetve a rajta
található Mária-szobor festése elkészült.” Új lámpatartókat vásároltak és helyeztettek
el az emlékmű körül lévő kerítésre. A kereszt javítása 20 koronába került, míg a Mária-
kisplasztika átfestésére szintén 20 koronát fizettek Győri István mázolónak.

A szakrális objektum mai formáját egy 1946-ban történt javítás után kapta meg:

„ A febr uár 18-án délután újra  feltámadt vihar os szél a Széna téri  keresztet

derékba törte, mivel korábbi sérülések miatt már pántolva volt, így a rozsdás

vasat könnyen elt örte (. . .) 1946. szeptember hó 22-én a keresztet Óvár y cége

elkészítette és felállította.  Szeptember 22-én a keresztet litánia után Bartusz

a t y a64 megáldotta.”6 5

A kereszt szárvégeinek régi formája hármas tagolású köríves volt, míg napjainkban
ez szögletes formájú alakzatot kapott. Vandál módon széttörték a Keresztre Feszített
lábánál álló színes Immaculata szobrot, melynek csak az alsó része maradt fenn az
emlékművön, amiből jól látszik az eredeti díszes színezete.

Az objektum szépen megmunkált kovácsoltvas kerítéssel van körülkerítve. Egyhá-
zi ünnepnapokon mindig friss virágcsokor látható a régi szakrális emlékművön.

EMLÉKKERESZT A KÓRHÁZ ELŐTT

Az emlékmű a régi Adai (ma: Karađorđe) utca végén, az egykori Epreskertben, a
mai kórház épülete előtt áll.

A magas oszlopon álló festett, díszes, félméteres nagyságú feszületet az 1848/49-es
szabadságharc áldozatainak emlékére állították,66 azokéra, akik az e helyen húzódó
sáncárkokban védték a várost a dél felől, Ada irányából nyomuló szerb csapatokkal
szemben, és a fegyveres összetűzésben vesztették életüket. Később Trifkovics szerb
őrnagy  városba betörő, majd fosztogató csapatai Magyarkanizsa irányában elhagyták
a várost:

„A harmadnapra Ó-Kanizsa ellen eltávozott szerb csapatok kivonulása után a

helybeli szerbség söpredéke folytatta az öldöklést és a rablást teljes anarchiával

(...) legtöbben seregestől kivezettettek az epreskerti sáncárok és az alsóvárosi

temető déli tájára az úgynevezett dézsmamagazinok mellé, és ott rakásra lövet-

tek, a hullákat az ott lévő sáncárkokba dobáltatták.”67

E vészes és tragikus hely közelébe 1882-ben állítottak emlékművet. A város polgár-
mestere, Gombos Gábor és főjegyzője, Szekfű György nagylelkűen támogatta azt az
elképzelést, miszerint a vesztőhelyre egy keresztet állítsanak.

A XIX. századbeli feszület javításáról nem számolnak be az egyházi dokumentumok.
Áthelyezésére viszont 1943-ban került sor. Részlet az erről szóló jegyzőkönyvből:

64 Bartusz József (1915-1995) pápai káplán, zentai belvárosi plébános.
65 A Szent István–plébánia pénztárnaplójában talált adatok után.
66 Milivoje V. Knežević: Zbornik za istoriju grada Senta. Senta, 1935. Valkay Zoltán:

Zenta építészete. Újvidék–Zenta, Fórum–Thurzó Lajos Közművelődési Központ.
67 Dudás Andor: Zent a bevétele 1849-ben. Bács–Bodr og vár megyei Tör ténelmi

Társulat I. füzete. Zombor, 1912.
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„Tárgy: Zent a alsóvárosi róm. kath. egyházközség engedélyezése iránt (. . .) az

egyházközség kéri, hogy a kórház déli oldalán elhelyezett kereszt a kórház északi

oldalához helyeztessék át.”

A véghatározat döntése alapján:

„...engedélyt ad arra, hogy a közkórháznál levő kőkereszt áthelyeztessék az épü-

let északi sarkához úgy azonban, hogy a kereszt helye városi területre essen, és a

közúti forgalmat ne akadályozza.”68

Kevesen tudják, hogy ezt az emlékművet az 1848/49-es szabadságharcban elhuny-
tak tiszteletére emelték, és igen rászolgált már, hogy műemlékké nyilvánítsák. A szak-
rális objektum napjainkban jó állapotban van, és gyakran látni a talapzatánál friss
virágcsokrokat. A körülötte lévő parkosított részt és a virágágyásokat rendszeresen
gondozzák.

A TÓTH ISTVÁN-FÉLE NEPOMUKI SZENT JÁNOS-SZOBOR

A város északkeleti részén, közel a Tisza-parti hídfeljáróhoz áll a mártírhalált halt
szent szobra. Esztétikailag igen szépen kivitelezett, barokkos jegyeket magán hordo-
zó alkotás, művelődéstörténeti szempontból is figyelmet érdemel, mert a hozzá kap-
csolódó események egy korszak képébe adnak bepillantást. A szobor felállítása
összefüggésben áll a város kiterjedt vízi világával, mert Nepomuki Szent János a régi
néphitben a vizek védőszentjeként szerepelt.

1910. március elején az egyháztanácsi közgyűlésen Gózon István69 plébános elnök
bejelenti, hogy közadakozásból egy új Szent János-szobrot kíván felállítani a régi,
rozoga szobor pénzalapjának terhére, mely jelenleg 4000 korona pénzösszeg.70

A következő közgyűlésen, melyet április 27-én tartottak meg, a következőket je-
gyezték fel:

„Gózon plébános bejelenti, hogy a folyó év március 1-jén megtartott egyházta-

nács ülése 3. számú határozatával kimondotta, hogy új Szent János-szobrot emel,

s egyúttal Ő meg lett bízva, hogy ebben az ügyben járjon el, illetve ajánlatokat

kérjen be. Eme megbízatásnak eleget tévén ajánlatot kapott Kálmán Elek pécsi

szobrásztól, s egyben a szobor mintáját is bemutatja, mely lorettói márványból

lenne felállítva, és 3779 koronába kerülne. A bemutatott szobormintát az egyház-

tanács megfelelőnek találja, és ennélfogva kimondja, hogy a Szt. János-szobor

emelése tárgyában hozott határozatok felsőbb hatósági jóváhagyása után a szob-

rot megépítteti, illetve felemelteti, mégpedig a bemutatott minta alakjában.”71

68 ZTL. F: 003. 25-43 Zenta rendezett tanácsú város. Zenta város közgyűlésének

jegyzőkönyve. 1882.
69 Gózon István plébános (Solt, 1865–Zent a, 1926)
70 A Szent István-plébánia levéltára. Egyháztanácsi közgyűlés jegyzőkönyve.
71 U o .
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A munkával megbízott szobrászművész hirtelen történő megbetegedése, illetve
halála miatt a tervezett mű nem készülhetett el.72  A kalocsai Csernoch János73  érsek
javaslatára a szombathelyi Tóth István Budapesten alkotó szobrászt kérték fel a szak-
rális műalkotás elkészítésére. A művész ekkor az egyik legjobb magyar szobrásznak
számított. Több kitűnő műalkotásával is bebizonyította, hogy a szakrális témájú mű-
vek területén is kitűnő művész.74

1912. május 29-én Gózon plébános két képviselő-testületi tag kíséretében Buda-
pestre utazik, hogy ott Tóth István szobrászművésszel megállapodjanak a kérdéses
szobor megformálásáról. A szerződés75 a következőket tartalmazza:

„Szerződés

Mely egyr észt Gózon Is tván zent ai róm. kath. plébános, másrészt Tóth István

szobrász, budapesti lakos között köttetett a következő feltételek mellett:

Tóth István elvállalja Nep. Szt. János 1,70 cm nagy ságú szobor mintájának az

elkészítését és ércbe öntését, nemkülönben a szobor talapzatának, mely 206 cm

magas, haraszti vagy dunaalmási kemény mészkőből való faragását a bemutatott

minta szerint, továbbá az egész műnek Zentára való szállítását, felállítását alapo-

zással együtt összesen 7000 Kor., azaz Hétezer Korona egységárért.

Ezzel szemben a megrendelő, Gózon István plébános úr tartozik Tóth Istvánnak

az összes fent említett munkák fejében 7000 Kor. azaz Hétezer Koronát fizetni a

következő módon: a) a szerződés megkötésekor előlegképpen 2000 Koronát, –

b) a szoborminta elkészítésekor ismét 2000 koronát, s az egész mű felállítása és

átadása után nyolc napon belül a még bennlévő 3000 Kor., azaz Háromezer kor o-

nát. A vállalkozó, Tóth István tartozik a szobrot a szerződés megkötésétől számí-

tott öt hónap alatt elkészíteni, felállítani és átadni.

Kelt Budapesten, 1912. május hó 29-én

Tanúk:

Holló Barnabás s.k. Vermes Gyula s.k. Tóth István s.k .

Nemessányi Andor s.k. B. Jenő s.k. szobrász

Gózon István s.k.

Plébános”

A szerződést a kalocsai Csernoch érsek – a későbbi hercegprímás – hagyta jóvá. A
szobor a szerződött időre elkészült, és az azt követő év márciusában szentelték fel.76

Az életnagyságú bronzszobor eredeti gipszmintája Szombathelyen, a szalézi Szent
Quini-templom altemplomában van elhelyezve.

 72 A Szent István-plébánia pénztárnaplója.
73 Csernoch János (Szakolca, 1852–Esztergom, 1927)
74 Néhány ismer tebb alkotása: Tómegyerben, Nyitra megyében egy Szent Ven-

del-kőszobrot faragott, az Országház külső homlokzatán öt kőszobra áll, a bu-

dai vár falánál Hunyadi János monumentális szobra is az ő alkotása. Közremű-

ködött a szegedi Dóm szobrainak az elkészítésében, ismeretes még nagyváradi

Szent László-szobra, illetve a Kossuth-szobor Szentesen.
75 A szerződés másolatát a Magyar Nemzeti Galéria adattárában őrzik. Leltári szám:

22121. 1984/7. másolat.
76 Tóth István szobrászművész élete és életműve, kézirat. A Magyar Nemzeti Galé-

ria Adattára, leltári szám: 22176.1984/1.
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A Zentán emelt barokk szobrot Gózon plébános úr egy barátságos hangvételű
levélben így köszönte meg a mesternek: „Kedves Művész Úr! Még egyszer szívből
köszönöm az igazán gyönyörű szép emléket, melyet Ön Zenta városának készített,
igazán gyönyörű emlék. Igazán mondhatom, hogy rendkívül örülök neki, és sokat
gyönyörködöm a remek szép szoborban, és büszkén állíthatom, hogy csodájára jár az
egész környék.”77

Itt említeném meg, hogy egy budapesti szoborbizottság kérésére a zentai Nep.
Szt. János szobor másolatát 1921-ben állította fel a művész a budapesti Központi
Statisztikai Hivatal épületével szemben, mely a második világháborúban sajnálatos
módon teljesen megsemmisült.78

A műalkotás három lépcsőfokra emelt, díszes kiképzésű, faragványokkal díszített
posztamensen áll. Zenta város lakosai is gyorsan megbarátkoztak az új köztéri szakrá-
lis szoborral, mely elhelyezése szerint keletnek, a Tisza folyó felé néz. A bronz pati-
nás sötét színéből adódóan a helybeliek elnevezték Fekete Jánosnak.

Egy anekdota szerint – ha tizenhármat üt a toronyóra, akkor Szent János leveszi a
kalapját, és meghajol.79 (Más verzió szerint: ha nagypénteken harangoznak, akkor emel
kalapot a szobor – a szerk. megj.)

A MÁRKUS-KERESZT

A város déli kijáratánál, a mai új adai út mellett, a régi textilgyár épületének kerítés-
falánál (ma Semenar Vetőmagforgalmazó és -tároló Üzem) áll a Márkus-féle kőkereszt:

Isten dicsőségére emeltette
Márkus Márton

1891. évben

Az emlékmű állíttatója 1891. december 1-jén kelt alapítványában 32 forint összeget
helyezett el a kegyes alapok pénztárába az alábbi alapítólevél kiséretében:

„ Alapítványi levél

Alulírott Appel Ede apát-plébános és egyházi gondnok ezennel elismerjük és

kijelentjük, miszerint Márkus Márton zentai lakos a helybeli róm. kath. kegyes

alapok pénztárába 32, szóval harminckét forintot osztr. értékben tett le oly czélból,

hogy ezen tőkének esedékes kamataiért az általa Isten dicsőségére emelt ,  a

Zentáról Adára vezető új út kezdetén épített kőkereszt fenntartassék.”80

A karcsú, szépen kivitelezett kereszt talapzata fehérre meszelt, míg a rajta található
öntöttvas korpusz színesre festett. A feszület végződései a múlt századbeli kőkeresz-
tekre oly jellemző hármas tagolású körívesek. Ez a kereszt szép példája az egyszerű,
népies motívumok megjelenítésének egy szakrális kisépítményen.

