
Fás növényeink latin 
neveinek szóetimológiája 

A fás növények latin elnevezéseit szeretném „kibogozni", megma
gyarázni - szóetimológiát végezni. Itt mondok köszönetet nagy
bátyámnak, Szabó Józsefnek „nyelvi" segítségéért. Emlékszem, 
sok nehézségembe került a fák latin elnevezéseinek száraz bema-
golása. Segíteni kívánok mindazoknak, akik már átestek ezen iz-
gulós időszakon, legfőképp azokon, akik utánunk vizsgára készül
ve izgulni fognak. 
Bükk-Fagus 
A görög fagein (= enni) szóból származik a latin fagus, vonatkozva 
arra, hogy e fának termése ehető. 
Fagus silvatica - közönséges (erdei, európai) bükk 
A latin silva (= erdő) melléknevesített változata a silvaticus 
Jelentése: erdei erdőben növő. 
Változatai 
F. s. asplenifolia: 
A görög aspilnuos (= kacskaringós) és a latin fólia (levél) össze
tűzéséből: asplenifolia = kacskaringós levelű, mert keskeny levelei 
hasogatottak. 

F. s. atropunicea - vérbükk 
A latin ater (= matt) sötét (igésített alakja az. atro (= sötétebbre 
fest) és a görög puniceos (= bíboros, vöröses) összetételből, sö
tétvörösjelentéssel, utalva a levelek színére. (A pun nép Karthágó 
és környékén élt. A görög puniceos elnevezése nemcsak e népet 
jelöli, hanem jelöli e nép által használt és kedvelt bíbor és vörös 
színű ruhaviseletet. Innét e szó vöröses értelemben való használa-
ta.) 
F. s. fastigiata 
A latin fastiginum (= orom, csúcs, háztető) melléknevesített alakja, 
utalva a fa állásának formájára, oszlopos alakjára. 
F. s. laciniata 
A latin lacinia = csúcsot, szárnyat jelent ruhán. Ennek mellékne
vesített változata a laciniata, utalva arra, hogy levelei szeldeltek. 
F. s. mosiaca - balkáni bükk 
A Moesi - egy népcsoport elnevezése, mely régen a mai Bulgária 
és Szerbia területén élt, az akkor róluk elnevezett tartományban 
(Moisa), vagy Balkán közepén. Moesiaca = Moesia tartományból 
való - balkáni. 
F. s. pendula - szomorú bükk 
A latin pendoe (= csüng, lelóg) melléknevesítése = csüngő, lelógó. 
Utal az ágak állására, lelógó voltára. 
F. s. purpurea - vérbükk 
A görög porfura eredeti jelentése: bíbor
csiga. Valaha ebből a csigából vonták ki 
azt az anyagot, amivel a kelméket bíbor
színre festették. E név egyben jelölte a 
bíbor színt, sőt az ilyen színre festett 
köntöst, takarót. Ezt a szót latinos alak
jában - purpurea - már bíboros, vöröses 
értelemben használták. 
Fagus orientális - keleti bükk 
A latin orior (keletkezik, születik, látha
tóvá lesz) igéből képzett oriens (önálló 
értelemben) a felkelő napot, a napkeletet 
és ezeken túl a keletet, mint égtájat je
lenti. Ennek melléknevesített változata 
az orientális (keleti). 
Fagus taurica - krími bükk 
Tauri, egy nomád népcsoport, mely ré
gen a mai Krím félszigeten élt. Abban 
az időben ezzel a névvel jelölték azt a 
földet, ahol a népcsoport élt. Innen a krí
mi jelző. 
A szó valójában a görög tauros (= birka) 
alapra támaszkodik, vagy azért, mert ez 
a nép eléggé vad és szilaj lehetett, vagy 
az is elképzelhető, hogy nevüket a har
cosok fejdísze miatt kapták. 

