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M i u t á n » A m a g y a r b i r o d a l o m történeti v i s z o n y a i n a k
leírása« czimű m u n k á m a t befejeztem vala, néhai b . E ö t v ö s
József, mint a M. T . A k a d é m i a elnöke, az E g y e t e m e s f ö l d 
rajz k é z i k ö n y v é n e k megírására szólított fel. U t ó b b a b u d a 
pesti k. t u d o m á n y e g y e t e m e n a földrajz n y . r. tanárává l e t 
tem. Ezzel u j a b b kötelezettséget v á l l a l t a m az A k a d é m i a
elnökének tett ígéretem beváltására, mert ú g y tartom, a t u 
d o m á n y o s i r o d a l o m ápolására első s o r b a n a t u d o m á n y - és
m ű e g y e t e m tanárai v a n n a k hivatva, s h o g y kötelességeiket
csak félig teljesítik, ha t a n u l m á n y a i k e r e d m é n y é t e g y e d ü l
h a l l g a t ó i k k a l közlik. K e l l , h o g y a t u d o m á n y a nemzet k ö z 
kincsévé váljék

D o l g o z a t o m b a n csak lassan h a l a d t a m

e l ő r e ; m i n t e g y bevezetésül 1 8 7 3 - b a n » É g és F ö l d « c z i m ü
m u n k á m a t a d t a m ki, m e l y b e n az ú g y n e v e z e t t m e n n y i s é g 
tani földrajzot t á r g y a l t a m . H o z z á f o g t a m a természettani
földrajz k i d o l g o z á s á h o z is, de azt e g y e l ő r e félretettem, m i 
v e l Elisée R e c l u s j e l e s m u n k á j a , m e l y e t a K . M. T e r m é 
szettudományi társulat sikerült fordításban kiadott, i r o 
d a l m u n k e b b e l i hézagát k i p ó t o l j a . — A z E g y e t e m e s f ö l d 
rajz, m e l y n e k első kötetét ezennel k ö z r e b o c s á t o m , az e g y e s
földrészek és o r s z á g o k tüzetes leírását f o g l a l j a
Nevezetesen az első kötet
kivül

a Balkáni,

E u r ó p a általános

magában.
viszonyain

A p e n n i n i és Pirenéi félszigeteket tár

g y a l j a ; a m á s o d i k kötet hazánkat, a h a r m a d i k

Európa

t ö b b i országait, a n e g y e d i k Ázsiát és Ausztráliát, az ö t ö d i k
Afrikát és A m e r i k á t fogja leírni. H a z á n k a t

legbővebben

a k a r o m t á r g y a l n i , de déli E u r ó p á t s k ü l ö n ö s e n a B a l k á n i
félszigetet is, b e h a t ó b b a n és részletesebben kellett l e i r n o m ,
s ú g y hiszem, a k ö z ö n s é g n e m f o g j a g á n c s o l n i , h o g y az
első kötet j ó v a l v a s t a g a b b , mint a t ö b b i kötetek lesznek,
m e l y e k e g y e n k i n t l e g f ö l j e b b h a r m i n c z ivre f o g n a k ter
j e d n i . R e m é l e m , h o g y az egész m u n k á t n é g y é v alatt b e 
fejezhetem.
M u n k á m feladatát és czélját m e g lehet Ítélni a m e g 
j e l e n t k ö t e t b ő l . V á z l a t o s , száraz földrajzi

tankönyvekben

nincsen h i á n y u n k , c z é l o m n e m lehetett az, h o g y a z o k n a k
számát szaporítsam. A földrajzi a n y a g o t élvezhető m o d o r 
b a n törekedtem e l ő a d n i ; o l y m u n k á t akartam készíteni,
m e l y olvasható, de a mellett tanulságos is l e g y e n ; a n e v e 
ket és száraz számbeli adatokat el n e m mellőzhettem, de
azok, ú g y hiszem, senkit sem fognak

visszariasztani, ha

csak e g y á l t a l á b a n n é m i f o g é k o n y s á g a és érdeklődése v a n
a földrajzi ismeretek iránt.
A földrajzi n e v e k írására nézve m e g j e g y z e m , h o g y
n e m c s a k a török, szláv stb. eredetű n e v e k e t , h a n e m az
ó k o r i a k a t is m a g y a r o s a n í r o m , igaz, n e m teljes k ö v e t k e z e 
tességgel. N a g y o n is m e g s z o k t u k a n é m e t
az olasz, s p a n y o l stb. s o k k a l ö n á l l ó b b a n

orthografiát;

és k ö v e t k e z e t e 

sebben j á r el.
Budapest, 1 8 8 3 . d e c z e m b e r elején.
D R . H U N F A L V Y JÁNOS.

T A R T A L O M .

ElőSZÓ.

!«!'•

Első Fejezet. Európa általános viszonyai

1

I. Európa neve, határai, tengerei, alakja, "nagysága, tagozódása,
földrajzi fekvése

]

II. Európa domborzati viszonyai, folyói

17

III. Európa éghajlata, növényei, állatai.

27

IV. Európa régi és mostani népei, államai .
Második Fejezet. A Balkáni félszigetről általában .

.
.

.

.

. '.

.
.

.
.

.
.

.
.

34
.

3í)

I. Általános áttekintet, a Balkáni félsziget külső szabása és belső
kialakulása, történetei, ethnografiai képe

.

.

.

.

.

.

.

39

II. A török birodalom hanyatlása, a félsziget új politikai alakulása
Harmadik Fejezet. A Balkáni félsziget éjszaknyugoti része

• • • .

48

•

53

I. Altalános áttekintet, Dalmátország parti tagozódása, hegysé
gei, folyói

.

II. Történelmi áttekintet, Dalmátország lakosai

54
. . . .

.

64

IV. Dalmátország jelen állapota, társadalmi és állami tekintetben .
V. Bosznia és Herczegovina hegységei, folyói, éghajlata, növényei,
állatai

105

III. Dalmátország szigetei, városai, nevezetes vidékei

73

VI. Bosznia és Herczegovina helységei

113
.123

VII. Bosznia és Herczegovina történetei, a magyar és török uralko
dás, az osztrák-magyar megszállás
VIII. Bosznia és Herczegovina jelen állapota
Negyedik Fejezet. Montenegro és Szerbország

"'.

.
.

133
144
154

I. Montenegro neve, fekvése, hegyei, vizei, éghajlata, népessége
és helységei
• 154
II. Szerbország határai, fekvése, folyói, hegységei, éghajlat, ter
ményei
167
III. Szerbia lakosai, történetei, legújabb eseményei

176

IV. Szerbia nevezetes városai és vidékei

190

Ötödik Fejezet. Bolgárország

206

I. Bolgárország fekvése, határai, kiterjedése, hegyei, folyói, ég
hajlata, terményei
II. A bolgárok eredete, történetei, a berlini békekötés
III. Bolgárország nevezetes varosai és vidékei

207
. . . .

220
233

Lap.

Hatodik Fejezet. Európai Törökország
I. Makedonia és Thrákia hegységei, folyói, lakosai . . . . . .
II. Thrákia és Makedonia nevezetes városai és vidékei . . . .
III. Albánia
IV. Keleti Rumélia és Törökország jelen állapota

242
242
260
291
308

Hetedik Fejezet. Görögország

317

I. Általános áttekintés
II. Éjszaki Görögország hegy- és folyórendszerei, tavai . . .
III. Éjszaki Görögország tartományai, lakosai, városai
. . . .
IV. Peloponnészus szabása, tartományai
V. Peloponnészus vidékei, városai
. . . . . . . . . . .
VI. A görög szigetek
VII. Görögország jelen állapotai
Nyolczadik Fejezet. Az Apennini félsziget
I. Itália neve, alakja, szabása, történetei
II. A Pó medenczéje
III. Felső-Olaszország lakosai, városai
.
San Marino köztársaság
IV. Liguria
". .
V. Toskana
VI. A római tartomány, a Márkák, Umbria, az Abruzzók, Molise
VII. Déli Olaszország, Nápoly, Apulia, Kalábria

318'
.

.
.
.
.

VIII. Sziczilia s a környező szigetek
IX. Szárdinia és Korszika

329
344
359
372
381
403
413
414
'428
456
477
477
485
503
529
567
588

X . Az olasz királyság jelen állapota
. . .
Kilenczedik Fejezet. A Pirenéi félsziget
I. Általános áttekintet. Spanyolország és népe, történelmi vázlat

601
612
613

II. Ó- és Uj-Kasztilia, Leon, La Mancha
III. Andalúzia. A Sierra Nevada. Az andalúziai és granadai hegy
fokozatok, a Quadalquivir medenczéje

626

IV. Murcia és Valencia

670

V. A Ealeári és Pithüúzi szigetek
VI. A Pirenéek, az Ebro medenczéje, Katalonia és Aragon. Andorra

680

köztársaság
,
VII. Navarra, Logrono, a Baszk tartományok
VIII. A Kantáberi hegyláncz, Santander, Aszturia, Galícia . . . .
IX. Spanyolország jelen társadalmi és állami viszonyai . . . .
X . Portugallia
Névmutató

.

648

687
700
708
716
724
743

ELSŐ FEJEZET.

Európa általános viszonyai.
RITTER, KARL : Europa, Vorlesungen an der Universität zu
Berlin gehalten, etc. Berlin, 1 8 6 3 . — DANIEL, Hermann Adalbert :
Handbuch der Geographie, ötödik javított kiadás, Lipcse, 1 8 8 2 ;
KLÖDEN, Gustav Adolf, Handbuch der Länder- und «Staatenkunde
von Europa, Berlin. — STEIN- WAPPAEUS : Handbuch der Geographie
und Statistik, siebente Auflage, Leipzig. — GÜTHE : Lehrbuch der
Geographie, neu bearbeitet von H. Wagner, fünfte Auflage, Han
nover. — PESCHEL-KRÜMMEL : Europaeische Staatenkunde etc. Leip
zig. —' BALBI, Adrian, Allgemeine Erdbeschreibung etc. siebente
Auflage, vollkommen neu bearbeitet von Dr. F. Chavannes, Wien ;
GRÉGOIRE : Géographie Générale, physique, politique et économique,
Paris, 1 8 7 6 . — RECLUS, Elisée : Nouvelle Géographie Universelle,
la Terre et les Hommes, Paris. Európát e nagy munka első öt kö
tete tárgyalja, az első kötet 1876-ban, az ötödik pedig 1880-ban
jelent meg.

I.
Európa neve, határai, tengerei, alakja, nagysága, tagozódása, félszige
tei és szigetei, partfejlődése, földrajzi fekvése és világhelyzete.

Minden nép, mihelyt saját országa határain tul veti tekinte
tét, megkülönbözteti azt a szomszédos földterületektől, még pedig
legelsőbben a világtájak szerint. Saját országát a világ közepének
tartván, megnevezi azokat a vidékeket, melyeken a Nap felkel és
lenyugszik. Ázsiának népei, a sinaiak, hinduk, persák, arabok, mos
tanáig sem ismerik a világnak külön földségekre való felosztását,
hanem csak a keletet és nyugatot különböztetik meg, amarra szokHUNFALVY. E G Y E T . FÖLDRAJZ. I . D É L - E U R Ó P A .
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ták arczukat fordítani, mikor imádkoznak ; ezt különösen a mohám
medánok teszik- Azután még a bal és jobb felé eső országokat isme
rik, t. i. az é j k ° t ' ^ délszakot.
A régi hellének szintén igy jártak el, nekik a felkelő Nap or
szágai (dvutohj) Kis- és Elő-Ázsia, a lenyugvó Nap országai pedig
(èojiÉQia) Olaszország és Sziczilia, utóbb pedig Spanyolország is.
Homér még sem Ázsiát, sem Európát nem említi, a Földnek csak
verőfényes és éjjeli oldalát, meg az egyes országok neveit s az ezeket
egymástól elválasztó tengert ismeri. Herodot már megnevezi Ázsiát,
Európát és Libüát. Európáról azt mondja (IV. 4 5 . ) : » Senki sem
tudja, vájjon tengerrel van-e határolva, honnan lett a neve s ki adta
neki.« Megemlíti azután a regét, mely szerint a földrész a türusbeli
lányról* Európáról, neveztetett volna el, kit Zeusz, az ősi Napisten,
elragadott.
9za

s

A Földközi tenger keleti partmellékein lakozó fönikeiek jut
hattak a gondolatra, hogy három külön földrészre osszák a világot,
melyet ők ismertek ; Afrika csak keskeny homokos földnyak által
csatlakozik Ázsiához, Európát mindenütt tenger választja el. Na
gyon hihető azért, hogy tőlük származik a három földrész elneve
zése, a régi mondák és regék is erre utalnak. A nyelvészek Európa
nevét a sémi "ereb" szótól szármasztatják, mely sötétséget, nyugatot^jelenlL; a fönikeiek tehát egyszerűen csak nyugatnak nevezték el
a Földközi tenger szigeteit és országait, melyeket látogattak. Két
ségtelen, hogy e nevezet alatt eleintén csak bizonyos határolt te
rületet értettek, Krétát, Hellászt, Thrácziát. Idő folytán mind tovább
tovább terjesztették ki a helyi nevezet fogalmát, s már Strabo minden
országot, a melyet Európában ismert, azon nevezet alá foglalt.
Vannak, kik Europa nevét hellén szótól származtatják, s ál
lítják, hogy eredetileg szélesen kiterjedő síkságot értettek alatta
Thrácziában vagy Boeotiában, vagy Makedoniában, hol Európa nevű
város is volt. Ritter Károly a hellén és skandináv hitregék s az
illető vidékek természeti, népességi és történelmi viszonyainak alap
ján azt vitatja, hogy Ázsia és Európa nevezetei és fogalmai a Kau
kázusban és környékén keletkeztek. A Kaukázus volt a magas és
szent hegység, az istenek székhelye, honnan a skandináv »ázok«
származtak ; ott lakott az »ázok« népe, melyről mind a hegységet
(Kauk-áz), mind a szomszédos tengert (áz-ov) nevezték el. Apia^
Opia, Ops, Europia, Eurupia, Europa a magas hegység aljában az
Azovi tenderig elterjedő, termékeny síkság, melyen messzire ellehet
látni. — Ámde Ritter fejtegetése erőtetettnek látszik, sokkal hihe-
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tőbb, hogy a hellének Európa és Ázsia neveit a főnikeiektől kölcsö
nözték, nem pedig a Kaukázusban és mellékein lakozó népektől.
Három oldalán tenger határolja Európát; de keleti, épen leg
szélesebb, oldalán Ázsiával van összenőve, ugy hogy tulaj donképen
csak ennek nyugati félszigete. Nincs is oly természeti és földrajzi
viszony, mely azt Ázsiától szabatosan elkülö niti. Azért keleti határa
mindig bizonytalanul ingadozott ide-oda. Herodot nemcsak az Archipelagus és Pontus nyugoti oldalán Ázsiáv al szemben fekvő tartomá
nyokat, hanem a Kaukázustól éjszakra és keletre a Káspi tenger
környékem fekvő országokat s a mai Közép-Ázsia térségeit is Eu
rópához számítja. Azt mondja, hogy Európa nyugatról keletre meszsze túlterjed Ázsián. A későbbi hellén irók, Strabo stb. a Palus
Maeotiszt (Azovi tenger) és Tanaiszt (Don) tekintik Európa keleti
határának. Az Azovi tengerről azt hitték, hogy sokkal messzibbre
nyúlik éjszak felé (Ptolemaeus szerint az E. Sz. 54° 20 ) s hogy
közte és a Fehér tenger között csak keskeny földszoros van (Rhiphaei
Iszthmus). A középkori geographusok nem sokat törődtek a földrészek
határainak szabatos megjelölésével, sőt az újkor elején is még a régiek
meghatározásait követték. Merkator földképein még az Azovi tenger
és Don folyó határolja Európát ; más földképeken ezt a szerepet a
Denepernek, Volgának vagy a Jajk (Ural) folyónak tulajdonítják,
éjszak felé'pedig vagy a Fehér tenger, vagy a Dvina folyó jelöli a
határt.
1

A moszkvai fejdelmek birodalmúkat minden irányban kiter
jesztvén, az ázsiai népek uralkodásának nemcsak a Don és Volga
mellékein vetettek véget, hanem az Urálon átkelve, Szibériát is meg
hóditák, legújabb időben pedig a Kaukázusi tartományokat és K ö 
zép-Ázsia térségeit is elfoglalták. A roppant birodalom közigazga
tási kerületeinek kiszabásánál az orosz kormány nincs tekintettel a
két földrész határaira s általában az európai és ázsiai kormányzó
ságokat nem különbözteti meg egymástól. Ha tehát a kormányzóságok
határait követjük, akkor Europa határával vagy az Urálon innen
kell maradnunk, mint azok teszik, kik a Permi és Asztrakháni kormányzóságokat már Ázsiához számítják, vagy pedig az Urálon túl
kell mennünk, mint most legtöbben teszik. így találjuk ezt Kiepert,
Stieler, Petermann stb. földképein. Sőt az orosz birodalom közigaz
gatási beosztásánál fogva a Kaukázustól délre eső némely tartomá
nyok is Európához szoktak számíttatni.
Ritter Károly nem akarja, hogy a földrés2 határa az orosz
kormány kényétől és szeszélyétől függjön s természeti, ethnographiai,
1*

történelmi és miveltségi határt keres. Pallas nyomán járva, ázt
mondja, hogy Európa természetes határát az Ural vízválasztó gerincze jelöli meg a Jeges tengertől kezdve a Bielaja és Jajk vagyis
Ural folyó forrásáig ; azután a határ délnyugati irányban az Ural
hegység délnyugati erdős tövét követi a Szamara forrásáig; ott meg
szűnik ugyan a hegységi emelkedés, de folytatja az erdőtlen földhát
/Obtsej Szűrt), mely délnyugatra vonul a Volgáig s melyen e folyó
Szaratov és Kamüsin között keresztültör. A földhát azután a Volga
jobb partját szegélyezi egészen a Szarpa forrásvidékéig, onnan pe
dig nyugatra fordul s az alsó Don és Azovi tenger felé vonul. Ez a
földhát, mondja Ritter, képezi tehát Európa határát onnan kezdve,
hol az Ural hegység megszakad ; tőle nyugatra megmivelhető vidé
kek vannak, keletre pedig a homokos és mélyen fekvő puszták terül
nek el, melyek hajdan tengerfenék voltak s hol csak pásztorkodó
népek élnek. Az Obtsej Szűrt a természetes határ s egyszersmind »a
különböző népek, életmód és czivilizáczió határa*. Elisée Reclus kissé
furcsa dolognak tartja, hogy az Ural és Kaukázus vízválasztó gerin
czeit tekintjük két külön földrész természetes határának, mintha
azon hegységek két oldala nem együvé tartoznék s nem egységes
egészet képezne ; azért úgy véli, hogy Európa és Ázsia természetes
határát nem hegységek, hanem mélyedések jelölik meg, melyeket haj
dan tengerágak foglaltak el. Ezek a tengerek a mostani Földközi ten
gert a Jeges óczeánnal kapcsolták össze. Ugyanis a Fekete tenger a
Kaukázus éjszaki oldalán elterülő Manütsi mélyedésen a Káspi ten
gerrel meg az Arai tóval függött össze, odább éjszakra pedig az
Ural keleti oldalán az Obi mentén egészen a Jeges óczeánig nyúlt
el a tenger. A Káspi tó felszíne s éjszaki oldalán a Volgától keletre
az Embán túlig meg éjszakra Kamüsin vidékéig a térségek mélyeb
ben fekszenek, mint a Fekete tenger víztükre, azután a Tobol és Obi
mellékem, a kirgizek pusztáin, még számtalan kisebb-nagyobb, több
nyire sóstó van. Már Pallas bizonyítgatta, hogy a Káspi tó hajdan a
Jeges tengerrel kapcsolatban volt, Humboldt, Cotta, az orosz és más
tudósok ujabb kutatásai pedig kétségtelenné teszik, hogy az említett
vidéken Európa és Ázsia között hajdan tengerág terjedt el. De a
mélyedések, sóstavak s a tenger más nyomai által jellemzett földöv
szintén nem képez oly határvonalt, minőt statisztikai és geographiai
szempontból kívánnunk kellene. Európa minden tekintetben nagyon
különbözik Ázsiától, s nemcsak udvariasságból vagy hiúságból mondjuc azt külön földrésznek, de az átmenet egyik földrészből a má
sikba mind természeti mind népességi és miveltségi tekintetben lassú

és fokozatos, tehát a határvonalt a két földrész között csakis némi
önkénynyel állapithajuk meg.
Legszembetűnőbb az oly határ, melyet tengerek jelölnek meg,
de az ezekből felnyúló szigetekre nézve szintén kétséges lehet néha
hogy a szomszédos földségek közöl melyikhez számíttassanak inkább.
Ilyenkor a tenger mélységei, de néha csak politikai tekintetek * sze
rint döntjük el a kérdést.
Európa tengerei mind az Atlanti óczeánnak részei és tagjai ;
az éjszaki partjait locsoló tenger mathematikai tekintetben ugyan a
Jeges óczeánhoz tartozik, a mennyiben a sarkkörtől éjszakra esik, de
a hajózást azon sem akadályozzák örökös jégmezők ugy, mint az
Amerika és Ázsia éjszaki partjait határoló tengeren.
A Káspi tó, melyet tengernek is nevezünk, most egészen külön
vált vizmedencze, mely a tengertől el van zárva. Mindazonáltal
benne még most is él néhány oly állat, melynek eredeti hazája az
óczeán s nevezetesen a Jeges tenger. Ilyen állatok a fókák, egy kis
rákfaj s néhány halfaj. Vízszintje most 26 méterrel mélyebben van
mint a Feketetengeré, mélysége az éjszaki harmadában, a Terek
torkolata és Mangislak félsziget nyugati csúcsa között képzelt vonalig,
egyremásra csak 5—6, és seholsem több mint 20 m. ; déli részében
sokkal nagyobb, Derbent irányában 8 9 8 , sőt Lenkorantól keletre
1 0 9 8 , ugy hogy feneke amott 9 2 4 , emitt pedig 1124 méternyire ér a
Fekete tenger vízszintje alá. Sótartalma az éjszaki részében, melyet
a Volga elönt s melybe az Ural és Emba is ömlik, oly csekély, hogy
vizét féligsósnak is alig lehet mondani, déli részében, melybe nagy
folyók nem ömlenek, szintén csak 16 ezredrészt tesz.
A geologók kutatásai szerint a mioczén korszakban a Duna
középső és alsó medenczéjét, tehát Magyarország és Erdély legna
gyobb részét, Rumániát, a Fekete tenger mellékeit, Kaukáziát, a
Káspi és Arai tó mellékeit s nyugati Szibériát egészen a Jeges
tengerig egy roppant nagy tenger borította el, mely utóbb lassan
kint eltűnt ; a plioczén és pleisztoczén korszakok alatt a Káspi és
Arai tavak elsőben a Jeges óczeántól, majd a Fekete tengertől s
egymástól is elváltak, azóta pedig folyvást csökkentek.
A Káspi tónak eddigelé csekély jelentősége volt a népek köz
lekedésére és mivelődésére nézve. Hogy európai czivilizáczió és
miveltség van, azt leginkább a Földközi tengernek köszönhetjük. Ha
nincs Földközi tenger, mely Egyiptom, Fönikia, Kis-Ázsia, Hellász,
Itália, Hispánia és Kárthágó partvidékeit locsolja, mely Ázsia,
Afrika és Európaföldségeitelválasztja s egyszersmind összekapcsolja,

az árja, sémi és berber nemzetek érintkezését, anyagi és szellemi
kincseik cserélkezését közvetiti, a partvidékek éghajlati viszonyait
mérsékli, termőképességeket fokozza : az ókor történelme bizonyára
nem szólna semmit a fönikeiek kereskedelméről és gyarmatairól,
Hellász dicsőségéről, tudományáról és művészetéről, Róma világ
uralkodásáról ; a nyugati népek talán még most is eredeti barbár
ságban sínylenének, s állapotuk alig volna különb, mint a közép
afrikai négereké. Az ókor művelt népei mind ugy voltak letelepedve
a Középtenger szélein, mint, Plató szavai szerint, a békák valamely
mocsár köré gyülekeznek.
A Földközi tenger, mint a geologok kutatásaiból kitetszik, a
mioczén korszak után is mind körvonalaira, mind kiterjedésére
nézve ismételve változott. Aránylag nem régi időben össze volt kap
csolva a Veres tengerrel és Indiai óczeánnal, de az Atlanti óczeánnal nem közlekedett, mert Afrika mind Spanyolország déli csúcsá
nál mind Szicziliánál összefüggött Európával. A Tuniszi félsziget
keleti oldalán a Szürtiszi tenger messze benyúlt Afrika belsejébe
s'a Zahara mély fekvésű térségeit borítja vala el. Kis félszigetek,
minő Hellász és Peloponnézus, sőt apró szigetek, mint Málta, hajdan
nagy földségekkel voltak egyesítve, ellenben nagy síkságok, mint a
Pó és Rhône síkságai hajdan tengeröblök voltak. A folyók szakadat
lan működése, a partvidékek és tengerfenék lassú vagy hirteleni in
gadozásai folytonosan megváltoztatják a szárazföld .és tenger elosz
lását és körvonalait.
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Mostanában a szorosabb értelemben vett Földközi tenger a
Gibraltári szorostól a szíriai partokig nyugatról keletre majdnem
4 2 hosszúsági fokon ( 4 1 ° 41') terjed el, s ágaival együtt 2 . 9 8 7 , 0 0 0
• kilóm, területet borít be. Partjainak hossza a sok be- és kihajlás
miatt aránylag igen nagy, s egész vízkörnyéke körülbelől 6 . 8 7 0 , 0 0 0
• kilóm., tehát Európa területének több mint két harmadát teszi.
Ebből a nagy területből Afrikára 4 . 5 0 0 , 0 0 0 , Európára 1 . 7 7 0 , 0 0 0 és
Ázsiára 6 0 0 , 0 0 0 • kilóm. esik. Maga a tulajdonképeni Földközi
tenger keleti és nyugati medenczére oszlik, melyeket Sziczilia s az
innen Afrika felé vonuló tengeralatti küszöb választ el egymástól.
Mindegyik medencze ismét két részre szakad, a& egyiket Kréta
osztja kétfelé, a másikat Korszika és Szardínia. A főtengerhez azu
tán mellékágak csatlakoznak, éjszakkeíet felé a Fekete tenger két
fiók medenczéjével, t. i. az Azovi és Marmara tengerekkel ; Kis-Ázsia
és Görögország között a szigetekkel behintett Égéi tenger terül el,
kisebb nagyobb oldalöbleivel; a Balkáni és Apennini félszigetek

között az Adriai tenger nyomul be messzire éjszaknyugat felé, mint
az Olasz félszigetnek tengeri hasonmása ; ennek délfelé a Szürtiszi
öböl felel meg.
E különböző tengerrészek nemcsak kiterjedésre és alakra, ha
nem mélységre nézve is nagyon elütnek egymástóL Az Azovi tenger
kis víztükör s inkább csak sós mocsár, melysége egyremásra csak
9—10 m., nagy hajók be sem mehetnek abba s Jenikale előtt kény
telenek horgonyt vetni. A Fekete tengernek mélysége sokkal na
gyobb, közepe táján 1830 m., helyenként 1957 m. is tesz; legsekélyebb az a része, mely a Várna felől Szebasztopol felé képzelt vo
naltól éjszakra esik, t. i. az Odesszai öböl, ott a mélység legfeljebb
109 m. ; keleti és déli partjai közelében jóval nagyobb mélységek
vannak, t. i. 180—366 m.
A Boszporus s a Dardanellák tengerszorosai olyanok, mint a
folyók medrei, mélységök a 30 métert kevés helyen haladja meg. A
Marmara tenger kis medenczéje aránylag nagyon mély, t. i. 841,
sőt Peschel szerint 1343 m. mélységet is találtak benne.
Az Egéi tenger fenekén az emelkedések és mélyedések na
gyon gyorsan váltakoznak, épen ugy, mint a környező partvidékeken.
De nincs benne oly mélységi vonal, mely szerint meg lehetne
határozni, a belőle felnyúló sok sziget közöl melyek tartoznak KisÁzsiához s melyek Görögországhoz. Legnagyobb mélységeit épen a
két félsziget közelében találták, t. i. Szamosz és Chiosz között s a
Peloponnézus délkeleti nyúlványánál ; amott a mélység 1225, emitt
1116—1317 m. Más helyeken alig haladja meg az 500—600 m.
Kréta éjszaki, keleti és déli oldalait sokkal mélyebb tenger környezi,
ott a mélységek 1830—2000 m. között változnak s Krétától és
Cziprustól délre a Földközi tenger keleti medenczéjének egyik mély
teknője terjed el nyugatról keletre a szíriai partok közeléig. Kréta
és Alexandria között a legnagyobb mélység 3347 m. A Nilus déltája
felé lassanként emelkedik a tenger feneke, a szíriai partok felé me
gint nagyobb mélységek vannak.
Kréta és Sziczilia között az Ión tengerben mélyebb teknő van,
ott 3970 m. mélységeket is találtak. Tehát a Földközi tenger leg
mélyebb vájadéka körülbelől annak a közepén van. Az Ión tenger
mélységes vidékeit az Adriai tengertől az Otrantói szorosban levő'
fenékhátak[választják el, e szorosnak legnagyobb mélysége csak 731
m. Odább éjszakra az Adriai tenger legmélyebb vidéke terül el, mely
Brindizi és Raguza között 1039. m. E. völgyeléstől éjszakra küszöb
van, m«Jj at^rarganói félsziget felől apró szigetkéken át Curzoláig

terjed, azután ismét mélyebb vidék következik, de mélységei csak
180—311 m. tesznek. ^
Nyugat felől az Ión tengert Sziczilia s azon tengeralatti kü
szöb határolja, mely annak partjától a Tuniszi félsziget felé terjed.
Sziczilia és Afrika között csak egy keskeny völgyelés van, mely
Pantellaria sziget felől keletre Malta felé húzódik, s melynek mély
sége 914 m. Hasonló mélységű kerek katlan attól éjszakra és délre
Linoza szirtsziget, meg Malta nyugoti oldalán is van. Különben a
mélységek 183 és 366 m. között változnak; vannak sekélyebb zá
tonyok is. A mélységi viszonyoknál fogva Malta, Gozzo és Pantella
ria szigetek kétségkívül Szicziliához, tehát Európához tartoznak,
Linoza és Lampeduza pedig Afrikához valók.
A nyilas, melyen Sziczilia és Afrika között a Földközi ten
ger keleti medenczéje a nyugatival közlekedik, egyremásra csak
200 s legfeljebb400 m. mélységű. A nyugati medenczének mély
sége, ugy látszik, általában véve kisebb, mint a Sziriai és Ión
tengereké, még 3000 m. mélységet sem találtak abban. A Türrhéni
tenger legnagyobb mélysége 1875, a Baleari tengeré Menorka szi
gettől éjszakra 2450, attól délre 2899, az Ibériai tengeré 2592 m.
A z Atlanti cceántól a Földközi tengert a Gibraltári szorosban való
küszöb választja el. E tengerszorosnak legsekélyebb részét azonban
nem a G-ibraltári sziklafok és Ceuta között, hanem odább nyu
gatra találjuk, hol a szoros tölcsérszerüen az Atlanti oczeánba nyilik. Gibraltar és Ceuta között a mélység 920 m. is tesz, odább nyu
gatra legfeljebb 320 m., sőt helyenként alig 200 m.
Minthogy tehát a Földközi tengert szigetek és félszigetek kü
lönböző medenczékre és ágakra osztják, fenekének mélységei nagyon
változók s közlekedése az óczeánnal csak egy keskeny és sekély szo
roson történik : azért az mind mozgásaira, mind hőmérsékleti viszo
nyaira és sótartalmára nézve sok sajátságot mutat. Dagálya és apá
lya általában véve csekély ; Andalúzia és Marokkó partjainál ár
apálya felette változó ; Katalónia, Francziaország, Liguria, Nápoly,
Kis-Azsia, Sziria és Egyiptom partjai mentében dagálya alig észre
vehető, ellenben Sziczilia nyugati partjainál s az Adriai tengerben
egy, sőt ha vihar fokozza, itt-ott három métert is tesz. A Messzinai
szorosban s az Eubőai Euripuszban a dagály és apály váltakozó ör
vényléseket okoz, a Gabesi öbölben pedig a dagály és apály egészen
szabályosan követi egymást, ugy mint az oczeánban. A Fekete ten
gerben még semmi dagályt sem vettek észre.
A Földközi tenger áramlásai is nagyon külömbözők és sza-

bálytalanok ; nincs oly általános áramlás, mely az egész tengeren
Gibraltártól a Sziriai partokig érezhető volna. Mindenütt csak hely
beli okokból, az Atlanti óczeánnak a Gibraltári szoroson való beömléséből, nagy folyamok áradásaiból, széljárásokból vagy az elpárolgási viszonyokból eredő különös áramlásokat tapasztaltak.
A z Azovi és Fekete tengerekbe nagy és bővizű folyók ömlenek,
az elpárolgás pedig aránylag csekély ; onnan van, hogy az Azovi
tengerből a Jenikalei szoroson a Fekete tengerbe s ebből a Kon
stantinápolyi szoroson és Dardanellákon át a Görög tengerbe mint
valóságos folyam ömlik a viz. A Fekete tengerbe azonban a Görög
és Marmara tengerből is ömlik egy áramlás, mely a felszíni áram
lás alatt és vele ellenkező irányban halad. Ha oly áramlás nem volna,
mely a Fekete tengerbe sósvizet szállít, akkor az már régen egészen
megédesült volna, igy is sokkal kisebb a sótartalma, mint a Földközi
tengeré, mert ez csak 16—19 ezredrészt tesz.
A tulajdonképeni Földközi tenger Európa déli partjai s a
sülevényes Afrika között terjed el, nem messze a szomjas Zaharától.
Azért az elpárolgása igen nagy, s egy-egy évben legalább két mé
ternyi vizréteggel ér föl. Az a vízmennyiség, melyet a tenger közvetetlenül az esőtől kap, évenkint körülbelől egy méternyi, a beléje
ömlő összes folyóktól eredő vízmennyiség pedig alig 25 centiméter
nyi vizréteget képez. Tehát vízállása évenkint legalább / méterrel
apadna, ha a hiányt az Atlanti óczeán ki nem pótolná. Csakugyan
a Gibraltári szoroson benyomuló felszíni áramlás oly erős, hogy fo
lyama Sziczilia partjáig érezhető. Egyébiránt, mint minden más
áramlást, úgy azt is oldalvásti örvények s ellenkező irányban menő
mellékfolyamok kisérik s azonfelül a mélységben a sósabb és ennél
fogva nehezebb víz a Földközi tengerből az Atlanti oczeánba
nyomul.
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Marokko és Algéria partjai mentén szabályos áramlás van,
mely nyugatról keletre tart ; az Adriai tengerben egy parti áramlás
a keleti oldalon délről éjszakra, a nyugati oldalon pedig éjszakról
délre halad ; a franczia partokon a Rhône torkolata felől nyugatra
Cette és Port-Vendres felé tart az áramlás.
A sok kiszökő félsziget és hegyfok, valamint a szorúlatok és
fenékbeli sekélységek által sokféleképen módosított és akadályozott
részintes áramlások a Földközi tenger egyes medenczéinek vizét
nem keverik és kavarják fel annyira, hogy sótartalma és hőmérsék
lete egyenlően eloszolhassék. A Fekete tenger sótartalma aránylag
csekély, a tulajdonképeni Földközi tenger sótartalma pedig a nagy

elpárolgás miatt nagyobb, mint az Atlanti óczeáné. Ebben a sótar
talom egyremásra 3 6 ezredrészt tesz, a Földközi tengerben pedig
3 8 ezredrészt. Továbbá az óczeánban a különböző hőmérsékletű
vizrétegek szabályosan helyezkednek egymás fölé, úgy, hogy a mély
ségben a víz leghidegebb s hőmérséklete közel van a fagyóponthoz,
feljebb aztán fokonkint melegebb és melegebb vízrétegek vannak. A
Földközi tengerben a vizrétegek hőmérséklete csak bizonyos^ körülbelől 3 0 0 méternyi mélységig csökken szabályszerűen, nagyobb
mélységben a víz mérséklete mindig egyenlő marad 1 2 és 1 3 fok
között. Mig pl. az Atlanti óczeánban 3 0 0 0 — 4 0 0 0 méternyi mély
ségben mindenütt a víz 2 . ° , a Földközi tengerben ily mélységben
1 2 . ° mérsékletet találtak. Tehát e tengerben a vízrészecskék moz
gása mélységi és magassági irányban is csekély, a víz a nagy mély
ségekben mozdulatlanul vesztegel és tesped, rendkívül megtelik
szénsavas anyagokkal, ugy hogy abban állatok sem élhetnek. Míg
az óczeánban a legnagyobb mélységeket is sokféle állat népesíti, a
Földközi tengerben már 3 2 0 méternyi mélységben síri nyugalom és
csend uralkodik, vagy legalább az állati élet rendkívül csekély. Ugy
látszik, hogy ezt a folyók által beléje hordott sok lengő szilárdrész
is okozza ; feneke többnyire iszapos.
6
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Az Atlanti oczeán Portugallia és Spanyolország partjainál
mindenütt mély s ezektől 6 0 — 8 0 kilóm, távolságban már 1 8 3 0 mé
ternyi. Az Azóri szigeteket a szomszédos földségektől 3 6 6 0 m. mély
tenger választja el, tehát azok szorosan véve sem Európához, sem
Afrikához nem tartoznak, hanem oczeáni szigetek. A Viszkajai öböl
szintén nagyon mély, 3 6 6 0 m., sőt közepe táján 4 7 9 8 m. E szerint
Európa délnyugati szélén a határok már nagyon régiek, s változást
nem igen szenvedtek.
Máskép van a dolog Európa éjszaknyugati határaival. Francziaország Bretagne nevü félszigete, valamint Anglia és Írország
délnyugati földcsúcsai irányában jó messzire kell nyugat felé men
nünk, mígnem 1 8 0 0 m. mélységeket találunk. Skótország és
Iszland között egy hosszú fenékhát terül el, melynek közepes mély
sége csak 9 1 5 m., mely tehát Iszlandot Európához kapcsolja. A tá
voleső sziget faunája is tanúsítja, hogy az a mi földrészünknek füg
geléke, s a költöző madarak még most is Iszlandból Nagybritannián
át vándorolnak dél felé.
Kétségtelen, hogy a Brit szigetek Európához tartoznak s haj
dan a szomszédos Francziaországgal közvetetlenül összefüggtek. A
tengerág, mely őket most elválasztja, aránylag nem régen támadt,

bizonyosan a jeges korszak után, mikor Európát már ember népe
sítette. A szigetek faunája és flórája terjesen megegyez a szomszédos
országokéval s a Csatorna mélysége Dover és Calais között csak 3 6
m. és seholaem éri el az 5 5 métert. A z Éjszaki tenger is aránylag
új időben keletkezett, s egészben véve sekély, mélysége 7 3 és 1 4 6
méter között változik. De Norvégia délnyugati partjai közelében s a
Szkager Rákban nagyobb mélységet leltek, t. i. 5 1 2 — 7 3 1 m. A ' K a t tegat már ismét sokkal sekélyebb, legfeljebb 9 9 m.
Mikor a Brit szigetek Francziaországhoz még szárazon vol
tak kapcsolva, akkor a Jüt félsziget Svédország déli csúcsához volt
nőve, ugy hogy a Balt tenger még nem közlekedett az Éjszaki tengerrel,
hanem a Ladoga és Onega orosz tavakon át a Fehér tengerrel volt
kapcsolatban. Ezt onnan következtethetjük, hogy mind a svéd, mind
az orosz nagy tavakban még most is élnek oly állatok, melyek a
Jeges tengerből származnak. Azután a Ladoga feneke 3 0 0 , az Onegáé 1 0 7 méterrel mélyebb, mint a Balt tenger víztükre.
Mikor a Keleti tenger éjszak felé a Jeges tengerrel függött
össze, dél felé is messzire lenyúlt s Németország egész éjszaki al
földjét, valamint Oroszország nyugati és éjszaki síkságait lepte el.
Abban az időben tehát Közép-Európa éghajlati viszonyai nagyon
különbözhettek a mostaniaktól, a nyár okvetetlenül hűvösebb és
esősebb volt. Lyell angol geolog a Keleti tenger ama nagy kiterje
désének s a Jeges tengerrel való összefüggésének tulajdonítja az
úgynevezett jégkorszak beállását Európában.
Mostanában a Balt tenger csak igen sekély öböl, melynek
mélysége csak néhány helyen haladja meg a 1 8 0 métert. Legmé
lyebb Gotland sziget környékein, hol az 2 5 6 — 3 0 2 méterre sülyed.
Keleti része egészben véve mélyebb, mint nyugati része. Sótartalma
általában véve csekély, nyugati részében 1 0 ezredrészt, keleti részei
ben csak 7. ezredrészt tesz, a Bothniai ágban még annyit sem. A
hőmérsékletre nézve a legújabb vizsgálatok azt tanúsítják, hogy
nyáron a Balt tengerben a legmélyebb helyeken a víz mérséke 0—2°,
a nyudati sekélyebb vidékeken mindig legalább 8 ' ° , a keleti mé
lyebb vidékeken pedig sohasem több mint 3 ' .
B
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Miként a Gibraltári szorosban és Boszporusban, ugy az éjszaki
és keleti tengereket összekapcsoló szorosokban is kettős áramlás van :
felszíni, melynél fogva az édesebb és könnyebb víz a Keleti tenger
ből az Éj szakiba ömlik, s mélységi, mely a sósabb vizet az Éjszaki
tengerből a Keletibe szállítja. Ez a mélységi áramlás egyenest Hol
stein partjainak tart s Pommeránia és Porosz tartomány partjainak

mentén keletre halad ; a mere csak halad, ott mindenütt a mélység
ben a viz sótartalma nagyobb mint a felszínen.
körülménynek
nagy befolyása van az állatok elterjedésére. A Balt tengerben csak
oly állatfajok élhetnek, melyek kisebb sótartalommal is beérik, a
fajok száma tehát csekély, de annál népesebbek az egyes fajok. M i 
nél csekélyebb a sótartalom, annál kevesebb faj él ottan, de e kevés
faj annál inkább szaporodik. Ily fajok különösen holmi férgek és
apró rákok. Ezek legnagyobb mennyiségben a Balt tenger éjszaki és
éjszakkeleti vidékein fordulnak elő, s oda sereglenek a halak, me
lyeknek azok táplálékul szolgálnak. Azért a mélységi sós áramlás
tól éjszakra eső vidékeken a halászat legnyereségesebb.
Az Éjszaki és Balt tenger Európa éjszaknyugati országaira
és népeire nézve épen oly jelentős, mint a Földközi tenger annak
déli országaira nézve.
Norvégia nyugati meredek partjai közelében a tenger általá
ban véve mély, többnyire 1 8 0 méternél mélyebb, de a partoktól
1 3 0 — 1 5 0 kilométernyi távolságban zátonyok sorakoznak, melyek
mélysége csak 1 1 0 — 1 4 6 m. Ez aránylag sekély zátonyok a L o foti szigetek közelében a halászat fővidékei. A z a határvonal, mely
nél a tenger a 2 0 0 0 m. mélységet eléri, Norvégia partjaitól 2 1 0 —
2 3 0 kilométernyi távolságban húzódik el, a Lofoti szigetek éjszaki
oldalán nyugatra kanyarodik, s az Éjszaki fok és Spitzberga között
a tenger mélysége legfeljebb 5 4 0 m. Tehát Spitzberga Európához
volna számitható, valamint Nóvaja-Zemlyá s Kolgujev is ; az utóbbi
szigeteket csak 1 8 0 m. mély tenger választja el. —• A Fejér tenger
legnagyobb mélysége a Kandalakszi öbölben 2 6 6 m.
A partvidékek földtani s a határos tengerek mélységi viszo
nyai tanúsítják, hogy Európának alakja, külső szabása és kiterje
dése a mostanit megelőző geológiai korszakokban más volt mint
jelenben. Általában a tenger és szárazföld érintkezési vonala, tago
zódása és eloszlása nem állandó, hanem folytonos változásokat szen
ved. Ha a környező tengerek feneke csak 2 0 0 méterrel emelkednék,
Európa legott elvesztené mostani kecses szabását, gazdag tagozó
dását, mert a Brit szigeteket környező tengerek és tengerágak, az
Éjszaki és Keleti tengerek eltűnnének és csak a Szkager-Rak]mélyedése maradna meg. Európa partjai a Viszkajai öböl felől messzire
elhúzódnának éjszak-nyugatra a Brit szigeteken túl ; a Fejér ten
ger is elzárt belföldi tóvá alakulna s Kolgujev sziget száraz földszo
roson összenőne Kola félszigettel. A Földközi tenger s az ezt szegé
lyező partvidékek is más alakot nyernének. Európa kiterjedése kö-
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rülbelől egy negyedrésszel növekednék, t. i. az egész tengeralatti
partszegély fölmerülne, mely a földrésznek mintegy láthatatlan tal
pazata, de egyúttal elvesztené szigeteit és félszigeteit, melyeknek
felsőbbségét köszönheti a többi földrészek felett.
Ha ellenkezőleg azt képzeljük magunknak, hogy egész Euró
pának felszíne egyaránt 2 0 0 méterrel süly ed, akkor az merőben
egyes szigetekre szakadna szét, kiterjedése körülbelől felényivel
csökkenne, mert minden alföldje tenger alá merülne. A Brit szige
tek jobbára elenyésznének, Skandinávia hosszan elnyúló szigetté
válnék, Finnországból is csak kis sziget maradna meg, maga Orosz
ország nagy szigetté zsugorodnék össze. Spanyolország is elszakadna
Francziaországtól, összefüggő területet csak az Alpok, Apenninek
Kárpátok, Balkán és a hozzájok csatlakozó fensíkok meg hegycso
portok képeznének.
Európa alakja a két belső tengerénél, t. i. a Földközi és É j 
szaki meg Balt tengereknél, meg az ezekből kiágazó tengeröblök
nél fogva, nagyon szabálytalan ; hosszanti tengelye keletről délnyu
gatra húzódik. Egybefüggő folytonos területe a keleti oldalán leg
szélesebb, onnan nyugatra menve, mind keskenyebbé válik, mind job
ban ki van vagdalva messzire benyúló tengerágakkal. Legnagyobb
kiterjedése abban az irányban van, mely Portugallia délnyugati csú
csától, Sz. Yincze hegyfoktól, éjszakkeletre a Karai öbölig tart, an
nak a vonalnak hossza 5 9 2 0 kilóm. Legnagyobb szélessége éjszak
ról délre, az Éjszaki és Matapani hegyfokok között, 3 8 4 5 kilóm.,
legkisebb szélessége az Ujj csatorna és Lioni tengeröböl között 6 3 3 ,
a Viszkájai és Lioni öblök között pedig 3 7 0 kilóm. Szélessége annál
kisebb, minél inkább távozunk Ázsiától ; a Vajgacsi tengerszorostól
a Káspi tóig 2 6 6 4 , Archangelszktől a Deneper torkolatáig 2 2 2 0 ,
Rigától Konstantinápolyig 1 7 7 6 , az Odera torkolata és Trieszt kö
zött 1 1 1 0 km.
Ha a szigeteket és félszigeteket egyenes vonalokkal elvágjuk,
majdnem derékszögletü háromszöget nyerünk, mely Európa foly
tonos testét, mintegy törzsét fogja be. E háromszögnek derékszöglete
a Káspi tó éjszaki végére esik, átfogója pedig a Vajgacsi tenger
szorostól délnyugatra Bayonne városig ér. A háromszögű folytonos
terület nagysága körülbelől 6 . 3 4 0 , 0 0 0 • kilóm.
A benyúló tengerágak a földrész testéből annak éjszaki, nyu
gati és déli oldalain kilencz kisebb-nagyobb félszigetet mint meg
annyi tagot vágnak ki. Kola félszigetnek legkisebb a jelentősége ;
azután a nagy Skandináviai félsziget következik, mely a Balt ten-
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ger nyugati oldalán nyúlik el s dél felé két ágra szakad : ezekbe az
Éjszaki és Balt tengerek között éjszakra terjedő Jüt félsziget éke
lődik. Ez ugyan csak lapos foldhat, mégis partjaiba számos öböl
vágódik be ; Skandinávia partjai még sokkal több és hosszabb öböl
lel vannak szeldelve. Holland félsziget jobbára mélyen fekvő delta,
melyet csak magas töltésekkel lehet a tenger ellen megvédeni. Nor
mandia és Bretagne félszigete nyugatra az óczeánra szolgál, sziklás
hegyhát; partjai szintén nagyon szaggatottak. De Európa legjelen
tősebb félszigetei annale déli oldalán a Földközi tengerbe nyúlnak
be, t, i. a Pirenéi, Apennini, és Balkáni félszigetek. Ezekhez képest
a negyedik déli félsziget, t. i.Krimia, egészen jelentéktelen földdarab.
A z említett összes félszigeteknek nagysága körülbelől 2 . 7 5 0 , 0 0 0
• kilóm. Hozzájok járulnak azután a kisebb-nagyobb szigetek, mint
Nagybritannia és Írország, a Faröiek, Iszland, a dán szigetek, a
Baleárok, Elba, Korszika, Szardinia és Sziczilia, Kandia, az Ión és
Gör^g tenger szigetcsoportjai és még más kisebb szigetek. A z euró
pai szigetek összes kiterjedése körülbelől 6 4 0 , 0 0 0 • km. Európa
területének nagysága, Iszland és Nóvaja-Zemlyá nélkül, kerekszám
mal 9 . 7 3 0 , 0 0 0 • km.,*), ebből tehát a félszigetekre és szigetekre
3 . 3 9 0 , 0 0 0 • km. esik; e szerint I^irópa tagjai az egész területé
nek majdnem egy harmadát foglalják el. S minthogy tagjainak part
széle is nagyon meg van szaggatva és kivagdalva, azért Európa
partjainak kifejlődése aránylag igen nagy, t. i. azoknak egész hoszsza több mint 5 0 , 0 0 0 km., miből a szigetekre kerekszámmal 1 0 , 0 0 0
km. jut; tehát Európa területének 1 9 4 • kilométerére már 1 km.
partvonal esik.
Hy kedvező szabása egy másik földrésznek sincsen.Ha Európának
mértani kör alakja volna, akkor körülete kerék számmal csak 1 0 , 0 0 0
km. tenne, tettleg pedig tengerpartjainak hossza' ötször nagyobb.
Mennyivel kedvezőbb Európa partkifejlődése mint a többi
földrészeké, az a következő egybeállításból tűnik ki :
Európa

Ázsia

Afrika

Éjszak-Amerika Dél-Amerika

Ausztrália

Kiterjedés.. 9.730,000 44.581,000 29.823,000 20.421,000 17.751,000 7.700,000
Mértani kö
rűiét
10,000
23,342
19,122
16,083
15,037
9,834
Partkifejlődós
50,000
57,750
28,500
48,230
25,770
14,400
Arány amórtanikörület
s partkifej
lődés között
1:5-0
1:2*5
1:1*5
1:3*0
1:1*7
1:1*5
*) Ii. Behm und "Wagner : Die Bevölkerung der Erde, Petermanns Mit
theilungen etc. Ergänzungsheft Nr. 69, 1882.

E szerint Európában a szárazföld és tenger kölcsönös érint
kezése és egymásra hatása a legnagyobb mértékben létesül, Euró
pának aránylag legtöbb tengeri határa van. Vele e tekintetben csak
Éj szak-Amerika versenyez, de ennek partkifejlődéséből igen nagy
rész a Jeges tengerre esik, mely a rendes forgalomra és hajózásra
nézve értéktelen. Egész partkifejlődéséből körülbelől 8230 kilóm,
hasznavehetetlen. Ázsiának éjszaki partját is még csak egyszer si
került hajón megkerülni s abból vagy 10,750 kilóm, a rendes ha
józásra szintén hasznavehetetlen. Európa partja pedig egész hoszszában használható, jóllehet nem mindenütt kínálkoznak egyaránt
alkalmas természeti kikötők. A Jeges tenger felé eső éjszaki part
ját, az Éjszaki hegyfoktól a Vajgacs szorosig, is látogathatják a ha
jók, noha az nagyon kopár és kietlen ; hossza mintegy 4000 kilóm.
Az Atlanti oczeán és egyes részei által batárolt nyugati partjának
hossza több mint négyszer akkora s mindenféle alkalmas kikötőkben
bővelkedik. Nem sokkal rövidebb Európának déli partja a Föld
közi tenger és ennek ágai felé, mert hossza körülbelül 11,300 km.
s az sokkal kedvezőbben van tagolva, mint a vele szemben eső ázsiai
és afrikai ellenpart.
Mindegyik nagyobb félsziget, sőt a nagyobb szigetek is fel
váltva nagy szerepet vittek az európai nemzetek történelmében. El
sőben Görögország, »az óvilág eme legszebb földrajzi egyedisége «
uralkodott a Földközi tengeren, mely akkor a világforgalomnak főszínhelye volt. Azután Itália kerekedett felül, s az olasz városok a
középkorban is közvetítették a világkereskedést. Az indiai ut meg
nyílása Afrika körül s Amerika felfedeztetése a Pirenéi félsziget
birtokába juttatta a világkereskedést. Genuát és Velenczét Kadiz,
Szevilla és Lisszabon váltották fel. Azután a hanyatlásnak indult
Spanyolországtól és Portugalliától a tenger hullámaival küzködő
hollandiai köztársaság vette át a gazdag örökséget. Mostanában
pedig Nagybritannia a világ fővására, mert neki aránylag legtöbb,
legtágasabb és legalkalmasabb oczeáni kikötője van. Most London
a világforgalom központja, a Föld legnépesebb városa, ámde lehet
séges, hogy időfolytában az a központ ismét helyet cserél. A nagy
változások, melyek nem sokkal több mint 2000 év alatt Európa fél
szigetei és szigetei viszonyos jelentőségére nézve történtek, azt ta
núsítják, hogy a földrajzi tényezők értéke nem állandó, hanem a
körülményekhez, a fejlődés fokozatához képest módosul. Oly föld
rajzi alakulatok, melyek bizonyos körülmények között nagyon ked
vező hatással voltak, idő folytán súlyos akadályokká válhatnak. így

azok a keskeny öbölkék és apró félszigetek, a hegyekkel övezett kis
völgyek és lapályok, melyek hajdan az apró görög államok kelet
kezését és felvirágzását előmozdították, s mindazok a körülmények,
melyeknél fogva Athéna kikötője a Földközi tenger főkikötőjévé
válhatott, a mostani viszonyok között mind a tengeri, mind a szá
razföldi nagy forgalmat csak nehezítik és hátráltatják.
Európának nemcsak kedvező szabása van, hanem földrajzi
fekvése is annak mondható. Ugyanis, a keleti félgömbön fekszik az
É. Sz. 36. és 71. s a K H. 8. és 70. fokai között ; legéjszakibb pontja
az Ejflzaki hcgyfokJM!agerAszigeten Norvégiában, legdélibb pontjai
a Tarifa hegyfok Spanyolországban s Matapan hegyfök^Gförögországban ; legnjugatibb pontja La Rocca hegy fok Lisszabon közelé
ben -s legkeletibb pontja az éjszaki Uralnál a Kara folyó torkolata.
Európa tehát legnagyobb részt az éjszaki mérsékelt földövben fek
szik, és csak kis része nyúlik be a fagyos övbe. Egyaránt távol esik
a földsark dermesztő, s az egyenlítő tikkasztó lehelletétől. Csak leg
végső tagjai : Iszland, Spitzberga s Nóvaja-Zemlyá részesülnek à
saukvidékek fagyában, mely Amerika és Ázsia egész éjszaki vidékeire kiterjed.
De még nevezetesebb körülmény az, hogy Európa viszonyos
helyzete, azaz a többi földrészekre vonatkozó fekvése is nagyon kedvező. Ugyanis Európa az éjszakkeleti földségi félgömbnek a közepén
fekszik, ellentétben Ausztráliával, mely a délnyugati oczeáni félgömb
közepét foglalja el. A nagy földségi övben, melyet aránylag csak
keskeny tengerek szakasztanak meg, Európa a középső földrész,
melyet Éjszak-Amerika, Afrika és Ázsia öveznek. E-szeririt Európa
mindezekkel a földrészekkel legkönnyebben juthatott érintkezésbe,
csereyiszonyba. Legtávolabb esik Amerikától, de az Atlanti oczeán
éjszaki része, mely azt ettől elválasztja, a Déli oczeánhoz képest csak
keskeny beltenger, melyen keresztül a gőzhajók most már néhány
nap alatt teszik meg az utat s melynek szembeeső ellenpartjait
már több helyen a táviró is összekapcsolja. Európát úgyszólván
csak belső tengerek veszik körül, nem pedig a földkerekség roppant
kiterjedésű külső óczeánja. Az éjszaki sarkvidéktől sem választja el
igen nagy tenger, azokhoz is aránylag közel esik, noha örök jégme
zők nem szegélyezik seholsem.
Európa népei elsőben a két földközi tengeren, a délin, t. i. a
tulajdodképeni Földközi tengeren s az éj szakin, t. i. az Éjszaki és
Balt tengeren közlekedhettek a közel eső ellenpartokkal s elsőben
kisebb területen fejthették ki erejöket, hajózási tehetségeiket és vál-
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lalkozási szellemüket. Miután ekként megizmosodtak, az Atlanti
óczeánnak távolabb eső ellenpartjait is fölkereshették, a belső ten
gerekből kivezető sokféle utakon nyomról nyomra tovább haladva,
a nagy világtengerek titkait s az azokon túl levő legtávolabbi föld
részeket is fölleplezhették. Európa csakugyan már kedvező helyzezeténél fogva arra volt és van hivatva, hogy az egész földkerekség
ről föllebbentse a fátyolt, hogy valamennyi tengeren uralkodjék, az
összes földrészeket és népeket kölcsönös érintkezésbe hozza, s a
czivilizáczió és miveltség áldásaiban részesítse.

