
Keresztek a felsőörsi határban 

KÖRMENDY JÓZSEF 

Hazánk egész területén, de főként a lankás Dunán
túlon, utak mentén, templomok előtt, temetők köz
pontjában, vagy egy-egy kimagasló hegyormon lépten
nyomon találkozunk értékes kő-, vagy egyszerű fa-
keresztekkel. Ezeket a hivő nép „Isten dicsőségére", 
fogadalmak beváltására, vagy súlyos természeti csapá
sok megszűnése alkalmával érzett hálája, vagy a hol
tak iránti kegyelet lerovására emeltette. 

Ezen emlékművekhez sorolhatjuk még azokat a 
nyilvános helyeken felállított képeket és szobrokat is, 
amelyeknek karbantartása, felújítása a r. k. egyház
község hatáskörébe tartozott, és ezt alapítványok út
ján biztosította. A nyílt területen (út, tér, hegy) elhe
lyezendő kereszt, vagy szobor fenntartására a felál-
lítónak akkora összegű alapítványt kellett tennie, 
amelynek kamata az elavulási időn belül elégséges a 
kereszt, a szobor, vagy kép restaurálására, vagy felújí
tására. Készpénz helyett földingatlanban is lehetett 
alapítványt tenni. Ebben az esetben a földingatlant a 
kereszt, vagy a szobor.. . nevére telekkönyvezték a 
fenntartási teherrel együtt. Az alapítványok létesíté
séhez szükséges volt még az illetékes egyházmegyei 
hatóság jóváhagyása is.1 

Az alapítványokat a XVIII. században a plébáno
sok és a temploma tyák kezelték és adóslevél ellené
ben rendszerint magánosoknak adták kamatra. A 
XIX. században az egyes egyházmegyék Alapítványi 
Pénztárakat létesítettek az alapítványok együttes ke
zelésére. Ezek az alapítványi betétek után törvényes 
kamatot fizettek. Az alapítványi jövedelmekről éven
te Alapítványi Számadást kellett készíteni, amelyet az 
egyházközségi képviselőtestület ellenőrzése után az 
Egyházmegyei Hatóság jóváhagyott.2 Szabály volt 
még, hogy a kereszt, vagy a szobor felállítási helyén 
2-4 П-öl területet a kereszt vagy szobor nevére kel
lett telekkönyvezni. Sajnos ezt sokszor nem teljesí
tették. 

A plébániákon ma is megtalálható az „Alapítványi 
Napló", ahova folyamatosan feljegyezték az alapít
ványok következő adatait: folyószám, a bejelentés 
éve, hava, napja, az alapító neve és lakhelye, az alapít
vány rendeltetése (pl. kereszt fenntartása, szegény
gyermekek tanszereKKel való ellátása, árvák; özvegyek 
segélyezése...), az alapítvány összege, az Egyház
megyei Hatóság jóváhagyásának száma, az alapítvány 
összegének elhelyezési módja, az alapítvány jövedel
mének felhasználása.3 

A kereszt nemcsak keresztény szimbólum, hanem 
ősi misztikus jelvény, amely különböző formában 
szinte a világ minden táján megtalálható az ősnépek 
vallási életében.4 A zsidóknál, Krisztus keresztjének 
előképei közül, megemlítjük Mózes fára függesztett 
„rézkígyó"-ját és Ezekiel titokzatos keresztjét. 

„Mózes tehát (Isten parancsára) csinált egy réz
kígyót, s egy póznára tette. Akit megmartak a kígyók, 
de föltekintett a rézkígyóra, az életben maradt."5 

Jézus saját magára alkalmazta ezt a jelet, amikor 
azt mondotta: „Amint Mózes felemelte a kígyót a 
pusztában, úgy fogják felemelni az Emberfiát is, hogy 
aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké él
jen."6 Ezekiel titokzatos keresztje: „Ekkor a fehér 
ruhába öltözött férfit hívta (az Ur) . . . , és így szólt 
hozzá: Járd be a várost, járd be egész Jeruzsálemet és 
jelöld meg kereszttel azoknak az embereknek a hom
lokát, akik siránkoztak és bánkódtak a szörnyűségek 
miatt, amelyeket művelnek benne."7 A látomás ke
resztje a héber betűsor utolsó betűje a „T""8 

A rómaiaknál a „keresztfa" az „akasztófának" 
megfelelő szégyenfa volt, amelyet a gyilkos latrok, a 
hadifoglyok és rabszolgák kivégzésére használtak. 

A leánytestvérét meggyilkoló Horatius ítélete így 
hangzott: „ . . л (lictor), caput obnube . . . , arbore 
infelici suspende" . . . menj (poroszló), kösd be a sze
mét . . . függeszd fel a gyalázatfára.9 

Nero császár idejében (54-68) Britanniában a ró
maiak „az ellenséget... nem tartották fogságban, 
sem el nem adták, hanem bosszúállástól elragadtatva 
siettek . . . öldökléssel... tűzzel, kereszteken . . . el
pusztítani."10 Cicero a keresztre feszítést arabszol
gák halálbüntetésének nevezte.11 Senecánál a kereszt 
gyümölcstelen, szerencsétlen fa (arbor infelix, lignum 
infelix).12 

Ez a gondolat csendül ki Pál apostolnak a galaták-
hoz írt leveléből: „Krisztus megváltott minket a tör
vény átkától, amikor átokká lett értünk. " Hiszen az 
írás szerint „Átkozott mind, aki a fán függ."13 Péter 
első levelében pedig ezt írja: „Vétkeinket a saját testé
ben felvitte a (kereszt)fára, hogy meghaljunk a bű
nöknek, s az igazságnak éljünk."14 A rómaiak „gyalá
zat fája" Krisztus keresztre feszítése után a keresz
tények tiszteletének tárgya lett. Ezért énekelteti az 
egyház nagypénteki liturgiában: „íme Jézus keresztjé-
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1. ábra: Felsőörs területén található keresztek 
Abb. 1. Auf dem Gebriet von Felsoörs gefundene Kreuze 



nek drága áldott fája, ezen függ az egész világ váltság
díja és üdvünket őáltala nyertük. Jöjjetek hívek hó
doljunk és buzgó szívvel mind imádjuk."15 

