
Feljegyzés a Harc községben és környékén található 

„Kőkeresztek” történetéről ás állítóiról 

 

 

 

A Kőkeresztek feltalálási helye: 

 

1.) sz.  a Kölesdi út mellett a Homoki –féle lakóingatlan előtti „ lakott helyet jelölő” 1806-

ban  létesített HM – jelű kereszt. 

 

2.) sz. a Siófoki út melletti sportpálya területén lévő „ Vörös György 1906-ban állított 

keresztje”. 

 

3.) sz. a Siófoki út mellett a valamikor „Vaskapu” lejárástól északra álló „ Sziget János 1940-

ben elhunyta alkalmából állított kereszt”. 

 

4.) sz. a Kálvárián lévő 3-as kereszt, amelyet 1884-ben épített Schneider Fülöp 

Mecseknádasdi kőfaragó mester. 

 

5.) sz. s Község – házzal szemben, a partfalban álló, - már romos – kereszt. 

 

6.) sz. a temetőben 2 db ( 1 áthelyezett, 1 újonnan állított) kereszt van. 

 

7.) sz. a Templom előtt lévő kereszt az eredeti ledöntése után lett felállítva. 

 

Bizonyára a leírtak nem adnak teljes képet… Megköszönöm, ha bárki saját ismereteivel – 

igazolható források megjelölésével – a fentieket kiegészíti. 

 

A Kőkeresztek története, állítói: 

 

1.) Az 1806-ban állított kereszt központi akarat –királyi leirat- alapján létesíttetett.  Akkor –a 

századforduló táján-  történt népszámlálás során, helységek, népesebb településekjelölésére 

térkép jeleknek kereszteket kellett állítani. Ezek jelölték az egyébként nem  látható 

településeket is. 

Harc a kövezett úttól távolabb, a völgyben feküdt. Kövezett út nem vezetett a faluba.  Út 

egyébként is a Cifra csárda felől volt járható. 

 

2.) A Vörös György 1906-ban állított keresztje inkább valamilyen családi akarat emlékhelye 

lett. A család akkoriban a jómódú birtokosok közé tartozott. Leszármazottjai jelenleg még 

nem ismertek. A dűlőutak közül egy viseli a nevet, úgy mint „Vörösök útja”. 



3.)  A „Szigeti János –féle keresztet” is a család állította 1940-ben, mert felnőtt fiuk 

kerékpárral e helyen szenvedett halálos balesetet, Szentgál – pusztán lévő szőlőjükből 

hazafelé tartva. A család leszármazottjai Zombán illetve Kecskeméten élnek. Az utóbbi 

gondjaira bízták a keresztet is. Címe, neve nem ismert. Birtokaikat a Zombán lévő 

mezőgazdasági Kft béreli. 

4.) Az 1884-ben létesített „kálvária keresztek és stációk” Schneider Fülöp alkotásai, a 

7.sorsz.-al jelölttel együtt. 

5.) Eredetileg a kápolnával együtt a jelenlegi hősi emlékhely előtt állt. Emelték annak 

emlékére, hogy az ott állított derest megszüntették a botütések megtiltása után a 18. -19.sz. 

fordulóján. 

6.) A háborúban eltűntek és a temetőben nyugvók emlékére lett felállítva. ( Kovács Lajos és 

családja gondozza.) 

 
 
 

Nagy János egyéni gyűjtése 