II.
Európa domborzati viszonyai, hegységei, fensíkjai és alföldjei, hegységei és
völgyeinek csapása, folyói.

Európának nemcsak vízszintes szabása, földrajzi fekvése és
világhelyzete, hanem plasztikája, domborzati viszonyai is nagyon
kedvezők. Fölszine változatos, mint már Strabo megjegyzé, hegyek
kel és lapályokkal van átszőve. A különböző földalakulatokat mind
megtaláljuk Európában, a szélesen kiterjedő nyílt alföldeket, a fel
púposodott felsíkokat, a hegyekkel megrakott felföldeket, a töme
ges, gerinczes és csoportban rendezkedő kis, középszerű és magas
hegységeket s a fel- és alföldeket összekapcsoló fokozatos lejtősége
ket. De mind e különböző földalakúlatok kellő arányban vannak a
földrész kiterjedésével, középszerű nagyságúak, könnyen áttekint
hetők, lassú átmenetek által egymásba olvadók. Nincsenek oly óriási
hegylánczok, mint Ázsiában a Himalaja, Künlün és Tiensan s DélAmerikában az Andok kordillerája, melyek a népeket mint megmászhatatlan sorompók egymástól elválasztják ; nincsenek oly rop
pant és rideg föltérségek, mint Ázsiában, melyek a közlekedést még
a magas hegységeknél is jobban akadályozzák, s nincsenek oly rémítő
sivatagok, mint Afrikában a Zahara s Ázsiában és Amerikában a
homok, kavics és agyag sivatagok. Nagy kiterjedésű sülevényes vagy
mocsáros, fagyos vagy forró alföldek sincsenek, mint más földrészek
ben. Európában a különböző vidékek között is nagyobb az összhang
s kisebb az ellentét, mint másutt, a természet megkímélte földré
szünket a viszonyok szélsőségeitől.
Legnagyobb ellentét van Európa délnyugati és éjszakkeleti
része között. A délnyugati rész mind földtani, mind domborzati teHUNFAT/VY. E G Y E T . FÖLDRAJZ. I. DÉL-EURÓPA.
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kintetben sokkal változatosabb, sokkal tagoltabb, mint az éjszakke
leti rész, melyben a földrétegek nagy kiterjedésben, úgyszólván min
den háborgatás nélkül rakódtak le s települések utóbb sem zavar
tatott meg. A délnyugati részben a földrétegek sokféleképen meg
vannak szakadozva, áttörve és feltűrve, hézagaikat és hasadékaikat
különböző kitódulási kőzetek töltik ki és ragasztják össze, kis terü
leten mélyedések és emelkedések, mindenféle réteges és tömeg-kőze
tek váltakoznak.
A z összefüggő hegyes vidékek Európa testén háromszöget ké
peznek, melynek alapja dél felé, csúcsa éjszaknyugat felé van for
dítva. A hegységi háromszög alapja az Alpok, melyek épen köze
pett terülnek el az egyenlítő és éjszaki sark között ; oldalait egy
máshoz fűződő kisebb hegységek képezik s belsejét is azok töltik ki.
A nyugati oldalon a francziaországi hegységek, a keleti oldalon a
Kárpátok hegysorai, közepett Németország és Ausztria hegységei
terjednek el, melyek éjszak felé fokozatosan kisebbedve, végre a
síksággal olvadnak össze. A francziaországi középhegységeket, vala
mint a Kárpátokat is völgyek és kisebb-nagyobb alsíkok választ
ják el az Alpoktól, de azok a hegységek, melyek az olasz s a török
görög félszigeteket ágazzak be, t. i. az Apenninek s a Balkán hegy
rendszere, közvetetlenül csatlakoznak hozzájok, míg a Pirenéeket s
a spanyol-portugál félsziget többi hegységeit a Rhône völgyiapálya
és a tenger választja el tőlük.
A magas hegységek öve déli Európán húzódik végig, az Atlanti
óczeántól a Görög tengerig. Nyugati tagja a szorosabb értelemben
vett Pirenéi hegység, középső s legmagasabb tagja az Alpok, keleti
tagja a Balkán. E hegységi öv elválasztja déli Európát középső Eu
rópától, mert egyszersmind égalji határ. De nem képez oly válasz
tófalat, mint a Himalaja, nemcsak meg van szakasztva a Pirenéek
és Alpok között, hanem mindenütt járható völgyek mélyednek be a
hegységek tömegébe s főgerinczeiken oly rések vannak, melyeken a
közlekedés lehetséges. S épen az Alpokat, melyeknek ormai és csú
csai legnagyobb magasságra emelkednek, s melyeken legnagyobb
hómezők és jegesek vannak, minden irányban szeldelik tágas hoszszanti és jól kifejlődött harántvölgyek, ugy, hogy azok aránylag leglakhatóbbak, legkönnyebben átjárhatók. Hágóik közepes magassága
csekélyebb, mint a Pirenéek lánczolatának hágóié. A Pirenéek ke
véssé kirovátkolt bástyafal gyanánt emelkednek s rajtuk csak ke
vés ösvény és út vezet át, de a két tenger mellett, nyugati és keleti
szélükön, könnyen megkerülhetők. Az Alpokon számos kocsiút visz

át, s most már vasutak is szegik. Nyugati szárnyuk hegycsoport
jai a Grenuai tengeröböltől a Mont-Blanc-ig mind magasabbra
emelkednek, 2000 méterről több mint 4000 méterig, de a hegyláncz
épen ott legkeskenyebb, hol legmagasabb csúcsai tornyosulnak, s
ugyanott aránylag mélyen bevágódott hágók vannak. A magas sa
rokbástyánál a hegyláncz keletre fordul s a Berni felföld és MonteRosa hatalmas csoportjain túl keletre lassankint letörpül ; Svájcztól
keletre már nincs csúcs, mely a 4000 métert elérné ; azután Tirolon
túl a hegyláncz mindjobban kiszélesedik, de csúcsai és hágói mind
alacsonyabbak. Bécs délköre táján az Alpok szélessége 400 km., de
ott már nincsenek havas és jeges csúcsok, s a széthajló hegyágak kö
zött már igen tágas völgyek nyílnak.
A sokkal alacsonyabb Balkán hegység bajosan járható ugyan,
de leginkább csak azért, mert ott az ember nem iparkodott még a
természet akadályait elhárítani, nem építette még a kellő utakat,
sőt inkább a közlekedés akadályait növelte.
A Kárpátok délkeleti sarkán tul keletre az alsó Duna síksága
s a Fekete tenger legéjszakibb öble terjed el ; odább keletre a Krimia félsziget déli partját szegélyező hegység emelkedik, melyet a
Keresi tengerszoros s Taman félsziget mocsáros lapálya a Kaukázus
hegylánczolatától választ el. E magas hegylánczolat éjszaknyugati
szárnya, mely a Fekete tenger partját szegélyezi, a Kárpátok dél
keleti sarkával majdnem egyazon földrajzi szélességben emelkedik,
s azért Ritter a Kaukázust ugy tekinti, mint az Európa derekán át
vonuló hegységi diagonalis legdélkeletibb tagját. E hegységi átszögellő ferde irányban szegi a szélességi és délköröket, éjszaknyugatra
haladván, Vesztfáliáig, Osznabrück és Münszter vidékéig terjed ; a
hosszú vonal közepe táján a Magas Tátra emelkedik. E vonal csak
ugyan megjelöli a határt, melyen innen Európa változatos hegyvi
dékei vannak, túl pedig az egyhangú nagy síkság terül el, mely az
Uralig ér, e hegyláncz déli oldalán pedig az ázsiai nagy alföldhez
csatlakozik.
Az Ural Európa és Ázsia határán teljesen elszigetelt hegy
láncz, melynek keleti oldala a Tobol és Obi síkságaira meredekül
ereszkedik, nyugati oldala pedig előhegyekre és hullámos földhátakra
támaszkodik.
Elszigetelt hegységek foglalják el Európa szigeteit is, Skan
dinávia hegyes felsíkjait pedig alföldek és tengerek választják el a
többi felföldektől,
Kelet-Európa nagy síksága a Kárpátoktól az Uralig s a Kau-
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kázuatól a Jeges tengerig terjed, tehát a földrésznek több mint fe
lét foglalja el ; délkeleti oldalán az Ural és Káspi tó között az ázsiai
pusztákkal, délnyugati szögletében, a Duna torkolatvidékén az oláh
országi síksággal függ össze. Kettős lejtősödése van : éjszaki a Jeges,
Fehér- és Balt-tengerek felé s déli a Káspi tó és Fekete tenger felé ;
a vízválasztó az éjszaki felében éjszakkeletről, az Ural felől, délnyu
gatra, a Kárpátok felé, húzódik. Széles földhátak vonulnak rajta^ vé
gig, melyeket a folyók többnyire keresztül törtek. Az alsó Visztula felől
a nagy síkság tovább terjed nyugat felé, s a hegységi háromszög
éjszaki és nyugati oldalán levő nyugat-európai síksághoz csatlakozik,
mely azonban sokkal keskenyebb s nyugatra menve, mind keskenyebb
határok közé szorul egyfelől a tenger, másfelől a hegységek miatt.
Francziaország nyugati oldalán a síkság egészen a Pirenéekig ter
jed. Legalacsonyabb vidékei Belgiumban és Hollandiában vannak,
hol az helyenkint a tenger szintje alá merül. A Balt tenger mellé
kén a földhátak jóval magasabbak és sok kisebb-nagyobb tómedenczékkel vannak megrakva; ellenben a Fekete tenger mellékén a
földhátak sülevényes puszták. A z egész nagy síkságnak kiterjedése
nyugatról keletre körülbelől 3 7 0 0 km., szélessége változó, a Harz
hegység és Éjszaki tenger között csak 1 4 8 , de a Jeges tenger és
Káspi tó között több mint 2 , 2 2 0 km.
A hegységi háromszög belsejében s a félszigeteken meg szigete
ken levő síkságok és alföldek aránylag csekélyek ; köztük legnagyobb
a magyar alföld ; azután a kis magyar síkság, a lombard-velenczei
síkság, s a Rhône, Ebro és Quadalquivir alsíkjai következnek.
A magyar alföld tenger feletti közepes magassága 1 0 0 m., az
orosz nagy síkságé 1 6 7 m. ; a németországi alföldé 1 2 0 m. ; az A l 
pok legmagasabb hegycsúcsa, a Mont-Blanc 4 8 1 0 , a Pirenéek leg
magasabb csúcsa, a Pic d'Anethou (Maladetta) 3 4 0 4 , a Kaukázus
ban a Kaszbek 5 0 4 3 s az Elbrusz 5 6 3 2 m. E kaukázusi hegycsú
csok, Európa legmagasabb pontjai, ha t. i. őket Európának akarjuk
tulajdonítani, különben a Mont-Blanc az uralkodó pont. A felsíkok
közül legmagasabbak a Pirenéi félsziget belső felsíkjai s az Alpokra
támaszkodó svájczi és bajor felsíkok, amazok közepes magassága
mintegy 6 0 0 , emezeké pedig 5 0 0 m. Mindazáltal a felsíkok és nagy
térségek tömeges emelkedésöknél fogva többet nyomnak a földrész
általános közepes magasságára nézve, mint a sokkal magasabb, de
nem oly tömeges, és csak keskeny ormaikkal és gerinczeikkel meg
egyes nyúlánk csúcsaikkal nagy magasságra tornyosuló hegységek.

Humboldt Sándor az első kísérletet tevé a földségek tenger
fölötti közepes magasságának kiszámítására. Szerinte Európának
közepes magassága 2 0 5 , Ázsiáé 3 5 1 , Éjszak-Amerikáé 2 2 8 , DélAmerikáé 3 4 5 , a két Amerikáé együttvéve 2 8 5 méter volna, ha t. i.
az emelkedések, hegységek és felsíkok tömegével a mélységeket ki
től thetnők, s igy a fölszin minden egyenetlenségeit kisimíthatnók.
Tehát Európa a legalacsonyabb földség volna. Ujabb időben Leipoldt Grusztáv újra megejté Európára nézve e számítást, sokkal tel
jesebb és helyesebb adatok alapján ; ő úgy találá, hogy Európa kö
zepes magassága 296*8, vagyis kerék számmal 3 0 0 m. így alkalma
sint Ázsia s a két Amerika közepes magasságát is valamivel na
gyobbra kell tennünk, mint Humboldt tette, Afrika közepes magas
sága körülbelől akkora, mint Ázsiáé, Ausztráliáé bizonyosan kisebb,
mint Európáé.
Mind Humboldt, mind Leipoldt, Sonklar és mások számításai
ból kitetszik, hogy a hegységek tömege vagyis köbtartalma kisebb,
mint első pillanatra vélnők. így Leipoldt szerint a Pirenéek tömege
csak 8.!, az Alpoké 2 7 . méterrel magasbítaná Európa felszínét, el
lenben a Pirenéi félsziget, melynek közepes magassága nagy felsík
jainál fogva 7 0 0 m., a földség felszínén egyenlően elszórva ezt 4 3
méterrel emelné. Magok a földségek a tenger mélységeiből mint
roppant nagy föltérségek emelkednek ki, s a vízből kibukkanó részöknek széles tengeralatti talpazatuk van; ily nagy tömegekhez
képest a hegylánczok csak jelentéktelen redők és ránczok, a földké
peken túlságosan nagyítva kell azokat ábrázolnunk, hogy feltűn
jenek.
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Jóllehet a hegységek tömegei aránylag nem nagyok, mégis
igen nagy befolyásuk van az égalji viszonyokra, a növények és álla
tok elterjedésére, a népek költözködésére, letelepedésére és mivelődésére. Délnyugati Európa hegységi háromszöge s különösen magas
hegységeinek öve döntő befolyást gyakorolt az európai államok ala
kulására. A z Alpok s az éjszakkeleti és délkeleti ágazataikhoz csat
lakozó Kárpátok és Balkán hegyrendszerei roppant szélességű pajzst
képeznek, mely nyugati és déli Európát oltalmazza. Valamennyi
európai nemzetnek bölcsője Ázsiában rengett, Ázsiából költöztek
be mind az ősi, történelem előtti, mind a későbbi népek. Midőn
nyugat felé költözködtek, előttük tárva-nyitva volt a széles kapu az
Ural és Káspi tó között. Tovább költözve délnyugatra a Kaukázus
éjszaki oldalán elterülő síkságra jutottak s a Fekete tenger éjszaki
oldalán a keleti Kárpátok hosszú ívéig akadály nélkül nyomulhattak

előre. Itt a nagy hegyláncz sorompója állotta el utjokat, túl rajta
pedig a völgyek és meredekségek erdős rengetege terült el, mely az
ősi időben alig volt járható. Ha a Kárpátokat délfelől megkerül
ték, a Fekete tenger nyugati oldalán elsőben az Al-Duna tavaira
és mocsaraira akadtak, melyeken csak bajjal lábolhattak át s tovább
menve, uj sorompóba ütköztek, melyet a Balkán és éjszaki ágazatai
a Kárpátok déli lánczolatával képeznek ; csak a Duna keskeny szorosa
nyílt meg előttük. A hóditó momád népek, hozzá levén szokva a
nyílt pusztákhoz, nem igen bocsátkoztak bele a hegységek tömkele
gébe s veszélyes völgyszorosokba, inkább éjszaknyugatra fordultak s
a hegységi diagonalis mentén haladtak előre Németország éjszaki
síkságán, honnan azután éjszakra, nyugatra és délre a kisebb hegy
ségeken át terjeszkedhettek el. Az ellenségtől szorított népek bizo
nyára a hegységekbe is beleszorultak, sőt azok menedékül szolgál
tak nekik. így történt, hogy minden nagy hegység sokféle néptöredé
kek lakóhelyévé lett. E tekintetben különösen a Kaukázus egyik
legnevezetesebb hegység, a keletről nyugatra költöző népek mind
éjszaki, mind déli oldalán nyomultak előre, egymást üldözve és szo
rongatva. A legyőzött népek töredékei a legrégibb időtől^ fogva a
magas hegység ormai között kerestek és találtak menedékei, s így a
Kaukázus a legkülönbözőbb népségek hazájává lett. így az Al-Duna
tartományai, a Balkán s részint a Kárpátok is sokféle népek és faj
ták töredékeinek gyülőhelyévé lettek, s a különböző nemzetiségek
keveréke mai napiglan megmaradt.
Azon népek, melyek a Káspi tó déli oldalát megkerülve, a Kau
kázustól délre eső hegyes fensíkokon át nyomultak elő nyugatra,
Kis-Azsia partjaira jutottak s Európába csakis tengeren költözhet
tek be. De a mely népek ezt az utat választották, azok nem lehettek
többé nomádok, már a miveltség magasabb fokán kellett állaniok,
a hajóépítéshez kellett érteniök. Akár mint tengeri rablók, akár
mint békés kereskedők, akár mint hódítók szerepeltek és látogat
ták meg az átellenes szigeteket és partvidékeket, bizonyosan ma
gasabb míveltségnek hintették el magvait. Azután a hajón érkezők
száma nem lehetett igen nagy, hajón egyszerre csak kis csapatok
hagyhatták el ősi hazájokat s kereshettek új hazát, egész nemzetek
csak szárazon költözködhettek, útközben barmaikat legeltetve. A ha
jón érkező aránylag kis csapatok különböző időben, hol az egyik
hol a másik parton kötöttek ki ; ott érintkezésbe jutottak a más
nyelvű, szokású és miveltségü ben szülöttekkel, kik rendesen szám
mal felülmúlták a jövevényeket. E kölcsönös érintkezésből fejlő-

dött ki egyes vidékeken a magasabb anyagi és szellemi niíveltség S erre nézve nagyon kedvező körülmény volt az, hogy Európa
déli része oly sok szigetre és félszigetre s ezek is partjaik szabásánál
és hegységeik hálózatánál fogva számos külön tartományra sza
kadnak, így az Égéi tenger mindegyik szigete, Hellász és Peloponnézus mindegyik vidéke külön helyi miveltség központjává válhatott.
A z egyes hellén államok az állami szerkezetre, a társadalmi
állapotokra és szellemi míveltségre, még a nyelvre nézve is kü
lönböztek egymástól, de azért mégis hellének voltak és maradtak
akár fönikeiek, akár egyiptomiak vagy más keleti jövevények hintet
ték el kebelökben a miveltség első magvait. Lassankint a Földközi
tenger partjain köröskörül fejlődött ki ama miveltség, mely a szel
lem szabadságán alapult, mely bensőbb, egyedibb, magasztosabb
volt, mint a keleti népek míveltsége, s nagyonis megelőzte az éjszak
keleti Európa végtelen térségem bolyongó népek mivelődését.
A z Alpok öve s a hozzája csatlakozó hegységek a Kárpátoktól
a Pindusig úgyszólván két külön világot határolnak, melyeknek tör
ténelmi fejlődése nagyon különböző volt. Mindazáltal az a hegységi
öv nem oly bástyafal, mely a kétfelőli közlekedést egyáltalában lehe
tetlenné tenné. A hegyek közé megvonúlt lakosok mindenkor közve
títhettek némi közlekedést az ellenkező lejtőségeken és síkságokon
megtelepedett népek között. Ok ismerték az átjárókat, melyeken
utóbb kényelmes utak épültek. Most sokkal sűrűbb, sőt nagyon élénk
és folytonos a délnyugati hegységi meg éjszakkeleti síksági Európa
közlekedése ; az európai miveltség általánossá lett az egész földségen,
az összes európai államok és nemzetek kölcsönös és szoros viszony
ban vannak egymással, mindazonáltal a természeti tényezők még
most is érvényesitik hatásukat, a nyugati és közép-európai államok
még mindig megelőzik a keleti nagy birodalmat.
Oly területek, melyek nagy kiterjedésben csekély domborzati
változásokat mutatnak, nemcsak felszínileg egyhangúak, hanem föld
tani szerkezetök is nagyon egyforma, tehát ott a lakosok nemzet
gazdasági élete sem lehet változatos és gazdag ; az egész nagy terü
leten ugyanaz a lakosok főfoglalkozása és keresete. Oroszországban
a földrétegek Skandinávia és Finnország ősrégi tömegkőzetekből és
palákból való roppant nagy sziklaháta, az Ural, Kaukázus és a
Podoliai gránithát között nagyszerű teknőt alkotva települnek, csak
nem minden hézag és változatosság nélkül. A mennyiben az ily
nagy területen lerakódott földrétegekben hasznos ásványok és érezek
előfordulnak, rendesen nagy tömegekben vannak meg s könnyen sok

helyen egyaránt kiaknázhatók. Ez csakugyan mind Skandináviában
mind Oroszországban az eset ; amott a kristályos palákban tömérdek
vasmennyiségek vannak, emitt a kőszent tartalmazó rétegek sok ezer
kilométernyi kiterjedésben mutatkoznak. De az ily szerkezetű vidé
kek mindig egyoldalúvá teszik a nemzetgazdasági életet, s gyakran
csak bizonyos míveltségi fokozaton, bizonyos előzmények után érté
kesíthetők kellően. Ellenben oly területek, melyeket változatos dom
borzat jellemez, földtani tekintetben is nagy változatosságot mutat
nak. Ott a földkéreg szerkezete a rétegek megszakasztása, eltolatása,
feltűrődése s a kitörési kőzetek kitódulása miatt sokkal jobban van
feltárva, a föld gyomrának kincsei többfélék, az egész talaj többféle
nemzetgazdasági foglalkozást enged, sőt követel, tehát a lakosok
élete is változatosabb, gazdagabb és sikeresebb. S ebben gyöke
redzik déli és nyugati Európának felsőbbsége keleti és éjszaki
Európa felett.
A főhegységek csapása nem vág össze a földrész hosszanti
tengelyével. Az Alpok, Kárpátok s a Balkán a hozzája csatlakozó
hegységi tömkeleggel különböző lánczokból és csoportokból összetet,
és bonyolódott hegyrendszerek. A többi hegységek sokkal egyszerűb
bek és szabályosabbak s emelkedéseik, valamint a mélyedések csapá
sában néhány uralkodó irányt lehet megkülönböztetni.
Legegyszerűbb és legszabályosabb hegységek a Pirenéek, Ural
és Kaukázus, melyek leginkább egyenesvonalú hegysorokból állanak
a Pirenéekben és Kaukázusban a hegy sorok kelet-nyugati, az Urai
ban éjszak-déli irányban csapnak.
Különben az emelkedésekben és völgyelésekben általán vévet
három főirány az uralkodó: a délnyugat-éjszakkeleti, délkelet-éjszak
nyugati s a dél-éj szaki.
Délnyugat-éjszakkeleti irányban csapnak
az Erczhegység
Csehországban, a Fichtel hegység két szárnya, a Rajnamelléki pala"
hegység, Meklenburg , Pommeránia, Porosz tartomány földhátai ;
Magyarországban az éjszaknyugati Határlánczolat, a Kis- és NagyFátra, a Cserhát, Vértes és Bakony, a Vág, Nyitra és Garan völ
gyeinek középső részei, a Tisza völgye Csaptól Szolnokig, a Balaton ;
Nagybritanniában Wales hegységei, Cornwallis néhány dombsora,
Írország délnyugati hegysorai ; Francziaországban Bretagne hegy
sorai ; Oroszországban a Néva, Szvir, Szuchona és Vicsegda völgyei,
a középső Pecsora egyik szakasza s néhány jobboldali mellékvize.
Délkelet-éjszaknyugati irányban csapnak: a Cseh és Bajor
erdő, a Fichtel hegység nyugati része, a Frank és Thüringiai erdc>

a Harz hegység főtömege, a Szudéták, az Aller, alsó Vézer, Havel
és alsó Elba, némely meklenburgi földhát ; Magyarországban a Kár
pátok éjszakkeleti Határlánczolata, a Vihorlát-G-utin, továbbá
Horvát- és Dalmátország, Herczegovina és Bosnyákország hegysé
gei ; azután éjszakon Svédország déli magaslatai, Bornholm-sziget
partszegélyei, a dán szigetek és Jütland krétaszirtjei ; Oroszország
ban a Ladoga és Onega tavak, az Onega folyó alsó szakasza, a
Dvina, Mézen s a felső Pecsora, a Timan és Pae-Choi hegyágak s
Finnország legtöbb tava.
Dél-éj szaki irányt követnek : Németországban a Fekete-erdő
és Vogézek, a Haardt, Odenwald, Speszszart és Vogel hegység, a
Fulda és középső Vézer partjait szegélyező magaslatok, a Rhön
hegység s a frank Jura; Magyarországban az Eperjes-Tokaji hegy
láncz, Erdélyben a Hargita s Persányi hegység, a Duna völgye
Vácztól Vukovárig, a Tiszáé Szolnoktól Titelig, a Fertő.
A z emelkedések és völgyek e megegyező csapása bizonyára
nem esetleges, de a hegységek egyenlő csapásából korántsem követ
keztethetjük, hogy azok egyidőben keletkeztek és hogy egyneműek.
Alaposabb földtani kutatások bebizonyitották, hogy Elie de Beaumont tévedett, midőn azt vitatá, hogy az egyenlő irányban csapó
hegységek egyazon időben támadtak.
Európa folyóhálózata szintén kedvező. Folyói ugyan nem oly
óriási nagyságúak, mint Amerika és Ázsia folyói, de sokkal jobban
vannak elosztva s az egész földséget behálózzák mint éltető erek s
minden irányban haladván, a környező tengerekbe ömlenek s így
utat nyitnak a földség belső vidékeibe. Nincs Európában oly terület,
mely a tengertől el van zárva, melynek nincsen lefolyása a tenger
felé. Ez pedig nagyon kedvező körülmény, mert az elzárt benföldi
medenczék, melyekben minden málladék és törmelék összehalmozó
dik, többnyire terméketlen sós sivatagok. Európa főfolyói két köz
pontból erednek s forrásvidékeik egymáshoz közel esnek, a külön
böző irányban menő folyók csatornák által összekapcsolhatók. Egyik
központ az Alpokban van, hói a Rhône, Ticino (a Pó mellékvize),
Adige, Rajna, Inn s a Rajna és Duna más mellékfolyói erednek,
mely folyók tehát hat különböző tengerbe ömlenek : az orosz nagy
síksági központban hat nagy folyó ered, melyek négy benföldi ten
gerbe szakadnak.
Európa folyói közül elsőben is megkülönböztetjük azokat,
melyek a szigeteken és félszigeteken folynak s ennél fogva többnyire
rövidek és hajózásra nem alkalmasak; továbbá azokat, melyek a

földség derekában, még pedig a hegységi háromszögben folynak, ide
tartozik a Duna, mely a Volga után Európa legnagyobb folyója ;
azután azokat, melyek a hegységi háromszögben erednek, de középső
vagy legalább alsó szakaszaik az éjszaknyugati alföldet szeldelik ;
ide tartozik többek között a Rajna ; azután azokat, melyek a hegy
ségi háromszög szélén erednek s az éjszakkeleti alföldet szeldelik ;
végül azokat, melyek az éjszakkeleti alföldön erednek s többnyire
csekély eséssel lomhán folydogálnak.
Egészben véve Európának két fő lejtősödése van, éjszaknyu
gati és délkeleti, amazon a folyók a Jeges-és Atlanti-oczeán, emezen
pedig a Káspi-tó, Fekete- és Földközi-tenger felé ömlenek. A két
lejtősödés között elkanyarodó fő vízválasztó a Tarifa hegyfoknál
kezdődik s onnan a Sierra Nevádán, Pirenéeken, Cevenneken, Alpo
kon és Kárpátokon át éjszakkeletre az Uralnak tart. A másik víz
választó az előbbitől éjszakra esik s a Kárpátok és Szudéták felől
Németország közepén keresztül a Rajna felé vonul.
Európa főfolyóinak egész hossza és vizkörnyékök kiterjedése
Strelbitzky legújabb meghatározásai szerint a következő : *)
folyó neve. À tenger, melybe szakad, A folyó hossza,
Volga
Káspi
3183 km.
Duna
Ural

Fekete

2466

Káspi

2328

»

Viz környéke.
1.458,894 •
81,399

Deneper

Fekete

1712

Don

Azovi

1578

»

Pecsora

Jegestenger

1483

»

Rajna

Éjszaki

1141

Dnyeszter

Fekete

1040

76,860

Elba

Éjszaki

986

143,327

Visztula

Balt

960

191,406

526,946
430,252

»

329,497
196,304

82,525

»
»

Atlanti

912

Atlanti

875

Mézen

799

78,759

Puero

Jeges
Atlanti

781

Düna

Balt

757

95,068
83,399

Ebro
Rhône

Földközi

757

99,&22

»

720

98,885

Niémen
Bug (déli)

Balt
Fekete

Szajna

Atlanti

Odera

Balt

»

»

121,092

Tajo
Loire

704

»

90,548

688

»

67,920

685
682

km.

»

816,947

»

77,769
44,423

*) L. Superficie de 1' Europe, établie par J. Strelbitsky, général d' étatmajor russe ; St. Petersbourg, 1882.

A folyó jieve, a tenger, melybe szakad, a folyó hossza,
Kuban
Fekete
651 km.
Quadalquivir
Atlanti
601 »
Dvina
Jegestenger
576
Po

570

Adriai

vizkörnyéke.
55,657 •
55,892

km.

»

365,373
74,907

»
»

»

»

Gironde
554

84,811

Glommen

Balt

525

41,258

Quadiana

Atlanti

509

65,520

(Garonne, Dordogne) Atlanti

»

Terek

Káspi

480

59,706

Maricza

Földközi

437

53,846

»

Né va

Balt

55

288,972

»

A mellékfolyók közül legnagyobbak :
Kama
Oka
Viatka

a Volgáé

»
a Kamáé

524,757 • km.
241,395

960

Belaja
Tisza
Száva

1585 km.
1136

»

912
a Dunáé

888

»

860

Ufa

a Bélájáé

848

Vicsegda

a Dvináé

800

Desna

a Deneperé

704

Dráva

a Dunáé

699

Maros

a Tiszáé

629

>

»

»

130,937

»

140,086

»

153,711

»

97,361
52,375

»
»
»

118,356
86,851

»

40,775

»

43,958

»

«

Európa tavai leginkább két központ körűi csoportosulnak, t. i.
az Alpok s a Balt-tenger körül. — Vájjon az európai folyóvizek évi
vízmennyisége fogyott-e az erdőpusztítások következtében, mint né
melyek állítják, az még mindig vitás kérdés. Déli Európa kisebb
folyói, úgy látszik, csakugyan megfogytak.

ni.
Európa éghajlata, hőmérsékleti és esözési viszonyai, növényei és állatai.

Kedvezőnek mondhattuk Európa szabását és domborzatát s
ugyancsak kedvezőnek mondhatjuk éghajlatát is. A forró földövbe
egyik része sem ér, sőt attól a legdélibb vidékei is több mint 1400
km. távolságra esnek ; legéjszakibb részei benyúlnak ugyan a hideg
övbe, de azok sem oly fagyosak, mint Amerika és Ázsia éjszaki
vidékei. Keleti vidékeire Ázsia, déli részeire Afrika szomszédsága
gyakorol befolyást, de legnagyobb részén az Atlanti óczeán hatása
érezhető; általában Európának nincs vidéke, melynek távolsága
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valamely tengertói 6 0 0 km.-nél nagyobb volna, s azért a tenger mér
sékelő hatása egyik földrészen sem érezhető annyira, mint' Európá
ban. A z Atlanti oczeán hatása kelet felé a kur Haff vidékéről délre a
Duna torkolatára húzott vonalig tapasztalható kisebb-nagyobb mér
tékben, úgy hogy az éghajlat csak e vonaltól keletre ölt igazán földségi,
azaz szélsőséges jellemet, csak azon keleti vidékeken fokozza Ázsia
szomszédsága a nyári meleget és téli hideget. A z éghajlati ellenté
tek az éjszaki és déli s a nyugati és keleti vidékek között ugyan elég
nagyok, s a megfigyelt legnagyobb légmérsékleti szélsőségek —
5 0 ° C. és + 4 1 ° C. ; mindazonáltal az ellentétek egészben véve
kisebbek, mint más földrészeken, s nincsenek oly éghajlati szélsősé
gek, melyek az ellentétes vidékek lakosainak közlekedését és meg
honosodását teljesen megakadályoznák.
A z aránylag enyhe telet Európa annak köszönheti, hogy az
Atlanti óczeán éjszakra áramló meleg vizei, az úgynevezett Golf
áramlás, Éjszak-Amerika szabásánál s a Föld forgásánál fogva keleti
irányba tereltetnek, Európa nyugati partjai mentében pedig északra
kanyarodnak. E meleg oczeáni folyam Európa nyugati és éjszaki
vidékeit melengeti, hatása olyan, mintha a földrészt a sarktól el
néhány szélességi fokkal az egyenlítőhöz vinné közelebb. A szél
áramlások is kedvezők : a nyugati vidékeken s jó messzire befelé a
délnyugati szél uralkodik, mely szintén a forróöv melegét hozza
magával. De még az északnyugati, éjszaki és éjszakkeleti szelek sem
oly hidegek, mint Ázsiában és Amerikában.
Mindezen okoknál fogva Európában az évi közepes légmér
séklet 5 — 1 0 , sőt 1 5 fokkal magasabb mint Ázsiában és Ameriká
ban ugyanazon földrajzi szélesség alatt.
Általában véve nyugati Európában a hőmérséklet magasabb,
változásai kisebbek, mint keleti Európában, hol kivált a tél nagyon
kemény. A nyári közepes mérséklet a különböző vidékeken sokkal
kisebb különbséget mutat, mint a téli közepes mérséklet ; a legme
legebb hónapban, t. i. júliusban a közepes mérséklet a legmelegebb
és leghidegebb vidékeken csak 1 5 fokkal különbözik, holott Janu
arius középmérséklete pl. Palermóban 1 0 . ° C , Uralszkban pedig
— 1 5 . ° C.
Legnagyobb meleg Európa három déli félszigetén van s a
hegylánczok, melyek azok éjszaki oldalán emelkednek, nevezetes
éghajlati határokat jelölnek meg. A Pirenéek, Alpok és Balkán déli
oldalán egészen más éghajlati viszonyok vannak, mint azoktól éj
szakra. Spanyol- és Olaszországban Afrika szomszédsága különösen
6
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érezhető, ott a déli vidékeken a meleg néha 50° C-ra is emelkedik.
Az éjszaknyugati szigeteken és félszigeteken az Atlanti oczeán
hatása mind a nyári forróságot, mind a téli hideget enyhíti és mér
sékeli ; Norvégia nyugati oldalán sohasem fagy be a tenger, jéghe
gyek sem mutatkoznak ott, Írország és Nagybritannia lapályos vidé
kein télben is vannak zöldelő növények szabad ég alatt, de míg a
kamelliának és fuchsziának nem kell melegház, a szőlő ott meg nem
érik, mert a nyár hűvös. Az éjszaknyugati alföldön is enyhe a tél,
de a nyár szintén hűvös. Legváltozatosabb az éghajlat Európa kö
zépső vidékein, a törzsének hegységi övében, hol a nyugati, déli és
keleti szelek küzködnek, hol tartós esők s tartós szárazságok min
den évszakban tapasztalhatók ; de a szélsőségek még sem oly na
gyok, mint a keleti nagy alföldön, hol nyáron a forróság, télben
pedig a hideg igen nagy.
Az esőzésre nézve Európát két főövre oszthatjuk, a délire és
éjszakira. A déli, szubtropikus övben legtöbb eső vagy a téli, vagy
pedig a tavaszi és őszi hónapokban esik ; az éjszaki övben minden
hónapban szokott esni, de a legnagyobb esőmennyiség többnyire a
nyári hónapokra jut. A két öv közötti határvonal Bayonne vidéké
ről a Pirenéek mentén, továbbá Francziaországban a Cevennek irá
nyában éjszakkeletnek tartván, Valence és Montélimart között a
Rhône völgyén átkel, azután délnek fordul s a tengeri Alpok és a hoz*
zajok csatlakozó Apenninek mentében Ancona vidékére kerül, on
nan Dalmátországon s a Balkáni félszigeten át vonulván, Burgasznál
a Fekete tengert éri. A z e határvonaltól délre levő övnek éjszaki
vidékein leginkább tavaszszal és őszszel esik, sokkal ritkábban a téli
s még ritkábban a nyári hónapokban ; a legdélibb vidékeken pedig a
legnagyobb csapadék a téli hónapokra jut.
Az éjszaki övben minden évszakban esik, de a csapadék nem
oszlik el egyenletesen; a középső és keleti vidékeken a nyári, a nyu
gati partvidékeken és a szigetekeken az őszi, a szubtropikus öv közelé
ben pedig az őszi és tavaszi hónapokra jut a legtöbb eső. Általán
véve legtöbb eső ott esik, hol a nyugati és délnyugati szelek ural
kodnak, kivált hol azok magas hegyekbe ütköznek ; tehát Norvé
gia és Nagybritannia nyugati vidékein, Spanyolország éjszaknyugati
részében, Portugalliában s a lombard-velenczei Alpok oldalán ;
ellenben legkevesebb csapadék van Spanyolország belső fensikjain s
déli Oroszország pusztáin. Mig pl. Bergenben (Norvégiában) 2 2 6 ,
Tolmezzóban (Velencze tartományban) 2 4 4 ctm. az évi esőmennyi-

ség, addig Salamancában (Spanyolország) csak 2 4 , Asztrakhánban
pedig csak 1 3 ctm. tesz.
A Föld növénytakarója az éghajlati viszonyoktól függ. Erre
nézve Európában négy nagy vidéket különböztethetünk meg, t. i. : a
tundrák, az erdőségek, a puszták s a Földközi tenger vidékeit.
Tundráknak az oroszok azokat az éjszak-európai és ázsiai
vidékeket nevezik, melyeken a föld a mélységben mindig fagyva van s a
nyári hónapokban is csak 3 0 — 4 0 ctm.-nyi mélységig enged föl. Ott
a júliusi középmérséklet legfeljebb 1 0 ° C. Ily fagyos talajban erdei
fák nem nőhetnek, ott tehát nincs erdő, leginkább csak zuzmók s némi
pázsit- és fűfélék teremnek, némi virágok is diszlenek, különösen
ranunculus-, saxifraga- és silene-félék ; cserjék, törpe nyírek és fűzek
csak némely védett vidéken mutatkoznak.
A tundráktól vagyis sarkvidéki pusztáktól délre az erdőségek
széles öve terűi el, mely az Atlanti oczeántól Európán és Ázsián
keresztül Kamcsatkáig tart. A meddig éjszak felé az erdős öv terjed,
odáig gabnát is lehet termeszteni. Ezen öv határa éjszak felé a nyári
hőmérséklettől, dél felé az esőzéstől függ. Erdő csak ott lehetséges, a
hol a júliusi közepes mérséklet legalább 1 0 ° C. s hol az évi eső
mennyiség elegendő, hogy a növényekben a nedvkeringés egymás
után 3 — 5 hónapon át tarthasson.
Legéjszakibbra a fenyők és nyírfa terjednek, Norvégiában az
E. Sz. 71., Svédországban az E. Sz. 6 6 . fokáig; a tölgyfa nyugati
Norvégiában az E. Sz. 6 5 , Svédország keleti partvidékein a 61., Pétervárott a 60., az Ural hegységben az 58. fokig ér ; a bükkfa, mely
sem Ázsiában, sem Afrikában nem terem, éjszak felé azon vonalnál
állapodik meg, mely Norvégia déli csúcsa felől Oothenburgon és
Kalmáron át Königsbergig s onnan délre Lengyelország és Podolia
felé húzódik. A hársfa határa valamivel éjszakibbra esik s inkább
keleten honos.
A gyümölcsfák éjszaki határa körülbelől a tölgyfáéval össze
esik, Dronthemben az E. Sz. 6 1 . foka alatt még többféle gyümölcs
van, a cseresznye még az E. Sz. 66. foka alatt is megérik. A gabona
fajok közül a zab és árpa Norvégiában a z E . Sz. 70. fokáig termeszt
hető, de az Uralnál csak a 62., sőt az Ochoczki tengernél csak az
50. fokig ; a téli rozs az E. Sz. 60., a búza és tengeri annak 50. fokáig
terem. A szőlő éjszaki határa általán véve az E. Sz. 4 8 . foka ; a Loire
torkolatától Parison át a Rajna völgyébe, Bonntól délre, azután a
Majna mentében Csehországba vonul, onnan Morvaországon át
Magyarországba s innen délkeleti irányban déli Oroszországon ke-

resztül Asztrakhánnak tart ; kivételesen az Elba, Szála és Odera
völgyeiben odább éjszakra is terem, de a Kárpátoktól éjszakra nem
érik meg többé.
A puszták övét az erdőtlenség^ jellemzi ; az leginkább dél
keleti Oroszországban terjed el, hol annak éjszaki határa Kissenevtől keletre a Volga felé húzódik, melyen Szaiszran vidékén kel
át. Azon a területen csekély a csapadék, azért ott leginkább csakfüvek
és pázsitfélék teremnek ; de a pázsit-félék is csak c somókban nőnek s
folytonos gyepet nem képeznek. Igen gyakoriak a sós növények,
tüskés cserjék, merevlevelű stipafélék. Az úgynevezett szakszaul
(Haloxylon Ammodendron) az egyetlen faféle növény ; ez sok feszes
vesszőt hajt, melyek 7 m. hosszúságra is nőnek, s melyeken levél
helyett pikkelyek vannak. Tavaszszal a hó elolvadása után szép
virágokkal ékeskedik a puszta, de mikor a forró száraz nyár beáll, a
füvek és virágok elszáradnak, s az egész puszta szürke színt ölt ;
végtelen porlepel takarja, melyet aztán a fehér hótakaró vált fel.
A Földközi tenger övét az örök zöld növényzet jellemzi, külö
nösen jellemzik azt: az olajfa, mely mintegy a vezérnövény, a babérfa, a mindig zöld tölgyfák, a pinea és cziprus, az úgynevezett
déli gyümölcsök vagyis agrumfélék, t. i. a narancs, czitrom stb< De
ott teremnek még : az amerikai agave, a kaktuszforma indiai füge
vagyis opunczia, a törpe és datolyapálma is. A bor is mindenütt
megterem. A gabonafélék közöl a búzát és tengerit, vizenyős helye
ken pedig a rizst termesztik leginkább.
Európa állatvilága más földségekéhez képest szegényesnek
mondható, az ember azt még sokkal inkább alakította át, mint a
növényvilágot : a meg nem szelídített és meg nem szelídíthető nagy
állatokat kiirtotta, kipusztította, a szelídített házi állatokat pedig,
melyeket jobbára más földrészekből honosított meg, nagy gonddal
neveli. Leginkább az ember miatt tűntek el Európából a nagy ké
rődző, vastagbőrű és ragadozó állatok.
Azóta, hogy ember népesíti Európát, különösen a következő
nagy állatok enyésztek el: a mammut (Elephas primigenius), a gyap
jasszőrű orrszarvú (Rhinocéros antiquitatis), a víziló (Hippopotamus major), a barlangi hiéna (H. spelaea), a roppant nagyságú bar
langi medve (Ursus spelaeus), a barlangi oroszlán (Felis spelaea).
Az oroszlán Görögországban, nevezetesen Thesszáliában, a Pindus
egységben és Epirusban, mint Herodot bizonyítja ( V I I . 125), még
a Kr. e. IV. században, a párducz pedig ugyancsak Görögországban,

még Xenophon korában élt. A nagy szarvasfaj, mely a Nibelungokban »Schelch«-nek neveztetik, szintén kiveszett már.
Más vadállatok nagyon megfogytak, bizonyos vidékekre szo
rultak s kiveszőfélben vannak. A bölény (vizent, Bison europaeus)
már csak a Kaukázusban, a Kuban forrásvidékén él teljesen vad
állapotban, a Bialoviczai erdőben, Litvánországban, pedig az orosz
kormány gondoskodásából tanyázik ; a X V I I . században még Né
metországban is előfordult ; az utolsó példányt a Labian és Tilszit
közötti erdőben 1775-ben ejtek el. Moldovaországból csak a múlt
század végén pusztult ki. A jávorszarvas (Cervus alces) már csak a
legéjszakibb erdőkben fordul elő s néhány helyen Németországban,
hol törvény rendeletéből kimélik.
A hód igen gyakori volt mind nálunk, mind Németországban,
mint a róla elnevezett helységek nagy száma bizonyítja, most már
csak nagyon szórványosan fordul elő Magyarországban, állítólag
Csallóközben, Moldovában, Szerbországban, Csehországban, Német
országban az Elbénél "Wittenbergnél ; de vizi építményeivel Európá
ban már mindenütt felhagyott.
Hajdan a rénszarvas Közép-Európában, Német- és Francziaországban mindenütt honos volt, talán még Caesar idejében is élt
Németországban, most már csak Skandinávia és Oroszország legéj
szakibb vidékein él s a tundrákon az egyetlen háziállat.
A farkas Magyarországban, de kivált Oroszországban még
nagyon gyakori, Oroszországban nagy kárt tesz, az általa évenkint
elpusztított mindenféle marha, ló, barom és baromfi meg kutya pénz
értékét 15 millió rubelre becsülik ; igen sok vadászni való vadat is
elpusztít, sőt évenkint vagy 160 ember is áldozatává lesz. Néha még
Németországban is nagyon elszaporodik ; Lotharingiában 1871-ben
még 77 farkast lőttek le. Angliából már a X V I I . század elején,
Skótországból 1680-ban és Írországból 1710-ben pusztult ki.
A medve Angliából már 1000 táján veszett ki, Németország
ban még a múlt század végén mutatkozott helyenkint, nálunk és
Oroszországban még most is elég gyakori. A hiúz is előfordul még
nálunk, Alsó-Ausztriában és Krajnában ; de Németországban már
teljesen kiveszett.
Míg tehát a nagy és ártalmas állatok kipusztultak vagy fogyva
fogynak, addig a hasznos háziállatok mindinkább szaporodnak. Most
már alig tudjuk megmondani, hogy szelídített háziállataink külön
böző fajai miféle vad állatoktól származnák, mert azok a szelidítés
meg gondos tenyésztés következtében nagyon megváltoztak. A szarvas-

marha fajtákat két ősi fajtól, a Bos primigeniustól s a Bos brachy^
cerostól származtatják.
A bivaly csak K. u. 6 0 0 táján hozaték be Olaszországba
Ázsiából ; gyanítják, hogy az első bivalyokat az avar khán küldte
ajándékul Agilulf lombard királynak.
A ló vad állapotban már a történelemelőtti időkben élt Euró
pában, de mint szelídített háziállat az európai népek között későb
ben terjedt el, mint a marha, Egyiptomban csak 1 8 0 0 táján Kr. e.
honosodott meg. Úgy látszik, hogy a lovat a középázsiai népek sze
lídítették meg legelőször, s hogy őse a kulan, mely Mongolország
ban még most is vad állapotban előfordul.
A juh már igen régi háziállat ; némelyek a muflontól, mások
a turkesztáni argalitól származtatják.
A kecskét többnyire a Kaukázusban és Persia hegységeiben
még most is vadon élő pazengtől (Capra aegagrus) származtatják,
mely a kőszáli kecskének (Capra ibex) rokona ; az utóbbi hazánkból
már egészen kiveszett, az Alpokban is már csak a Monterosa hegycso
portban él, a Pirenéekben és Kaukázusban még elég gyakori.
A disznófajtákat az Európában honos vaddisznótól (Sus scrofa)
s a Kelet-Ázsiában élő indiai disznótól (Sus indica) származtatják ;
az utóbbi fajta származékai közé nevezetesen a magyarországi, anda
lúziai, a svájczi kis fajtát s Kelet-Európa göndörszőrű fajtáját
számítják.
A szamár igen régi háziállat, kivált keleten, talán a Habesben
élő fajtól (Asinus taeniopus) származik. A házi macska kétségkívül
Afrikából a Felis maniculatától származik ; az egyiptomiak már
ősrégi korban szelídítették meg, Európában csak a Kr. utáni V-dik
vagy VI-dik század óta terjedt el.
A kutya az embernek talán legrégibb társa ; a legrégibb szelí
dített kutyafaj talán az úgynevezett »tozegeb«, melyet a kis sakáltól (Canis aureus) származtatnak. A második történelemelőtti szelidített kutyafaj az úgynevezett »bronszeb«, melyet az indiai farkas
tól (Canis pallipes) származtatnak.
A kétpúpu teve mint háziállat csak Dél-Oroszország pusztáin
fordul elő, az egypúpú dromedárt csak Piza környékén és déli Spa
nyolországban tartják, különben hazája éjszaki Afrika és Arábia.
A tyúk talán a délkeleti Ázsiában honos Gallus bankivátói
származik. Az izraeliták és egyiptomiak a régi időben nem ismerték
s úgy látszik, hogy köztük a perzsák terjesztették el ; Görögország
ban csak a Kr. e. VI. században honosíták meg.
HüNFALVY
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A lúd és kacsa az Európában is honos vád-lúd és vad-kacsától
származik ; a gyöngytyúk Afrika belsejében honos, nem tudni mikor
került először Görögországba, a rómaiak talán a pún háborúk ide
jében ismerkedtek meg vele. A középkorban nem említik, s a portu
gálok Guineából hozták déli Európába. A pulyka Amerikából ke
rült hozzánk. A fáczán hazája Kolchisz, a mai Mingreliá, hol még
most is tömegesen él a Phazisz vagyis Rión melletti erdőben. A gö
rögök közül Aristophanes említi meg legelőször. A galambot már
az ókori egyiptomiak tenyésztették ; a Földközi tenger partjait né
pesítő palaszinű vadgalambtól (Coluinba livia) származtatják. A
pávát a fönikei hajósok Ofirból (Kelet-Indiából) hozták déli Euró
pába, a rómaiak egész birodalmokban terjesztek el.
Ez áttekintésből látjuk, hogy legtöbb háziállat Ázsiából került
hozzánk. Afrikának csak a szamarat, macskát és gyöngytyúkot^
Amerikának pedig a pulykát köszönhetjük.
Európa vad állatai egészben véve szintén Ázsia vad állataival
egyeznek meg.

IV
Európa régi és mostani népei, eloszlásuk származásra, nyelvre és vallásra
nézve ; Európa államai.

A legrégibb földrétegek, melyekben eddigelé Európában az
emberi nem lételének és működésének nyomait fölfedezték, a geoló
giai harmadik korszak azon időszakába valók, melyet pleisztôczénnek neveznek, mely alatt az égalj i viszonyokban nagy változások
estek meg, s az úgynevezett jégkor is lefolyt. Ebben a geológiai idő
szakban már éltek : a mammut, gyapjas szőrű orrszarvú, barlangi
medve és hiéna, a rhinocéros megarhinus, machaerodus latidens s
más állatok, melyek most már kihaltak.*) Boyd Dáwkins szerint a
Brit szigetek akkor még összefüggtek az európai földséggel s ennek
partjai arra felé odáig értek, hol most a tengernek 1830 m. mélységi
vonala húzódik el ; Wales, éjszaki Anglia és Skótország nagy jege
sekkel voltak elborítva. Ugyanabban az időben a Földközi tenger
*) L. Lyell : Ueber das Alter des Menschengeschlechtes auf der Erde,
übersetzt von Büchner, 1866 ; Dr. Karl A. Zittel : Aus der Urzeit, München,
1872 ; W. Boyd Dawkina : Die Höhlen und die Ureinwohner Europas, übertra
gen von Dr. J. W . Sprengel, Leipzig und Heidelberg 1876.

még csak két hosszúkás medenczét képezett, melyeket Sziczilia és
Afrika között széles földhát választott el egymástól. A Gibraltári
tengerszoros, az Adriai- és Égéi-tengerek még nem léteztek, Kórszika és Szardínia, Kréta és Cziprus még a szomszédos szárazföld
del függtek össze. Csak így magyarázható meg a pleistoczéni nagy
állatok elterjedése nyugati és déli Európában, valamint a különböző
barlangokban talált emberi kő- és csont-eszközök hasonlatossága.
Miféle fajtához tartoztak Európának legrégibb, történelem
előtti népei, alig fogjuk valaha meghatározhatni. Emberi készítmé
nyeket, fegyvereket, szerszámokat, ékszereket, emberek által meg
rágott, feltört, megsütött állati csontokat nagy számmal találtak,
kivált a barlangokban, melyek az akkori emberek lakásául, temet
kező helyéül szolgáltak, de az eddigelé fölfedezett emberi maradvá
nyok, koponyák és csontvázak száma elég csekély, s ezekből bajos
határozott következtetéseket tenni. Boyd Dawkins hajlandó a leg
régibb barlanglakó embereket, kik a paléolithi időszakban éltek, az
eszkimókkal egybevetni, s úgy véli, hogy ezek ama régi európai
népek mostanig megmaradt képviselői. A neolithi időszak népeit az
iberekkel azonosítja, kiknek ivadékai a mostani baszkok. Szerinte a
nem-árja ibérek kis termetű, sötétszinű, hosszúfejű emberek voltak,
kik Ázsiából költöztek be Európába s talán éjszaki Afrikába is. A
neolithi időszakban egész nyugati Európát ők népesítették be, az
Ibériai félszigetet, Francziaországot, Belgiumot, Nagybritanniát és
Írországot. Később a kelták nyomultak be, kik magas termetű?
világos szinű, kékszemű és rövid szélesfejű emberek voltak. Ezek
Francziaország nagy részét még a neolithi időszakban foglalták el,
s hátraszorították az ibereket, Spanyolország keleti részében ezekkel
egybeolvadva, a keltibereket képezték. A keltáknál valamivel később
a hozzájok hasonló belgák is előnyomultak, ezeket a gallok és ger
mánok követték. A kelták és belgák Nagybritanniát is megszállták s
részint a hegyek közé szoriták az ibereket, részint összevegyültek velők.
Boyd Dawkins a ligurokat, Szardínia, Korszika és Sziczilia leg
régibb lakosait is az iberekkel azonosítja. Szerinte tehát az eskimók Európa legeslegrégibb, paléolithi lakosainak, a baszkok pedig
Európa későbbi, neolithi őslakosainak képviselői. Ezeket azután az
árja népek követték, t. i. a kelták, belgák, gallok, germánok stb.
Hüpothézisét mind őslénytani, mind történelmi bizonyítékokkal
igyekszik igazolni, dé az mégis csak hüpothézis marad. Nemcsak a
paléolithi és neolithi időszakok ethnographiai viszonyait nem tud
juk földeríteni, sok homály fedi még a későbbi brons z-időszakot is,
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Az éjszaki népek a legrégibb bronsz fegyvereket, szerszámokat és
ékszereket az etruszkoktól kapták, már pedig ezek is oly rejtélyes nép,
mint a baszkok A z etruszk nyelv. Augusztus korában halt ki végkép, a
megmaradt nyelvemlékeket a tudósok még nem tudták megfejteni,
azt sem tudjuk, az árja nyelvcsaládhoz tartozik-e ?
Annyi bizonyos, hogy Európa mostani lakosai különböző nép
elemek vegyületéből eredtek, hogy egyetlenegy oly nemzete sincs,
melyben idegen vegyűlék nem volna. Anthropologiai tekintetben
nincs Európában oly fajta, mely egészen tisztavérű, azért helytelen
azaz osztályozás, mely az európai nemzetekben két fajtát különböz
tet még, mint ezt még Peschel-Krümmel is teszi, midőn mondja :
»Két fajta népesiti Európát. Térben és számban leghatalmasabbak
a »közeptengeriek«, vagy, mint az öreg Blumenbach elnevezte, a
»kaukazusiak« ; ezeken kivűl a mongolidok is vannak még képvi
selve az ural-altáji agokban.« — Az oroszokat és bolgárokat min
den habozás nélkül mindenki a »közeptengeri« fajtához számítja,
mert szláv nyelven beszélnek, pedig bennök bizonyára több mongol
vér kering, mint a magyarokban, finnekben és európai törökökben.
— Európa népei tehát anthropologiai tekintetben, minden kivétel
nélkül, a »közeptengeri« vagyis helyesebben az »europai« fajtához
tartoznak. Nyelvi tekintetben elválnak egymástól s három fő nyelv
családba foglalhatók : árja,- sémi-, ural-altájiba ; de a baszkok s a
kaukázusi népek nyelveiről még nem tudjuk, hogy hová valók.
A z árja nyelvcsalád európai ágát éjszak-európai és dél-európai
csoportra oszthatjuk ; az előbbi csoporthoz a germán, lett és szláv,
az utóbbihoz a görög, latin, albán és kelta nyelvek s a latin leányai,
a román nyelvek tartoznak ; az utóbbiak közé az olasz, franczia,
katalani, spanyol, portugál, ladini, furlani s a rumun nyelvek szá
mittatnak. A germán nyelvcsoportot a német, holland, angol, dán,
norvég, és svéd nyelvekre osztják ; a szláv nyelvtörzs a keleti, déli és
nyugati ágakra szakad ; az elsőhöz az orosz három főnyelvj arás, a
délihez a bolgár, szerb, horvát, bosnyák és szlovén, a nyugatihoz a
lengyel, cseh, tót és vend nyelvek tartoznak.
A z árja nyelcsaládhoz végre még az örmény és czigány nyelv
is tartozik.
A sémi nyelvcsaládot Európában csak a zsidók és arabok
képviselik ; de a zsidónyelv már kihalt s a zsidók rendesen azon
nemzet nyelvén beszélnek, melynek kebelében laknak.
A z ural-altáji vagyis egyszerűen altáji nyelvtörzs fő csoport-

jai : a finn, ugor, török, szamojéd, mongol és mandzsu. Európában
csak a finn, ugor és török nyelvek élnek.
Európa uralkodó nemzetei : a románok, germánok és szlávok ;
az előbbiek leginkább áz Alpok övétől délre és'Francziaországban, a
germánok Európa éjszaknyugati és középső, végre a szlávok annak
délkeleti és keleti országaiban vannak elterjedve ; a többi kisebb
nemzetek amazok közepett elszigetelve laknak.
Európa összes lakosainak számát 1882-ben 327.743,000-re
becsülték ). Ezekből a három fő néptörzsre egyenként majdnem egy
aránt 100 millió esik ; a többi kisebb nemzetekre együttvéve alig
marad 27 millió.
Brachelli legújabb művében ) Európa összes népességét
329.876,000 lélekre teszi. Ezek nyelvre nézve körülbelől következő
leg oszlanak meg :
1

2

Német, holland és vlaem.

63,205,000

Angol

32.980,000

.

Svéd, norvég, dán, iszlandi

8.945,000

Összes germán népek

105.130,000

Franczia és vallon

40.280,000

Olasz

29.570,000

Spanyol és portugál

20.810,000

Rumán vagyis oláh

8.240,000

Ladin (rhaeto-román)

48,000

Összes román népek

98.948,000

Orosz és ruthén

65.270,000

Lengyel

11.580,000

Cseh, morva, tót

7.220,000

Szorh vend

130,000

Horvát és szerb

6.030,000

Bolgár

2.865,000

Szlovén.

1.260,000
Összes szláv népek

94.355,000

Magyar .

6.575,000

Finn, lapp stb.

5.415,000

Török és tatár

4.760,000

Izraelita ) .

3.474,000

Görög

3.125,000
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') L. Behm und Wagner,

Petermanns

Mittheilungen,

Ergänzungsheft

Nr. 69.
) Brachelli : Die Staaten Europas. Vergleichende Statistik, Brünn 1883.

a

») Osak az Orosz-, Szerb-, Görögországban meg Rumániában lakó izraeli
ták vannak itt számba véve.

Litván, lett és kur

3.150,000

Kelta

1.942,000

Albán

1.316,000

Baszk

556,000
.x .

Ozigány

440,000

Örmény, máltai, arab, cserkesz, kalmük .

690,000

Vallásra nézve Európa népességének 96. °/ -ka keresztény.
Az egyes keresztény vallásfelekezetekre körülbelől esnek :
1

A római-kath. egyházra

155.900,000 vagyis 47*26 */o

Az ó-kathol. egyházra
A protestáns egyházakra .
Az unitáriusokra

.

A görög-keleti és görög-kath. egyházakra
A görög-keleti szektákra
Az örmény-gregorián egyházra
A zsidó vallásra .
A mohammedán vallásra.

0

.