Fagus grandifolia - amerikai bükk 
Két latin szó, a grundis (= nagy, izmos, vaskos) és a folium (= 
levél növényen) összetűzéséből származik, nagy levelú jelentéssel. 
Szinonim elnevezés a Fagus ferruginea. Ezen elnevezés alapja a 
latin ferrum (= vas) és a görög ginnos (öszvér, teherhordó) szavak. 
A kovácsoltvas színe szürkéskék. E fa kérge valójában szürkéskék, 
vagyis „vas (szint) hordozó". 
Carpinus - gyertyán 
A kelta car (= fa) és pin (= fej) összetételéből. Az elnevezés utal 
a járomfára, mely az igavonó állatok nyakába gyertyánból készült. 
Carpinus betulus - közönséges gyertyán 
A latin betula nyírfát jelent, ebből betulus = nyírfás, nyírfaszerű. 
(A betula magyarázatát lásd a nyírfánál.) 
Változatai: 
C. b. columnaris 
A latin columna (= oszlop) melléknévi képzése a columnaris (= 
oszlopos), mivel fiatalon oszlopos alakú. 
C. b. fastigiata 
A latin fastigium - ormot, csúcsot jelent. A fasitgiata utal a fa 
kúpos koronájának alakjára. 
C. b. horizontalis 
A görög orizun-ból származó latin horizon látókört jelent. Ebből 
a melléknevesített horizontalis (= körben álló), mivel ágai körkö
rösen - egyenesen szétállnak. 
C. b. pendula 
A latin pendeo (= függ, csüng, lóg) igéből képzett pendulus csen
gőt, lelógót jelent, mert e fa ágai ernyő alakban ívesen lelógnak. 

C. b. pyramidalis 
A görög pyramis (= gúla) szóból képzett 
pyramidalis gúla alakút jelent, utalva e fa 
alakjának formájára. 
C. b. quercifolia 
A latin quercus tölgyát jelent, a fólia pedig 
levelet, mert e fa levele a tölgylevélhez ha
sonlóan karéjos. (A quercus magyarázatát 
lásd a tölgyfánál.) 
Carpinus orientális - keleti gyertyán 
A latin orior (= keletkezik, születik, fölkel) 
igéből származik az oriens, általában nap
kelet jelentéssel, ebből a melléknevesített 
forma az orientális (= keleti, napkeleti). 
Szinonim elnevezés (a carpinus duinensis. 
A latin duo (= kettő) és az eo (= megy, 
jár) ige igenévi továbbképzése és e két szó 
összetétele (= kétfelé járó). 
Carpinus caroliniana - amerikai gyer
tyán 
Carolinia - Észak-Amerika egy részének a 
neve. Itt van ma az Egyesült Államok 
egyik tagállama: Carolina. 
Ostrya carpinifolia - komlógyertyán 
Ostrya a görögben ennek a fának a neve. 
A latin carpinus - gyertyánt, a fólia pedig 
levelet jelent. Összekapcsolva = gyertyán-
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levelű, mivel levele nagyon hasonlít a gyertyán leveléhez (a ter
mése viszont a komló terméséhez hasonló). 
Szinonim elnevezés: Ostrya italica, ahol az italica az Itália mellék-
nevesítéséből származik, itáliai jelentéssel. 
Mogyoró - Corylus 
A görög korys sapkát jelent. Ebből a latin corylus - sapkás jelen
téssel, mivel termése úgy van a kupacsban, mint a fej a sapkában. 
Corylus avellana - közönséges mogyoró 
Avellino - olaszországi város Nápoly tartományban. 
Változatai: 
C. a. atropurpurea (a C. a. fuscorubra téves elnevezése) 
A latin ater (= sötét) és a purpureus (= bíborszín) összetételéből, 
mivel levelei vörösbarnák (a görög porfura = bíborcsiga). 
C. a. fuscorubra - vérmogyoró 
A latin fusco (= sötét színűvé tesz) ige és a ruber, rubra (= vörös) 
összetételéből - sötétvörös jelentéssel, mivel levelei sötétvörösek. 
(Igazán csak tavasszal sötétvörösek, de később vörösbarna színre 
váltanak és nyárra megzöldülnek.) 
C. a. grandis 
A latin grandis - nagyot jelent. E változat levelei a többi levelénél 
nagyobbra nőnek. 