77 A művész emlékirataiból – A Magyar Nemzeti Galéria adattára.
78 Liber Endre: Budapest szobrai és emléktáblái. Budapes t, 1933.
79 Balassi Ildikó közlése alapján.
80 KFL: Zenta általános iratai.
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AZ OSGYÁNI-KERESZT

A város nyugati kijáratánál, a Belgrádi (ma: Árpád) utca és a Petőfi utca találkozásá-
nál lévő benzintöltő állomás helyén állt az 1883. évig az úgynevezett Körkálvária,
melyet a felsővárosi köztemetőben építettek újjá. A régi kálvária helyére Osgyáni
László, a város egykori főbírája állíttatott keresztet.81

Osgyáni földbirtokai az egykori Likasi út déli részén terültek el, egészen a tornyosi
útig. E földterület északi részén idősebb Osgyáni fakeresztet állíttatott, melyről a
keresztalapító okirata szerint:

„Osgyáni László képviselő, városi pénztár os 1854. június 24-én fából keresztet

emeltet saját földbirtok ainak szélén, a Tópart nevezetű területnél,  a Likasi út

kezdeténél. A plébánia részére és a kereszt terhére 50 forintot alapítványoztat,

hogy a kereszt karbantartassék.” 82

Az állíttató városi tanácstag két ízben is betöltötte Zenta főbírájának tisztségét. Az
első alkalommal 1831. október 29-től 1832. november 18-ig, majd 1844 novemberétől
egészen 1845 novemberéig.83

Napjainkban csak a kőkereszt 135 cm magas talapzata árválkodik a fűvel benőtt és
gondozott, kisebb parkosított terület szélén. Az útszéli keresztcsonk alapjáról hiány-
zik a feliratot tartalmazó 40x50 cm-es márványtábla.

VASÖNTVÉNY KERESZT A KERTEK VÁROSRÉSZBEN

Appel Ede zentai kanonok-plébános kezdeményezésére és az egyháztanács jóváha-
gyásával új keresztet emeltettek a felújított Berze-kereszt pénzalapjának a terhére.
Erre a nemes célra a legalkalmasabb terület a libalegelőnek nevezett városi földek
végében volt.84

A napjainkra kiépült városrész Kispiac utcájának nevezett utca és a Tornyosi út
kereszteződésénél áll az 1898-ban emelt szakrális objektum. Felújítási munkálatokat
a kilencvenes évek elején eszközöltek, melyekről a talapzaton lévő emléktábla is
tudósít:

Isten dicsőségére
az emberek közötti béke és egység jeléül

felújítottuk a század elejétől itt álló keresztet
1991. a Kis Szent Teréz-plébánia pasztorális tanácsa

A szép vasöntvény kereszten gyakran látni virágcsokrokat, gondozója ezzel igyek-
szik megköszöni a Megváltó segítségét.

81 A Szent István-plébánia pénztárnaplója.
82 KFL: Zenta általános iratai. A kereszt alapítványleveléből.
83 Tari László: Zenta elöljárói, polgármesterei és elnökei. Zenta, 2001. Dudás Gyula

Múzeum- és Levéltárbarátok Köre. (Monográfia-füzetek , 47.)
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2.3 A TEMETŐKBEN LEVŐ KÖZKERESZTEK

2.3.1. A Felsővárosi köztemető nagykeresztje

GOMBOS FRANCISKA KERESZTJE

A zentai Felsővárosi köztemetőben a közelmúltig állt egy fakereszt, melyet Gom-
bos Franciska emeltetett fel 1852-ben, amint az az őáltala létrehozott alapítványi do-
kumentumból is kiderül. A feszület karbantartására 1852. december 26-án 20 osztrák
értékű forintot helyezett letétbe, hogy kamataiból a keresztet felújíthassák.

Sajnálatos módon a százötven éves alapítású fakeresztet elbontották, és helyére
egy műkő keresztet állítottak fel, a fafeszület pedig bekerült a Szent István-plébá-
nia folyosójára. A fa konzerválása persze elkerülhetetlen volt.

2.3.2. A felsőhegyi temetőben lévő Deák-kereszt

Az ismert felsőhegyi Deák család egyik őse, Deák Ignác gazdálkodó85 az 1878. május
22-én kiállított alapítványi levél tanúsága szerint a plébánia pénztárába 50 osztrák
forintot helyezett letétbe, hogy „annak évi kamatjából jó karban tartassék az álta-
la felállított kereszt”.86

A fakereszt felállítására még abban az évben sor került, ám pontos írásos adat nem
maradt fent a felszentelés időpontjáról. Az alapítványi levélben leírtak alapján a ke-
resztállító a zenta-felsőhegyi kápolna előtt húzódó földút szélén állíttatta fel szakrális
kisépítményét, melyet keményfából készült korláttal kerítettek körül.

Alig tizennyolc év elteltével döntöttek a Deák-kereszt áthelyezéséről, mivel az új
templom építésével egy díszesebb kőkeresztet kívántak felállítani. A feszület áthelye-
zésére alkalmat szolgáltatott az is, hogy Deák Ignác a plébánia részére temetőnek
alkalmas helyet adományozott a falu északkeleti szélén található meredek partos ré-
szen. Az e helyen napjainkban is álló szép fakeresztet a temető Nagykeresztjeként is
említik. A déli irányba néző szakrális emlékművet az elmúlt évszázad során több
alkalommal is felújították, átfestették, míg végül elnyerte a napjainkban ismert jelleg-
zetesen boltíves formáját.

1909. március 14-én először esik szó a feszület felújításáról:

„2. pont – Cziráky Zsigmond bemutatja Kovács Lőrinc bajai kőfaragó által a

Deák-kereszt javítására tett költségvetést, ami 82 korona. Továbbá jelenti, hogy a

keresztnek az alapja 100 korona, jelenleg pedig van neki 469,52 koronás pénztő-

kéje. A javítás elkerülhetetlenül szükséges, ha az Egyháztanács elfogadja a költ-

ségvetést.”87

Még az év derekán megtörtént a kereszt rendbehozatala.
Az 1925. január elsején megtartott egyháztanácsi közgyűlés 5. napirendi pontja-

ként ismét a feszület felújítását szorgalmazzák:

84 A Szent István-plébánia levéltára, Az egyháztanácsi közgyűlés jegyzőkönyve.
85 A keresztállíttató Deák Ignác 1818-ban született, és 1890-ben halt meg, felesége

Hatala Anna volt.
86 A felsőhegyi plébánia levéltárában lévő dokumentum alapján.
87 A felsőhegyi plébánia egyháztanácsi jegyzőkönyve, 1897–1950.
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„A temetőkereszt megújítása szükséges, mert korhadt. A templomkertben levő

akácfából ki kell faragni. A szindikus adja ki, s annak költségeinek fedezésére fel

kell kérni Deák Ferencet (Ignác fia), kinek alapítványi keresztje az, vagy pedig a

temetőalapból kell kipótolni. A kereszt fájának kifaragását Bollók Péter kapta meg,

míg a bádogzat kicsiszolását és átfestését Guelminó iskolaigazgató-tanító kapta.”88

Ugyancsak a temetőben levő nagykereszt javítását szorgalmazzák 1947. július 6-án.
Ekkor szó esik arról, hogy a javításhoz szükséges fedezet és az anyagok biztosítva
vannak.89

A feszület utolsó felújítására a kilencvenes évek elején került sor. Ekkor átfestet-
ték a bádoglemezből kivágott Krisztus- és Mária-ábrázolást a kereszten, illetve szilárd
betonágyazatba helyezték a keresztet, hogy ellen tudjon állni a heves szélviharoknak.
Egy kis tábla árulkodik csak a megújításról, melynek felirata a következő:

Állíttatta: Deák Ferenc 1849–1929
Rendbe hozatták: Deák Kelemen 1891–1974

Deák Ferenc 1921–1990
Deák József
Deák László
Deák Tibor

A keresztszár végződését kifaragó ácsmester a munkáját igen mívesen, hármas
tagolású alakzatra formázta meg, mely jellegzetesen székely minta alapján készült.
Kék színűre festett, hajlított bádoglemezből készült vízlevezető ékesíti a feszület
tetejét, amelynek déli peremét csipkézett szegély díszíti.

A temetőbe járó emberek egyházi ünnepnapokon a kereszt tövébe virágcsokrot
helyeznek, halottak napján pedig gyertyát gyújtanak az elhunytak lelki üdvéért. A
temetőben lévő nagykereszt gondozója, Deák Tibor a közeljövőben tervezi megújít-
tatni a fakeresztet.

2.3.3. A tornyosi temetőben álló nagykereszt

A tornyosi temetőben lévő nagykereszt helyén egykor egy fakereszt állt, melyet
Gere Péter Ferenc és hitvese, Tóth Horgosi Teréz állíttatott. A feszület felállíttatásá-
nak az ideje az alapító okirat90 szerint: „a tornyosi temetőben 1908. október 18-án
felállított fakereszt, melyhez fát és 83 korona értékben a kereszt felszereléseit ugyan-
csak ők adták. Kecskés Péter Nedáj91 pedig díj nélkül elkészítette és felállította”. Ez a
fakereszt az időjárás folytán és gondozás híján tönkrement.

Az új kőkeresztet 1996–ban állították , mégpedig az akkori zentai önkormányzat
támogatásával. Mint azt a feszület talapzatán lévő feliraton is olvashatjuk:

88 U o .
89 Az 1948. szeptember 10-én készült leltári összeírás alapján.
90 KEL. Tornyos általános iratai.
91 A mester csúfneve.



4 0

Felújítva
Isten dicsőségére,

elhunytjaink emlékére
és örök üdvére, a gyászolók

vigasztalására
1996.

Emeltette: Zenta Város
Önkormányzata

A márványkeresztet jelesebb egyházi ünnepnapokon látogatják, és virágcsokrokat
helyeznek eléje.

2.4. KÜLTERÜLETI KISEMLÉKMŰVEK

A Miskei-kereszt

A városból délnyugati irányban kiindulva a Karjadi úton, mely valaha a középkori
Karjad nevezetű településre vezetett, de napjainkra már csak egy puszta elnevezése
maradt, az oromparti magaslat gerincén túl, az út jobb oldalán található a Miskei Antal
által felemeltetett kereszt. Valaha a Karjadi út 2701/3 szám alatt működött a környéken
is igen népszerű gyógyfürdő, melyet tulajdonosa után Miskei-fürdőnek neveztek el.
A gyógyfürdő 1935-ben nyílt meg.92 Kisajátítása után, 1954-ben kapuit végleg bezár-
ták, és a fürdőt felszámolták. Tulajdonosát, Miskei Antalt háromévi börtönbüntetés-
re ítélte az akkori rezsim hatósága törvénytelen haszonszerzés vádjával.

Az egykoron szépen rendezett virágoskerttel körülvett kuriális tanyafürdőt napja-
inkra teljesen elbontották, csak a kereszt árválkodik az út szélén, melynek feliratán ez
olvasható:

Az Úr Jézus dicsőségére,
fiuk emlékére emeltették

Miskei Antal és Nagyabonyi Julianna93

1938. május 1-jén

A keresztet állíttató házaspár Antal nevezetű gyermekük emlékére – aki 12 évesen,
tüdőgyulladásban hunyt el – és hálájuk jeléül, hogy 1935-ben megnyithatták a gyógy-
fürdőt, e feszületet emeltették. Megszentelését ft. Gere Vince, a munkástelepi plébá-
nia adminisztrátora látta el 1938. május 5-én.94

A márványkőből készült kereszten öntöttvas korpusz és Mária-szobrocska van. A
szépen megmunkált kovácsoltvas kerítéssel övezett virágoskertet ma már senki sem
gondozza. Egykoron e jellegzetesen szakralizált kistér igen sajátos módon segítséget
nyújtott a gyógyfürdőben lábadozó betegek lelki gondozásában, mivel akár naponta
kijárhattak a kereszthez imádkozni.

92 A gyógyfürdő nagyobb mennyiségben ásványi anyagokat tartalmazó vize szám-

talan betegségre gyógyírként hatott.
93 Miskei Antal (1887-1971) és felesége, Nagy Abonyi Júlianna (1892-1964)
94 Zentai Híradó 1938. május 8. 12. száma.
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A PINTÉR-KERESZT

Az Oromparti út és a Gyevi út találkozásánál, a Gyevi-tanya nyugati oldalánál áll a
Molnár Gábor Erzsébet által emeltetett útikereszt. A feszület Pintér Elek emlékét
őrzi, aki a II. világháború folyamán Budrovac nevezetű kis falu közelében 1945 máju-
sában halálos lövést kapott. A halott katona zsebében megtalált levéldarab alapján
azonosították, majd édesanyja és felesége a holttestet Zentára hozatta, és a felsőváro-
si sírkertben temették el.95

Édesanyja, Erzsébet és felesége, Veronika 1946 májusában keresztet állíttatott,
melynek felirata ekképpen szól:

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A harctéren elesett

Elek fia és férje
emlékére emeltették

szerető édesanyja
és hűséges hitvese,

Pintér Elekné
sz. Csipak Veronika

1946

A kisemlékmű felállításának jóváhagyását Csajkás plébános úr 1946. május 5-én kelt
levelében kérelmezte a szabadkai püspökségen, amit a püspök úr válaszlevelében
jóváhagyott.96 A kereszt 270 centiméter magas, felső része vörösmárványból készült,
rajta öntöttvas korpusszal, míg alsó részét sütői mészkőből készítette Óvári János
kőfaragó mester cége. A kereszt felszentelését 1946. április 28-án látta el a felsőhegyi
plébános nagyszámú hívő jelenlétében.97  A kereszt napjainkra igen megviselt állapot-
ban van, így elkerülhetetlenül sürgős lenne a restaurálása.

A GERE-KERESZT

A Pintér-kereszttől északra, alig pár száz méterre, az Oromparti út elágazásánál, a
Kalocsa-völgy magaslatának lábánál áll egy szép, fehér színű márványkereszt, mely-
nek felirata a következő:

Engesztelésül a Mindenhatónak
az 1914–17. évben dúló véres világháború

megszüntetésére emeltették
Gere I. Ferencz és neje, Boros Margit,
fiuk, Péter és neje, Kalmár Julianna

1917.