Más felekezetekre és felekezetnélküliekre

140,000

«

0*04 »

79*830,000

»

24*05 »

120,000

0*04 »

80.367,000

24*71 »

1.019,000

0*31 »

124,000

0*04 »

5,984,000

1*81 »

6.445,000

1*95 »

447,000

0*10 »

A protestánsok közül az ágostai hitvallásuakra 46. , a helvét
hitvallásuakra 20. , az ágostai és helvét egyesült egyházra 32'
°/o esik.
Állami tekintetben Európa népessége elég tarka képet mu
tat ; a szerint, a mint az állam fogalmát szorosabb vagy tágabb ér
telemben vesszük, az államok száma kisebb vagy nagyobb. Brachelli 76 államot sorol fel, de ezekből 51 két szövetséges államban,
t. i. a német birodalomban és svajczi szövetségben van egyesítve.
Szorosan véve már á német birodalom egyes részeit sem vehetjük
külön államoknak, Svájczország kantonjai annál kevésbbé tekinthe
tők ilyeneknek. Bosznia és Herczegovina sem képez külön államot ;
Monaco fejedelemség, San-Marino és Andorra köztársaságok ugyan
kisebb-nagyobb mértékben függetlenek, de azok sem mondhatók va
lóságos államoknak, valamint Liechtenstein fejedelemség és Luxem
burg nagyherczegség sem.
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Nagy hatalmasságok a következők : az orosz birodalom, a né
met birodalom, az osztrák-magyar monarchia, Nagybritannia és Ír
ország, Francziaország és Olaszország. Ezeken kivül valóságos álla
mok még : Spanyolország, Portugallia, Belgium, Hollandia, Svájcz
ország, Svéd- és Norvégország, Dánia, Görögország, Törökország,
Rumánia és Szerbország ; Montenegro ia független fejedelemség, de
Bolgárország nem egészen független ; Keleti Rumélia és Kréta szi
get pedig csak a török birodalom önkormányzatú tartományai.

A tekintetbe alig vehető San Marínon és Andorrán kivül a
köztársasági szervezet, csak Svájczban és Francziaországban áll fenn, a
többi országok monarchiák ; Oroszország és Törökország kivételével
mindenütt az alkotmányos kormányalak van életbeléptetve.

MÁSODIK FEJEZET.

A Balkáni félszigetről általában.
AMI. BOÜÉ : La Turquie d'Europe, etc. Paris, 1 8 4 0 (alapvető
munka) ; LEJEAN : Ethnographie der europaeischen Türkei, Petermann's Mittheilungen 1 8 8 1 . év f. ; Die astronomischen, geodaetischen
und topographischen Arbeiten auf der Balkan-Halbinsel in den
Jahren 1 8 7 7 , 1 8 7 8 , 1 8 7 9 , Russische Revue, X V I I . Nr. 8 . ; SCHWEI
GER-LERCHENFELD : Der Orient, etc. "Wien, 1 8 8 0 .

I.
Altalános áttekintet, a félsziget külső szabása és belső kialakulása, történe
teinek főmozzanatai, ethnographiai képe.

Európa déli félszigetei, melyeket a Földközi tenger nagy Öblei
egymástól elválasztanak, majdnem ugyanazon földrajzi szélesség
alatt fekszenek, de külső és belső alakjaiknál fogva nagyon külön
böznek. Legkedvezőtlenebb szabása a nyugati, a Pirénéi félszigetnek
van, mely majdnem egyenlően hosszú és széles négyszegletű földdarab ;
körvonalai, kevés változatossággal, szabályosan húzódnak, hegységei
túlnyomóan kelet-nyugati irányban csapnak s magas fekvésű, egy
hangú fönsíkokat kereteznek be. Egészben véve a félsziget délnyu
gatra van irányozva, mintegy arczát nyugatnak, az Atlanti óczeánnak,
hátát pedig keletnek, az Apennini félszigetnek fordítja. Ez sokkal
kedvezőbben van kiszabva. Mint hosszú, keskeny földszalag húzódik
el, majdnem ív alakjában, vízszintes tagoltsága gazdagabb, kivált

délnyugati oldala számos öblöt mutat s kisebb-nagyobb szigetekkel
yan szegélyezve. Egyetlen begyrendszer az egész félszigeten uralko
dik s mintegy bátgerincze. De a legkedvezőbb külső és belső kiala
kulást a keleti, a Balkáni félsziget mutatja, mely szigetekben is leg
gazdagabb.
A nyugati félsziget aránylag keskeny földnyakkal csatlakozik
Európa törzséhez, s épen e földnyakon emelkedik a Pirenéi hegyláncz,
mely folytonos sziklafal s a földrész legjárhatatlanabb hegysége. A
középső félsziget a legszélesebb részével csatlakozik Európa törzsé
hez, még pedig a földrész legnagyobb és legmagasabb hegységi övé
nél, az Alpok hegyrendszerénél. De ezek korántsem képeznek oly
zárt bástyafalat, mint a Pirenéek, hanem számos hágókkal és szoro
sokkal vannak kiréselve, melyek a népek közlekedését megkönnyitik. A keleti félsziget még nagyobb szélességben van Európa törzsé
vel összenőve, úgy, hogy éjszaki határát, azaz kezdetét szabatosan
meg sem tudjuk határozni. Rendesen annak azt a vonalt veszik,
melyet az Adriai tenger legéjszakibb nyujtványától, a Fiumei öböl
től keletre a Fekete tengerig, a Duna torkolatáig húzhatunk s me
lyet az alsó Száva és Duna is megjelöl. Ámde éjszaki részének az Ad
riai és Fekete tengerek között még jobbára földségi jelleme van,
partfejlődése még csekély tagoltságot mutat ; csak éjszaknyugati ol
dalán, Dalmátországban van, öblökkel megszaggatva és szigetekkel
szegélyezve, keleti és déli oldalán pedig Konstantinápoly és Gallipoli
félszigeteit s a csodálatos szabású Chalkiditét talárjuk. A Balkáni
félszigetnek kivált azon része, mely a Duna felé lejtősödik, éghajlati
és egyéb tekintetben még alig különbözik középső Európától ; jólle
het két tenger között terül el, mégis igazi félszigetnek alig tekinthető.
A tulajdonképeni félsziget csak azon vonalnál kezdődik, mely az
Avlonai és Szaloniki öblöket köti össze ; ezen vonal hossza nem egé
szen 3 0 0 km., mig a Fiumei öböltől a Duna torkolatáig húzott vo
nal az 1 0 0 0 km. meghaladja. Odább délre az Artai és Volói öblök
még sokkal mélyebben nyomulnak be és belső végeik csak 1 4 5 kméternyire esnek egymástól.
Végre a Korinthusi és Eginai öblök annyira közelednek egy
máshoz, hogy csak egy keskeny földszoros marad, mely a félsziget
legdélibb részét, Pelopsz szigetét Hellászhoz kapcsolja. Minél inkább
keskenyül éjszakról délre menve a terület s minél beljebb nyomulnak
nyugatról és keletről a tengeröblök, annál nagyobb a partfejlódés,
annál gazdagabb a part tagozódása s gyszersmind annál több
sziget mutatkozik. Ott, hol a tulajdonképeni félsziget kezdődik,

a nyugati oldalon Korfu, a keletin pedig az Égéi tenger éjszaki szi
getei mutatkoznak ; más szigeteket az Artai és Volói öblöknél talá
lunk; Eubőa~Hellász keleti partját szegélyezi; az Égéi tenger déli
részében'elszórt szigetek átmenetül szolgálnak a Kis-Ázsia partjait
kisérő szigetekre, délfelé pedig Kréta rekeszti be a szigetes
tengert
A Balkáni félsziget nyugati partja a Fiumei öböltől a Drin
torkolatáig délkeleti irányban húzódik egyközüen Itália keleti part
jával ; mindenütt magas, sőt meredek, kisebb-nagyobb Öblökkel van
megszaggatva és sziklás szigetekkel szegélyezve, melyek között a
Quarnerolo, Morlaki vagyis Montagnai, Zárai, Spalatói, Brazzai stb.
csatornák kanyarodnak el. A Drin torkolatától a Linguetta vagyis
Glossza földcsúcsig a part déli irányt követ ; jobbára alacsony, mo
csáros és lagunás, tehát egészségtelen ; nagyocska öböl csak Avlonánál
nyilik. Azután megint délkeleti irányban húzódik tovább a part mint
kopár és meredek sziklafal, melyet itt-ott a folyók mocsáros torko
lati lapályai szakasztanak meg.
A Prevezai csatorna és Artai öböltől délre a part szintén ma
gas és szaggatott és szigetekkel van szegélyezve ; a legnagyobbiknak,
t. i. Kephaloniának irányában ama hosszú tengerág nyilik, mely a
Peloponnézust vagyis Móreát Hellásztól elválasztja; annak mind
éjszaki mind déli partja többnyire magas és rovátkos.
Mórea nyugati partja eléggé szabályos, de déli oldalán két
nagy öböl van három félsziget között, melyek a Gallo, Matapan és
Malia hegyfokokkal végződnek ; a középső legdélibbre nyúlik ki ; a
Matapan hegyfok az É. Sz, 36° 23', a Fiumei öböl és a Duna tor
kolata pedig körülbelül az É. Sz. 45° 20' alatt fekszik. A Malia
fokhoz egy nagyocska s néhány apró sziget csatlakozik.
E foktól kezdve Mórea keleti partja éjszaknyugati irányban húzó
dik Argoszlapályáig, innen Argolisz félsziget magas és csipkés partjai
val délkeletre nyúlik ki. Közte és Attika félszigete között az Éginai
öböl terül el a maga szigeteivel. Hellász keleti partja Attika^ déli
hegyfokától a Marathoni öbölkéig éjszaki, azután a Zeituni öbölig
éjszanyugati irányban húzódik ; az előtte hosszan elnyúló Eubőa szi
getet csak keskeny és sekély csatorna választja el.
A Volói öblöt képező Magnézia félszigettől a part szabályosan
húzódik éjszaknyugatra a Vardar torkolatáig és a Szaloniki öbölig ;
ennek keleti oldalán van Chalkidike félsziget. Az Orfani öböltől kezdve
a Szároszi öbölig a part keletre vonul ; azután Gallipoli félszigete,
a Dardanellák tengerszorosa, a Marmara tenger és Konstantiná-
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polyi szoros következnek, ebből a Fekete tengerbe jutunk, melynek
keleti partja alig van tagolva.
A Balkáni félsziget tehát legtöbb öblöt és legtöbb parti nyúl
ványt a keleti és délkeleti oldalán mutat, s ugyanott legtöbb sziget
is van. Arcza mintegy keletre van fordítva ; az Égéi tenger szigetei
természetes hidúl szolgálnak Kisázsiába, melynek partja szintén
nagyon tagolt és szigetekkel van szegélyezve. Az Égéi és Fekete
tengerek között Európa és Ázsia annyira közelednek egymáshoz,
hogy csak két keskeny szoros és egy közbeneső apró tengermedencze választja el egymástól.
A Balkáni félsziget már külső szabásánál, a tenger benyomu
lásainál fogva sok külön területre szakad, s ez eldaraboíódása dél
felé növekszik*. Belső kialakulása még fokozza az eldaraboltságot,
még pedig szintén leginkább a déli vidékeken. Nincsen főhegysége
és fővölgye, mely az egész félszigeten uralkodnék. Legnagyobb ré
szében a fönsíki alakúlatot talárjuk; a fönsikok többnyire hegyesek
és párkányhegységekkel övezvék. A lapályok és alsíkok csekélyek,
mindenütt hegy, völgy, fönsík és medencze váltakozik. A hegységek
két fő irányban csapnak, éjszaknyugatról délkeletre s nyugatról ke
letre.
A félsziget éjszaknyugati része karsztféle mészköves fönsik,
mely közvetlenül az Alpok délkeleti ágazatához s a horvátországi
karszthoz csatlakozik. A szaggatott hegysorok a tengerparttal egyközüen éjszaknyugatról délkeletre csapnak, majd inkább délnek
fordulnak ; a fővölgyek a Száva és Duna felé nyílnak, a fő vizválasztó szabálytalan vonalban húzódik el s korántsem folytonos
hegysor.
Szerbia keleti határán, a Timok völgyénél, az a hegysor kez
dődik, mely elsőben délkeleti, azután keleti irányban csap s a fél
sziget egyik leghoszabb és legfolytonosabb hegyláncza ; az ama hegy
láncz, melyet a régiek Haemusnak neveztek s melyet most Balkán
nak nevezünk ; nevét az egész félszigetre szokás átruházni. Egész
hosszában csak egyetlen egy völgy szorostól, az Iszker szorosától van
áttörve/ mindazáltal sem a régi, sem az ujabb időben hépválasztóúl
nem szolgált, hajdan á thrákok, most a bolgárok és törökök mind
két oldalán laknak ; számos hágó visz rajta keresztül.
A Balkán a Fekete tengerig terjed ; éjszaki oldalára a bolgár
fönsík támaszkodik, mely a Duna felé lejtősödik, déli oldalán pedig
a Maricza völgye terül el, mely a félsziget legnagyobb medenczéje.
Az Iszker, Maricza, Sztruma és Meszta forrásvidékein a Vitos

és Rïlo hegységek emelkednek, melyeket alacsonyabb völgyekkel
szeldelt hegygerinczek a Balkánhoz kapcsolnak, hozzájok pedig a
délkeletre csapó, zord és hegyes fönsík csatlakozik, melyet Rhodopénak neveznek. Odább nyugatra, a bolgár Morava, Yardar és Ibar
forrásvidékein, a Sár-dagh tornyosul, melyet a fehér Drin völgye
Montenegro hegytömegeitől választ el. A Sár-dagh felől különböző
hegyágak dél felé vonulnak, melyek nagy fönsíkot hálóznak be, né
hány tómedenczével. Az Égéi és Ióni tengerek közötti vízválasztót
dél felé egy főlánczolat képezi, melyet PindusnaJc neveznek. Ez délre
csap, rajta csak kevés hágó viszen át ; nyugati oldalához vele egyközü szaggatott és zord hegysorok csatlakoznak, melyek között csak
völgyhasadékok nyílnak, keleti oldalán> nagyobb és termékenyebb
völgyiapályok vannak, melyeket kelet felől az Égéi tenger partján
magas, de szakadozott hegysor szegélyez. E keleti hegysor legmaga
sabb csoportja az Olümpus, Thesszália és Makedonia sarkán. A
két főhegysort harántágak kapcsolják össze több helyen. Hellász te
hát felette hegyes ; völgyei és medenczéi mindenütt zord és sziklás
hegysorokkal vannak övezve, úgy, hogy azok szárazon csak nehezen
közlekedhetnek egymással, míg a tengeri közlekedést mindenütt öb
lök és csatornák könnyítik meg.
Magas és zord hegységek a Peloponnézust is behálózzák, közepe
majdnem köröskörül elzárt fönsík. Tagjai szintén hegyesek, S ugyan
csak aránylag magas hegyek az összes szigeteken is emelkednek.
Egészben véve a Balkáni félszigeten legalább három hegyrendszert kell megkülönböztetnünk. Éjszaknyugati részének, t. i.
Dalmátország, Bosznia és Herczegovinának hegységei az Alpok
hegyrendszeréhez tartoznak, mind régibb mind fiatalabb, nevezete
sen triász- és jurá-féle képződményeik a délkeleti Alpok ugyanezen
képződményeivel teljesen megegyeznek. Hasonló orographiai és
geológiai körülmények Montenegróban és Albániában is mutatkoz
nak. Más geológiai tipust a Balkán hegyrendszerében találunk, me
lyet csak a Duna választ el a Kárpátok rendszerétől. Ismét más
viszonyok a Pindus hegyrendszerében uralkodnak, mely a félsziget
déli részeit ágazza be.
Általában a félsziget nyugati és déli részében a mészkő túl
nyomó, s a hegyek többnyire kopárak és erdőtlenek.
Görögországban a keleti oldalon levő hegyek szintén kopárak,
sőt még erdőtlenebbek mint a nyugati partvidékek hegyei. A szige
tek is túlnyomóan meztelenek.
Az éghajlati viszonyok, kivált a félsziget déli részében, kis

térületen felette különbözők, s azért a növényzet is nagyon változatos.
Népességi tekintetben a Balkáni félsziget felette tarka képet
mutat, lakosai nagyon sokféle népelemekből állanak s nyelvre, val
lásra, erkölcsre, anyagi és szellemi mivejtségre nézve igen külön
böznek egymástól. Már az ó-korban is nagy népzagyvalék volt ottan.
Éjszaki, földségi részeiben két néptörzs lakott : a thrák és az illir ;
nem tudjuk, mennyiden különböztek származásra és nyelvre nézve
egymástól, de a régi tudósitók mindig megkülönböztették őket ; a
thrákok a keleti, az illírek a nyugati tartományokban laktak. A
félsziget déli vidékein legrégibb lakosoknak a leiegeket és pelaszgokat
mondják ; amazokat az ujabb tudósok az illir néptörzshez számítják,
melytől a mostani albánok is származnak, emezeket pedig beköltö
zött szemitáknak tartják. Hogy Ázsiából való szemita népek s neve
zetesen fönikeiek az Égéi tenger szigeteit és Görögország külön
böző partvidékeit az őskorban megszállották, az kétséget sem szenved*
A hellének vagyis görögök csak azután terjeszkedtek el s úgy lát
szik éjszakról költöztek be. Négy fő törzsre szakadtak ők; az iónok,
dórok, aeolok és acháiak törzseire, a régibb időben leginkább az
utóbbi két törzs szerepelt, később pedig az iónok és dórok képvisel
ték a hellén nemzetet.
A hellének a tengerre voltak utalva ; • csakhamar a hajózásra
és kereskedésre adták magukat, megszállták a szigeteket és a köze
lebbi és távolabbi partvidékeket. Gyarmataik az Égéi, Marmara és
Fekete, sőt az Ióni és Adriai tengerek mellékein is virágoztak. Már
az anyaországban, Hellaszban és Peloponnézusban, sokféle idegen
népelemet olvasztottak magokba, még inkább vegyültek idegen né
pekkel a közelebbi és távolabbi gyarmatokban, Makedoniában, Thrákiában, Illiriában, stb. De jeles testi lelki tulajdonságaikat, jel
lemeket, nyelvöket, szellemi mozgékonyságukat mindenütt megőriz
ték. A műveltségnek elemeit, melyeket a szémita és más keleti né
pektől kölcsönöztek vala, átalakítva tovább fejlesztek, s az állami
élet, a tudományok és művészetek terén oly bámulatos magasságra
emelkedtek, hogy szellemi kincseik kifogyhatatlan tárházából min
den későbbi kor gazdagodhatott.
Vitézségök és szabadságszeretetök a leghervadhatlanabb babé
rokat a persák ellen vívott csatákban aratta. Aranykoruk közvetetlenül a persa háborúk után állott be. A peloponnézusi háború (431—
404 K. e.) már hanyatlásukat jelzi ; Athéna elbukott, de Spárta sem
örülhetett győzelmének ; Thébát csak két rendkívüli férfi tette nagygyá. Makedóniai Fülöp könnyű szerrel győzelmeskedik Chaeroneánál

(338-ban K. e.) ; fia Nagy Sándor a görög világbirodalmat alapítja
meg. A görög nyelv és műveltség nemcsak Előázsiában, hanem Ázsia
szivében egészen Baktriáig és az Indusig ver gyökeret. Nagy Sán
dor birodalma az ő halála után (323-ban K. e.) nemsokára felbom
lik, ámde a görögök állami függetlensége és szabadsága föl nem éled
többé. Egyideig Makedonia királyai uralkodnak a félszigeten, az
után a rómaiak hódítják meg a görög és barbár népeket. Uralkodá
sukat hosszas és véres harczok után az egész félszigetre terjesztik
ki. A nyers illir és thrák népek lassankint kivetkőznek barbárságuk
ból s elrómaiasodnak ; s a rómaiaktól Illiriában, Makedóniában,
Thrákiában, Dardaniában és Möziában alapított városok a római
nyelv és műveltség székhelyeivé válnak. De a tulaj donképi Görögor
szágban, a szigeteken, Epirus, Makedonia és Thrákia partvidékein
a görög nemzetiség a római uralkodás alatt is fenntartja magát. S
midőn a nagy római birodalom két részre szakadt, a keleti vagyis
bizanczi birodalomban az egyház és állam hivatalos nyelvévé a gö
rög lett. A z ókori műveltség hagyományai és maradványai a keleti
birodalomban találtak menedéket, mikor a nyugati birodalmat a
barbár népek mindenestűi felforgatták.
Sokféle barbár népek a keleti birodalomba is betörtek ; kü
lönösen szláv népek áraszták el a Balkáni félszigetet. Sőt magában
a bizanczi császári székben is néha szláv emberek ültek ; így I. Jusz
tinián császár és több hadvezére szlávok voltak. De a szlávok a val
lással együtt a görög nyelvet is felvették s könnyen beolvadtak a
görög nemzetiségbe. Tehát a keleti birodalom a szláv népáradat
közepett is lényegesen megtartotta görög jellegét. Ámde kiterjedése
és hatalma mindinkább fogyott; ázsiai tartományait jobbára az
arabok és szeldsuk törökök foglalák el, a Balkáni félszigeten pedig a
bolgárok alapítanak független országot. Ezt ugyan II. Baziíius erélyes
császár felforgatá s birodalmát az Adriai tengerig kiterjesztvén, az
összes szláv népeket meghódoltatá (1018). De gyenge utódai alatt a
birodalom ismét hanyatlani kezdett. A bolgárok 1186 óta az oláhokkal
szövetkezve, uj birodalmat alapítanak, melyet a bizanczi császárok nem
tudtak többé megsemmisíteni. Hatalmokat a nyugat-európai keresz
tesek, kik Ázsiában a mohammedánok ellen hadakoznak vala, inkább
gyengíték mintsem növelek ; sőt a negyedik keresztes háború idején
a belga, franczia és lombardiai lovagok, a velenczei herczeg Dandojo
ösztönzésére,Konstantinápolyt foglalák el (1204), sa Balkáni félszi
geten latin császárságot és néhány hűbéres herczegséget alapítanak.
A nyugat-európai vagyis frank lovagok állami alkotásai az idegen

talajon nem verhettek erős gyökeret, a latin császárság nemsokára
megbukott ; a Palaeologusok ivadéka, VIII. Mihály, a genuaiak se
gítségével már 1261-ben visszafoglalá Konstantinápolyt, s helyreállitá a bizanczi birodalmat, de a félsziget déli tartományai s Eubőa,
Kréta és más szigetek mégis a velenczeiek és holmi olasz, -franczia
és spanyol lovagok birtokában maradtak. Éjszakról á bolgárok, éj
szaknyugatról a szerbek nyirbálgatták a keleti birodalmát, végül KisAzsiában az oszmán törökök hatalmasodtak el. III. Andronikus halála
után (1341-ben) belzavarok törtek ki, a császári trón birtokáért ver
sengő bizanczi fejedelmek hol a szerbekhez, hol a bolgárokhoz, hol a
törökökhöz folyamodtak segítségért. Ekkor a szerb fejdelem István
a félsziget legnagyobb részét a maga hatalma alá hajtá, már-már
Konstantinápolyt is készült elfoglalni, de ebben halála megakadályozá ( 1 3 5 5 ) . Birodalma azután bomlásnak indult.
Az oláhok a XII-dik, az albánok pedig a XIV-dik század óta
kezdenek szerepelni ; az előbbiek a Pindus és Balkán hegységeiről a
lapályokra költözének keletre Thesszáliába, éjszakra a Duna mel
lékeire, az utóbbiak nagy tömegekben a régi Hellászt és Peloponnézust szállták meg.
A XIV-dik században tehát a Balkáni félsziget sok apró állam
és egymással versengő sokféle nemzetek között volt feldarabolva;
egyiknek sem volt annyi hatalma, hogy az oszmán törökök hódítá
sait meggátolhatta volna. Már Orkhán küldözgete török hadakat
Európába,fiaI. Szulejman pedig már Gallipoliban üté fel székhelyét
( 1 3 5 5 . ) Azutáni. Murád Demotikát, Drinápolyt s a Maricza völgyét
foglalá el ( 1 3 6 1 ) ; a szultáni székhelyet Drinápolyba tevé át,Nis és
Szófia megszállása után a szerbeket és szövetségeseiket veré meg a
Rigómezőn ( 1 3 8 9 ) . I. Bajezid már a Dunánál, Nikápolynál diadalmaskodék Zsigmond büszke hadai fölött.
A bizanczi császárok birodalma, úgyszólván, már csak Kon
stantinápolyra és környékére szorítkozott. Bajezid hódításait ekkor
a mongolok akaszták meg, kik Timur vezérlete alatt Elő-Azsiában
nyomultak előre. Bajezid elveszte a csatát s fogságba került ( 1 4 0 2 ) ;
a törökök azonban csakhamar összeszedték magukat, a keresztények
pedig a kedvező alkalmat elszalaszták. Már II. Murád ( 1 4 2 1 —
1 4 5 1 ) ismét folytatá a Balkáni félszigeten a hódításokat. Végre II.
Mohammed ( 1 4 5 1 — 1 4 8 1 ) Konstantinápolyt is elfoglalá ( 1 4 5 3 . máj.

29.) a igy véget vetett a keleti birodalomnak; a kereszt helyéhe
a félholdat tüze ki. II. Szulejman ( 1 5 2 0 — 1 5 6 6 ) a török hirodalmat
hatalma tetőpontjára emelte, de azután nemsokára hanyatlás állott

be; a török hadak ugyan még egyszer szálltak Bécs alá (1683), de
onnan visszaveretvén, csakhamar Buda várából s azután egész Ma
gyarországból is kiverettek.
A török fejedelmek Oszmántól és Orkhántól kezdve rendkivűl eszes és vitéz emberek voltak, s oly hadsereget teremtettek, mi
nővel akkor egy európai hatalom sem birt. A jövevény-embereket
is jól fel tudták használni, mind a hadseregben, mind a polgári köz
igazgatásban. A meghóditott tartományokat részint erőszakos át
telepítések, részint jól kigondolt katonai hübérrendszer alkalmazása
által igyekeztek maguknak biztosítani.
A lakosoknak egyik vidékről a másikra való áttelepítése s a
török katonaság és mohammedán földesurak letelepedése a meghó
ditott tartományokban a Balkáni félsziget ethnographiai viszonyait
csak kis mértékben változtatta meg ; egészben véve a tarka népzagy
valék még most is olyan, milyen a X I V . és X V . századokban volt.
A török uralkodás a meghódoltatott népek történelmi fejlődését
félbeszakította vagy egészen megakasztotta, de arra, hogy az aláve
tett keresztény nemzetiségeket az uralkodó török nemzetbe beolvaszsza, a török kormány sohasem gondolt. Csak a kik vagy kény
szerítve vagy önkényt a mohammedán hitre tértek át, azok egyesül
tek szorosabban a törökökkel. Ily hithagyók leginkább csak az al
bánok és bosnyákok között voltak tetemes számmal. Valamint a
mohammedán hitűek, bármely nemzetiséghez tartoztak is, egyenlő
kiváltságokban részesültek, úgy másfelől az összes keresztény alatt
valók egyaránt a rajához, a jobbágyok csordájához tartoztak s
egyenlő bánásmódban részesültek. Megtartották ősi szokásaikat és
erkölcseiket, nyelvöket és vallásukat -, a török törvéuyhozás és köz
igazgatás az ő családi és egyházi, meg községi ügyeikbe nem avat
kozott. Mindig külön, saját községi és egyházi elöljáróik voltak, sőt
a városokban és falvakban rendesen külön negyedekben is laktak és
laknak. Csak a nyilvános istentisztelet némi külsőségéit nem tűr
ték a törökök, pl. a harangok használatát. A szerbek, bolgárok s a
többi szláv népségek, valamint az oláhok és görögök a keleti egy
házhoz ragaszkodtak, s egyházi fejők a legújabb időig a konstanti
nápolyi pátriárka volt. Az albánok is, a mennyiben keresztények
maradtak, jobbára a keleti egyház hívei ; a római kath. egyház so
hasem bírt erős gyökeret verni a Balkáni félszigeten, aránylag csak
kevés hivei vannak az albánok, a dalmát és bosnyák szerbek s a
bolgárok között. A vallási és egyházi érdek mindig nagy befolyás
sal volt a Balkáni félsziget különböző népeire, s épen a valláskülönbség
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volt a legerősebb válaszfaL, mely egymáshoz való .simulásukat és
egyesülésöket megakadályozta.
A különböző népségek egybeolvadását a félsziget külső és
belső kialakulása sem könnyíti meg, inkább hátráltatja és gátolja.
Végül Konstantinápoly kedvező fekvésénél fogva nagy forgalmi köz
pont, legalkalmasabb fővárosa oly birodalomnak, melynek Elő-Assiában is vannak tartományai, de a Balkáni félszigetre nézve határ
széli, nem pedig központi város. Ha Konstantin nem azt, hanem Szó
fiát tette volna fővárosává, mint eleinte akarja vala, a félsziget talán
más ethnographiai képet mutatna.

II
A török birodalom hanyatlása, a félsziget uj politikai alakulása.

A mohammedánok főtörvénykönyve nemcsak a vallás dolgában,
hanem a társadalmi és állami szervezetre nézve is a korán. A török
szultán önkényesen és teljes hatalommal uralkodik, akaratját csak
a szent könyv korlátolja ; ő egyszersmind I. Szelim óta a moham
medánok egyházi feje, a próféta helytartója, a khálifa. A török bi
rodalomban tehát minden a fejedelmek személyes tulajdonaitól függ.
Mig eszes, tettre termett szultánok uralkodtak, kik folytonosan
győzelmeskedtek, az alávetett keresztény népek csendesen tűrték az
igát, de midőn a hadi szerencse elpártolt a szultánok hadseregeitől,
azonnal nyugtalankodni kezdenek. Buda visszavétele s Magyaror
szág felszabadulása után elsőben a szerbek támadtak fel s részint Ma
gyarországban kerestek és találtak menedéket. A Karloviczi ( 1 6 9 9 ) és
Pozsáreváczi ( 1 7 1 8 ) békekötések megorvosolták a Mohácsi vész
( 1 5 2 6 ) szomorú következményeit. A Belgrádi békekötés ( 1 7 3 9 ) for
dulatot jelez Ausztria politikájában, ezentúl a szultánoknak Ausz
triától nem kellett tartaniok, de annál veszedelmesebbé vált rajok
nézve Oroszország, mely Nagy Péter óta minden irányban támadólag
lépett fel. Uj meg uj foglalásokat tettek az oroszok s a török biro
dalom határát a Don folyótól és Azovi tengertől a Prut folyóig szoriták vissza. Sőt II. Katalin Kherszon kapujára már e feliratot
téteté: »Itt megy el az ut Konstantinápolyban
Oroszország, mint a keleti egyház főhatalma, a bizanczi csá
szárság természetes és törvényes örökösének tekinti magát s czéljainak elérésére minden eszközt felhasznál. Hagyományos politikáját
szívós következetességgel követi, a körülmények szerint majd az
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erőszakhoz, majd a cselhez, alattomos áskálódáshoz és vesztege
téshez folyamodik.

Eavasz ügynökei a Balkáni félsziget népeit

hamar körülhálózták; rokonszenvüket könnyen megnyerhették, mert
ugyanazon egyház hívei s nemzetiségi tekintetben is jobbára velők
rokonok.
A török kormány a múlt század végétől fogva mindinkább
hanyatlani s birodalma bomladozni kezdett. Új meg új lázadások
egyre gyengítették erejét. A szerbek 1804-ben, a görögök 1821-ben
támadának fel ; a hellén remekírók kedvelői lelkesedéssel üdvözlék
az új görögök szabadsági törekvéseit, azt hitték az ókori hellének
dicsőségének napja virradt fel ; Angol-, Franczia- és Németországból
számos hellénbarát (philhellen) sietett a görögök segítségére.
II. Máhmud ( 1 8 0 8 — 1 8 3 9 ) a roskadozó birodalom bukását a
régi elavult intézmények eltörlése s a reformok életbeléptetése által
vélte elháríthatni ; birodalmában az európai intézményeket akarta
meghonosítani. Újításait leginkább a janicsárok ellenezték. Ezek a
török hadsereg legvitézebb csapatát képezték vala, a gyenge szultá
nok idejében gyakran lázongtak, sőt némely szultánt meg is buktat
tak. E sorstól Máhmudnak is kellett tartania, de ő megelőzte a
veszedelmet, a janicsárok testületét eltörlé s iszonyú vérontással
kiirtá őket. A z új hadserget európai módra kezdé szervezni, de
mielőtt e munkáját befejezhette volna, az orosz kormány hadat üzene
neki 1828-ban. Az oroszok Drinápolyig nyomulának elő s már
Konstantinápolyt fenyegetek. A szultán kénytelen volt békét kötni
s Görögország függetlenségét elismerni ( 1 8 2 9 ) ; Szerbia, Oláhország
és Moldova is félig függetlenek lettek.
Egyiptom helytartója Mehmed Ali s fia Ibrahim pasa a görög
felkelésben hathatós segítséget nyújtottak vala a szultánnak, de a
Drinápolyi békekötés után csakhamar ők indítanak háborút ellene ;
Ibrahim pasa 1832-ben Szírián keresetül egészen Koniéh-ig nyo
mult elő. Máhmud ekkor I. Miklós orosz czárhoz folyamodék segít
ségért, s most csakugyan az oroszok közvetítek a békét a szultán és
Mehmed AU között. Máhmud az utolsó erélyes szultán volt, utódjai
mind gyenge, sőt részint eszelős emberek s a palotai cselszövők és
külföldi diplomaták szeszélyes bábjai voltak.
Abdul-Medzsid ( 1 8 3 9 — 1 8 6 1 ) Máhmud fia és utódja nagyon
szomorú körülmények között vette át a kormányt Ismét Mehmed
Ali fenyegette nagy haddal ; most Ausztria és Anglia közbenjárása
menté meg őt (1841-ben). Utódja öcscse Abdul-Aziz ( 1 8 6 1 — 1 8 7 6 )
volt, ki 1 8 7 6 . máj. 31-kén lemondásra kényszeríttetek s ugyanazon
HUNFALVV : E G Y E T . FÖLDRAJZ.
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évi jun. 4-kén állítólag öngyilkossággal végezte életét. Nagybátyja
V. Murád csak három hónapig uralkodott, azután öcscse II. AbdulHámid következek, ki 1 8 7 6 . aug. 30-kától fogva uralkodik.
Mondják, hogy Abdul-Aziz rendes fizetést kapott az orosztól,
a mostani szultán, Abdul-Hámid pedig elmebetegnek látszik s foly
vást a meggyilkoltatástól fél. Ily szultánok uralkodása mellett a
birodalomnak tönkre kellett volna mennie még akkor is, ha külső
ellenségei nem volnának. A birodalom tehát II. Máhmud halála óta
anyagi és erkölcsi tekintetben mindinkább sülyedett, a corruptio a
közigazgatás minden ágában elharapózott ; a belső bajokon sem az
új alaptörvények és megkisérlett reformok, sem egyes jeles hadve
zérek és államférfiak törekvései nem segíthettek. Különben is min
den becsületes és őszinte reformtörekvést a külföldi diplomaták
cselszövényeí is meghiúsítottak. Az orosz ügynököktől felbujtogatott
bolgárok, szerbek és montenegróiak újra meg újra fellázadtak ; az
1839-ben kibocsátott Hatti-serif s az 1856-ban kihirdetett Hattihumajum Ígéretei a felizgatott keresztény alattvalókat ki nem elégí
tették ; úgyis azok jobbára csak a papíron maradtak. A »beteg em
ber «-nek nagyon is sok tanácsadója és orvosa akadt, de ezek csak
betegségét fokozták. Az 1854—55-diki úgynevezett Krimiai háború
sem sokat használt neki ; az angolok és francziák -egymással szövet
kezve segítségére indultak a szultánnak az oroszok ellen, de Szevasztopol elfoglalása után csakhamar békét kötének. Az 1856-diki
Párisi békekötés ugyan az oroszok igényeit háttérbe szorítá, a török
birodalom integritását biztosítá s a török államot az európai álla
mok társaságába vevé föl, de ennek csak az volt az eredménye, hogy
az európai hatalmasságok képviselői ezentúl még inkább avatkoztak
a birodalom belső ügyeibe s fondorkodásaikkal annak megerősödé
sét még inkább akadályozták. Csakhamar új lázadások és forradal
mak ütének ki ; a szultán kormánya nem volt képes azokat leverni.
Az oroszok hamar felocsúdtak az angoloktól és francziáktól szenve
dett vereségekből s Konstantinápolyban csak úgy uralkodtak, mint
a Krimiai háború előtt. Abdul-Aziz szultán majdnem mindig az
orosz képviselők tanácsát követte, saját romlására. *)
1875-ben Herczegovinában tört ki a lázadás, mely csakhamar
Boszniára is kiterjedt. A török hadvezérek nem bírták a mozgal
mat leverni, mert az orosz ügynökök, Montenegro és Szerbia folyton
*) Lásd : Les intrigues Moscovites en Turquie, etc. par Bugistre-Bd.
leysan. Budapest, 1877.

sziták azt ; Dalmátország kormányzója Rodich báró is csak lanyhán
gyakorolta a semlegességet. 1876-ban Montenegro és Szerbia is
nyílt háborút indított orosz pénzzel és segédcsapatokkal ; a háború
változó szerencsével folyt, utoljára is a törökök győztek. Ekkor a
diplomaták békekötésre kényszeríték a szultánt. A török hadak ki
takarodtak Szerbiából és Montenegróból, a diplomaták Konstanti
nápolyban tanakodtak. Midhat pasa, a ki korunkban a legjelesebb
török államférfi volt, egy ugrással a nyugat-európai alkotmányos
államok sorába akarta léptetni Törökországot s a szultánt rábirá
egészen új és szabadelvű alkotmány kibocsátására ( 1 8 7 6 . deczember
23-kán). Az alkotmány ünnépiesen kihirdettetett, a nemzetgyűlés
is összehívatott^ de a külföldi cselszövések minden törekvést újra
meghiúsítottak. Midhat megbuktattatott, sőt utóbb száműzetett. Ez
alatt az orosz czár fegyverrel ketté vágta a csomót. 1877-ben az
alapjaiban megrendült birodalmat nagy erővel megtámadá ; majd
nem akadály nélkül átkelt a Dunán s a Balkán szorosain, hozzája
csatlakoztak az oláhok s a szerbek és montenegróiak is. Csak Plevna
védelmezte magát vitézül, ennek elfoglalása után az orosz hadak
egész Konstantinápolyig nyomulának elő. Ignatiev, az orosz nagy
követ, sokévi munkálkodásának eredményeit szerencsésen elérte ; a
török birodalom szét volt zúzva. A San-Stefanói békekötés földig
tiporta a Magas portát. A Berlini békeszerződés többé fel nem
állíthatta.
A Balkáni félsziget politikai viszonyai tehát az 1 8 7 8 . július
13-kán kelt Berlini békeszerződés értelmében lényegesen megváltoz
tak ; Montenegro, Szerbország és Rumánia teljesen önálló és függet
len fejedelemségek lettek s területeik megnagyobbíttattak ; Bolgárország autonom és adófizető fejedelemséggé alakíttatott keresztény
kormányzóval és nemzeti honvédséggel, a bolgár fejedelmet a nép
szabadon választja s a Magas porta az európai hatalmak beleegye
zése mellett megerősíti. A Balkántól délre Keleti Rumélia elneve
zéssel oly tartomány állíttatott fel, mely a szultánnak közvetlen
politikai és katonai fenhatósága alatt közigazgatási autonómiát
élvez, s melynek keresztény főkormányzója van, kit az európai hatal
mak hozzájárulásával öt évre a Magas porta nevez ki.
Utóbb Görögország is követelt öregbítést, határigazítás czíme
alatt, s az európai hatalmak közbenjárására nagy részt meg is
kapta, a mit követelt ; Epirus és Thesszália nagy része, körülbelől
1 3 , 3 6 9 • km. terület kapcsoltatott Görögországhoz az 1 8 8 1 . máj.
24-kén Konstantinápolyban kelt szerződés értelmében.

* Végre a Berlini békeszerződés értelmében Boszniát és Herczegovinát s a Novipazári szandsák egy részét az osztrák-magyar
hadak szállták meg 1878-ban és 1879-ben; Herczegovinából egy
darab Montenegróhoz csatoltaték.
E szerint a Balkáni félsziget mostani politikai felosztása a
következő :
•
1. A szultán közvetlen birtokai

km.

165,439

lakos
4.490,000.

2. Keleti Bumélia

35,901

816,000.

3. Bolgárország
4. Bosznia és Herczegovina

63,972

2.000,000.

61,065

1.326,000.

5. Montenegró
6. Dalmátország

9,475
12,829

286,000.

7. Szerbország *)

48,582

1.700,000.

129,947

5.376,000.

64,688

1.980,000.

8. Bumánia **)
9. Görög királyság

476,000.

Kumániát csak tág értelemben számíthatjuk a Balkáni félszi
gethez s különösen Moldova nem tartozik oda ; de új szerzeménye,
t. i. a Dobrucsa és a Duna deltája igen is odavaló. Tehát a Balkáni
félsziget kiterjedése, Oláhország és Moldova kivételével, de Dalmát
ország hozzászámításával, 4 7 7 , 7 6 2 • kilométer, lakosainak száma
pedig 1 3 . 1 8 0 , 0 0 0 ; ezekből a mohammedánokra alig esik 4 millió.
Egységes uralkodás alatt a Balkáni félsziget csak két ízben
volt rövid ideig egyesítve, t. i. a római s azután a török uralkodás
alatt ; de különböző nemzetiségeit még a rómaiak sem tndták egy
séges nemzetté összeolvasztani, annál kevesbbé sikerülhetett az a
töröknek. Tehát a Balkáni félsziget népessége nagyon tarka képet
mutat ; lakosai származásra, nyelvre és vallásra nézve nagyon külön
böznek egymástól, s a nemzetiségi és vallási ellentétek seholsem
nyilatkoznak oly erősen, mint az ő kebelökben. A törökök minden
tartományban kisebbségben vannak, tömegesen csak Bolgárország
ban a volt Kuszcsuki, Tulcsai és Várnai szandsákokban, a Dobrudsában, a Bhodope hegységben, a Szaloniki és Kavala közötti part
vidéken, a Bisztricza völgyétől éjszakra az Osztrovói tóig, Larissza
környékén Thesszáliában és Thrákia egyes vidékein laktak, külön
ben leginkább csak a városokban tettek számot, mint Konstantiná
polyban. Az Égéi és Marmara tenger partvidékein, a szigeteken, a
Eeketetenger partján, majdnem a Kamcsik torkolatáig, a görögök
túlnyomók. A belső tartományokban mindenütt a szláv népek van*) Fejedelme Milan 1882. máícz. 6. a királyi czímet vevé föl.
**) Fejedelme Károly 1881. márcz. 26-kán a királyi czímet vevé föl.
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nak többségben. A bolgárok a Dunától délre az egész területen
vannak elterjedve, melyet nyugatra a Timok völgye s a Nis, Priszren, Ochrida, Kasztoria, Niaghuszta, Szalonik, Drinápoly, Burgasz,
Szlivo és Raszgrad városokon keresztül húzott vonal határol körűi.
Szórványosan az albánok, görögök és oláhok között s a Dobrudsában is élnek.
A szerbek, hová a bosnyákok, herczegovinaiak, montenegróiak
és dalmátok is tartoznak, a bolgár Morava, Száva és Adriai tenger
között egészen Albániáig uralkodnak ; a bolgár Moravától keletre a
Timokig oláhokkal vannak keverve. Az oláhok, Ruménián kivül,
nevezetesen a Morava és Timok között, a Dobrudsában, Bolgár
országban, Albániában, Makedoniában, Thesszáliában, Epirusban
laknak hol szórványosan, hol tömegesen. Az albánok a róluk neve
zett tartományon kivül szórványosan a bolgár Moraváig, Görög
országban s a szigeteken is előfordulnak. Mindezen népségekhez
hozzájárulnak a tatárok és cserkeszek, kik újabb időben telepíttettek
le ; a zsidók, kik leginkább Spanyolországból szakadtak oda ; a sok
kal számosabb örmények ; a czigányok, arabok, négerek, azután a
nyugateurópaiak, az oroszok, magyarok, németek stb. — Vallásra
nézve a lakosok legnagyobb része a görög-keleti egyházhoz tartozik,
a római katholikusok száma aránylag csekély. A mohammedánok
minden tartományban kisebbségben vannak. 1864-ben a szultán
közvetetten uralkodása alatt volt 8 tartományban az összes lakosok
számát 7.973,000 lélekre tették, ezekből 4 . 5 1 3 , 0 0 0 keresztény és
3.460,000 mohammedán volt. *)
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I.
Általános áttekintet. Dalmátország parti tagozódása, Hegységei és folyói.

A Balkáni félsziget éjszaknyugati részét, az Adriai tengertől
keletre a Drina folyóig Dalmátország, Bosznia, Herczegovina és
Montenegro foglalják el, mely országok az E. Sz. 4 5 ° 2 0 ' és 4 1 ° 5 0 '
s a Ferrótól számított K H. 3 2 ° 1 0 ' és 3 8 ° között fekszenek. A
görögök a Haemusi félszigetnek azt a részét, mely Thrakián, Makedonián és Epiruson túl éjszakra és nyugatra az Adriáig s a Száváig
és Dunáig terjed, Illyricumnak nevezték. E nagy területnek egy
része volt az a tartomány, melyet a rómaiak Dalmatiának neveztek
el. Ez a római birodalom virágzása korában az Isztriai félsziget
keleti oldalába benyúló Arszai öböltől délkeletre a Drin folyó tor
kolatáig, az Adriai tengertől pedig éjszakra Károlyvárosig s keletre
a szerb határon folyó Drináig terjedett, tehát az említett országo
kon kivül még Isztriának egy darabját, a magyar partvidéket s
Horvátország egy részét is magában foglalta ; a mostani Dalmát
ország annak csak nagyon kis részét teszi. A római Dalmatia
éjszaki része az Arszától (Arsia) a Zermanyáig (Titius) a Skardonai kerület volt, melyet leginkább a liburni nép bírt vala, miért is
azt külön Liburniának is nevezték. A középső rész a Szalonai kerü-

let volt, mely a Zermanyától a Narentáig (Naro) terjedett ; a déli
rész végre a Naronai kerület.
A mostani Dalmátország csak keskeny partvidék, mely a
Móriakká csatornától s a Velebit hegységtől kezdve délkeletre nyú
lik el hosszan, egészen Spizzáig, majdnem Bárig. Bosznia és Her
czegovina együtt véve majdnem szabályos háromszög, melynek leg
hosszabb szára (körülbelől 360 km.) az Adriai tenger felé esik s
Dalmát- és Horvátországgal határos; éjszaki oldala az Una és
Száva mentében szintén Horvátországgal érintkezik, (körülbelől
290 km. hosszú), keleti oldala végre Szerbiával, a Novipazári kerü
lettel és Montenegróval határos. A török uralkodás utolsó idejében,
az 1877-diki közigazgatási beosztás szerint, Bosznia vilajet Novipazár (hajdan Rascia) szandsákot is magában foglalta, s a Berlini
szerződés feljogosítja az osztrák-magyar monarchiát, hogy a kato
nai és kereskedelmi utak biztosítása végett abban is őrséget tartson.
Montenegro önálló fejedelemség, buzogányhoz hasonló területé
vel a török Albánia, Novipazár, Szerbország és Dalmátország közé
ékelődik, köröskörül tetemesen megnövekedvén a legújabb orosz
török háború s a Berlini szerződés következtében.
Dalmátországnak sajátságos a parti szabása s ugyancsak
sajátságos a domborzata is. Meglepő ellentétet mutat az Adriai
tenger nyugati és keleti oldala, az olasz és horvát meg dalmát part
vidék. A nyugati part az Isonzó torkolatától lefelé Ravennáig és
Ankonáig, sőt még odább délre is egyhangú és lapos, sok helyütt
lagunás, de szigetekben szűkölködik, csak a folyók hordalékaiból
támadt keskeny földszegélyek találkoznak; ellenben a keleti párt
többnyire magas, mindenütt sziklás és szaggatott A vadul hasoga
tott sziklatömegek, melyek a szárazföld partján a tengerre könyök
lenek, ott meg nem szakadnak, hanem magába a tengerbe is benyo
mulnak s mint lapos vagy csúcsos hátak és ormok, mint apró szikla
szirtek vagy jókora szigetek megszakasztják a tenger tükrét, és
számtalan kisebb nagyobb ágra osztják, melyeket csatornáknak
neveznek. E csatornák néhol igen szélesek, mint a Quarnero és
Quarnerolo, néhol keskenyebbek, mint a Móriakká, gyakran pedig
oly szűkek, hogy bennök két hajó is alig mehet el egymás mellett.
Mélységök legfeljebb 50 méter. A sok apró és nagyocska szikla
szirt, a hajósoktól rettegett »scogliok«, s a terjedelmes szigetek úgy
sorakoznak a szárazföld partja előtt, hogy ezt kevés helyen közelít
hetjük meg a sík tengerről közvetetlenűl, hanem rendesen a min
denféle alakú és nagyságú izigetek tömkelegén keresztül a szoroso-

kon és csatornákon kell átvergődnünk, ha a szárazföldre aka
runk jutni.
A szigetek különösen két főcsoportban tűnnek fel nagy szám
mal. Az éjszaki csoportot azok a szigetek képezik, melyek az Isztria
déli csúcsától, a Punta di Promontorétól délkeletre s a dalmát part
ból kiszökő Punta della Plancáig húzott vonaltól keletre eső tenger
részt lepik el. Az ide való szigetek mind egymással s a szárazföld
partjával egyközűen éjszaknyugatról délkeletre csapnak. A dalmát
part Szebeniko és Spalato között tetemesen kidudorodó félszigetet
képez s ennek legvégső csúcsa az említett Punta della Planca. Ettől
kezdve a szárazföld partja erősebben hajlik kelet felé s ív alakjában
húzódik az éjszaknyugatra messze kinyúló Sabioncello félsziget
tövéig. A part előtti hézagot a másik szigetcsoport foglalja el,
melynek tagjai nem éjszaknyugatról délkeletre, hanem inkább nyu
gatról keletre nyúlnak el hosszan. Ott találjuk Brazzát, a dalmát
szigetek legnagyobbikát; az éjszaki csoport legnagyobb tagjai Veglia
és Cherso nem számíttatnak Dalmácziához. Ez mostani kiterjedésé
ben összesen 51 szigetet, 218 kikötőt, 187 öbölkét, 4 révet s 403
szirtszigetkét (scogliót) mutat fel. Változatos, szaggatott partjai
nagyon is elütnek Olaszország egyenes, szomorú, egyhangú part
jaitól.
Az Adriai tenger, melynek hossza 835 km., a Balkáni és
Apennini félszigetek között, a hajdani görög és római világ hatá
rain terűi el; partjainak keletre irányult lejtősödésénél fogva az
előbbihez tartozik, de a hegységek, melyek övezik, szorosan Itáliához kapcsolják. Itália végső nyúlványai Görögország felé néznek,
mintha ettől várná művelődését ; a tengeri áramlás az Ióni tenger
ből a keleti part mentén a legéjszakibb öbölig halad, mintha ő is
kelet termékeit nyugati Európának akarná megvinni ; a dalmát szi/§^pl: ellenben, melyeknek a szárazföld felé irányult homloka a bóra
:

'terméketlen és majdnem lakhatatlan, a sík tengerre szolgáló
és kikötőiknél fogva Itália felé nyújtják karjaikat. Maga
a váltakozó szellő az Adriai tengernek e szerepében és jellemében
látszik részesülni. Minden szép napon a tenger közepe táján kél a
szél s egyszerre a két ellenkező irányban fúj, egy részt Itália felé,
másrészt Isztria és Dalmáczia szigetei és hegyei felé. Éjszaka a ten
gert övező partozatok félköre visszabocsátja a fris levegőt a ten
gerre, mint közös tűzhelyre : a szétömlő nappali áramlást az éjjeli
összeomló áramlás váltja fel.
A szigetek geológiai alkotása, csapásuk és egész szabásuk azt
Ghïéiknél

tanúsítja, hogy a szomszédos szárazföld függelékei, tőle elszakadt
darabok. Tulaj donképen a tengerbe merült szárazföld megmaradt
tetői, ormai és gerinczei. A köztük elterjedő tengerágak vízborította
völgyek, a nagyobb és hosszabb tengerágak, csatornák és öblök
hosszanti völgyek, a szűk szorosok pedig harántvölgyek. Az Adriai
tengert környező partok s különösen a dalmát partok, csakugyan
lassú százados sülyedés nyomait mutatják. *) No'i helyesen mondja :
»Kepzeljük magunknak, hogy Svájczország völgyeit tenger foglalja
el azon magasságig, a meddig a zöld gyep ér s a hol a szürke szikla
kezdődik ; a magas ormok és hegyek még kiemelkednek a víz tükré
ből, az alacsonyabbak már teljesen alábuktak, a középszerű magas
ságúak már-már csak keskeny gerinczeiket nyújtják ki — ilyen a
dalmát szigetvilág, hajónk napok hosszát jár tenger alá merült völ
gyek fölött. «
Érdekes látványt nyújt a sok szirt és sziget ; legtöbbje egé
szen kopár és néptelen, vagy csak a juhoknak és kecskéknek lege
lőül szolgál, tehát egyedül pásztorok és halászok látogatják ; tanyák
és helységek csak a nagyobbakon vannak.
De azok is jobbára erdőtlenek, leginkább csak az olajfa és
szőlő díszlik rajtuk. Hajdan a szigetek s a szárazföld hegyeit sűrű
erdők fedték, a rómaiak lombosnak, erdősnek nevezték Dalmácziát
(Dalmatia frondosa). Ok kezdek meg az erdők pusztítását, a velenczeiek folytaták, s a pásztorok bevégezték a munkát. A velenczei
paloták részint a dalmát partvidéken vágott czölöpökön épültek,
hajóik építésére is a dalmát erdőkből vették a fát és szurkot. Még
1608-ban megengedte Velencze a török szultánnak, hogy a dalmát
partokon annyi fát vágasson, mennyi szükséges legalább tizenkét
hajó építésére. — Mostanában ugyan egy halászbárkát sem lehetne
a Dalmátországban vágott fából építeni. S az erdőpusztítás főoka
annak a végtelen hanyatlásnak és sülyedésnek, melyet az ország

*) A természeti jelenségek, melyeknek a dalmát szaggatott partok, a sok
sziget és csatorna lételöket köszönhetik, még folyvást nyilatkoznak, habár talán
csekélyebb mértékben. Még most is gyakoriak a föld rázkódásai, nagy földren
gés 1667-ben Kaguzát rombolá le, mint hajdan más földrengés Epidaurust tette
tönkre. A part lassanként sülyedett, Velenczében a város épitése óta 2 méterrel
sülyedett,

Zárában

különböző

építmények a tenger szintje alá merültek ;

Isztriában Szipar és Medelino régi városok romjait a tenger elborítá, Eovigno
közelében Gissa sziget merült el a 8. században ; a Yrana tó a Narenta közelé
ben 1630 óta közlekedik a tengerrel ; a Kattarói öbölnél több elnyelt város ma
radványai láthatók. Petermann : Mitthejlungen, 1871. évf. 173 s k. 1.
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lépten nyomon mutat. A szigeteken s a szárazföldön egyaránt a
növényzet zöld takaróját a szürkés, barnás vagy feketés kopár szikla
talaj szakasztja meg, sok helyütt nagy kősivatagok egészen mezte
lenek. A kopár föld úgyszólván csak építőkövet terem. Az eső, a
bóra vagyis éjszaki és éjszakkeleti szél s a sirokkó vagyis déli szél,
régen lemosta már és hordta szét azt a kevés termőföldet, mely a
kiirtott erdők helyén megmaradt vala ; a termőföld egyre fogyott,
új nem jött hozzá, végre nem maradt egyéb, csak a csupasz kő,
mely se nem ad, se nem vesz be életet.
A talajt t. i. az ország legnagyobb részében a mészkő aUcotja,
még pedig leginkább a krétaféle, némely vidéken a juraféle mészkő,
mely szerves maradványokban bővelkedik. A mészkőrétegek éjszak
nyugatról délkeletre csapnak s dőlésök csekély. Rendes szinök a
szürke, de ez a levegőn elváltozik s gyakran feketéssé válik. Ez ama
hasadékos, üreges mészkőképződmény, mely a karsztot alkotja, mely
olyan mint a rosta s ha védő növényi takarójától megfosztatik, a
legszomorúbb, legterméketlenebb talajjá válik. Mind a kétféle
mészkő a szigeteken is uralkodik. E mellett, kivált az ország belse
jében s helyenkint a partokon és szigeteken is, homokkő települ a
mészkövön. Az még gyorsabban mállik el, mint a mészkő, de málladéka termékeny talajt ad, mely a vizet át nem ereszti. A homokkő
is rendesen szürke, de a levegőn kékessé válik. Termékeny terüle
tek csak ott vannak, hol a homokkő és márga uralkodik, s hol a
mészkő vájadékaiban agyag s egyéb termőföld gyűlt össze.
A karsztféle mészkő területeken nincsenek szabályosan kifej
lődött völgyek, helyöket a teknőalakú vagy kerek bemélyedések, a
töbörök, nyelők és ravaszlyukak foglalják el, melyeket a szlávok
dolináknak, az olaszok foibéknek neveznek. A források felette rit
kák, az eső vize a mélységbe szivárog, a patakok és folyók is gyak
ran elbújnak. Dalmátország azért az ivóvízben is szűkölködik, a
hiányon víztartókkal segítenek annyira mennyire. Szabályos gerinczes hegységek sincsenek; az ország egészben véve egy fönsík,
melyet különböző mélyedések barázdálnak s mely a tengerpart felől
befelé majdnem egészen szabályosan és fokozatosan emelkedik ma
gasabbra és magasabbra, úgy hogy a legnagyobb emelkedések a
határán vannak.
>
Az éjszaki határon a Velebit bástyafala húzódik el. Ez a
horvát tengerparton emelkedik a Morlakkai csatorna mentén ; a
Szveto Berdóval (Szent hegy) 1750 m. magasságot ér el; onnan
inkább keleti irányban csap s a Zermanya völgyét szegélyezi az
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éjszaki oldalán; magasabb kúpjai az Osszenicza, a Mala Verbicza
odább K-re, a Goloverch amattól D-re s a Velki Csernopacz; ez
1403 m. magas, mig a többi hegyek legfeljebb csak a 800 métert
érik el. Keleti szakaszán a Zermanya keresztül tört rajta, völgy
szorosának keleti oldalán ismét magasabb hegyek vannak s ott, hol
Horvát-, Dalmát- és Bosnyákországok egybeszögellenek, az Urlicza
emelkedik, melyhez a délkeleti irányban húzódó hegysor csatlako
zik. Ez Dalmácziát Boszniától választja el ; legmagasabb kúpjáról
Dinara Alpoknak nevezik. A Dinara csúcsa Knintől éjszakkeletre
emelkedik 1811 m. magasságra. Az ettől éjszaknyugatra levő Plesivicza, Orlovicza, Gologlava és Konyszkaglava jóval alacsonyabbak ;
a délkeleti irányban sorakozó kúpok ismét magasabbak, de a Dinara
magasságát még sem érik el. A Knintől keletre eső Janszki Verth
1771 m., az odább DK-re emelkedő Szancsi berdo 1676 m. Azután
a hegysor mindinkább letörpül s rajta keresztül már útat" építhet
tek, mely Sziny városból a Prolog gerinczén át Livnóba visz. E
hágótól délkeletre ismét valamivel nagyobb magasságra emelkedik a
hegysor; az Obisenak Korito felett 1315 m., a Tovarnicza 1272 m.
magas. Imoszki környékén s a felső Yerlikkánál csak alacsony
hegyek vannak, odább D-re a Velki Szibenik még 1318 m. magas
ságot ér el, de azután a dalmát határon levő hegyek a Narenta
völgye felé gyorsan alábbszállnak.
A Dinara Alpoktól nyugatra eső s az ország belsejét elfoglaló
hegységek jobbára szintén éjszaknyugatról keletre csapnak s mind
megannyi fokozatot képeznek. Egybefüggésöket a folyók több helyen
megszakasztották, ïgy sorakoznak egymáshoz Knintől DK-re a
Kozjak (1210 m.),. Szvilaja planina (1510 m.) és a Szinytől D-re
eső Viwkko vereh (903 m.) ; odább nyugatra a Dernisztől É-ra levő
Promina (1130 m.), ettől DK-re a Sztrazsbenicza (620 m.), Kicsin
(804 m.), Moszecs és Radiny (743 m.).
A tengerpart közelében Szebeniko mellett emelkedő Tartaro
csak 502 m. magas ; de a Spalato közelében elterjedő Mosszorplanina
legmagasabb kúpja 1339 m. magasságot ér el, az odább DK-re levő
Bwkovo legmagasabb csúcsa, a Szveti Jura (Sz. György) pedig
1766 m. Tehát épen ott, hol a Dinara hegység az ország keleti
határán legalacsonyabb, a parti hegységek legmagasabbak.
A Kerka és Zermanya völgyei között csak hullámszerű ala
csony hegyhátak vannak. A szigetek hegységei az 1000 méternyi
magasságot seholsem érik el.
Az ország legdélkeletibb keskeny szalagján a Szuszvid 1162.