C. a. laciniata 
A latin lacinia csúcsot, szárnyat jelent. A laciniata jelentése csú
csos, szárnyas, mivel a levelek erősen hasogatottak. 
Corylus colurna - török mogyoró 
A latin colurnus - mogyorófából valót jelent. Az alapszó itt is a 
görög korys. 
Corylus maxiina - csöves mogyoró 
A latin magnus (= nagy) melléknév legfelsőbb foka a maximus 
(= legnagyobb). 
Szinonim elnevezés: Corylus tubulosa. A latin tubus (= cső) mel-
léknevesített változata: tubulosus (= csöves). Ebből származik a 
magyarban hasznátos tubus szó is. 
E fa termése mélyen benne ül a kupacsban, mint egy csőben (tu
busban). Még megjegyzendő, hogy valaha a sípot készítők ked
venc fája volt, kifúrták a csövet, majd ebből sípot készítettek. 
Változata: 
C. m. pu rpu rea 
A latin purpureus = bíborszínű - . mivel lombozata feketésvörös 
színű. Barkái is vörösek. 

Németh Rita 

Koltay György 
(1899-1960) emlékezete 

Koltay György Kossuth-díjas erdőmérnök születésének I00. év
fordulóját ünnepelhetjük ebben az évben. Ünneplésre elsősorban 
az ad okot, hogy szakmánk képviselői közül ő volt az első, aki 
ezt a tiszteletet és megbecsülést tükröző kitüntetést átvehette és 
ezzel szakmánknak is dicsőséget szerzett. Ezen túl két olyan adott
sága is volt, amire a ma erdészének érdemes figyelnie, példaként 
maga elé állítania. 

1. Mindig tudta, minek u továbbfejlesztéséről kell gondoskod
nia ahhoz, hogy az ország erdőgazdálkodásának fejlesztését, az 
ország gazdasági erejének felemelkedését legjobban szolgálhassa. 
Ezt a témát a gyorsan növő fafajok, jelesül a nyarak és füzek, 
felkarolásában találta meg. Évtizedeket töltött a Duna-ártér erdei
nek irányításában, ezért amikor a II. világháború utáni erdészstra
tégák - elsősorban Barlay Ervin 
- a gyorsan növő fafajok elter
jesztésében látták a kibontakozás 
egyik lehetőségét, Koltay szíve
sen állt a meghirdetett cél szolgá
latára. Tehette, hiszen a nyárasok, 
füzesek kezelése mindennapos te
endői között szerepelt, rajta kívül 
abban az időben alig volt szakem
ber, aki ezeket jobban ismerte 
volna. Természetes, hogy tudásút 
szívesen kamatoztatta ebben az 
irányban.. 

2. Másik követendő vonása az 
volt, hogy rendszerben gondolko
dott. Tudta, hogy a kiváló nyár
fajták szelektálása, termesztésbe 
vétele csak akkor hoz eredményt, 
ha kidolgozza lehetséges elszapo-
rításuk módszereit, ha megtervezi a nekik rendelt legcélszerűbb 
ültetési hálózatot, ha a lassan növő fafajokétól eltérő nevelési 
irányelveket fogalmaz meg számukra. 

Úgy vélem, ezek azok a maradandó értékek, amelyeket Koltay 
György - konkrét munkáin túl - ránk hagyományozott. 

Életútja Szabadkáról indult. Édesapja, Kallivoda Andor, a rövid 
életű kecskeméti Homokkísérleti Állomás vezetője volt. Gimnázi
umi tanulmányait Szabadkán és Besztercén német tannyelvű gim
náziumban végezte. Az első háború utolsó éveiben katonáskodott, 
a hadseregtől tartalékos zászlósként szerelt le. Egyetemi diplomáját 
már a Sopronba költözött tanintézményben szerezte 1923-ban. Rö
vid gyulai, majd kapuvári szolgálat után beosztott mérnök a báta-