A feszület talapzatán lévő felírás jelzi, hogy korábban is kereszt állt a helyén:

95 Adatközlő: Gyetvai Piroska.
96 A felsőhegyi plébánia levéltárából.
97 A felsőhegyi plébánia egyháztanácsi jegyzőkönyve 1897–1950.
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Alapították 1886. évben
Sóti János és Cseh Viktor

Az emlékmű állíttatója 1918 augusztusában kérte Péchy Béla főtisztelendő urat a
Szent Szív-plébániáról, hogy szentmise keretében áldja meg a keresztet. Péchy plébá-
nos e kérelmet továbbította a kalocsai érsekségnek, és kérte a kereszt felszentelésé-
nek engedélyezését:

„363.sz. Főtisztelendő Érseki Hatóságnak, Kalocsa

Gere Imre Ferenc Zenta–alsószállási hívő földjén állott kőkereszt az idő folytán

tönkrement. E helyett a nevezett gazda egy új, díszes kőkeresztet emeltet, mely

most felszentelésre vár.

A felszentelés idejét a családdal egyetértőleg jövő hó 8-ára tűztem ki.

Nagym. helyén valónak tartanám azt, ha ezen alkalommal e kereszt előtt sátor

alatt szentmise és szentbeszéd is tartatnék egyrészt az ünnepélyesség emelése,

másrészt pedig a szállási nép hitéletének emelése végett.

... Ha szeptember 8-án ez ünnepséget rossz időjárás megakadályozná, úgy ezen

ünnepet követő valamelyik vasárnap tartassék meg a keresztszentelés, illetve a

szentmise.

Kérelmem kegyes meghallgatásáért esedezve... ”98

Az útszéli kereszt manapság nem az eredeti helyén áll, mivel a vízelvezető csatorna
építésénél akadályt képezett. Ezért mintegy ötven méterrel északabbra helyezték át.

1992-ben felújították a Gere-keresztet, melyet április 12-én 15 órai kezdettel szen-
telt újra ft. Nagy József, a Kis Szent Teréz-templom plébánosa.

A CSÉPE-KERESZT

A Vujity-laposnál, az úgynevezett Dézsmapart bejáratánál, az egykori Csépe-tanya
közelében áll egy kereszt. Mint a talapzatán lévő feliratból is kiderül, a Csépe házas-
pár fiuk emlékére állíttatta fel:

Isten dicsőségére
szeretett Miklós fiunk emlékére,
aki 1917-ben az orosz harctéren

hősi halált halt.
Emeltették szülei:

Csépe János és neje, Tóth Anna
1921.

Az emlékművet emeltető házaspár nem tartozott a vagyonos nagygazdák közé,
mindössze 40-45 lánc földtulajdonnal rendelkezett. A II. világháború után „ismeretlen
kezek” vandál módon ledöntötték a feszületet. Csajkás Antal egyházfő kezdeménye-
zésére a megrongált keresztet 1946-ban helyrehozták. A feszület kovácsoltvas kerí-
téssel van körbevéve. A szakrális kisemlékműnek nincs gondozója, ezért lassan az
enyészeté lesz.

98 KFL: Zenta általános iratok.
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 A FALUSZÉLI SZENT JÁNOS-SZOBOR

Felsőhegy déli részén, a Gyömrei út kezdeténél, a falutól mintegy 150 méternyire
van a Csillagfalunak nevezett házsor. A lakosok szerint egy Csillag nevezetű ember
építette itt az első házat. Az út fölötti magaslaton, közvetlenül az 1933-ban felépült
Búrány-malom keleti oldalán áll a Nepomuki Szent János tiszteletére emelt emlékmű.
Színesre festett szobor, a hagyományos ábrázolás jeleivel készült: kanonoki ruhában,
vállán átvetett hermelinnel, fejét lehajtva tekint a kezében tartott, pálmaágra fekte-
tett feszületre, mely korpusszal van ellátva. Talapzatán a következő felirat olvasható:

Készíttetett
Takács János Tapodi

és örökösei költségén
1901

Kovács L. Szabadkán

Az állíttató nevében feltüntetett Tapodi név a tulajdonos ragadványneveként sze-
repel, mely a Takács család származási helyére utal. Az 1887. évi adókönyvben szél- és
gőzmalom-tulajdonosként van feltüntetve.99

Él a faluban egy legenda, mely szerint a szobor készíttetőjének életét csak a sze-
rencse mentette meg a vízbefulladástól. A szádfordulón ugyanis még igencsak össze-
függő, nagy kiterjedésű vizes-mocsaras terület jellemezte az Orompart alatt meghú-
zódó lapályos részt, melyet a későbbiekben vízelvezető csatornahálózat megépítésével
szüntettek meg. Történt egyszer, hogy Takács János egy fagyos-havas téli napon az
Orompart alatt képződött tó jegén hajtotta át teherrel megrakott lovasszekerét, s a
jég a többmázsás teher alatt beszakadt. Szerencsés megmeneküléséért hálából a
vízenjárók védőszentjének tiszteletére kisemlékművet állíttatott a Tornyosi úton, a
Gyömrei út kezdeténél.

A szobor alapítványi levele100 arról tanúskodik, hogy:

„Takács János Tapodi zentai lakos a felsőhegyi róm. kat. plébániatemplom pénz-

tárába egyszázharminchat korona értékben letett összeget oly célból, hogy ezen

tőkének kamatjából az általa letett pénznek, 540 korona költségen készített

Nepomuki Szt. János szobra gondoztassék és jó karban tartassék.

Zenta-Felsőhegy, 1902. augusztus 1.

Cziráky Zsigmond s.k.

 plébános

A szakrális szobor napjainkban nem az eredeti helyén áll, mivel 1907 márciusában
az egyháztanácsi képviselők kérésére plébános uruk az útkereszteződésből áthelyez-
tette a mai helyére Kovács Lászlónak, a szobor alkotójának segédletével.101

1948 májusában Csajkás Antal plébános újíttatta fel a faluszéli emlékművet. A felújí-
tási munkálatok költségeit, azaz négyezer dinárt a plébánia pénztárából fizették ki.102

99 ZTL., 1887-es Adókönyv
100 Az okirat a plébánia levéltárában is, és a kalocsai érsekségi levéltárban is meg-

található.
101 Egyháztanácsi jegyzőkönyv 1897-1950, a felsőhegyi plébánia ir atanyaga
102 U o .
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1992-ben ismét megújították, átfestették a kőszobrot. Dr. Berecz János budapesti
festő-restaurátor irányításával és a falu önkénteseivel az emlékmű körüli léckerítést
is megújították. A szépen rendbe hozott Szent János-szobrot szeptember 27-én, va-
sárnap ünnepi istentisztelet keretében a falu apraja-nagyja jelenlétében Nagy József
főesperes, a Kis Szent Teréz-plébánia plébánosa újraszentelte.

Az idősebb falubeliek nagy tiszteletet tanúsítanak a szent iránt. Az idős férfiak
kalapot emelnek a szobor előtt, míg az idősebb asszonyok virágcsokrokat helyeznek
a talapzathoz. Úgy is emlegetik, mint a „faluszéli öreg János bácsi”, sőt szóláshasonlat
is keletkezett a nevéből: „áll, mint a sarkon a Jani bácsi”. Elmondható, hogy a
falubéliek szépen megőrizték, megvigyázták Nepomuki Szent János emlékművét.

EMLÉKKERESZT

Felsőhegy központjában, az egészségház épülete előtt lévő füves kis tér szélén áll
a falu legújabb kőkeresztje, melyet a templom százéves jubileuma megünneplésének
alkalmából emeltek. Az északra néző útszéli kereszt felirata a következő:

Isten dicsőségére
a falu népének,

valamint a templom 100 éves
évfordulójára adományozták

Tóth László kőfaragó
Nagy Béla kovácsmester

1992. évben

A centenáriumi emlékmű kőanyagát Tóth László zentai kőfaragó adományozta,
kinek műhelye a városszéli Kertes (Baštenska) utcában található. Az ő irányításával
állították, építették fel. Nagy Béla kovácsmester keze munkáját dicséri a kereszten
látható, modern kivitelezésű megfeszített Krisztus-dombormű és a kovácsoltvas ke-
rítés, mely stilizált növénymotívumokkal mívesen van elkészítve.

A kereszt felszentelését ünnepi szentmise keretében a bácskai megyéspüspök,
Pénzes János látta el. Az idősebb emberek gyakran díszítik virággal a feszületet.

A PISZÁR-KERESZT

Felsőhegytől délnyugati irányban a Gyömrei úton továbbhaladva elérjük az egyko-
ri szépen rendezett Piszár-tanya épületét. A bekerített szállás ma a 22-es számú szö-
vetkezeti birtok északi oldalán, a Gyömrei út és a Piszár-dűlő kereszteződésénél103 áll
az 1991-ben felújított vörösmárvány kereszt.

A díszes kovácsoltvas kerítéssel bekerített emlékmű felirata a következő:

Isten dicsőségére
emeltették:

Piszár János
Szeles Viktória

103 Penavin Olga–Matijevics Lajos: Zenta és környéke földrajzi neveinek adattára.

Újvidék, 1980. Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete.
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Balog Julianna
Zenta 1903. augusztus

A családfő tulajdonába több mint százholdas birtok tartozott, melyet a második
világháború után kisajátítottak.

A kereszt tulajdonosa 1903 júliusában alapítványt hozott létre a kisemlékmű kar-
bantartására, amely így szól:

„Alulírott Érdújhelyi Menyhért plébános és egyházi gondnok ezennel elismer-

jük, hogy Piszár János, Szeles Viktória és Balog Julianna a helybeli róm. kath. Szt.

Szív-templom pénztárába hetven koronát, azaz 70 koronát tettek le, éspedig oly

czélból, hogy ezen tőkének esedékes kamataiból saját szállásukon emelt márvány-

kő keresztet a templompénztár midenkori kezelői fenntartsák és gondozzák...”

Kelt Zentán, 1903. évi július hó 16 napján. Érdújhelyi Menyhért s.k.

 plébános

1991-ben a felsőhegyi hívek közadakozásából renoválták, így a feszületen jóval
kisebb korpuszt találhatunk, a Mária-alak pedig az idők folyamán elveszett a kereszt
mellől.

A KALMÁR ISTVÁN-FÉLE KERESZT

A Gyömrei úton, a Kalocsa–völgy lankáin Madarászfalunál áll egy öntvénykereszt,
melyet Kalmár István és felesége, Fehér Anna emeltettek 1881-ben. Innen a kereszt
népiesebb megnevezése Fehér-kereszt. A keresztállíttató a környék nagygazdái közé
tartozott százláncos földbirtokával és szélmalmaival, melyet Gyömrei úti szállásánál
működtetett.

A feszület talapzatán a következő felirat olvasható:

Az Isten dicsőségére
és a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére

emeltették ezen keresztet
Kalmár István és neje, Fehér Anna

az 1881. esztendőben.

A kereszt karbantartására 50 forintot helyeztek a belvárosi templom pénztárába.

„Alulírott plébánoshelyettes és egyházgondnok ezennel kijelentjük, miszerint

Kalmár István zentai, az itteni r.k. plébániahivatalnál ötven, azaz 50 forintot tett le

oly célból, hogy a tulajdon szállásán, saját költségén Isten nagyobb dicsőségére

emeltetett kőkereszt annak évi kamatjaiból fenntar tassék (...) Kelt Zentán, 1883.

május 5. (...)104

104 KFL: Zenta általános iratok./ 1262. szám. Jóváhagyva 1883. május 8-án
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A kereszt igen rozoga állapotban van, a közelmúltban a kettéhasadt talapzatot vas-
pánttal megerősítették ezzel megakadályozva teljes szétesését. 1906-ban egy nagy
szélvihar következtében a szél eldöntötte és összetörte. Az akkori belvárosi templom
plébánosa, Érdújhelyi Menyhért a keletkezett károkat orvosolta, és új feszületet állít-
tatott a helyére.105

AZ ADAHATÁRI ÚJ KERESZT

A Gyömrei úttól délre, az Adahatárnak elnevezett határrészben, a műút végén
találjuk azt a négyosztályos tanyai iskolaépületet, melyben napjainkban is folyik a
tanítás.106  Az iskola közelében 1992 júniusában állítottak útikeresztet. A csiszolt műkő
kereszt felső feszületrészén öntöttvas korpusz és I.N.R.I. felirat, vagyis Krisztus mo-
nogramja látható. Talapzata betonalapba süllyesztett, amelyből négy darab, egyen-
ként negyven centiméter magas oszlop emelkedik, melyek vaslánc füzérrel vannak
összekötve. A talapzatán ez olvasható:

Uram,
adj békét

az emberek
és a nemzetek

között
1992.

Őrizz minket,
Urunk, utainkon!

Emeltették az adahatári hívek 1988.

Az Adahatáron lévő keresztet 1992-ben szentelték fel, a ceremónia végén köszöne-
tet mondtak a zentai Faragó családnak az emlékmű szép kivitelezéséért.

A KOCSIS-KERESZT

Kevitől délnyugatra, de még a zentai határrészben Kocsis Pál Márton (Palcsi bá-
csi) egy útszéli keresztet állíttatott. A talapzatán lévő márványlap felirata a következő:

Isten dicsőségére
emeltette hála jeléül
 Kocsis Pál Márton

és neje, Huszák Erzsébet,
özv. Huszák Ferencné,
Kocsis Mihály és neje,

Surányi Terézia
1931.