m. magas, a Vergoracztól D-re eső Obala 861 m., a Vitéz és Szveti
Ilia 77!?m.
A Narenta torkolatán túl Szlano közelében a Rogo 829 m.,
Raguzától K-re a Sznyiesnicza 1202 m. ; Castelnuovótól E-ra a Krivosije fönsíkot még magasabb begyek környezik, köztük az Őrien
1900 m., tehát a Dinara Alpokhoz számított hegyek közöl a leg
magasabb csúcs; a szomszédos Pazua 931 m., az odább D-re eső
Dobrosticza 1578 m. Kattarótól D-re a Lovcsen 1760 m., a Budua
felett emelkedő Gradina 1221 m.
Mindezek a hegyek nagyon meredekek, szaggatottak és hasadékosak ; rendesen csak éjszaki és keleti oldaluk van még cserjékkel
és némi erdővel benőve, déli és nyugati oldaluk pedig, mely a ten
gerre szolgál, a Naptól és széltől annyira ki van szárítva, hogy egé
szen meztelennek látszik. Tulaj donképi lapály nincsen Dalmát
országban, csak néhány termékeny töbör és völgy van ott, pl. Knin,
Dernisz, Sziny, Imoszki, Verlikka, Verba stb. mellett, azután a
Narenta melléke, a Canali és Zsuppa.
Dalmátország folyóvizei csak úgy érhetik el az Adriai tengert,
hogy az útjokat álló hegyeken keresztül átrágódtak, vagy alattuk
vájtak maguknak csatornát, vagy pedig magas sziklafalakon rohan
nak alá.
A Zermanya (hajdan Tedanius) a Likkában ered, délnek
tartva a Velebiten tör át, azután nyugatra fordul s az említett hegy
sor déli oldalán a Novigrádi beltenger felé kanyarodik ; mielőtt
Obrovaczot eléri, sziklafalon rohan alá, a helységen alul pedig szé
dítő meredekségű sziklafalak közé szorul. Csak alsó szakaszán jár
hatnak holmi apró hajók.
A Kerha (hajdan Titius vagy Titus) a Hersovacz hegy aljá
ban támad ; elsőben délre folyik keskeny völgyszorosban Knin váro
sig, hol két oldalán az üregekben és barlangokban bővelkedő hegyek
kissé eltávolodnak. Kninen alul a folyó nyugatnak fordul s Kisztagne felé medrét nagy fönsík aljában vájta ki, melyet meztelen
halmok, mint kővé vált hullámok borítanak. A szűk völgyet minde
nütt sziklás hegyek szegélyezik s a folyó a zuhatagok egész sorát
képezi, Bergliannál, Majlonovicznál, Roncziszlapnál, kivált pedig
Szkardonánál, összesen 40 métert esve. A folyó egész hossza 60 km.,
alsó szakaszán fel Szkardonáig nagyocska hajók is járhatnak.
A Czetina (hajdan Tilurus, Tilurius) a Dinara hegy közelében
négy erős forrásból ered, melyekből kivált kettő rendkívül bő ; nem
annyira a Dinara víztartói, mint inkább Bosznia fönsíkjainak föld-
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alatti folyásai táplálják azokat. A folyó Grariak faluig néhány sellőn
sebesen rohan lefelé, azután hosszanti völgybe jutván, délkeleti
irányt vesz, Trily és Duare között hirtelen nyugatra fordulván,
harántvölgyben folytatja útját, nagy sebességgel rohanva és három
vízesést képezve. Altalán véve nagyon vadregényes vidéken folyik
át, néhol függőleges sziklafalak között nagy mélységben halad
tovább. így éri el legfelső és legmagasabb vízesését. Alább völgye
kitágul, a kisérő hegyek letörpűlnek, a meztelen sziklatömegeket
erdős halmok és zöldellő lapályok váltják fel. Végül a Czetina lassú
és csendes folyással hömpölyög a tenger felé. Hajózásra nem igen
alkalmas, vize nyár idején majdnem egészen kiapad. Egész hossza
vagy 100 km.
A Narenta (szlávul Neretva, hajdan Naro) Herczegovinából
folyik Dalmátországba, melynek határát Metkovics közelében, linké
nél éri el ; délnyugatra tart, Fortopusznál két főágra szakad, melyek
ismét több mellékágra oszlanak. Szabályozásához s mocsáros mellé
keinek lecsapolásához csak a legújabb időben fogtak.
Mocsárok és tócsák nemcsak az alsó ISTarentánál, hanem más
vidékeken is vannak, de azok nyáron rendesen kiszáradnak ; csak a
Vranai tó nem apad ki sohasem, mélysége vagy 6 m.
Csörgedező patakokban és bugyogó forrásokban nagyon szű
kölködik az ország, s a mi kevés patak és forrás van, az is a nyári
időben jobbára kiapad. Sok helyen, kivált a szigeteken, iható vízben
szűkölködnek a lakosok.
Érczekben s más bányászati termékekben nagyon szegény az
ország. Imoszki környékén vasérczek; Vergorácznál, Boszilyina
közelében, Dolácznál a Mosször hegység oldalán s még néhány más
helyen kőszurok és aszfalt ; Dernisz és Sziny környékén, továbbá
Garjak falúnál a Czetina völgyében, Pago szigeten, stb. barnaszén
telepek vannak. De a bányászat egészben véve jelentéktelen.
Kősó sincs Dalmátországban, de több helyen a tengeri víz
elpárologtatásával állítanak elő konyhasót ; ily szalmák nevezetesen
Arbe és Pago szigeteken vannak.
Az éghajlat a dalmát tengerparton szelíd; a tél rövid és
enyhe, hó ritkán esik, kivált Spalatótól dél felé, de a nyári meleg
igen nagy és tikkasztó. Májustól kezdve augusztus közepéig az ég
majdnem mindig derűit, csak néha vannak pásztás esők. Mihelyt
augusztus másik felében az országos esők beállanak, a hőmérséklet
azonnal leszáll, s kivált az éjszakák már hűvösek és kellemesek.
Legkellemesebb évszak az ősz szokott lenni ; tavaszkor az időjárás
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nagyon változékony, a hideg és meleg felette hirtelen váltakozik. A
téli hónapok is kellemetlenek, jóllehet nagy hideg nincsen, az embe
rek mégis gyakran fáznak, mert a lakások rosszul vannak építve,
gyakran ablakok sincsenek, s ha vannak is, rosszul csukódnak, úgy
mint az ajtók, s kályha csak kivételesen van egyes vagyonos embe
rek lakásaiban. A szobákban való tartózkodás tehát már 2 — 3
foknyi hideg mellett is kellemetlen; kivált a köznép sokat szen
ved a hidegtől, rosszul épített kőviskóit a szél kénye kedve szerint
átjárja.
A tengerparttól befelé a magasabb fekvésű vidékeken s a
hegyek között az éghajlat zordonabb és szélsőségesebb, a tél sokkal
keményebb. Herczegovinában és Boszniában pedig a légmérséklet
változásai általában igen nagyok, nyáron a forróság nagy, télben
meg kemény hidegek járnak. A tavasz szintén kellemetlen, gyakran
még márcziusban, sőt aprilban is hó esik a hegyeken ; a völgyekben
pedig néha már februárban is nyári forróság van, de míg déltájban
a hőmérő több mint 30 foknyi meleget is mutat, estve 0 fokra
szállhat le.
Dalmátországban kétféle szél uralkodik : a bóra s a sirokkó
(scirocco) ; amaz az éjszaki, ez pedig a déli világtájakról fúj. A bóra
rendesen ÉKÉ-ról, ÉK-ről és KÉK-ről fúj, nyáron ritkán kereke
dik föl s kis ideig tart, annál gyakoribb vendég télben és tavaszszal,
mikor a magas hegyek hóval vannak fedve. Mindig hideg és gyak
ran oly erősen dühöng, hogy az élőfákat kitépi s az embert felborítja.
Heves rohamokban szokott fújni, a tengert egyenlőtlen hullámokkal
kavarja fel s annál veszedelmesebb a hajósokra nézve, mivel gyak
ran minden előjel nélkül hirtelen áll be. »A ki a bóra zúgását
nem hallotta éjjel a dinarai karszt mészkő szirtjei között, az el
sem képzelheti magának, hogy mily rémitőek néha az élettelen
természet jelenségei. Mintha a természet az emberek őrültsége miatt
dühöngne, a kik az erdőt kiirtották, melynek lombkoronáin évezre
dek előtt a légkör hullámai megtörődtek. Kárörvendve tombol rom
lással, halállal fenyegetve azokat, kiknek ősei oly oktalanul gaz
dálkodtak.
A szélvihar meggátolja a lélekzést, elfojtja az ember szavát.
Az utas olykor-olykor háttal kénytelen neki fordulni, hogy más leve
gőt szívjon, mint azt, melyet a fagyos áram őrült sebességgel feléje
hajt. Ily zúgásban és üvöltésben kóromfekete éjszakán százféle han
gokat vél hallani a megzavarodott fül : kedves hivogatást, víg dalt,
örömkiáltozást és a sakál üvöltő vinnyogását, mely a dalmát hegyek-

ben még otthonos s mely a távoli harangok szólását vad ordításával üdvözli. « *)
A sirokkó meleg szél s rendesen délkeletről fúj, nem oly roha
mos, mint a bóra, nem is tart oly sokáig ; mikor fölkerekedik, az ég
mindig beborul, s kivált télben eső jár nyomában. Nyáron igen kel
lemetlen, mert nyirkosságánál fogva felette ernyesztő és tikkasztó.
A növényzet a különböző vidékeken nagyon különböző. A
partvidéken, kivált pedig Trautól és Sebenicótól dél felé, melegövi
növények díszlenek: a Sz. János kenyérfa (Ceratonia siliqua), az
aloe, indiai fügefa (Cactus Opuntia), a datolyapálma, rozmarin,
mirtus, Cistus monspeliensis, Arbutus Unedo, stb. Mindenütt meg
terem az olajfa, mandolafa, fügefa, gránátalmafa, továbbá gyakori a
Pistacia Terebinthus, a Celtis Australis, mely oly nagyra nő, mint
nálunk a hársfa, a Pinus maritima és Pinus pinaster. Ellenben a
beljebb eső magas vidékeken a szőlő sem érik meg.
Igazi erdő Dalmátországban nincsen többé, csak cserjések s
imitt amott csekély pagonyok és berkek vannak még. A Velebit
dalmátországi oldaláról az erdő szintén eltűnt már, csak a Szveto
Bcrdo csúcsa alatt levonuló szakadékok mellett van még egy darab
őserdő ; magas szálú bükkfák és fekete fenyőfák díszlenek ott, melyek
hez nehezen lehet hozzáférni, azért nem bántották még.
Dalmátország főterményei az olaj és bor; a szőlő nagyon
édes, sok czukor van benne, mindazonáltal a közönséges bor nem
tartós és hamar megsavanyúsodik ; ennek oka az, hogy általában
rosszul kezelik a bort és jó pinczéjök sincsen. Nyáron egyes vidéke
ken a bor olcsóbb, mint az ivóvíz. Többnyire veres bort szűrnek.
Legjelesebb borfajták: a »maraschino« a Szebenikói kerületben ; a
»moscato« Almissza kerületéből; a »prosecco« Lezina szigetén; a
>malvasia« Sabioncello és Raguza kerületeiben ; végre azon fajták,
melyek Kattaro környékén teremnek.
Grahnát keveset termesztenek Dalmátországban; különben
megterem a búza, rozs, árpa, tönköly, zab, tengeri, köles, olasz köles
(Panicum italicum), czirok köles (Sorghum vulgare) ; a két utóbbi
a szegény hegyi lakosok főtápláléka.
Dalmátország tengervidékeit sokféle hal és más állat népesíti,
de a szárazföldön az állati élet elég szegényes. A vad emlős állatok
az erdővel együtt jobbára eltűntek ; a madárfajok számosabbak, de
az éneklő madarak szintén ritkák.
*) Noë, 186. 1.
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A z ókorban a Balkáni félsziget éjszaknyugati tartományaiban
oly népek laktak, kiket a görögök illíreknek neveztek ; a mostani
horvát partvidéken liburnok tanyáztak, kik jeles hajósok s félelme
tes kalózok voltak. Már 614 táján K r . e. kelták is megjelenének az
Adriai tenger partvidékein s többi között Szeniát (Zeng) alapíták
meg ; a I V . és I I I . században még nagyobb számmal telepedtek meg
kelták az illirek között. Ugyancsak az ottani szigeteken és partvidé
keken a fönikeiek s majd a hellének is alapítanak gyarmatokat :
Lissza, Kurzola, Lezina szigeteken virágzó görög városok voltak ;
továbbá görögök alapíták a régi illir Dyrrachion szomszédságában
Epidamnoszt (most Dras s olaszul Durazzo), Apollóniát és kikötőjét
Auhnt, Naronát, Epidaurust, Epetiumot, Traguriumot, stb.
Az illirek meg-megtámadák a görög városokat, még többet
hadakoztak a makedónokkal, de egymástól független sok népségre
szakadván, nagy vitézségök mellett sem őrizhették meg szabadságu
kat. Makedón Fülep és fia Nagy Sándor több ízben győzedelmes
kedtek rajtuk. Az első hatalmasabb illir államot Agron alapítá meg
250—240 Kr. e. ; az illir királyság Epirus határaitól éjszak felé a
Naro folyón túlig terjedett, fővárosa Skodra volt ; Agron és harczias
özvegye Teuta a görög gyarmatokat is fenyegette, ezek tehát Rómá
hoz folyamodtak segítségért. A rómaiak csakugyan beavatkoznak s
hadat indítanak az illirek ellen. Ezek vitézül és makacsul harczolnak, kibékülnek régi ellenségeikkel, a makedónokkal, s velők egye
sülve hadakoznak Róma ellen. De Kr. e. 205 óta a római hadak
mind nagyobb foglalásokat tesznek, s 168-ban az illir királyság 70
várossal római tartománynyá lesz. A z éjszaknyugati népségek már
180 táján szakadtak volt el az illir. királyoktól s külön szövetséges
köztársaságot alapítottak, melynek fővárosa Dalmion vagyis Delminium volt. E város a felső Czetina mellett, a mostani Trily közelé
ben, Gardun Vojnics helyén feküdt. Róla neveztetett el utóbb az
ország Dalmatiának. A rómaiak már 155-ben dúlák föl Delminiumot s 118-ban Kr. e. az egész partvidéket a Titius folyóig szállák
meg. A z illirek még azután is több ízben fellázadtak, s Augusztus,
Agrippa, Germanicus és Tiberius ismételve hadakoztak ellenök,

mignem a Kr. u. első évtizedekben erejöket egészen megtörék. Ekkor
az Ulyrikum elnevezést Dalmáczia neve váltotta föl s a római csá
szárok Liburniát, melynek fővárosa Szkardona volt. szintén Dalmácziához csatolták.
A római uralkodás évszázadokig tartott s a dalmát partvidék
latosai lassankint ellatinosodtak. De a birodalom hanyatlásakor új
barbár népek telepedtek meg Dalmácziában. Már a Kr. u. III. szá
zad végétől szláv népségek szállták meg a Balkáni félsziget egyes
vidékeit. Majd germán és más népségek is átrontanak a birodalom
határain. Tűzzel vassal pusztítva törtek be az avarok s Dalmácziá
ban és Boszniában is megfészkelik magukat. Társaságukban jöttek
a horvátok, kik a Kárpátoktól éjszakra eső hazájokat elhagyván,
630 táján telepedének le a Száva és Kulpa mellékein. A horvátok
nyomdokait a szerbek követék, kik 640 táján érkezének meg új hazájokhan, melyet Heraklius görög császár engedelméből szálltak meg.
A horvátok a mai ottocsáczi és szluini kerületekben, Bosznia éjszak
nyugati csúcsán és Dalmátországon dél felé Spalato vidékéig telepe
dének le ; új hazájok határai voltak : éjszakon a Száva s ettől az
Unával egyközűen a tengerig futó vonal, nyugaton az Adriai tenger,
délen a Czetina folyó torkolata, délkeleten az Imoszkii tótól a Verbász forrásáig húzódó hegységek, s végre kelet felé a Verbász. Fő
városaik Biograd (Zt&xa, vecchia) és Bihdçs. — A szerbek a horvá
toktól keletre és délre telepedtek meg, s kelet felé az Ibar és Moraváig terjeszkedtek, hol a bolgárok szomszédjai voltak. Tehát a szer
bek .áj hazája magában foglalta a mai Bosznia és Herczegovina legÄa^Obb részét, déli Dalmácziát, Montenegrót, éjszaki Albániát,
-ó?Ssterltt^t vagyis Novipazár pasalikot, Priszrendi pasalik éjszaki
kerületeit s a mostani Szerbiát a Moravától keletre eső kerületek
kivételével. A szerbektől megszállt tartományok közöl megemlítjük :
Czétát vagyis -Duklyát (Dioklea városról, melynek maradványai
Montenegróban Podgoricza mellett láthatók), mely a Drin és Bojana
torkolatától a tengerparton egészen Kattaróig terjedt, tehát Mon
tenegro legnagyobb részét s déli Dalmácziát foglalta magában;
Travuniját vagyis Konavlyét, mely Herczegovina déli részét s a ten
gerpartot Kattarótól ítaguzáig foglalta magában ; Zachlumjét, mely
hez Herczegovina egy része a mai Gaczkó és Neveszinye városokkal
s a dalmát tengerpart a Stagnói öbölig és Narentáig tartozott ;
yferetvát vagyis Paganiát, mely a Stagnói öböltől a Czetina torko
latáig terjedett s Herczegovina éjszaki részét, a Duvnói fönsíkot is,
magában foglalta. E tartomány lakosai sokáig pogányok maradtak
H D N F A L V r : F.QYET. FÖLDKAJZ.
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s vakmeré* tengeri kalózok voltak. Legnagyobb tartomány a tulajdonképeni Szerbia volt, melyhez Bosznia nagy része is tartozott egy
ideig. *) Mind a horvátok, mind a szerbek az első időben a bizanczi
császárokat uralták és csak később törekedtek függetlenségre.
Nagy Károly, a frankok fejedelme, véget vet az avar biroda
lomnak, legyőzi a lombardokat s helyreállítja a nyugati csász|rságot; mindenütt az egykori római császárok igényeit igyekszik érvé
nyesíteni. Nikephorus bizanczi császárral alkut köt, melynek értel
mében a mai Istria, Horvát- és Dalmátország, valamint Bosznia
nagy része az ő felsősége alá jut. A keleti császár csak a dalmát
szigeteket, Zára, Trau, Spalato városokat tartja meg, tehát azokat
a területeket, melyeken a barbár népek üldözései elől megmenekült
régi lakosok még többségben voltak. Ámde a frank uralkodás azo
kon a tartományokon csak kis ideig tartott ; szláv királyságok kelet
keztek, melyek hol egészen függetlenek voltak, hol pedig a keleti
császárok felsőségét ismerték el. Zárában sokáig fentartotta magát
a bizanczi császár helytartója, »totius Dalmatiae Catapanus.« De
azután a dalmát szigeteken és partvidéken a keleti császárok ural
kodását a velenczei kormányzók váltják fel, részint meg önálló kis
köztársaságok keletkeztek. Sz. László magyar király Horvátországot
a magyar koronával egyesíté, s ezen időtől fogva a magyar királyok
Dalmátországra is igyekeznek birodalmokat kiterjeszteni, s igy
Velenczével keverednek háborúba. Kálmán, III. Béla és III. Endre
több kevesebb sikerrel hadakoznak a dalmát városok birtokaért;
végre / . Lajos teljes győzelmet nyer a velenczei hadakon s majdnem
egész Dalmátországot szállja meg (1358). De halála után csak
hamar ismét Velencze birtokába kerülnek a dalmát városok ; ezek
gyakran fellázadnak, de a magyaroktól nem támogattatnak kellően
és keményen lakolnak lázadásaikért. Mikor azután a Balkáni fél
szigeten a törökök hatalmasodtak el, s Dalmátországot is fenyege
tek, akkor az addig önálló kis köztársaságok, mint Raguza, Makarszka, Policza és Kattaró, szintén a hatalmas Velencze ótalmába
adák magukat. Velencze csakugyan sikerrel védte meg a törökök
ellen a dalmát tengeri városokat. A hatalmas köztársaság bukása
után Dalmátország a Campo-Formiói békekötés értelmében 1797-ben
Ausztria birtokába jut, de 1805-ben Napoleon szállja meg s elsőben
az olasz királysághoz csatolja, 1810-ben pedig az általa alkotott
*) L. KáXlay Béni:
a 23 s k. 1.

A szerbek története, első kötet, Budapest, 1877.

illíriai tartományokkal kapcsolja össze. Napoleon bukása után a
Bécsi kongresszus 1815-ben Dalmácziát, Raguza és Kattaró terüle
teivel együtt ismét Ausztriának engedi át.
Dalmátország lakosai túlnyomóan szlávok ; olaszok leginkább
csak a tengerparti városokban élnek nagyobb számmal s az egész
népességnek alig egy tizedét teszik. Alig szenved kétséget, hogy
akkor, mikor Dalmáczia uralkodásában Nagy Károly és Nikephorus
osztozkodtak, a keleti császár főhatósága alatt maradt kerületekben
és városokban a régi elrómaiosodott lakosok még számot tettek. De
utóbb ott is a szlávságnak kellett elhatalmasodnia, mert a városok
szláv nevei többnyire közelebb állanak a régi elnevezésekhez, mint
az olasz nevek, miből következtetnünk kell, hogy a hagyomány fonala
megszakadt. Úgy. látszik tehát, hogy a tengeri városokban most
találtató olasz népelem csak a velenczeiek uralkodása idejében hono
sodott meg azokban. Velencze bukása után egy ideig a francziák
uralkodtak Dalmátországban, 1815 óta pedig az osztrák monar
chiába van bekebelezve. Az újabb időben tehát számos német csa
lád, német kereskedők, iparosok és tisztviselők telepedtek le az
országban. A velenczei uralkodás idejében a közigazgatás nyelve az
olasz volt, az maradt az osztrák uralkodás alatt is. A közoktatás
nyelve .egészen 1849-ig kirekesztőleg az olasz volt, úgy hogy a szláv
nyelv csak az 18 / -diki iskolai évben lett kötelezett tantárgygyá.
Mindazonáltal az olasz elem nem igen terjeszkedett, s az osztrák
német elem még kisebb mértékben hódít.
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A ^»geri varosok olasz színt öltöttek, s az olaszok mindenütt
előtéfí^irerétBek tolakodni. Az értelmiség és vagyon jobbára az ő
k â S ^ ^ ê N è t , B a németül tudó, sőt német eredetű tisztviselők is
rend«^>)dllftszúl beszélnek és éreznek. A német elemet leginkább
csak à katonaság s a főtisztviselők képviselik. Spalatóban aránylag
legtöbb a németség, ott a tekintélyes iparosok és kereskedők meg
őrizték anyanyelvöket. De különben csak az olasz és szláv elem
harczol egymással mind a társadalom, mind a politika köreiben az
elsőségért ; az olaszok rendesen zajosabbak, a szlávok pedig szívó
sabbak ; legújabban a városokban is ezek győztek.
»Az építkezés művei — mondja Noé — olaszos jellegűek,
ámde a nép szláv ; ezt érzi, ezt látja az ember országszerte egész
Dalmácziában. Még a szigeteken s a parti városokban is az olasz
máz csak a külső felszínre van rákenve, a belső tartalom merőben
szláv. A part, a kereskedés, a hajózás amolyan »alla franca« jelle
met öltött, milyent a Földközi tenger összes partvidékein tapasztal5*

hatunk, de*mögötte, közötte és mellette a szerb népfaj áll, termet
ben, tehetségben és érzelemben, szokásban és erkölcsben oly tőről
szakadt szláv, a milyen csak lehet. « — Az emlékérmet, melyet az
orosz birodalom ezeréves fenállásának emlékére verettek ki, Noë a
morlakok mellén is látta. Szerinte a dalmát és bosnyák népdalokban
ugyanazon észjárás nyilatkozik, mint az oroszok népdalaiban. *)
Az olaszok éjszaki és közép Dalmácziának nagyobb tengeri
városaiban legszámosabbak. Nyelvjárásuk megegyez a velenczei
nyelvjárással, csak a raguzai olaszok nyelve különbözik némileg.
Szokásaik és erkölcseik is olyanok, mint a velenczeiekéi. Az olasz
nép nem igen gondoskodik a tisztaságról. A német sokkal jobban
szereti azt, s a hová a német beteszi lábát, ott mindjárt sok történik
a tisztaság és kényelem emelésére. Az olasz szállók Dalmácziában
jobbára torony magas, bárom emeletes épületek, szük, meredek falépcsőkkel; piszok és bűz kiséri fel az embert szobájáig. Minden
sarokban gyümölcs-, ételhulladék, az udvar szűk, sötét s hozzá való
ságos szemétgödör. Egy pillantás a konyhába elegendő arra, hogy
az ember napokra elveszítse étvágyát. Egész Dalmácziában csak a
zárai és spalatói német vendéglőkben kap az ember tisztességes
ellátást.
A dalmát olaszok mindnyájan buzgó róm. katholikusok, kik
az anyaszentegyház rendeleteit szorosan követik, a böjtöt lelkisméretesen megtartják. Számos vallási társulat is van a laikusok között;
az egyes társulatok (confraternità) sajátságos jelmezben jelennek
meg vallási ünnepek, temetkezések stb. alkalmával. Spalatóban még
néhány év előtt a szokásos nagypénteki körmenetek alkalmával
olyanok, kik bűnösöknek érezték magukat, nyilvános vezeklést tettekNémelyek kereszt módjára fa darabbal kifeszítették karjokat s úgy
jelentek meg az. útczán ; volt olyan is, ki, mint egykor Krisztus, egy
súlyos fakeresztet czipelt a hátán. De arczuk be volt takarva, nehogy
rajok ismerjenek.
A szláv lakosság testi és lelki tekintetben egy és ugyanaz, jól
lehet az éjszaki vidékeken horvátok, a délieken pedig szerbek az
ősi szláv lakosok. Gyakran a morlakokat úgy emlegetik, mintha
*) A magyarok ellen 1848 és 1849-ben viselt háború alatt Dalmátország
szláv lakosaiban a Jellacsics bán vezérlete alatt hadakozó » testvérek « iránt
ugyanaz a rokonszenv nyilatkozott, mint szomszédjaik, Montenegró lakosai
részéről ; az akkori hirlapok tudósításai szerint Montenegró vladikája az alsó
Dunánál működő önkénytes csapatok vezéreinek (Knicsanin, Sztratimirovics,
Knezevics) segédhadakat is felajánlott. L. Petter, az idézett munka I. k. 152.1.

azok külön népség volnának. Az olaszok általában a belső hegyes
vidékeken lakó szláv parasztot, különösen pedig a zárai és spalatói
kerületek, tehát éjszaki Dalmáczia hegyi lakosait nevezik móriak
nak. *) A morlakok kétharmada római kath.. egyharmada görög
keleti. Raguza és Kattaró köznépe sértést lát abban, ha móriaknak
mondják. De lényegesen az igazi morlakok sem különböznek a többi
szláv lakosoktól, csakhogy még nyersebbek.
A dalmát szlávok általán véve jól termett, erős, szálas, csontos
és izmos emberek ; hajuk többnyire barna, szemök fekete és tüzes,
arczuk vonásai eléggé szabályosak, fehér fogazatuk kifogástalan.
Inkább sáppadt, mintsem piros arczúak, szikárak, koránsem potro
hosak. A férfiak általában szebbek, mint a némberek ; csinos és bájos
lányt csak kevés helyen látni ; a nők főékessége a gyöngyfog s a dús
fekete hájazat. Korán megvénülnek, mert igen terhes életet élnek
és rosszul táplálkoznak. A látási és hallási érzék mind a hegyi,
mind a tengerparti lakosoknál nagyon ki van fejlődve ; igen messzi
ről mindent jól látnak és hallanak.
Általában indulatos, erőszakos jellemüek, a fegyvert jobban
tudják forgatni, mint az ásót és kapát. Kivált a móriak nem szereti
a folytonos munkát, tud ugyan erősen is dolgozni, ha épen kedve
van s ha kénytelen vele, ámde csak annyit tesz, a mennyi okvetet
lenül szükséges. Könnyelmű és meggondolatlan ; ha van miből élnie,
nem törődik a jövővel. Csak máról holnapra él. Aratás és szüret
után bőven költ, szívesen lát vendéget is, csak eszik, iszik, dohány
zik és alszik, akkor nem gondol a keresettel, nincs díj elég nagy, a
miért .munkába szegődnék, mert hiszen van, a miből költsön. Az
ejöbalaszthatlan munkát a neje végezi, ki az ő szemében nem sokkal
tebbj saint első a házi barom között.
E lustaság és meggondolatlanság az oka annak, hogy a mór
iak a földmivelésben és baromtenyésztésben minden újítást és javí
tást elutasít magától. A mint az apja és ősapja vitte a dolgot, ő is
úgy folytatja. Ekéje még most is olyan, mint talán évezredek előtt
volt, egy óriási fa fogpiszkálóhoz hasonlít, ezzel karczolja fel a föl
det. Boronája bozontos bokrokból összekötött nagy seprű, mely elé
6 — 8 apró sovány ökröt fog. Az egyik móriak nagy kiabálással az
*) Némelyek a »morlak« szót úgy magyarázzák, hogy a »more« és
»vlach« szók összerántásából származtatják, tehát tengeri olaszt jelentene.
Mások szerint a »more* szóhoz az »ak* képző járult a lágyító »1* közbevetésé
vel, s tehát »morlak« csak annyi, mint »maritimus*, tengerparti lakos.
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ökröt hajtja*a szántón végig, a másik a seprűféle boronán hever,
szájában a makrapipával, s így hurczoltatja magát. Ez bizonyára
legkényelmesebb munkája, mert mellette szép csendes álomba is
merülhet. Épen oly eredeti és kezdetleges a szekér is, mely csupa
fából van készítve, vasszeg is alig van rajta, kerekei pedig nem
kerekek, hanem szögletesek. Azért az új szekér csak nehezen és
lomhán mozog ; kereke gyakran nem is forog. Még a cséplésnél sem
használ rendes cséplőt a móriak, hanem hosszú hajlékony bottal
veregeti az életet ; még a tengerit is úgy csépli ki, a helyett hogy
kezével vagy géppel meghántaná.
Miként gazdasági szerszámai, úgy egyéb házi eszközei és sze
rei is kezdetlegesek, így fonó és szövő szerszámai. S ugyancsak egy
szerűek és kezdetlegesek a lakóházak is. Minden vakolat nélkül
összerak kőből négy falat, egy nagy lyukat ajtónak, egy vagy két
lyukat ablaknak hagy, a négy falat befedi náddal vagy holmi zsúp
pal s meg van a ház, melyben ember és barom együtt lakik. A szo
bában köböl való kis emelvény van, ez a tűzhely s ezen főznek, esz
nek és alusznak is. A füst csak a fedélben hagyott kis nyíláson,
vagy az ablak lyukán és ajtón vonulhat ki, miért is az egész szobá
ban elterjed s a falakat bevonja korommal. Télen hiában tüzelnek
az ily szobában, a bóra a fal minden nyílásán áthat. A füst, a
piszok, a bűz oly nagy s a férgek oly számosak, hogy idegen alig
maradhat meg az ily házban, magok a morlakok is inkább szabad
ég alatt töltik idejöket, ha csak nem esik az eső, sőt gyakran künn
alusznak is. A berendezés, a bútorzat a lehető legegyszerűbb. Egy
két fapad és háromlábú zsámoly, egy felette durván készített asztal,
egy-két faláda, néhány mázatlan fazék, egy bocska az ivóvíz szá
mára, néhány kis veder, egy a falba vert faszeg, melyre a fegyvere
ket aggatják, végre egy alacsony deszkaágy árpazsúppal, az aggok,
nők és gyermekek számára? Néha még egy hambár van a gabna s
néhány rozzant hordócska a bor és eczet számára.
Főtáplálékúl a rozs, árpa, tönköly, köles és czirokköles lisztjé
ből való kenyér szolgál; többnyire két gabnafaj lisztjét keverik
össze, rozst és árpát, vagy tönkölyt és árpát ; legroszabb aczirokkölesből való kenyér, vagyis inkább lepény. A kenyerén kivtil leg
inkább túróval, hagymával, holmi főzelékkel és levessel él a móriak ;
húst ritkán eszik. Míg a bor el nem fogy, gyakran felönt ar garatra,
kivált ünnepnapon, pedig Dalmátországban igen sok az ünnep.
Kivált búcsú napján szeret mulatni. Búcsúkor az egész népség öszszesereglik. Mise után a fiatalság a kólói járja ebédig, ennek elkol-

tése után valamelyik a mandolina forma egyhúrú kobozt (guszla)
pengeti s rákezd egy hősi dalra, melyet a körülállók darabig hall
gatnak, mígnem magok is belevegyülnek énekekkel. Majd egyikmásik elmés ficzkó tréfás felköszöntéseket mond. Yégre a fiatalság
ismét tánczra kerekedik.
A köznép, de kivált a hegyi lakosok, felette babonások. Min
denféle jó és gonosz lelkekben hisznek, melyek az emberre és termé
szetre nagy befolyást gyakorolnak. A jó lelkek közé tartoznak a
vilák, szép, örökké fiatal tündérek, kik az emberekhez nagyon nyá
jasak és javukat előmozdítják. Alig van népdal és elbeszélés, mely
ben a vila ne szerepelne. Nagy bajt szereznek a gonosz lelkek, a
manók és boszorkányok. Igazi boszorkány, azt hiszik, csak férjes nő
lehet ; hajadon lány eljárhat ugyan a boszorkányok gyűlésére, de
valóságos boszorkánynak be nem válik, csak mora vagy morina válhatik belőle. Idegen jövevény boszorkányt a móriak boszorkányok
nem tűrnek körükben, s ha pl. Horvátországból vagy más szomszé
dos tartományból valamelyik belopódzik, legott véres harczra kelnek
vele. Mikor a bóra dühöng, a boszorkányok viaskodnak egymással
Minden rosz dolgot, minden bajt és betegséget a boszorkányok befo
lyásának tulajdonítanak, még a rossz időjárást és silány termést is.
Még 1823-ban akartak a morlakok Zavojane környékén négy aszszonyt, mint boszorkányt elégetni, mert az ő befolyásuknak tulajdo
nítják vala azt, hogy rossz szüretjök volt; csak az mentette meg
őket, hogy a hatóság ideje korán hírét vette a dolognak s rögtön
beavatkozott. — A gonosz befolyás elhárítására mindenféle felszen
telt tárgyakat, amuletteket stb. viselnek; a harang szavától és különösetit a szent ereklyéktől is rettegnek a boszorkányok De fő szer
minden testi lelki baj ellen a »zapisz«, azaz egy kis négyszögletű
papírdarab, melyen bibliái mondat vagy kis imádság van írva vagy
nyomatva.
A városi és tengerparti lakosok nem oly nyersek és művelet
lenek, mint a morlakok, de azért ők is felette babonás emberek. A
lopást, sőt emberölést sem tartják valami nagy bűntettnek, s azért
a csendőröknek és mezei csőszöknek (rondár) elég dolguk van;
gyakran a katonaság segítségéhez is kell folyamodni. Hogy különö
sen déli Dalmátországban a személy- és vagyonbiztosság gyakran
veszélyeztetve van s hogy a fegyveres fölkelések a törvényes hatósá
gok ellen is igen gyakoriak, mindnyájan tudjuk.
Igaz, hogy az osztrák kormány sem járt el nagyon szerencsé
sen, a legújabb időig sok hibát követett el mind a katonai, mind a
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polgári közigazgatás tekintetében. Eddigelé, úgy látszik, nem igen
szerencsés volt a főkatonai és polgári tisztviselők megválogatásá
ban; a néppel inkább csak az uralkodás és közigazgatás terheit
éreztették, a nélkül hogy annak áldásaiban is törekedtek volna azt
részesíteni. Annyi bizonyos, hogy a franczia igazgatás egy évtized
alatt többet tett az ország anyagi jóllétének gyarapítására, mint a
mennyit az osztrák igazgatás hat évtized alatt művelt.
A dalmatának sok hibája, de dicséretes tulajdonságai is van
nak ; van jó, természetes és gyors felfogása, mindent könnyen meg
tanul, ha akarja ; még a móriak is, noha felette nyers és tudatlan,
mégis leleményesebb, mozgékonyabb, körmönfontabb, igaz hogy
ravaszabb is, mint a nehézkes, lassú, otromba osztrák hegyi lakos.
A-móriak ember korán fekszik s korán kel ; a legtöbb munkát
mind a házban, mind a mezőn a nő teljesíti. Az eljegyzés meg
esketés sok szertartással és nagy lakomákkal esik, s minden ünnepi
alkalommal sok lőport puffogtatnak el. Noc azt mondja, hogy a
görög-keleti parasztok mielőtt házassági frigyeket az egyházzal
megáldatnák, szívok választottját néhány hónapra próbára veszik,
hogy megtudják, vájjon boldogok lesznek-e vele ? Ha azután a pópa
apróbaidőt megsokalja, a világi hatósághoz fordul, s ekkor a tör
vény őrjei avatkoznak be s vagy az oltár elé vezetik az illetőket,
vagy pedig arra kényszerítik, hog y a közös tűzhelyet hagyják el.
Szokásosak az úgynevezett barátsági szövetkezések ; t. i. két
legény vagy két lány örök barátságot fogad egymásnak s ezt az élet
minden viszontagságaiban híven megtartja. — A lakodalmi evés
ivás néhol egy hétig is eltart, a halotti tor pedig két három napig.
Említettük, hogy kivált a tengerparti városok, pl. Zára> az
olasz városok képére vannak építve, de az útczákon járó-kelő lakos
ság első tekintetre is azt mutatja, hogy más országban vagyunk.
Az általános franczia európai .divat Dalmátország különböző néprétegeiben még nem terjedt el ; a nép tömege nemcsak a falukon,
hanem a városokban is megőrizte az ősi viseletet. Ott tehát még
igen sok eredetiséget és festői öltözetet találunk. Gyakran elbámul
hatunk a paraszt öltözetek csínján és festői voltán. Kivált a nők
ékszerei gyakran meglepők. Minden csatnak s minden fém-gombnak
a fűzővállon vagy üngön van bizonyos sajátsága; a nők köténye és
szoknyája, a férfiak ujjasa rakva vannak rojtokkal, paszományokkal,
hímzésekkel, csecsebecsékkel. A kelme többnyire durva szövet s
rikító szinű. A nyaklánczok, hajtűk, fülbevalók s más ékszerek oly
okfélék, hogy gazdag gyűjteményt lehetne belőlük összeszerezni,
s

Az egész tarka néptömeg mind mozdulataiban, mind viseletében
sajátságos látványt szolgáltat. A raguzai és kattarói hetivásároknál
tarkább képet képzelni sem lehet. Nagy tömegben tarkállik együtt
a turbán, fez, dalmát sapka, montenegrói sapka vegyülve a legkülön
bözőbb viseletekkel. Az egyiknek dolmánya csupa arany himzés,
négy sor gomb rajta csupa ezüst pénzdarabokból. A másiknak övé
ben gyöngyházzal, arany, ezüst sodrony zománczczal kivert pisztoly.
A hány férfi, a hány asszony, a hány lány, annyi a viselet.

III.
Dalmátország szigetei, városai, nevezetes vidékei.

Dalmátország legéjszakibb részét a Quarnerolo és Móriakká
csatornák között fekvő szigetek teszik, nevezetesen Arbe és Pago.
Mindkét sziget szabálytalán alakú, partjaik magasak és szaggatot
tak, a tenger hosszú öbölkékkel nyomul be oldalaikba s kivált Pago
keleti és déli oldalát csipkézi. A dalmát szigetek általában véve
jobban vannak megmívelve, mint a szárazföld, lakosaik szorgalmatosabbak s minden talpalatnyi használható földdarabot megmívelnek. Ez áll különösen Arbe és Pago lakosairól, kik leginkább bor
es olajtermesztéssel, halászattal és hajózással foglalkoznak s a juh
tenyésztésben is -kitűnnek ; kecskét nem igen tartanak. Azért mind
Jj$hén és Pagón nemcsak olajfaligeteket találunk, hanem helyenH|nt még erdők is zöldéinek, melyekben a magyaltölgy (Quercus
WÊ$. is díszlik. Ugyancsak Arbe az egyetlen dalmát sziget, melyen
é&^yizű források fakadnak. Mindkét szigeten termékeny területek
vannak, de keleti oldaluk, melyet a szomszédos horvát hegyekről
gyakran lezúduló bóra korbácsolgat s a felkavart tenger sós foszlá
nyaival locsolgat, egészen kopár és meztelen.
Arbe legmagasabb hegye a Tigndrossa ; csúcsáról érdekes ki
látás esik. A főhelység a délnyugati oldalon fekszik, védett öbölké
nél, ugyancsak Arbe a neve. Loparo falunál szép fehér márványt
fejtenek.
Pago hasonnevű főhelysége a sziget keleti oldalán levő tenger
öböl déli ágánál épült ; csinosabb, mint a dalmát szigetek helységei
szoktak lenni, tágas piacza szép kőlapokkal van kirakva, útczái
egyenesek, néhány érdekes épülete is van a velenczei időből. A
várostól keletre levő dombok szőlőkkel vannak beültetve. A szaliná-

kon túl Göritz* falu fekszik egy termékeny völgyben. Odább délre
a sziget nyugati oldalán egy kis öbölkénél Polyána; az éjszaki nyúl
vány tövénél pedig Naviglia helységet találjuk.
Pago nyugati oldalához Szkardicza, Máan és Puntadura szi
getkék sorakoznak, melyek jobbára csak legelőül szolgálnak ; odább
nyugatra Ulbo, Szelve és Premuda szigetkék fekszenek ; az utóbbi
hoz délkeleti irányban a még kisebb Szkarda és Tszto s a valamivel
nagyobb Melada csatlakoznak. Köröskörül még apróbb sziklaszir
tek buknak föl. Premuda lapos sziget, keleti oldalán hosszan el
nyúló sziklahát mutatkozik, mely annyira ki van rovátkolva, hogy
fésűhöz hasonlít, neve Le pettini, azaz fésűk.
Korfu környékéről egy tengeri áramlat az Adria keleti olda
lán éjszaknak tart, Zára vidékén a sok dalmát sziget és sziklaszirt
között csak lassan vergődik keresztül, Premuda sziklatömegénél két
ágra oszlik, egyik ága a Quarnerolóba nyomul be s folytatja éjszaki
útját Fiúméig, másik ága pedig nyugatra fordul s Olaszország
partjainak tart.
Az említett szigetkéken csak kevés ember lakik; leginkább
Melada van népesítve, főhelysége Grado, más ronda helységének
neve Babinopolye.
Zára előtt Szesztrugu s a hosszabb Uljan és Pászmán sora
koznak éjszaknyugatról délkeletre ; odább nyugatra még hosszabb
sort képeznek az Isola Lunga vagyis Grossa s az Incoronata. A két
szigetsor között a Canale di Mezzó-ban (közbenső csatornában) apró
scogliók s a nagyobbacska Ezo és Zut szigetek emelkednek, harma
dik sort képezve. Odább délkeletre Szebeniko környékén Morter,
Kapri, Zűri, Szlarin és más kisebb szigetkék csoportosulnak.
Uljan vagyis Uglan (latinul Lissa) a maga 336 m. magas
kúpalakú hegyével messziről tűnik fel. E hegytetején a velenczeiektől épített középkori várnak omladékai búslakodnak. A romok mel.
lől az egész környéket megláthatjuk, s a látvány igen változatos ;
köröskörűi a sziklás szigetek sokasága szakasztja meg a tenger
kéklő vagy zöldelő tükrét, hullámai zajongva csapkodják a merev
sziklapartokat s behintik fehér tajtékkal, nyugat felé a sík tenger
terűi, kelet felé Zárát s a környező termékeny lapályt, ezen túl a
szürke kopár dombvidéket s a háttérben a komor Velebit szikla
falát látjuk. A sziget főhelysége Öltre a keleti oldalon fekszik,
Zárával átellenben. A sziget ezen oldala termékeny és jól van megmívelve ; a szőlők és olajfaligetek között sok a nyaraló.
Pászmán szigeten azt a sajátságos földképződést különösen

szemlélhetjük, mely Dalmátországban gyakori, t. i. a hullámforma
emelkedéseket, melyek egymás mellé sorakoznak, mintha megmere
vült tengerhullámok volnának. A hozzánk legközelebi bhullámhegyek
zöldszinűek, a távolabbiak pedig kékek, mint az ég és tenger. Leg
magasabb hegysége nagyobb, mint TTljané, szürke kúpjai meztele
nek, a sziget többi része úgyszólván folytonos olajfakert. E kertet jó
útak szeldelik, s ez utakon járva, szemünk mindenütt gyönyörköd
hetik a szép színjátékon, melyet a sötét lomblugasokon át tekintve
a tenger szolgáltat, fülünk pedig mindenütt hallja a hullámok morajlását, melyek a kikönyöklő fekete szirteken megtörnek és fehér
habbá változnak. Helyenként roskadozó kőfalak és romok mutat
koznak az olajfaligetek közepett, magános kápolnák is vannak oly
helyeken, hol ember nem lakik, az uralkodó síri csendet csak a ten
ger egyforma zúgása szakasztja meg. Az omladékokat növények,
virágok lepik el ; a juhok nem bántják ott, mert jobban szeretik a
cserjéseket és fenekeket az olajfa árnyékában. A sziget főhelysége
Merlyan.
A Lunga vagyis Grossa tetemes nagyságú sziget, legnagyobb az
egész csoportban, de jobbára kopasz és csak kis része van megmívelve. A hozzája csatlakozó Incoronata még kopárabb és leg
inkább csak legelőül szolgál ; jó sajtot készítenek ott. Környékén
és általában az úgynevezett Közbenső csatornában a szigetkék és
scogliók minden faja látható ; ott szemlélhetjük a fekete és fehér
kirágott és megnyaldosott szirteket, a meztelen sziklarakásokat, az
olajfákkal gyéren beültetett lapos sziklahátakat, a hosszú sajkához
hasonló barna gerinczeket, a parányi mészkő-lépcsőket ; a felbuk
kanó sziklákat, melyek csak háznagyságúak s a nagyobb tömegeket)
melyek négy, öt szelid hajlású kúpot mutatnak ; a víziló hátaként
felbukkanó dúczokat, a véknyán kimagasló ormokat és kékellő lej
tőket, az alig- néhány lábnyira kiemelkedő sziklalaposokat, egyszó
val a kidudorodások mindenféle alakjait és színezetét. S e szigetek
és szirtek tömkelege között egy kivájt faszálból álló életvesztők,
nagyobb sajkák és halászbárkák eveznek ide-oda, olykor nagy hajó
vagy gőzös is mutatkozik, a levegőben meg a hófehér tengeri mada
rak lebegnek.
Morter a part mellett nyúlik el hosszan, környezve számtalan
apró szirttel. Hegyei közöl némelyek egészen meztelenek s oly fehé
rek, hogy a szemet vakítják, mások olajfákkal vannak beültetve.
Helységei közöl Jezera sűrű berekben fekszik, Stretto (szlávúl Tiszno)
pedig szőlőkkel van környezve. Mellette a tengerszoros át vau

hidalva. Odábh^déhe Kapri, majdnem egészen meztelen sziklákból
áll. Zlarin éjszakkeleti részében olajfák és szőlők díszlenek, délnyu
gati oldala meztelen sziklatömeg ; lakosai klárisszedéssel is foglal
koznak. A klárisok Inkoronata szigettől kezdve délfelé Kattaróig
fordulnak elő, szedésök nem sok nyereséggel jár. A szomszédos
Krappano szigetkének lakosai szivacs-szedéssel foglalkoznak, mely
sok bajjal és szintén csak kevés haszonnal jár.
Zlarin mögött a tenger keskeny nyílással benyúlik a szárazba
s oly sajátságos alakú öblöt képez, mely a Kattarói nagy öbölnek
kisebbített hasonmása.
Alig lehet valami festőibb dolog, mint a tenger felől látni
Dalmátország városait. A házak jobbára két-három emeletesek,
még a legkisebb faluban is cseréppel vagy kőlapokkal fedvék ; néhány
városban .a szépen kiépült tengerpart is emeli a hatást, pl. Zárában,
Szebenikóban, Spalatóban, Gravozában, Kattaróban. Hanem a mint
az ember bármelyik városba is beteszi a lábát, a szép kép azonnal
eltűnik. Bűz, évtizedes szemét minden szegletben ; nyomorult, ki
aszott alakok szólítanak meg lépten nyomon, alamizsnáért esedezve,
éhes gyermekek serge kisér utczáról utczára, kiaszott karjaikat
nyújtogatva feléd. A merre csak tekintesz, kopár kő ; a városokat
magas hegyek övezik körűi, nincs egyiken is zöld, árnyékot nem
nyújt egyetlen fa ; s ez így tart mindvégig a három nap alatt, mely
a dalmát partok végighajózására szükséges.
A Móriakká csatorna déli végén a Masztiniczai csatorna nyí
lik, melyen két kis beltenger, a Novigradi és Karmi talál kijárást.
Ezenkívül az Ártani, Glyubazi és Nonai öbölkék csipkézik a partot,
mely az egész Móriakká csatorna hosszában oly egyhangú és egye
nes. A hajózásra alkalmatlan Brevilacquai tengerszorostól délre a
Zárai félsziget (hajdan Hyllis) partja alacsony és homokos s ott
csak alacsony dombok vannak, a magas hegyek távolabb esnek a
tengertől, maga Zá%a is lapályon fekszik, mig a csatornáját nyugat
ról szegélyező hármas szigetöv hegyes. A látvány Szebenikóig nem
igen változik, Zára Vecchia környéke elhagyatott és szomorú, de
Szebeniko a maga révével fokozatosan emelkedő házsoraival s mez
telen sziklán épült ódon várával festői látványt nyújt.
Nem messze Szebenikótól Trau felé a Hét vár (Sette Castelli)
híres vidéke következik, mely Dalmátország paradicsoma. Trau
szomorú város, a gőzösök nem járhatják csatornáját, de határában
szép olaj- és fügefaligetek és szőlőkertek díszlenek. A Traui csator
nába ömlik Salona folyócskája, a Jadro. Dalmáczia ezen régi fővá-
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rosának maradványai a szelíd lejtőkön mutatkoznak, melyekkel a
Kapraja hegy a tengerre ereszkedik. A háttérben a magas Mosszor
emelkedik, melynek egyik vége a Czetina torkolatánál van, másik
yége pedig azon útszorosnál szakad meg, melyen a hires Klissza vár
uralkodik. A Bua sziget felé irányult földnyelven Spalato épült,
mely most Dalmátország legélénkebb városa. Gazdag szigetek
rekesztik be tengerét, Szólta, Brazza, Lezina, Lissza, mely vala
mennyi között a leghíresebb.
A víz sötét zöld szine s az Almissza felől kinyúló, jegenyefák
kal beültetett földnyelv mocsáros tekintete elárulja a Czettina tor
kolatát, különben a gőzösről alig vennők észre, annyira összeszorít
ják a hegyek. Odább dél felé a part túlnyomóan rideg és puszta,
csak imitt-amott mutatkoznak mívelt területek, egyes kápolnák,
szegényes faluk. E komor és szomorú vidéken Makarszka a legélén
kebb városka ; a hajdani Naronát, melyet a Narenta kiáradásai tet
tek tönkre, sem Viddo, sem Metkovics nem pótolják, noha mindkét
város közel fekszik az ő omladékaihoz ; Stagno Piccolo a Narentai
csatorna fenekében s Sabbioncello hosszú félsziget tövében szintén
jelentéktelen városka. Nagyobb élénkséget fejtenek ki a szigetek,
Lezina illatozó rozmarin, mirtus és boróka bokraival ; Kurzola, mely
a hajóépítésben Lusszin Piccolóval versenyez ; Lissza élénk kereske
désével. A z ég már Görögországra emlékeztet. Gravoza szép öblére,
Raguza környékére kelet ragyogó napja árasztja sugarait. Raguza
maga a szép Lakroma szigetke mögött nyíló öbölkénél két szikla
hegy közé szorul; régi dicsőségéről nem egy fényes emlék tesz
bizonyságot, de szomorú omladékok szenvedéseit is hirdetik, a várost
környező magaslatokon épült villák többnyire romba dőltek, a montenegróiak dúlták fel.
\^ A Brenói termékeny völgyön s Raguza Vecchián, a hajdani
Epidauruson túl dél felé a part mindenütt magas sziklafalat mutat,
mely nagy mélységre meredekül ereszkedik a tenger alá. Csak a
Molontai öböl szakasztja meg e partfalat. De Raguzától 45 km.
távolságban az egész dalmát partvidék legnevezetesebb öble nyílik,
a »Bocche di Cattaro.« Ezt alább részletesebben fogjuk leírni.
Kattaro úgy szólván a czivilizált Európa határát jelöli meg. Ezen
túl már az igazi Kelet kezdődik.
De most szálljunk ki a partra és tekintsük meg közelebbről
Dalmátország városait, helységeit s nevezetesebb vidékeit.
Ott van előttünk Zára (szlávúl Zadar, a rómaiak idejében
Jadera),mely város az Uljan és Pászmán által képezett csatornánál

egy félszigetkéir» fekszik ; azt 1409-ben a velenczeiek egy árokkal a
száraztól teljesen elvágták. Kivülről tekintve csak a gyeppel benőtt
és fákkal beültetett bástyafalakat, a házak lapos barna fedeleit és
néhány templom tornyát lehet látni. Belseje egészen olyan, mint az
olasz városoké. Utczái szűkek, közterei kicsinyek, de tiszták s kő
lapokkal ki vannak burkolva. A »Calle larga« (széles útcza) s a
»Calle del duomo« egész hosszában szegi át, a »Calle marina « pedig
szélességében húzódik el. Ez útczák négy részre osztják a várost.
Ejszakkeleti oldalán van a természetes kikötője, mely kicsiny, azért
újabb időben a nyugati oldalon is építettek egy kikötőt s e mellett
az ócska épületek és omladozó kerítőfalak helyén a »Riva Francesco
Giuseppina« keletkezek. A várostól éjszakra nem messze a »Valle
di maestro « öbölke kínálkozik kikötőül, s ott azon hajók kötnek ki,
melyeknek nincs dolguk a városban. Egyébiránt Zára forgalma és
kereskedése jelentéktelen.
A Lloyd gőzösök a régi kikötőben kötnek ki a Porta mariná
val szemben. E kapu római maradványokat mutat, egy befalazott
boltivet s egy felírást ; a Calle largára nyílik. A másik főkapu a
város keleti szárazföldi oldalán van (Porta terraferma), mely 1 5 4 1 ben épült. Azonkívül van még két verőcze gyalogok számára. A
város kerítőfala és erősítvényei részint abban az időben épültek,
mikor Zára önálló köztársaság volt, részint a velenczeiek hétszáz
évig tartott uralkodása alatt. De a francziák s 1 8 1 5 óta az osztrá
kok is megtoldák és megujíták az erősítvényeket. A város épületei
közöl a templomok legnevezetesebbek. Az erősség megvédésére
3 0 0 0 ember volna szükséges, de az ostromot a víz hiánya miatt
sokáig meg nem állhatnák a védők. Kár is volt annyit költekezni
az erősítésre. A várral kapcsolatban van az új kaszárnya, mely
1848-ban készült öl. 1833-ban az érseki palota épült. A magán
házak jobbára vakolatlan falú kőházak, a régiek elég kényelmetle
nek, az újak már .csinosabbak és kényelmesebbek. Az egykori 3 0
templom közöl sokat leromboltak, néhányat átalakítottak s más
rendeltetést adtak nekik. Mostanában a róm. katholikusoknak hét,
a görög-keletieknek egy templomuk van. A város legrégibb templo
mát, melyet állítólag Sz. Donatus zárai püspök a I X . század elején
egy római templom omladékain építtetett, most a borászati társaság
borpinczének használja ; az bizanczi modorban épített nagy rotunda
volt három apszissal és egy kupolával. Közelében a mostani székes
egyház áll, melyet a hagyomány szerint a velenczeiek építettek, hogy
a pápát megengeszteljék, ki azért haragudt rajok, hogy a negyedik

keresztes háború alkalmával a kereszteseket Zára elfoglalására és
-feldúlására használták vala föl (1202-ben).
A »Piazza delle erben« (Zöldség-tér) egy régi római oszlop
áll, mely állítólag Livia Augusta templomából való; tetejére a
velenczeiek uralkodásuk jelképét az oroszlánt rakták ; pelengérnek
használták. Más régi római oszlop Sz. Simeon piaczán áll.
Furcsa középkori építmény az ötélű hasábhoz hasonlító torony,
melynek neve »Buovo d' Antona« s mely hajdan börtönül szolgált.
Az Úri-téren oszlopcsarnok (Loggia publica) van, mely újabb idő
ben átalakíttatván, a városi könyvtár számára rendeztetett be. Haj
dan minden dalmát városban volt ily oszlopcsarnok, melyben a nyil
vános törvényszék tartatott, a birák terme mellett volt a kamara a
kínzó vallatási eszközökkel. Zára iható vízben szűkölködik, a rómaiak
hajdani vízvezetéke régen elpusztult ; a velenczeiek a X V I . század
második felében a nagy víztartót építették, melynek öt nyilasa van
s melyet azért öt kútnak (cinque pozzi) neveznek. Más nagy víz
tartó újabb időben épült a Zöldség-téren. Kisebb cziszternák a
kaszárnyákban vannak. E víztartókba a várostól keletre 3—4 kilóm,
távolságban fakadó, de nyáron rendesen kiapadó forrásból kerül
a víz.
A régi bástya egy része nyilvános kertté alakíttatott át, s ez
Zára legkellemesebb sétahelye, melyről érdekes kilátás esik egyfelől
a tengerre, másfelől a lapályos és dombos kőmezőre, melyet a hát
térben a mogorva tekintetű Velebit határol. Ez mint széles, alig
rovátkolt sziklafal emelkedik, tetejéből csak kevés alacsony púp
dudorodik ki. Dalmátországi oldala kopár és meztelen, egy fa, egy
bokor, egy falu, egy épület sem mutatkozik rajta. Kopár és mezte
len az aljában elterülő mezőség is, melyen a fehér, szürke, barna és
zöld színek váltakoznak. Barnás szinü mészkő kavicscsal és fehérlő
nagy kőtuskókkal van behintve ; zöldelő gyep seholsem látszik rajta ;
csak egyes olajfák, olajfaligetek, apró kertecskék és itt-ott egy-egy
darabka szőlő vagy szántófőid, tövises bokrok és borókafenyők mu
tatkoznak, mint zöldelő vagy barna foltok. A kertek, szőlők és
szántóföldek felhalmozott kövekből rakott falakkal vannak beke
rítve, hogy a bóra ellen némileg megvédessenek. Kő van mindenütt,
folytonosan szedegetik, a mint a talajt ássák, és sohasem fogynak
ki belőlük. A falusi lakóházak nyomorult kőviskók, gyakran sem
ablak, sem ajtó nincsen bennök, a fedél is kő vagy nád. A ház mel
lett ott van a ganajdomb ; a kis udvart szintén-nyers kőből felhányt
fal keríti, a fal tetején tövises ágakat halmoznak fel. A kerítés mel-

lett borjú vagy kecske legeli a gyér és sovány füvet, egy disznó tur
kálja a kavicsos földet, mellette egy sovány eb csahol. — A város
közelében itt-ott rendesen épített lakóház, fehér kőfallal és veres
tetővel, helyenkint a kavicstól szépen megtisztított kert és szántó
föld is látszik ; a kertben cziprusok s más fák hajlonganak s virágok
és díszbokrok illatoznak. De az ily mezei lakok és rendesen bekerí
tett díszkertek kivételek a szomorú kőmezőn, mely csak olykor a
verőfényben csillog fel ragyogó színekkel. Ilyenkor a szürke mészkő
falak vakító fehér színt öltenek, s az utak és ösvények mint ezüst
szalagok kigyódzanak, még a Yelebit felé fokozatosan emelkedő
kopár sziklalejtők is egy pillanatra fellobognak, mint a felhők,
melyeket a leáldozó nap sugarai megaranyoznak. De a kietlen kőmezőről, a barna kőrakásokról, a tövises bokrokról az ember szeme
szívesen fordul a tengerre,mely örökké mozog és mormol és ragyog;
sok helyen nyaldossa a part fehérlő szirtjeit, sok helyen kis öbölké
ket rágott közéjök, a sötétkék tükréből kimagasló barna szirtek és
szigetek a távolban bíborszínt öltenek, sőt gyakran maga a tenger is
bíborszínnel lángol.
Zára az ország fővárosa, hol a fő polgári és katonai hatósá
gok székelnek, anyagi jóllétét csakis a sok osztrák tisztviselőknek
és a katonaságnak köszönheti. Nagyon is éjszakon fekszik, távol a
tartomány szívétől, igenis messze annak déli partjaitól. Sem maga
a város, sem fekvése, sőt még kikötője sem alkalmas arra, hogy az
ország igazi fővárosa legyen. Erre sokkal alkalmatosabb volna Spalato, mely Dalmácziának mintegy közepén fekszik. Zára a dalmát-,
országi róm. kath. érseknek és görög-keleti püspöknek is a szék
helye. A főgymnasiumon kivűl van két papnevelő intézet, egyik az
érseki a róm. kath., másik a püspöki a görög-keleti papnövendékek
számára. — A város népessége 1 1 , 8 6 1 lélekre rúg, de Zára község
lakossága 2 4 , 5 3 6 . * )