széki közalapítványi erdőgondnokságon, később, több évtizeden 
keresztül ennek az egységnek a vezetője. 1949-ben az újjáalakuló 
ERTI-ben az Erdőművelési Osztúly kutatója, később vezetője. Fel
adata nemcsak az erdőművelés, hanem a nemesítés is. 1950-ben 
kandidátusi fokozatot szerzett, 1952-ben Magyar Népköztársasági 
Érdemérem kitüntetési kapott, 1954-ben az általa szerkesztett nyár
fa-monográfiáért pedig Kossuth-díjban részesült. Utolsó éveit el
hatalmasodó szívbetegsége miatt visszavonultságban töltötte, mun
káját hozzá méltó utódnak, Majer Antalnak adta út, kísérleti terü
leteit is rábízta. Mivel az utód az eligazítúsokat lelkiismeretesen 
végrehajtotta, a munka nem maradt torzó. 

Nemesítőként elsősorban a nyúrakkal, kisebb mértékben a fü
zekkel foglalkozott. Felfigyelt a hazai szürkenyúrakra, közülük 
külső jegyek alapjún próbúlta kivúlasztani az Ígéretes, tovúbbsza-
porításra is érdemes egyedeket. Szurkossúgmentes, fehérfájú pél
dányokat igyekezett találni, de a szürkenyúrakra gyakran jellemző 
görbületek eltüntetése, a gyors növekedés és a szúrazsúgtú'rés fo-
kozúsa is szeme előtt lebegett. Kúrhoztatta a rezgőnyárak hullúm-

téri irtúsát, visszatelepítésükre javas
latot tett. 

Nemesítői munkússúgúnak elis
merése a nevével jelzett új nyárfajta 
köztermesztésbe vétele. 

Erdőművelési vonatkozásban a 
nemes nyárasok telepítési hálózata, 
gyérítési rendszere és a zöldnyesések 
módszere volt kutatásainak tárgya. 
Több kísérletet indított, ezekből kö
vetői ma is érvényes és hasznos meg-
állapításokat szűrtek le. 

Szakirodalmi munkúi közül az 
említett Nyúrfa-monográfián kívül 
Magyar Pál Alföldfásítás című nagy
igényű monogrúfiújúban megjelent 
ártéri erdőgazdúlkodási összefoglaló
ját kell említenem. Túrgyi bőségén és 
pontossúgán kívül a hazai erdészeti 

szakpróza remeke is ez a munka, valamennyien tanulhatunk belőle. 
Nem lenne teljes a róla alkotott kép, ha széles körű szaktudásán 

kívül nem említeném fiatal pályatársait szeretettel oktató lelkese
dését, derűs, vidúmsúgtól sem idegenkedő természetét. Olyan em
ber volt, aki szívesen mélyedt el a könyvek világúban, de igazi 
éltetőeleme az volt, ha a természet könyvében olvashatott, ha kinn 
júrhatott az erdőn és minden apró jelenségre figyelhetett. 

Becsületes embersége, alapos szakmai felkészültsége teszi pénz 
utúni hajszába szédült, nyugtalanságba süllyedt vilúgunkban pél
daképpé, nehezen megközelíthető ideállá. Méltán tartjuk számon 
legkiválóbb erdész nagyjaink sorában! 

Dr. Szodfridt István 



2 7 0 0 éve: a cédrusok és az asszírok 

D. Arnaud egyik előző cikkében felhívja a figyelmet arra, 
hogy az ókori szerzők az asszíroktól a görögökig és a római
akig versengve dicsérték a cédrus minőségét az építészet szá
mára. 

Ékesen tanúsítják mindezt a Louvre múzeum (Khorsabad 
udvar) asszír domborművei, amelyek a cédrus fájának kiter
melését és szállítását ábrázolják. Az. időszámításunk előtti VIII. 
században keletkezik, és azok között az első dokumentumok 
között tartják számon, amelyek a régi keleti uralkodók építke
zési politikájában az épületfa fontos szerepét és az erdészeti 
gyakorlatot tanúsítják. 