Krisztus keresztfájáról, annak külső alakjáról az 
Újszövetség nem ad részletes leírást. Az I. századi ke
resztény írók közül Justinus, Ireneus, Tertullianus bő
vebben szólnak róla.16 A kereszt két gerendából -
feltehetően 3-4 m függőleges és 2 m vízszintes darab
ból - állt. A vízszintes rész a függőleges oldalába úgy 
volt beillesztve, hogy a felső végén akkora rész marad
jon, hogy azon az elítélt nevét és bűneit feltüntető 
tábla még elférjen. Jézus esetében a tábla felirata: 
„Iesus Nazarenus Rex Iudeorum", azaz a názáreti Jé
zus a zsidók királya. Rövidítve INRI. Ez volt az ún. 
latin kereszt, vagy fejes kereszt (crux immissa). A ke
resztények által használt formák még: a lefelé fordí
tott latin kereszt, a Péter kereszt, az oldalt fekvő 
Fülöp kereszt, az egyenlő szárú görög kereszt, az X 
alakú András kereszt, a „T" alakú vagy Antonius ke
reszt.1 7 

A keresztnek, mint keresztény jelvénynek a tiszte
lete a katakombákban kezdődött. Krisztus monog
ramot, horgonyt, görög és latin keresztet festettek, 
vagy véstek a katakombák falára, vagy szeretteik sír
kövére. A Pontianus katakombában található a falra 
festett, ékkövekkel díszített kereszt a "crux gemma-
ta".18 A legrégibb mozaik keresztet a római Szt. 
Pudentiana templomban őrzik a IV. század második 
feléből.19 

A kereszt nyilvános „diadala" a IV. században in
dult meg, amikor Constantinus császár 312-ben Róma 
mellett, a milviusi hídnál, a Krisztus-monogrammal dí
szített hadijelvények alatt legyőzte ellenfelét Maxen-
tiust, megszüntetve a keresztre feszítést, és amikor 
édesanyja, Ilona 320-ban megtalálta a Golgotán Jézus 
keresztjét.20 A Krisztus-monogram ekkor állandó jel
leggel a római hadijelvényekre (labarum) és érmékre 
került.21 

A pápák, királyok koronáikat, az egyháziak szer
tartásoknál használt ruháikat, egyes kegyszereket és 
templomtornyokat kereszttel díszítették. Szokássá 
vált a keresztnek az egyháziak és a világiak részéről 
díszjelvényként (mellkereszt, lovagkereszt.. .) való 
viselése.22 

A VII. századig a kereszt üres, legfeljebb a bárány 
van alatta. A trullai zsinat (692) elrendelte, hogy a 
báránykép helyett Krisztus emberi alakját kell ábrá
zolni a kereszten. A legrégibb domborműves kereszt a 
római Szt. Sabina templom ajtaján van (V. század), 
ahol Jézus ruhátlanul van felszögezve. A VII. századi 
római ábrázolásokon Jézus hosszú tunikában függ a 
kereszten. A VIII. századi kereszteken a diadalmas, az 
uralkodó Krisztust ábrázolják dicsfénnyel és királyi 
koronával „orante" állásban, nincs a kereszthez szö
gezve. 

A gótikus kereszteken Jézus töviskoronás feje alá-
hanyatlik, az egész test fájdalomtól vonaglik, a lágyé
kot rövid ruha (perizoma) takarja, az eddigi 4 helyett 

3 szöggel van felszögezve. A kereszt környéke benépe
sül: a Fájdalmas Anya, Szt. János apostol, Mária Mag
dolna, a két lator, a pogány százados, poroszlók, ká
romló zsidók, az Istent jelző Nap és az embereket 
jelző Hold veszik körül a szenvedő Jézust.23 

A fent említett keresztábrázolás legnagyobb része 
freskó, fa vagy fém dombormű, olaj, tábla- vagy vá
szonkép. 

A IV. században megkezdődött a fa- és kőkeresz
tek felállítása is főleg az utak mentén és köztereken. 
Az angolszász területeken a VIII. századtól a zarándo
kok gyülekezőhelyein állítottak kereszteket azzal a 
hittel, hogy az utasok erőt és bátorítást kapjanak az 
utak viszontagságai közt a kereszten függő Krisztus
tól.24 

A II. nikaiai zsinat (787) ünnepélyesen kimondot
ta, hogy a keresztnek nem imádás (adoratio, latria), 
hanem csak tisztelet (salutatio, dulia) és hódolat 
(veneratio) jár Krisztus megváltó halála miatt. 

A IV. konstantinápolyi zsinat Szt. Ambrus milánói 
püspök szavaival erősítette meg (869) a II. nikaiai zsi
nat határozatát: „mi Krisztus királyt imádjuk, aki a 
fán függött, nem pedig a fát."25 

A középkori kutatások és ásatások azt mutatják, 
hogy hazánk keresztény élete lépést tartott a tudo
mányban és a művészetben is Európa keresztény or
szágaival. A bizonyítékok azonban legnagyobb részt 
áldozatul estek a XVI—XVII. század háborús pusztítá
sainak. 

Temetői keresztekről a XVIII. századi egyházlá
togatási jegyzőkönyvek a „Visitatio Canonica"-k már 
tudósítanak. Több helyen ezt olvassuk a „régi temp
lom a falun kívül romokban hever, körülötte te
mető", némelyik helyen megjegyzi még, „kereszt van 
feszület nélkül, vagy feszülettel."26 

A XVIII. és XIX, században fából és kőből készült 
útmenti és szabadtéri keresztekkel találkozunk. A fá
keresztek felszerelése (Krisztus-test, Fájdalmas Anya, 
felirati tábla) festett pléh, a kőkereszteké kő, a XIX. 
század végétől vasöntvény. A XX. században a felső-
örsi fakeresztek felszerelése is vasöntvény. 

