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A Libanonba látogatók legszebb, s egy-
szersmind legmaradandóbb élményeit
mindenekelõtt a cédrusok, illetve céd-
ruserdõk megtekintése, valamint a ben-
nük eltöltött rövid, ám kellemes idõ je-
lenti. Mint ismeretes, a libanoni cédru-
sok Földünk legidõsebb, s egyben le-
gértékesebb reliktumai. Valamennyi ide-
látogató türelmetlenül várja azt a pilla-
natot, amikor szeme elõtt megjelennek
a cédrusok koronájának sziluettjei,
majd pedig ezek földjére léphet. Az ide-
utazás fáradalmaiért úgyszólván bõsé-
ges kárpótlást érez.

Libanont gyakran nevezik a Kelet
Svájcának, fõvárosát Bejrútot pedig a
kelet kapujának. Az idelátogató azon-
ban úgy érzi, hogy ez az összehasonlí-
tás nagyon egyszerû és szegényes. Li-
banon ugyanis ennél több, amit a láto-
gató akkor tudatosít, amikor megismer-
kedik az ország természeti szépségei-
vel, valamint annak történelmi, kultúrá-
lis és mûvészeti értékeivel.

Igaz, hogy Libanon nem nagy kiter-
jedésû ország, mivel összterülete mind-
össze 11 500 km2.

Északon és keleten Szíriával, délen
Izraellel, míg nyugaton a Földközi-ten-
gerrel határos. Az ország középsõ ré-
szén, a tengerparttal csaknem párhuza-
mosan húzódik a Libanoni hegylánc,
melynek legmagasabb pontját a mint-
egy 3083 méter magas „Kor net Es  Sao-
uda” csúcs képezi. A libanoni-szíriai ha-
tárvonal mentén viszont az Antilibanon
hegylánc vonul végig.

Az ország hegyvidékeit hûvösebb
éghajlat jellemzi, ahol a téli idõszakban
fagyok is elõfordulnak. Határozottan
kuriózumot jelent a libanoni látogató
számára, hogy amikor a téli idõszakban
a délelõtt folyamán nyugodtan fürödhet
a tengerben, még aznap délutánján már
síelhet is, ha akar.

Rendkívül változatos és érdekes Liba-
non történelme. Földje hosszú idõn át
volt Európa, Ázsia és Afrika népei harcá-
nak színhelye. Mivel jelenleg a lakosság
megkülönböztetése nemzetiség szerint
úgyszólván lehetetlen, ezt a feladatot a
vallási felekezetekhez való tartozás által
oldották meg. Az országban két fõ vallá-
si csoportosulás van, nevezetesen a ke-
resztény és a muzulmán, melyek aztán a
gyakorolt szertartások szerint tovább
osztódnak. Csupán a katolikus egyházat
hat különbözõ szertartású felekezet kép-
viseli, melyek közül a legjelentõsebb a
katolikus maronita, s így a köztársaság

államelnöke katolikus maronita lehet,
míg a parlament elnöke csakis muzul-
mán-szunita felekezetû. Hasonlóan a
parlamenti képviselõk száma is a feleke-
zeti hovatartozás szerint oszlik meg. Az
ország államnyelve az arab és a francia
nyelv, míg Bejrútban, a fõvárosban
négy, nevezetesen libanoni, arab, ameri-
kai és francia egyetem mûködik, melye-
ket 37 ország növendékei látogatnak.

Az országban számos mûemlék talál-
ható  a különbözõ történelmi idõkbõl,
köztük Byblos, Földünk legrégibb, ma
is lakott városa, Baalbeck, ahol ma is áll
„Baal Isten” szentélye, valamint Sidon
és Tyrus városa, az egykori Szentföld
legészakibb részén, ahol a biblia szerint
Jézus Krisztus is tanított.