Az 1843^14-ben történő feltárásuk fontos szakaszt jelent 
ezen eltűnt világ újrafelfedezésében. Az asszírok csak a bibli
ából és a klasszikus költcík által ismertek. A XVIII. század 
végétől, utazó tudósok tettek említést néhány ritka kőről, ame
lyeken olvashatatlan írásjelek voltak és szögletes fórmájukat 
ék alakúnak nevezték el. 

Felfedeztek nagy, sziklába vájt szövegeket, amelyek néhány 
írásrészlete még ismeretlen. A szövegeket többféleképpen ér
telmezték. Ilyen a Persepolis régióban a behistuni sziklafal há
romnyelvű felirata. Az 1830-as években e nagy szövegek má
solatai által lehetővé vált az ősi ékírásos perzsa megfejtése és 
a modern perzsától való távolságának megállapítása. Néhány 
ismert mezopotámiai felirat viszont még ellenállt a leolvasás
nak. Ezért szánja rá magát Paul-Émile Bottá, a mossouli fran
cia konzul a régió feltárására, az antik Nivive romjainak ku-

Khorsabad palotája Place nyo 

tatására. Munkásai 1843-ban feltárnak egy kőkolosszust Khor
sabad falu felett (ez a jelenlegi Mossoul várostól 16 kilomé
ternyire keletre van Irakban). Az előtűnt díszes emlékek bősége 
arra ösztönözte, hogy hívasson egy rajzolót, Eugéne Flandint, 
hogy segítsen neki a helyreállítási munkájában. Flandin néhány 
héten belül sikeresen megrajzolja a feltárt, sérült termek és 
domborzat alaprajzát, a maguk romos állapotában. Grafikus re
konstrukciót javasolt, azaz azt, hogy a konzervált domborzat 
segítségével elkészíti az elpusztult részek rekonstrukciós rajzát. 
Bottá pedig lemásol számos, a domborművekbe vésett feliratot, 
amelyeket eljuttat Európába. Ezek a másolatok, megsokszoroz
va a szövegek számát, a tudósok rendelkezésére bocsátva és 
csatlakozva a behistuni háromnyelvű feliratokhoz, meggyorsí
tották a mezopotámiai ékírás megfejtési munkáját. Minthogy 
ezeket az első szövegeket asszír nyelvre fordították, az ékírá-
sok tudományának összessége az asszíriológia nevet kapta. 

A szövegeknek köszönhetően rájöttek arra, hogy Khorsabad 
romjai, amelyeket először Niniveként azonosítottak, valójában 
annak a palotának a romjait védték, amelyet II. Sargon asszír 
király (I. e. 721-705) építtetett egy új fővárosban. A régi fő
várostól, Ninivétől nem messze létesített ideális város olyan 
tervét adta meg Sargon, amely tökéletesen tükrözte az istenek 
és az emberek jó egyetértése által irányított légkör harmóniáját, 
annak a jó egyetértésnek, amelyért a király kezességet vállalt. 
A királynak ez a szerepe, aki a nagy Assur isten helytartója, 
magában a palota elrendezésében is megjelent: a várost uraló 

in -Délkeleti oldal homlokzata 



Khorsabadi dombormű: Libanoni cédrus szállítása 
II. Sargon palotája díszudvarának északi homlokzata 

(I. e. VIII. század vége). Gipszalabástrom 

magaslatra emelt ziggurat mentén halad. A ziggurat egy eme
letes mezopotámiai torony, amely abban a hírben állt, hogy az 
istenek lejövetelét szolgálja, amikor a nagy szertartások alkal
mával, mint például az Új Év, meglátogatják a földet, és meg
újítják az emberekkel kötött szerződést. 

A palota, gigantikus téglaépület, pompás termek komplexu
mának mutatkozott, a díszes termek udvarokat öleltek körül, 
az udvarokban a látogatók, vazallusok és az alárendeltek nagy 
tömege foglalhatott helyet. A díszítés, a freskók, a kőszegé-
lyek, a zseniális emberfejű szárnyas bikák formájába öntött ka
puőrök rendeltetése az volt, hogy a király istenektől nyert ha
talma gyakoroljon hatást a látogatókra. 