Albanéze falu, mely a záraiak egyik legkedvesbb kirándulási
helye. A z út oda a tenger partján kanyarodik el. A falu nyájasabb,
mint a többi helységek, a lakóházak csinosabbak és szabályosabb
útczát képeznek, egyik ház a másiktól tetemes távolságban áll, gyü
mölcsösök, konyhakertek, sőt szőlők és legelők is vannak a házak
*) Általában meg kell jegyeznünk, hogy Dalm ár országban a városok és
helységek kicsinyek s hogy rendesen sok apró helység, elszórt tanya és lakóház
együtt képez egy községet. A községek népessége tehát koránt sincs egy helyen
összetömörülve. Némely községnek nagyon jelentéktelen központja van. Leg
népesebb községek : Sziny (31,271 1.), Imoszki (27,443 1.), Zára, Knin (22,427 1.).

között. A lakosok is nyájasabbak, vendégszeretőbbek, mint a mor
lakok, őseik 1720 táján Albániából menekültek oda a törökök elől ;
most már jobbára elfeledték az albán nyelvet és elszlávosodtak.
Olaszul is tudnak többnyire. Albanéze falu közelében, közvetetlenűl
a tenger mellett, erős forrás fakad, ez a Császárkút. Kőfallal van
bekerítve, mely részint még a római időből való.
Zárától éjszakkeletre Buhonyaczo falu fekszik egy magasla
ton ; az már egészen olyan, mint a többi móriak helységek, a kőviskóknak ablakuk sincs s ha van ablaknak helye, nincs benne
üvegtábla.
Zára közelében az út még olajfaligetek és szántóföldek között
halad el, de azután éjszak felé cserjés és kavicsos pusztákon kigyódzik át, a törpe cserjék pedig térdig sem érnek s a legelő juhok
gyapjas hátait sem fedik el. Itt-ott még egy régi bükkfa látható,
mint szomorú emlék arra az időre, mikor erdő fedte még a talajt.
A pásztorok majd itt majd ott tüzet raknak a bokrok között, mitsem törődve azzal, hogy így még a gyér sarjadékot is elpusztítják.
A lazán felhalmozott kövekből való kerítések között az ösvény
nagyon rossz, mert a kertekből fölszedett kavicsot arra hányják, és
szélén tövises bokrok nőnek. A merre csak nézünk, mindenütt kopár,
fehérlő szikladombokat, kőrakásokat, kerítéseket és sárgáló ösvé
nyeket látunk ; egy-egy nyomorult tanya, egy-egy ronda falu csak
nagy közökben mutatkozik. így érjük a régi püspöki várost, mely
most jobbára romokban hever, t. i. Nonát (szlávúl Nin). Ez tengeri
"mocsár közepett, egy kis patak torkolatánál fekszik. Helyén az
ókorban Aenona feküdt, mely a rómaiak alatt jelentős város volt. A
középkorban Nona egy ideig a horvát királyok székhelye volt, most
igen szegényes és nyomorult helység ; környéke egészségtelen. Szürke
kőfalait poshadt víz veszi körül, melynek szélén sás terem, kőhíd
visz át a vízen; balra a kéklő tengeröböl csillan fel, jobbra a kietlen
kőpuszta terül el a kopár Velebitig. A város előtt omladékos torony
áll. Az alacsony kapun át egy ronda útczába jutunk, melyben több
a fedetlen rom, mint az új és lakható ház.
Zárától délkeletre Záravecchia (szlávúl Starizadar vagyis
Biograd) fekszik egy lapos földnyelven s tengeröbölke mellett. Az
is csekély helység, számos omladékkal. Mondják, hogy a régi horvát
királyok néha ott laktak, utóbb a magyarok birták és erősítették
meg, de a velenczeiek több izben ostromolták és pusztították.
Vrana (latinul Aurana), Zára vecchiától keletre^ hajdan jól
megerősített helység volt, melyet II. Endre magyar király a tem*
HUNFALVT ".
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plariusoknak adományozott, kik 1138-ban perjelséget alapítanak
ott. E vitézrend eltörlése után Vrana ismét a magyar királyok bir
tokába került; 1537-ben a törökök foglalák el, kiktől 1647-ben a
velenczeiek vették el. Most az nyomorult kis helység; a zágrábi
káptalan nagyprépostja még most is a vranai perjel czimét viseli.
A helységtől délre a hosszan elnyúló Vranai tó terül el.
A z ország belsejében Zárától kelet felé Novigrad és Obrovaczo
fekszenek. A z előbbi a mélyen benyúló tengeröbölnél épült, melyet
egy igen keskeny szoros a Montagnai vagyis Morlakkai csatornával
kapcsol össze. Ebben az öbölben sok osztriga és tinnhal él s a hely
ség lakosai leginkább halászattal foglalkoznak. Obrovaczo odább
éjszakkeletre fekszik a Zermanya folyócskánál. Lakosai kereskedést
űznek a szomszéd horvát Likkával.
Novigradtól délkeletre Karin, délnyugatra Nádin fekszik,
egyiknek sincs jelentősége, az utóbbi mellett egy tó van.
Benkovacz az országút mellett fekszik, mely Zárából délkeletre
Szkardonába és Szebenikóba visz. Azon országút mellett Zára kör
nyékén szép fasorok vannak, leginkább topolyafák ; csinos nyaralók
és kertek is mutatkoznak. Benkovacztól délre Perusszics mellett
egy dombom régi vár látható. Kisztanye jelentéktelen móriak falu
az országút közelében, mely Zárából Knin felé visz. A Kisztanye
és Obrovaczo között elterülő vidék, az úgynevezett Bukovicza, ter
méketlen vadon, telve kőtuskókkal, hol leginkább csak tövises bok
rok teremnek. A z országút közelében Kisztanyétől délre régi dia
dalkapu maradványai láthatók. Odább délkeletre S. Archangelo
görög kolostor s közelében a Kerka nevezetes vízesése van; a
folyócska ott magas sziklafalakkal szegélyezett mély völgyszorosban
rohan el zajogva és habozva.
Knin közel az ország határához a Kerka jobb oldalán, annak
déli hajlatánál fekszik. A helység fölött a meredek és sziklás hegyen
épült vár uralkodik, melyen a velenczeiek, törökök, francziák és osz
trákok építkeztek; birtokáért sok vér folyt, de most nincs nagy
jelentősége, mert köröskörül magasabb hegyek vannak. Mindazáltal
Knin nagyon fontos hadászati hely. U gyanis környékén hatalmas
hegységek emelkednek ; éjszaknyugat felé a Velebit kiágazásai, éjszak
kelet és kelet felé a Dinara hegysor s épen a helységtől keletre
annak legmagasabb csúcsa ; vele egyközü a Czetina nyugati oldalán
azon hegysor,melyből az 1214 m. magas Koziak emelkedik; a Knin
'és Dernisz közötti útnak nyugati oldalán az 1154 m. magas elszige
telt Promina, s még odább nyugatra a Kerka völgyét szegélyező
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sziklás hegyek mutatkoznak. Knin környékén az ország három főfolyója is támad, t. i. a Zermanya, Kerka és Czetina, s a magában
véve jelentéktelen városból kocsival járható utak délkeletre Verlikkába, délre Derniszbe, éjszakkeletre a Butisnicza völgyén felfelé,
éjszaknyugatra a Zermanya völgyébe és Horvátországba s végül
nyugatra Benkovaczra visznek. — A völgy, melyben Knin fekszik,
termékenyebb, mint az ország más vidékei, csakhogy mocsáros és
egészségtelen. Knin községnek 22,427 lakosa van, de maga a város
sokkal kisebb.
Dernisz a Csikola folyócska mellett fekszik, mely itt meredek
sziklafalak közé szorított mederben folyik ; nyáron majdnem egészen
kiapad. Délkelet felé a Petrovopolye nevű mezőség terül, melyen
kivált tengerit termesztenek. Éjszak felé a Promina hegységben
barna szénbányák vannak.
Derniszből vasúton mehetünk Szebenikóba. E város a tengerre
elég hirtelen ereszkedő dombon épült ; fent a magaslatot régi vár
koszoiúzza, lent a házak egészen a tengerpartig húzódnak le ; össze
vissza egymás fölé épülvén, sűrű tömkeleget képeznek, vagy külön
szakadva a tömegtől, egyes sziklákon elszórtan guggolnak ; itt-ott
széles közök nincsenek beépítve, s a kopár talaj mutatkozik. A város
belseje szűk zsákútczák, ingatag lépcsők s keskeny sikátorok meg
útczák tömkelege ; emitt egy sötét zugban minden rondaság gyűlik
össze, amott az útczán keresztül mindenféle ringy-rongy fityeg. Egy
szóval, az ószerű délvidéki városokban szokásos éktelenségek mind
megvannak itt. Mind e rendetlenség, piszok és ódonság csak közel
ről tekintve oly csúnya és utálatos, különben az egész limlom inkább
mulatságos, mintsem visszataszító, mindenkor változatos, érdekes,
meglepő. Itt egy sajátszerű lépcső, ott egy erkély, kapu vagy vala
mely furcsa népszokás és viselet köti le figyelmünket.
Szebeniko a Kerka torkolati öblénél fekszik, mely éjszaknyu
gatról délkeletre nyúlik el, nyugat felé pedig a tengerrel közlekedik.
E csatorna nyugati bejárásánál a »Forte S. Nicolo« van, mely várdát a velenczeiek építenek (1540—1570). Magában a városban
egyetlen nevezetes épület a dóm, mely 1443—1555-ben épült, majd
nem egészen márványból. Furcsa keveréke a különböző építési stí
leknek; szép magas kupolája és sok jeles részlete van; némely
kapujának díszitményei ritkítják párjokat. A száraz oldalon dőledező kőfal keríti a várost, a kerítő falon kivül két vár van, a
»Forte Giovanni« legmagasabb helyen fekszik; 1837-ben némileg
kijavíták.

Szebeniko egy róm. kath. püspök székhelye. Hajdan sokkal
jelentősebb város volt, mint mostanában. Elég alkalmas kikötőjé
ben ritkán fordul meg egy nagyobb hajó, csak halászbárkák láto
gatják. A város és külvárosai együtt véve 6876 lelket számlálnak,
de az egész községhez több mint 18,100 lakos tartozik.
Szebenikónál kezdődik a tulaj donképeni Dalmátország, mely
már Keletre emlékeztet. A meztelen mészkősziklára épített vakí
tóan fehér házak, a felhőtlen sötétkék ég, a turbános és fegyveres
emberek, a sok rongyos koldus, a szűk útczák, a terhet czipelő em
berek és szamarak, a kavicsos pusztára ömlő erős fényár : mindez
nagyon elüt attól, a mit Európa más országaiban látunk.
Szkardona a Kerka jobb oldalán fekszik. E folyó azon a vidé
ken annyira kiszélesedik, hogy kanyargós tóhoz hasonlít ; a várostól
nyugatra még szélesebb vízmedenczévé alakúi ; ezt Proklian tavá
nak nevezik ; délkeletre pedig nőm messze a várostól, szép zuhata
got képez, több szakaszban összesen 60 métert esvén. A festői zuha
tag mellett néhány lisztmalom és kalló van s a dús növevényzet
sajátságosan elüt a környező szikláktól. Óriási sziklatömeg két ágra
osztja a vízesést, a nagyobbik nyugatra esik, s ez a Szkardonai
zuhatag,' a kisebbik ág kelet felé van s ezt Szebenikói vízesésnek
szokták nevezni. Ha bárkán evezünk oda, bizonyos távolságról
mindkét vízesést egyszerre láthatjuk. A zuhatagtól fölfelé menve a
folyó medre megint kitágul s kis tengert képez, gyönyörű zöld víz
tükröt, meztelen kopár hegyek közepett. Ej szakkeletre a Csikola
torkolata, éjszakra pedig a Kerka széles medre nyílik. A kis szige
ten épült s ferenczrendi barátoktól népesített Víszovacz kolostoron
túl éjszak felé a folyó medrét ismét sziklás hegyek szorítják össze s
ott a Roszki-Szlapnak nevezett vízesést találjuk.
A folyó változatos medre sokkal érdekesebb, mint Szkardona
város (szlávúl Szkardin vagy Szkradin) ; az csak egy útczából s
néhány piszkos mellékközből áll. Plinius idejében Liburnia fő keres
kedő helye volt, de a középkorban s az újabb időben is sok viszon
tagságot szenvedett ; még 1809-ben is 24,000 aranyt kellett fizetnie
a francziáknak hadi-adó fejében azért, mivel az osztrákok pártján
állott vala.
Trau (Tragurium, szlávúl Trogir) Bua szigettel átellenben
egy földnyelven fekszik, melyet árokkal a száraztól elvágtak s melyet
Buával a közepén a hajók áteresztésére megnyitható kőhíd kapcsol
öBsze. Régi város, a középkorban sok viszontagságot ért, egy ideig
önálló kis köztársaság volt, azután majd a magyarok, majd a velen-
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czeiek birtokába került. I V . Bêla a tatárjáráskor itt s a szomszéd
szigeten talált menedéket. A város nagyon kicsiny, útczái szűkek,
házai ószerűek. Említést csak főegyháza érdemel ; ez Dalmátország
nak talán legszebb temploma, 1240 táján Radovan dalmát építő
mester épité; Urszini Jánosnak van szentelve, ki 1064-ben traui
püspök lett. A székesegyházzal s a külön álló harangtoronynyal
szemben a »loggia« látható, mely még lehetőén ép karban van. A
város végén két várkastélyt találunk.
Trau környéke, » Dalmátország kertje« termékeny, a hegység
és tenger közötti lapályon szép szőlők, mandola- és olaj faligetek
vannak ; a kertekben, a czitrom- és narancsfákon kivűl már pálma
fákat is látni.
Bua sziget nyugatról keletre nyúlik el hosszan, tágas öböllel
a nyugati oldalán, két kolostor s három apró helység van rajta.
Buától nyugatra a Bosszilyinai félszigetke fekszik, melyen sok
mandola és füge terem, kelet felé egy tágasabb medencze nyílik,
melynek neve »Canale dei Castelli.« Ennek éjszaki oldalán a part
ív alakjában húzódik el, mögötte a benföld hegyes fönsíkjának kopár
párkánya, a Gzabani hegység domborodik, melynek legmagasb kúp
jai a Birany, Koszjak és Szveti Jura ; odább délkelet felé a hosszan
elnyúló Mosszor fehér sziklái látszanak, melynek legmagasabb csúcsa
1337 m. A kopár karszt eme meredek párkánya meg a kéklő ten
ger között keskeny parti lapály terül, s ez az ország egyik legszebb
és legtermékenyebb vidéke, valóságos paradicsoma. Gyönyörű man
dola-, eper- és gránátalmafák, illatozó virágok, jeles bort termő sző
lők díszlenek a lapályon a sziklás hegyek tövéig. Imitt-amott régi
tornyok és várak omladoznak, s ezek aljában időfolytán hét kis falu
épült : Castello Stafileo, C. Vecchio és C. Nuovo, C. Vitturi, C. Cambio, Q.Abbadessa és Szucsuracz; mind e falvak kellemes kirándulási
és nyaralási helyek.
Most Dalmátország történelmi emlékekben leggazdagabb vidé
kére jutunk, Szalonéba és Spalatóba.
Szakma (szlávúl Szolin) a rómaiak idejében népes és virágzó
város volt, most pedig jelentéktelen falu, melyet csak a határában
levő romok és omladékok tesznek nevezetessé. Sok érdekes emléket
ástak ott ki, melyeket a spalatói múzeumban láthatunk, a város
régi körfalának, amphitheatrumának, fürdőinek s egyéb épületeinek
alapjai még kivehetők ; néhány magas kőivezet a római vízvezeték
ből is megmaradt, moly a Jadero (most Szalona) forrásainak vizét
Diokletian palotájába vezette. A régi ívmaradványokat kijavitot-

ták s az új vízvezetékre használták fel, mely Spalatót látja el
vízzel.
Spalato (latinul Spalatuöi, a » Sacrum palatium«-ból, szlávúl
Szplit) félhold alakjában épült a délre nyíló öbölnél. Már a tenger
felől tekintve más képet nyújt, mint a többi dalmát városok ; ezek
ben is van ugyan sok régi maradvány, de azokat csak szorgos vizs
gálattal fedezhetjük fel. Ámde Spalato már első tekintetre az
ókorba helyez. A roppant kőtömeg mindjárt felötlik. A part men
tében hatalmas kőfalak hosszú sora mutatkozik, melyre újkori épü
letek támaszkodnak, s melybe ablakokat, ajtókat és kapukat vágtak,
hogy belsejébe be lehessen menni. Ez t. i. Diokletian császár palo
tájának falazata, melyhez a mostani házikók simulnak. Diokletian
a hatalmas római császár, a birodalom helyreállítója s a kereszté
nyek üldözője, ki e vidéken Dioklea városban született vala, '304-ben
lemonda az uralkodásról s hazájába visszavonulván, a Szalona köze
lében épült nagyszerű palotába költözék. Ez több mint 30,000 •
méternyi területet foglalt el ; különböző épületekből, a császár, tiszt
viselők, testőrök, rabszolgák lakóhelyeiből, két templomból, egy szín
házból és más helyiségekből állott s nagyszerű kőfallal, tornyokkal,
kapukkal volt körülvéve. Szóval az a római császárhoz méltó, fényes
székhely, pompás kis város volt. A római birodalom csakhamar fel
bomlott, fényes városait barbár népek dúlták fel ; ezek Dalmátorszá
got is eláraszták ; Szalonát az avarok 640-ben dönték romba, a csá
szári palotát is elpusztíták, de erős falazatait nem birták lerom
bolni. Szalona szétszórt lakosai az erős falak között vonták meg
magukat s az elhagyott császári palotában húzódtak meg ; házikói
kat tágas termeibe építek bele ; itt lebontanak egy darab kőfalat,
ott a töredékekből más falat tákoltak össze. A palota folyosóiból
útczák lettek, a nyílt »peristylium«-ból a főtér, Jupiter templomá
ból a főtemplom lett, a kerítő fal a keletkező új helység bástyafalá
nak maradt meg. így tehát az új város legelsőben a régi császári
palotába épült, lassankint kinőtt belőle s túl rajta is terjedezett.
Spalatium nemsokára kedvező fekvésénél fogva jelentős várossá
lett. A z ottani Péter templomában Zvonimir 1076-ban mint, Dal
mát- és Horvátország királya koronáztaték meg; 1105-ben Kálmán
magyar király vonult be a városba s a spalatói egyházat az előbbi
királyoktól nyert jövedelmek élvezetében megerősíté ; I I . Endre
1217-ben onnan indula ki 10,000 keresztesével a szent földre;
1242-ben oda menekült IY. Béla a mongolok elől. Utóbb Spalato a
velenczeiek birtokába került, de 1357-ben örömmel fogadá I. Lajos

magyar királyt. Zsigmondhoz is híven ragaszkodott s a Nikápolyi
szerencsétlen csata után vendégszeretőén fogadá. De ő nem tudta a
várost Velencze ellen megótalmazni, s az megint a hatalmas köztár
saságnak kényszerűit meghódolni. A velenczeiek 1645—69 az
akkori várost új kőfalakkal kerítek be, s ezek tornyaikkal együtt
részben még most is láthatók. De utóbb bárom külváros keletkezett,
melyek a kerítőfalon kivűl esnek. A z óváros egészen Diokletian
palotájában Van ; nyugati oldalán terjed el az új város, melyet a
velenczeiek szintén megerősítettek. A külvárosok közöl legnagyobb
a Borgogrande. — Legérdekesebb városrész még mindig az óváros ;
ez hosszúkás négyszög, melynek hossza mintegy 190, szélessége 160
méter ; a tengerre a keskeny oldala szolgál, s ezen oldalon van a
»Porta marina* (hajdan Porta argentea) ; ezen át a régi palota
külsejébe, az »Atrium«-ba jutunk, melynek két oldalán folyosók és
oszlopok voltak. Tovább menve a »Vestibulum«-ba, mely márvány
lapokkal volt kirakva, s azután a »Peristylium«-ba jutunk, mely
jobbára megtartotta egykori alakját, mert meghagyták a főtemplom
terének. A tér kőlapokkal van burkolva s olyan mint egy nagy
terem. Jobbra egy kőlépcső az egykori Jupiter-templom kapujához
^ezet; a lépcső mellett egy még jó karban levő egyiptomi szfinx
van. A templom most Szűz Máriának, főkápolnája pedig Sz. Doimónak van szentelve, ki a legenda szerint Péter apostol tanítványa s
Dalmátországnak első püspöke volt, Szalonában székelt s Trajan
idejében vértanúi halált szenvedett. A templom nem nagy, de felette
érdekes, alakja nyolczszög. Kivűl köröskörűi 24 korinthi oszlopsor
volt, melyek a templom magasságának közepéig értek s tetejökön
szép képszobrok állották ; ezek már eltűntek s az oszlopsorból is
csak egy rész maradt meg. A templom belseje egymás fölé helye
zett két emeletből és egy kupolából áll. Az alsó emeleten 8 korin
thi gránitoszlop van, melyeken fehér márványból való pártázat
nyugszik ; ezen kisebb oszlopok állanak zöldes márványból, melye
ken a felső pártázat nyugszik, erre van a kupola építve. A felső
oszlopsor fejei mögött a belső falon domborművek láthatók, melyek
mtithologiai vadászjeleneteket ábrázolnak. Csak annyit változtattak
a régi templomon, a mi szükséges volt, hogy keresztény egyházzá
legyen, néhány ablakot törtek ki, a fülkékből kápolnákat csináltak,
az orgonát a korinthi oszlopfejek közé szorították. A spalatói szé
kesegyház tehát a pogány és keresztény, a régi és új elemek csodá
latos vegyüléke.
A dómmal átellenben egy keskeny köz nyílik ; ezen más róma i

műemlékhez jutunk, a mostani keresztelő kápolnához. Ez csak kis
épület ; úgy látszik, Diokletian mauzóleuma volt, mások Aeskulap
templomának tartják. A z ajtó előtt két régi kőkoporsó van.
A domtéren a templom előtt a harangtorony áll, ez 1416
táján épült jobbára Szalona omladékaiból ; e toronyról igen szép
kilátás esik a városra és környékére. Onnan még kivehetjük az
egész négyszöget, melyet Diokletian palotája elfoglalt, a négy kapu
val, melyek közöl dél felé a »porta argentea«, éjszak felé a »porta
aurea«,mely a főkapu s legdíszesebb volt, kelet felé a »porta aenea«
s nyugat felé a »porta ferrea.« A toronyból meglátjuk a rómaiak
és velenczeiek idejében épített erősítvényeket is, bástyákat és tor
nyokat, melyek részint már dőledeznek ; a kikötő mellett a velenczei
kastélyból még két torony áll, nagyobb részét Marmont franczia
tábornagy 1807-ben leromboltatá, hogy a rakpart számára helyet
nyerjen. A város keleti oldalán ott áll még egy magaslaton a
Grippi-vár s ettől délre a tengernél a Botticelle-sáncz. A város
környéke sokkal szebb, mint Záráé. Szép látvány tárul fel kivált
annak, ki a várostól nyugatra mintegy félórányi távolságban emel
kedő 182 m. magas Mariano hegyről tekint körűi. A hegy elmállott
szürke mészkő és kopár, de köröskörűi a tenger kékje s a partok
zöldje gyönyörködteti a szemet. Dél felé a sík tenger tükréből
Szólta sziget s a nagyobb Brazza emelkedik, a kettő között még
Lezinának is látni egy csíkját. A zöldelő, mosolygó partszegélyen
túl a Czaban és Mosszor hegységek kopár és szaggatott sziklatöme
gei merednek föl, a két hegysor között egy horpadás látszik, a völ
gyelésből magános keskeny sziklatető mered föl, melyen Klissza
vára épült.
Spalato az egyetlen dalmát város, mely a legújabb időben
tetemesen gyarapodott és szépült. A külvárosokkal együtt 8742
lakost számlál, míg Spalato községének népessége 20,860 lélek.
Ott azon völgyelésben húzódik el az országút a tengerpartról
az ország belsejébe, már a rómaiak útja, a »Via Gabiniana« is ott
ment el Szalonából éjszakkeletre. Ez út felett uralkodik Klissza
vagyis Klisz vára, melynek azonban most nincs többé az a jelentő
sége, melylyel azelőtt bírt. Sok urat cserélt az idő folyamában. Az
avarok elfoglalták, állítólag csellel, mielőtt Szalona alá szálltak ;
azután felváltva horvát és dalmát, magyar és bosznyák kapitányok
parancsoltak ott, majd a törökök, majd a velenczeiek foglalták el.
A z ókorban Ándetriumnak nevezték, Tiberius ez erősség kivívásával
befej ezé Dalmátország meghódítását Augusztus császár idejében.
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Klisazán túl az országút csakhamar elágazik, egyik ága
éjszaknyugati irányban húzódik kopár és kavicsos fönsíkon át a
kettős és népes Mucs faluba, mely termékenyebb lapály szélén fek
szik, s onnan tovább Dernisz felé kanyarodik. Az út másik ága
éjszakkeleti irányban halad és Szinynek tart. Itt egy hegyi vár van,
melynek birtokáért a törökök és velenczeiek sokat harczoltak.
1715-ben Musztafa pasa, Bosznia helytartója, a Czetina völgyétől a
tengerpartig terjeszté ki dúló hadjáratát s nagy haderővel Sziny
(Sign) várát is ostromlá. A z olasz parancsnok Balbi megsebesül
vén, már készült magát megadni, midőn a törökök hirtelen fölsze
dek táborukat s elvonúlának. A nép Szűz Mária ótalmának tulaj
donítja a megmenekülést, s az ottani ferenczesek templomában levő
Mária-képhez nagy számmal búcsút jár ; a szabadulás emlékét a
szinybeli lakosok évenkint játékkal is megünneplik.
Szinyből két út visz a Czetina völgyébe: egyik a mocsáros
Szinyi mező (Sinjsko polje) éjszaki szélén éjszakkeletre haladva a
határon át Livnóba, Boszniába, a másik éjszakra és éjszaknyugatra
a Czetina völgyén fölfelé Verlikába s onnan tovább Kninbe visz. Az
út az utóbbi völgyben kellemes, mert a vidék többnyire termékeny
és jól van mívelve, Yerlika környéke is nyájas. Határában erdős
hegy aljában bő forrás fakad, melynek vizét fürdésre használják.
Nem messze a helységtől éj szakkelet-éj szakra a Czetina támad ;
odább éjszakra a Gnyat és Dinara között tátongó völgyszakadékban
cseppköves barlang van.
A Czetina forrásvidékétől visszatérünk ennek torkolatához,
hol Almissza várost találjuk. Spalatóból a szép partvidék mentében
délkeletre vonuló országúton is juthatunk Almisszába (szlávul Omis).
Ez egy ócska, unalmas városka, mely hosszúkás négyszögben terjed
el ; hajdan magas kőfalakkal volt körülvéve három oldalról, negye
dik oldala a meredek hegyfalra támaszkodik, mely a város mögött
emelkedik. A Dinara hegy egészen kopasz s olyan mint a czukorsüveg, mögötte a még magasabb Boracz tornyosul. A Czetina e
sziklás hegyek között nyíló hasadékon tör át éjszaknyugati irány
ban s Almisszánál délre fordulván, az ottani ívalakú öbölbe sza
kad. Sok hordalékot szállít magával s torkolatán csak kis hajók
mehetnek be.
Odább délkeletre hasonló bekanyarodása van a partnak, ezt
Vruljánák, azaz örvénynek nevezik, mert ott a tenger vize, kivált a
sirokkó fúvásakor, erősen örvénylik, mintegy felpezsdül és forr ; úgy
látszik, források fakadnak ott. Azon a vidéken az Almissza felől

délkeletre vonuló parti hegysor s a Biokovo között egy horpadás
van, melyen át, kivált télben, a bóra iszonyú erővel lerohan s a ten
geren dühöngve a hullámokat rémitően felkorbácsolja. E völgyelés
től éjszakra Duare helység fekszik, hol a Czetina délkeleti irányát
hirtelen megváltoztatja és nyugatra fordul. Szédítő meredekségű
sziklafalak szegélyezik alsó völgyszorosát, mely Almisszáig tart.
Duare falun felül egy nagyobb s azon alul egy kisebb vízeséssel
rohan le a folyó. A völgyhasadék oly keskeny s oldalfalai oly mere
dekek, hogy legnagyobb részében ösvény sincs, csak Almisszától körül
belől egy óra járásnyira visz egy ösvény a folyó bal oldalán.
A Mosszor hegység aljában, a Spalatótól keletre eső Sztobrecz
vidékétől Duaréig terjedő hegyes partvidéket Poljiczának nevezik.
E nehezen hozzáférhető vad terűletet a X I . században néhány
magyar és bosnyák nemesi család szállá meg szolgáival és pászto
raival s ott egy kis köztársaságot alapíta, melynek szabadságait
Nemanya István, »Itascia, Dalmatia et Bosnia« királya 1289-ben
külön kiváltságlevéllel megerősíté. E köztársaság feje az egy-egy
évre választott fő kenéz volt, ki magyar kalpagot és kardot, s veres
köpenyt (csurakot) viselt. Minden községben egy alkenéz volt.
1444-ben a köztársaság Velencze felsősége alá adá magát, de csak
némi adót fizetett, különben függetlenül és saját szokásai és törvé
nyei szerint igazgatta magát. Ez állapota egészben véve a franczia
megszállásig tartott. A francziák eltörölték a régi rendet s kato
náskodásra is kötelezték a Poljicza lakosait. Abban az időben a
szomszédos Brazza szigetet az oroszok szállták vala meg ; ezek a
nyers és tudatlan poljiczai lakosokat lázadásra ösztönözték, kik
csakugyan fel is támadtak s az oroszok segítségével a francziák
ellen fegyvert ragadtak 1807-ben. De Marmont nem értett a tréfá
hoz. A francziák gyorsan intézkedtek, megverték az oroszokat és a
fölkelt poljiczaiakat s néhány nap alatt véget vetettek a lázadásnak.
Keményen megbüntették a lázadás fejeit és a feltámadt községeket
s a konok lakosokat úgy megpuhíták, hogy azok azután az osztrák
uralkodás alatt sem hivatkoztak többé ősi szabadságaikra.
Makarszka SLZ egy tengeröbölkénél félhold alakjában elterülő,
hajdan úgynevezett Primőrjének, azaz partmelléknek főhelye volt,
mely a Czetina torkolatától a Narenta torkolatáig délkeleti irány
ban húzódik. A termékeny, de keskeny parti lapály mögött a zord
és szaggatott Biokovo hegység emelkedik, mely egészen kopár és
meztelen, s melynek legmagasabb csúcsáról, a Szveti Juráról meszszire kiterjedő kilátás esik.

Makarszkától éjszakkeletre az ország határához közel Imoszki
városka fekszik egy dombon, a Verlikka folyócskától öntözött ter
mékeny völgyiapály keleti szélén ; leginkább tengerit és szerecsen
kölest termesztenek lakosai. A helység fölött egy meredek hegyen
régi várrom van.
Imoszkitól délkeletre Vergorácz fekszik egy messziről látható,
czukorsüveghez hasonló hegy aljában. Az nagyon terméketlen, kavi
csos vidéken fekvő szegényes móriak helység. Közelében aszfalt
telep van. Nyugat felé a Rosztoki völgymedencze terül, mely termé
kenyebb, de gyakran elöntetik. Odább délkeletre a Jezerónak neve
zett tó csillog fel, szaggatott hegyes partok között. Délnyugatra a
Bacsina tavat szintén még tetemes magasságú hegyek környezik.
De azután délkelet felé a hegyek mindinkább letörpűlnek s. egy
tágas mocsáros lapály nyílik, melyen a Herczegovinából jövő Narenta
kigyódzik át. E folyó az alacsony partjain minden évben kiont s
néha az egész lapályt elárasztja. Fortopusz helységnél két fő ágra
oszlik s a torkolatnál mindegyik ág még külön deltát képez, úgy
hogy a folyó valami 12 ággal szakad a tengerbe. A hajózásra leg
alkalmasabb főág az éjszaki, mely Porto Tolerónál ömlik a tengerbe.
A delta egész területe mocsáros, se föld se víz, de beljebb is a folyó
mindkét oldalán sok posvány van, mert a Narentán kivűl még melékvizei: a Norina, Miszlina stb. is kiöntenek az esős évszakban.
A vidék azért nyáron, mikor nagy forróság uralkodik, nagyon egész
ségtelen ; tömérdek sok szúnyog is alkalmatlankodik. A veszedelmes
mocsári láz júniustól októberig szokott pusztítani. A Narentát most
szabályozzák ; nemcsak a folyót akarják Metkovicson felűlig hajóz
hatóvá tenni, — most csak kis parti gőzösök járnak rajta, — hanem
mellékeit is lecsapolni és egészségesekké tenni. Vagy 20,000 hold
nyi termékeny terűletet remélnek nyerhetni. Ekként Herczegovinába
is kényelmes útat nyitnának. A folyó fö ágát, a Velika Lisznát kiszélesbítik, számos átvágást készítenek ; a vezércsatornát 55 m. szé
lességben és 5 m. mélységben kotorják ki.
A z alsó Narentánál a föld csakugyan sokkal termékenyebb,
mint másutt ; az eperfák, fügefák, gránátalmafák nagyon díszlenek,
a szőlő is bőven terem s jó könnyű bort szolgáltat ; a tengeri és szerecsenköles bŐ aratást ad. A folyók sokféle halakban, a mocsárok
mindenféle szárnyasokban bővelkednek, a halászat és vadászat
nagyon sikeres. Mindazáltal a Narenta vidékén az Isten átka súlyosodik, a népség fölötte nyomorult és szegény, lusta és könnyelmű,
nád- és sásból készült lakásai alig különböznek holmi néger viskók-

tói. Két város van itt, de mindkettő inkább csak falu, s a többi
helységektől leginkább csak abban különbözik, hogy néhány kőház
is van benne. Herczegovina határához közel Metkovics fekszik, a
Narenta bal oldalán egy hegy tövében, tehát egészségesebb vidéken.
A másik városka Fortpousz, vagy egyszerűen Opusz, a Narenta
szétágazásánál egészségtelen vidéken fekszik. Metkovicstól éjszak
nyugatra a Norina folyócska mellett Vido falu Naro vagyis Narbo
helyén épült, mely a rómaiak idejében jeles és népes város volt.
A Narenta torkolatától délkeletre a dalmát terűlet nagyon
keskeny partvidék, mely jobbára csak a kopár tengerparti hegy sor
nak, vagyis inkább a benső hegyes fönsík párkányának a tengerre
szolgáló lejtőségét foglalja magában. Sőt e keskeny partszegély
azelőtt két helyen meg volt szakasztva, t. i. Kleknél az éjszakkeleti
határon s a »Bocche di Cattaro« nyugati oldalán az úgynevezett
Szutorinában a szomszédos Herczegovina egy-egy szalaggal a ten
gerig ért. E két idegen földzárvány Raguza köztársaság egykori
határait jelölte meg.
Klek egy kis tengeröbölke, melyet a Sztagnói öböltől egy föld
nyelv választ el. A törökök úgy szólván semmi hasznát sem vették,
az osztrák kormány engedelme nélkül hadiszereket és katonákat
sem szállíthattak ott a partra, s onnan Herczegovinába. Naum nyo
morult helység fekszik az öbölkénél; most ott katonai őrállomás
van. Onnan egy út Ulovón át Herczegovinába, a megerősített Sztolaczba visz. Ez az út török tetemekkel van behintve. A vidék az
TJlovói nagy sár s a Narenta közeli mocsárjai miatt felette egész
ségtelen.
Raguza 636 táján keletkezek Epidaurus elpusztulása után.
Lakosai halászattal, hajózással és kereskedéssel foglalkozván, las
sankint szaporodtak s Velenczéhez hasonló arisztokratiai köztársa
ságot alapítanak, melynek területe egyfelől a Narenta torkolatáig,
másfelől a »Bocche di Cattaró«-ig terjedett ki. A köztársaság a
kelettel űzött kereskedés következtében csakhamar felvirágzott, s
kormánya folyvást azon törekedett, hogy a szomszédos hatalmassá
gokra támaszkodva önállóságát biztosítsa. Legveszélyesebb verseny
társa és ellensége Velencze volt ; hogy ez ellen megvédhesse magát,
majd Genuával, majd a bizanczi császárokkal szövetkezett, majd a
magyar királyok pártfogása alá adta magát. Mikor Dalmátország
Velencze hatalmába került (1420—1424), Szerb- és Bosnyákorszá
gokat pedig a törökök foglalták el (1459 és 1463), Raguza a török
szultán ótalmába veté magát, mert a magyaroktól nem remélhetett

többé gyámolítást. A köztársaság csak némi adót fizetett a török
szultánnak s ezért sokféle kereskedelmi kiváltságokat élvezett a
török tartományokban. Követei ugyan sok megaláztatást kénysze
rűitek eltűrni Konstantinápolyban, de a szultánok még sem bántot
ták a kis államot. Ez azért mindig azon volt, bogy területe török
birtokokkal legyen határos, s követei a Karlóczi kongresszuson
(1699) is mindent elkövettek, hogy a Kleki és Szutorinai földszala
gok a török birtokában maradjanak. Ezt a két földdarabot azután
a Bécsi kongresszus is meghagyá a töröknek, noha Raguza területe
s egész Dalmátország Ausztriának jutott osztályrészül.
Raguza tehát a törökök ótalma mellett tartotta fenn magát
mint külön köztársaság. De 1667-ben sokat szenvedett a földren
géstől s azóta hatalma és kereskedése mindinkább hanyatlott. Végre
1806-ban halálos döfést kapott, midőn a francziák megszállák.
Az oroszok ki akarták szorítani a francziákat Dalmátország
ból s Raguzában is megtámadák őket, hozzájok kattarói és monte
negrói csapatok csatlakoztak, kik Raguza külvárosait és egész kör
nyékét tűzzel vassal pusztíták. 4- szorongatott város hajóit az ango
lok és oroszok elkobozták és tönkre tették, 360 hajójából végre
csak 60 maradt meg. Napóleon 1808-ban eltörlé a köztársaságot s
területét a következő évben az Illíriai királysághoz csatolá. A fran
cziák ottani uralkodása 1814. jan. 29-kéig tartott, ekkor Raguzát
az osztrák hadak szállák meg. A két török enkláve, Klek és Szutorina csak 1879-ben kebeleztetett be Dalmátországba.
Raguza köztársaságban úgy, mint Velenczében a nemesség
uralkodott, a városiak (cittadini) csak alárendelt tisztet viselhettek ;
a nép, azaz a kereskedők, hajósok, mesteremberek, görögök és zsi
dók politikai jogokat nem élveztek; a parasztság, mely a földet
mívelte, úgy szólván egészen jogtalan volt.
Raguza első lakosai római olasz eredetűek voltak, tehát ola
szul beszéltek ; de a X I . századtól fogva a szerb szláv népelem lett
túlnyomóvá. A kis köztársaság kebelében a szláv irodalom korán
fejlődött ki, és jeles szláv tudósok meg költők éltek benne.
Raguza (szlávúl Dubravnik) a sziklás Sergio hegy aljában
egy kis félszigeten épült ; hajdan az ottani partvidéket tölgyes fedte,
onnan van a város szláv neve ; most mindenütt a parton is, beljebb
is meztelen sziklák merednek föl. A város maga igen kicsiny, majd
nem köralakú, magas és vastag kőfallal van kerítve, mely a száraz
felé kettős ; a belső fal kerek bástyákkal és négyszegletű tornyokkal
is van fölszerelve; éjszakkelet felé a kerítőfal közepe táján egy

magasabb és nagyobb torony emelkedik, mely olyan, mint egy kis
vár. A tengerpart mint függőleges sziklafal emelkedik, mégis e
toronymagasságú sziklákra is építettek még kőfalat. A várostól
éjszaknyugatra a tengerre kikönyöklő meredek sziklán S. Lorenzo
várad van, mely a X I . század közepén épült. A város keleti oldalán
más várad van, melyet Ravelinónak vagy Leveronónak neveznek s
mely 1539-ben épült. Yele szemben még egy bástyamü van, az úgy
nevezett Forte Moh. A francziák a 419 m. magas »Sergio« begyet
is megerősítek, s ez a Császári várad (Fort Imperial). Yégre még a
várostól délre eső »Lacroma scoglio« legmagasabb csúcsán is van
egy kis vár, melyet szintén a francziák építettek. E szerint Raguza
régibb és újabb müvekkel jól van megerősítve és festői látványt
nyújt. A kerítőfalban nyugat felé a »Porta Pille«, a keleti oldalon
a »Porta Ploce« van, a déli oldalon két kapu, a »Porta Pescaria«
és »Porta Punta« a kikötőre szolgál. Ez igen kicsiny, csak három
négy hajó fér el benne ; sokkal tágasabb és kényelmesebb kikötő vau
odább éjszakkeletre Gravozánál, s abban kötnek ki a hajók, a Lloyd
gőzösei is. Sokkal helyesebb is lett volna Raguzát oda építeni, hol
Gravoza fekszik ; mondják, hogy 1296-ban a tanácsban indítvány is
tétetett a város áttelepítésére, de egy szavazat többségével elvetek
az indítványt. A város főútczája, a »Stradone«, a Pille kaputól a
Ploce kapuig terjed s alig 400 lépés hosszú. Yele egyközü egy
másik keskenyebb útcza. E két útcza felől mindkét oldalra a házak
az egyenetlen területen magasabbra és magasabbra emelkednek a
kerítőfalig és sok apró közt és utczácskát képeznek, melyeket lép
csők kötnek össze. A magán lakóházak jelentéktelenek, többnyire
ószerüek és kényelmetlenek, a konyha rendesen a padláson van, a
fedetek többnyire laposak és terrasszokat képeznek, melyeken a nyári
estéket töltik virágok között. Legérdekesebb középület a »Palazzo«,
mely a köztársaság egykori fejének, az egy-egy hónapra választott
»rector«-nak lakóhelye volt ; egyike azon kevés épületeknek, melye
ket az 1667-diki, 1850-diki és más földrengések megkíméltek és
1806-ban az orosz ágyúk sem romboltak le. Más, szintén erős épü
let a vámház (dogana), mely 1520-ban készült el s melyben hajdan
a pénzverő volt. A z ujabbkori építmények közöl legnagyobb és leg
szebb a volt jezsuita kolostor és templom, melyek 1684—1700 épül
tek. A székesegyháznak, mely 1713-ban készült el, csinos homlok
zata van ; e templom ereklyéi között Sz. István jobbja is volt, melyet
Mária Terézia 1774-ben szállíttata Budára.
A két külváros közöl az, mely a Pille kapu előtt terjed el, még
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sok romot mutat, a montenegróiaktól elpusztított házak közöl sokat
fel sem építettek többé. A Ploce kapu előtt elterjedő külvárosban
kőfallal kerített piacz van, melyen azelőtt a török karavánok vásárt
tartottak.
Raguzának már 1490 óta van vízvezetéke, mely azonban nyá
ron alig szolgáltat elegendő vizet. Hajdan érsek volt ott, most püs
pök székel benne. A lakosok túlnyomóan r. katholikusok, de vannak
köztük görög-keletiek és zsidók is. Számuk csak 7245 ; a városnak
most csekély kereskedelmi jelentősége van, kikötője kicsiny és alkal
matlan, a nagy hajók rendesen Gravozában kötnek ki.
Raguza környékét dicsérik *) ; a városból csakugyan néhány
érdekes kirándulást tehetünk. A Ploce kapun kimenve s a part
mentében délkeletre vonuló útat követve, félóra alatt S. Giacomo
régi kolostorát érjük el ; tovább haladva egy óra múlva a Breno
(Zsuppa) völgyébe jutunk, mely kelet felől magas hegyekkel van
elzárva, nyugatra pedig a tengerre nyílik ; kis patak öntözi, mely
néhány malmot hajt. A kies völgyecskében néhány nyaralót talá
lunk. A környék lakosai csinos és sajátságos öltözetük által tűn
nek ki.
Félórai hajózással a már említett Lakroma szigetkét érjük el,
melynek déli oldala meg van mívelve, ugyanott egy kis vízmedencze
van, melyben fürdeni lehet. Midőn Arszlánszivű Rikárd angol király
keresztes hadjáratából hazatért, vihartól az Adriai tengerbe hányaték (1192-ben), ekkor fogadást tett, hogy ott, hol szerencsésen ki
köthet, templomot fog építtetni. Lakromát érvén el baj nélkül, a
raguzai tanácsnak átadta a fogadása teljesítésére szükséges pénz
összeget. A raguzaiak a pénzen egy díszes templomot saját váro
sukban s egy kisebbet a szigetkén építtettek. A lakromai templom
hoz utóbb benczés kolostor járult, melyet 1809-ben a francziák
eltöröltek. Ezután a sziget magánosok birtokába került, kiktől Miksa
főherczeg vette meg 1862-ben. Ennek szerencsétlen halála után a
szép birtokot 22,000 írtért eladták, de utóbb Rudolf trónörökös
szerzé meg 70,000 frton nagybátyjához való kegyeletből.
Más érdekes kirándulást éjszaknyugatra Gravozába s az
Ombla völgyébe tehetünk. Gravoza (szlávúl Grus) a már említett
tengeröbölkénél fekvő falu, hol több raguzai család a nyarat és őszt
tölti. A z oroszok és montenegróiak 1806-ban a kikötőben előtalált
*) A város környékén különösen azt a növényt termesztik, melyből az
úgynevezett persa féregölő port készítik (Pyrethrum cinerariaefolium).

raguzai hajókat megsemmisítek s a falut majdnem egészen elpusztíták. A z öbölkét délkeletről éjszaknyugatra húzódó földnyelv képezi,
melyen egy várad van ; minden széltől meg van védve, úgy hogy
egész Dalmátország legbiztosabb és legkényelmesebb kikötője, mely
ben mindenféle nagyságú és alakú kereskedelmi és hadi hajók is
bátran kiköthetnek. Számos hajót is építenek ott. A környező ma
gaslatok kertekkel és villákkal vannak megrakva, cziprusfák, piniák,
olajfák, mindenféle cserjék és díszbokrok, sőt pálmafák is nőnek ott.
A gravozai öböllel az Ombla torkolati öble egyesül. E folyó mint
egy 4 kilométernyi távolságban fakad ki a mészkő sziklákból, oly
nagy vízmennyiséggel, hogy mindjárt hajózhatóvá válik s néhány
malmot is hajt. Némelyek úgy vélik, hogy az Ombla a Herczegovinában Trebinyénél eredő Trebinyei folyóval van összeköttetésben, e
folyó t. i. éjszaknyugatra folyván, a sziklák alá búvik.
A z Ombla torkolatától éjszaknyugatra egy keskeny, hosszú
öbölke nyúlik be éjszaki irányban, ez öbölke nyugati oldalán Malß
helység fekszik. Odább éjszaknyugatra Valdinoce (szlávúl Orasacz)
és Kannoza (szlávúl Trsztino) helységeket találjuk. A parti út e
helységeken át visz éjszaknyugatra Szlanóba és tovább; Imoticza
mellett elhaladván, a Kleki szalagot szegi át s azután éjszakra for
dulva Metkovicsnak tart. Szlano és Imoticza a tengerparttól némi
távolságban fekszenek, de az előbbi helység irányában tetemes
öbölke nyílik.
A partot Gravoza és Szlano között néhány sziklaszirt és
három népesített szigetke szegélyezi. Raguzához legközelebb Kalamotta fekszik, a hasonnevű helységgel. Valamivel nagyobb az » Isola
di Mezzo« (szlávúl Lopud)), melynek mind éjszaknyugati, mind dél
keléti oldalán egy-egy öbölkéje van. Mezzo helység az éjszaknyugati
oldalán fekszik. A szigeten két régi vár van. A harmadik sziget
Giuppana (szlávúl Szipony), mely valamennyi között a legnagyobb.
Több kis helység van rajta, S. Giorgiónalc a sziget délkeleti oldalán
egy kis kikötője van, Luka mellett pedig, a sziget éjszaknyugati
oldalán egy hosszabb öbölke nyílik, melyet a déli szelektől Jaklian
szirtezet véd meg.
Giupanát a száraztól a róla elnevezett csatorna választja el,
mely éjszaknyugatra a Stagnói csatornával mint keskeny tenger
nyelv messzire befúródik a szárazba. A másik oldalon a Narenta
csatornája délkeleti irányban vonulván, szintén messzire benyomul
a szárazba, délkeleti keskeny része a »Canale di Stagno piccolo« ; a
két Stagnói csatorna között csak egy keskeny földszoros van, mely-

nek közepén Stagno (szlávúl Szton) városka fekszik. Ez »Stagno
grandes s ettől éjszakra »Stagno piccolo« van az említett csatorna
csúcsánál. Az előbbi belység posványos és egészségtelen vidéken
fekszik és 1850-ben sokat szenvedett a földrengéstől. A raguzaiak
erős kőfalakkal, tornyokkal és két kis váracscsal erősítették meg,
mert az Sabbioncello félsziget kulcsa. A kőfalak Kis-Stagnóig húzód
nak, s ez is meg volt erősítve. Most az erősítvények jobbára már
romban hevernek. Nagy-Stagno mellett szalinák vannak.
Sztagnónál keskeny földszalaggal egy hosszú félsziget csat
lakozik a szárazhoz ; az olaszok »Sabbioncelló«-nak, a szlávok
Szonski Bat-nak nevezik (hajdan »Hyllis«). Ej szaknyugatra húzó
dik; előtte Meleda, Kurzola, Lagoszta s más kisebb szigetek fek
szenek. Maga a szárazföld partja a Plankai csúcstól (Punta della
Planca) Szpalatóig keletre, onnan pedig a Szabbioncsello félsziget
tövéig délkeletre kanyarodik ; e bekanyarodásánál Brazza és Lezina
szigetek terűinek el, apróbb szigetekkel kisérve, a parttól legtávo
labb pedig Lissza fekszik.
Szabbioncsellót kopár hegyek foglalják el, melyek között csak
néhány termékeny völgy nyílik ; délnyugati oldalán néhány jó kikö
tője van. Kuna helység a félsziget közepe táján egyik termékenyebb
völgyben fekszik; főhelye Orebics, odább éjszaknyugatra esik.
Meleda (szlávúl Miljet) Szabbioncsellóval egyközű, Dalmát
ország egyik legnagyobb szigete, mindenütt hegyes, itt-ott még
erdős. Legnépesebb helysége Babinopolye. Egy parti laguna köze
pén kis szigetke van, azon épült lagói Sz. Márk kolostora, melyben
benczések laktak s mely a sziget nyugati felét birta. A francziák
eltörölték a kolostort s birtokait lefoglalták ; az osztrák kormány a
raguzai kegyesrendüeknek adományozá.
Lagoszta (szlávúl Lasztovo), Meledától nyugatra esik, ennél
sokkal kisebb ; sok apró sziklaszirt környezi ; hegyei meredekek ;
hasonnevű főhelysége egy völgykatlanban fekszik ; lakosai halászat
ból élnek, némi bort és olajt is termesztenek. — Délnyugat felé Pelagoza, Pianóza és Tremiti szigetkék, mint hídoszlopok emelkednek ki
az Adriai tengerből, Dalmát- és Olaszország között.
Kurzola (hajdan Korkyra Nigra) hosszan nyúlik el keletről
nyugatra, nagyon hegyes és sziklás, de vannak még erdőcskéi ; hason
nevű főhelye a keleti oldalon fekszik, kerítőfallal és tornyokkal van
megerősítve ; legérdekesebb épülete a főegyház, mely azelőtt püspöki
templom volt. A nyugati oldalon Blattá helység fekszik. A sziget
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lakosai hajóépítéssel és halászattal foglalkoznak, bort és olajt is
termesztenek.
Lissza (latinul Issa, szlávúl Visz) Kurzolától nyugat-éjszak
nyugatra esik, meredek sziklafalakkal emelkedik a tengerből ; belse
jében néhány termékeny völgy van ; lakosai olajt és bort termeszte
nek, de főleg hajózással meg. halászattal foglalkoznak, kivált szardellát fognak. Sok történelmi emlék fűződik a szigethez ; I. Napoleon
idejében az angolok birták, kik hadi működéseik, kereskedésök és
csempészetök központjává tették ; a sziget közelében ők 1811-ben a
franczia, 1866. július 20-kán pedig az osztrákok TegethofT vezérlete
alatt az olasz hajóhadat verték meg. Főhelysége Lissza, az éjszak
keleti parton kényelmes hadi kikötőül szolgáló öbölnél fekszik, a
délnyugati oldalon Komiza helység van, szardella-halászattal.
Lissza közelében néhány apró sziklaszirt mered föl, ezek
közöl Buzi meg van népesítve, Ravnikon pedig cseppköves barlangot
találunk.
Lezina (Pharia vagyis Pharos, szlávúl Hvar) olasz nevét, mely
árt jelent, nyúlánk alakjáról vette ; főterménye a bor és olaj ; déli
részében a Sz. János-kenyérfa is díszlik, az agave pedig mindenütt
terem s néhol sűrű sövényt képez. Hasonló nevű főhelye jó kikötőül
szolgáló öbölkénél fekszik ; kopasz hegyek környezik, két hegyen
egy-egy régi vár van. Főépületek : a székesegyház és püspöki palota.
— » Civitá vecchia« (Óváros) a sziget éjszaki oldalán fekszik az ókori
Pharia helyén, népesebb és vagyonosabb város, mint Lezina.
Brazza (hajdan Brattia) a dalmát szigetek közöl a legnagyobb
és legnépesebb, sok jó kikötővel ; erdeje kevés, menedékesebb hegy
oldalain és dombjain szőlők és olajfák díszlenek, néhány völgyben
gab.nát is termesztenek, de a legelők sokkal terjedelmesebbek, mint
a szántóföldek. A szigeten ama meggy is terem, melyből a maraszkino likőrt készítik. Baj az, hogy kevés az iható víz. 8. Pietro a
sziget mostani főhelye ; a velenczeiek idejében Posztire volt a főváros.
Egyéb helységek : Milna, Bol, Nereszi stb.
Brazzától nyugatra esik a sokkal kisebb Szólta, melyen Villa
Grahoszte a főhelység. A sziget legnagyobb részét Spalato bírja.
A szigetekről visszatérünk a szárazföldre s Raguzától délke
letre menve Ó-Raguzdba (Ragusa vecchia, szlávúl Zaptat) jutunk ;
e város a szépBrenno öböltől délre egy kinyúló földnyelven fekszik;
hajdan e helyen Epidaurus, Illyria inferior fővárosa volt, mely mint
római gyarmat virágzott, de 625. és 639-ben az avaroktól elpusztít
tatott. Omladékain keletkezett a mostani nyomorult kis város.
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Ettől délkeletre tágas völgyiapály terűi, melyet köröskörül
sziklás hegyek zárnak be; közöttük a Sznyesnicza (azaz Hóhegy)
1209 m. magasságra emelkedik; csúcsáról messzire széttekinthe
tünk. Keleti oldalán cseppköves barlang van, melyben a monda szerint
a Thebából elűzött Kadmusz és neje Harmónia lakott, miért is
»Möns Cadmaeus« volt a hegy neve ; a középkori rege szerint sár
kány lakott benne, melyet Sz. Hilarius ölt meg. — Az említett
lapályt » Cana&«-nak nevezik, mivel állítólag ott volt a vízvezeték,
mely Epidaurust vízzel látta el. Az művelt termékeny völgy, több
helységgel; délkelet felé mind keskenyebbé válik s a Szutorinába
megyén át, mely eleintén csak keskeny földnyelv, de éjszaknyugat
felé mind szélesebbre terül. A Szutorina sziklákkal és kavicscsal
behintett völgy elet, mely Herczegovina felől a dalmát terület közé
ékelődött ; az Osztro csúcs s a Topla öböl között meredekül eresz
kedik a tengerre, épen a Kattarói nagy öböl bejárásánál. Kietlen
puszta sivatag volt s az fog maradni mindig ; csak néhány száz ember
él rajta kecskenyájaival olyformán, mint az ősrégi barlanglakók.
Ragusa vecchiától a tengerpart délkeletre húzódik, mindenütt
magas és meredekül lejtősödik. Egy sarlóalakú félszigetnél, mely az
Osztro csúcscsal végződik, a partot egy széles nyílás szakasztja meg,
ez a Kattarói öböl, a híres »Bocche di Cattaro« (hajdan Sinus Rhizonicus) bejárása. Sajátságos alakú egy öböl az ; mintha a tenger a
svájczi »Yierwaldstaett«-i tavat akarta volna utánozni. Vadul szag
gatott, meredek oldalú, sziklás hegyek környezik, melyek befelé mind
magasabbak. Valamennyi között legmagasabb az Orjen (1898 m.),
mely az ország határán emelkedik, ettől éjsz ikkeletre a Pazua
(1778 m.), dél felé a Vela Greda (1304 m.) s a Dobroszticza (1567 m.)
meztelen ormai merednek föl. A Pazua felől a montenegrói határon
más kopár hegyek éjszakkeletre vonulnak, így a Liszacz és Klicsevacz ; innen a határ a Bjelogora gerinczén s a Goliverch (1211 m.)
keleti oldalán a Monte Orlóig vagyis Lovcsenig (1702 m.) délre,
azután ismét délkeletre kanyarodik tovább.
E szaggatott kopár sziklahegyektől nagyon is elüt a kéken
csillogó tenger, mely lábaikat füröszti. Képzelhetjük magunknak, mily
varázshatalommal vonzza az a kietlen ormok szegény lakosait ! Sok
var, megerősített kaszárnya és őrtorony védelmezi a határt, az öblöt
és parti városokat. Mindjárt az öböl bejárásánál három vár s egy
őrtorony van, a várak közöl kettő az Osztro félszigeten s egy a fél
sziget csúcsa előtti sziklaszirten van, ezt Mamula várának nevezik,
az őrtorony &z ellenkező, keleti csúcson, a Punta d' Arzán épült ;
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még a bejárásban levő Zsanyczai sziklaszirt is meg van erősítve, a
szomszédos sziklaszirten pedig kápolna áll.
A Mamula-vár és Zsanyczai szirt között elhaladván, éjszaki
irányban az öböl első medenczéjébe jutunk, mely a Luszticza félszi
get éjszaknyugati szöglete s a Szutorina torkolatánál emelkedő Kobila
fok között kissé összeszűkül, de csakhamar kelet-nyugati irányban
kiszélesedik. E második szakasz a Toplai öböl, me.ynek éjszaki
oldalán »Castelnuovo« fekszik. Ezt csak alacsony hegyek veszik
körűi s oldalaikon szőlők, olajfaligetek, gránátalmafák, a partszéle
ken pedig narancs- és czitromfák, babérfák, áloék s más déli növé
nyek díszlenek ; helyenként a datolyapálma is mutatkozik. Kelet felé
a Kumbori szoros nyílik, mely a harmadik medenczébe vezet. Ez
délkeleti irányban terűi el ; Teodói öbölnek nevezik. Benne két szigetke van: Szent Márk és Ottók. Belőle éjszak felé egy csak 332 m.
széles szoros, »Le Catene«, a Riszanói öbölbe vezet, mely legéjszakibbra van bevágódva és meredek hegyekkel szegélyezve. Mihelyt a
szorosból, mely nevét onnan kapta, hogy a velenczeiek hajdan lánczokkal zárták el, — kiérünk, azonnal ábrándos látvány tárul fel
előttünk ; jobbra a délkeleti irányban elvonuló hegysor aljában, a
keskeny partszélen Sztolivo és Perszagno városkák mutatkoznak, bal
felé két szigetke merül fel: a »Maria dello Scarpello« és a »Scoglio
S. Giorgio«, mögöttük Peraszto városka tűnik fel, honnan a víztükör
keletre Dobrota felé terjed. Riszano az öböl legéjszakibb végénél
fekszik s onnan van a feljárás az éjszak felé, a montenegrói határig,
elterjedő Krivosjébe, a »görbe nyakúak földjere.« Peraszto és Szto
livo között keletre hajózván, az öböl azon szakaszába jutunk, mely
éjszakról délre ék gyanánt van a hegyek közé bevágódva. Ez a tulajdohképeni Kattarói öböl, melyet rémítő meredekségü sziklahegyek
könyöklenek körül.
Ábrándos alakúak és festőiek a hegyek, melyek a sokágú ten
geröblöt körülveszik ; az ember bámulja a nagyszerű, meglepő lát
ványt, melyet itt a természet nyújt, de hogy ott az egész életét eltöltse,
arra nem igen kívánkozik. Az odavaló nép mégis híven ragaszko
dik sziklás hazájához s legalább öreg napjait ott óhajtja tölteni.
Különösek, nyersek és kemények az odavaló emberek, olyanok mint
a sziklák, melyek között születtek. A nagyobb helységek mind a
tengerparton fekszenek s egyes lakóházak majdnem szakadatlan sor
ban környezik az öböl kanyarulatait és ágait. Néha e magános
házak nagyon kietlen helyeken épültek, mégis jobbára tisztessége
sebbek, mint az ország más vidékein valók. A hajóskapitányok, kik