105 KFL: Zenta általános iratok.
106 Ma már sajnos nem. (a lektor megj.)
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Kocsis Pál Márton vagy közismertebb nevén Palcsi bácsi igen művelt és mélyen
vallásos ember hírében állt. Ő is egyike volt azon kevi születésű falubélieknek, aki
elvégezte a teológiai főiskolát. 1937-től a hitközség képviselő-testületének elnöke-
ként igen eredményes munkát végzett. Ő volt az, aki nem utána-, hanem elébement a
dolgoknak. Palcsi bácsi ügybuzgóságából egy-kettőre felépült a paplak.107

A márványból készült feszület egyszerű léckerítéssel van bekerítve. Felszentelé-
sét Németh Béla péterrévei lelkész 1938 augusztusában108  látta el, majd 1995-ben
került sor a feszület felújítására. A kereszt elnevezését állítója után kapta.

A RÓZSA-KERESZT

Keviben, az alig pár ezer lélekszámú, aprócska faluban, melyet jellegzetes dél-
alföldi tanyák ölelnek körül, 1898-ban Rózsa Imre keresztet állíttat a saját szállásánál.
(Fő utcai házát a 19. század utolsó éveiben iskolaépület céljára a falunak adományoz-
ta.) A stílusában egyszerűnek ható fakereszt téglából épült talapzatba van ágyazva. A
feszületen a megfeszített Jézus domborműve látható, a korpusz lábánál pedig Mária,
a fájdalmas Szűzanya ábrázolása áll. A többször felújított kereszt fa részét fehérre
festették.

A kereszt talapzatán a következő felirat áll:

1898.
Rúzsa Imre

Bilicki Mária
Rúzsa Sándor

1963.
Rúzsa család

Felújította
1999-ben

Rúzsa Imre keresztalapító levelét 1898. április 10-én készíttette, mely a következő-
ket tartalmazza:

„Alulírott Érdújhelyi Menyhért plébános és egyházi gondnok ezennel elismer-

jük és kijelentjük, hogy Rózsa Imre zentai lakos a helybéli róm. kath. Szent Szív

templom pénztár ába 32 Fr. szóval har minckét o.é. forintot te tt le oly czélból,

hogy ezen tőkének esedékes kamataiból az (...) Isten dicsőségére emelt a Gyömrei

úton levő fakereszt fenntartassék.”109

A falu főutcáján álló keresztet kevi lakossága nagy becsben tartja, és mindig igyek-
szik friss virággal feldíszíteni.

107 Gerhardt János: Kevi története. Zenta, 2002, Dudás Gyula Múzeum– és Levél

tárbarátok Köre. (Zentai Monográfia Füzetek)
108 A Zentai Híradó 1938. augusztus 28-i számából.
109 KFL: Zenta általános iratok.
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A BÓBÁN-KERESZT

A Gyömrei úttól délebbre, az adahatári részben, a Bóbán tanyáknál áll egy öntött-
vas kereszt, melynek felirata a következő:

Az Isten dicsőségére
és a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére

emeltették ezen keresztet
Bóbán Antal és István testvérek

Az 1881. esztendőben.

A határrészben élő idős emberek elmondása alapján a régi fakereszthez, mely
átellenben, az út túloldalán állt, és az idősebbik Bóbán emeltette, valaha ezen szakrá-
lis kisemlék köré temetkeztek.110 Az 1800-as évek derekán ugyanis szokássá vált, hogy
a nagygazda a saját szállásán, általában egy megszentelt hely vagy hitépítmény közelé-
ben temettette el a béreseit. Ez a fajta megnyilvánulás magával hozta magántemetők
létesülését mind az alföldi szállások világában, mind mezővárosunk határrészeiben.
Ez a szokás számtalan gonddal járt: ha pl. a gazda más tanyai ember temetkezését nem
engedte meg, akkor a helybeliek panaszt is emelhettek a városi tanácsnál, hogy a
tulajdonos csak a saját béreseit engedi eltemettetni, nekik pedig órák hosszat kell
gyalogolniuk, hogy hozzátartozójukat elkísérjék utolsó útjára. (Vö. Beszédes Valéria:
A tanyai temetők és a települések fejlődése. Bácsország, 1995. november 2.) A valaha
állt Bóbán-féle fakeresztnél manapság is találni emberi csontokat, tégladarabokat, ami
nem zárja ki a szóbeszéd helytállóságát.

A Bóbán család által felállított szakrális kisemlékmű megáldását Érdújhelyi belvárosi
plébános közbenjárásával kérvényezték a kalocsai érsekségnél. Részlet a beadványból:

„ Főtisztelendő Főegyházmegyei Hatóság!

Bóbán György zentai lakos 1894. évben a Gyömrey út mellett levő dőlőúton egy

kőkeresztet állíttatott, azonban ez a kereszt egyházi szertartással soha nem lett

megáldva. Kérem tehát a Főtisztelendő Főegyházmegyei Hatóságot, hogy megál-

dására nekem fölhatalmazást adni kegyeskedjék. A keresztnek 100 korona alapít-

ványa van (...)

Zenta 1903. július 16.”111

A Bóbánok a múlt században a környék módosabb gazdái közé tartoztak. Az idő-
sebb Bóbán György, aki a fakereszt állíttatója, az 1860-as években Zenta város képvi-
selő-testületi tagja volt. Szállásán szélmalmot működtetett.

Az objektum népiesebb elnevezése (Bóbány-kereszt), a család régies vezetéknév-
használatából ered. Az emlékmű a kilencvenes években felújításra került. A téglából
épült talapzatot átépítették, és újrameszelték fehér színűre. Az öntöttvas feszületen
levő korpuszt és a Krisztus-monogram tábláját aranysárgára festették.

110 Adatközlő: Sár vári György, Adahatár.
111 KFL: Zenta általános iratok. A 300/903-as számú levélfogalmazv ány.
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A MAJOROS-KERESZT

Zenta határában, Felsőhegyen túl, a Tornyosi úton, egészen a Kalocsa-völgy déli
részén áll egy kereszt, melynek állíttatója Majoros István. Saját földjének szélén emel-
tette a szakrális kisemlékművet, melynek felirata a következő:

Isten dicsőségére emeltették
Majoros István és neje, Horváth Júlia

és fiuk, Ferenc
1891 novemberében

Az emlékmű gazdáját, tanult ember lévén, több alkalommal is a város főbírájának
választották meg. Így először 1861. március 5-től 1862. január 4-ig, majd 1868. január
30-tól egészen 1869. február 16-ig töltötte be ezt a tisztséget.112

A kereszt karbantartására alapítványt hozott létre:

„ Alapítványi levél

(...) Majoros István és neje a helybéli róm. kath. kegyes alapok pénztárába 32,

szóval harminckét forint osztrák értékben tettek le alapúl (...), hogy ezen tőké-

nek kamataiból általuk a zentai határban, a tornyosi út mentén felállítandó kőke-

reszt időszakonként javíttassék(...)

Kelt Zentán, 1891. évi november hó 1. napján.113

A márványból készült kereszten öntöttvas korpusz látható. Az időjárás viszontagsága-
inak kitett és jobb sorsra érdemes szakrális kisobjektum igen megviselt állapotban van.

A Majoros család más egyházi építményt is állíttatott községünkben. Az ő alapítvá-
nyukból emeltették a régi Kálvária hét stációjának oszlopait is, de itt szót kell ejte-
nünk a Felsővárosi köztemető kápolnájáról, melyet a család Majoros István tiszteleté-
re emeltetett. A kápolna nemcsak a család temetkezési helye, mivel a zentai
plébánosokat is ide temetik.

Majoros Istvánnak nagy érdeme volt a Zentai Takarékpénztár, a Zentai Általános
Takarékpénztár és a népiskolák megalapításában is.

VASKERESZT AZ ÓBECSEI NAGYÚTON

Keviből nyugatnak indulva több száz méterre elérjük a Gyömrei út és az óbecsei
földút kereszteződését. Ezen útkereszteződésnél áll egy majd három méter magas
vasfeszület. Emeltetője Keceli Mészáros Antal. Az objektumot 1896-ban, a millenni-
um évében szentelték fel.

Gerhardt János könyvében a kereszt állítóját a helybéli virilisták114 közé sorolja, és
a faluban a legnagyobb földbirtokkal rendelkező három gazda között említi meg,
kishíján 1000 lánc földtulajdonnal.

112 Tari László: Zenta előljárói, polgármesterei és elnökei. Dudás Gyula Múzeum-

és Levéltárbarátok Köre. Zenta, 2001. Zentai monogr áfia füzetek 47.
113 KFL: Zenta–általános iratok.
114 Virilista – valamely közigazgatási egységben a legtöbb adót fizető polgárok

egyike, aki ezen a jogcímen a községi képviselő-testület, illetve megyei és váro-

si tör vényhatósági bizottságok tagja volt. A Zenta és Vidéke 1889. január 5-i

számból.



5 0

A feszület téglából falazott talapzatban áll, felirata nincs. A környező tanyákon élők
igen nagy tiszteletben tartják a vaskeresztet, mondhatnánk: kultikus helyként tiszte-
lik a kisemlékművet. Ma is szokásként él, hogy a határba dolgozni indulók a feszület
előtt mindig keresztet vetnek, a férfiak megemelik a kalapjukat, míg az asszonyok egy
gyors üdvözlégyet vagy miatyánkat mondanak, hogy villámcsapás, jégverés és sem-
mi más baj ne érje őket. Egyházi ünnepnapokon virágot tesznek a kereszt tövébe.
Sajnos, mostanság igen elterjedőben van a műanyag virág, így gyakorta látni, hogy
ilyen virágkoszorúkkal csúfítják el a vaskeresztet.

A NAGY ABONYIAK KERESZTJE

Nagy Abonyi Mihályt az 1940-es években a módosabb földtulajdonosok között
tartották számon. Az 1944-es atrocitások során meghurcolták, majd életét vesztette.
Az egyik adatközlő Szloboda János könyvében, mely a ’44-es történésekről szól, így
emlékezik vissza az akkoriban történtekre:

„Ljubomir Birclin meg akarta zsarolni, hogy adjon pénzt, de ő Stajić Slavkóhoz

ment, aki azt mondta neki: »Az anyja p...áját, figyelembe se vedd!« Polyák András-

sal és Csipak Szilvivel együtt vitték el, mégpedig úgy, hogy a kocsi saroglyájához

kötözték őket, úgy húzatták maguk után. Polyák és Csipak túlélte, szegény Nagy

Abonyi, aki kövér, nagyhasú ember volt, csak a keresztig (a Csernák-keresztig a

Likasi úton – a szerző megjegyzése) bírta a futást, ott elesett, és halálra zúzódott

a kövesúton.”

Mihály idősebb fia, Imre (1920–1944), aki a Magyar Honvédség kötelékében meg-
járta az orosz frontot is, 1944. június 19-én halt meg agyhártyagyulladásban az egri
Honvédkórházban.

Férje és fia emlékére Nagy Abonyi Mihályné Molnár Gábor Erzsébet fogadalomból
keresztet állíttatott szállásuk közelében, a Tornyosi úton. 1946-ban engedélyért for-
dul a szabadkai püspökséghez. A püspöki benedikációt115 az egyházfő levelében küld-
te meg:116

Bácskai Egyházmegye Hatósága

Subotica

Tárgy: özv. Nagy Abonyi Mihályné keresztjének megáldása

Az egyházmegyei hatóság örömmel értesül a plébániahivatal jelentéséből, hogy

özv. Nagy Abonyi Mihályné, született Molnár Gábor Erzsébet fogadalomból ke-

resztet állít fel ISTEN dicsőségére, és ezért készséggel járul ahhoz, hogy a keresz-

tet ünnepélyesen megáldják, és a híveknek tisztelésére átadhassák.

Fogadja a mi nagy dicséretünket, hogy a nyilvánosság előtt meg akarja vallani

hitét az annyiszor meggyalázott Krisztus keresztjében.

115 Benedikálás – latin szó, mely áldást, áldásmondást, engedélyt, hozzájárulást

jelent.
116 A felsőhegyi Szent József-templom és plébánia levéltárából, lelt. szám: 89/1946.
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A kereszthez közeledve üdvözöljék belső megilletődéssel:

»A kereszt a mi dicsőségünk, a kereszt a mi reményünk.«

Gyászos özvegységében a felfeszített Üdvözítő legyen a vigasztalója és bátorító-

ja, e földi élte után pedig az örök boldogságban Üdvözítője.

A mi áldásunkat pedig erősítse az Úr Jézus kegyelme.

Fogadja püspöki áldásunkat.

Subotica, 1946. szeptember 20.”

A Tornyosi út jobb oldalán álló 280 cm-es kereszt tartozékai: egy öntvénykorpusz,
Mária- szobrocska és INRI feliratú tábla. A feszület felirata a következő:

Dicsértessék a Jézus Krisztus
Isten dicsőségére emeltette

Molnár Gábor Erzsébet
és fia, János.

Felejthetetlen férje,
Nagy Abonyi Mihály
eltűnt 1944. X. 22-én

és fia, Imre emlékére
Meghalt 1944. VI. 19-én

A kereszt kovácsoltvas kerítéssel van körülvéve, virágoskertjét napjainkban is gon-
dozzák. A zentai kőfaragómester, Faragó Nándor által készített keresztet Csajkás Antal
felsőhegyi plébános szentelte fel 1946. október 12-én.117

A GYENES-KERESZT

A Tornyosi út déli oldalán, a Majoros-féle kereszt szomszédságában áll, az emlék-
művet felállíttató nagygazda földjén.