A Flandin által 1844-ben készített rajzok és helyszínrajzok 
megjelölik a fa szállítását ábrázoló domborművek helyét. A 
domborműveket a díszudvar falai közül arra az oldalra helyez
ték, amelyre a trónterem nyílott. Megkülönböztetett helyet fog
laltak így el. Az udvar ezen oldalába kaput vágtak, amelyet 
szárnyas bikák őriztek. A kapu egyik s másik oldalán szim
metrikusan megismételve egy beszédes domborműszegély mu
tatja a királyt, amint asszír méltóságok által bevezetett menet 
hódolatát fogadja. A kaputól balra idegen alattvalók vonulása 
jelenik meg. Az elsők városmaketteket ajánlanak fel a behó-
dolás jeleként, mások tálakban és zsákokban járandóságot hoz
nak, az utolsók lovakat vezetnek. A másik oldalon az asszír 
méltóságok után azonnal nagy képek következnek, amelyek a 
fa tengeri szállítását ábrázolják. A képek szabad megszerkesz
tése úgy, hogy a tér teljes magasságát elfoglalják, éles ellen
tétet alkot a díszruhás személyiségek felvonulásával. Ez az el
rendezés egyedül Sargon palotájában, nagyon jól jelzi a dom
borművek által hordozott üzenet fontosságát. 

Az anakdotikus felelevenítésen túl valójában a palotaépítés 
lényeges és alapvető oldalának bemutatásáról van szó, ami a 
királyi ténykedés főbb tevékenységeinek egyike. Mezopotámi
ában és különösen Asszíriában, a király mindenekelőtt építő 
(építtető) személyiség, aki épületei által népe jólétéért munkál
kodik, és elnyeri így az isteni helyeslést. Ezen építmények ala
pító szövegei halhatatlanná teszik emlékét, és arra kéri a jövő 
uralkodóit, hogy alkotását tiszteljék és óvják meg. Ezek a szö
vegek gyakran részletesen felsorolják azokat a gigantikus erő
feszítéseket, amelyeket a mű létrehozásakor kifejtettek, a ter
mészetet, a leküzdött természeti akadályokat, a nagy távolság
ból szállított anyagokat. A kőben szegény, és az építőfát tel
jesen nélkülözői Mezopotámiában ez már isteneknek tetsző, ki
váló cselekedet, és a legnagyobb hatalmat biztosította az ural
kodónak ahhoz, hogy a nagyratörő építkezésekhez nélkülözhe
tetlen anyagokat megszerezhesse. 

És nagyratörő, az volt, a műszaki terven ugyanúgy, mint 
politikai és szimbolikus jelentősségében. Ha nézzük II. Sargon 
feltárt palotájának alaprajzát, a trónterem 12x48 m nagyságú. 
Még ha egy magas ablakrendszer lehetővé is tette az ácsmunka 
csökkentését, a gerendák hossza minimum 10 méterre becsül
hető. A palota szívében a fedett terület több mint 14 000 m 2 . 
Megítélhetjük az ácsmunkához szükséges fa mennyiségét, nem 
számolva a falak megerősítését, a kődomborművek megerősí
tését a kéímú'ves munka során, azok is valószínűen fából ké
szültek. Nagyon érthető, hogy e feltételek mellett a nemes fá
ból történő ellátás nagyszabású művelet. A díszudvar falain 
történő képbeli megelevenítése is tükrözi jelentőségét. 

A fa szállításának különböző képei egyfelől riportot alkot
nak több epizódra osztva. Az embert elbűvölik a 2 ,8-3 m ma
gas és 4 méternél szélesebb kőlapok, amelyeket élére állítottak, 
szemben a vályogtéglából épített fallal, enyhén bemélyítve az 
alapfalba, és úgy elhelyezve, hogy egy összefüggő, beszédes 
felület legyen. A kapun áthaladó látogató számára az. olvasás 
úgy tűnik balról jobbfelé történik, ugyanakkor a képen levő 
alakok és hajók ellenkező" irányban, jobbról balra haladnak. 



