
A kora tavaszi aszpektusban valóban kopárnak tûnnek a
távolból a Déli-Vértes dolomitos hegyei, a fennsíkszerû,
egymás mellett sorakozó, fátlan köves tetõk, hullámzó ge-
rincek. Ám a keményen fújó márciusi böjti szelekben, korán
kiserkent leány és fekete kökörcsinek szirmai táncolnak
már a dolomitgyepek felett. 

A nehéz fényképezõ felszereléssel a kezemben barangolva
az odahajolásra, letérdelésre késztetõ lágyszárú csodák kö-
zött, két hegygerincet egymástól elválasztó rejtett völgy mé-
lyére igyekeztem. A tiszta égboltról sugárzó remek direkt fé-
nyekben szinte fürödni látszottak a kis aszó völgy oldalán õrt
álló zömök dolomitsziklák. 

Lassan lépdelve lefelé a gör-
geteges völgyoldalban, a köze-
li sziklatorony egy kis párká-
nyán fehéren világított egy bõ
férfiarasznyi magasságú szobor
alakja. Élesen elvált a háttérül
szolgáló kõzet piszkosszürke
színétõl. A szobor rövid szakál-
lal keretezett békés arcát nyu-
gatnak fordították, faragott ru-
hája tógaszerûen vette körül és
jobb keze áldást osztóan emel-
kedett a mellkasa elé. Már ré-
gen kialudt mécses feküdt a
kisplasztikát tartó kõpárkány szélén. 

Krisztus az erdõn. Váratlan szakrális találkozás volt ez a
fák csendjében. Elsõsorban, mert legutóbbi nem is oly régi itt
jártamkor még csak az aprózódó dolomitszikla állt magányo-
san a gyertyánok között. 

Az erdõ szentély, kinek-kinek a maga módján. Évszázadok
óta kövek, fák mellett, utak mentén születõ erdei kegyhelyek
rejtekhelye. És lám, e kegyhelyek születése a hazai erdeink mé-
lyén ma is élõ kulturális keresztény hagyományunk. Olyan ér-
tékek ezek melyrõl nincsenek mérnöki pontosságú kataszte-
reink. Nem tudjuk pontosan hol, mennyi, milyen szobor, ke-
reszt, képesfa, kõfülke húzódik meg. Nincsenek táblázatokba
rendezett adatbázisaink. Talán nem is szükségesek ahhoz,
hogy ezek az emlékhelyek küldetésüket betöltsék. 

E kegyhelyek közül azokat ismerjük, melyek az általunk
hivatásból, kedvtelésbõl bebarangolt erdõtájak szerves ré-
szei. Más vidékeken járva, megírt kalauzok által nem jelölve
bukkanunk idõnként rájuk. És e váratlan találkozások mindig
elgondolkodtatóak.  

Történetük, felállítóik személye sokszor már a múltba vész.
Pedig mind-mind egy-egy emberi vagy helyi közösség sorsá-
ról, gondjairól, bajairól és örömeirõl mesél. Gyötrõ betegsé-
gekbõl megszabadulásról, hosszú aszályok utáni felfrissítõ,
életet adó esõkrõl. Hiába várt gyermekáldásokért elmondott
fohászokról és meghallgatott imákról, kérésekrõl. Az erdõ fái
között jelen lesz egyszer csak az ember, leplezetlen arcával,
gyöngeségeivel, bûneivel és a jóra törekvés örök vágyával.

Talán így nagyböjt idején magunk is elgondolkodhatunk,
hogy van-e ilyen szakrális menedékhelyünk kedves hazai er-
deink mélyén? Mert idõnként nagy szükségünk volna rá,
hogy lemossuk a mindennapok ránk rakódott porát és ott
hagyjuk nyomasztó terheinket egy-egy képesfa, kõfülke vagy
kereszt tövében.
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