A keresztekre vonatkozó felsőörsi szájhagyományt 
1938-ban id. Bartl Kálmán temetőgondnok a r. k. te
mető pénztárnaplójában „A határunkban és közsé
günkben levő keresztjeink eredeti története" címen 
írásba foglalta. Ezt kutatásainkkal kiegészítve, az ada
tokat részben helyesbítve az alábbiakban közöljük a 
felsőörsi határban található, vagy már elpusztult ke
resztek történetét.27 (1. ábra) 

Rőtth József keresztje 

A felsőörsi határban az öreghegyen Szammer Ala
jos szőlejénél Rőtth József 1917. okt. 16-án fakeresz-
tet állított, amelyet Kopácsy József veszprémi kano
nok áldott meg, akinek szintén volt ott szőleje. Az 
1847. évi kimutatásban még szerepelt. A későbbi ki
mutatások nem említik. Nyoma veszett.28 Az 
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2. ábra. Szilasi vagy Búzer-kereszt 
Abb. 2 : Szilasi-oder Búzer-Kreuz 

1844/45. évi Felsőörsi Birtokkönyv-ben sem Rőtth 
József, sem Szammer Alajos nem szerepel a tulajdo
nosok között.29 

Szilasi vagy Búzer-kereszt 

„A . . . kőkeresztet a Fölső Örsi Helység keleti ré
szén Tettes Antal Ferenczné háza elébe Tettes Dallos-
né asszonyság fundusára a füredi út mellé, mint a 
fölírása mutatja néhai Búzer Éva . . . 1827-ben állítot
ta."30 A felirat teljes szövege: „Készíttetett 1827-ben 
Boldogult Búzer Éva Oroszi Imre hitvösének áhétta-
tos költségeivel." Búzer Éva végrendeletileg 100 vál
tóforintot hagyott a kereszt fenntartására. Ez kevés
nek bizonyult, azért Vajky György prépost szintén 
adott 100 váltóforintot/1 A fehér homokkőből ké
szült keresztet Vurglich Ágoston prépost 1900-ban 
restauráltatta, bekeríttette fakorláttal, és köréje 4 db 
akácfát ültetett. 1900-1905 között keresztjáró kör
menetet is vezettek oda. Amikor a viharok megtépáz
ták a keresztet, Jólelkű szilasi asszonyok" bemeszel
ték, de ez hamarosan tönkrement és még siralmasabb 
képet mutatott, mint meszelés előtt. 1938-ra már a 
kerítés is elkorhadt. Ekkor az egyházközségi gyűlésen 
Angyal Imre és Strenner Imre indítványára elhatároz
ták, hogy az eucharisztikus év emlékére a keresztet 
restauráltatják. Ez meg is történt Bartl Kálmán szor

galmazására a temetői pénztár 42 P. költségén. A 
meszelést a kőről gondosan letisztították, kétszer olaj
jal átkenték, és a felírást is megújították. Köréje be
tonoszlopokból új kerítést készítettek. A munka 
1938. pünkösdjére készült el. 1939-ben ismét felke
reste a keresztjáró körmenet. 

1961-ben a műút készítése alkalmával a KPM az 
Egyházmegyei Hatóság engedélyével, saját költségén, 
a keresztet Varga József háza elé, az ő hozzájárulásá
val, a kertbe helyezte, aki azóta gondját viseli a ke
reszt környékének.32 (2. ábra) 

Temetői kereszt 

A falu nyugati részén, a temetőben 1821 és 1829 
között Virth Mihály káplán gyűjtéséből Vajky 
György prépost fakeresztet állíttatott, amely 
1866-ban még állt.33 

Ma a temető közepén vörös homokkőből készült 
kereszt áll vasöntvény korpusszal és felirati táblával. 
Felirata: „Köves János prépost 1872." 

Bizonyára ekkor távolították el a megrokkant, ko
rábbi keresztet. 

A Kereszt felállításáról a következő feljegyzés talál
ható az irattárban: „1872-ben Oct. hó 20-án. A teme
tő megnagyobbíttatott, az új rész közepére egy kőke
resztet készíttettem. [Köves János] Az új temetőrész, 
s benne az új kőkereszt F : t-dő Pongrácz János ker. 
surrogált esperes és paloznaki plébános által beszen
teltetett. Magam pedig ott a helyszínen egyházi beszé-

AHMotto 
KÖVES JÁNOS 

PRÉPOST 
1873 

A 

3. ábra. Temetői kereszt 
Abb. 3: Friedhofskreuz 

150 



det tartottam! Az idő igen szép, igen kedvező volt.. 
Lélekemelő volt az igen népes kimenet — a künn vég
zett ájtatosság - , melyre a helybeli reformátusok kö
zül is igen sokan megjelentek. A szent ünnep emléké
re a hivek a temetőn kívül, a nyugoti részen este nép
ünnepélyt rendeztek, s a reformált fiatalsággal együtt 
a kath. hivek közösen esti 9 óráig szép csendben és 
békében mulattak. A temetői kereszt került felállí
tással együtt mintegy 100 ftba oszt. (osztrák) érték
ben. Föntartása a hívekre és a következő prépost utó
dokra bizatik. Feljegyeztem magam Köves János pré
post. Temetési beszédem emlékül a prépostsági iratok 
között marad."34 

A szép keresztet 1874-ben óriási szélvihar ledön
tötte. Köves prépost 50 Ft. költséggel megújíttatta és 
a régi korpuszt is visszaszegeztette. 

A Köves család 1904-ben a saját, Bartl Kálmán te
metőgondnok 1938-ban pedig temetői pénztár költsé
gén restauráltatta a keresztet.36 

A kereszt fenntartását ma is a temetői pénztár vise
li. A fémrészek 1968-ban arany-oxiddal állagmegóvás
ban részesültek. (3. ábra) 

A temetői keresztnél végzik Mindenszentek ünne
pén délután 3 órakor halottaikért a közös ájtatossá-
got, miközben a keresztet égő gyertyák erdeje veszi 
körül. A keresztjáró napokon minden esztendőben, 
áldozócsütörtök utáni vasárnapon a nagymise után 
ide vonult a könyörgőkörmenet.37 

Miskei kereszt 

a ŵ1 

M.1'300 
wo 

4. ábra. Miskei kereszt Ç. 
Abb. 4 : Miskei-Kreuz 

Jm 

5. ábra. Forintos-kereszt 
Abb. 5 : Forintos-Kreuz 

A községtől délre, a falu és a Kishegy között, a 
Malomvölgy fölött emelkedő hegyormot Miskének, 
vagy Miskepalotának hívja a nép. Hajdan itt állott 
őrsi Miske ispán kőháza, kastélya.38 Minden valószí
nűség szerint ez az őrsi Miske volt a Szt. Mária Mag
dolna prépostság alapítója és a templom építtetője a 
XII. és XIII. század fordulóján.39 Niklesz János pré
post (1830—1854) Miske palotájának romja fölé a 
prépostság alapítójának emlékére a kolerajárvány 
megszűnése alkalmával Szt. Rozália tiszteletére kápol
nát akart építeni és a hozzá vezető útra kálváriát. A 
telek tulajdonosai, a református birtokosok csak fake
reszt felállításába egyeztek bele. Ezt a prépost 
1833-ban fel is állíttatta. Fenntartására 25 Ft-t ha
gyott. 