Egy hegyes és erdős vidéken, amit hagyományos mezopo
támiai szokás szerint pikkelyszerú' motívumok jeleznek, folyó
víz halad át. A legallyazott fatörzsek halomba vannak rakva. 
Az asszír tájkép azt sugallja, hogy ezek a törzsek valójában a 
földön fekszenek, elszállításra készen. A törzs egyik végén le
vő lyuk kötél átfú'zésére szolgál. Jobbra az látható, hogy ho
gyan húzza több ember ezt a kötelet, amely a törzsek vonszo-
lásakor segített a hajóra történő berakodáskor (vagy kirakodás
kor). A többi kép a tengeri utazást mutatja. A hullámokat az 
egész képen látható sűrű csigavonalak ábrázolják. Legfelül 
egyenes szegélyvonal jelzi a part jelenlétét. A vizet sok való
ságos állat, hal, kígyó, rák népesíti be. 

Egy állatfejű szárnyas bika és egy másik emberfejű egy per
zsa föveggel az isteni szarvakon, mint félig ember, félig hal 
foglal helyet a képzeletben. A tenger világa valójában alapja
iban idegen a szárazföldön élő asszír nép számára. Két sziget 
emelkedik ki, amint egy város erődítményét építik, az egyik 
talapzaton vagy négyszögű töltésen van, a másik a már említett 
pikkelyszerű motívumokkal jelezve egy kis dombon. Semmi
lyen leírás sem említi a jelenet helyszínét, de mint tudjuk, az 
asszírok az építőfát és különösen a cédrust Libanon és Amanus 
hegyeiből szerezték be. A két „sziget" Tyr és Sidon föníciai 
város stilizált ábrázolása lehetett. E félig meseszerű jelenetnek 
valóságos elemet Tyr és Sidon ad. A hajók és evezős legény

ségük szelik a hullámokat. A legtöbbje jobbfele halad fával 
rakottan. Mások üresen hajóznak. A hajók aránya nagyon le
kicsinyített az emberekhez viszonyítva, a hajótest formája a 
hajózási technika szempontjából helytelen. Nos, az asszír szob
rászok kevésbé otthonosak a tenger világában. A hajóorr lófejű 
díszítő motívuma elgondolkodtató. Párhuzamot vonnak a ho
méroszi jelzővel, mert a hajókat a „tengerek paripájának" ne
vezik. Ezzel szemben a fatörzsek rakodása a hajóra és a fatör
zsek vontatása, azokat mindig kötelekkel húzva, igen pontos 
részletek. A szobrászt nyilvánvalóan az. elbeszélés szándéka 
vezérelte, alkotását valószínűleg az expedícióért felelős asszír 
hivatalnokok jelentései és levelek alapján készítette. Ezekből 
több példányt II. Sargon levéltára megőrzött számunkra. Az 
elbeszélésekből kiindulva a szobrász megjelenítette azokat a 
műveleteket, amelyeket ő maga nem látott, olyan helyszíneken, 
amelyeket nem ismert, ügyesen ötvözve a valóságos és mesés 
elemeket, valamint az elbeszélő szokásokat. 

Annié Canbet 
főkönyvtáros 

Keleti népek őskora osztálya 
Louvre Múzeum, Paris 

A cikk megjelent a Revue Forestiére Francaise folyóirat XLIX. 
évfolyam 1997. évi 2. számában. Magyarra fordította: dr. 
Zsombor Ferenc. 

Útközben 
A Dráva-völgye középiskola Kö-

zéprigócon és környékén rendezett or
szágos szakmai vetélkedőre igyekez
tem. Elhagyva a balatonkeresztúri el
ágazást, megszólalt a mellettem lévő 
„útitársam". Megszegve a vonatkozó 
előírásokat, kénytelen voltam fülem
hez emelni. 