gyermekkoruktól fogva a tengeren forgolódtak és sok idegen ország
ban megfordultak, kisebb-nagyobb keresményökkel rendesen vissza
térnek rideg bazájokba.
Castelnuovo (Kasztela novaja) a Bocche egyik legszebb fek
vésű és legnépesebb városkája, a török uralkodás idejében egy ideig
Herczegovina fővárosa volt ; kerítőfalakkal és tornyokkal van övezve,
melyek már düledeznek ; két várkastélya is féligmeddig rom ; de a
város fölött nagyobb távolságban fekvő Spanyol-vár még jó karban
van. A város környéke nagyon szép, s magasan fekvő falairól és
terrasszairól gyönyörű kilátás esik egyfelől az öbölre, a Kaballa,
Luszticza és Porto Roze várakra s ezeken túl a sík tengerre, más
felől pedig a Zsupa-völgyre s a környező begyekre ; a tengerparton
gesztenye-, czitrom- és narancsfák díszlenek. Kellemes sétát tehe
tünk a város fölötti magaslaton épült Szavina kolostorba, melyben
görög szerzetesek vannak.
Riszano (hajdan Rhizanium) lakosai némi földmíveléssel, de
leginkább halászattal és kereskedéssel foglalkoznak, nagyon szeretik
a czifrálkodást ; a városka iható vízben szűkölködik, majdnem két
kilométernyi távolságban levő kútból kell azt hordaniok. A város
lapos bemélyedésben fekszik, mely a tengeröbölnek mintegy folyta
tása s mint hosszú völgy éjszak felé nyúlik. Elején még szőlők és
más ültetvények mutatkoznak, de beljebb a völgyelet gyorsan maga
sabbra és magasabbra emelkedik s végül egészen kopár sziklás fönsíkká válik, melyet meztelen sziklahegyek rekesztenek be. E fönsík
az elhírhedt Krivosje. Félkör alakjában Montenegro területébe nyú
lik be.' Néhány apró falu és sok elszórt tanya meg nyomorult viskó
van ott, melyekben vagy 4000 ember lakott. Éjszaki részében Dragaly kis vár vagyis inkább megerősített kaszárnya fekszik, az a
Grahovóból az osztrák- területre vivő egyetlen útszoros kijárása
felett uralkodik. 1836-ban építették ; 1882-ben a lázadók elfoglal
ták, katonáink azután légberöpítették. Most ismét felépítik.
Az egész Kattarói járásban a területnek /i -de meg van mű
velve, /io-de sovány hegyi legelő, cserjés meg gyér erdő, a többi
merő szikla. S e terület egyik legkietlenebb, legterméketlenebb része
a fönsík, melyet Krivosjének neveznek. Itt alig lát az ember egy
zöldelő fűszálat, talaja kong, a hegyek köröskörül meztelen szikla
tömegek. Nyáron, nappal nagy a forróság, éjjel meg nagy a hideg.
Télben akár Szibériában képzelheti magát az ember; gyakran a
dühöngő bóra és hófergeteg miatt egy tápodtat sem lehet tenni. E
sziklasivatagba a tengerpartról csak nagyon meredek utakon lehet
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eljutni. Biszanóból két út visz oda. Az egyik 18 meredek kanyaru
lattal a Greben sziklahátra húzódik fel s ezen túl Cserkvicze őrház
nak tart ; innen a Hani szoros felé száll alá, melynek két oldalán az
időtől és viharoktól élesre köszörűit sziklaormok tornyosulnak ; ezek
az útat néhol 3 méternyire szorítják össze. — A másik út rövidebb
és egyenesebb, de még sokkal fárasztóbb. Meredek magaslaton át
elsőben Ledeniczének tart, néhol szédítően meredek és nagy szikla
darabokkal van behintve. A Ledeniczei magaslatról nagyszerű kilá
tás esik a roppant mélységben csillogó Bocché-ra ; a hadi gőzösök
csak apró csónakoknak látszanak. A Ledeniczei hegy mögött a még
néhány száz méterrel magasabb Goliverch és Gerkovacz kopasz
ormai tornyosulnak ; ezek között halad tovább az út. Alighogy FelsőLedeniczét elhagyja, a Lupo-Glavo ( = Farkas-szoros) sziklahasadé
kába fordul be, mely néhol oly szűk, hogy fegyverrel megterhelt
katona alig nyomulhat rajta keresztül.
Krivosje s a szomszédos hegyi vidékek lakosai a törökökkel
folytatott hosszas hadakozásban nagyon elvadultak, nyersek, rakonczátlanok, kegyetlenek és munkakerülők, csak rablásból és fosztoga
tásból szeretnek élni. A férfiak mindig fegyveresen járnak, a puskát
és handzsárt soha le nem teszik. Gyermekségöktől fogva minden
sanyarúsághoz és nélkülözéshez hozzátörődtek; rendkívül erős és
szálas emberek, ügyes lövészek, a sziklás hegyeken úgy másznak
mint a kecskék, hallási és látási érzékeik felette élesek. Egyszóval
olyanok, akár az afrikai kabilok vagy az amerikai indiánok. Földmíveléssel nem igen foglalkoznak, leginkább kecskét és juhot
tartanak.
Nemcsak Krivosje lakosai szegények és falvaik nyomorultak,
a parti városok is jobbára ronda fészkek, melyek csak messziről
tekintve festőiek. Ilyen többi között Peraszto is, mely Riszanótól
délre esik.
Vobrota városkában nagyobb és csinosabb házak vannak, mert
az öreg hajóskapitányok és hajótulajdonosok leginkább ott tele
pednek le.
Sztolivo és Perszany városkák az öböl nyugati oldalán feksze
nek, Dobrotával szemben ; Perszany vagyis Perszagno házai három
negyed órányi hosszúságban vannak elszórva, hol csak egy, hol
két sorban, jobbára két-három emeletre építvék ; a házak előtt
a kőpart húzódik el apró kikötőivel, mögöttük kertecskékben, a
magas sziklafal aljában, a czitrom- és narancsfa úgyszólván vadon
tenyészik.

Kaitaro (szlávúl Kotor) az öböl déli csúcsánál épült, sötét
komor városka vagyis inkább hegyi erősség. Kivülről csak néhány
templomtornya és várfalai meg bástyái láthatók. Kerítőfalában
három kapu van : az éjszaki oldalon a »Porta Fiumera« a dobrotai,
a déli oldalon a »Porta Gordicchio« a buduai útra nyílik, a »Porta
Marina« pedig a kikötőre szolgál. A z útczák szűkek és sötétek, a
házak ószerűek, részint a hegyoldalba támaszkodnak. A környező
hegyek oly magasak és meredekek, hogy télben a Nap csak délelőtti
10 órától délutáni 4 óráig látható ; nyáron meg a meztelen szikla
falaktól visszasugárzó meleg kiállhatatlan hőséget okoz a városban.
Több vár védelmezi e kietlen helyet. A város mögötti meredek hegy
egyik horpadásában San Giovanni, az ellenkező oldalon még nagyobb
magasságban Vermacs vára épült, mindkettő az öböl s a Monte
negróba vivő út felett uralkodik ; a várostól délre egy hágón, melyen
a Buduába vivő út halad át, Trinité váracs fekszik, melyet még a
velenczeiek építettek, közelében még magasabb kúphegyen Gorazsda
várdát építek 1854-ben.
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Kattaro népessége 2949 lélekre rúg, csaknem mindnyájan
szlávok és görög-keletiek. Kikötőjét leginkább csak kis hajók láto
gatják meg, 1880-ban 488 hajó befutott 498 hajó elhagyta
a kikötőt.
Sok mulatságot nem igen találunk Kattaróban. Legérdeke
sebb látványt a vásártér szolgáltat, mely a városon kivűl a Porta
Fiumera előtt van, mikor Montenegro fiai és lányai jelennek meg a
vásáron aszalt hússal, apró baromfival, hallal, zöldséggel, sajttal,
tüzelő fával stb. A férfiak mindnyájan egy kis fegyvertárral jelen
nek meg, terhet és árút ők nem czipelnek, az a nők dolga. Mikor a
városba mennek, a fegyvert le kell rakniok, azért a másik vásár
téren, mely a városon belül van, kevesebb montenegróit látni ; ott
leginkább csak a városi nép s a környék lakosai gyűlnek össze, de
ezek is elég tarka és élénk népcsoportot képeznek. Hetenkint két
szer van vásár, s a helybeli áruforgalom eléggé jelentős.
Kattaro hajdan köztársaság volt ; az osztrák kormánynyal
még nem igen barátkozott meg ; 1848-ban nyíltan fellázadt ; Mamula
tábornok csak 1851-ben hajtá engedelmességre.
Kattaróból délre az út a Trinitá várkastély mellett elhalad
ván, a Zsupa- vagyis Zupa-völgybe ereszkedik le. Ez útról, melynek
egyik oldalán nagy mélység tátong, másik oldalán pedig magas
sziklatetők tornyosulnak, csaknem az egész völgyre nyílik kilátás.
Szemben a Traszte melletti zöld halmokon túl a sík tenger kék

tükre csillog fel, jobbra a Teodói és Kartolei öblök Marko és Ottók
szigetkékkel s egy földnyelven Prevlakka kolostorral bájolják el a
szemlélőt, mögöttük a háttérben Castelnuovo sárga falai tükröződ
nek a sima csatornában ; bal felé a mint az út alább száll, a monte
negrói határon mind magasabbra emelkedő hegyek oldalain Dub,
Szutvara, Yaljesics és Sziszicz helységek szétszórt házai kandikál
nak ki a szőlős kertek és olajfaligetek közöl; e helységek 1869-ben
mind elhamvasztattak, de azóta ismét felépültek.
A Zsupa-völgy zöldelő rétjeivel, mezőivel és erdős hegyeivel
nagyon elüt a kopár környezettől, két csermely öntözi ; számos apró
falva és tanyája négy községet képez. E termékeny völgytől keletre
a határ felé a Póbori községhez tartozó falvak zord és hegyes vidé
ken fekszenek, éjszaknyugatra pedig azon falvak vannak, melyek a
Luszticza és Kartole községekké egyesítvék. A Luszticza félsziget
éjszaki szélén a Roze révet és váracsot, délkeleti oldalán pedig a
Traszte-öbölkét látjuk.
Ha az útat a Zsupa-völgyben dél felé követjük, a tengerpart
közelében megint hegyre kell kapaszkodnunk, ezen átkelvén, csak
hamar Buduát érjük el. Ez nagyon piszkos kis parti város ; szabály
talan sokszöget képez, kis félszigeten épült, erős kőfalakkal és bás
tyákkal van megerősítve. Az ember a szűk útczájú városkából siet
a szabadba, hol a vidék nagyszerűsége köti le figyelmét. Délre és
nyugatra a sík tengeren legelteti szemét, éjszakra és keletre pedig
a hegyeket bámulja, melyek a montenegrói határon több mint
1340 m. magas sziklacsúcsaikkal festői csoportban nyúlnak az égre,
ragyogva a lenyugvó Nap sugarainak aranyától.
Buduától délkeletre »San Stefano« meredek sziklafalon épült
kis vár fekszik ; odább délkeletre még Lasztua és Újvár (Fortenuovo)
következnek ; ott az Osztrovicza hegy jelölte meg azelőtt az osztrák
határt. A Berlini békeszerződés még Szpicscsel toldotta meg.
Szpics vagyis Spizza két hegysor között elterülő, vagy 2000
lépés széles völgy, mely a Pasztrovics-völgynek folytatása s a ten
gerrel egyközű. E völgyelésen a » Fekete hegyek« karvalyai könnyen
betörhetnének Budua felé, azért nem adták oda nekik. A ki Szpicset bírja, az Antivari felett is uralkodik, mert a tengerre kikönyöklő
két magaslatról, a Golobendóról és Punta Batacsról, melyeket már
a törökök erősítettek vala meg, nemcsak Szpics réve, hanem Anti
vari is elérhető az ágyúgolyóktól. Szpics kikötője csak kicsike rés,
benne alig fér el néhány hajó, de halban bővelkedik ; az egész terű
let kiterjedése vagy 50 • km., lakosainak száma vagy 2000. Ezek

róm. katholikusok, nagyon munkások és békeszeretök s igenis elüt
nek rabláskedvelő szomszédjaiktól. A terület főhelye Szutomore, a
»Talle Spizza« rév mellett fekszik ; odább éjszakra vagy 3500 lépés
nyi távolságban Zagradje vagy Felsö-Szpics esik. E két helységen
kivűl még néhány elszórt tanya és házcsoport van. A házak több
nyire emeletesek, terméskőből építvék, cseréppel fedvék s kertecské
vel környezvék.
Szpics lakosai az osztrák-magyar katonaságot 1879. május
11-kén tárt karokkal fogadák s nagyon zokon vették, hogy 1882
elején Jovannovics az ott szállásoló századot, egy szakasz kivételével,
Kattaróba rendelte, mert a tisztek és közlegények jól fizették meg
az ő téntafekete erős borukat.

IV
Dalmátország jelen állapota társadalmi és állami tekintetben.

Ausztria Dalmátországot 1815 óta bírja és kormányozza.
Nem mondhatni, hogy uralkodása azon félreeső tartományban nagyon
szerencsés lett volna ; az ország anyagi és szellemi mivelődése igen
lassan haladt előre. A hegyi nyers és szegény lakosok állapotának
javításával senki sem gondolt. A személy és vagyon biztossága a
félreeső helyeken a csendőrök mellett is mindig veszélyeztetve volt.
Mondják, hogy a rómaiak ellen fellázadt dalmaták vezére Baton,
mikor fogságba esvén a római vezér, Germanicus elé vezettetett,
ekkép nyilatkozott volna : »Egyedul ti rómaiak vagytok oka a véres
lázadásnak. Pásztorok helyett farkasokat küldtetek hozzánk a nyáj
őrzésére.« Ezt, Noë szerint, a legújabb időig az osztrákoknak is lehe
tett mondani. » A kik — folytatja Noë — az országot jól ismerik,
sokat tudnak elmondani a hivatalnokok teketoriáiról és esztelenségeirőj. Kivált az olaszajkú tisztviselők szünetlenül megéreztetik a
szegény szláv falusi emberrel, hogy az a mód, melylyel kormányoz
nak, valósággal alig más, mint haszontalan kínzás. A néptől min
dent követelnek ; nyomasztó adókat, vámokat, mindenféle szolgála
tokat s végre még a fiait is elviszik. De hogy mi az, a mi a népért
történik, azt mindenki látja, a ki az utakat, a lakóházakat s mago
kat az embereket megtekinti. Ha a francziák nem lettek volna az
országban néhány évig, a dolog még sokkal roszabbúl volna. Csak
nem minden üdvös intézményt a francziáknak lehet köszönni, a védő-

redőktől a nagy országútakig, a kiváltságok eltörlésétől a boszorká
nyokban való hit kiirtásáig ; mindezekre nézve Marmont tábornagy
rövid uralkodása áldásos volt. *) Ausztria hadai több mint félszá
zadja, hogy a tengerparton szállásolnak, de a Lloyd gőzhajói nélkül
egy pénzeslevelet sem lehetne biztosan egyik városból a másikba
küldeni. Majdnem minden hónapban halljuk, hogy a »malviventi«-k
a hegyekről leszálltak. Sem a katonák, sem a csendőrök nem gátol
ják abban, hogy »leszalljanak. **)
Zárában — mondja Noë más helyen ***) — csak úgy hemzseg
a sok kommandó, katonai tiszt és mindenféle egyenruha. De ezen
egyenruhák mellett az emberek és lakásaik oly nyomorultak, minők
nek leírtam, s uralkodik baromi elhagyatottság, bűn és butaság. így
történik, hogy a szegény szláv paraszt az » államból «, melyhez tar
tozik, nem lát mást, mint adóbehajtót s a katonát. Különben a kul
túra nem igen bántja őt és senki sem zaklatja túlságos gyámkodás
s a l . . . Mintha Dalmáczia csak azért volna, hogy néhány ezer kato
nát tartson ki, a kiknek mindig résen kell állaniók, nehogy néhány
száz tudatlan és vesztérehagyott paraszt a tengerbe szorítsa. « —
Más helyen azt mondja Noë, hogy a hegyi falvakban a nép a városi
ember, s kivált az egyenruhás úr láttára keresztet vet, nem tiszte
letből, hanem hogy a gonoszt eltávolítsa magától. »E szirtek és
sziklák között nyomorgó ember mit is látott egyebet a kereskedők
től, katonáktól és hivatalnokoktól, mint azt, hogy nekik pénz- és
véradót kénytelen fizetni, nekik, kik más hitet vallanak s más nyel
vet beszélnek ?«
Az osztrák hatóságok, úgy látszik, az olasz elemre akartak
támaszkodni s a többségben levő szlávokat vagy elnyomták, vagy
épen nem gondoltak velők. Egészen 1866-ig az olasz nyelv volt ki
zárólag a hivatalos nyelv s az összes felsőbb tanintézetekben is az
uralkodott, jóllehet a 4 7 6 , 1 0 1 lakos között az olaszok száma csak
2 7 , 3 0 5 . Egészen 1864-ig a gimnáziumokban egyedüli tannyelv az
olasz volt, és csak a szinyi algimnáziumban tanítottak vegyest olasz
és szláv nyelven. Már pedig a gimnáziumi összes növendékek között
olaszajkú csak 1 7 7 , szlávajkú pedig 4 0 0 volt, s az olasz tanulók
mind a zárai gimnáziumban voltak, mig a spalatói, raguzai és szinyi
gimnáziumokban egyetlen egy tanuló sem vallotta az olasz nem
zetiséget.
*) L. Yriarte, az id. munka 207 s k. 1.
**) Ii. Noë : Dalmatien und seine Inselwelt, 63 s k. 1.
***) L. Noë : az i. m. 450 s k, 1.

A katonai Végvidéken a német elemet s az alkotmányellenes
szellemet igyekeztek terjeszteni ; Horvát-Tótországban pedig az úgy
nevezett illir pártot támogatták a magyar párt ellenében; 1848-ban
a szerbeket és horvátokat alattomban és nyíltan izgatták a magya
rok ellen ; a nemzetiségi súrlódások véres polgári háborúban törtek
ki. Ez év eseményei a dalmát szláv népségekre is kihatottak, nagy
mozgalom támadt köztük. Kattaro környékén a nép fellázadt, a
földadó eltörlését s Gries kerületi kapitány elmozdítását követelte.
Gries megsebesült az ütközetben, de 2000 katona s fél röppentyű
üteg helyreállítá a csendet. A béke nem sokáig tartott, a montenegróiak a török ellen folytatott ellenségeskedéssel jó példát mutat
tak a szomszédságban tanyázó vérrokonoknak. Ezek 1850-ben ismét
fegyvert fogtak a törvényes hatóság ellen. Ekkor a szerbajkú és
görög-keleti vallású Mamula tábornokot küldék ki a lázadás elfoj
tására. Mamula Kneszlacsnál annyira rajok ijesztett nyers honfitár
saira, hogy ezek csakhamar meghunyászkodtak. A szláv katonai
parancsnokok időszaka Kattaróban Mamula tábornokkal kezdődik.
O azelőtt Jellacsics adlatusa volt; abban az időben ébredt föl a
hármas királyság eszméje, s a bécsi kormány azon reménynyel
kecsegtette a horvátokat, hogy Horvát-, Sziavon- és Dalmátország
Jellacsics bán alatt egyesíttetni fog. Mamula 1854-ben Dalmátor
szág főkormányzójává lett s ez állását 11 évig tartotta meg; ő csinyán bánt a rakonczátlan hegyi népségekkel s Montenegro felé szá
mos kisebb-nagyobb várat építtetett. De a nép mívelődésével és pol
gárosításával nem sokat gondolt. Utódja Philippovics Ferencz altá
bornagy volt, ki Dalmácziát 1868-ig kormányozta. Ezután "Wagner
altábornagy következett. Ez erélyes katona volt s most azt hitték,
megjött az ideje, hogy egész Dalmátországban életbeléptessék az
általános katonai kötelezettséget.
Velencze uralkodása idejében Dalmátország lakosai fel voltak
mentve a katonáskodástól részint azért, mivel szegények s a fiatal
emberek a külföldön kénytelenek kenyérkereset után látni, részint
pedig azért, mivel a hegyi népség köteles volt az országot a zsivá
nyok, fegyveres csavargók és hajdúk ellen megvédeni, s tehát az
úgynevezett » területi haderőt « (forza territoriale) képezni. Ezt a
mentességet a katonai kötelezettségtől Ausztria is meghagyta egy
ideig; utóbb aztán éjszaki Dalmátországban a cs. k. hajóhad s egy
vadász zászlóalj számára szedtek ujonczokat. A hadi hajókon szíve
sen szolgáltak a dalmátok, de a szárazföldi zászlóaljtól mindig ide
genkedtek. Az általános katonakötelezettséget csak 1868-ban hoz-

ták be, még pedig a zárai és spalatói kerületek ujonczait a 22. cs. k.
gyalogsági sorezredbe osztották be. A raguzai és kattarói kerülete
ket a törvény kivételesen csak a honvédségben való szolgálatra
kötelezte.
A raguzai kerületben a törvényt kellő óvatossággal és gyor
sasággal lehetett volna foganatosítani, de a kattarói kerületben
mindjárt kezdetben tiltakoztak ellene s végre fegyveres ellentállás
sal hiusíták meg annak foganatosítását.
Kétséget sem szenved, hogy nemcsak a nép rakonczátlanságát
és nyerseségét kell azért okolni, hanem a hatóságok ügyetlen és
tapintatlan eljárását is. Raguzában késedelmezéssel rontották el a
dolgot, Kattaróban pedig merev otrombasággal. Mikor 1866-ban
Garibaldi csapatai fenyegetek Dalmáczia partjait, a katonai ható
ságok felhívására 10,000 önkénytest állított ki ugyanazon nép, mely
1869-ben véres és embertelen harczot folytata a cszászári és királyi
katonaság ellen. A fölkelés Krivosjében ütött ki s október 5-dikén
a Smokováczi forrásnál esének el az első áldozatok. Csakhamar a
szomszéd vidékek lakosai is feltámadtak, s iszonyú kegyetlenséget
követtek el a megsebesült vagy elfogott katonákon. Minden szikla
mögül leselkedett egy fenevad ellenség. Legvéresebbek azon harczok
voltak, melyek Krivosjében Dragaly várda fölmentése végett folytak.
Auersperg három expedicziót intézett a magas hegyekkel környezett
fönsíkra. A harmadik november 16-kán vette kezdetét, az egyik
dandár Ledeniczéből a Lupoglavón (Farkas-szoros) át nyomult elő,
a másik pedig Cserkvicze felé vonult fel Riszanóból s a Hani szoro
son tört keresztül, hol október 25-kén iszonyú vérontást követtek el
a krivosjeiek. November 16-kán kivált a Zagvozdak hegyen esett el
sok katona. A sok áldozatnak utoljára is semmi eredménye sem
volt. Visszaverték a felkelőket, de ezek csakhamar újra megjelen
tek, mihelyt a katonák visszavonultak. Alkudozni kezdtek tehát a
fölkelőkkel, s a bécsi kormány Rodich táborszernagyot küldé le,
hogy minden áron békét csináljon. Hiában jelenté ki Auersperg,
hogy 10 ezer emberével alkudozás nélkül is majd csinál békét, az
eredménytelen harcznak vége a kneszlácsi gyalázatos béke lett,
1870. jan. 11-kén.
E napon Rodich báró, oldalán Fiunké báró titkárral és Gyurkovics hajós kapitánynyal, követve egy kis őrségtől, Kneszlácsba lova
golt. A kneszlácsi előljáró háza előtt Broncsics pópa csapatja vára
kozott reá. Rövid beszélgetés után a fölkelők vezérei Rodichhoz
léptek s puskáikat feléje nyujták. A báró a fegyvereket megfogá,

de nyomban visszaadá a vezéreknek. Ez volt a megadás jelképe.
Utóbb a felkelők vezetői fejenkint 40 darab ezüst forintot kaptak, s
a krivosjeiek megfogadták, hogy ezután engedelmeskedni fognak.
Fegyvereiket továbbra is megtarták, sőt állami segítséget is kaptak
lerombolt gazdaságaik helyreállítására.
A kneszlácsi komédiáról Bécsbe küldött hivatalos távirat jelenti,
hogy a megjelent 300 krivosjebeli mély bánatát, hódolatát s ő fel
sége iránt megújult régi hűségét fejezte ki. Rodich a jövőre nézve
behatóan oktatta őket, értésükre adta a legmagasabb amnesztiát s
megengedé, hogy fegyvereiket » saját biztosságukra « továbbra is
viselhessék.
Rodich báró 1881-ig kormányozta Dalmátországot. A nép
állítólag bizalommal viseltetett hozzá, mindazáltal kormányzása sze
rencsésnek nem mondható. 0 engedékenység, jóakaratú intések és
oktatások által vélte a népet megnyerhetni ; a felkelők vezetői szá
mára jutalmakat és kitüntetéseket igyekezett kieszközölni, s e tekin
tetben Dalmátország cs. k. helytartója Montenegro fejedelmével ver
senyzett. A kit ez részesített valamely kitüntetésben, az biztos lehe
tett benne, hogy Rodichtól is kap majd egy kis pénzt vagy rendjelt.
A köznépet arra szoktatta, hogy az állam köteles eltartásáról gon
doskodni, mikor dolgozni nem akar vagy munkája nem akad. Mindent személyesen akart elintézni, s eljárása nemhogy nyugodt,
komoly és következetes lett volna, inkább szeszélyes, kapkodó és
bőbeszédű volt. Heves és gyakran fenyegető beszédjeit sohasem
követte a tett. Üres szavait természetesen a nép semmibe sem vette.
Mindazonáltal Rodich elhitette a bécsi kormánynyal, hogy déli Dalmáczia népe már csendes s a katonai kötelezettség életbeléptetését
nem fogja többé ellenezni. Pedig a hadi utakat sem javíttatta vala
ki s általában semmitsem tett a törvény végrehajtásának biztosítá
sára. A bécsi kormány a honvédelmi rendeletet 1881. okt. 24-kén
tette közzé, s Kovacsevics egy herczegovinai felkelő csapattal már
november 9-kén ütött be Dragaly környékére.
A boccheiek a kattarói kerületi hatóságnál emlékiratot nyúj
tanak be, melyben a honvédelmi szolgálatra a következő kikötések
mellett ajánlkoznak: a) hogy a nemzeti öltözéket megtarthassák,
mert ez az ottani vidékre legalkalmasabb ; b) hogy nemzeti fegyve
reiket (puskát, pisztolyt, handzsárt). is megtarthassák, mert ezekkel
jól tudnak bánni ; c) hogy szerb legyen a vezénynyélv ; d) hogy tiszt
jeik csak belföldiek legyenek ; e) hogy a honvédség Kattaro terüle
tén kivűl ne alkalmaztassék ; f) hogy a honvédek ne köteleztessenek

kaszárnyákban lakni ; g) hogy a honvédségbe besorozott emberek
két évet a külföldön tölthessenek ; h) végre, hogy a bocchei honvé
dek négy heti gyakorlataikat évenkint saját községeik területén
tartsák meg. — E kérvényt a döntő körök figyelemre sem méltat
ták, s déli Dalmáczia csakhamar lángba borúit. Herczegovina is
fölkelt s Boszniában is nagy mozgalom támadt annak hirére, hogy
a honvédelmi törvényt ott is akarják foganatba venni.
Tehát 1882 elején ismét megindult a mozgósítás, számos kato
naság küldetett Dalmácziába és Boszniába. A lázadás elfojtása
ismét sok vérbe és pénzáldozatba került. Jovannovics egészben véve
szerencsésebb volt, mint Auersperg, márcz. 8-kán hét hadoszlopot
külde ki Dragaly ellen, a katonák a járatlan és magas, hóval fedett
hegyi ösvényeken, a meredek sziklaormokon át bámulatos kitartás
sal előrenyomultak s három napi fárasztó kapaszkodás és viaskodás
után szétverték a felkelőket, s elfoglalák Dragaly t, a kriyosjei láza
dás főfészkét. A felkelők nagy részt Montenegróba menekültek ;
vissza-visszaszállingóztak még gyakran, de a katonák portyázásai
lassankint minden hegyi zugból kizavarák őket. A szomszéd Herczegovinában is győztek a katonák, de a harcz több hónapig tartott.
1882. július elején a felkelők mindenütt szét voltak verve, s
Boszniában életbe léptették a honvédelmi törvényt, déli Dalmácziá
ban és Herczegovinában is végrehajtották azt. De azért az ország
még sincs egészen lecsendesítve, a krivosjeiek még most sem akar
nak hazájokba visszatérni.
A nemzetiségi súrlódások az olasz és szláv elem között egész
Dalmátországban mindinkább fokozódtak ; s 1870 óta a szerb-horvát
nyelv az olaszszal együtt lett hivatalos nyelvvé, használata az ország
gyűlésen, a közigazgatásban és törvénykezésben s az iskolákban is
megengedtetett. Legújabban a tengeri városokban is többnyire a
szlávok kerekedtek felül s a nemzetiségi súrlódások minden válasz
tás-és tisztujításnál újult erővel törnek ki. Végre 1883. május 7-kén
a birodalmi gyűlés (Reichsrath) Dalmátországra és Isztriára nézve
azt határozá, hogy a törvénykezésnél az országban divatos (landes
übliche) nyelv használtassék ; így tehát az igazságszolgáltatásban is
a szláv nyelv kiszorította az olaszt.
Különben a közigazgatás úgy van szervezve, mint más osztrák
koronaországokban. Az országgyűlés 42 tagból áll. Közigazgatási
tekintetben Dalmátország azelőtt a zárai, spalatói, raguzai és kat
tarói kerületekre volt osztva, most 12 megyei kapitányság és Zára
városi hatóság van az országban. A cs. k. helytartóság Zárában

székel s neki alá van rendelve a fővárosi hatóság s a 12 megyei
kapitányság. Ugyancsak Zárában van a főtörvényszék ; megyei tör
vényszékek Zárában, Spalatóban, Raguzában és Kattaróban van
nak, járási biróság összesen 34 van.
Pénzügyi hatóságok : az országos pénzügyigazgatóság és pénz
ügyi ügyészség Zárában, három megyei pénzügyigazgatóság, 31
adóhivatal, stb.
Egyházi tekintetben a róm. katholikusok 5 püspöki, s egy
érseki megyéhez tartoznak. Az érsek Zárában székel, a püspökök
Raguzában, Spalatóban, Szebenikóban, Lezinában és Kattaróban.
Hajdan Spalatóban és Raguzában is voltak róm. kath. érsekek,
Arbében, Nónában, Szkardonában, Trauban, Makarszkában, Kurzolában és Sztagnóban pedig püspökök. Ez érsekségek és püspök
ségek a X I X Leo pápával kötött egyességnél fogva 1830-ban el
töröltettek.
A görög-katholikusok, kiknek száma nagyon csekély, a körösi
püspök megyéjéhez tartoznak.
Sokkal számosabbak a görög-keletiek, kivált déli Dalmácziá
ban. Ezek hajdan a montenegrói püspök (vladika) megyéjéhez tar
toztak, a ki pedig egy személyben világi fejedelem is volt. Csak a
franczia kormány nevezett ki egy külön görög-keleti püspököt s felbontá az egyházi köteléket Montenegróval. A z osztrák kormány a
katholiczismust igyekezett terjeszteni, s az akkori görög-keleti püs
pök Kraljevics, titkon elfogadá az egyesülést a kath. egyházzal. De
midőn tervei és törekvései nyilvánosságra jutának, a nép feltámadt
ellene, úgy hogy egyházmegyéjét el kellett hagynia. Az osztrák kor
mány azután nem igen törődött a görög-keleti nép sorsával.
Annál többet tett érdekében alattomban és nyíltan az orosz
kormány, a »fehér czár.« így orosz pénzen állíttaték helyre Buduától délre Praszkvicza kolostor, s az ottani szerzetesek egyenkint 300
rubelt kapnak. Számos más egyházi alapítványt is tettek az oroszok
nemcsak Boszniában és Herczegovinában, mely akkor török uralko
dás alatt volt, hanem Dalmátországban is. Nem hiában székel Ra
guzában az orosz konzul, ki Montenegróban van hivatva az orosz
kormányt képviselni.
A görög-keletieknek csak egy püspökjök volt, ki Zárában szé
kelt ; 1870-ben a második püspökséget állíták fel, melynek szék
helye Kattaro. Azóta a nép oktatására s a papok nevelésére is több
gondot fordítanak. 1865-ben egész Dalmátországban még csak 221
népiskola volt 7975 növendékkel; 1875-ben a népiskolák száma

261-re, a növendékek száma pedig 13,062-re emelkedett. 1870-ig
összesen csak 3 fő- és egy algimnázium volt, azóta egy új főreálgimnáziumot, egy fő- és egy al-reáliskolát, egy tanító- s egy tanítónő
képző intézetet, egy földmíves és egy erdőszeti iskolát állítottak fel.
Azelőtt a görög-keleti lakosok — kivált Krivosjéből, Zsuppából,
Pasztroviczából, Mamából s Kattaro más vidékeiből — Montenegróba
küldték gyermekeiket, ha azt akarták, hogy iskolába járjanak. Déli
Dalmátország görög-keleti papjai a legújabb időig szintén Czetinyében képezték ki magukat. Képzelhetjük magunknak, micsoda
tudományt és miveltséget szereztek magoknak a Fekete hegyek
országában. *)
A görög-keleti szlávoknál a hit terjesen összeforrt a nemzeti
séggel, a ki arra akarja rábeszélni, hogy a kath. egyházzal egyesül
jenek, nemcsak hitének, hanem nemzetiségének megtagadására is
ösztönzi az ő felfogásuk szerint. Az orosz kormány s hű vazallusa
ezt igen jól tudja, de az osztrák hatóságok, úgy látszik, nem tudták.
Szemet hunytak azon tény felett, hogy számos dalmát szerb gyer
meke orosz iskolákban tanúi, hogy soknak a rokonai orosz szolgá
latban vannak ; sőt azt sem vették észre, hogy a boccheiek süvegén
a montenegrói fejdelem nevének kezdőbetűje van kivarrva !
A nép tudatlanságának és szegénységének oka részint a földbirtoki viszonyokban is rejlik. Ezek a különböző vidékeken nagyon
különbözők. A földbirtok részint az állam, részint egyes városi köz
ségek, részint egyes családok tulajdonát képezi, maguk a földmivelők (coloni) többnyire a teleknek csak haszonélvezői, bérlői, nem
*) Schímcker (lásd : Das Gebiet von Cattaro, Deutsche Eundschau für
Geographie und Statistik IV. évf.) a következő jellemző történetkét beszéli el :
Az 1869-ki lázadáskor a Biszanói öbölnél fekvő Morinye falu lakosai nemcsak
meg nem szegték hűségöket a császárhoz, hanem fegyveres kézzel segítséget is
nyújtanak a cs. k. hadaknak. Ezt leginkább papjok befolyásának lehetett kö
szönni, a ki »mivelt« ember volt s olvasni, irni tudott. Ez a pap valamely napon
egy küldöttséggel Kattaróba tisztelkedni ment a főparancsnokhoz, Auersperg
grófhoz. Ez nyájasan fogadá a küldöttséget, s a pópa kezében nagy zsebbevalót
tartva, melyben valami be volt takarva, hosszasan és nyomatékosan elbeszélé,
hogy előtte való napon a morinyeiek a krivosjeiekkel megütköztek és győztek
s ime bemutatja a tábornok úrnak a diadal jeleit. Ezzel egy asztalra teríti ki a
veres virágos kendőt s felmutatja a levágott hat ember-orrot ; három orr felser
dült bajuszos emberé volt s a felső ajakkal és bajuszszal együtt vágták vala le.
— A tábornok meghökkent, de kénytelen volt elfojtani megbotránykozását,
megdicsérte a morinyei vitézek (junákok) hűségét, sőt meg is jutalmazá őket. —.
Ha ilyen a »mivelt« és tanúit pópa, milyen lehet az oly pópa, ki olvasni, irni
sem tud, s milyen lehet a nép I

pedig tulajdonosai. A független kis földbirtokosok száma aránylag
csekély. A tulajdonosok gyakran valamely tengerparti városban
laknak, távol az ő földbirtokaiktól. A »colono«-k a földesúrnak a
termés bizonyos részét, harmadát, negyedét, ötödét vagy hatodát szol
gáltatják be, természetben vagy pénzben. Az állami kincstár föld
adó fejében a tizedet szedte, s ettől csak a gyümölcs, káposzta, bur
gonya és dinnye volt fölmentve. Azelőtt a tizedet természetben
adták, s a kincstár haszonbérlők által szedette be. 1838 óta a tized
kibérlését eltörölték, s azóta a kincstár maga szedte be, még pedig
nem természetben, hanem pénzben. De Raguza és Kattaro kerüle
tei 1840-ig mind a tizedtől, mind a házadótól és személyes kereseti
adótól fel voltak mentve. 1850 s illetőleg 1852 óta Dalmátország
ban is a telekkataszter hozatott be, s azóta a tized helyett a kataszterileg megállapított jövedelemtől szedik a telekadót.

V.
Bosznia és Herczegovina föld alakulata, hegységei, folyói, ásványvizei, érczei,
éghajlata, növényzete, állatai, lakosai.

Bosznia és Herczegovina egészben véve szintén az IsztriaiDalmát hegyrendszerhez tartozik mind orographiai, mind geológiai
tekintetben ; ott is sok helyen karsztféle alakúlatokra akadunk. Mind
azonáltal a két tartomány, kivált pedig Bosznia, sok tekintetben
különbözik az Adriai tenger keleti partvidékeitől.
Emitt napperzselte, kopasz, meztelen sziklasivatagok uralkod
nak, melyeket csak kisebb-nagyobb zöldelő oázok szakasztanak meg ;
amott pedig a lapályokat meg hegyeket jobbára még zöld takaró
fedi, a lapályokon és dombokon vetések és ültetvények, a hegyeken
bokrosok és erdők díszlenek. Emitt az évezredek óta folyt oktalan
gazdálkodás következtében kiszívott, ujhodási erejétől megfosztott,
kiaszott és elsivatagosodott ország, mely csak követel és nem nyújt
semmit, szomorítja meg tekintetünket; amott a világ forgalmából
kizárt, elhanyagolt és elhagyatott, úgyszólván még szűz földet talá
lunk, melynek segédforrásai még csak megnyitandók, mely tehát
szép reményekkel kecsegtet még á jövőben.
Bosznia legnagyobb részében a sziklás altalajt kisebb-nagyobb
vastagságú agyagréteg, a termőföldűl szolgáló ezeréves koptaték és
málladék takarja, s ennek köszönheti zöld mezét ; ellenben az Adriai
H U N F A L W : EGYET. FÖLDRAJZ.
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tenger keleti partvidékein-a termő agyagréteg az erdőpusztítás kö
vetkeztében majdnem teljesen eltűnt és csak egyes védett belyeken
maradt meg. Igaz, Herczegovinának nagy része, s Boszniának az a
vidéke, mely Dalmátországgal határos, már szintén elveszte agyag
takaróját, s ott a karszt is már egész meztelenségében mutatkozik,
de ott is a töbörök és teknők fenekén meg van még a mészkőnek
vegyileg fel nem oldható maradéka, az úgynevezett veres föld (terra
rossa), mely a növényeket táplálja.
Bosznia legéjszaknyugatibb része, mely a mostani Horvát
országba ékelődik, az eredeti és tulajdonképeni Horvátország, s
gyakran csakugyan még most is török Horvátországnak, rendesen
pedig Krajnának,
határtartománynak nevezik ; ettől különbö
zik az ország éjszakkeleti, sokkal lapályosabb része, mely a Száva
és Drina között terjed el, s melynek Poszavina a neve. Herczegovina
a délnyugati tartomány, melyet a törökök HerseTcnék neveznek. Ez
hajdan külön herczegség volt ; a török uralkodás idejében hol Bosz
niával volt egyesítve, hol külön tartományt tett, Hersek és Gaczko
szandsákra volt osztva. Két délkeleti kerülete, t. i. Niksics és Piva,
az 1878-diki Berlini szerződés értelmében Montenegróhoz csateltaték.
Bosania érdekes és sok helyütt tájképi tekintetben nagyon
szép, festői és regényes ország : meredek és szaggatott sziklaormok
hullámos fönsíkokkal, nyájas völgyekkel és mély szakadékokkal vál
takoznak. Jókora lapályok csak az éjszaki részében az Una, kivált
pedig a Száva mellékén vannak. Legnagyobb síkság az, mely a Verbász nyugati oldalán Banyaluka vidékéről éjszakra a Száváig ter
j e d ; tetemes lapályt az ország éjszakkeleti határán, Bjelina környé
kén, az alsó Drinánál is találunk ; az alsó Boszna lapálya már jóval
kisebb. A z ország többi része mindenütt hegyes-völgyes. A hegysé
gek (planinák) jobbára éjszaknyugatról délkeletre vonuló nagy földredők, melyek gyakran inkább fönsíkforma tömeges emelkedések,
mintsem gerinczes hegy sorok. Az emelkedési tengelyek irányát kö
vető, tágas, hosszanti völgyek gyakran váltakoznak harántvölgyek
kel, melyek mélyen vannak bevágódva és meredek sziklafalakkal
szegély ezvék. Azért a fő völgyek mentében is bajos a közlekedés, s
ez annál inkább az eset, minthogy a legújabb időig az utak és hidak
építésével vajmi keveset gondoltak. A legtöbb közlekedési vonalon
kocsival nem lehetett járni ; csak teherhordó állatok s legfeljebb az
ügynevezett arabák járhattak rajtuk. Ezek oly idomtalan szekerek,
inelyeken egyetlen vasszeg sincs, a küllős kerék helyét nagy fakorong

pótolja, mely nehezen forog és iszonyúan nyikorog, mert a tengelyt
sohasem kenik ; e kezdetleges járóműbe ökröt fognak be.
Bosznia feltérsége általán véve éjszakra meg éjszakkeletre lejtősödik, s a hegységek a Száva síkságától dél felé mind nagyobb ma
gasságra emelkednek. Közepes magasságuk az ország éjszaki részé
ben az 1000 métert is alig éri el, a középső vidékein már 1300—
1500 m., Montenegro határán pedig a 2000 métert is meghaladja.
Kelet és délkelet felé Bosznia hegységeit Szerbország hegytömegei
től széles völgyek választják el ; egyik legnagyobb lapály Novipazár
környékén terűi el.
A hegyek gyakran sík vagy dombos területeket öveznek,
melyek a földmívelésre igenis alkalmasak ; ezek az úgynevezett póljék vagyis mezők. A népesség leginkább az ily mezőkön és a völ
gyekben lakik, s ott a helységek legsűrűbbek. Néhol, de kivált Herczegovinában, sokféle zsákvölgyek és teljesen elzárt völgykatlanok
/annak, melyeknek felszíni lefolyásuk nincsen, hol tehát a víz vagy
mocsárokká és tócsákká gyűlik össze, vagy pedig töbörökön és föld
alatti hasadékokban, nyelőkön és ravaszlyukakon, úgynevezett pono/ofton szivárog el.
De karsztforma vidékek az ország keleti és délkeleti részében
is vannak, pl. a Romanija-Planinától délkeletre na Romanija, pod
Romanija, Bjeloszovacz, Rogaticza, Karaticz, Vinográd, Ponor, a
Rogaviczka-Sztyena s a Mjednik között ; az ottani karsztvidék nyu
gatra húzódván, a Romanija-Planinához csatlakozik. Ponortól (mély
ség, örvény) délre a karszt egyszerre eltűnik s nagyon regényes és
szép vidék váltja fel (Vinográd), mely Focsáig tart. E várostól dél
nyugatra megint találunk karsztvidéket, melyet keletről a Piva, dél
ről a Treszkovacz-Planina (2037 m.), nyugatról a Lelja-Planina
(2070 m.), s éjszakról a Bisztricza határolnak. Vannak karsztvidé
kek a Treszkavicza- és Bjelasnicza-Planina környékein, sőt Szerajevótól délre, keletre és éjszakra is.
Az ország nyugati részében mindenütt a mészkő uralkodik,
legszélesebb övben a krétaféle mészkő terjed el, hozzája keskenyebb
szalagokban kelet felől a jura- és triaszféle képződmények csatla
koznak. A z ország közepe táján paléozói rétegek merülnek föl,
melyek Klyucs vidékéről délkeletre csapva, mind nagyobb szélesség
ben terjednek el. Ez övben az ország leggazdagabb érczbányái van
nak, s azért Bosznia Érczhegységének nevezhetjük azt. Ejszaknyugaton is mutatkoznak paléozói képződmények, még pedig Novitól
kezdve délkeletre Banyaluka s a Verbász völgye felé, s ugyancsak
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ily képződmények déli Boszniában, kivált Focsa környékén, még
nagyobb területet foglalnak el. Ellenben éjszaki meg éjszakkeleti
Boszniában leginkább az a képződmény van elterjedve, melyet »flis«nek szoktak nevezni ; ebben a homokkő és mészkő rétegek túlnyo
mók, de sok helyen kitörési kőzetek és tofák is előfordulnak, t. i.
gabbro, szerpentin, diorit stb. Szreberniczánál trachitot is találunk.
Bosznia főemelkedési vonala körülbelől a paléozói hegységek
kel esik össze. Az ugyanis Novi környékéről délkeletre vonul, még
pedig a Pazsina-Berda, Ravszka-Planina, Majdan-Planina, RaTcetyics-Planina és Bekéremagincza-Planina hegységekkel ; benne a
Szana felső völgye van bevágódva ; odább alacsonyabb hegyek követ
keznek, melyek triász- és juraféle kőzetekből állanak ; de a Radovant
Jajczétől délre és Travniktól nyugatra, továbbá az 1700 m. magas
Vranicza-Planindt, valamint a Stit, Radusa, Zecs, Bitovnya, Ivanplanina és Grasicze hegységeket, melyek Szerajevótól nyugatra és
délnyugatra emelkednek, ismét paléozói rétegek alkotják. Ezt az
emelkedési vonalt azután délkelet felé a még magasabb Bjelasnicza
(2120 m.) és Treszkavicza (2130 m.), továbbá a Lelja (2070 m.) és
Dumos hegységek folytatják, noha ezek úgy, mint a Focsától dél
keletre eső Lyubusnya triaszféle képződményekből állanak. Végre a
Vólujak, mely a Szutyeszka és Piva völgyei között Focsától délnyu
gatdélre emelkedik, a Kuprestől délkeletre húzódó Radusa, Golina,
Zecs és Bitovnya-iplamna, hegylánczát Montenegro legmagasabb hegy
tömegével, a Dormitorral kapcsolja össze. *)
A z itt érintett főemelkedési vonal két oldalán levő hegységek
tetemesen különböznek egymástól. Azok, melyek tőle nyugatra
esnek, úgy sorakoznak egymáshoz és egymás mellé, mint a tenger
hullámai, s majdnem kivétel nélkül éjszaknyugatról délkeletre csap
nak. A z egyes hegysorok egyik oldala, még pedig rendesen nyugati
oldaluk, sokkal meredekebb, mint a másik; onnan van, hogy az
egész terület lépcsőzetes és fokozatosan lejtősödik az Adriai tenger
felé. A folyóvizek rendesen egy darabig a földfokozatok mentében
haladnak, de azután vagy a sziklák alá bújnak, vagy pedig áttörnek
*) Komlóssy Ferencz : » Bosznia és Herczegovina jogviszonya Magyar
országhoz a középkorban* czimű munkájában Bosznia hegyeit is megemliti, s e
mellett Roskiewitzre hivatkozik. Beszél főgerinczről és mellékágakról s felsorol
hegyneveket oly zavarosan, mint csak az teheti, a ki a földképet sem veszi ke
zébe. Oly képtelenséget, hogy a Ljubitsnja (helyesebben Lyubusnya-Planina) a
Balkán hegyrendszerhez tartozik s a Drina és Ibar között a legmagasabb pont
csak az állíthat, ki a földrajzban teljesen járatlan.

a sziklagátakor., úgy mint az Una, mely Bihácson alul hirtelen ka
nyarodással éjszakkeletre fordul, s mint a Narenta, melynek völgye
még sokkal nevezetesebb. A Drina nyugati forráspatakai ugyan
azon a vidéken erednek, hol a Narenta támad, de mindjárt éjszak
nak tartanak s magán a főhegylánczon törnek át
Különösen vadul szaggatott és zord fönsík terjed el a Narenta
és Montenegro között, Mosztartól délkeletre. A sziklás hegysorok
színfalak gyanánt sorakoznak rajta, s némi termékenység csak a
köztük levő mélyedésekben mutatkozik, nevezetesen Sztolácz, Lubinye és Trebinye környékein. A Mosztartól keletre emelkedő Velleshez a Truszina csatlakozik, odább délnyugatra a Lyubomir, Vidusa
és Gradina merednek föl ; még szakgatottabb hegyek vannak Gaczko
éjszakkeleti odalán és Montenegro határán.
A főemelkedési vonal keleti és éjszakkeleti oldalán a hegysé
gek csapása nem oly szabályos, mint azoké, melyek attól nyugatra
és délnyugatra esnek. Igaz, számos hegy sor ott is éjszaknyugatról
délkeletre csap ; ilyenek pl. Majevicza, mely az alsó Boszna felől dél
keletre a Drina, a szerb határ felé vonul ; a Vrana, mely Maglaj
vidékéről Kladany felé tart ; az odább délkeletre eső Sztoborja és
Sztudena planina, stb. Ugyancsak ebben az irányban csap a Verbász
és Boszna között a hatalmas Vlasics, melynek alakja olyan, mint az
Untersbergé Salzburg mellett, magas táblahegy levén ; továbbá az
odább éjszakkeletre eső Ornavicza és Javorje, mely utóbbi Zepcsétől
nyugatra esik. Ámde az említett területen a hegységek jobbára fensíkforma emelkedések, melyek szabálytalan alakúak, egymással alig
függnek össze és szabálytalanul szétágazó völgyeket zárnak be. Ilyen
magaslatok a hatalmas horgas Ozren *) és a Vúcsia-Lúka Szerajevótól éjszakkeletre; a .Roraawi/a-Planina, mely éjszakkeletről dél
nyugatra vonul ; a Fiíea-Planina, a Gola Javorina, Korjen és GozinePlanina Szerajevótól délkeletre, stb.
Egészen elszigetelt kis hegységek azok, melyek a Száva jobb
partját szegélyezik s a völgy lapályát megszakasztják. Ide tartozik
a Prózára és Motajicza : amaz Orahovacz és Jablanicz között, emez
pedig Kobas helységnél a Yerbász és Ukrina völgyei között terjed
el. Mindkét hegység paléozói palákból és gránitból áll ; ugyancsak
régi palakőzetek a Gradacsacz környékén levő hegyeket is alkotják.
A mészkő hegyekben Herczegovinában és Boszniában nagyon
sok hasadék, szakadék, odú, barlang, töbör és ravaszlyuk van. A
*) Ozren = kilátó, melyről nagy körlátás esik,

töbörök gyakran 20—30 méteres mélyek; nem mindig beszakadási
mélyedések é s katlanok, hanem sokszor a szabad ég alatt történő
vegybomlás eredményei. Gyakran a hegyek lejtőin is oly sok tölcsér
é s töbör van, hogy a hegyoldal egészen ripacsos, mintha himlőhelyes
volna, s a sok bemélyedés között csak vékony ormok és keskeny
sziklabordák vannak. E mélyedések fenekén fordul elő a veres föld,
a terra rossa, mely nem egyéb, mint a mészkőnek azon alkotó részei,
melyek vegyileg fel nem bonthatók, tehát mintegy hamva a mész
kőnek.
A zsákvölgyek, töbörök és teknők, melyekben az eső vize mint
rostán átszűrődve eltűnik s messzire szétágazó földalatti csatorná
kon elszivárog, az esős évszakban néha mégis megtelnek vízzel, úgy
hogy lápok és tócsák támadnak bennök. De az eleven források,
kivált Herczegovinában, ritkák, úgy mint Dalmátországban ; gyakran
a víztartókból is kifogy a víz, vagy csak poshadt és megromlott víz
van bennök. Egyes helyeken megint felette bő források fakadnak
valamely sziklanyílásból, úgy hogy tetemes folyócskákat képeznek
a folyó egy darabig a felszínen folydogál, azután valamely szikla
kapu alatt hirtelen elbúvik. A Trebinycsicza vagyis Trebinyei folyó
Herczegovinában ismételve kibúvik és elbúvik ; egyik ága a Narentával egyesül, áthaladván Koteszi lapályán, mely felváltva száraz
mezőség és halakban dús tó.
A Narenta és Trebinycsicza kivételével Herczegovina és Bosz
nia folyóvizei a Duna vízkörnyékéhez tartoznak. A Koranna és Glina
az országnak csak határát érintik, az Una (hajdan Oeneus) is rész
ben csak határfolyó. A Verbász (hajdan Urpanus), Boszna (Valdasus) és a középső Drina egyközűen éjszakra folynak, az utóbbi ha
tárfolyó s Boszniát Szerbországtól választja el, míg a Yerbász és
Boszna az ország középső vidékein kigyódzanak át és főközlekedési
vonalok. A két folyó között még az Ukrina van, mely Dervent mel
lett kanyarodik el és Bród közelében a Szávába ömlik. Leghosszabb
folyó a Drina (hajdan Drinus), melynek forráspatakai Montenegró
ban és ennek határán vannak ; ezek t. i. a Piva, Szutyeszka, Tara
és Csehotina, melyek éjszaknak tartva a főhegységeken törnek át
nagyszerű regényes völgyszorosokban *), Eocsánál és környékén egye-

*) Ily csodálatos völgyszakadék az, melyben a Lim a Drinába ömlik,
valóságos »canon«, majdnem 1000 ni. magas függőleges sziklafalak szorítják
össze a szakadékot, melyből a Lim zajongva rohan a Drinába ; a völgyszoros
hossza 8 km. (Petermanns Geogr. Mitth. 20. köt. 146. 1.)

