Bajna Község Önkormányzata
2525 Bajna, Kossuth L. u. 1. Tel.: 06(33)506-110, Fax: 06(33)447-114

1. melléklet a 114/2013 (IV.16.) Korm. rendelethez

JAVASLAT
a

SÁNDOR-KERESZT
települési
értéktárba történő felvételéhez

Bajna, 2016. október 19.

Készítette:

_______________________________________
Jácint Zsuzsanna

I. JAVASLATTEVŐ ADATAI

1. A javaslatot benyújtó (személy) neve: Jácint Zsuzsanna
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Jácint Zsuzsanna
Levelezési cím: 2525 Bajna, Óvoda u. 49.
Telefonszám: +36 30 240 59 27
E-mail cím: jacint.zsuzsanna@gmail.com

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1.

A nemzeti érték megnevezése: SÁNDOR-KERESZT

2.

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság

egészség és életmód

épített környezet

ipari és műszaki megoldások

kulturális örökség

sport

természeti környezet

turizmus

3.

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Bajna

4.

Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:
települési

5.

tájegységi

megyei

külhoni magyarság

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének
leírása:

Helyrajzi szám: 570
GPS-koordináták: 47°39'17.4"N 18°35'57.8"E
Műemléki törzsszám: 2470
A római katolikus templom déli homlokzata
előtt álló barokk stílusú vörösmárvány keresztet az
akkori földesúr, báró szlavniczai Sándor Antal
állíttatta 1778-ban, miután a helyén álló, a plébánia
lakói által készíttetett kőoszlopot Sárisápra vitette.
Báró Luzsénszky László esztergomi kanonok
benediktálta. A készítő mester nevét nem ismerjük.

Alapja három lépcsős betontalapzat, ezen szintén három részes vörösmárvány-talapzat
látható. Ezek közül a legfelső egy volutákkal megtámasztott hasáb, melynek elejét fehér
mészkőből faragott Sándor-címer díszíti (gyeből ágaskodó szarvas, nyaka nyíllal átlőve),
hátulján pedig vésett, latin nyelvű szöveg olvasható.
M. P.
REDEMPTORI SACRUM
B. ANT. SÁNDOR
DE SZLAVNICZA
PER. IN BOTH ET BAJNA
S. C. R. A. M. CAMERARIUS
I. T. R. I. BARO ET CONS.
CUM CONSORTE SUA
NATA C. ESTERA VICZAI
DE LOOS ET HEDERVÁR
A. R. S. MDCCLXXVIII
A vörösmészkőből készült kereszten fehér színű mészkőből faragott korpusz, tövében
pedig szintén fehér kőből az imádkozó Szűz Mária vagy Mária Magdolna szobra látható,
kezében egy koponyával. Az INRI feliratot a kereszt tetejére erősített vörösmárvány táblába
vésték.

A keresztet 2007-ben a plébánia felújíttatta.

6.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

Az útmenti feszületek a falubeliek és a mindenkori földesurak mély vallásosságát
fejezik ki. A bajnai templomkertben található kőkereszt azonban nem csak a vallásos emberek
számára fontos, amit az is mutat, hogy országos műemléki védelem alatt áll. A környékben a
legrégebbi feszületek közé tartozik, a barokk szobrászat szép példája.
7.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája:
o http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=6108
o Soltész István: Monographica
(Historia Domus)

descriptio

Ecclesiae

et

Parochiae

Bajnensis

o Tóth Krisztina: Bajna község öröksége (Száz magyar falu könyvesháza, 2000)
o http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/100_falu/Bajna/index.htm
o visitatio canonica
8.

A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: ―

III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuálisdokumentációja
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat

