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I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Kőnigné Nagy Magdolna
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név:

Kőnigné Nagy Magdolna

Levelezési cím:

7252,Attala,Széchenyi u.20/a

Telefonszám:

06304545977

E-mail cím:

konignemagdi73@gmail.com
II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése:
Útmenti keresztek Attalán
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása3:
O agrár- és élelmiszergazdaság

o egészség és életmód

X épített környezet

O ipari és műszaki megoldások

o kulturális örökség

o sport

O természeti környezet

o

turizmus és vendéglátás

a szakterületi besorolás indokolása:

3. A nemzeti érték a magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként
elismert nemzetiségekhez kapcsolódó érték:
o

igen
amely nemzetiség4:

X

nem

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Attala község közigazgatási területe
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik

x
3
4

települési

□ tájegységi

□ megyei

□ külhoni magyarság

Egy szakterületenkénti kategória megjelölése lehetséges.

Kérjük, jelölje és nevezze meg, amennyiben magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként elismert
nemzetiségekhez kapcsolódó az érték.
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5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének
leírása:
Út menti keresztnek nevezzük mindazokat a szabadtéri kereszteket, vallásos
jelképeket, amelyek nem az egyház liturgikus cselekményeinek színhelyén - templom,
temető, kálvária – állnak . Az út menti kereszt függőleges szára az Atya felé
mutató,vízszintes szárával magához hívogató jel.

A keresztek csoportján belül

megkülönböztetünk feszületeket, amelyeken mindig ott függ Krisztus teste. Az egyház
az újonnan állított kereszteket díszes ünnepség keretében felszentelte (benedikálta,
azaz megáldotta).
Ezeket az út menti kereszteket főképpen települések határainál az utak mentén,
országos jelentőségű utak, vagy mellékutak mentén, utak kereszteződéseinél, erdők,
facsoportok szélénél állították fel. Előfordulnak folyók partján, mezők, dűlők kezdetén,
falu szélén, balesetek, esetleg katasztrófák helyén stb.
A keresztek anyaga készülhetett teljesen kőből; a talapzat kőből, rajta a feszület díszes
kovácsoltvasból vagy a kereszttel együtt a talapzat is vasból; készülhetett teljesen
fából, rajta pléhből, bádogból kivágott festett korpusszal. Egyszerűségüknél fogva ezek
voltak a leggyakoribbak, s ezeket nevezték a népi szóhasználatban pléh Krisztusnak.
Ezeknél a bádogkereszteknél gyakran megjelent tartozék volt a csipkés szélű,
”rojtokkal” díszített, a kereszt vízszintes szárait összekötő, félköríves bádogtető is.
Ezek a pléhkrisztusok leginkább az Alföldön
terjedtek el. Az út menti kereszteket, hogy jelentőségüket kiemeljék, ill. hogy
megvédjék a közvetlen környezetét, gyakran kerítéssel vették körül. Ezek
készülhettek falécből, pallókból, a módosabb állíttató díszes kovácsoltvasból alakította
ki.
A kereszteket falusi mesterek, ügyes kezű parasztok, esetleg kőfaragást is tanult
emberek készítették. Fontos, hogy ezeket az emlékeket - mivel a szabad ég alatt állnak
- nem készíthették bármilyen anyagból. Ezeknek időt álló építményeknek kellett
lenniük. Az apró formák és részletek alapos megmunkálása is fölösleges volt, mert az
idő vasfoga úgyis eltüntette, elmosta mindezt. Az útszéli kereszteket nem az egyház
állította, hanem a hívek. Így ezek minden költségét is ők állták.
Településünkön 7 út menti kereszt található,melyek közül a legrégebbi 1892-ben
készült. A legtöbb útszéli keresztet a helyi katolikus hívek állíttatták,családi
összefogással. Az út menti és temetői feszületek a XVIII —XIX . században az egész
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ország területén elterjedtek, a városokban és a falvakban éppúgy, mint a tanyákon és a
szőlőhegyeken. Ez nem véletlen, hiszen a néphit szerint a rosszak, bűbájosok épp itt, a
keresztúton leskelődnek az emberek megrontására . A temetőkben csaknem mindig,
néhol pedig a falu elejére és végére is állítottak egy-egy feszületet. A XVIII. századtól a
napi gyakorlatban a tájékozódás volt az elsődleges szerepe. Ezek az építmények
jelezték a földrajzi tájegységek, egy falu, tanya, szántóföld, legelő, földbirtok vagy dűlő
kezdetét vagy végét. Támpontot adtak. Nem véletlenül nevezték ezek egy részét
birtokkereszteknek. Átvitt értelemben azonban ma is őrzik a lelki eligazodást, az
ember korlátainak fontosságát, a földön túli értékekre való odafigyelést. Ezek a
keresztek manapság is legalább egy-egy rövid imádságra, vagy egy egyszerű
keresztvetésre indíthatják az előttük elhaladót.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A keresztek az idetelepült keresztény emberek hitéről vallanak. Meg kell tanítani
gyermekeinket figyelni, megállni egy útszéli kereszt előtt is. Azonban ha időt szánunk,
hogy a kereszt történetét Jézus önfeláldozó szeretete felől magyarázzuk, nekik is
feltárulhat, hogy milyen az Isten szeretete, illetve hogyan kellene egymás iránt
viselkednünk. Üzenete van, ami első látásra megrettenti az embereket, hiszen egy
gyötrelmes dolgot ábrázol az egyszerű szemnek, de emlékeztet is arra, hogy Jézus
társunk a szenvedésben, nehézségekben. Tudja mit jelent annyira szeretni, amikor az
fájdalmakkal, megküzdéssel, nehézséggel, lemondással jár, s nem csak egy könnyedén
kiejtett szó. A népi építészet és a vallásosság szép emlékei.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)
Attala község krónikája
Somogy Megyei Levéltár
Attala szakrális emlékei (Gelencsér Sándor, 1973.)

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

www.attala.hu
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III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja
1.Dózsa György utca.26.
Isten dicsőségére állítatta Gadányi Gusztáv és neje Kum Anna és Kum Imre és neje Nagy
Erzsébet 1912.

2. 61-es főút melletti fémkereszt 1926.
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3.Szentiván felé vezető úton 1. km-kő után
Isten Dicsőségére Újította Tóth család

4.6521 út mellett
Isten dicsőségére állíttatta Nagy Imre és Visnyei Teréz 1912.

5.Hetényre vezető út mellett (Csőke puszta)
Isten Dicsőségére 1892.
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6.Kisfaludi kereszt
Isten dicsőségére állíttatta Gulyás Imre és Visnyei Ágnes 1902.

7.Rákóczi utca
Jézus Krisztus , Isten –Ember, Él Uralkodik Parancsol, Emeltette 1989., Cséplő József és
neje Máli Júlianna
Felújíttatta Árbogást család 2011.

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés m) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató
és ajánló levelek
3. A javaslatban megadott adatok kezelésére, illetve a benyújtott teljes dokumentáció, - ideértve a
csatolt dokumentumok, saját készítésű fényképek és filmek felhasználására is - vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat
4. A nem saját készítésű dokumentumok szerepeltetése esetén az adott dokumentum
tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata a szabad felhasználásról