sülnek egymással ; ugyanott a Duszkovicz környékén három patak
egyesüléséből eredő s onnan kelet felé folydogáló Bisztricza egyesül
a Piva és Tara vizeivel, még pedig Bródnál, Focsától délre. A z így
támadt Drina Focsa vidékéről éjszakkeletre fordul s az éjszaknyu
gatról jövő Pracsával, meg a délről jövő Lim folyóval egyesülvén,
Visegrádon alul a szerb határt éri el ; onnan egészben véve éjszaki
irányban folyik, csak Bogasiczánál kelet felé és Zvorniknál nyugat
felé tesz nagyobb kanyarulatot. E városon alul a lapályba jut s
Racsánál a Szávába ömlik. Baloldali mellékvizei a Sepa, mely a
Sztudena planináról folyik le ; a Drinacsa, mely Kladanyt érinti s a
délről jövő Jadart veszi föl ; végre a Janja.
A Drina torkolatától nyugatra a Szávába a Sibosicza, Tinya
s még más apróbb folyócskák ömlenek, melyek a Majevicza-Planina
éjszaki oldalán támadnak.
A Boszna majdnem az ország közepét hasítja, számos forrás
patak egyesüléséből támad, melyek a Romanija, Gola-Javorina,
Treszkavicza, Bjelasnicza és Bitovnya-Planina hegységeiben ered
nek. Ezek közöl legdélibb a Zeleznicza, mely aSzerajevón átkigyódzó
Miljacskával egyesül ; alább keletről a Sztabnya, nyugatról a Lepenicza ömlik a Bosznába, mely szép és termékeny, de helyenkint
nagyon Összeszűkülő völgyben éjszaknyugatra kanyarodik. Vranduknál szűk szorosba jutván, délkeletnek kanyarodik, de csakhamar
ismét éjszaki irányt vesz Topsicspoljéig ; itt hirtelen nyugatnak
tart Han-Begov felé, azután megint éjszakra folyik Zepcséig ; onnan
egy darabig kelet felé, Zavidovicztól ismét éjszaknak tart, Maglajon
alul szélesebb völgyben folydogálván, végre éjszakkeleti irányt vesz
és Sámácz közelében a Szávába ömlik. Főmellékvizei balról a Lasva
és Uszora, amaz Travnik és Vitéz mellett kanyarodik el, emez
Dobojnál szakad a főfolyóba; jobbról a Krivaja és Szprecsa, melyek
egymással egyenközűen délkeletről éjszaknyugatra folynak.
A vasút, mely Bródból kiindulván, Derventen túlig az alsó
Ukrina völgyében halad el, Derventtől délkeletre Kotorszkónál kerül
a Boszna völgyébe.
A Verbdsz Vagyis Fűzfolyó, szintén szép és termékeny völgyet
öntöz; Három hegyi patak egyesüléséből támad, melyek a ZecsPlanina, a Kolo-Sztrazicsa és Vraticza-Planináról folynak le s az
említett hegyektől bezárt völgyben egymással egyesülnek. A z így
támadt Verbász Gornyi-Vakuf (Felső-Szkoplye) felé tart, Bugojno
mellett lapályos medenczében folydogál, Dolnyi vagyis Alsó-Szkoplyénél (Yakufnál) hegyek közé szorul, ott a Pruzsacz mellett elfolyó
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Koprivniczát veszi föl, Jajczénél más apró vizekkel bővül, alább a
jelentősebb Ugarral egyesül jobb felől, Banyalukánál a még nagyobb
Verbanya ömlik beléje szintén délkeletről ; azután a Yerbász éjszak
keletre fordulván, a lapályt éri el és Szvinyar mellett a Szávába
szakad.
A z Una Szrb környékén, Horvátországban támad ; forráspata
kai a Szrebernicza és Szredicza, melyek egymással egyesülvén, csak
hamar a határt érik el. Onnan kezdve az UnaBihácson túlig éjszak
nyugati irányban folyik; főmellékvizei az Unacz és a Szana. A z
előbbi a Sátor hegy aljában, a Sátor és Glaviczei fönsík nyugati
oldalán ered s a Cserlyevicza-Planina meg a Kamenicza és Jedovnik
közötti völgyben éjszaknyugatra kanyarodik. Bihácsot elhagyván,
az Una hirtelen keletre fordul, regényes völgyszorosban áttör az
útjában levő hegysorokon s Osztrosacz, Krupa és Otoka mellett
elhaladván, ismét határfolyóvá válik, s mint ilyen tovább kanyaro
dik éjszakkeletre és keletre. Alsó szakasza Növi, Ravnicza, Dobrlyen, Kosztajnicza és Dubicza mellett halad el, s végre Jaszenovácznál a Szávába ömlik." Novinál a Szana egyesül vele, mely jóval
nagyobb mint az TJnacz, hajózható ; Vazilyenityi környékén a Vitorog hegységben támad, Klyucs, Szanszkimoszt és Prjedor helységek
érintésével éjszakra folyik, ott a Bronzeni Majdan vidékén eredő
Gomjoniczával egyesül, azután éjszaknyugatra kanyarodik s Blagajnál még a délről jövő Japrát veszi föl.
Herczegovina főfolyója a Narenta; az Ulok környékén, a
Vúcsia-Lelya és Csemerno hegységek közötti medenczében, nem
messze Montenegro határától ered, főforrása aVelyak hegyen fakad;
Konyiczáig éjszaknyugatnak tart s kivált a Treszkaviczáról lefolyó
patakokkal bővül, azután nyugatra fordul s a Preny és Klek hegy
tömegek között való völgyszoroson tör át, mely Osztrától Jablaniczáig húzódik; a szorosból kiérvén, déli irányban folytatja útját.
Medre mindenütt mélyen van bevágódva a sziklás hegyekbe, s K o nyicza és Mosztár között esése körülbelől 3 0 0 métert tesz. Mosztár
nál tágasabb lapályba jut a folyó, de Bunyánál ismét hegyek közé
szorul s délnyugatra kanyarodván, végre Gabela és Metkovics között
dalmát területre ér, Sztrugénél a keletről jövő és Sztolácz mellett
elhaladó Bregava, meg az Imoszki környékéről, éjszaknyugatról jövő
Trebisat, Jablanicza közelében pedig a Ráma egyesülnek vele. Eze
ken kivűl a Narenta mellékvizei még a Neretvicza vagyis Kis-Neretva,
továbbá a Grabovicza és Dresenicza, a Jeszenicza és Bigava, melyek
lírusznál és alább ömlenek beléje. Mondják, hogy a Herczegovina

legdélibb csücskéjén felváltva ki- és elbuvó Trebinyei víznek egyik
földalatti ága a Narentával egyesül; meglehet, hogy az odább
éjszakra levő Zahlumi búvópatak is közlekedik vele.
Az állóvizek közöl legnagyobbak a Busko blato, mely Livnótól délre esik, hol a Brina nevű búvópatak van, s a Mosztártól
éjszaknyugatra levő tó.
Számos helyen ásványos és hőforrások fakadnak ; így Szerajevo közelében Hidsénél hőforrások, Kiszelyak, Bjelalovácz és Buszovácza környékein szénsavas források vannak. Banyaluka melegfor
rásait már a rómaiak ismerték és használták.
Bosznia csörgedező patakokban és bugyogó forrásokban sem
szűkölködik, de ott, hol a karszt mutatkozik, szintén hiányt szenved
nek az iható vízben. Kivált Herczegovina e tekintetben olyan, mint
a szomszédos Dalmátország.
Erczekben és széntelepekben Bosznia sokkal gazdagabb, mint
Dalmáczia. Kétségtelen, hogy az ország különböző vidékein arany,
ezüst, kéneső, réz, ólom, ón és más érezek vannak ; hajdan az ólomés ezüstbányákat nagy sikerrel aknázták. Az utóbbi időkben a
bányászkodás egészen el volt hanyagolva, csak némi vasat állítottak
elő Sztári Majdan környékén. 1879 óta több helyen tettek kutatá
sokat és túrzásokat, s ezekből kitetszik, hogy Kreszero környékén
fakóérczek, malachit és rézkovand, az Inai hegyen és Pogoreliczánál
kéneső-ércz, Jaszenoviczánál, Boroviczánál, Maszinnál, Szelő köze
lében, Szrednynél, Olovóban, Szreberniczában, Zviezdábán és Doleriben ólomérczek, Duboszticzában khrómérczek, az Ozren hegyen
mangánérczek, Hernszában barnaszén, Yáresben, Boroviczában, a
Zvierda-planinán, Mlakrában és Perszicznél, valamint Kladany,
Fojnicza és Baszovácza környékein vasérczek vannak. Barnaszén és
lignit sok helyen van ; majdnem minden neogén medenczében mutat
koznak széntelepek; nevezetesen a Boszna völgyében Zeniczánál,
Dolnya-Tuzla, Moluja és Lipnicza határaiban ; továbbá a Jajczei és
Prjedori medenczékben ; az Una völgyében több helyen ; Banyaluka
és Pernyavor környékein ; a Livnói medenczében, mely 60 km. hosszú
és 6 km. széles ; azután Travnik, Zepcse, Trebany, Buna, Konyicza
és Mosztár környékein.
Zeniczánál és Dolnya-Tuzlánál csakugyan már aknázzák a
szenet. A bányászkodást a bécsi széniparegyesület, a » Bosznia «
bányatársaság s más részvényes társaságok indíták meg.
Kősó Boszniában sincs ; némi főttsót. csak Tuzlában állítanak
elő ; állítólag a Banyalukai kerületben is vannak sósforrások.

À z cgBajlat nagyon változó, a magas vidékeken zord, a völgyekben nyáron nagy forróság van. A bóra kivált a karsztféle területeken dühöng gyakran.
A növényzet Boszniában gazdag és változatos ; általán véve
még nagy és szép erdőségek vannak, úgy hogy a dalmát móriak, ki
sziklás hazájában legfeljebb csak silány cserjét és bokrot lát, azt
tartja, Bosznia ott kezdődik, hol a sziklákat a fák váltják fel. A z
erdők az ország területének majdnem a felét foglalják el, t. i. körül
belől 2.865,000 hektárt, s ebből vagy 600,000 hektáron vágni való
fa van. A z erdős területnek mintegy 58°/ -ka lombfa, 42°/ -ka pedig
fenyő erdőkre jut. Leggyakoribb erdei fák : a bükk, azután többféle
tölgy, mely kivált a Száva lapályain s a középmagasságú hegyeken,
valamint a Boszna mellékein díszlik ; továbbá a jegenye, lúcz, fekete
és fehér fenyő. A Boszna, Krivojcza és Konyicza völgyeiben a diófa
is egész erdőket képez. Szórványosan vad gyümölcsfák, azután a
hárs-, juhar-, kőris-, nyír- és gyertyánfák is előfordulnak. Nagyon
gyakori az eczetfa is. A termesztett gyümölcsfák közöl leggyakoribb
a szilvafa és almafa.
0

0

Herczegovina már sokkal erdőtlenebb és kopárabb. Földmívelésre alkalmas területe is aránylag sokkal kisebb, mint Boszniáé,
mely egészben véve nagyon termékeny, noha nagy területek ott is
parlagon hevernek. A mezei gazdaság még nagyon alacsony fokon
áll ; különben mindenféle gabnát, de kivált tengerit termesztenek ; a
dohánytermesztés is tetemes, különösen a trebinyei dobányt dicsérik.
Némely vidéken bort is termesztenek.
A baromtenyésztés még nagyon el van hanyagolva, leginkább
juhot és kecskét tartanak ; a szarvasmarha silány, a bosnyák ló is
kicsiny, de győzős, s kivált a mohammedánok jól bánnak a lóval ; a
keresztények sok sertést nevelnek, kivált a Száva mellékén.
Vad állat sok van Boszniában, a mohammedánok nem szere
tik a vadászatot, a keresztény alattvaló pedig nem viselhetett fegy
vert. Gyakoriak a farkasok és medvék, a magas hegyeken a zergék
is, még gyakoribb a vaddisznó, mókus stb.
A bosnyákok és herczegovinaiak sokban megegyeznek a morlakokkal. Ok is egészben véve felette nyersek és tudatlanok ; a
mohammedán vallású földbirtokosok a török szokásokat és erkölcsö
ket követik, az öltözetre nézve a keresztények is sokat kölcsönöztek
a törököktől. A mily egyszerű és igénytelen a bosnyák a lakásban
és élelemben, ép oly sokat tart a ruházatára, ha csak módja van rá.
Férfi és nő egyaránt a ruhát oly eíső rendű kelléknek tartja, mely-

nek kielégítésére mindig főgondot fordít. A z előkelő bosnyák ember
díszes festői ruhában jár, mely csak úgy ragyog a sok sujtás tói és
gombtól ; drága, kivert, arany és kő czifrázatú fegyverrel úgy tele
rakja magát, mint az asszony ékszerekkel. A vagyonosabb falusi
nők bő ünge (kosulya) elől és a felső kar irányában ki van varrva ;
fejőkön nagy kendőt (povezacska) viselnek, mely nyakukat is elta
karja és hátuk közepéig ér le. A nyakfüzér (biser) gyöngyből, de
leginkább arany és ezüst pénzből áll, néha a mell közepéig ér le.
Némely vidéken a nők nyakkötőül (ovratnik) tarka kendőt horda
nak, melynek végei ki vannak varrva arany és ezüst fonállal. Nők,
férfiak egyaránt övet viselnek ; a nőké sárga rézből van készítve és
hamis drágakövekkel kirakott csattal összefoglalva. A szoknya ren
desen fehér vászonból készült s alúlfelül szines virágokkal van
festve. A szegény nép mezítláb jár, a vagyonos félczipőben, a falusi
pedig bocskorban (opánka).

VI.
Bosznia és Herczegovina helységei.

Dalmátország városai a tengerparton rendesen festői látványt
szolgáltatnak, középületeik gyakran történelmi és művészeti szem
pontból érdekesek és nevezetesek. Boszniában és Herczegovinában
nagyon kevés helységet találunk, mely a város nevét megérdemli, a
középületek közöl legfeljebb a mécsetek és konakok tűnnek ki, de
művészeti tekintetben azok sem kötik le a figyelmet. Piszok és ron
daság mind a házakban, mind az útczákon bántja a szemet. A lakó
házak többnyire fából vannak építve s berendezések felette szegé
nyes és kényelmetlen. A városokban a lakóház a bekerített udvar
közepén áll, az útczára egy csűrkapuhoz hasonló ajtó szolgál, e mel
lett jobbra az istállók vannak, bal felé kert szokott lenni. A bejárat
az udvarról a földszinti helyiségekbe visz, a fal külső oldalához erő
sített falépcsőn az emeletre lehet menni, hol a nők laknak. Az istálló
helyét gyakran árúsbolt foglalja el. Már előkelő ház az, melynek
belsejében van a lépcső. A z árúsboltok olyanok, mint felső Magyar
országban a csűrök, csakhogy sokkal alacsonyabbak s jóformán üre
sek. Csatorna nincs sem a házban, sem az útczán, a piszok és ron
daság mind ott marad. Ha folyó mellett fekszik a város, akkor van
benne elegendő kút, de ha nincs közel folyóvíz, fél és egész órányi

távolságról is kell hordani a vizet. — A falvak egymástól nagyon
messzire elszórt házakból állanak, úgy hogy gyakran néhány négy
szög kilométernyi területet foglalnak el ; a falu központját rendesen
a közmagtárak jelölték meg, melyekben a parasztoktól állami adó
fejében beszedett gabnát tartották. E magtárak fűzfa cserényből
épültek ember magasságú faczölöpökön, oly formán, mint nálunk a
kukoriczagórék ; az adószedők ügyeltek fel rajok. Tornyos templo
mok ritkák, mert a törökök a harangok használatát meg nem enged
ték a keresztény alattvalóknak. A folyók mellett épült határhelysé
gek többnyire meg vannak erősítve, s a helység közelében magasabb
ponton őrház van, mely olyforma, mint a volt végvidéken a határ
őrök számára épült csárdák. A csendőrök számára az ország belse
jében is sok helyen vannak karaulák, melyek rendesen a hegyi át
járók mellett épültek. A korcsmák (han) gyakran távol esnek a
helységektől, s az ösvények és útak mellett épültek ; többnyire nagyon
piszkosak és férgesek, melyekben kényelmes ellátást hiában keres
az utas.
Az Una völgyében Dubicza, Kosztajnicza és Novi határváro
sok, a hasonnevű horvát városokkal szemben fekszenek. Dubicza
vára a folyó partján egy dombon fekszik, tőle dél felé a kis útczákra
osztott bódékból álló bazár s a mohammedánoktól lakott városrész
terűi el, melynek házsorai kertekkel vannak megszakasztva. A ke
resztény városrész a várkastélytól keletre fekszik. Ez négyszegletű
régi épület, kőfalai 3 m. magasak. — A hullámos lapály déli olda
lán a Kozara-Planina emelkedik, melynek előhegyein szántók, lege
lők, mogyoró és tölgybokrok vannak, feljebb sűrűbb erdők következ
nek. Kosztajnicza a lapályon terül el, melyet délről szintén zöldelő
dombok és hegyek szegélyeznek. Az Una két partját ott híd köti
össze ; a hídfő a boszniai oldalon meg van erősítve, a lőréses falak
az első hídoszlopig vonulnak ; mindjárt a híd mellett omlatag vár
van, ezen túl négyszegletű köztér, közepén hegyes tetővel fedett kút,
négy oldalán a bazár bódéi. A köztérről a dél felé vonuló főutczába
jutunk ; ennek két oldalán többnyire fából épült házak emelkeïiîek,
melyeket rendesen deszkával bekerített kertek választanak el egymástól. A város mögött egy dombon őrházat, karaulát, látunk.
Novi az Una és Szana egyesülésénél épült, házai leginkább
fából valók, a mecsetek aránylag magas épületek. A Szana a város
mellett nagyon széles, de sekély ; a rajta átvivő híd meg van erő
sítve ; a két folyó közötti földnyelven, melynek Korlát a neve sok
lisztmalom van.
?

Novi és Kosztajnicza között Dóbrlyen csekély helység fekszik ;
ott kezdődik a vasút, mely még a török uralkodás idejében épült.
Novitól egészen Bihácsig csak néhány jelentéktelen falu van
az Una völgyében ; azon hegyes földdarabon is, mely az Una és Glina
között elterül és Horvátország területébe ékelődik be, csak apró
falvakat találunk. Bihács jelentős határváros, meg van erősítve,
hajdan gyakran szerepelt a török háborúkban.
Feljebb az Una völgyében még csak Osztrovicza vagyis KuhnVakuf jelentősebb helység.
Bihácstól délkeletre Bilej és Petrovácz termékeny völgyben
fekvő jelentős helységek.
A Szana völgyében Prjedor a főváros, a Dóbrlyen és Banya
luka közötti vasút főállomása; jelentős közlekedési központ; a bos
nyák felkelés idejében sokat szenvedett ; a lázadás hirére felbőszült
mohammedánok 121 róm. kath. lakost konazoltak fel 1876-ban;
azután a felkelők ismételve ostromolták a várost, melyet a görög
keleti lakosok többnyire odahagytak vala. A Szana hajózható s völ
gye, kivált Prjedor környékén, nagyon termékeny, dombos és válto
zatos, de a fölkelés idejében majdnem egészen elpusztult, az elszórt
házak lakók nélkül voltak, a szántóföld ugaron maradt, az erdők
sok helyen leégtek. Prjedor, mely az Omarszki Lug széles lapályon
elterül, messziről tekintve szép látványt nyújt öt mecsetével, sugár
minaretjeivel s a lombfedelek alól kifehérlő házaival és régi kasté
lyával, mely még jó karban van. A z útczák a híd felől sugárosan
terjednek el. Dél felé a Sztari-Majdan és Banyaluka közötti hegyek,
nyugat felé a Görmecs planina (Mennydörgős hegy) rekeszti be a
látóhatárt.
A Szana völgyében még Szanszkimoszt és Klyucs említendő
helységek.
A Gomjonicza völgyében Bronzeni-Majdan a főhelység. Dubiczától keletre a Száva déli oldalán Orahovacz s odább keletre Berbir
vagyis Török-Gradiska fekszik, horvát Gradiskával átellenben. Nyílt
lapályon terül el, környezve gyümölcsösökkel, házai messzire szétszórvák, igen magas tetőjűek, föléjök néhány mecset és fa minaret
emelkedik. A város meg van erősítve, de a várfalakban oly nagyok
és tágasak a rések, hogy ezeken bárhol be lehet menni, s a kapukat
hiában őrizték. Berbirnél a Verbászka ömlik a Szávába, odább
keletre a Verbász torkolatánál Szvinyar fekszik, mely a törökök
elleni fölkelésben szintén élénk részt vett.
A Verbász völgyének főhelye Banyaluka, azaz Lukács fürdője,

Bosznia egyik legjelentősebb városa, 9600 lakossal, melyben négy
dsámia vagyis nagy mecset és negyven kis mecset van ; a fő dsámia
csakugyan nagy épület, egy fő- s négy mellékkupolája és két mina
retje van. A nagy vásártér közepén épült, melyre négy útcza nyílik.
A várkastély s a mellette levő konak vagyis a kormányszéki palota
magas kőfalakkal és bástyákkal van körülvéve.
A város nagy területet foglal el, a házak között gyümölcsösök
vannak s különösen a szerb külvárost a mohammedán várostól nagy
kertek választják el. A házak csak a szerb városban s a bazáron
képeznék rendes útczákat és útczácskákat ; mint más keleti város
ban, úgy Banyalukában is a legnagyobb ellentéteket találjuk, omla
dozó, kúszó növényekkel és illatozó virágokkal fedett kőfalakat,
ócska fabódékat s nyájas mosolygó tarka színekkel festett kioszko
kat. A fürdőkről sem mondhatunk sok dicséretes dolgot.
Banyalukától délre a Verbász egyik baloldali mellékvölgyében
Varczar-Vakuf, az Ugar mellékvölgyében pedig Szkender-Vakuf
fekszik, mindkettő jelentős helység. Odább délre a Verbász völgyé
ben a megerősített Jajczét s ettől délre ugyancsak az említett völgy
ben Alsó- és Felső-Szkoply ét (Dolnyi és Gornyi-Szkoplje) találjuk.
A z utóbbi helység közelében nyugat felé Kupres és Suicza esnek,
mindkét helység búvópatakoknál fekszik.
Szkender-Vakuf on át Banyalukából Travnikba jutunk, nagyon
rossz úton, de szép vidéken. A z út egy darabig a Verbász völgyé
ben kanyarodik el, melyet ott a keleti oldalon a Ponir, a nyugatin a
Kukavicza szorít össze, mindkét hegytömeg a völgyet mint folyto
nos hegyfal szegélyezi ; azután a Verbász és Verbanya közötti he
gyekre vezet föl, melyeken szép bükkfa-erdő van ; de sok helyütt a
meredek és ábrándos alakú sziklaormok egészen meztelenek. Szántó
föld csak helyenkint van a Lyubacsevói és Osszevói mezőkön ; az
ösvény mellett csak szegényes csárdákra (han) akadunk. A hegyek
közöl kivált a Tiszovácz tűnik fel szép alakjánál fogva ; rajta igen
gyakori a tiszafa ; gerinczét elhagyván, csakhamar Szkender-Vakuf ba jutunk. E városkától délre az Ugar gyönyörű völgye nyílik,
melynek oldalfalait fenyő- és bükkfák és mogyoró bokrok fedik.
Vitolje falun át a Lasva völgyét érjük el, mely a horgas Vlasics
hegyláncz nyugati oldalán délkeletre húzódik. Kezdeténél a Vla
sics és Karaula-planina találkozásánál vadregényes, a két oldalán
emelkedő hegy falak felette meredekek és szaggatottak, alább nyája
sabb jellemet ölt a vidék és számos helység van benne, a házak leg-

inkább a folyó bal oldalán épültek, míg a szántóföldek jobbára a
jobb oldalon vannak.
Travnik Boszniának talán legkiesebb fekvésű és legszebb vá
rosa; évszázadokon át az ország fővárosa volt; egészen 1850-ig az
előkelő urak ott laktak és hozzájárultak a város szépítéséhez. A
LasYa völgyében fekszik, mely vagy 1000 m. széles, délnyugat felé
egy szakadékban a Karaula-Planina előhegyein körszin alakjában
sorakoznak egymás fölé a házai ; kelet felé a Vlasicz egyik mere
dek sziklatetőjén régi vár van, kőfalai és tornyai még jó karban
vannak ; az ottani magaslatokat csinos nyaralók és kioszkok koszo
rúzzák, még több kioszk és mezei lak van a Karaula lejtőin, melyek
szelídebbek, mint a Vlasicz komor tetői. Magában a városban nagy
katonai laktanyák, számos kupolás mecset és sugár minaret vannak,
de az útczák szűkek, szemetesek. Zsidó lakosai spanyol ajkúak.
Ujabb időben sok ausztriai és magyar ember telepedett le Travnikban, lakosainak száma 5900.
Travniktól délkeletre egy út az ország mostani fővárosába
Szerajevóba, visz. Elsőben a kanyarúlatos és szűk s különösen a bal
oldalon sziklás Lasva völgyben halad el ; Vitéz helységen túl el
hagyja a völgyet s hegyes vidéken át Busszovacsdnak tart, mely az
Ivanovicza völgyében fekszik ; e folyócska a Koziczával egyesül s
délről éjszakra folyván, a Lasvába ömlik. Az út azután Bjehlovaczig, hol 1878. aug. 16. véres ütközet volt, a Kozicza völgyén halad
fölfelé, ezt elhagyván, csekély magaslatokon át a Mlava völgyébe
jut. E folyócska délkeletre foly s a nyugatról jövő Fojniczai vízbe
ömlik, mely a Lepeniczával egyesül. Ugyancsak ebbe ömlik a dél
nyugatról jövő Kresevói víz is. A Kresevicza torkolatához közel
Kiszelyak helység fekszik, hol savanyú források vannak ; az ottani
fürdőt sokan látogatják, kivált Szerajevóból. A z út a Mlava és L e penicza völgyeiben halad tovább, azután a Kobila-Grlava (== Kanczafej) hegyen át a Szerajevói mezőre jut.
A Kobila-Glaváról már látni Szerajevót s a mögötte feltor
nyosuló magas hegyeket. A z aljában elterülő Szerajevói mező egé
szen sík lapály, melynek hossza és szélessége egyaránt vagy 7 km. ;
déli és éjszaki oldalán csak dombok szegélyezik, de keleti oldalán
magas hegyek vannak. Az út mellett Jelovácztól kezdve számos
csárda és vendéglő van, a folyókon többnyire jól fenntartott hidak
visznek át. Az egész vidék Travnik és Szerajevo között kies, a szán
tók jól vannak megmívelve, a kertek takarosan bekerítvék.
A Szerajevói lapályt a Boszna és mellékvizei öntözik ; ezek
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közé tartozik a Miljacska, melynek völgyében az ország fővárosa,
Boszna-Szeraj vagyis Szerajevo fekszik, melyet köröskörűi részint
meztelen és sziklás, részint bokrokkal és gyeppel fedett mészkőhegyek vesznek körűi. A várostól éjszakkeletre, a Miljacska jobb
oldalán, a Banja-Planina emelkedik 600 méternyire a völgy talpa
fölé, a hatalmas hegygerinczet a Lapesnicza mély szakadéka hasítja
ketté ; tőle a Moscsanicza által a Pazin hegy van elválasztva, mely
odább éjszaknyugatra mered föl ; a Kősava patak nyugati oldalán
a Kobila-Grlava s ettől délre az elszigetelt Hum kúpja nyulakodik
fel Szerajevo éjszaknyugati oldalán. A Kobila-Grlava felől egy kes
keny hegygerincz indul ki, mely mint gát nyúlik el éjszakkeleti
irányban, ez a Kozarszko Berdo, mely fölött az Ozren planina mered
föl. A Miljacska bal oldalán, a várostól délre a Trebevics hatalmas
hegytömege emelkedik, 1200 méternyire a Szerajevói mező talpa
fölé, hozzája tartozik a Debelo Berdo kúp, mely egy hosszú s mind
délre, mind éjszakra nagyon meredekül ereszkedő hegyágat nyugatra
a Dobrinya felé ereszt. A Miljacska 50—100 lépés széles, Szerajevóban nyolcz helyen van áthidalva, de kis vízálláskor átgázolható,
úgy mint mellékvizei is, t. i. a Moscsanicza, Kősava és Szusicza.
A város éjszakkeleti oldalán a vár vagyis kastély fekszik ; ez
a Miljacska és Moscsanicza felé meredekül ereszkedő sziklafalon
épült új kastélylyal együtt hat bástyát foglal magában s ötszögletű
alakja van. Az új kastély vagyis az első déli bástya a város fölött
uralkodik, hozzája csatlakozik nyugat felé a sárga bástya, erre
éjszaki s éjszakkeleti irányban a többi bástyák következnek. Az
egész vár legnagyobb szélessége 800, legnagyobb hossza 980 méter,
s területe 60 • miriaméter. A régi kastély egyik bástyája 220, a
déli bástya pedig 127 m. magasságban van a Miljacska szintje
fölött; amannak egy része temetőül szolgál, emez a felső, török
városrészt foglalja magában, melyben kertek és 200 ház van. A
kerítőfal 3 m. magas és 2 m. vastag volt, de már roskadoz. A 2. m.
széles négy főkapu közöl három a vár nyugati s egy annak keleti
odalán van ; az éjszaki oldalon néhány verőcze van. A vár a Mil
jacska völgye s a visegrádi út felett uralkodik, de a keleti és déli
magaslatokról a puskagolyó is eléri, nyugat felől pedig a Hum
hegyről ágyúból lehet lövetni.
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Maga a város vagy 5000 lakóházat foglal magában, melyek
jobbára vályogból és fából építvék, továbbá több mint 100 mecsetet,három templomot s egy zsinagógát. Az új városrészben az útczák
3-6—7. m. szélesek, az ó-városban jóval szűkebbek ; nagyobb köztér
B

egyikben sincs. Legnevezetesebb épületek : a nagy kaszárnya, mely
ben 1500 katona és 150 ló elfér; a katonai kórház 500 ember szá
mára ; a két árúcsarnok vagyis bezesztan ; a kormányzó régi konakja ;
az új kormányszéki épület, a szerb metropolita palotája, a konzulok
házai s vagy 20 nagyobb, kőből épített mecset. A nagy kaszárnya
egészen fából épült s már rossz karban van. A város nagy területet
foglal el s fekvése igen szép ; kivált a várról tekintve, gyönyörű lát
ványt nyújt; a fehérlő házak sokasága, zöldelő kertek között, a
völgyben s a dombok és hegyek oldalain terűi el, számtalan kupola
és minaret emelkedik ki belőle ; a folyó mint széles ezüst szalag
húzódik keresztül s nyugat felé a széles lapályban eltűnik. A szűk
és kanyargós útczákban a házak kiszökő tetői két oldalról majdnem
összeérnek, s nyáron kellemes árnyékot okoznak, de a tűzveszély
annál nagyobb, s csakugyan 1880-ban a város nagy része elégett,
azóta kissé szabályosabban épült fel. A kövezet, kivált az ó-város
ban nagyon rossz.
A város népességét azelőtt több mint 50,000 lélekre becsülték,
a mohammedánok többségben voltak, a keresztények számát 8000-re,
a zsidókét 1000-re tették. De az 1879-diki népszámlálás, mely az
első volt, csak 21,577 lelket talált a városban.
Az osztrák-magyar hadak Szerajevót 1878. aug. 19-kén szálIák meg, a kastély elfoglalása után még erős útczai harcz folyt.
Szerajevótól délre a Trebevics hegy tömegéhez a Vitéz planina
csatlakozik, melyet az odább délre levő Korjen planinától és Gola
Javorinától a Pracsa völgyszakadéka választ el. Hasonló fensíkforma hegytömegek Szerajevótól keletre és éjszakra emelkednek;
kelet felé a Romanija-Planina, éjszak felé a Bjelava-Planina, VúcsiaLúka és Ozren-Planina, éjszakkelet felé a Sztubcsanicza, Kusztrevicza és Kula-Planina, a Viszocsnik és más erdős hegytömegek.
A Boszna völgyében Szerajevótól éjszaknyugatra Viszolca,
Zenicza, Vranduk, Zepcse és Maglaj a jelentősebb helységek. Vranduknál, de még inkább Zepcse és Maglaj között a folyó nagyon
szük és kanyargós völgyszorosban folyik, s az osztrák-magyar had
csapatoknak véres harezot kellett ott a felkelőkkel vívniok. Maglajtól éjszaknyugatra Tesány fekszik, mely Bosznia egyik népesebb
városa, 5372 lakossal. Dobqjés Kotorszko helységeken alul a Boszna
éjszakkeletre fordul, úgy hogy Samácz közelében éri el a Szávát. A
főút s a vasút Kotorszko felől éjszaknyugatra, az TJkrina völgyébe
visz, ennek legjelentőbebb helysége Derbent; ettől éjszakra esik
n u N F A L v r : E G Y E T , FÖLDRAJZ,
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Burud vagyis Török-Bród. E város jelentősége az osztrák-magyar
megszállás óta tetemesen emelkedett.
Lóháton érdekes, de elég rossz úton Szerajevóból a hegyeken
át Olovóba, a Krivaja ( = görbe) völgyébe s tovább Kladanyba, jut
hatunk. Olovo környékén több helyütt ólomérczek találhatók. —
Olovótól nyugatra a jelentős Vares fekszik, a Bosznával egyesülő
Sztubnya völgyében.
Kladany a Drinyacsánál fekszik, mely ott még csak kis patak ;
igen szabálytalanul épített kis város. Délnyugati oldalán a Sztoborja planina, éjszaki oldalán pedig a Konju planina emelkedik,
melyhez éjszaknyugat felől a Maglaj felé vonuló Vrana planina
csatlakozik. E hegyektől éjszakra a Szprecsa szép és termékeny
völgye terül el, melynek főhelye Alsó- Tuzla vagyis Dolnyi-Szoli. E
város a Szprecsa egyik mellékvizénél, a Jala pataknál fekszik, 5200
lakossal ; török és szerb nevét, mely sót jelent, a sós forrásoknak kö
szöni, melyek főttsót szolgáltatnak. Ily sóforrások és sófőzés FelsöTuzlában vagyis Gornyi-Szoliban is vannak. Alsó- Tuzla szépen fek
szik, nagy területet foglal el, mert házai messzire szét vannak szórva ;
épületei közöl legszebb az új konak; mecsetei és templomai jelen
téktelenek, kastélya régi és omlatag.
A Szprecsa völgyében Dubosnicza s a jelentősebb Gracsanicza fekszik.
A Majevicza planina és Száva között elterülő dombos vidéken
Gradacsacz és Szrebernik a legjelentősebb városok.
Bercska a Száva mellett a lapályon épült; talán az összes
boszniai városok közöl a legkedvesebb város, legjobban hasonlít
közép-európai helységhez ; házai nagyrészt európai módra vannak
építve, mind mecsetei, mind templomai kőépületek ; tetemes keres
kedése is van, a Száván járó gőzösök egyik jelentős állomása.
Bjelina 6100 lakossal és Janja a Drina lapályán fekszenek,
közel a szerb határhoz ; nevezetesebb város az odább délre eső
Zvornik, 2512 lakossal, mely Szerbország felé fő erősség. Régi vára
egy hegyen épült számos toronyból és bástyából áll, kőfalai a Drináig vonulnak le ; a város házai részint a hegy oldalán húzódnak
fel, a konak a folyó partjához közel fekszik. Odább délre ugyancsak
közel a szerb határhoz Szrebernicza fekszik, a Drina egyik mellék
vizénél.
Visegrád és Rogaticza Szerajevótól keletre esnek, emez a
Pracsa mellékvizénél, amaz pedig a Sztolán-Planina aljában a Drinánál ; Visegrád meg van erősítve.

HERCZËGOVIKA VÁROSAI.

131

A felső Drinánál Focsa a főhelység 3000 lakossal, sok késmívessel. A Csehotina forrás vidékén Plevlje (törökül Taslidzse)
fekszik, posta- és távírói állomás; odáig visz az osztrák-magyar
hadaktól épített országút. Odább keletre Priepolje a Lim és Milosova
egyesülésénél, attól délre pedig a Lim völgyében Berdarevo és Bjehpolje fekszenek.
Nbvipazár vagyis Novibazár a Ráska völgyében épült, a kerü
let főhelye, meleg forrásokkal, a helység közepén régi omlatag vár
ral ; több út találkozik ott.
A Novipazári szandzsák területe mint keskeny földszalag
Szerbia és Montenegro között nyúlik el ; azt meghagyták a török
nek, de a Berlini békeszerződés feljogosítja az osztrák-magyar mo
narchiát, hogy a Bosznia régi vilajet ezen részében Mitroviczán
túlig helyőrségeket tarthasson s kereskedelmi utakat bírjon. A
Magas portával 1879. april 2l-kén kötött egyezségnél fogva az osz
trák-magyar hadak csak a Lim völgyében fekvő három helyet száll
ták meg, t. i. Plevljét, Priepoljét és Bjelopoljét. E városokban tehát
most közös, osztrák-magyar és török helyőrség van.
Herczegovina fővárosa Mosztár (azaz Óhíd), nevét a régi római
hosszú hídtól kapta, mely ott a Narenta két partját összeköti; a
város a folyó völgyének két termékeny tágulata között egy szoros
ban fekszik, melyet keletről a Velez-Planina (1908 m.), délről a
Podvelez fensík, nyugatról egy alacsony dombsor és éjszaknyugatról
a Ráska-Gróra szegélyez. Nagyobb távolságban emelkednek éjszak
felé a Porim-Planina (1158 m.), a Zetusa fönsík és a CsabulyaPlanina. A város legnevezetesebb épületei, az említett hídon kivűl, a
mecsetek; ipara és kereskedése csekély; lakosainak száma 11,000.
A Narenta forrásvidékén Tarnovicza és Ulok helységek van
nak a Yucsjak aljában. Jelentősebb helység Konyicza, mely a Preny
és az Ivan-Planina közötti katlanban fekszik ; a Narenta ebben nyu
gatra kanyarodik, s egy szűk völgy szorosba jut, melyet csak Jablaniczánál hagy el.
A Ráma völgyében csak apró falvakat találunk, jelentősebb
helység Livno, mely a Prologhágótól keletre tágas lapályban fek
szik, 4600 lak. Mosztártól délnyugatra Pocsitely a Narentánál s
odább nyugatra Lyubuski, délkeletre pedig Blagaj és Neveszinye
fekszenek.
Sztolácz szintén délkeletre esik Mosztártól, a Bregava mellett
épült, környezve kopár fónsíkokkal. Odább délkeletre a Vidusa és
9*

Gradina közötti völgykatlanban Lyubinyét, ettől délkeletre pedig
Trebinyét találjuk.
Trebinye csinos fekvésű kis város, földsánczczal, roskadozó
tornyokkal s mély árokkal van védve ; erősítéseiben vagy 2000 em
bernek van helye; hadászati szempontból nevezetes hely, mert a
Raguza, Montenegro, Klek és Mosztár felé vivő útak csomópontja,
s a ki azt birja, egész déli Herczegovinának ura ; különösen Trebi
nye és Zubcsi járást az ország többi részével összekapcsoló egyetlen
út felett is uralkodik.
A városka egy búvópatakáról nevezetes völgykatlanban fek
szik ; ettől délre esnek a felette sziklás és terméketlen Korjenicsi
meg Zubcsi járások, melyeknek rakonczátlan lakosai apró falvak
ban és elszórt tanyákban meg kunyhókban élnek. Hasonló sziklás,
szaggatott, kopár vidék az is, melyben Bilêk, Korito, Czernicza és
Metohhin községek vannak. Déli Herczegovina azon vidékeinek
nyers lakosai azok, kik annyi bajt szereztek már az osztrák-magyar
hadaknak.
Trebinyétől keletnek menve a Trebinycsicza festői völgyén föl
felé, vagy négy órai járás után elérjük Klobulc (— süveg) szikla
várat, mely Montenegro határánál egy meredek hegytetőn épült.
Közelében fakad ki á sziklafalból az említett patak, Trebinyétől
éjszaknyugatra pedig Gallis falunál egy időszakos tavat találunk,
melyben sajátságos halfaj él.
Trebinyétől délkeletre a Dracsa hegyen át egy nem régen
készült lovagló úton Grab községbe jutunk, mely körülbelől 20 •
km. kiterjedésű, meglehetősen termékeny katlanban fekszik. Ez a
Zubcsi járás főhelye ; ez a járás Herczegovina legkietlenebb vidéke,
köz vetetlenül a Kriyosjével határos. A zubcsibeliek felette vad és
harczias emberek ; egyes elszórt kunyhókban laknak, melyek a szikla
falhoz támaszkodnak, csak egymásfölé rakott kövekből épülnek,
egyetlen nyilassal, mely ajtóul, ablakul és kéményül szolgál, s mely
ben ember és barom, örege apraja együtt él. A nők csinos terme
tűek, de oly légkört terjesztenek, mely az ember lélekzetét elfojtja ;
a víz hiánya miatt sohasem mosakodnak, hajukat pedig avas zsírral
kenegetik, úgy hogy az vastag zsírtömeget képez. Ha déli és dél
keleti Herczegovinában két hétig nem esik az eső, a csiszternák ki
ürülnek, a források kiapadnak. Ily vidéken a badcsapatoknak vízzel
való ellátása is nagy és költséges feladat. Az egész vidéken nincs se
fa, se bokor ; minden szál deszkát, minden gerendát, minden szegefc
messziről, Trebinyéről vagy a tengerpartról kell járhatatlan szikla-

utakon oda szállítani. Bizony, kár volt, hogy ezt a Zubcsit és Korjenicsit, a szomszédos Krivosjével együtt oda nem adták Monteneg
rónak, ha már a Grahovói és Niksicsi járásokat oda csatolták. *)

VII
Bosznia ég Herczegovina történetei, a patarenusok, a magyar és török ural
kodás. A z osztrák-magyar megszállás.

A horvátok és szerbek vérrokonok, mégis folyvást hadakoztak
egymás ellen ; a horvát fejedelmek végképen kibontakoztak a keleti
császárok kötelékéből s egyházi tekintetben a római pápa felsősége
alá adták magukat, a szerbek ellenben a keleti egyházhoz ragaszkod
tak. Eleintén mind a horvátok, mind a szerbek számos külön nem
zetiségű fő, bán és zsupán által kormányoztattak s egységes állam
képződésre nem is törekedtek. Nemanya volt az első szerb fejede
lem, ki a X I I . század második felében több zsupánságot egyesítvén
hatalmas szerb államnak veté meg alapját. E szerb állam központja
*) A herczegovina-montenegrói határ az Orjen hegytől kezdve a Piva és
Tara folyók áttöréséig éjszakkelet-éjszakra húzódik, hol kanyargós, hol egye
nes vonalban, mindenütt kopár szaggatott sziklahegyek ormait követve. A ha
tárvonal hossza mintegy 120 km. Ezt a határvonalt most egyes őrházakkal (kula)
akarják biztosítani, melyek 8—10 emberrel lesznek megrakva. Az építő anya
got, minden téglát, szeget, deszkát a tengerpartról vagy a Narenta völgyéből
kell ember vagy ló és öszvér hátán a sziklasivatagba felczipeltetni, minden haj
csár személyeért és teherhordó állataért 2Vs—3 frtot kap napszám fejében.
Néhol még a mész oltására szükséges vizet is napi járó földről kellett felczipel
tetni. Képzelhetjük magunknak, mennyi költségbe és munkába kerül csak egyet
len egy kulának a felépítése is I S ugyan mit használhat a kulák lánczolata oly
vidéken, hol a vad lakosok éjjel bárhol átlopódzhatnak, ismervén minden sza
kadékot, rést és ormot ? Egyesek bármikor át fognak menni a határon észre
vétlenül, tömegesen pedig minden egyes őrházat bátran megtámadhatnak, mind
egyik kula őrsége kénytelen lesz magát védelmezni s a szomszéd kulának nem
mehet segítségére. Száraz időben, mikor a cziszternák vize elfogy, s mikor még
az ivásra és főzésre való vizet is messziről kell hordani, sokáig úgy sem védel
mezheti magát egy őrház sem. Ez a kularendszer tehát nemcsak felette költsé
ges, hanem haszontalan is. Jobb lett volna, ha az értéktelen sivatagot már min
den áron meg akarták tartani és védeni, a sok kula helyett, melyek őrségei csak
folytonos veszélyben forgó elhagyatott őrszemek, egynehány nagyobb váracsot
építeni, melyekben legalább egy fél vagy egész század elfért volna, hogy ezek
mozgó portyázó csapatokat küldözhettek volna ki a határ biztosítására. De így
csak kidobják a sok pénzt, s utóbb rájönnek, hogy bizony hiában költekeztek.

Rásza (Novipazár) volt. De Boszniára az ő birodalma ki nem ter
jedt. Ott 867 táján Szvetmir független fejdelem volt, ki a keresz
tény hit terjesztésén fáradozott. Bndimir az első keresztény király
volt, ki Horvát-, Dalmát- és Bosznyákországban meg Rászában
uralkodott (874 táján). Krezsimir alatt is mind a három ország
egyesítve volt (905 táján). Zvojnimirt a pápa követe 1076-ban Szalonában Horvát- és Dalmátország királyává koronázá meg ; halála
után László magyar király foglalá el Horvátországot s Dalmáczia
egy részét 1091-ben.
Bosznia.bánjai majd ide majd oda pártoltak, mígnem Kálmán
magyar király Biográdban magát Horvát- és Dalmátország kirá
lyává megkoronáztatván, Boszniát (Rámát) is elfoglalá (1103). Az
óta Bosznia közvetve vagy közvetlenül Magyarországhoz tartozott.
I I I . Béla Bosznia bánjává Kulint nevezé ki ; ez sokat tett az
ország felvirágoztatására. De akkor egy új hitfelekezet, a patarenu
sok vagy bogomilok felekezete kezdett elharapózni, melyet a pápák s
a magyar királyok hiában törekedtek elnyomni. A z ország lakosai
úgy is már két egyház között voltak megosztva, t. i. a keleti és
római kath. egyház között ; most ezekhez még a harmadik felekezet
járult, mely különösen a római kath. papság ellen kelt ki. Bosznia
tehát elkeseredett vallási czivódások és üldözések színhelyévé vált, a
pápák folytonosan szították az ellenségeskedést és Boszniát a kalo
csai érsek hatósága alá rendelték. A magyar királyok és kalocsai
érsekek ismételve fegyveres csapatokat küldözgettek a patarenusok
kiirtására. E vallási ellenségeskedések következtében a nép nagyon
sokat szenvedett s kedélye teljesen elvadult.
A bánok gyakran a patarenusokat pártolták, s rendesen csak
akkor folyamodtak a pápákhoz vagy magyar királyokhoz, mikor
segítségre szorultak. Tvartko bán a boszniai király czimét vevé föl
(1376), s birodalmát tetemesen kiterjeszté, mindazonáltal Nagy
Lajos magyar király felsőségét kénytelen volt elismerni. Halála
után (1391) megint nagy zavarok törtek ki, Dabisa István király
halála után pedig Szura Tvartko és Osztója versengtek egymással
az uralkodásért ; az előbbi már a törökhöz is folyamodott segítség
ért, utóbb meghódolván a magyar királynak, némileg helyreállítá a
rendet, mely 1448-ban történt halála után csakhamar újra felbom
lott. Megint a patarenusok üldöztetései is növelték a bajt. Ekkor
I L Mohammed a pártviszályoktól feldúlt országot nagy haddal megtámadá s majdnem ellenállás nélkül elfoglalá (1463). A z utolsó
boszniai király, Tomasevics István, fogságba került és számos ío->

nemessel együtt kivégeztetek. I. Mátyás magyar király Jajcze várát
s az ország nagy részét ugyan nemsokára megint elvévé a töröktől,
de a Mohácsnál történt szerencsétlen csata után egész Bosznia a
szultán hatalmába került.
Boszniát a törökök már 1463-ban, Herczegovinát pedig húsz
évvel később hódíták meg és csatolák birodalmokhoz. Több mint
négy évszázadon át uralkodtak a két tartományon, lakosai mégis
szerbek és horvátok maradtak. Az oszmánok társadalmi és állami
intézményei a koránon alapultak, társadalmuk és államuk az iszlám
mal azonosult teljesen ; benne polgári és politikai jogokkal csak az
birhatott, ki az iszlámot vallotta hitéül. A török birodalomban nem
a faj, nem a származás, nem a nyelv képezte és képezi a nemzetisé
get, a jogosultság alapját ; csak két néposztályt különböztettek meg,
s ezek a valláson alapultak. A z egyik nagy néposztályt a moham
medánok, a másikat a keresztények és más vallásúak teszik ;' amazok
a minden polgári és politikai joggal biró állampolgárok, emezek
pedig a minden jogot nélkülöző alattvalók. A török állam nem
ismert s nem ismer más különbséget, mint a mely a hiten alapúi,
azért a meghódított új elemeket időről időre csak egyszerűen beillesz
tette a már meglevő intézmények keretébe, nem törődve a vallás, a
szokások és nemzetiségek különbségeivel, melyek csak a meghódoltaknak árthattak, de az uralkodó népet és osztályt korántsem gátol
ták jogai és kiváltságai élvezetében, sőt nagyobb előnyt biztosítottak
neki, mert oly népek urává tették, melyekkel nem kellett jogokban
osztozkodnia, erejöket, életöket és vagyonukat pedig saját javára
fordíthatta. *)
Bosznia és Herczegovina lakosai a török foglaláskor, úgy mint
más európai államokban, két főosztályra szakadtak, a nemesség és
jobbágyság osztályaira; vallási tekintetben a többség a görög-keleti
egyházhoz tartozott; de számot tettek a római katholikusok s a
patarenusok is. A z oszmán hódítók a meghódoltak társadalmi és
jogi különbségeit el nem ismerték, nemest és nem-nemest egyaránt
minden jogtól megfosztott alattvalónak (»tébáh«-nak), népcsordá
nak (»rájá«-nak) tekintettek. De a ki az iszlámra áttért, az ural
kodó néposztályba vétetett föl s megtartá eddigi kiváltságait és bir
tokait. Boszniában részint azért, mivel a keleti, római kath. és patarenus hitfelekezetek között folyt hosszas küzdelem kölcsönös gyűlöl*) L. A szerbek történetét 1780—1815. Kállay Bénitől, ki ezeket bőveb
ben fejtegeti.

ködést szült vala, részint pedig azért, mivel a nemesség sokkal több
kiváltságot élvezett, mint Szerbiában, az áttérések tömegesebben
történtek, mint másutt. Némelyek a volt jobbágyok közöl is fölvevék
az iszlámot ; mindazonáltal a nagy többség a keresztény egyházak
híve maradt. A kik áttértek, megtarták birtokaikat, új birtokokat
és méltóságokat is kaptak, úgy mint a letelepedett néhány török
család. S ezeknek ivadékai a bosnyák bégek, kik mostanában is a
tartomány földesurai ; még most is ugyanazon a nyelven beszélnek,
melyen a keresztény rája, sokat régi keresztény szokásaikból is meg
tartottak, jól emlékeznek még egykori bosnyák neveikre, sőt néha
használják is azokat : mindazonáltal a rajának nincs nagyobb ellen
sége, az ősi török államintézményeknek nincs hívebb barátja, mint
azon renegátok. Törököknek érzik és nevezik magukat, s jobban
gyűlölik az újításokat, mint az igazi oszmánok. Mintha áttéréseket
a meggyőződés erejével igazolni akarnák, az iszlám szertartásainak
megtartásában s parancsolatainak követésében nagyobb buzgóságot
tanúsítanak, mint magok az oszmánok.
A bosznyákok, midőn az iszlámot fölvették, nemcsak egykori
jogaikat és birtokaikat tartották meg, hanem a hódító oszmánokkal
és a szultánnal szemben bizonyos kiváltságokat is tudtak magoknak
biztosítani. Boszniában és Herczegovinában az iszlám követői oly
arisztokrácziát képeznek, minőt a birodalomban s általán véve Kele
ten sehol másutt nem találunk. Más mohammedán országban a szü
letésen alapuló kiváltságok, az előkelő néposztály fogalma ismeret
len, de Boszniában és Herczegovinában az arisztokráczia, az előkelő
ség öntudata a vallási felsőbbség érzetéből fakadt ki s gőgös, erő
szakos és fanatikus jellemet kölcsönöz azoknak, kik az iszlámot
vallják. A ruméliai mohammedán, az igazi oszmán török az alatt
való, az idegen iránt bizonyos jószívűséget, szelídséget, nyájasságot
tanúsít, mondhatnók, hogy demokratikus érzelmű ; ellenben a bosznyák mohammedán megvető gőggel viseltetik a rája iránt, soha le
nem teszi a handzsárt és pisztolyt, mert a fegyverviselés külsőleg is
tanúsítja felsőbbségét a keresztény fölött. Felsőbbsége öntudatát
még a török tisztviselőkkel szemben sem tagadta meg, kik Konstan
tinápolyból küldettek ki a tartomány igazgatására; tartózkodó
gőggel fordult el tőlük s gyanús szemmel kisérte minden intézke
déseket.
A z áttért bosnyák nemesek mint kapitányok és bégek a szul
tán uralkodása alatt is körülbelől oly állást foglaltak el, mint a
őnemesek a középkori államokban ; ők szedték be az adókat és

kiváltságaik fejében szolgálatokat teljesítettek a szultán hadseregé
ben az ő fegyvereseikkel, kiket kizárólag a mohammedánok közöl
válogattak ki. Ok birták és képviselték a törvényes hatalmat az
országban, s betűszerint követvén a korán tanításait, az igazi hit
legmakacsabb védői voltak. Mikor Máhmud szultán Görögország
elszakadása után az európai államok körébe lépvén, a török biroda
lom szervezetét módosítani s az új eszmékkel összhangzatba hozni
törekedett, a bosnyákok s az albánok leginkább ellenezték az újítá
sokat, s ők, kiknek ősei keresztények voltak, legmakacsabbúl küzdöt
tek az oszmánok ellen az iszlám épségben tartása mellett.
A hódoltság első évtizedeiben a keresztények nem sokat szen
vedtek a törököktől ; ezek nem igen törődtek velők, ha a rajok kive
tett adót megfizették. De mikor a nagy hadjáratok Magyarország
ellen megindultak, Bosznia és Herczegovina folyton el volt árasztva
török katonasággal, s ennek zsarolásai, rablásai és sanyargatásai
folyvást veszélyeztetek a lakosok életét, vagyonát és becsületét. Ekkor
sokan odahagyván hazájokat, a mostani Tót- és Horvátországban és
Dalmácziában kerestek menedéket, sokan a harczban és ragadós
betegségekben vesztek el, az ország elnépetlenedett és elpusztult.
Az elhagyott földeket az áttért bosznyákok s a beköltözött oszmá
nok foglalták el ; nagy jószágok a mohammedán egyház s az állam
birtokába kerültek. A rája lassankint minden birtokát és tulajdoni
jogát elvesztette s nemcsak alattvalóvá és jobbágygyá, hanem jogta
lan rabszolgává lett. Adót fizetett a szultánnak, s a földesúr is mind
nagyobb terheket rótt rája. A keresztény alattvalók állapotán sem
a szultán, sem az európai diplomatia nem tudott segíteni. A szultán
1839-ben a robotot szabályozni akarván, azt rendelé, hogy minden
család hetenkint két napot tartozik a földesúr javára dolgozni ; de a
földesurak nem igen törődtek e rendelettel. A bécsi kabinet ösztön
zésére a szultán új reformokat rendelt el s Travnikba egy bizottsá
got hívott össze, melynek tagjai voltak a főpasák, az előkelő földes
urak, a szerajevói görög-keleti püspök Ignácz s néhány ferenczes
barát. E bizottságnak a jobbágyok állapotán segítenie kellett, külö
nösen a robot szabályozása volt a feladata. De a pasák, bégek s a
két keresztény egyház képviselői, a helyett hogy a jobbágyok terheit
megkönnyíteni törekedtek volna, a szultánhoz intézett folyamodvá
nyukban a szegény előkelők sorsát ajánlották a szultán jóakaró
figyelmébe. Végre abban állapodtak meg, hogy a robot töröltessék
el, de a helyett köteleztessék a jobbágy arra, hogy földesurának az
összes termés harmadát, illetőg felét szolgáltassa be, még pedig ter-

meszeiben. Ezt a »tretiná«-t a rajának a földesúr csűrjébe és mag
tárába kellett szállítania, mely néha jó messzire esett az ő tanyájá
tól. A földesúr a travniki megállapodások értelmében köteles volt a
jobbágy helyett a telekadónak egy harmadát fizetni az állami kincs
tárba. Ez okból utóbb több földesúr azt követelte, hogy a jobbágy
a természetben kiszolgáltatandó tretinát készpénzzel váltsa be. Ez
új súrlódásokra és panaszokra adott okot. 1851-ben tizenhatezer
rája elhagyá a földet, melyen meg nem élhetett ; sok ezer a szom
széd országba költözék s ottani vérrokonai vendégszeretetéhez folya
modét A szultán ekkor eltörlé a telekadót s új házadót vetett ki ; e
szerint minden háztól, akár nagy akár kicsiny, 80 piasztert, (körül
belől 6 frt 80 kr.) kellett fizetni. Ez új adó megint csak a szegény
lakosokra nézve volt nyomasztó, kik apró kunyhókban élnek. A job
bágyok kiköltözése tehát egyre tartott ; a földesurak ezt meg akar
ták akadályozni és erőszakhoz is folyamodtak. Lázadás tört ki.
Ekkor Omer pasa küldetek ki, hogy rendet csináljon.
A szultán főtisztviselőjének, a központi hatalom képviselőjé
nek, t. i. a főkormányzónak (váli) az ország belső ügyeire vajmi cse
kély befolyása volt, mert a közigazgatás és igazságszolgáltatás úgy
szólván a főnemesek kezében volt, kik fegyveres csapataikra, a
szpáhikra támaszkodtak. Omer pasa véget vetett a hűbéri rendszer
nek, megtörvén a nemesség hatalmát, s 1852-ben kihirdeté az új
alaptörvényt, a Tanszimátot, mely a szpahik testületét eltörli, a mohammedánokat mind egyaránt a katonáskodásra kötelezi, s a moham
medánok és keresztények jogegyenlőségét állapítja meg. Omer pasa
a műveletlen területeket, mezőket és erdőket elvette a földesuraktól,
ha a birtok jogczimét igazolni nem tudták, s az állam javára fog
lalta le. Ekként erőszakosan helyreállítá a rendet, de eltávozása
után az új törvényről csakhamar megfeledkeztek, s a régi visszaélé
sek és sanyargatások megújultak. 1856-ban a Szutorinában új láza
dás tört ki, a felkelők vezére Luka Vukalovics volt; 1857-ben Mon
tenegro is fölkelt, s a szultán kénytelen volt ennek Grahovo és
Zsupa kerületeit átengedni, a bosznyák keresztények érdekében
pedig a Hatti-humajumot bocsátá ki 1856-ban, mely megújítja az
1852-diki engedményeket. 1862-ben új lázadás tört ki ; a szultán
újra megerősíté a Hatti-serifben az elébbi engedményeket és Ígére
teket. Ámde minden ígéret és reform a gyakorlatban siker nélkül
maradt, a mohammedánok és keresztények kölcsönös gyűlölködése
nőttön nőtt, s a zavarokat külföldi izgatók, a forradalom és panszla-

vizmus hívei és mindenféle kalandorok meg népámítók folyton szi
ták és nevelék.
A bajt az európai kabinetek beavatkozásai is fokozták. Az
orosz ügynökök alattomban a Balkáni félsziget összes szláv népei
nek forradalmát készítették elő, és sokkal ügyesebben jártak el,
mint az osztrák követek és konzulok. Az osztrák kormány 1839 óta
gyakran beavatkozók Bosznia ügyeibe, s a szultánnak ismételve
tanácsokat osztogatott a keresztények sérelmeinek orvoslására. De
saját tartományát, Dalmátországot is rosszul kormányozta, ezt is
jóformán elhanyagolta, a szultánt uraló tartományokra nézve pedig
sem világosan kitűzött czélja, sem következetes politikája nem volt.
» Bosznia szerb, azaz görög-keleti lakosai már csak az oroszok
tól remélnek mindent. Ausztriától a ráják mind elfordultak, más
felől meg a törökök sem félnek az osztrákoktól, mert a császári
állam keleti politikája egészen fonák, úgy látszik, csak oda irányúi,
hogy Boszniában és Herczegovinában a dolgok megmaradjanak elposványosodott, elalélt állapotukban s különösen, hogy e tartomá
nyokban szerb nemzeti öntudat fel ne ébredjen. Azért, úgy látszik,
hogy a bécsi politika malmára épen víz, ha a rája anyagi nyomorá
ban és müveletlenségében nem képes magasabban feltekinteni, az
ország anyagi fejlődését még az által is gátolja, hogy saját tartomá
nyait, Dalmácziát s a nyugati Végvidéket elhanyagolja, s e mellett
annyira viszi a dolgot, hogy az osztrák utaknak a határig menő
török utakhoz való csatlakozását megtagadja, a végső darabokat ki
nem építteti s ekkép a török utakat megszakasztja és hasztalanokká
teszi. A törökök tehát, hogy Bosznia terményeire legalább egy kivi
teli útjok legyen, minden igyekezettel azon vannak, hogy Klekből
alkalmas kikötőt csináljanak s a boszniai-herczegovinai utakat oda
vezessék. Ha Ausztria nem törekednék következetesen a szép szom
szédos tartomány anyagi fejlődését hátráltatni, akkor a mindkét
félre üdvös csereüzlet is megtörtént volna már, mely szerint t. i. a
török a Szutorinát s az Unán túl eső Krajnát oda adta volna Ausz
triának, és cserében a Narenta torkolatvidékét kapta volna. De a
dolgok mostani folyása mellett Ausztria inkább túri, hogy a Narenta
torkolatvidéke teljesen elposványosodjék, a folyót nem szabad szabá
lyozni és hajózhatóvá tenni, nehogy ott Triesztnek versenytársa
keletkezzék.« Ezeket írja Maurer 1870-ben. *)
*) L. Maurer : Eine Reise durch Bosnien, die Savelaender und Ungarn,
357 s k. 1.