Időközben a Szt. Rozáliát ábrázoló oltárkép is el
készült, amelyet a prépostsági templom déli kórusán 
helyeztek el.40 

Az első miskei fakeresztet Niklesz prépost 1834. 
július 2-án áldotta meg, amely 1866-ban még állt 
Utána hamarosan elpusztult. Helyébe Köves János 
prépost (1854-1887) új fakeresztet állított 1870-
ben, amelyet 1871. május 29-én szentelt fel. A ke
reszt tartozékai: pléh feszület, Mária-kép, aranyozott 
felírás. Ez a fakereszt is elkorhadt. 

A Miskepalotának harmadik, most már véglegesnek 
tekinthető keresztjét Vurglich Ágoston prépost 
(1888-1916) 1912-ben állíttatta fel vörös homok-
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lyet Kulcsár István füredi ker. esperes, petendi plébá
nos 1862. május 11-én áldott meg. Az alapítók írás
ban kötelezték magukat és utódaikat a kereszt kar
bantartására. Úgy látszik, hogy kötelezettségüket el
mulasztották, mert 1918-ban a keresztnek már nyo
ma sem volt.44 

Forintos kereszt 

Az öreghegyen, az almádi határút mentén, amely a 
Balatonalmádiba vezető műútról a régi öreghegyi va
súti átjáró előtt balra ágazik, a mély határárok vas
beton hídján áthaladva, magas tuják között szép kő
keresztre bukkanunk. A keresztet Forintos István 
veszprémi kanonok állíttatta 1880-ban vörös homok
kőbőt. Felirata: „IN CRUCE SALUS 1880" (A ke
resztben az üdvösség.) Fenntartására 1885. január 
6-án 50 korona alapítványt tett, amely a veszprémi 
Alapítványi Hivatalban 1898-ig 162,96 koronára 
emelkedett.45 A kereszt jó állapotban van. (5. ábra) 

6. ábra Tall ián-kereszt. 
Abb. 6. Tallián-Kreuz 

kőből, öntvény feszülettel és táblával. Felirata: „V. Á. 
1912." Vasrúd kitámasztója is volt, amelyet a temető
gondnok kérésére dr. Albrecht József adminisztrátor 
1939-ben eltávolított, mert ártalmára volt a kereszt
nek. Az eltávolított vasrudat a kultúrház építésénél 
használták fel. A kereszt meglazult főszárát vasbeton-
koszorúval erősítették meg és az egészet befestették 
22,50 P. költséggel.4' 

1969. év telén ismeretlen tettesek a kereszt felső 
részét a felirati táblával együtt ledöntötték és a hegy 
alatt folydogáló Séd patakba gurították. A kereszt 
helyreállítása a festéssel együtt 300 Ft-ba került. (4. 
ábra) 

A miskei kereszt a felsőörsi hívek tiszteletének 
fontos tárgya volt, Nagypéntekre virradó éjjel itt 
szokták végezni az asszonyok a Krisztus-siratást, a ke
resztjáró körmenet minden évben kijött ide a második 
napon. Ma is állandó kirándulóhely, gyönyörű kilátás
sal a Balatonra, a Malomvölgyre és a falura. Mórocza 
Dániel táblabíró feljegyezte: „Alatta az alapító (Nik-
lesz) prépost sokszor imádkozott."43 A miskei ke
reszt, mint építmény, nagyságával, megjelenésével ke
resztjeink között rangsorban az első helyet foglalja el. 

Bezerédj kereszt 

Bezerédj Gyula és felesége 1862-ben a veszprémi 
országútra dűlő földjükre fakeresztet állítottak, ame-

Tallián-kereszt 

Az öreghegyen, a Balatonalmádiba vezető út sző
lőhegyi megállójától balra, ÉK-i irányban a régi szemi
náriumi felsőszőlő déli határán Tallián Lázár veszpré-
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7. ábra: Köveskútpusztai kereszt 
Abb. 7 : Kreuz von Köveskútpuszta 
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mi kanonok, с. püspök 1870-ben. akkor még családi 
örökségén, vörös homokkőből keresztet állíttatott 
fém korpusszal. A kereszt ép, az INRI tábla és a feli
rat hiányzik. A kereszt fenntartására 1886-ban 
299,88 korona alapítványt tett, amelyet a veszprémi 
egyházmegyei Alapítványi Hivatalban helyeztek el.46 

Az alapítólevél hiányzik. A kereszt kisebb javításra 
szorul. (6. ábra) 

A kereszt körül elterülő szőlőt a rajta levő épüle
tekkel a veszprémi papnevelő intézetre hagyta Tallián 
Lázár с püspök. A család mauzóleuma a felsőörsi te
metőben van.4 7 

Köveskútpusztai kereszt 

Köveskútpuszta nyugati részén, a Csopak-veszp
rémi műútra vezető dűlőút bal oldalán a Köves család 
1869-ben állíttatott fel kőkeresztet. A kereszt fenn
tartására 1902-ben özv. Köves Péterné 100 korona 
alapítványt tett, amelyet a veszprémi Egyházmegyei 
Hatóság 1902. aug. 8-án 2920. sz. alatt jóváhagyott, 
és az Alapítványi Pénztárba helyezett el.48 

A kereszt felállításának körülményeiről dr. Keöves 
Ferenc felsőörsi lakos családi hagyományra hivatkoz
va a következőket mesélte el: „Köveskútpusztán nem 
volt ivóvíz. A puszta vízellátására lajtban hordták a 
vizet a kb. 1,5 km távolságban levő „Peszei kútról". A 
család ismételten próbált kutat ásatni, de vizet nem 
találtak. 1865 körül geológussal kutattak víz után. Az 
ki is jelölte a helyét. Már két éve ástak, de víz csak 
nem tört fel a sziklás talajból. Ekkor Köves János 
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8. ábra. Vass András keresztje 
Abb. 8 : Kreuz von András Vass 

9. ábra. Ro so s-k ereszt. 
Abb. 9 : Rosos-Kreuz 

prépost nagybátyánk Felsőörsről könyörgő körmene
tet vezetett a pusztára és kérték Istent könyörüljön 
meg a puszta népén és adjon vizet. A körmenet utáni 
második napon sikerült a sziklát áttörni és bőséges 
vízzel telt barlangra akadtak, amely már biztosította a 
puszta vízellátását. Hálából állította a család a pusztá
ra a keresztet."49 A kereszt jó állapotban van. Léc
kerítése is volt, de azt a körülötte legelésző jószágok 
ledöntötték. A felsőörsi keresztek közül egyedül a kö
veskútpusztai őrzi talapzatán a kőfaragómester nevét: 
„K. TOSCANI VÖRÖSBERÉNY 1878."50 (7. ábra) 

