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A naptárért kapott támogatások az alapítványi célok megvalósítását szolgálják. 



TÜSKÉS TIBOR 
 

Pléhkrisztusok, bádogkorpuszok, vaslemezből kivágott, fára szegezett, megfeszített testek... 
Szenvedésmetaforák, áldozatjelképek, bűnbánatszimbólumok... Templomkertben, faluszélen, 
dűlőutak mentén, gazos temetőben, szőlők, présházak között, erdők-mezők alján álltok. A kétezer 
éve lezajlott passió jelenetét idézitek elénk: kereszt, Golgota, epével vegyített bor, töviskorona, „Ez 
Jézus, a zsidók királya”, ecettel megtöltött spongya, siránkozó és jajgató asszonyok, jobb és bal lator; 
„Én Istenem! Én Istenem! Miért hagytál el engem?”- lándzsával megnyitott mell... 
 

A magyar barokk, a népi vallásosság emlékei. A török utáni időkben terjedt el felállításuk szokása. A 
kereszt, a szenvedés jelképe - akár a megszületés misztériuma, betlehemezés - kilépett a 
templomból, a szent helyről, és a mindennapi élet, a falusi munka, a paraszti szokásvilág tárgyi 
elemévé lett. 
 

Mezei ikonok, a teret vertikálisan és horizontálisan megosztó jelek, anyagukon-formájukon 
túlmutató, tájékoztató-eligazító szimbólumok. Ki készített benneteket? Ahol találtak homokkövet, 
ahol betelepült német kőfaragók dolgoztak, ott plasztikus, szoborszerű kereszteket állítottak. A 
pléhkrisztusok a szegény, csak fában gazdag magyar falvak díszei. Nem messziről utaztak, ott 
helyben készültek. Elég volt hozzá két gerenda és egy bádoglap. Nem kellett hozzájuk kőfaragó 
mintakönyv. Megcsinálta a falusi kovács, a lakatos, az ács. Csikorgott az olló, amikor beleharapott a 
fémlemezbe. Sírt a szeg, amikor a kivágott test karjait a tölgyfagerendára szögezték. Döngött a föld, 
amikor a kereszt lábát a földbe ásott gödörbe állították. Ma főként Nyugat-Dunántúlon, Zalában, 
Vasban és az Alföldön láthatók. 
 

Ki állított benneteket, pléhkrisztusok? Miféle titkot őriz hallgatástok? Hol vannak az emberek, akik 
hozzátok kötötték az életüket? Történetet, emberi sorsot, gyakran tragédiákat őriznek e jelek. A 
kereszt lehet az engesztelés jelképe, ha tragédia helyén állították. Fölborult az ölfával megrakott 
szekér, és agyonnyomta gazdáját. Pénzes, vásározó kereskedőt fosztottak ki és gyilkoltak meg az 
erdő szélén a haramiák... Vagy lehet a fogadalom, a teljesült kérés, a szerencsés megmenekülés, a 
hála jelképe. Hazajött élve az uram a háborúból. Meggyógyult a lányom a szörnyű betegségből... A 
fogadalomhoz többnyire az is hozzátartozott, hogy aki a keresztet állíttatta, vállalta gondozását. 

A helyet, ahová a kereszt került, az egyház papja beszentelte, de a föld, a kereszt magántulajdonban 
maradt. Amíg élt a kegyes alapító, gondozta, virágot ültetett, kerítést húzott köréje, volt, ahol a 
tavaszi keresztjáró napokon fehér köténykét kötöttek a bádogtestre, halottak napján gyertyát 
gyújtottak előtte. Ha a kereszt állítója vagy annak családja kihalt, néha előlépett a homályból egy-egy 
idős asszony, új fogadalmat tett, és tovább gondozta a keresztet: virág került a megfeszített lábához 
az üres konzervdobozba, a bádogtestet néha-napján átfestették, a korhadó gerendát kicserélték. 
Ahol magára maradt a kereszt, mert a határt átszabták, a dűlőutakat másfelé terelték, ahol elmaradt 
a gondosság és a figyelem, ott a természet ölelte magához a keresztet. Vadrózsa nőtt a lábánál, és 
madár vert fészket az ágak közt. Ahol lepergett a festék, rozsda lepte be a bádoglapot, és új mintát, 
új színeket rajzolt a testre. Télen hó ült a kereszt kitárt karjaira. Nyáron énekes madár telepedett rá. 
Szélben sóhajtoztak, nyikorogtak a gerendák. Az eső lemosta róla a port. 
A keresztek másik élete a költészetben, a művészetben folytatódott. A szánkón utazó kálvinista Ady 
megemeli kalapját mélyen az erdő szélén álló Krisztus-kereszt előtt.  
A Szeged körüli, magányos sétáit rovó Juhász Gyula a tápai feszületre néz, és a bíztatást váró 
parasztokról ír verset. A passiómotívum jelen van a magyar költészetben az Ómagyar Mária-siralom-
tól egészen Pilinszky lírájáig és még tovább. S hogy a képzőművészetből is csak korunkbeli példát 
idézzünk: Kondor Béla, vagy Szántó Piroska festészetének nem egyik alapmetaforája a kereszt? 
A pléhkrisztusok a kétezer éve lezajlott passiót idézik elénk. És figyelmeztetnek minden azóta volt 
történelmi botrányra, fanatizmusra és emberi szenvedésre: a keresztényüldözésre, az inkvizícióra, a 
Szent Bertalan-éjszakára, fajüldözésre, Auschwitzre, atombombára, az erkölcsi értékek, a 
meggyőződés és a hit tömeges meggyalázására. És amíg lesz áldozat és ártatlanul szenvedő, amíg 
értéknek számít a kiengesztelődés és a megbocsátás, ezek a bádogkorpuszok – újabb és újabb 
kifejezési formába rejtve tartalmukat – jelképek maradnak. Intenek az emberi szenvedésre, a hivatali 
főnök önkényére, az oktalan gyereksírásra, az öregek csoszogó lépésére... És lesznek majd fejkendős 
mamuskák is, akik megpihennek alattuk, idős férfiak, akik gyertyát gyújtanak előttük, és fiatal 
lányok, akik virágot tűznek a pléhkrisztusok lábához. (Forrás: www.képírás.com) 
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