Az ország fõvárosa Bejrút megtekin-
tése után, elindulunk végsõ célunk, az
egyik legidõsebb cédruserdõ felé,
amely Libanonban a négy legidõsebb
mellett napjainkig megmaradt. Útköz-
ben megtekintjük az ország legismer-
tebb múzeumát, ahol egy óriási szikla-
tömb áll, melybe bevésték Libanon va-
lamennyi uralkodójának nevét, akik kö-
zül az elsõ II. Ramses volt (az idõszámí-
tás elõtt a 13. században), míg az utolsó
Gouraud tábornok 1920-ban.

Biblos elhagyása után tovább hala-
dunk Chekka városáig, ahonnan utunk a
Libanon hegylánc oldalán halad tovább,
ahol valamikor hatalmas cédruserdõk áll-
tak, jelenleg azonban csupán talajvédõ
Pinus fenyõk ritka csoportjai találhatók.
Rövidesen eljutunk aztán Beecharré váro-
sába, ahol megkezdõdik utunk végsõ
szakasza. Rövid várakozás után megje-

lennek a hatalmas õsrégi cédrusok koro-
náinak körvonalai, amit valamennyien
úgy értékelünk, mint fáradalmas utazá-
sunk kárpótlását.

Napjainkig mindössze 400 darab céd-
rus maradt meg ezen a területen a Dahr
ek Kadib hegycsúcs alatti hegyoldalon,
2000 m magasságban. A további, eddig
megmaradt cédruserdõ közül kettõ a Li-
banon hegylánc keleti oldalán található,
egy pedig annak nyugati oladalán, Hasra-
un város közelében. A legidõsebb céd-
rusfák kora az általunk meglátogatott er-
dõben jórészt több, mint ezeréves. Közü-
lük a legidõsebbek 6000 évesek, szinte
óriásiak, a fenséges örökzöld öltözetük-
ben hõsiesen néznek fel a gyönyörû kék-
színû libanoni ég felé. A cédrusok több-
ségének magassága 30 méter körül van,
míg mellmagassági átmérõjük 25 méter.
Ezek a cédrusok az emberi történelem leg-
õsibb tanúi, és éppen ezért az „Úr Cédru-
sai” megtisztelõ névvel szokták õket em-
legetni, miszerint cédrusfából gyártották
hajóikat és szarkofágjaikat az egyiptomi
fáraók elsõ dinasztiái. Cédrusfából ké-
szült hajóval hódították meg a tengereket
a fõníciaiak és a babiloniak, s ugyancsak
a libanoni cédrus fájából építette fel a jeru-
zsálemi templomot Salamon, a zsidók ki-
rálya. Megbízható történelmi források
szerint Földünk legrégibb vallási jellegû
építménye, a már említett Baal temploma
ugyancsak cédrusfából épült, amint azt a
19. század történésze Mislín állítja, „rövid-
del a vízözön elõtt“.

Mint a régmúlt idõk örökzöld tanui-
nak látogatói, mi is mély tisztelettel lép-
delünk Földünk e legõsibb cédruserde-
jének földjén. Ugyanakkor hiába szeret-
nénk csupán egyetlen cédrustobozt
emlékül hazavinni, a libanoni kormány
szigorú rendelete értelmében egyetlen
tobozt sem vehet fel senki a földrõl, mi-
vel a jelek szerint újabb cédruserdõket
terveznek Libanonban telepíteni, hi-
szen a cédrus jelképpel lépten-nyomon
találkozunk, mind az állami címeren, a
rendõrök egyensapkáján, az emléktár-
gyakon és másutt.

Az idõ azonban sürget, kénytelenek
vagyunk tehát búcsút venni történel-
münk eme örökzöld tanúitól. Fölszál-
lunk  hát az autóbuszunkba, s egyre in-
kább eltávolodunk a cédruserdõtõl.
Lassan eltûnnek szemünk elõl a cédru-
sok koronáinak körvonalai, s csak em-
lékeinket visszük tovább a libanoni céd-
rusokkal történt találkozásunkról.
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Barangolás a libanoni cédrusok földjén