Vass András keresztje 

A faluból a Kishegyre vezető Úttörő utca végén az 
útelágazásnál Vass András és felesége, Lőrincz Anna 
saját telkükön 1880-ban díszes kőkeresztet állított. 
Ezt 1910-ben hatalmas szélvihar ledöntötte és részben 
összetörte. Helyette unokaöccsük Vass György és fe
lesége, Simon Mária 1912-ben rövidebb szárral, de 
jobb minőségű vörös kőből új keresztet csináltatott. 
Felirata: „Isten dicsőségére emeltette VASS AND
RÁS és neje LÖREMCZ ANNA és unokaöccse VASS 
GYÖRGY és neje SIMON MÁRIA 1912." A kereszt 
fenntartására 1917. szeptember 16-án 100 koronás 
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alapítványt tettek. Az egyházi jóváhagyás száma: 
3609/1917. A tőkét a veszprémi Alapítványi Pénztár
ba helyezték.51 

A Vass kereszt volt minden esztendőben a kereszt
járó körmenetek első állomása az áldozócsütörtök 
előtti vasárnapon.52 (8. ábra) 

Rosos kereszt 

Rosos Károly 1862 körül a Kishegy Balatonra né
ző részén, a lovasi határ közelében fakeresztet állított. 
1863-ban már szerepel, 1884-ben még feltalálható 
Köves János prépost kimutatásában. Több adat nincs 
róla. Rosos István siófoki plébános, a későbbi veszp
rémi kanonok, az édesatyja által felállított keresztfa 
helyett, attól kissé keletre, az Angyal Gyulától 10 
koronáért megvásárolt telekre új fakeresztet állított 
1901-ben. Ugyanekkor 50 korona alapítványt tett an
nak fenntartására, amelyet az Egyházmegyei Hatóság 
2656/1901. sz. alatt jóváhagyott és az Alapítványi 
Pénztárba helyezett. 1923. február 5-én „A kishegyi 
fakereszt helyett majdan felállítandó kőkeresztre" 
1000 korona értékpapírt helyezett el az Alapítványi 
Pénztárba. Az alapítványok elértéktelenedtek, a fake
reszt pedig kidőlt. 

Horváth Lajos prépost (1916-1938) Rosos István 
keresztje helyén, 1933-ban ismét fakeresztet állított. 
Ennek öntött korpuszát vaspöröllyel összetörték. A 
megrongált keresztet 1978 nyarán, a hivek adományá
ból, 1400 Ft-ért teljesen felújították és betontuskóba 
helyezték.5 3 (9. ábra) 

Hősök keresztje 

A préposti kúria előtti téren 1921-ben, az I. világ
háborúban elesett felsőörsi lakosok emlékére közada
kozásból kőkeresztet állítottak, amelyet Horváth 
Lajos prépost 1921. augusztus 1-én áldott meg.54 A 
kereszt felirata: „Föltámadunk! Az 1914-18. világ
háborúban meghalt felsőörsi hősök emlékére emeltet
ték a rk. ifjúság közreműködésével a jószívű adakozók 
1921." A kereszt jobb és bal oldalán az elesettek ne
vei olvashatók, amelyeket Horváth prépost 1938-ban 
vésetett rá.55 Jobb oldalon: Angyal György, Barabás 
Ferenc, Bartl József, Bolla István, Derhán József, 
Évért István, Galambos István, Hitter Ferenc. Bal ol
dalon: Hitter Gyula, Horváth Gábor, Lennert József, 
Lőrincz József, Nagy Bálint, Vass György, Wéber Fe
renc, Zámbó Ferenc. 

A községen áthaladó műút építése során szüksé
gessé vált a hősök keresztjének áthelyezése. Ez az 
Egyházmegyei Hatóság engedélyével a Községi Tanács 
és az egyházközségi vezetőség kölcsönös megegyezése 
alapján 1961. november 30-án meg is történt. A ke
reszt a templom homlokzatával egy vonalban az 
északi oldalra került. Az áthelyezési munkát Gipp 
József veszprémi kőfaragómester végezte a KPM út-

FÖLTAMADUNK! 
Az 19И-в világháborúban 
megholt feteóorsi hôsok 
emlékere 
emeltették о rk Ifjúság 
közreműködésével a 
jószívű odakozok 
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10. ábra. Hősök keresztje. 
Abb. 10: Heldenkreuz 

építő vállalatának költségén. A kereszt talapzatába 
vízmentesen lezárt üvegben a következő szövegű ok
irat került. „A felsőörsi róm. kat. egyházközség 
1914-18-as világháborúban elesett hősi halott fiai 
emlékére közadakozásból emeltette azt a keresztet, 
melyet Vurglich Ágoston pápai prelátus, prépost-plé
bános kezdeményezett, Máyer Dömötör adminisztrá
tor szorgalmazott és Horváth Lajos prépost-plébános 
1921-ben felszentelt. A kőfaragó munkát Nagy János 
veszprémi és Győri Miklós balatonalmádi kőfaragók 
végezték. A felállítás idején dr. Rótt Nándor volt a 
veszprémi püspök, Marinovics Ferenc a felsőörsi jegy
ző, ifj. Figuli Dániel községi bíró, Bognár Imre h. 
bíró, Csendes Gyula róm. kat. kántortanító, id. Vass 
István iskolaszéki világi elnök. Az 1961. évi műútépí-
tés és térrendezés során a kereszt áthelyezése szüksé
gessé vált. A keresztet az Egyházmegyei Hatóság enge
délyével a Közi. és Postaügyi Minisztérium útépítő 
vállalata helyeztette át jelenlegi helyére 1961. novem
ber 30-án. A felállítási munkát Gipp József veszprémi 
kőfaragómester végezte. Felsőörs, 1961. november 
30. Dr. Körmendy József sk. lelkész, egyházközségi 
elnök, Dr. Keöves Ferenc sk. világi elnök, Kovács Jó
zsef sk. tanácselnök. Rúzsa Antal sk. vb. titkár, Pohl 
József sk. templomatya, id. Galambos István sk. pénz
táros."56 (10.ábra) 
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A prépostsági templom restaurálási munkatervével 
kapcsolatban, a templomra való szabad rálátás miatt, 
szükségesnek látszott a hősök keresztje helyének meg
változtatása. Az egyházközség vezetősége elfogadta az 
OMF kiküldöttjének, Mendele Ferencnek ajánlatát, és 
a keresztet a jelenlegi helyére 1962-ben áthelyezte. 

