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SZOBROK, EMLÉKMŰVEK, EMLÉKTÁBLÁK, 
KER ESZTEK

Muzslyán az első emlékművet az ún. szocialista-kommunista rend-
szerben, 1955-ben emelték a második világháborúban (1941–45-
ben) elesettek emlékére, ez a Harcosok emlékműve. Abból a célból 
emelték az emlékművet, hogy a harcosok napjának állami ünnepén 
(július 4-én) zászlós felvonulással kegyeletüket leróják a helybéli 
harcosszövetség és a falu vezetői. Azokra a kommunista-partizán 
harcosokra emlékeztek, akik életükkel adóztak a fasizmus elleni 
harcban. Ekkor koszorút helyeztek el a Magyar kommün utca 
(nagyutca) elején lévő emlékműnél.

Az első köztéri szobor a központi iskola előtti parkban található, 
1982-ben avatták fel Szervó Mihály néphős mellszobrát, az iskola 
is az ő nevét viseli.

A falu fennállásának centenáriumára (évszázadára) 1990-ben az 
akkori faluvezetés egy köztéri szobrot rendelt: Muzslya telepítésé-
nek emlékművét Milorad Berbakov műépítész tervezte és állította 
fel. A szobor szocialista realista stílusban az itt élő nemzetek és 
nemzetiségek egységét szimbolizálja. A szobrot az óvoda előtti 
parkban állították fel.
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Az 1944-es események emléktáblája – 2009. november 2-án (ha-
lottak napján) a helyi közösség tanácsának anyagi hozzájárulásával 
a temetőben levő alapzatra emléktáblát helyeztek el azon ártatlan 
muzslyai polgárok nevével feliratozva, akik életüket vesztették az 
1944-es véres eseményekben, amelyeket a partizánok követtek 
el a háború zárószakaszában. Minden év november 1-jén a helyi 
közösség tanácsa és az áldozatok leszármazottai az emléktáblánál 
elhelyezi a kegyelet virágait.

A magyar kultúra napja alkalmából 2011-ben Petőfi  Sándor 
mellszobrát avatták fel a Petőfi  Sándor MME előtti téren, ez volt az 
első Petőfi -szobor a Bánság területén. Petőfi  mellszobrát a magyaror-
szági Sándorfalva ajándékozta a muzslyai Petőfi  Sándor MME-nek 
többévi gyümölcsöző együttműködésük tiszteletére.

A köztéri emléktáblák közül kettőt a szocialista-kommunista 
világban állítottak Révész Antal és Sziveri János apó kommunista 
aktivistáknak a JKP és a Népfront iránti tevékenységükért.

Az 1990-ben fi atalon elhunyt muzslyai irodalmár, publicista és 
költő, Sziveri János szülőházára, a Hunyadi János utcában, 2000-ben 
emléktáblát helyezett a helyi SZJMSZ vezetősége. Minden évben a 
költőre emlékezve elhelyezik a kegyelet virágait a művészeti színpad 
elnöksége és a meghívott vendégek. 

A településre vezető és településről kivezető utak mentén ke-
reszteket állítottak fel, amelyeknek a szerepe a település védelme-
zése, ugyanakkor jelzésértékűek a lakosság vallási elkötelezettsége 
szempontjából is. Általában az egyházi közösség szervezésében 
állították a hívek. A falu határában létrejött ún. deonicai telep, 
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tanyavilág területén is kereszteket állítottak, valamint a falu hatá-
rában is. Megközelítőleg harminc keresztet készítettek és helyeztek 
el Muzslya területén, a határát is beleértve. A legrégebbi keresztet, 
a Mária szent neve templom előtti szakrális keresztet 1902-ben 
állították fel. A település határában lévő keresztek közül csak a 
deonicait építették újjá, és szolgál még ma is kegyhelyként, a többi 
a tanyavilág megszűnésével fokozatosan elhagyatottá vált, és idővel 
tönkrement. 2010-ben a falu parti részén a lakosok az új műút mel-
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lett, amely Lukácsfalvára vezet, új keresztet állítottak, így folytatva 
a régi hagyományokat, miszerint a rossz csak az úton keresztül ér-
kezhet a településre, ezért keresztet kell állítani, hogy az megvédje 
az embereket és a falut.