Palaczki Jóska hívott érdeklődve, 
hogy mikor érkeztem e különszámmal 
kapcsolatos egyeztető megbeszélésre. 
A választ már nem hallhatta, mert az 
útitárs kimerült, és mély hallgatásba 
burkolózott. Mivel igencsak fontos lett 
volna az egyeztetés, Kéthelyen meg
álltam az út bal oldalán nyitva lévő 
lángossütőnél. Bent egy kedves és 
készséges asszonyka fogadott, és két 
lángos sütése közben megmutatta a 
csatlakozó helyét, ahol mobilom némi 
szuszt szippanthatott magába. Az ab
lak előtti pultnál öttagú társaság töröl
gette szalvétával az olajtól fénylő uj
jait, miközben közölték fizetési szán
dékukat. A vállalkozó lángossütő elém 
tette a kért feketét, majd néhány ceru
zavonás után közölte a társasággal a 
fizetendő összeget. Miközben szugge
ráltam a töltőt, arra lettem figyelmes, 
hogy az egyik lángostól jóllakott úr 
hangja hivatalosra vált, és a pénztár
gép mellőzésének okáról faggatta a 
megszeppent vállalkozót, közölve a le
bénító tényt, hogy ők bizony adóelle
nőrök. A hölgy mentegetődzött, hogy 

a gép elromlott, és csak sípoló hangot 
ad számla helyett. A szigorú ellenőrök 
nem kegyelmeztek. Mindahányan azon 
tüsténkedtek, hogy a jegyzőkönyv hiba 
nélkül készüljön el. Kávémat megit
tam, s én is közöltem, hogy fizetnék. 

VARADI GÉZA: 

Váris 
Az idős tölgyek itt királyfők 
és lombkoronával zöldellők. 
Kérges törzzsel kúsznak magasba 
egy napfény-felhő randevúra. 

Verte őket jeges eső, 
hajlította élénk szélerő, 
de a fafejedelmek állnak, 
mert fentről mindent bölcsen látnak. 

Mély sejtelmes-csodásak vagytok, 
- még ellenszélben is megálltak -! 
Csak száradt ág koppan a földön, 
mit szél görget a tiport rögön. 

Helyet adtok cinke madárnak, 
a cifraruhás szép harkálynak. 
Látogatótok a hamis szajkó 
és jégmadár is, ha hull a hó! 

Erdészek mérnek benneteket, 
derékról vesznek méreteket. 
Tanulnak rólatok, tőletek, 
nemzedékek élnek veletek. 

jövőtök multatokban leheti 
Természet, erdész egyet tehet: 
segítse e szépségeket, 
a soproni „hű" tölgyeseket. 

Sopron, 1953 

- Egészségére, a vendégem volt... 
mondotta kedves zavarában a hölgy, s 
már fordult is vallatói felé. 

- Uraim... kérem, ne bántsák a höl
gyet! Nem látják, hogy milyen készsé
ges, ...áramot adott az első kérésre... a 
kávéért sem kért egy fillért sem... nem 
az a típusú vállalkozó, akit Önöknek 
keresni kell... I lyeneket mondtam, 
minden eredmény nélkül. 

Még egyszer megköszöntem min
dent, s indultam a kocsi felé. Út köz
ben eszembe jutott, hogy van nálam 
néhány Erdészeti Lapok áprilisi szá
ma. (Az, ahol a címlapon a nyomorult 
féllábú 48-as baka büszkén tartja a tri
kolort.) 

- Ha elmentek az urak, kérem, néz
ze át, hátha talál benne búfelejtő ol
vasnivalót - mondottam, és léptem 
volna ki az ajtón. 

- Köszönöm, el fogom olvasni... az 
én fiam erdőmérnök. 

Megáll t a kilincs a kezemben... 
visszafordulva automatikusan meg
kérdeztem... mikor végzett? Szegény 
erdészanyuka zavarában gondolkozott 
egy darabig, majd az egyik polc felé 
nyújtózkodott s a leemelt valétakorsó-
ról olvasta; ezerkilencszázkilencven-
egyben. 

Kilépve a helyiségből, visszafordul
tam. Az asszony a lap címoldalát néz
te. ^ 

Úgy tűnt, hogy a baka biztatóan 
lengette felé rongyos zászlaját. 

Pápai Gábor 