Mindenszentek ünnepére és halottak napjára a hí
vek koszorúval és virágokkal díszítik a hősök ke
resztjét. 

A kereszt bronz tartozékait (Krisztus-test, Fájdal
mas Anya, INRI tábla) 1969-ben arany-oxiddal befes
tették.57 

A felsőörsi kereszteket, a fehér kőből készült 
Búzer kereszt kivételével, permi vörös homokkőből 
készítették. 

A kőbányászat, a kőfaragás római kori nyomaira 

1. Az új keresztek felállításáról és az alapítványok kezelésé
ről a veszprémi Püspöki Levéltár (Vpl.) 1845. évi egy
házlátogatási jegyzőkönyve, „Visitatio Canonica" így 
rendelkezik: „ . . . 4-szer. Uj keresztnek föl állítása, ne
hogy ezek utóbb romladozott állapotjuk által botrányul 
szolgálhassanak Megyei Hivatalunknak előleges meg
egyezésével csak akkor és úgy fog megengedtetni, ha 
fenntartásukra elég alapítvány tétetik le, - melyről szá
madás a templom számadása közt leszen vezetendő . . . 
7-ed szer. A templom és egyéb ájtatás alapítványok pén
zei kezelése iránt legszorosabb felelősség terhe alatt meg-
hagyatik a Lelkipásztornak, hogy mind a kamatoknak 
pontos beszedésére kitünőleg felügyeljen és ezen pén
zekről vezetendő kézikönyveket a legnagyobb pontos
sággal szerkesztvén . . ." Vpl. A 8./26.15-16. 

2. A plébániák ma is készítenek Alapítványi Számadást. A 
devalválódott tőkék „összevont Alap"-ot képeznek. 

3. Felsőörs Préposti Levéltár (Fplt.) a misék és keresztekről 
szóló alapítványok naplója vezetve az 1898. évtől kezd
ve, misealapítványok 1-20. lapon, keresztalapítványok 
21-30. lapon. 

4. A keresztre vonatkozó források: Katolikus Lexikon III. 
Bp. 1932. (KL) 27-31., Weites Kirchenlexikon. VII. 
Freiburg 1891. 1054-1099., LUKACS J.: Történelem, 
filozófia, vallásosság. Bp. 1979. 205. „ . . . a ke
reszt . . . , amellyel az indiaiak, mexikóiak vallásában a 
napkerék szimbólumaként, a görögöknél Apollon joga
raként, az egyiptomiaknál Thot kalapácsaként... talál
kozunk, de amely ez idő tájt a lázadók halálbüntetésé
nek elterjedt eszköze is . . . (eleinte) a kereszt... in; 
kább csak Chrisztosz monogramjában (görög) X = khi 
betű jelenik meg a műalkotásokon, az egyházatyák 
mindaddig tiltják a kereszthalál ábrázolását, amíg 
Constantinus el nem törli a keresztre feszítést." 

5. (Szám [Numeri] 21,9.) 
6. (Jn 3,14-15.) 

utal az a vörös homokkőoszlop, amely a Főszőlők 
római leletei között található.5 8 

A középkori kőbányászatnak, kőfaragásnak leg
szebb terméke a felsőörsi XIII. századi román stílusú 
prépostsági templom.59 Itt bányászták a Csiker dűlő 
déli végződésénél az öreghegyet a Kisheggyel össze
kötő és az Alsóörsre vezető utat keresztező kőpad
nak, az út közvetlen közelében kitüremkedett domb
jából a század elején a veszprémi „Károly kápolna" 
vörös kövét. A követ Angyal János és id. Angyal Imre 
felsőörsi lakosok fejtették.60 Az 1960-as években a 
felsőörsi termelőszövetkezeti bányából került ki a bu
dapesti Déli Pályaudvar vöröskő lábazata is.6 x 

A felsőörsi kőbányák és kőfejtők múltjának feltá
rása az ifjabb nemzedék öröksége lesz. Sohasem sza
bad feledni: „A homokot elhordja a szél, a földet 
elmossa az ár, de a kőszikla állja a vihart." 

7. (Ez 9,14) 
8. Biblia, ószövetségi és Újszövetségi Szentírás. Szent István 

Társulat Bp. 1976.1003. 9/1 j . 
9. LIVIUS, Ab Űrbe Condita I. 26. 

10. TACITUS, Ann. XIV. 33. 
11. CICERO in Verrem V. 
12. Weites Kirchenlexikon op. cit. 1057., SENECA, Ер. 101. 
13. (Gal. 3,13., vö. MTörv. [Deuteronomium] 21,21-23.) 
14. (1 Pt. 2,24Д 
15. Ordo Hebdomade Sanctae Instaurants. Vatican 1956. 93. 

„Ecce lignum Crucis, in quo salus mundi pependit. Ve-̂  
nite adoremus.", A Nagyhét liturgiája. Betétlapok a ma2-* 
gyár misekönyvhöz. 119,vö. 25. j . 

16. JUSTINUS, „Ligni crucís, per quod regnavtt Christus, 
varíae figuráé in Vetere Testamente : Moyses cum virga 
missus est ad populum liberandum, eamque manibus 
gestans cum populum antecederet, mare dissecuit." (a 
keresztfa, amelyen Krisztus uralkodott, különböző for
májú volt az ószövetségben: Mózest Isten vesszővel 
küldte népe megszabadítására és azt a kezében hordoz
ván midőn a nép előtt haladt, szétválasztotta a ten
gert.), MIGNE: Patrologiae Graecae. VI. S. Justinus 
Philosophus et Martyr. 1857. No. 86., 679. - „Sola 
crux molesta Triphoni ob maledictionem, Ipse tarnen 
probat Jesum esse Christum" (egyedül a keresztfa kel
lemetlen Triphonnak az átok miatt, de éppen ez bi
zonyítja, hogy Jézus a Messiás.)., No. 89., 687. - „Cru-
cem significabant extensae manus Moysis", (a keresztet 
jelezték Mózes kitárt karjai..."), No. 90., 690. - IRE-
NEUS: „Et ipse habitus crucis: finee et summitates 
habet quinque, duos in longitudine, et duos in latitu-
dine, et unum in medio, in quo requiescit, qui clavis 
affigitur . . ." (a kereszt formája: öt végződése volt, ket
tő a hosszában, kettő a szélességében, egy a középen 
[konzolként], amelyre ráültették, akit keresztre feszí
tettek.), MIGNE: Patrologiae Graecae. VII. 1857., IRE-
NEUS, Contra Haereses. II. XXIV. 794-95. 