Gyenes Urbán földet adományozott a városnak, hogy a telken szállási iskolát épít-
senek. Az iskolát 1879 áprilisában kezdték el építeni, de az már a korábbi években,
pontosabban 1870-ben a gazda tanyájának egy helyiségében működött. A hetvenes
évek utolsó negyedében az egy lánc földterületet a város megvásárolta, és a Sternberg
Ernő által tervezett iskolát 3600 forintos költségen felépíttette. Az új iskolában 1880-
ban indult meg a tanítás. Az épületet 1981-ben lebontották.118

A kereszt posztamensén lévő felirat a következő:

Isten dicsőségére
és a Boldogságos Szűz Máriának

tiszteletére
emeltették ezen keresztet

Gyenes Urbán és fia, Mihály
az 1881. esztendőben.

117 A felsőhegyi Szent József-templom egyháztanácsi képviselő-testületi jegyző-

könyvéből, II. kötet.
118 Kalmár Károly: Községi iskolák 1869 és 1908 között. Zenta, 1995. ZTL F:381

Vujić–Dudás kézirat.
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Az emlékmű megóvására 1882-ben tett alapítványt Gyenes Urbán: 50 forintot he-
lyezett letétbe a Szent István plébánia pénztárába.

A köztudatban a kereszt mögött elterülő, művelésre alkalmas szántóföldet napja-
inkban is a Gyenes–iskola földjének nevezik.

A RUDICS-KERESZTEK

Feltehetően Rudics Farkas volt Kevi legvagyonosabb és legnagyobb földbirtokkal
rendelkező virilistája, aki mintegy 2500 lánc saját földtulajdonnal rendelkezett. Szél-
malma a Szövetkezeti Otthontól mintegy 170 méterre északabbra állt. Az őt ismerők
szerint nem volt valami jámbor lelkű ember, illett hát vezekelnie. A szóbeszéd szerint
ezért állíttatott több keresztet is a faluban.119

Az egyik feszület a nagymajor előtt álló fakereszt, mely ma a 7. számú szövetkezet
kerítése mögött áll. Állításának pontos időpontja mind ez ideig ismeretlen. A vihar-
vert fafeszület több mint három méter magasan emelkedik az út fölé. A valamikor
színesre festett, bádoglemezből készített Krisztus-alak napjainkra teljesen elrozsdá-
sodott. A feszület tetején a vízlevezető hajlított pléhlemezből készült, és apró
pléhvirágocskák díszítik. A keresztet megfaragó ácsmester igen mutatósan, hármas
tagolásúra faragta a kereszt szárának végződéseit – a felsőhegyi temető nagykereszt-
jéhez hasonlóan. E rossz állapotban lévő kereszt megmentése igen sürgetővé vált: ha
mihamarabb nem találnak megoldást a fa konzerválására, a kereszt elkorhad, és a múlt
homályába vész. A feszületet „Rudics keresztjeként” emlegetik, de úgy is szokták
említeni, hogy „kereszt a hetes upravánál”.

Rudics Farkas másik ismert keresztje a Rudics-iskolának nevezett épület előtt áll,
vagy az épület közismertebb nevén: a Cigány-iskola előtt, Burány-soron.120 A gazda az
emlékmű mögött lévő 600 négyszögöl telket a városnak adományozta iskolaépítés
céljából 1879-ben.121  Az iskola napjainkban zárva van. A feszületet egyházi ünnepna-
pok alkalmával virággal díszítik, régebben keresztjáró napokon meglátogatták a Rudics-
keresztet is.

A KAZINCZI-KERESZT

1945 júniusában Kazinczi József kevi lakos azzal a szándékkal fordult a hitközség-
hez, hogy engedélyt kérjen egy kőkereszt felállítására saját tanyája közelében, a Szent-
tamási út 2776/a szám alatt. Az emlékművet fogadalomból emeltette, mivel szerencsé-
sen hazatért a háborúból. Csajkás Antal felsőhegyi plébános közbenjárására a kereszt
felállításához az engedélyt megkapta, egyúttal Budanović szabadkai püspök a feszület
megáldását is szorgalmazta.122 Így a határbéli kereszt felszentelésére 1945. október 1-
jén került sor a Kazinczi-féle szálláson.123

A 2,20 méter magas márványkeresztet a zentai Faragó Nándor kőfaragómester
készítette 6200 dináros költségen. Ma a szakrális kisemlékmű a Felsővárosi közteme-

119 Gerhardt János: Kevi története. Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Köre

Zenta, 2002. Zentai monográfia füzetek 49.
120 Házsor Kevitől északra, a Tornyos felé vezető műút mentén.
121 Ugyanott, mint a 27. pont alatt.
122 A felsőhegyi templom levéltára, 87/45. számú irat.
123 Ugyanott, az 1145/45. számú irat alapján.
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tő egyik síremléke, mivel a kereszt állíttatójának hozzátartozói a feszületet az elhunyt
Kazinczi József síremlékeként használták fel.

BŰN GÉZA KERESZTJE

Ugyancsak a felsőhegyi határrészben, közel a Bűn-tanyákhoz Bűn Géza emeltetett
keresztet. Csajkás plébános a következő levéllel124 fordult a szabadkai püspökséghez
a kereszt felállításának jóváhagyásáért:

„Zenta–Felsőhegyi Róm. Kat. Plébániahivatal

40/1946. szám alatt

Főtisztelendő Egyházmegyei Püspöki Hatóság, Subotica

Alázatos tisztelettel értesítem a Főtisztelendő Egyházmegyei Püspöki Hatósá-

got a következő leírású és rajzú útikereszt felemeléséről:

( . . . )

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Isten dicsőségére

és a harctérről való szerencsés hazatérés

emlékére emeltette

Bűn Géza és neje, Bicskei Veronika.

1946

Alázatos tisztelettel kérem a főtisztelendő Egyházmegyei Püspöki Hatóságot,

hogy a fent említett keresztek benedikálására méltóztassék megadni az engedélyt

részemre, illetve a felkért celebráns részére.

Senta Gornyibreg, 1946. május hó 5-én.”

A márványkereszt ma a kevi temetőben áll a keresztállíttató sírján.

A CSERNÁK-KERESZT

Zenta egyik fontos közútja mentén, amely egykor a Likasi út nevet viselte, és a
várostól mintegy huszonkét kilométerre lévő Tornyos irányába vezet, több útszéli
közkeresztet is találunk. Az első feszület a műút déli oldalán, a Kis Ignácról elnevezett
dűlő kezdetén lévő magaslaton áll. A dűlőút a Kislaposon vezet át a felsőhegyi temető
alá. Az emlékmű felirata a következő:

Isten dicsőségére emeltette
Csernák Antal és Illés

1895.

A Kegyúri alapítványok pénztárkönyvében említést tesznek a keresztalap létreho-
zásáról: „Csernák Antal és Illés keresztalapra befizetett 21 Ft. 1867. november 1-
jén.”125  Ebből arra következtethetünk, hogy a feszület helyén egykoron fából ácsolt
kereszt állt, mely idővel tönkrement. Helyette 1895-ben a Csernák testvérpár új

124 A felsőhegyi templom levéltára, vegyes iratok.
125 A Szent István plébánia pénztárkönyvéből.
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kőkeresztet emeltetett. A vörösmárványból készített, majd három és fél méter ma-
gas feszületen egy fém korpusz található. Az emlékmű vasszálas kerítéssel van kör-
bekerítve.

A keresztet többször is megrongálták, ledöntötték, vagy csak a feszületen lévő
korpuszt verték le vandál módon, mindezek ellenére a feszület többszöri felújítás
után is igen jó állapotban van. A falubeliek az állíttatók után Csernák-keresztnek
nevezik, de ismerik úgy is, mint Kisignác-kereszt, vagy a Csernákok csúfneve után
„irsácsi” keresztnek is emlegetik.

VASÖNTVÉNY KERESZT GOMBOSFALUNÁL

A Csernákok emlékműve után sorrendben a gombosfalusi vaskereszt következik,
mely szintén a Likasi út mentén, a Gombosfalunak nevezett házsornál áll, közel a
Rúzsa–dűlő kezdetéhez, illetve a felsőhegyi vasúti megállóhelyhez. Egykoron itt a
Gombos családnak voltak birtokai és szállásai. Később ide telepedtek le a földbirto-
kos béresei. Így az út északi oldalán lévő tanyasort a hajdani tulajdonosa után nevezik
Gombosfalunak.

Gombos Gábor, az egykori polgármester a századforduló közeledtével, az ezer-
nyolcszázas évek végén ezt a díszes öntvénykeresztet állíttatta fel. A fehérre meszelt
keresztalapzaton nem szerepel semmiféle szöveg. Az ismertebb megnevezések:
Gombosfalusi kereszt vagy Bolhafalusi kereszt, mely elnevezés a falunak nevezett
házsor méreteire utal.

A MOLNÁR GÁBOR-KERESZT

A topolyai műút északi oldalán, a Gáborfalunak elnevezett házsornál, pontosabban
az utolsó ház kerítésének falánál egy szép és ritka, homokkőből készült kereszt áll. A
kereszt állíttatója Molnár Gábor János, aki szállási iskola építésének céljára egy lánc
földet adományozott. Az épület terveit Sternberg Ernő készítette el 1873-ban. Az
építkezéshez szükséges 3600 forint pénzösszeg hiánya miatt csak 1874 áprilisában
kezdték meg az építkezéseket. Az iskola 1874-től egészen 1969-ig működött. 126

A kereszten a következő felirat olvasható:

Isten dicsőségére állíttatta
Molnár Gábor János

1874.

A szépen megformázott homokkő kereszten szintén homokkőből kifaragott kor-
pusz és Mária-szobor van. Az emlékművet egyszerű kovácsoltvas kerítés veszi körül.

KALMÁR ISTVÁN KERESZTJE

A Zenta–Topolya műutat keresztező Kis úton, a Kalocsa völgyében áll Kalmár Ist-
ván tanyája. E tanya közelében emelt kereszten a felírás a következő:

126 Kalmár Károly: Községi iskolák 1869 és 1908 között, Zenta, 1995.
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Isten dicsőségére
Kalmár István emlékére

emeltette felesége és gyermekei
1979-ben.

A műkőből készült keresztet gondozzák és karbantartják az állíttató család tagjai.

A TÓTH MÁRTON-KERESZT

A Likasi út mentén, a IV. szövetkezet épülete mellett, a valaha itt állt Tóth-tanya
közelében a Tóth család keresztet állíttatott:

Isten dicsőségére
Tóth Márton és neje, Tóth Mária,

gyermekei, Tóth Miklós és neje, Dukai Erzsike
emeltették boldog házasságuk első évében

az Úr 1923-dik esztendejében.

A márványból készült feszületen egy szépen megmunkált fémkorpusz foglal helyet.
A keresztet állíttató Tóth Márton gazda 1902-ben a tornyosi Magyarok Nagyasszo-

nya templom részére adományozott szobraival is bizonyította mély vallásos érzését.
Miklós fiát az idősebbek elmondása szerint „úgy verték agyon negyvennégyben a mai
négyes uprava előtt”.127  Tóth Miklós vagyonát és többszáz hold földjét elkobozták.

A KOPASZ MÁTYÁS-KERESZTEK

Tornyos szélén, az egykori Széll-iskola épületénél, a Lengyel- és a Bilicki- tanyáknál
egy téglából épített emelvényen áll a Kopasz Mihály és neje által emeltetett kereszt:

Isten dicsőségére emeltették
Kopasz Mátyás Mihály és neje, Varga Rozália

1892.

A talapzaton feltüntetett szöveg alatt a kereszt felújításának évszáma, vagyis 1992
áll. Az emlékmű közismertebb elnevezése állíttatója után: Kopasz-kereszt.

A faluban még egy Kopasz-keresztről tudunk, mely jelenleg is a Gere-dűlőnek
nevezett földúton, Kopasz Ferenc tanyájának kertjében áll. A keményfából ácsolt
kereszt igen lepusztult állapotban van. A rajta lévő pléhkrisztusról a festés lekopott.
Feltételezésünk szerint e kereszt azonos a Kegyes alapítványok könyvében megemlí-
tett, 1871. május 31-ei alapítású feszülettel, melyet a napló szerint Kopasz Mihály a
saját szállásán emeltetett.128

127 Adatközlő: Kadvány Ferenc, Zenta.
128 Szent István plébánia, Kegyes Alapítványok pénztári naplója.
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A NAGY JÓZSEF-KERESZT

A Bogarasnak elnevezett kis falu vasútállomásánál, a Kopasz-saroknak nevezett
részen, a vasúti átjárónál egy fából ácsolt kereszt áll.129  A bogarasi vasútállomás mé-
lyen vallásos ember hírében álló főnöke, Nagy József 1908-ban állíttatta feszületét
Isten dicsőségére.130  Felszentelésére 1908. május 31-én került sor. A szertartást Gózon
István zentai plébános celebrálta, ugyanakkor szentmisét is mondott a kereszt előtt.

Az ácsolt fafeszületen függő Krisztus- és Mária-alakok bádoglemezből vannak ki-
vágva, melyeket már teljesen befedett a rozsda. Így nem is láthatók az egykoron
színesre festett alakzatok. A feszület szárait átívelő, hajlított bádoglemezről is telje-
sen lekopott a festék. A közeli Szudárovics-tanya lakói viselik gondját napjainkban az
egyszerű dróthálóval körbevett emlékműnek.

A BATA-KERESZT

A bogarasi vasútállomástól északabbra, Nagy Gergő tanyája előtt, a fák árnyékában
megbúvó két és fél méteres kereszten a következő felirat olvasható:

Isten dicsőségére
emeltette

Bata Nándor és neje,
Dukai Gizella

1921-ben.

Az 1993-ban történt felújítás során a kereszt szárának alsó részét vaspánttal erősí-
tették meg. Az emlékművet eredeti helyéről, a magyarkanizsai szövetkezet földjéről
Molnár Gábor Lajos helyeztette jelenlegi helyére.131 A kereszt felújítása után az emlék-
művet Nagy József főesperes 1993. november 12-én szentelte fel.

A KŐRÖSI–KERESZT

A régi Csantavéri úton, a Középjárásnak nevezett határrészben található Kőrösi
Pál keresztje, mely egykor saját tanyájánál, a későbbi Szent Imre-iskolánál állt. A fel-
újított kereszten a következők olvashatók:

Kőrösi Pál
alapítványából 1881.

1881–1992.

Az iskola államosítását követően az épületet elbontották. A magára és az enyészet-
re hagyott kereszt – hála a Molnár Gábor családnak, amely részt vett a Bata-kereszt
megmentésében is – megmenekült a pusztulástól. „Úgy szállították át traktoron a
mostani helyére, és újították fel 1992-ben a százéves feszületet” – hallottuk egy hely-
beli szemtanútól.132

129 Adatközlő: Kadvány Ferenc, Zenta.
130 ZTL. F:381 Vujić-Dudás kézirat.
131 Adatközlő: Kadvány Ferenc, Zenta.
132 Adatközlő: Kadvány Ferenc, Zenta.
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RÓZSA JÁNOS KERESZTJE

Tornyoson, a főutcán lévő állami kis bolttal szemben egy kereszt áll a kerítés
tövében.

Isten dicsőségére emeltette
Rúzsa János és neje, Keczeli M. Etel

1927.

Szintén a kilencvenes évek elején újították fel a keresztet, melyen aranyozott kor-
pusz és Krisztus feje felett az INRI feliratos tábla látható.

A HOMOLYA-KERESZT

A tornyosi Magyarok Nagyasszonyának elnevezett templom mögött lévő utca vé-
gén áll, a Nagy soron, amely az óbecsei nagyútnak a falun átvezető szakasza. Az itt lévő
keresztet a Homolya házaspár emeltette:

Isten dicsőségére emeltette
Homolya Vendel és neje, Kovács K. Cecília

és családjaik 1941.

A keresztet az egykori Homolya-tanya új tulajdonosai gondozzák.

A RUDICS GERGELY-KERESZT

A századfordulón Tornyos vagyonosabb földbirtokosai közé tartozó Rudics Ger-
gely 1885-ben egy szép, vörösmárvány keresztet emeltetett a saját szállása előtt a régi
Óbecse–Szabadkai országúton, mely ma a Csantavérre vezető út. Az emlékmű kar-
bantartási céljaira 50 osztrák forintot tett le alapítványként a zentai Szent István-
plébánia pénztárában. A talapzaton lévő felirat a következő:

Isten dicsőségére állíttatta
Rudics Gergell és neje, Kalmár Katalin

1885.

A márványkereszt a környékünkön egyedi kivitelezésű. A kereszt függőleges szá-
rának alsó fele jól láthatóan kiszélesedik, melybe a feszületet faragó mester egy kis
boltíves bemélyedést vájt, mely helyet ad egy Mária Szíve-szobornak. Az 1992-ben
felújított kisemlékművön levő ábrázolásokat ezüstszínűre festették. Nem tudni, ki-
nek az ötlete nyomán, de a talapzat felső pereme alá zöldre festett vaspánttal felrög-
zített, cilindrikus zászlótartót helyeztek fel, mely egyértelműen nem oda illő, és
elcsúfítja a szakrális kisobjektum összképét.

A DOMONKOS-KERESZT

A Zenta–Topolya–Csantavér hármashatárrész közelében az úgynevezett Liliom-
csücskőben áll egy kereszt, melyet állíttatójáról neveztek el Domonkos-keresztnek.
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A sűrű fákkal benőtt út menti feszület felirata a következő:

Isten dicsőségére emeltették
Domonkos Mátyás és Domonkos Otília

1910.

A keresztet állíttató földet adományozott iskolaépítés céljára a Domonkos-sornak
nevezett határrészben. Az iskola felépítése után, pontosan 1908-ban megindulhatott
a tanítás.133 A pénztári napló szerint Domonkos Mátyás 100 koronás tőkét helyezett el
a saját szállásán épített kőkereszt emeltetésére.134 Ma a keresztet eredeti helyétől tá-
volabb találjuk, mivel az elbontott iskolaépület helyét ismét szántóföldként haszno-
sítják.

133 Kalmár Károly: Községi iskolák 1869 és 1908 között. Zenta, 1995.
134 Szent István-plébánia, Kegyes alapítványok pénztári naplója.
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2.39. ábra. A Bűn-kereszt vázlatrajza
2.40. ábra. A Kazinczi-kereszt

vázlatrajza



2.41. ábra. A Nagy Abonyi-kereszt
vázlatrajza

2.42. ábr a. A Kalmár P. Antal-
kereszt vázlatrajza

2.43. ábra. A Rudics Farkas-féle
fakereszt

2.44. ábra. A Kőrösi-kereszt



2.45. ábra. A Nagy Abonyi-féle
kereszt 2.46. ábra. A Miskei-kereszt

2.47. ábra. A felsőhegyi emlékkereszt

2.48. ábra. A Homolya-kereszt



3. A kálváriákról
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E fejezetben a Zenta község területén található, illetve a már nem meglévő kultikus
építmények kerülnek bemutatásra, úgymint: a Felsővárosi, az alsóvárosi Szent Anna
és a felsőhegyi temetőkben lévő kálváriák, illetve a köztudatban már régen elfeledett
XIX. századi körkálvária (erről a szakrális kisobjektumról még bővebben esik szó).

A három meglévő szakrális építménykomplexumot az jellemzi, hogy megszentelt
térben, pontosabban a temetőkben épültek fel. Formai és szerkezeti kivitelezésüket
tekintve hosszúkás alakzatban épültek úgy, hogy az építmény két hosszanti oldalán 7-
7, összesen tehát 14 stáció helyezkedik el. A tizennégy keresztúti állomás Krisztus
szenvedéstörténetének egy-egy mozzanatát jeleníti meg. A stáció jeleneteit külön-
külön az oszlopok fülkéiben elhelyezett képeken, ikonokon ábrázolták.135 Az oszlo-
pok szögletes kiképzésű téglaépítmények, melyek csúcsban végződnek, melyen díszí-
tésként a keresztények egyik jellegzetes jelképe, a kereszt látható. Ezeket az
építményeket külsőleg vakolták, és fehérre meszelték. Az oszlopok alján – talapzatán,
a képet rejtő fülke alatt pedig a kegyes állíttatók neve szerepel magyar nyelven és az
építés évszáma – kivéve a Felsővárosi temetőben álló stáció oszlopait. Ezeken az
építményeken jól láthatóan feltüntették a keresztúti állomások sorszámát I-től XIV-ig.

A keresztút végén egy-egy természetes (mint a felsőhegyi) vagy mesterséges ma-
gaslaton (mint a Felsővárosi temető kálváriáján), illetve a kápolna homlokzatán, amely
az Alsóvárosi temetőben található, áll a jellegzetes három kereszt a felfeszített Jézus-
sal és a két latorral. A középső kereszt tövében az úgynevezett adorans136 ábrázolását
láthatjuk, vagy az imádkozó fájdalmas anya alakját.

A városban lévő két kálvária esetében megjegyezhető, hogy a temető közepén
állították fel, pontosabban a központi út két oldalán. A stáció oszlopai a közvetlenül
mögéjük ültetett nagy fák árnyékában állnak, ahol pedig a régi beteg fákat kivágták
vagy elkorhadtak, helyükre fiatal facsemetéket, esetleg örökzöld bokrokat ültettek.

A kálvária népéletbeli szerepe nagypénteken és nagyszombaton nyílvánul meg.
Egészen a XX. század közepéig a hívek nagypéntek délutánján körmenettel vonultak
ki a templomból az építményhez, és vonulásuk közben népi imádságokat mondtak és
énekeltek. Minden egyes stáció előtt megálltak, elvégezték a keresztúti ájtatosságot
és a mindenszentek litániáját. A második világháború után az akkori hatóság e szép és
magasztos egyházi szokást nem engedélyezte tovább.

A temetőbeli kálváriákat máig is látogatják, sorra járják az egyes állomásokat, és
mindegyiknél imádkoznak – miatyánkat, üdvözlégyet egy–egy fájdalmas titokkal és
dicsőséget. Végül a keresztek tövében fejezik be a magánimádságot.137

3.1. A KÖRKÁLVÁRIA

A város első ismert kálvária-emlékműve a körkálvária (4.1. ábra), mely elnevezését
az alakja után kapta, mivel az építmény sajátosan kör alakú volt. 1883-ban történt
lebontásáig a mai Árpád (volt Belgrádi) utca és a Petőfi Sándor utca találkozásánál
lévő kiszélesedésben állt.

Az egyházközségi tanács 1883-ban elfogadta az építmény lebontását, mivel „az épít-
mény oly rossz állapotba került, hogy felújítása igen költséges lenne, és megközelítése
is igen körülményes lett amiatt, hogy a körülötte elterülő városi földeket
legelőelkülönítés folytán szérűskertekkel vették körül, és így a hozzáférhetés megne-

135 Silling István: Vallási néphagyomány. Újvidék, 2002.
136 adorans – Krisztus vagy Mária lábánál térdeplő, hozzájuk imádkozó alak.
137 Silling i.m.
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hezült” – így számolt be Habram János plébánoshelyettes levelében az érseki hivatal-
nak.138  A kálvária felépítésének pontos ideje napjainkban is vitatott, de közvetlenül az
1849-es véres események utánra tehető. Ekkor történt, hogy közös sírba temették el
a szabadságharc áldozatait, valamint azok holttetemét, akik történetesen részt vettek
a városvédelemben, illetve azon ártatlan lakosokat, akiket a fosztogató csapatok lelö-
vettek, vagy halálra kínoztak. A mesterséges sírhalom tetejére épített szakrális emlék-
hely alapítói részt vettek a szabadságharcban. Az alapítványozók között volt Szegfű
György városi főjegyző, Majoros István, akkori városi főbíró és a harcok idején a
város védelmezőinek parancsnoka, illetve Gombos Pál földbirtokos és volt főbíró.139

Az elbontott szakrális építmény nevét a formájáról kapta, ami abban nyilvánul
meg, hogy a domb tetején a téglafallal (akkoriban a legolcsóbb építőanyag) körül-
ölelt Golgota három keresztje és körben alatta a hét stációoszlop a magas fák árnyéká-
ban állt. A halom lábánál vízelvezető árkot ástak. Egy hídon lehetett átjutni a kálvári-
ához, amely keletről, a város felől volt megközelíthető. Ez az ábrázolás jól látható az
1873-ban készült kataszteri térképen.140 A megszüntetett szakrális emlékmű alól a föl-
di maradványok exhumálását és újbóli elhantolását a Felsővárosi köztemetőben ma is
látható közös sírba 1889. április 28-án végezték el. A tiszteletükre felállított emlékmű
felavatására 1893 októberében került sor Szegfű György nyugalmazott főjegyző szer-
vezésében. A szabadságharc áldozatainak tiszteletére felállított emlékmű 803,77 fo-
rintba került.

Az építmény helyén lévő telket 1883-ban eladásra kínálták fel. Ezzel kapcsolatban
ez áll az április 4-én megtartott egyháztanács ülésének jegyzőkönyvében:

„6. Elnök felolvassa az érseki hatóságtól érkezett leiratot, melyben a régi kálvária

helye elárusítására hivatik fel az egyháztanács. A régi kálvária helye a város tulajdo-

na, s minthogy az új kálvária a temetőben fog felállíttatni, a réginek a helye a város

tulajdonába száll. Erről az érseki hatóság tisztelettel értesíttetni határoztatik.”141

1888-ban a régi kálvária földjére Ozsgyáni László emeltetett keresztet.

3.2. A FELSŐVÁROSI KÖZTEMETŐ KÁLVÁRIA-ÉPÜLETEGYÜTTESE

Az 1880-as évek elejére a tóparti határrészben, a Likasi út kezdeténél lévő körkálvá-
ria emlékmű igencsak elhanyagolt és megrongálódott állapotba került, ezért időszerű-
vé vált az épület restaurálása. Mivel a felújítás költségeit az egyház nem tudta önerő-
ből és a kálvária pénzalapjából finanszírozni, ezért 1883 januárjában az egyházközség
képviselő-testülete úgy határozott, hogy a régi kálvária helyében új kálvária építését
kezdeményezi a kalocsai egyházhatóságnál.142  Erre a magasztos célra Boross Imre
zentai születésú fajszi (Magyarország) plébános nagyobb pénzösszeget kívánt ado-
mányozni.

Ezt a nagyszerű kezdeményezést Habram János plébánoshelyettes terjeszti fel Ka-
locsára, hogy ott jóváhagyják Boross plébános tervét. Az érsekség hivatala 1883/35.

138 KFL: Zenta, általános iratok – a 435. számú iratcsomó 150/5 irata.
139 KFL: Zenta, általános iratok – a 435. számú iratcsomó 10/3 és 10/4 számú iratai

alapján; Szegfű György 1879–1886 között készült határidőnaplója.
140 ZTL F: 315/ Se:2 térképgyűjtemény
141 KFL: Zenta általános iratai. Jegyzőkönyvi kivonat.
142 A Szent István-plébánia egyházközségi jegyzőkönyvéből.
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számú jóváhagyásával engedélyezi, hogy a fajszi plébános költségén egy új kálváriát
építsenek a temetőben. Részlet az engedélylevélből:

„Tisztelt plébános úr nak a lelkiekben.