JEGYZETEK 
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17. Vö. 4. jegyzet - Péter-kereszt nevét Szt. Péter apostoltól 
nyerte, akit „kérelmére fejjel lefelé feszítettek meg." 
(KL. III. 528.) Fülöp-kereszt, vagy fekvő kereszt nevét 
Szt. Fülöp apostoltól kapta. (Weites Kirchenlexikon op. 
cit. 1055.) András-kereszt X formájú kereszt, mert a 
hagyomány szerint András apostolt nem derékszög, ha
nem hegyes- és tompaszög formában összeállított ke
resztre feszítették." (KL. I. 66.) Az építőipar András
keresztje is erről a kereszt formáról kapta a nevét. A T, 
vagy Antonius kereszt nevét remete Szt. Antaltól vette, 
aki köpenyét kereszt gyanánt viselte. (KL. III. 29.) 

18. DETZEL, H.: Christliche Ikonographie. I. Freiburg 1894. 
13. 

19. DETZEL op. cit. 33. 
20. KL. III. 104., SS. 
21. „Labarum, római hadijelvény, négyzet alakú kis lobogó, 

mely a dárdanyelet keresztező pálcáról lóg le. Nagy 
Konstantin római hadjárata közben serege előtt a nap
korong felett a kereszt jelét pillantotta meg TOUTO 
NIKA (E jelben győzz!) felirattal, majd álmában azt az 
utasítást kapta az Úrtól, hogy a jelenéshez hasonló Lot 
vitessen csapatai élén. Ekkor keletkezett a konstantini 
L., melyről egykorú érmék . . . révén is értesülünk . . . 
Konstantin eskü alatt mondta el látomását Eusebius-
nak." (KL. III. 151), ALFÖLDI A.: Nagy Konstantin 
megtérése. Studi Italiani in Ungheria 6. 1942. Bp. 
1943., SCHRAMM, E. P.: Herrschaftszeichen und 
Staatsvmbolik. 1-3. Stuttgart 1954., 1955., 1956. 

22. KL. III. 28., Weites Kirchenlexikon op. cit. VII. 1081., 
1088. 

23. KL. III. 29-30. - A keresztre feszítés hagyományos áb
rázolása, hogy a tenyér közepén hatolt át a szeg, meg
felel-e a valóságnak? Anélkül, hogy ezt a kérdést el 
akarnók dönteni: HYNEK, R. W.: Krisztus kínhalála. 
Bp. 1937. 41-42. - „Orvosi szempontból. . . teljesen 
kizárt, hogy Üdvözítő két tenyerét szúrták volna át s ő 
így függött volna a kereszten. A tenyérben nincs olyan 
izom, de még egyetlen ín sem, amely a test súlyát tar
tani bírná..., hogy az elítélt szétszakadt kézzel le ne 
essék a keresztfáról." 56-57. „A szeget a kézfej gyöke
rébe ütötték bele, annak első homorulatába. Itt csodás 
könnyűséggel keresztülment a kéztő csontocskáinak első 
és második sora közöt t . . . " „Van Dyckon kívül - aki 
a (turini) szent leplet saját szemével látta - talán nincs 
egyetlen festő, vagy szobrász sem, aki a keresztre feszí
tett Krisztust nem tenyerén keresztülszegezve ábrázol
ta volna! . . . " 

24. KL. III. 28. 
25. KL. III. 28., ELŐD I.: Katolikus Dogmatika. Bp. 1978. 

47-48. 120. § 1., 655-656., vö. 15. jegyzet - a nagy
pénteki szertartásban „venite adoremus" (jöjjetek imád
juk) az „imádjuk" kifejezés csak hódolatot (dulia) nem 
pedig valódi imádást (latria) jelent. 

26. KÖRMEND Y J.: Fa- és sövénytemplomok a Veszprémi 
Egyházmegye területén a XVIII. században. VMMK 10. 
1971.63/59.j.,64.,63/67/b.j. 

27. Fplt. Bartl. - A Felső Örsi róm. kat. Temető történeté
vel, Bevételével és kiadásával (,) a Temető Rendezésével 
megírt könyv. A Felső Örsi róm. kat. Egyház Tulajdona 
1938. (Vezette id. Bartl Kálmán Tem. gondnok) 
1-178J -kézirat 9-12. 

28. Vpl. A8/28., 93., Fplt. A felsőörsi prépostság jelene és 
múltja. Kézirat 1947. (Fplt. JM.) I. 25. 

29. Fplt. Felsőörs Helység Birtokkönyve. 1844/45. 76. 
30. Vpl. A8/28. 93. 
31. Fplt.JM24. 
32. Fplt. Bartl 10. - Oroszi Imre református volt. A mai 

Hóvirág utcában lakott, a malom felé vezető út bal ol
dalán, az utolsó házban. Ma id. Németh Gáborné és 
leánya Orbán Lajosné lakik benne családjával. A ház 
előtt húzódó vízlevezető árkot ma is „Oroszi-ároknak" 

hívják, (ibid.), Fplt. História Domus 1938-tól 40. - Az 
áthelyezési munkát Gipp József kőfaragómester végezte 
1961. nov. 30-án. 

33. Vpl.A8/28.93.,Fplt.Jm.25. 
34. Fplt. JM. 26. 
35. Fplt. JM. 27. 
36. Fplt. Bartl 11. 
37. Felsőörsi r. k. hívek közlése. 
38. BEDY V.: A felsőörsi prépostság története. Veszprém 

1934. 8-9. 
39. BEDYop. cit. 13. 
40. BEDY op. cit. 101-102., Fplt. Bartl 9. 
41. Fplt. JM. 24-25., Bartl op. cit., Fplt. Alapítványi Napló 

26. 
42. Fplt. História Domus 1938-1974.111-112. 
43. Fplt. JM. 25. 
44. Fplt. Bartl 9., JM 25. - A Bezerédj keresztről a követ

kező mondát jegyezte fel id. Bartl Kálmán: „ . . . a mos
tani felső teleken még most is nevét viselő Bezerédi föld 
országút menti partján keletről (most Tislér földek) itt 
volt egy fakereszt. A nép mondása szerint Bezerédi pré
post (1752-1775) állította a földje végire, ennek a ke
resztnek a tetején az 1800-as évek első felében egy ké
ményseprőt, aki a támadó farkasok elől menekült fel a 
keresztre éjjel, másnap az arra járó kocsisok megfagyva 
találtak a kereszten, vagyis a keresztet átölelve, mivel a 
kereszt töve a fődszinen meg volt ásva állati nyomokkal 
és az akkori időben nem is volt újság a farkas a hatá
runkban, a kereszt az 1880-as években elpusztult^) 
azóta nincs." 