E hó 8-r ól 110.sz. a. kelt előterjesztésből örömmel értette az érseki hatóság,

hogy nt. Boross Imre fajszi plébános úr Zentán saját költségén egészen új kálvá-

riát három kereszttel és két szoborral, s a régi, rossz karban levő 7 státió helyett

14 új státiót felállít ani szándékozik .

Miért is megbizatik T. Uraságod, hogy neki nagylelkű áldozatkészségéért az ér-

seki hatóság elismerését nyílvánítsa, annak idején pedig a kálvária státiók, feszü-

letek és szobrok iránt a tervrajzokkal megbírálás végett ide bemutassa.

Egyúttal megengedtetik, hogy az új kálvária a réginek lebontása után a felső

temetőben mint czélszer űbb helyen fölállítt assék ... Kalocsa, 1883.II.2.”143

A felterjesztéshez csatolták a régi kálváriát alapítók utódainak beleegyezési nyilat-
kozatait is, úgymint Gombos Lőrinc144 zentai földbirtokos és ügyvéd nyilatkozatát:

„a Zentai kálvária felállítója és alapítványozó utódja – ezennel kijelentem és

beleegyezem a mostani idő viszontagsága által megrongált kálváriát czélszerűtlen

helye miatt és más, magasztos czél elérése szempontjából alkalmasabb helyre

bárki felállíthatja – áthelyeztethesse ... Kelt Zentán január 23. 1883.”145

Majoros József,146 kinek az édesapja emeltette a kálvária hét stációját, így adja bele-
egyezését:

„ ... kijelentem és beleegyezésemet adom abba, hogy a stációk mostani helyü-

kön szétszedessenek, és az új kálvária felállítója által a felállítandó kálvária ke-

resztútján újból felállíttassanak – lemondván minden keresetről, mely a régi stá-

ciók anyagának visszakövetelésére vonatkoznék . . .  Kelt Tor nyoson január 24.

1883.”147

Ezek után megépült az új kálvária, amiről Habram helyettes plébános így értesíti az
érsekséget:148

„Főtisztelendő Érseki Hatóság!

Folyó évi február hó 11-én 435-ik szám alatt kelt nagybecsű leirata értelmében

Zentán a régi kálvária lebontatott, s az új kálvária három kereszttel, két szoborral

és 14 stáczióval a felső t emetőben, mint legczélszerúbb helyen nt. Boros Imre

fajszi plebános úr költségén fölállítt atott,  és szept. hó 16-án ft .  Bende József

143 KFL – Zenta, általános iratok. A 435 10/2, 1883. számú irat.
144 Gombos Pál édesapja, aki 1832.XI. 18-tól - 1833. X. 29-ig volt Zenta város főbí-

rája. Lásd: Tari László: Zenta elöljárói, polgármesterei és elnökei. Zenta, 2001.
145 KFL – Zenta–általános iratok. A 435. 10/3. számú irat.
146 Édesapja Majoros István, volt zentai főbíró és országgyűlési képviselő. Tiszte-

letére örökösei kápolnát emeltettek a kálvária keresztútja mellé.
147 KFL – Zenta általános iratai. A 435. 10/4. számú irat.
148 KFL – Zenta ált alános iratai. A 703. szám 1883-ból.
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kanonok s plebános úr őnagysága által ünnepélyesen felszenteltetvén a hivek

buzgóságának átadatott.

Fent nevezett plebános úrnak nagylelkű áldozatkészségeért a ft. Érseki hatóság

elismerésének nyilvánítását a legnagyobb örömmel teljesítettem.

Mi pedig a régi kálvária fundusát illeti, erre vonatkozólag előterjesztést tettem

az egyháztanácsnak, de ez, minthogy a kérdéses hely nem volt a hitközségre

bekebelezve, azt a város tulajdonába visszabocsájtandónak határozta. Ennek kö-

vetkeztében indítványt tettem, hogy az újonnan fölépítendő kálvária alapjául

kamatokkal együtt a múlt év végéig 1015 frt 73 krajczárt t ett ki. Ez minthogy az

illető alapítványozók beleegyezésüket irásban nyilvánították, elfogadtatott, mint

azt az ide mellékelt jegyzőkönyvi kivonat bizonyítja.

Midőn a fentieket hivatalos tudomásvétel végett előterjesztem, egyúttal egész

alázattal felkérem a ft. Érseki hatóságot, miszerint méltóztassék az egyháztanács

által elfogadott abbéli indítványomat, – hogy az új kálvária alapjául mint alapítvá-

nyi összeg a régi kálváriának múlt év végéig 1015 fr 73 krajczárra felszaporodott

alapja szolgáljon – kegyesen jóváhagyni.

Mély tiszteletem nyilvánítása mellett vagyok

Zentán, 1883. november hó 22-én legalázatosabb szolgája

Habram János sk.

pléb. helyettes a lelkiekben”

Így az új kálvária (4.3. ábra) a Boross plébános féle adománnyal – ami 3000 forint
összegre rúgott – megépülhetett.

A kultikus komplexum kelet–nyugati tájolású. A három kereszt a domb tetején
még két szoborral is kiegészült, éspedig Szűz Mária és Mária Magdolna alakjával. A
kálváriadomb alatti rész több sírkamrából álló beltérre tagolódik. E sírkamrákban
nyugszanak a Lebák és a Szekfű család elhunyt tagjai. A téglaépítmény külső falán
találhatjuk Kollonits László albei prépost és zentai plébános emléktábláját: „kinek
csontjai az 1770-ben felépített Szent István templom alatt nyugodtak, egészen a
templom leégéséig, illetve lebontásáig, 1911 utánig, amidőn a Felsővárosi temető
kálváriája mellé temették csontjait.” 149

A régi kálvária meglévő hét stációját újabb hét fülkés oszloppal bővítették ki, így az
építménynek tizennégy keresztúti megállója van. A stációk kezdeténél áll az úgyneve-
zett lélekharang, melyet temetéseknél használnak. A kisharangot Ugrina Mátyás és
Zovits Klára emeltette, hogy kegyeletből és tiszteletadás végett szóljon az elhunyt
lelkek üdvéért. A harangöntvényt Bodichi Sándor bajai harangöntőmester készítette
1889-ben. Közvetlenül mellette áll Gombos Franciska régi fakeresztje, melyet emelte-
tője 1852 decemberében állíttatott.150

A keresztút vonulatának déli oldalán a Majoros család 1889-ben mauzóleumot
emeltetett, mégpedig Majoros István tiszteletére. A klasszicista jegyeket magán vise-
lő kápolnaépület teteje rézzel fedett. Falait selyemtéglából építették ki, alsó sírkamrá-
iban azon tisztelendő atyák hamvai nyugszanak, akik életük utolsó szakaszában Zentán
működtek mint plébánosok.

Az idők folyamán több alkalommal is végeztek a kálvárián kisebb-nagyobb felújítá-
si munkálatokat. Először 1929-ben tatarozták, festették a stációk oszlopait, és a Majo-

149 ZTL F:381 – Dudás Andor kézirata. 1942. szeptember 8.
150 KFL – Zenta – általános iratok, Alapítványlevelek.
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ros-féle kápolna restaurálására is sor került. A munkálatok bevégeztével e szakrális
objektumot 1929. október 31-én szentelte újra Gózon István prépost.

A második világháborút követően, a hatvanas évek végén ismét szükségessé vált az
épületegyüttes felújítása. Ekkor kerültek új festmények a keresztúti megállóhelyek
oszlopfülkéibe, melyeket a leégett Fő téri Szent István templomból mentettek ki. A
megújító munkálatok támogatására 142 család donációjából kerülhetett sor Bartusz
József esperes közreműködésével.

Az utolsó restaurálást 2002-ben ejtették meg Szeles Oszkár belvárosi plébános
irányításával. Sor került a kálváriadomb téglafalának a kijavítására is. Átépítették a
lépcsőfeljárót, és egy biztonságos kapaszkodó korláttal egészítették ki, hogy az idő-
sebbek is könnyebben feljuthassanak a kálváriára. A domb tetején álló, nyolcszázas
évekbeli keresztek és szobrok impregnálására is sor került, mely művelet során eltá-
volították az évtizedek alatt rájuk rakódott szennyeződést.

A stációk lerongyolódott oszlopait újból bevakolták, szigetelték, és végül újrame-
szelték (4.4.-4.5. ábra). Minden egyes stáció tetejét vörösréz lemezzel fedték be,
hogy megóvják az esőtől, hótól. Az oszlopok fülkéiben lévő keresztúti képeket is
rendbe hozatták, de újbóli visszahelyezésükre nem került sor, mivel azokat a temp-
lomban fogják kifüggeszteni, így csak reprodukcióik kerültek ki a fülkékbe.

A keresztút elején álló Gombos-féle fakeresztet eltávolították, és felújítás után
szintén a plébánia folyosóját díszíti majd. Helyébe új közkereszt került felállításra.

Az elkészült és restaurált kálvária felszentelésére ünnepi szentmise keretében ke-
rült sor 2003. november elsején.

3.3. AZ ALSÓVÁROSI SZENT ANNA-TEMETŐBEN LÉVŐ KÁLVÁRIA

A sírkertbe való temetkezést a temető megnyitásával egyidejűen, az 1850-es évek-
ben kezdték el. A temetőbeli kálvária épületegyüttes észak–déli tájolású a főút
kétoldalán található stációk oszlopaival, melynek végében a kálváriadombot helyette-
sítő kápolna áll. A két oldalán a két lator keresztje, míg a kápolnával egybeépített
ravatalozó tetején (homlokzatán) Krisztus keresztje látható.

A háromszerkezetes szakrális építményegyüttes objektumai különböző korokból
származnak, így például a Szent Anna-kápolna 1903-ban épült, míg a kálvária keresztje-
it 1911-ben állították, illetve a stációoszlopok jóval későbbi évekből, mégpedig 1929-
ből származnak.

A kápolnát 1903. november 2-án szentelte fel Érdújhelyi Menyhért belvárosi plé-
bános.151 A klasszicista jegyeket magán hordozó épületet Kalmár Antal és Zabos Anna
építtette örök nyugvóhelyül. Ezt emléktábla is őrzi a kápolna falán, melynek olajfes-
tésű oltárképén Szent Anna és kislánya, a gyermek Mária látható. Bővítésére a hatva-
nas években került sor, amikor a kis templom elé az épület megnagyobbításaként
ravatalozót építettek. Így került a kápolna előtt álló Krisztus-kereszt a bejárat hom-
lokzatára (4.6. ábra) ezzel megbontva a kultikus összképet.

A kálvária keresztjeinek – a két lator keresztjének (4.7. és 4.8. ábra) és a Megváltó
feszületének – az emeltetésére Fodor Pálné Kovács Klára alapítványából került sor
1911-ben, melynek alapitólevele ekképpen hangzik:

„ Alulírott Vajda Ottó id. Adminisztrátor és egyházi gondnok ezennel elismerjük

és kijelentjük, hogy Fodorné Kovács Klára a zentai róm. kath. Szent Szív-plébánia

151 Az Összetar tás 1903. november 6-i számából
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kegyesalapítványok pénztárába 200 Koronát – szóval kettőszáz koronát tett le oly

czélból, hogy ezen tőkének esedékes kamataiból a zentai alsóvárosi temetőben

levő kápolna előtt emelt kálvária három kőkeresztje, – ú. m. a Megváltó és a két

lator keresztje – fenntartassék. Miután ezen alapítványi tőke általunk a zentai

róm. kath. Szent Szív-plébánia kegyesalapítványok pénztára részére fölvétetett s

kamatozás végett teljes biztosíték mellett kiadatott, mint ezt a nevezett pénztár-

ban elhelyezett kötvény tanúsítja, részünkről ígérjük, hogy ezen alapítvány fönn-

tartásáról és annak pontos teljesítéséről mindig s mindenképpen gondoskodni

fogunk. Minek nagyobb hiteléül a jelen alapítványi levelet három egyenlően ha-

gyó és általunk aláírt példányban kiadtuk, melynek egyike a főtisztelendő főegy-

házmegyei levéltárba, másik a helybeli plébánia levéltárába, a harmadik példány

pedig az alapítványozó vagy annak örököseinél fog letétetni. Kelt Zentán, 1911

évi április hó 27-én. (p.h) Vajda Ottó s. k. id. Adminisztrátor, Forgács József s. k.

egyházi gondnok, Bóbán István s. k. egyházi gondnok.

Másolat. 3178 sz. Jóváhagyom. Kalocsa, 1911. május hó 31. Kleiner Lajos s. k. e. i.

érseki helynök. ( ph).” 152

Mint az alapítólevélből is kitűnik, csak a három kálváriakeresztről esik szó. A hoz-
zájuk tartozó keresztúti állomások, melyekből tizennégy van, csak 1929-ben épültek
meg több hívő adományából. A stációoszlopokat a zentai Óváry János tervei alapján
saját kőfaragócége készítette.

Minden egyes keresztúti kápolnácskában vászonra festett olaj- és tempera-techni-
kával készült stációképeket helyeztek el, amelyeket Da Luigi M. festőmester
szignifikált.153  Az ikonok megvédésére zárható vaslemez ajtókat szereltek fel, amelyek
nem éppen odaillő szürke színűre vannak mázolva, és csak jeles egyházi ünnepna-
pokon nyitják ki a közönség részére. (4.9. ábra)

A teljes kálváriakomplexumot 1960-ban restaurálták. Kisebb javításokat napjaink-
ban is végeznek az építményeken.