45. Fplt. Alapítványi Napló 21. fsz. 1. 
46. Fplt. Alapítványi Napló 22., JM. 24., Bartl 12. 
47. Fplt. Alapítványi Napló 23. 
48. Fplt. Alapítványi Napló 25., JM 24. 
49. Dr. Keöves Ferenc vallomását a szerző 1980. januárjában 

magnószalagon rögzítette és az irattárban őrzi. 
50. „Toscani Cosimo (Kázmér) T. Claudius és Ceresi Nuntia-

ta fia 1843. május 6-án született a milánói egyházmegye 
Indani ad Olonam plébánián. 18 éves koráig ugyanott 
élt, s onnan szabadon távozott. Szabad állapotú. (Latin 
nyelvű irat a 3. leszármazott birtokában.) A Balafon 
vidéki vasútépítések alkalmával jött Magyarországra. 
1872-ben házasságot kötött Vörösberényben Nagy 
Zsófiával. Foglalkozása: kőfaragó. Fia: Toscani Kázmér 
(1895-1956), ugyancsak kőfaragó. Unokája Toscani 
Kázmér (1920- ) szintén kőfaragó. Vörösberényben 
él, még apróbb munkát vállal." - Horváth József vörös-
berényi esperes szíves közlése. 

51. Fplt. Alapítványi Napló 27., JM 24. 
52. Felsőörsi hívek közlése: A keresztjáró-napokat, vagy kö-

nyörgőnapokat (feriae rogationum) testi és lelki javak 
kérésére áldozócsütörtök előtti hétfőn, kedden, szerdán 
tartották, itt Felsőörsön pedig áldozócsütörtök előtti és 
utáni vasárnapon, valamint áldozócsütörtökön. Nagy
mise után kereszt és zászlók alatt indult a körmenet a 
kijelölt kereszthez miközben a Mindszentek litániáját 
énekelték. Ott elvégezték a kijelölt ájtatosságot. Vissza
jövet „Hallgasd meg Uram" kezdetű énekkel indultak 
vissza a templomba, ahol áldással fejeződött be az ájta
tosság. Az utolsó napon a templomhoz közeledve eléne
kelték még a Te Deumot is. 

53. Fplt. Alapítványi Napló 21., 29., JM. 25. 2., Bartl 11. -
Akácfából készült, amelyet a szállítással együtt 1400 
Ft-ért szereztünk be Bakonyszentlászló vinyei fatele
pén. A korpusz öntvény, a felírat és a számok ková
csoltvas. A kereszt elkészítésénél és felállításánál közre
működtek: Wachtler József asztalos, Horváth Géza laka
tos, Viszt Ferenc festő, Némedi Zoltán és ifj. Bartl Kál
mán kőműves, Pohl Ferenc temetőgondnok, ifj. Hor
váth Géza felsőörsi lakosok. 

54. Fplt. Alapítványi Napló 28., JM. 24., Bartl 12. 
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55. Fplt.Bartll2. 
56. Fplt. História Domus 1938.40., 86/1961. irat 
57. A festést Török Antal helybeli festő végezte 
58. Id. Angyal V. présháza előtt - Magyarország Régészeti 

Topográfiája 2. A veszprémi járás. Bp. 1969.92. 

Auf dem gesamten Gebiet Ungarns finden wir entlang der 
Strassen, auf Berggipfeln, vor Kirchen und in der Mitte von 
Freidehöfen Stein- und Holzkruzifixe, welche vom gläubigen 
Volk zu Ehren Gottes, zur Einlösung von Gelübden oder aus 
Pietät gegenüber Toten errichtet worden waren. Über Pflege 
und Erneuerung dieser Denkmäler haben die Stifter durch 
Grundkapital ind der Stiftungskasse der Diözese gesorgt. 

Der Vorläufer des heutigen Holzkreuzes ist der römische 
Schandpfahl, an dem Verbrecher, Sklaven und Gefangene 
hingerichtet worden sind. Seit dem Tode von Jesus Christus 
ist das Kreuz zum Objekt der christlichen Ehrung geworden. 
Die öffentliche Ehrung des Kruzifixes datiert auf 312 zurück, 
als Kaiser Konstantin der Grosse zum Gedenken des Sieges 
unter dem Zeichen des Kreuzes die Bestrafung durch Kreuzi
gung unterbunden und die Kriegsinsignien (Labarum) und die 
Münzen mit dem Monogramm von Christus versehen hatte. 

Vom IV. Jahrhundert finden * wir in den christlichen 
Ländern am Wegrand und an Pilgersammelstellen aufgestellte 

59. TÖTH S.: Felsőörs későromán templomtornya. Művé
szet 21. 22-26. 

60. Fplt. História Domus II. dr. Keöves Ferenc feljegyzése -
1979. 

61. Feliratos tábla a pályaudvar épületén. 

Kruzifixe. In Ungarn finden wir wegen kriegerischer Ver
wüstungen vor allem vom XVII. und XVIII. Jahrhundert an 
öffentlich aufgestellte Kruzifixe. 

Die Einwohner von Felsőörs bewahren das Andenken an 9 
Kruzifixe. Von diesen sind zwei (Holzkreuze von Rőtth und 
von Bezerédj) vollständig vernichtet worden, neun stehen 
aber auch noch heute: das Buzer-Kreuz (Abb. 2) aus weis
sem Stein, die Rotsteinkreuze vom Friedhof (Abb. 3), von 
Miske (Abb. 4), die Forintos- (Abb. 5), Tallián- (Abb. 6), 
Köveskutpusztaer- (Abb. 7), Vass- (Abb. 8), Helden-Kreuz 
(Abb. 10), sowie das Holzkreuz von Rosos (Abb. 9). Für die 
Pflege der Kruzifixe sorgt infolge der Devalvation der Stif
tungskapitale die römisch-katholische Kirchengemeinde. 

Anschrift des Verfassers: Dr. József Körmendy 
H-8227 Felsőörs 

Dózsa Gy. tér 3. 

KREUZE AM RANDE VON FELSÖORS 
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