3.4. A FELSŐHEGYI TEMETŐKÁLVÁRIA

A II. világháború után, 1945-ben a falu plébániájára új plébánost neveztek ki, még-
pedig a szabadkai születésű Csajkás Antal154  személyében, aki fiatal és agilis rátermett-
ségéről tett tanúbizonyságot. Az ő írányításával a háború után újraszervezték a felső-
hegyi hitközség életét. Ez abból is látható, hogy több útszéli keresztet renováltattak,
és újakat is állítottak az ő személyes közreműködésével, mint például az oromparti
Pintér-, a kevi Bűn-,155 a templom előtt álló fogadalmi, a ledöntött Csépe-keresztet a
Vujić-laposban, valamint a Nagy Abonyi Mihály emlékére felállított útszéli keresztet.
De az ő munkásságának eredményét hirdeti a temetőben felépített kálvária /4.10.
ábra/ és a hozzá tartozó 14 stációoszlop felépítése is. /4.11. ábra/

152 KFL – Zenta általános iratok.
153 Valk ay Zoltán: Zenta építészete. Újvidék–Zent a 2002. Fór um–Thurzó Lajos

Közművelődési Központ.
154 Csajkás Antal plébános (Szabadka, 1911. április 10.–Gombos, 1985. szeptember

18.)
155 Napjainkban ez a kereszt az állíttató síremlékműve a zentai felsővárosi temető-

ben.
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A kálvária építésének terve az 1945. október 14-én készült egyháztanácsi jegyző-
könyvben szerepel:

„... Plébános úr jelenti, hogy a temetőben kálvária felállítását tervezi. A temp-

lom előtti keresztet oda tervezi áthelyezni,  a templom elé fogadalmi kereszt

felállítását tervezi adakozás útján. A kálváriához egy utat kíván kijelölni, ahol a

stáció-kereszt ek lennének – sírhellyel egybekötve önkéntes vállalás alapján...”156

A következő év január tizedikén készült jegyzőkönyvben a következőket találjuk:

 „ . . .  az elnöklő plébános úr jelenti, hogy bemutattatott az újonnan építendő

kálváriaterv és költségvetés, melyet Óváry János kőfaragócége készített, mely-

nek megtekintése után határoztatott, hogy az újonnan építendő kálvária a bemu-

tatott tervek szerint készíttessék el.”157

Az 1946. július 28-án készült jegyzőkönyvben ez olvasható:

„ ... a stációoszlopok készen vannak, már holnap megindul a helyszíni munka a

temetőben – az oszlopok és sírhelyek megalapozása. A vállalkozó jelentése sze-

rint naponta 4 oszlop, illetve sírhely készítését tervezi. Kéri az emeltetőket, hogy

két-három személy segítséget adjanak, hogy a munka megszakítás nélkül folyhas-

son. Két kocsit kér, amelyek a szerszámot és anyagot a helyszínre vigyék. Továb-

bá plébános úr Óvári vállalkozót a munkák idejére vendégül látja, a többi mun-

kást pedig kéri, hogy az emeltetők lássák el lakással és élelemmel. Ezt is szívesen

elvállalták.

2. Csajkás Antal plébános úr jelenti, hogy a kálvária felépítésére is újabb terv

merült fel az eredeti téglaépítmény helyett. Az eredeti terv 20-30 ezer dinárba

került volna.  Ez az újabb terv is Óvári kőfaragó elgondolása.  Ő úgynevezett

topcsideri feketemárvány kőböl csinálná a felépítményt, amely így örökös len-

ne, a hatás természetes lenne – az ár sem több.

A t ervet elfogadták.”158

Az 1946. október 20-i jegyzőkönyv is említést tesz a kálváriáról, éspedig:

 „ Beszámol a kálvária építésének előrehaladásáról. A kripta és az előcsarnok,

valamint a három kereszt részére az alapzat készen áll. A további munkálatokra

előreláthatólag ez évben nem kerül sor cementhiány miatt.”159

Tehát a kálvária még ebben az évben sem készülhetett el a háborús évek után
fellépő nyersanyag – úgymint cement, mész – hiánya miatt, majd a rákövetkező év
július 6-i egyháztanácsi jegyzőkönyvben ezt olvashatjuk:

156 A felsőhegyi Szent József,  a Munkás-templom egyháztanácsi jegyzőkönyve

(1897–1950)
157 Uo., mint a 21-as pont allatt.
158 Uo. Itt megjegyezhető, hogy napjainkban az első változat alapján építették fel

a kálváriát, vagyis téglából.
159 U o .
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 „4. A temetőben a kálváriához a karzat, lépcsők, kereszt stb. elkészültek, az

építkezés cementhiány miatt szünetel. Ha cement lesz, az építkezés folytatódik,

illetve befejeződik.” 160

A következő három évben a jegyzőkönyvben nem esik szó erről a szakrális építmény-
ről, de az 1951. szeptember 23-án készült jegyzőkönyv ismét foglalkozik a kálváriával:

„Óvári János kőfaragó készíti, illetve alakítja át a kálvária keresztjét. Homokot a

felsőhegyi téglagyárból hordanak Gergely Vince, Gergely Péter, a homokot bá-

nyásszák Fleisz József és Márkus József, akik ezért egy kis zsebpénzt is kapnak.

A kálvária vasajtaját Varga Lukács és Deák Ferenc kovácsmesterek készítették el

ingyen.”161

A felújitott kálváriát 1951. november 1-jén szentelte fel Csajkás plébános úr a felső-
hegyi hívek nagy tömege előtt.162

1952. február 10-én a következőket olvashatjuk:

„ A plébános úr jelenti, hogy a stációképek készen vannak. Ajánlja, hogy akiknek

stációs sírhelyük van, pénzbeli adományokkal járuljanak hozzá a képek behelye-

zéséhez. A képviselő-testület kéri, hogy tanácsoljanak egy összeget, amit kérni

lehetne.”163

1953. augusztus 23-án kelt jegyzőkönyvben a kálvária javításáról olvasható
néhány sor:

„A zivatar által ledöntött kálvária lator [szobra] elkészült, melyet Fekete Dezső

szabadkai kőfaragómester készített el.”164

A kálvária kriptájába az első temetkezésre 1953. szeptember 8-án került sor. Erről
így tanúskodik a szeptember 15-én készült jegyzőkönyv:

„Néhai főtisztelendő Finta János165  plébános úr holttestének exhumálása és

áthelyezése, amelyet a nagyságos Püspök úr is jóváhagyott, megtörtént a falu

apraja-nagyja részvételével.  A rózsafüzér imádkozása közben virágcsokrokkal

rótták le tiszteletüket és hálájukat a néhai plébános uruk iránt.” 166

Itt említeném meg, hogy az Óváry-féle kálváriát 1946-ban kezdték el építeni, és
befejezésére csak 1951-ben kerülhetett sor, mivel időközönként többször anyaghi-
ány állt elő. A templom Historia Domusában ez áll:

160 U o .
161 A Szent József-plébánia egyháztanácsi jegyzőkönyve II. (1951 – 1970-ig).
162 U o .
163 Uo. Megjegyzés: napjainkban a stációképeket a templomban őrzik, és csak a

kálvárián tartandó szentmise idején helyezik ki a tizennégy stációkép repro-

dukcióját.
164 U o .
165 Finta János 1886. április 18-án született Szekszárdon – elhunyt Zenta-Felsőhe-

gyen 1945. február 24-én.
166 A Szent József-plébánia egyháztanácsi jegyzőkönyve II. (1951–1970-ig).
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„1946 július havában emelte fel Óv ár y János zentai kőfar agó a keresztúti 14

állomást a temetőben, a kálvária úton. Műkőböl készült építmények kettős sírke-

rettel. Darabonkénti ára teljes elkészítéssel 4500 din., összesen: 61 000, hatvan-

egyezer dinár.

A stáció építtetőinek a névsora:

I . állomás: Aulich Péter és neje, Pintér Ágnes,

II . állomás : Homoly a Tóbiás és neje, Tóth Rozália,

III. állomás: Czapár Ferenc és neje, Turányi Rozália Mária,

IV. állomás: Rózsa Ferenc és neje, Birkás Rozália,

V. állomás: Andruskó Lukács és neje, Simon Mária,

VI . állomás: Bálint Vince és neje, Bicskei Julianna,

VIII. állomás: Fleisz Péter és neje, Burány Viktória,

I X . állomás: Boros Major István és neje, Rácz Szabó Rozália,

X . állomás: Tóth Orbán és neje, Bíró Julianna,

X I . állomás: Török Péter és neje, Szabó Benke Viktória,

XII . állomás: Barsi Tamás és neje, Tóth Mária,

XIII. állomás: Fleisz Orbán és neje, Nagy Regina,

XIV. állomás: Baráth János és neje, Fleisz Mária.

A jobb lator keresztje: Eszes András és családja adománya, 5000 dinár.

A bal lator keresztje: Óváry János kőfaragó adománya, szintén 5000 dinár ér-

tékben.

A kálvária alatti kripta (5 m hosszú, 3 m széles és 2 m magas) már elkészült. Két

helyiségre van osztva. A belső rész a felsőhegyen elhunyt lelkészek hamvainak

elhelyezésére szolgál, a másik, mellette lévő az előcsarnok, majd a lépcsőfeljárat.

A kripta belső falán elhelyezett feszület fém, korpusszal ft. Csajkás Antal admi-

nisztrátor-plébános ajándéka.”167

A kálvária Jézus-keresztjén168  lévő márványtáblán a következő felírás olvasható:

Imádunk téged, Krisztus,
és áldunk téged,
mert a te szent
kereszted által

megváltottad a világot.

Megváltónk iránti kegyeletből
engesztelésül e szent helyre

áthelyeztették a felsőhegyi hívek
1951. XI. 1.

A jelesebb egyházi ünnepnapokon a helybéli plébános szentmisét celebrál a kálvá-
riánál. A hívők hálájuk jeléül virágcsokrokat helyeznek a kereszt elé.

167 A Szent József-plébánia: „HISTORIA DOMUS PAROCHIAE S. JOSEPHI”-ból való.

(1946)
168 A keresztet 1951-ben helyezték át a templom elől, mivel helyébe a Fogadalmi

keresztet állították fel. E keresztet Kalmár Mihály állíttatt a 1890-ben.



3.1. ábra. Az 1883-ban elbontott Körkálvária rajza
a II. kateszteri felmérés térképén 1874-ből

3.2. ábra. Az új kálvária a Felsővárosi temetőben 1883-ból.



3.3. ábra.A Felsővárosi temető kálváriakeresztjei és szobrai

3.4. – 3.5. ábrák. A Felsővárosi köztemető stációoszlopai
a 2003. évi felújítás után



3.6. ábra. A megfeszített Megváltó keresztje
a Szent Anna-kápolna homlokzatán az Alsóvárosi temetőben



3.7.–3.8. A kápolna előtti latorkeresztek

3.9. ábra. Az Alsóvárosi temető XII. stációja
lezárt fülkével



3.10. ábra. A felsőhegyi temető kálváriakeresztjei

3.11. ábra. A dombra vezető keresztút,
háttérben az állíttatók sírja



1. Miskei-kereszt
2. Pintér-kereszt
3. Gere-kereszt
4. Nepomuki Szent János-szobor

(Felsőhegy)
5. Csépe-kereszt
6. Emlékkereszt (Felsőhegy)
7. Píszár-kereszt
8. Kalmár-kereszt (a tornyosi

úton)
9. Adahatári kereszt

10. Bóbán-kereszt
11. Jankovits-kereszt
12. Rúzsa-kereszt
13. Vasöntvény kereszt, a Becsei

nagyúton
14. Kocsis-kereszt
15. Majoros-kereszt
16. Nagy Abonyiak keresztje
17. Gyenes-kereszt
18. Rudics-féle fakereszt
19. Bűn-kereszt
20. Rudics-kereszt (Buránysoron)
21. Csernák-kereszt

22. Fogadalmikereszt (a templom
előtt)

23. Kalmár-kereszt (a felsőhegyi
Kálvária dombon)

24. Deák-kereszt
25. Vasöntvény kereszt (A

Gombosfalunál)
26. Molnár Gábor-féle kereszt
27. Tóth-kereszt
28. Kopasz-kereszt
29. Kalmár István-féle kereszt
30. Kopasz-féle fakereszt
31. Emlékkereszt a tornyosi

templom előtt
32. Homolya-kereszt
33. Rózsa-kereszt
34. Nagykereszt (a tornyosi

temetőben)
35. Rudics Gergely-féle kereszt
36. Domonkos-kereszt
37. Kőrösi-kereszt
38. Bata-kereszt
39. Nagy József-féle kereszt

1

2
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5
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7
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9
1011
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13

14

1516
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19

2 0

212 2
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1. Szentháromság-szobor (1809-1914)
2. Immaculata-szobor (1835-1951)
3. Nepomuki Szent János-szobor
4. Emlékkereszt (a kórház előtt)
5. Márkus-kereszt
6. Szent Anna- és Joachim-szobor
7. Szorcsik-kereszt
8. Sándor-kereszt
9. Berze-kereszt

10. Mária Szíve-szobor
11. Gombos Franciska-féle fakereszt
12. Kazinci-kereszt
13. Osgyányi-kereszt
14. Vasöntvény kereszt (a Kertek

városrészben)
15. Kőkereszt (a Kis SzentTeréz templom

udvarán)
16. Pravoszláv kereszt
17. Szerb kereszt

12

3

4

5

67

8

9

10
11

1 2
13

14

15

16
17
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