A titkon már régóta előkészített lázadás 1875. júliusban tört
ki déli Herczegovinában, Neveszinye és Gaczko járásaiban; aug.
2-kán a felkelők már Trebinyét kezdik ostromolni, aug. 3-kán Sztolácz járása is fölkel, 5-kén Zavidol, 6-kán Nevenuje mellett, 10-kén
Bilek mellett ütköznek meg a fölkelők a meglepett török katonák
kal, s 15-kén Goraszko várdát foglalják el. Ugyanaz nap Bosznia
éjszaki részében Kosztajnicza és Dubicza között tör ki a lázadás ;
majd az Una mellékére is kiterjed, Zarko pópa pedig Szerbiából
betörvén, a Lim mellékein fészkeli be magát. A lázadók Gaczko,
Piva és Niksics környékén több várdát elfoglalnak s még folyvást
Trebinyét ostromolják. A lassan gyülekező törökök csak aug. 29-kén
szabadítják fel a várost, de döntő győzelmet nem aratnak sehol.
Szept. 12-kén az osztrák-magyar monarchia, Német- és Olaszország
konzuljai Mosztárból Trebinyébe mennek, s Lyubih*atics Mihályt,
Petkovics Lukat és Vukalovics Trifkót a felkelők vezéreit értekez
letre hívják fel, hogy a keresztények ügyeit megbeszélhessék. A fel
kelők a konzulokat a faképnél hagyják és folytatják a harczot.
A lázadás mindinkább terjedez, szept. 27-kén Klobuk várát
foglalják el a fölkelők, s szept. 29-kén Prapatniczánál is győznek.
Október folyamában a szerencse inkább a törököknek kedvez, de
Montenegro és Szerbia már készül s a Magas porta kénytelen had
erejét megosztani s a két ország határainál figyelő hadtesteket fel
állítani. A felkelők minden oldalról új meg új segítséget kapnak,
hadi szereket, pénzt, önkényteseket. Ha megveretnek, mindig a szom
széd országokban találnak menedéket. A vezérek ugyan sohasem
tudnak megegyezni, mindegyik saját kezére és saját akaratja szerint
működik, néha negyvennél is több vezér vaö, köztük legműveltebb
és legkitűnőbb Lyubibratics, ki legjobb fegyelmet tud tartani s nem
tűri a sebesült és elesett ellenség barbár megcsonkításait. *) Vele
többnyire ellenkezésben volt a nyers és kegyetlen Pavlovics Peko,
ki Montenegróba való. Musszics Iván egyike a kevés kath. papok
nak, kik a fölkelésben részt vettek, utóbb a törökökhöz pártolt át.
Petkovics Luka már 1852-ben Omer pasa ellen harczolt vala, utóbb
*) A mohammedánok azt hiszik, hogy a ki az Ítélet napján a paradicsom
kapuja előtt megcsonkítva és eltorzítva jelenik meg, annak igen sokáig kell
várakoznia a bebocsáttatásra. Ugyanezt hiszik Herczegovina és Montenegro
keresztény lakosai is, s ennek tulajdonítható, hogy a csatamezőn oly gyakoriak
a csonkítások ; a rendes török katonaság azt nem műveli, de a féktelen basibozukok az elesetteket megfosztogatták és csonkítgatták csak úgy, mint a Narenta
menti keresztények.

1869-ben a krivosjeiek egyik vezére volt az osztrák-magyar hadak
ellen. Zarko pópa a legildomosabb és legszerencsésebb csapatvezér
volt, az ellenséggel kegyetlenül bánt, a foglyokat rendesen lemészá
roltatta ; szerb érdekben működött. A külföldiek közöl a Szerbor
szágból való Gruics s a franczia Barbieux tűntek ki leginkább.
Sokat áldozott a felkelés érdekében Merkus kisasszony, hollandiai
gazdag nő, ki személyesen is harczolt.
A közeledő tél miatt némi fegyverszünet állott be ; a konzulok
közbenjárása sikeretlen volt, nov. 5-kén Ignatiev orosz nagykövet
Konstantinápolyban a szultánnál kihallgatást nyer, gróf Andrássy
az osztrák-magyar monarchia, Németország és Oroszország nevében
deczember 30-kán emlékiratféle jegyzéket intéz a Magas portához.
A török kormány Bosznia hatóságaihoz már elébb bocsátott vala ki
utasításokat, melyekben körülbelől mindazt megadja, a mit gróf
Andrássy követel, sőt még többet is.
Rodich tábornok Dalmátország főkormányzója a felkelőknek
Oastelnuovóban megjelent főnökeivel közli 1876. márcz. 5-kén a
szultántól kibocsátott új rendeleteket, de ők most már azt kívánják,
hogy a törökök takarodjanak ki az országból. Már teljes autonó
miát követelnek, minővel Montenegro bír, s kijelentik : remélik és
várják, sőt bizonyosak benne, hogy a hatalmas és dicső Oroszország
meg fogja menteni a szlavo-szerbek szabadságát ; remélik, hogy a
többi hatalmasságok s különösen a büszke és dicső Poroszország,
barátságot és ótalmat fognak nekik nyújtani. Ausztriáról már nincs
szó a felkelők 1876. márcz. 10-kén kelt kiáltványában; talán azért
sem, mivel Lyubibraticsot és bajtársait, Merkus kisasszonyt is, a
dalmát hatóságok Vingani herczegovinai faluban elfogatták vala.
Az elkeseredett háború tovább folyik, a törökök nem képesek
a lázadást elfojtani, mert Montenegro és Szerbország is hadat üzen
a szultánnak. A törökök összeszedik minden erejöket, lassankint
visszaverik a szerbeket, Montenegróban is győznek, de az orosz nagy
hadsereg győzelmesen nyomul Konstantinápoly alá. A Berlini béke
szerződés, az osztrák-magyar monarchiát bízza meg Bosznia és
Herczegovina lecsendesítésével.
Maurer ismételve idézett munkája 420. lapján azt állítja, hogy
mind Bécsben, mind Pesten Bosznia és Herczegovina birtokáért
sóvárognak, noha egészen különböző okokból. A magyarok a török
tartományok elfoglalása által a dualizmust élére akarják állítani s
ez úton a monarchiát szétbontani, a bécsi kormány pedig a déli
szlávok segítségével a dualizmust megdönteni óhajtja, hogy helyébe

a föderalizmust állítsa. Ezt csak úgy érheti el, ha a magyarok szár
nyába az összes Szávamelléki szlávokat akasztja. — Lehet, hogy a
bécsi politika oda czélozott, de bizonyos, hogy Pesten Bosznia és
Herczegovina után senkisem sóvárgott, valamint az is bizonyos,
hogy a két tartomány viszonyait sem gróf Andrássy, sem a bécsi
körök nem ismerték. *)
Hadaink 1878. júl. 29-kén nyomulának be Boszniába Samácz,
Bród, Ó-Gradiska és Kosztajnicza mellett, Herczegovinába Imoszkinál és Yergorácznál aug. l-jén vonulának be. Ez utóbbi tarto
mányt gyorsan szállák meg, de Boszniát csak véres ütközetek után
sikerült elfoglalniuk, nemcsak a mohammedánok, hanem a keresz
tények is elkeseredett makacssággal hadakoztak ellenünk. A szul
tán kormányával csak 1879. april 21-kén sikerült a következő
egyezséget Novipazárban megkötni : A megszállás ténye meg nem
csorbítja a szultán fölségi jogait Bosznia és Herczegovina tekinteté
ben ; a közigazgatást a Berlini szerződés X X V . czikkelyének értel
mében az osztrák-magyar monarchia gyakorolja; a tartományok
lakosainak a különböző vallások szabad gyakorlata biztosíttatik ; az
ország jövedelmei csakis ennek szükségleteire fordíthatók ; az osz
trák-magyar monarchia kiköti ugyan magának a Berlini szerződés
ből folyó jogait a Novipazári szandsák megszállására nézve, de egy
előre csak három helyet száll meg a Limnél, t. i. Pribojt, Priepoljét
és Bjelopoljét, s az egész szandsákot a török hatóságok igazgatása
alatt hagyja meg.
Ez egyezség, mely a szultán képviselőivel a Berlini mandá
tum kérése és elfogadása s a fegyveres erővel való megszállás után
köttetett meg, azt bizonyítja, hogy a döntő bécsi köröknek világos
és határozott czéljok nem volt, vagy pedig hogy azt nyíltan kimon
dani nem merték. Nagy részben magunk voltunk okai annak, hogy
a török a lázadást nem birta elfojtani ; dédelgettük s közvetve báto*) A bécsi udvar 1877. jún. 22-kén értesült arról, hogy egy orosz hadtest
Galacz és Brailánál a Dunán átkelt s a Dobrudsába betört ; másnap Philippovics
táborszernagyot Prágából Bécsbe hivatták, itt közlék vele, hogy Bosznia és Her
czegovina megszállását rája fogják bizni, tegye meg addig a szükséges tanulmá
nyokat. 1877. szept. 2-kán Philippovicsot a két tartomány megszállására rendelt
hadtest parancsnokává nevezték ki. A táborszernagy 1878. febr. 10., B márcz.
25. kelt két emlékiratban figyelmezteté a kormányt a tervezett megszállás ve
szélyeire s nagyobb hadsereget kivánt. A hadügyminisztérium május 18-kán azt
felelte, a négy hadosztály untig elég a feladat megoldására, nagyobb erőt nem
mozgósíthatnak, mert talán általános mozgósítás lesz szükséges.

rítgattuk és segítgettük a fölkelőket, befogadtuk a menekülőket és
eltartásukra sok milliót költöttünk. Végre oly körülmények állottak
be, melyek a monarchiát arra kényszeríték, hogy a két tartományt
megszállja, nehogy Szerbia vagy Montenegro foglalja eh Tehát a
szultán nevében s az ő felségi jogainak nyilt elismerése mellett meg
szálltuk az országot, de közbenjárásunkat sem a törökök, sem az ő
ellenségeik meg nem köszönték; a menekültekre fordított milliók
vajmi kevés barátot szereztek nekünk. Berendeztük a közigazgatást
és törvénykezést, építettünk utakat és kaszárnyákat, csináltunk sok
mindenfélét, de sem a mohammedánok, sem a keresztények megelé
gedését és ragaszkodását eddigelé nem sikerült megszereznünk.
Bel- és külföldi izgatók folytonosan áskálódtak és bujtogatták a
népet ellenünk, s midőn a rendeletet kihirdették, mely a kereszté
nyeket és mohammedánokat egyaránt a katonáskodásra kötelezi, a
lázadás Herczegovinában és déli Dalmácziában ismét kitört, 1881.
novemberben. A lázadás elfojtása megint sok vér- és pénzáldozatba
került, csak 1882 tavaszán sikerűit a felkelők erejét megtörni*);
egyes csapatok még júniusban is veszélyeztették a közbátorságot. S
a két tartomány közjogi kérdése még most sincs eldöntve, a felségi

*) 1882. jan. végétől kezdve a Szerajevóból, Mosztárból, Focsából, Neveszinyéből és Gaczkóból kiküldött hadcsapatok folytonos csetepatékat álltak ki a
Tungusz és Szalko Forta mohammedán s Dandalics, Zekanovics és Sztarjevics
görög-keleti vezetők alatt vívó felkelők ellen. Ezek minden komolyabb ütköze
tet kikerülve, minden megtámadtatáskor hamar szétoszlottak s azután megint
gyorsan egybegyülekeztek. Végre katonáink Tirnovót a Zeljeszniczánál, Kalinovicsot a Zagorjében, Glavaticsevót, Ulokot, Zimjét, Blagajt a Czemerno hágó
jában, Koritót stb. állandóan megszállák és megerősítek, s így február közepé
től kezdve a felkelők csak keleti Herczegovinában működhettek még, hol Mon
tenegro határára támaszkodhattak. Márczius végén Gaczkótól keletre nagyobb
csapatokban gyülekeztek a felkelők, katonáink most nyugatról, délről és éjszak
ról indultak ki ellenök s végre márcz. 31-kén a Taránál utolértek egy nagy csa
patot, midőn ez a folyón át Dzendovaluka helységnél Montenegróba készült
menekülni. A katonák a mélyen bevágódott völgy sziklafaláról támadák meg a
rémítő zavarba jutott felkelőket, sokat lelőttek közőlük, de nagyobb részök
mégis elmenekült. April 2-kán a felkelők Szgoczinál, a Szutyeszkánál is nagy
veszteséget szenvedtek..
Mily elvadult emberekkel van Boszniában dolgunk, mutatja a következő
eset is. Vukalovics Trifko 1878-ban a trebinyei hatóságnál felajánlá jó szolgá
latát a kormánynak. Ajánlatait elfogadák, mert nagy befolyása volt déli Her
czegovina lakosaira; meg is ajándékozák. De 1882 elején mint Zubosi vajdája
Zubcsi és Korjenicza embereit a krivosjei testvérek segítségére hivá fel, s azután
a

felkelők egyik vezére volt.

jog tulaj donképen még most is a szultánt illeti, noha tettleg mi
gyakoroljuk.

YIII.
Bosznia és Herczegovina jelen állapota.

A sokévi lázadás s a véres háború alatt teljesen felbomlott
rend helyreállítása, az ország megszállása után, a katonai hatósá
gokra bízatott s a polgári közigazgatás csak azután hozatott be las
sankint. Jobbára a török uralkodás alatt fenállott szervezetet hagy
ták meg. Az egész tartomány (vilajet) hét szandsákra volt felosztva ;
a főkormányzó (váli) utóbbi időben Szerajevóban székelt ; ő nevezte
ki a szandsákok mutészarifjait, a kazak kajmakânjait s a nahiék
mudirjait. A nahie vagyis közigazgatási község rendesen több hely
séget foglal magában, a helység elöljárója a knéz volt. A váli, kajmakán és mudir mellé tanácskozó testületek (medszlisz) voltak ren
delve, ezekben a keresztények is voltak képviselve. A törvénykezés
nem volt elkülönítve a közigazgatástól ; a biró vagyis kádi a korán
szerint itélt, de az újabb törvények megengedték a keresztényeknek,
hogy pereiket a medszliszek elé vigyék, melyek a világi törvények
értelmében Ítélhettek. Az eljárás szóbeli és nagyon is sommás volt.
A fpldesúr és jobbágyai között gyakran előfordult perek elintézé
sére külön törvényszék volt rendelve, t. i. a tahkih-medszlisz, mely
nek tagjai a mohammedán birákon kivűl egy görög-keleti pap, meg
egy görög-keleti és egy róm. kath. kereskedő voltak.
A megszállás után az ország fejévé a katonai főkormányzó
lett, kinek személyében a legfőbb katonai és polgári hatalom egyesítve
volt. Alája volt rendelve egy katonai helyettes, egy udvari tanácsos,
két kormánytanácsos s a főkormányszék többi tagja. Ennek szék
helye Szerajevo. 1882-ben a katonai főkormányzó hatásköre némileg
megszoríttatott s a polgári közigazgatás vezetése a polgári kormány
zóra bízatott.
A két tartomány hat kerületre, t. i. a Szerajevói, Travniki,
Banyalukai, Bihácsi, Zvorniki és Mosztári kerületekre osztatott.
Az első és második kerületben hét-hét, a harmadikban 5, a negye
dikben 8, az ötödikben 10, a hatodikban is 10 járás, összesen tehát
47 járás van. A járásokon kivűl még néhány úgynevezett expositura is van.

A kerületi hatóságok közvetetlenül a főkormányszéknek, a
járási hatóságok pedig a kerületi hatóságoknak vannak alárendelve.
A tisztviselők, kivált eleintén, majdnem mind külföldiek, leginkább
horvátok és csehek voltak, a benszülötteket a medszliszek képvisel
ték ; e tanácskozó testületek a különböző hitfelekezetek előkelő em
bereiből alakíttattak.
A városok közöl Szerajevónak külön szervezete és szélesebb
hatásköre van, mint a többi 49 városnak és mezővárosnak, melyek
szintén községi szervezettel birnak. A csendőrség a török zaptiék
intézményének módjára van berendezve, s a közemberek jobbára
benszülöttek.
A z igazságszolgáltatás 1879- és 1880-ban szerveztetett, Szerajevóban egy főtörvényszék, a 6 kerületi városban egy-egy kerületi
törvényszék s a 47 járásban egy-egy járási bíróság van. A moham
medánok családi és örökösödési ügyeinek -elintézésére a papi tör
vényszékek (seriat) hagyattak meg, t. i. minden járási és kerületi
törvényszék mellé egy-egy kádi rendeltetett mint seriat biró, a főtörvényszék mellett pedig egy muszetis s egy kádi itél, mint másod
fokú bíróság.
A pénzügyi igazgatás élén a Szerajevóban székelő országos
pénzügy-igazgatóság áll, a kerületi hatóságok mellett egy-egy adó
felügyelő, a járási városokban pedig egy-egy adóhivatal van. Ezeken
kivül a közvetett adók kezelésére pénzügyfelügyelők, vámhivatalok,
vám- és pénzügyőrök vannak. Miután Bosznia és Herczegovina a
közös vámterületbe vétetett föl, most Szerbország felé Rácsában,
Bjelinában, Janjában, Szepakban, Zvornikban, Mihaljevicsban,
Szkelaniban és Visegrádban, Novipazár felé Uvacsban, Rudóban és
Csajniczában, Novipazár és Montenegro felé Focsában s Monte
negro felé Metokhiában, Bilekben és Trebinyében vannak vám
hivatalok, összes számuk 15. —- Legújabban nemcsak a közigaz
gatást, hanem a törvénykezést is lehetőleg egyszerűsíteni és javítani
törekedtek.
Minthogy Bosznia és Herczegovina sem az osztrák, sem a
magyar államba nincs bekebelezve, azért helyzete egészen kivételes ;
a biztosítására vonatkozó intézkedések a monarchia nevében történ
nek ; a beruházások csak a két állam törvényhozásának beleegyezé
sével eszközöltethetnek ; a közigazgatás vezetése és ellenőrzése, a
rendeletek és törvények kibocsátása a közös pénzügyminiszterre
van bizva.
'
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lányban állapították meg s a meghatározott összeget a községekre
és az egyes adófizetőkre az illető autonóm közigazgatási közegek
vetették ki. A különböző adók minősége és mennyisége nem volt
túlságosan nyomasztó ; a sokféle sérelmekre leginkább csak a kive
tés módja és a behajtási rendszer szolgáltatott okot. A török kor
mány t. i. a megállapított összeget rendesen haszonbérlőktől szedte
be s ezekre bizta az adók behajtását és kezelését. A tizedet termé
szetben szolgáltatták be, s ez szintén sokféle visszaélésnek volt az
oka. A z osztrák-magyar kormány a volt adókat többnyire megtar
totta és csak a karácsot törölte el. Ez volt a legrégibb adó, melyet
minden nem-mohammedán férfinak fizetnie kellett azért, mivel a
katonakötelezettségtől fel volt mentve. Eredetileg minden 16—60
éves férfi 22 piasztert (majdnom 2 frt) fizetett, utóbb 28 piasztert s
néha még többet is szedtek, mert általányban szabták ki a közsé
gekre. Ez adó évenkint 5—600,000 frtot jövedelmezett. Aránylag
legtöbb jövedelmet a deszetina, azaz tized hajtótt,\nelyet a föld min
den termésétől szedtek. A gabonaféléktől meg szőlőtől természet
ben, a dohánytól, kerti terményektől, takarmánytól stb. többnyire
pénzben szedték be. Az osztrák-magyar kormány a telekadó-katasz
ter elkészültéig meghagyta a tizedet, csak a beszedési rendszert vál
toztatta meg, 20 járásban szintén még természetben, 27-ben pedig
pénzben szedte be. 1880-ban az egész tized jövedelme 2.783,313
frtot tett.
Más közvetetten adó volt az úgynevezett vergki; ez tulajdon
képen jövedelmi adó, melyet a fekvőségek, a földbirtok és ház érté
kétől s a keresettől szedtek. A földtelkek, házak és más épületek
után szedett adó a bizottságilag megállapított érték négy ezredrészét
tette ; a jövedelmi adó az ipari vagy más vállalatból eredő tiszta
jövedelemnek 3 század, a házbér-adó a jövedelemnek 4 századrészét
tette. Ez adókat is egyelőre változatlanul megtartá az osztrák
magyar kormány.
Nyomasztó volt a baromadó. A kis baromtól szedett adó 2
piasztert tett minden darab juh- vagy kecskétől s 4 piasztert min
den egy évesnél nagyobb sertéstől. A nagy baromtól, a lótól és szar
vasmarhától 15—20 piasztert szedtek, eladáskor pedig az eladó a
vételi árnak 2 / százalékát tartozott fizetni. Ezeken kivül még más
közvetlen adók is vannak, a hocsmáltatási adó (a kocsmáért fizetett
haszonbér 25°/ -ka), & fürész-malomadó stb.
Közvetett adók : a vám, a dohány- és só-egyedárúság, a bélye
gek és illetékek, a fogyasztási adó. A vám azelőtt az árú értékének
1
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behozatalnál 6—8, a kivitelnél 1—2 százalékát tette, most az
osztrák-magyar vámtarifa van behozva. A dohány egy ed árúság is
egészen úgy szerveztetett, mint a monarchia két államában, Szerajevóban és Mosztárban egy-egy dohánygyár állittaték föl, melyekben
pipadohányt és szivarkákat készítenek. A török uralkodás idejében
a dohány négyféle megadóztatásnak volt alávetve ; a nyers dohánytól
a tizedet szedték, azután a vevők bizonyos fogyasztási adót, a kik
árulták, engedélyilletéket, s a dohánykereskedők is külön díjat fizet
tek ; ezt a díjat azonban visszatérítették, ha a dohányt a külföldre
vitték.
A só-egyedárúság is meg volt már a török uralkodás alatt ;
minthogy csak Dolnyi-Tuzlában állítanak elő némi konyhasót, a
török kormány az osztrák-magyar monarchiából kapta a két tarto
mány számára a szükséges sót, a szerződésileg megszabott áron.
A só beszállítása és elárúsítása 1873 óta a magyar általános hitel
bankra volt bízva, s a török kormány a behozott só értékének 20
százalékát szedte adó fejében. A lőpor is már a török kormány alatt
volt az egyedárúság tárgya, de a ser, szesz és czukortól járó fogyasz
tási adót csak a mostani kormány hozta be.
Egészben véve az állami adók a török uralkodás idejében nem
voltak felette nyomasztók, a keresztény jobbágyok helyzete sem volt
oly siralmas, mint azelőtt gyakran állították. A földesurak és jobbá
gyok közötti viszony leginkább csak azóta mérgesedett el, hogy Omer
pasa a tanszimátot tüzzel-vassal életbeléptette. — A z 1859. nov.
5-kén kihirdetett törvény méltányos módon rendezi a viszonyt a föl
desurak és jobbágyok meg bérlők között, s az osztrák-magyar kor
mány sem tehetett mást, mint e törvényt kiegészíteni és ujolag ki
hirdetni. A földesurakat kárpótlás nélkül meg nem foszthatta j o 
gaiktól, tehát a haszonbérlő földmívesek túlságos igényeit kénytelen
volt visszautasítani. Ezeknek állapota bizonyára nem volt rosszabb
mint déli Tirol, Dalmát- és Olaszország földmíveseié.
A korán megengedi a keresztény embernek, hogy vallását gya
korolja, s a törökök türelmesebbek voltak a rája iránt, mint a múlt
időkben a keresztény felekezetek egymás iránt. Legnagyobb üldözte
téseket Boszniában kellett a keresztényeknek szenvedniök. Ennek
okát abban kell keresnünk, hogy a kölcsönös vallási üldözések már
a török hódítás előtt is dúlták vala az országot, a görögkeleti, róm.
kathol. és patarenus felekezetek kiolthatatlan gyűlölséggel üldözték
egymást évszázadokon keresztül. Yriarte helyesen jegyzi meg, hogy
a bosznyák keresztények üldöztetésének fő oka abban rejlett, hogy
10*
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a két tartományban a muzulmánok és keresztények közös eredetűek,
hogy ezek is azok is, szlávok. » Magában a szlávnak jellemében van
az, hogy rajong a vallásért, melyet követ... A szláv ember vallásá
nak lényege a fanatizmus ; buzgóságában rajongásig lelkesül s e fa
natizmusa a végső határig fokozódik. Onnan van a különbség a
bosznyák renegát s az oszmán között, ezt amaz majdnem hitetlen
nek tartja, mivel Mahmud reformjait elfogadta. S e bosznyák szláv
val és muzulmánnal szemben áll az ugyancsak bosznyák szláv és
keresztény, ki saját vallásának szintén oly buzgó és rajongó hive s
kiben azonfelül még a hagyományos gyűlölség is él, melyet benne az
árulás és a hittől való elszakadás emléke szült
A szultánoktól
rendelt reformokba csak azok egyezhettek bele, kik természetes j ó 
szívűséggel, bizonyos türelmetességgel vagy vallási közönyösséggel
vannak megáldva, e tulajdonokkal pedig Bosznia és Herczegovina
szláv muzulmánjai sohasem birtak, de az ottani keresztényekben
sem találjuk meg. A két keresztény felekezet talán még nagyobb
mértékben gyűlöli egymást, mint a mohammedánt. A z 1875. óta
folyt polgári háborúban éjszaki Boszniának katholikusai, a Száva és
Una mellékein a mohammedánokkal egyesülve harczoltak a görög
keleti felkelők ellen, s ha valamely uralkodást tűrni kell, a bosznyák
ferenczes barát inkább a törökét tűri, mintsem a görög-keletiét. «
A z elfogultság és tudatlanság mind a két keresztény felekezet
nél igen nagy. A török kormány nem gondolt a rája oktatásával, de
nem is gátolta a papságot abban, hogy a nép művelődését előmoz
dítsa. A róm. kath. papság különös kedvezményekben részesült, bir
tokaitól nem fizetett adót s a külföldön képezhette ki magát. Csak
ugyan a ferenczesek között alig volt egy is, a ki legalább néhány
évet Magyarország, Ausztria és Olaszország papnövelő intézeteiben
ne tanult volna. Mindnyájan a római propagandától függtek s a
köztük kifejlődött testületi szellemnél fogva is sokkal magasabban
állottak, mint a görög-keleti pópák, kiket saját püspökeik nyomtak
el és zsaroltak ki. Tekintélyök igen nagy volt, a nép csalhatatlanok
nak tekintette, sőt természetfeletti erőt is tulajdonított nekik. A
görög-keleti nép saját papságától megtagadta, de a ferenczeseknek
ő is tulajdonított ily bűbájos hatalmat. A ferenczesek nem hogy a
nép felvilágosodásán, babonás hite eloszlatásán, lelki tehetségei ki
fejtésén fáradoztak volna, inkább jövedelmi forrásnak tekintették a.
nép tudatlanságát s babonáját saját hasznukra kizsákmányolák.
Örömest osztogatták pénzért az amuletteket és papírszeleteket, me
lyeket hajdan holmi ákombákommal sajátkezűleg írtak vala tele, s

melyek az újabb időben Zágráb és Zára nyomtató intézeteiből ke
rültek ki.
Némi ótalomban a róm. katholikusok mégis részesültek, püspökjök felügyelt a papságra és egyházra, a római propaganda és
Ausztria is segítette őket. Baj csak az volt, hogy a ferenczesek, kik
a legtöbb helyen a papi teendőket végezték, nem voltak a püspökök
nek alárendelve, noha ez többnyire az ő szerzetökhez tartozott.
A görög-keletiek e tekintetben sokkal rosszabbul voltak. Erse
kek a konstantinápolyi pátriárkától kapta hivatalát, a püspökök is
többnyire fanarióta görögök voltak, kik méltóságukat drága pénzen
szerezték meg. A z érsek a püspököktől, ezek a pópáktól, ezek meg
a néptől sajtoltak ki annyit, a mennyit csak lehetett ; a pópáknak
rendes fizetésök nem volt, de minden egyházi cselekvényért arány
lag nagy fizetés járt, s a fanarióta görög papság Boszniában úgy,
mint más tartományokban kimélet nélkül zsarolgatta a népet. A
mellett a legnagyobb mértékben tudatlan és erkölcstelen volt, sok
pópa olvasni sem tudott. Keresztény egyház Boszniában igen kevés
levén, legtöbb pópa isteni tiszteletet egyáltalában nem is végezhetett,
csak kereszteléseket, esketéseket, temetéseket, ház-, gyertya-, viz-felszenteléseket végeztek. Mindazonáltal a nép nemcsak tűrte a pópák
zsarolásait, hanem örömest engedelmeskedett nekik és vakon követte
tanácsaikat.*)
*) Maurer ekkép nyilatkozik : »A fanariotákról, azaz konstantinápolyi
görögökről mondhatjuk, hogy a legrosszabb dolog is, melyet róluk beszélnek,
még nem tünteti fel eléggé az ő rosszaságukat — ők az emberiség söpredéke s
az voltak már elébb, hogy sem II. Mohammed vas ökle rajok csapott. S e meg
romlott, elvetemedett népfajtából kerülnek ki .Törökország keleti keresztényei
nek tisztviselői, nemcsak az új-görögökéi, hanem az összes szlávokéi is. Ez egy
házi tisztviselők s azok is, kik politikai pályára lépnek, már fiatal korukban
kezdik meg pályafutásukat, még pedig rendesen, mint valami magasállású fana-,
riota vagy pasa »kedvesei«, azután ifjú vagy férfi korukban megvásárolják hi
vatalukat roppant áron s abban úgy tartják meg magukat, hogy folyvást új
meg új ajándékokat küldözgetnek isztambuli elöljáróiknak, a pátriárkának és
magas állású tiszttársainak, illetőleg kedvenczeinek, valamint a főpasáknak. E
pénzeket a kényökre bizott nyájtól sajtolják ki minden kimélet nélkül, a fel
sőbb állású pap mindig az alatta levőket zsarolja s adót és ajándékot csikar ki
tőlük, ezek meg közvetetlenül az általános meggazdagodás forrását, a szegény
keresztény népet szívják ki. Minden lelkészi állomást s általában minden egy
házi hivatalt a vérszopók pénzért adnak el, e mellett gyakran valóságos árve
rést tartanak, úgy hogy állomásából, melyet megvett, a pópát más szorítja ki,
a ki nagyobb árt igér, hacsak amaz utólagos pótfizetésre nem szánja el magát.
Egy farának ára 20—200 arany. — A pópa az egyházi cselekvényekért járó
díjakat az illetők vagyoni állásához képest szabja meg önkényesen ; hol egy

Még nagyobb tiszteletben részesültek a kolostorokban élő
szerzetesek, kik csakugyan tisztességesebb életet is viseltek, mint
a pópák.
A bosznyák püspökök fenhatósága alatt 374, a herozegovinai
püspökök alatt pedig 135 pópa volt. Görög-keleti kolostor Boszniá
ban 3, Herczegovinában pedig 10 volt.
A török kormány a keresztény nép oktatásával épen nem gon
dolt, azt egészen a papságra bizta ; ez természetesen a hit különbsé
géből indult ki s a gyermekek lelkében a felekezeti gyűlölködésnek
hintette el magvait. A görög-keleti vallású gyermek a higumentől, a
katholikus gyermek a ferenczes atyától, a mohammedán gyermek
pedig az ulemától szívja be a gyűlölséget s ezt sohasem felejti el.
Bosznia és Herczegovina kiterjedése 52,102 • km., e terüle
ten az 1879 jun. 16-kán megejtett népszámlálás szerint 1.184,000
lélek lakik, tehát egy-egy • kméterre 22 esik. A z osztrák-magyar
katonák által megszállt része Novipazárnak 8962 • km., körülbe
lől 143,000 lakossal ; tehát az osztrák-magyar hadseregtől megszállt
egész terület kiterjedése 61,064 • km., lakosainak száma 1.326,453.
Ezekből a novipazári részen kivül a mohammedánokra 448,618, a
görög-keletiekre 496,761, a róm. katholikusokra 209,391, a zsidókra
3439, egyéb felekezetekre 249 esik. Legnépesebb városok : Szerajevo
21,377 1., köztük 14,848 mohammedán; Mosztár 10,848 1., köztük
6421 mohammedán; Banyaluka 9560 lak., köztük 6474 mohamme
dán ; Bjelina 6090 lak., köztük 4560 moh. ; Travnik 5887 lak., köz
tük 3482 mohám. ; Dolnyi-Tuzla 5199 lak., köztük 3918 mohám. ;
bárányt, egy pár tyúkot vagy bizonyos mennyiségű gabnát, hol pedig egy ökröt
vagy tehenet követel.

Thöemmel Gusztáv tudósítása szerint van eset rá, hogy

felserdült ifjak nincsenek megkeresztelve, mert szüléik nem birták az előre kö
vetelt díjt lefizetni. »Mikor a házi atyát temeti el, a legjobb ökröt, mikor a házi
anyát kiséri a temetőbe, a legjobb tehenet veszi el a pópa. A szerajevói metropolitának fizetése 12,000 frt, a többi püspököké (vladika) pedig 7000 frt volna,
de 5 — 8-szor is nagyobb összeget zsarolnak ki.« Mikor Maurer Boszniában járt,
Dionysos volt a metropolita ; elődje részeges korhely volt, évenkint nagyobb
ajándékokat küldött Sztambulba, mint a mennyi a fizetése lett volna, s mégis
roppant vagyont hagyott hátra ; csak prémes díszruháinak értékét is 8000 frtra
becsülték . . . Az alsó papság közül sokan olvasni sem tudnak, a litániát könyvnélkül tanulták meg s a templomban csak úgy tetetik magukat, mintha a
könyvből olvasnák. .

. A fanarióta papok mindenütt egyforma magaviseletet

tanúsítanak. így a tirnovai metropolita az ötvenes évek végén, mint Wutzer.
állítja, bolgár embereket és nőket az eke elé fogatott, hogy a bolgár nemzeti
ébredést elfőj tna.« Hasonló tudósításokat a fanarióta papságról Kanitz könyvé
ben is találunk.

Livno 4597 lak., közttik 2394 mohammedán. A mohammedánok
közöl sokan elhagyták az országot s kivándorlásaik még most sem
szűntek meg egészen. Betelepedések leginkább a monarchia külön
böző országaiból történtek, aránylag legszámosabban Horvát-Szlavonországból, meg Csehországból költöztek be.
Török már eredetileg is kevés volt az országban, tehát nem
zetiségre nézve a lakosok csekély kivétellel mind szlávok. A zsidók
száma aránylag csekély, nagyobb számmal vannak a czigányok.
Bosznia legdélibb részében albánok vagyis arnauták, szórványosan
czinczárok vagyis makedo-oláhok is előfordulnak, de czinczár hely
ség a Tuzla melletti Szlovikon kivül alig van az országban. Számra
nézve a czinczárok kevesen vannak, de ők Boszniának talán legszor
galmasabb lakói. Kereskedéssel s holmi mesterségek (ízesével foglalkoznak; különösen az aranyművességben és építésben tűnnek ki.
Déli Boszniában mint állattenyésztők is kitűnnek.
A zsidók Boszniában is leginkább kereskedést űznek, ezzel a
görög-keleti vallásúak is foglalkoznak, ellenben a róm. katholikusok
a kereskedésben egészen járatlanok.
Az anyagi jóllét tekintetében jelentős előhaladás még nem
tapasztalható. A nép szegény és műveletlen, szükségletei csekélyek.
Nagy beruházásokat sem a kormány, sem magános tőkepénzesek
még nem tehettek; csak néhány bányászati vállalat indult meg.
A gyarmatosításokkal tett kísérletek eddigelé nem sikerültek. A
kormánynak nincsenek oly gazdátlan földterületei, melyekkel szaba
don rendelkezhetnék, az állam birtokában csak erdőségek vannak,
melyeket kiirtani nem volna tanácsos ; a földmívelésre alkalmas
területek vagy a mohammedán földesurak, agák és bégek, vagy a
vakuf birtokában vannak, a jobbágy vagyis kmét tulajdon telekkel
nem bir. Sok mívelhető föld nincsen megmívelve, de azért gazdája
mégis van. A földbirtoki viszonyok méltányos rendezése nem könnyű
feladat, s tetemes költség nélkül teljességgel meg nem eshetik.
A közlekedés előmozdítására annyi történt, mennyi történhe
tett. Új utak épültek, a régi utakat kijavitották, rendezték a postát
és távírót, s a mult évben a Boszna völgyének vasútja is elkészült.
Igaz, hogy e vasút csak ideiglenesnek tekinthető, mert keskeny
vágányú, sok helyen elhamarkodva és rosszul van építve, oly meredek
és oly kanyargós, hogy rendes szállításra alkalmatlan. Külön kis
mozdonyok és kis kocsik járnak rajta. Most még katonai kezelésben
van. Érdekes kirándulást tehetünk rajta Bródtól Szerajevóig.
A vasút Derventig a Száva termékeny, de néhol mocsáros és
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gyakran elöntött lapályát szegi, azután elsőben dombos, majd hegyes
és erdős vidéken kanyarodik át nagy emelkedéssel és igen sok felette
hirtelen kanyargásokkal. Kotorszkónál à Boszna völgyébe ereszkedik alá, mely ott igen széles, nyájas és termékeny. Az » aranyos
Boszna« magas, zöldelő partok között folydogál. Feljebb a völgy
mindinkább összeszűkül, s a táj mind bajosabb és nagyszerűbb
alakot ölt. Azt vélné az ember, hogy Stájerországban utazik, midőn
Dobojtól Kosznán át Maglájig jobbra a magasan felnyulakodó Trebacsko-Berdo tölgyeseit, balra a Paklanicza-Planina bükkeseit és
komor fenyveseit látja, melyek a völgyet összeszorítják. Sasok keren
genék a hegytetők fölött, marhagulyák és juhnyájak legelnek az erdei
réteken. De ez állatok satnyák és soványok, télen-nyáron künn az
erdőben legelnek s így elsatnyulnak. Szántóföldek csak helylyel-közzel
mutatkoznak,búzával, rozszsal, kölessel, de leginkább tengerivel bevetvék, babbal és burgonyával és néhol dohánynyal is beültetvék. Embert
és helységet keveset látni. Lassan haladunk előre, a vasút nagy kerü
lőket tesz, mert minden alagutat és költséges építkezést kikerültek.
Végre a Magláj és Vranduk közötti darabot is elhagytuk, hol a
vadregényes tájképek látásában gyönyörködhettünk, s Zeniczára
érünk, hol a vasút szükségletét tüzelő szerben bőven fedező szén
bányák vannak. Innen tovább a vasút csak a múlt év végén nyilt
meg Szerajevóig. A postaút Zeniczától a Boszna völgyét elhagyva a
670 m. magas Vitrenicza hegységen s ezután a 808 m. magas Kobila Glaván kanyarodik át ; a vasút ellenben a Boszna völgyében
marad, s Viszokán át éri el a szerajevói mezőséget. A Zeniczától
Szerajevóig való szakasza már úgy van épitve, hogy bármikor rendes
vágányúvá alakítható át. A személyforgalom most még csekély, de
az árúforgalom már jelentős, aránylag sokkal jelentősebb, mint a
Doberlin (Novi)- Banyalukai vasúton.
A közigazgatásban elkövetett hibák, az ügyetlen vagy lelki
ismeretlen tisztviselők visszaélései, de leginkább a külföldi izgatások
voltak az okai az új felkelésnek. Kovácsé vies Sztoj an már 1882 július
ban tűzte ki Zubcziban a felkelés lobogóját s 40—60 főnyi csapat
tal kezdé meg a gyilkolást és rablást. Azután kihirdették Bosznia és
Herczegovina számára az új »védtörvényt«, mely szerint mindenki
valláskülönbség nélkül katonai szolgálatra köteleztetik. Ez egészen
új dolog volt a keresztényekre és zsidókra nézve, kik a török uralko
dás idejében a katonáskodásból ki voltak zárva. Az izgatók ügye
sen felhasználták e körülményt a lázadás szítására. Bécsben már
habozni kezdtek, sokan a védtörvény felfüggesztését kívánták, a minek

még roszabb hatása lett volna a népre, mert ezt a kormány félelmé
nek és gyengeségének tulajdonították volna. Sok bajjal és nehézség
gel járt ugyan az ujonczozás, de a nehézségek még sem voltak legyőz
hetetlenek ; igaz, hogy a katonai hatóságok nagyon tapintatosan
jártak el, s hogy a besorozott legények száma aránylag nagyou
csekély volt. 1882. augusztus végén az egész országban be volt fe
jezve a munkálat, csak a Montenegróval határos vidékeken lázong
tak még.
A katonai fegyelem kétségkívül jó befolyást fog gyakorolni
a népre; a kormány szellemi és erkölcsi mívelődését is igyekszik elő
mozdítani. A mohammedámok kiváltságos állását eltörlé, de vallási
szertartásaikat és szokásaikat tiszteletben tartja, meghagyta egyházi
szervezetöket s külön egyházi főhatóságot alakított számukra, a
vakuf, azaz a mecsetek, iskolák és jótékonysági intézetek alapítvá
nyait sem bántotta. Egyszóval a kormány a teljes jogegyenlőséget és
vallásszabadságot érvényesíti.
A két keresztény felekezet újból szerveztetett. Egyességet
kötöttek mind a konstantinápolyi pátriárkával mind a római pápá
val ; ő Felsége az osztrák császár és magyar király nevezi ki a
görög-keleti és római kath. püspököket. A görög-keleti vallásúak
három püspöki megyébe, t. i. a Szerajevói, Zvorniki és Mosztári
megyékbe vannak beosztva ; a Szerajevói püspök metropolitai mél
tóságot visel. A római katholikusok számára az 1881. jul. tett legfel
sőbb intézkedés Szerajevóban egy érsekséget a Banyalukában és
Mosztárban egy-egy püspökséget állít fel, a Trebinyei egyházmegyét
egyelőre a Raguzai püspök alatt hagyja meg. A Szerajevói római
kath. érsek fizetése 8000, a Mosztári püspöké 6000, a Banyalukáé
3000 ftban állapíttatott meg.
A közoktatás ügyét lehetőleg javítani ügyekszik a kormány.
Az eddigi felekezeti iskolákat meghagyta, csak némi felügyeletet biz
tosított magának felettök. 1879-ben 535 mohammedán, 56 görög-ke
leti és 54 római kath. elemi népiskola volt, a mohammedán iskolá
kat 23,603, a keresztény iskolákat pedig 5913 gyermek látogatta ;
az 1882-re vonatkozó hivatalos kimutatás szerint 42 medresze (ma
gasabb iskola) s 631 mekteb (népiskola) volt, melyekben összesen
701 hodzsa tanított és 23,754 mohammedán gyermek tanúit. Keresz
tény felekezeti népiskola 97 volt 130 tanítóval és 5369 tanulóval ;
ezeken kivűl volt 40 közös népiskola 53 tanítóval és 2428 tanúlóval.
Szerajevóban az ország költségén fentartatott egy városi lányiskola ;
egy kisegítő tanítóképző tanfolyam 18 növendékkel ; egy fiúnevelő-

intézet 6 4 növendékkel ; egy görög-keleti gimnázium 8 8 tanulóval ;
egy közös reálgimnázium 1 1 tanárral és 1 2 6 tanulóval; végre még
Travnikban a római kath. gimnázium első osztálya volt megnyitva
3 2 tanúlóval.
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Montenegro és Szerbország.
\ Th. Ritter STEFANOVICS VON VILOVO: Wanderungen durch
Montenegro, Wien, 1 8 8 0 . ; GOPCSEVICS : Montenegro und die Mon
tenegriner, Leipzig, 1 8 7 7 . ; Dr. BERNHARD SCHWARZ: Montenegro,

Schilderung einer Reise durch das Innere, nebst Entwurf einer
Geographie des Landes, Leipzig, 1 8 8 3 . ; ERÖDI BÉLA: Montenegro,
Földrajzi Közlemények, IV. köt. ; MONTENEGRO, von J. G. A., Aus
land, 1 8 8 3 . ; KANITZ: Serbien, Historisch-Ethnographische Reisestu
dien aus den Jahren 1 8 5 9 — 1 8 6 8 , Leipzig, 1 8 6 8 . ; UGYANAZ : DonauBulgarien und der Balkan, Leipzig, 1 8 7 5 — 1 8 7 9 . ; KÁLLAY BÉNI

A szerbek története, Budapest, 1 8 7 7 . ; UGYANAZ: Szerbia és a forra
dalom kezdete, Budapesti Szemle, 1874-diki évfolyam; SZABÓ JÓZSEF :
Utazási jegyzetek Szerbiáról, ethnographiai és földrajzi tekintetben,
Földrajzi Közlemények, 1875-diki évfolyam.

I.
Montenegro fejdelemség ; Montenegro neve, fekvése, hegyei, vizei, e'ghajlata,
terményei, népessége, jelen állapota, helységei.

A Kattarói tengeröböl, a Lim, Drina és Moracsa forráscserme
lyei, meg a Szkodrai tó fölött magas és hegyes kis ország emelkedik,
mely hegyi várhoz, megközelíthetetlen fellegvárhoz hasonlít. A z ola
szok Montenegrónak, a törökök Karadaghnak, a benszülöttek Czernagovának *) nevezik. Nyers, de szabadságszerető és vakmerő vitéz*) Mindhárom név ugyanazt jelenti, t. i. Fekete hegy. Honnan ered ez
elnevezés ? Némelyek az ország hegyeinek szinéről származtatják, de ezek leg-

ségű lakosai évszázadokon keresztül védelmezték hazájokat a török
hódítók ellen. A szerb népség, mely e sziklafészekben megtelepedett,
mindenkor nevezetes szerepet vitt ; majdnem minden nagy mozga
lom, mely a szerb nemzet sorsára befolyást gyakorolt, onnan indult
ki. E kis ország a szerbektől megszállt legdélnyugatibb tartomány
volt ; egyik fő völgy érői Czetának, egykori Dioklea városról, Diokletianus római császár szülőhelyéről, pedig Duklyának nevezték. Ez
volt ősi fészke a Nemanyák nemzetségének, mely a szerb tartomá
nyokat egy hatalmas birodalommá egyesítette. A Rigómezőn vívott
szerencsétlen csata (1389) után a szerb birodalom felbomlott; tar
tományai egymásután a töröknek hódoltak, csak a kis sziklafészek
nem akart meghunyászkodni.
Lakosai törhetetlen makacssággal folytatták a háborút a fél
hold ellen, mindazáltal az egész tartományt meg nem védelmez
hették ; keleti vidékeit a törökök, éjszaknyugati részét pedig a velen
czeiek szállták meg. Velencze az egész országra tart vala jogigényt
s ez igényét a Pozsárováczi békekötés alkalmával a Magas portának
engcdé át. Azóta a törökök új meg új erőlködéseket tettek az ország
elfoglalására ; vérök patakokban omlott, mind hiában. Győzelmeik
is vereségek voltak, a czernagoraiak nem tágítottak, sőt ismételve
ők léptek fel támadólag. Erkölcsi és anyagi bátorítást és segítséget
az orosztól kaptak ; valahányszor az beléakart kötni a törökbe,
mindannyiszor ők is fegyvert ragadának.
A czernagoraiak leghívebben őrizték meg a szerbek ősi szoká
sait, családi, nemzetségi, társadalmi és állami szerkezetét. A régi
fejdelmi család kihalta után a világi és egyházi főhatalmat 1515 óta
a néptől szabadon választott vladika gyakorolta, ki az 1485-ben
alapított Czetinye kolostorban lakott. 1702-ben a vladikai méltóság
nagyobb részt egészen meztelenek és szikláik szürkésfehérek, itt-ott vörhenye
sek. Lehet, hogy hajdan erdővel voltak fedve, de az erdők csak lombfákból, leg
inkább bükk- és cserfákból állhattak, semmi esetre pedig sötétlő fenyőfákból,
melyek itt csak 1200—1500 m. magasságban teremnek. Schwarz úgy véli, hogy
a »fekete« jelzőt átvitt értelemben kell venni, úgy hogy az borzalmast, ijesztőleg fenségest jelentene, s hivatkozik arra, hogy a szlávok ősi istenei Szvantevit
és Czernibog voltak, amazt mint a világosság, jóság és tisztaság, emezt mint a
sötétség, gonoszság, borzalmasság és titokszerű fönségesség istenét tisztelték.
Czernibognak mindenütt a zord, rideg, borzalmas hegyek voltak szentelve, itt
talán a messziről látható fenséges alkotású Lovcsen hegy volt Czernibog szék
helye, a szerbek Parnaszusa, tehát ezt nevezték el Feketehegynek, s e nevet
azután az ország egész nyugati részére terjesztek ki, míg keleti részét Berdánalc
nevezik.

a Nyegusból származó Petrovics nemzetségben örökössé lett. Ugyan
ebben az évben a Czernagorában élt összes mohammedánokat megöl
ték és szövetséget kötöttek az orosz czárral, kinek azóta nagy befo
lyása volt az országra ; az új vladikát is az orosz metropolita szentelte
föl. Mint püspök, a vladika meg nem házasodhatott, méltósága tehát
csak atyjafiaira szállhatott.
1852 óta a fejedelmi méltóság el van választva a püspöki hi
vataltól ; első örökös fejedelem Petrovics Dániel (Danilo) volt ; en
nek 1860-ban történt meggyilkoltatása után fia I. Miklós (Nikita)
lett fejedelemmé.
Banilo keményen, de igazságosan uralkodott, sok üdvös újítást
létesített, különösen a nép nevelését is törekedett előmozdítani. De
népének erkölcseit és szokásait meg nem változtathatta. Az ország
oly terméketlen és szegény volt, hogy gyakran az inség, még gyak
rabban a harcz és kaland utáni vágy ösztönözte a hegyi lakosokat
a szomszédos tartományokba való beütésekre és rablójáratokra. A
határvillongások sohasem szűntek meg. Végre a törökök boszút for
ralva, Omer pasa vezérlete alatt 60,000 emberrel támadák meg az
országot (1853). Omer pasa talán elgázolja a maroknyi népét, ha
Ausztria és Oroszország közbenjárása a győzelmes török hadakat
az ország elhagyására nem kényszeríti. 1858-ban Montenegro ismét
talpra kelt, mikor Herczegovina fellázadt. Omer pasa újra nagy erő
vel készül a nyugtalan hegyi nép megfenyítésére ; megint a nagyha
talmasságok közbevetik magukat s békét közvetítenek (1862),
melyben Montenegro a szultán felsőségét névleg elismeri. De 1876ban újra feltámad, néhány török várat elfoglal, 1877-ben fegyver
szünetre lép, de azt csakhamar megszegi, mikor az orosz nyílt hábo
rút indít a török ellen. A Berlini békeszerződés teljes függetlenséget
biztosít neki s határait tetemesen kiterjeszti.
Azelőtt Montenegro csakugyan igen kicsiny volt, körülbelől
csak 5400 • km. foglalt magában, s úgyszólván csak két termékeny,
mívelhető völgy volt benne, t. i. a Czéta és Czermnicza völgye. A rémítően kopár kősivatagra és borzasztó sziklahegyek közé szorult
népecske hazájának szegénységét, kietlen rideg voltát annál inkább
érezhette, minél kecsegtetőbb színben tűntek fel szeme előtt a kör
nyező gazdag és termékeny vidékek, melyek vérrokonaik birtokában,
de a gyűlölt hitetlenek (törökök) uralkodása alatt voltak. Ha szűk
hazájok magas határormairól a czernagoraiak széttekintettek, lábuk
alatt látták elterülni : nyugat felé a csillogó tengert s a déli növény-.
zetében zöldelő gazdag partvidéket ; dél felé a Szkodrai tó ragyogó

tükrét s a Podgoriczai lapályt ; éjszak felé a Niksicsi havasi réteket,
kelet felé Kolasin termékeny mezőségei t. A Kom tetejéről még Gruszinye és Pláva szép fonsíkjain is legeltethetek szemöket. Mindezen
határos területek termékenységöknél és gazdagságuknál fogva nagyonis elütöttek kopár sziklás országuktól, s nem csoda, hogy azok
nak birtoka után kiolthatlan vágygyal sóvárogtak.
A Czéta majdnem a kis ország közepén folyik éjszakról délre,
de völgyének csak középső szakasza tartozott Montenegróhoz, felső
és alsó szakasza, t. i. Niksics és Podgoricza környéke a törökök bir
tokában volt, sőt ezek Szpus sziklavárát is birták, mely Niksicscsel
együtt a kis országot épen a középen annyira összeszorítja vala, hogy
azt majdnem két külön, nyugati és keleti részre osztotta.
A Berlini békeszerződés Montenegro területét mind dél, mind
kelet és éjszak felé terjeszté ki. De a czernagoraiak vágyai még nin
csenek kielégítve ; nem érik meg azzal, hogy Antivárit és. Dulcignót,
tehát a Punta Yolviczától a Bojána torkolatáig terjedő tengerpar
tot kapták, ők a Kattarói nagy öblöt és környezetét is szeretnék el
foglalni ; a Szkodrai tó éjszaknyugati fele s a Podgoriczai lapály sem
elégíti ki, a Bojána folyót egész hosszában, Szkodrát s az egész tavat
óhajtják s más területeket is követelnek még, melyek a török birto
kában vannak. A »német« és török szomszédság nem tetszik nekik,
s támaszkodva az oroszra folyton reménykednek.
Montenegro egészben véve hegyes felföld ; nyugati része a
Czéta mélyen bevágódott völgyéig tömeges, fönsíkszerü emelkedés,
melynek közepes magassága 700 és 800 m. között változik. Nyugati
szélén párkányszerű duzzadás van, mély legnagyobb magasságát
a Sztirovnik csoportjában éri el, hol a Lovcsen *) messziről látható,
koporsóhoz hasonló orma 1723 m. magas. E párkányhegység felette
meredek és szaggatott lejtőkkel ereszkedik a tenger felé, s kisebbnagyobb csúcsokkal van tetézve, de befelé, a Czéta völgye felé min
denütt a fönsíki alakúlat uralkodik, a kidudorodó egyes hegycsúcsok,
csoportok és ormok viszonylagos magassága csekély, s mindannyian
szigetszerű kis fönsíkok, tetejök rendesen lapos levén. Altalános ma
gasságuk éjszakról délre menve mindinkább fogy. A z ország legéjszakibb határán, a Piva és Tara egyesülésétől délnyugatra emelkedő
hatalmas Maglics magassága 2347 m., az ettől délre eső OrlovoBerdóé 1954 m., az odább délnyugatra levő Dobreliczáé 1913 m. ;
ugyanekkora magassága van az elhírhedt Duga-hágó éjszaki végén
*) »Lovcsen« loucs-tól származik, mely szó szurkosfenyőt jelent.

emelkedő Golijdnak. Bilek és Niksics között sok magános kúp dudo
rodik ki a fönsíkból, de azok már sokkal alacsonyabbak ; köztük leg
magasabbak a Kita (1225 m.) Niksicstől nyugatra ; a Vardar (1513
m.) és Sztrasicze (1225 m.) odább nyugatra. Klobuk s a Czéta völ
gye között a Puszti-Liszácz 1448 m., Riszano és Danilovgrád között
a Kcsevo-Liszdcz 1134 m. s a Danilovgrádhoz közelebb eső Goracs
1423 m. magasságot érnek el.
Azután délfelé a kiemelkedő hegyhátak mind gyérebbek és
alacsonyabbak ; közöttük legmagasabb a Sztavor (1220 m.), mely
DobrotátóHceletre és Czetinyétől éjszakra esik. A Grad ina Budua
felett már csak 644 m.
Miként az egyes hegyek, úgy az egész fönsík is éjszakon leg
magasabb s délfelé lejtősödik. Gaczko környékén a fönsík 1000 m.,
Korita környékén is még 996 m. magas; de Trebinye és Niksics
között a fönsík magassága csak 800, Czetinye környékén pedig már
alig 700 m.
Nyugati Montenegro sziklás fönsíkja tehát korántsem sima
lapály, ellenkezőleg mindenütt hápa-hupás, mindenféle alakú ma
gaslatok kerek- vagy teknőalakú mélyedésekkel, töbörökkel válta
koznak; egyszóval azon fensík a dalmátországi és herczegovinai
karsztnak hasonmása. Száraz kősivatag, melyet csak itt-ott szakasz
tanak meg termékenyebb mélyedések. Csakugyan igaza van a czernagorai legendának, hogy az Úristen zsákja, mikor arra járt, kiszakadt
s a kő mind kipottyant belőle.
Más alakúlatokat találunk keleti Montenegróban ; itt a& éj
szakról délre vagy délről éjszakra vonuló, majdnem egy közű s mé
lyen bevágódott völgyek a területet megannyi külön szelvényekre
osztják, melyeken változatos hegycsoportok, gerinczes hegysorok
emelkednek. Ez a Berda, a Magas hegység, ellentétben az egyhangú
fönsíkkal. Az ország ezen keleti részében négy fő hegytömeget kü
lönböztethetünk meg. Az első a Czéta és Moracsa között emelkedik?
éjszak felé a Kernovói magas havasi legelők által a nyugati fönsík
kal függ össze, dél felé a két völgy egyesülésénél mint félsziget éke
lődik ki. Közepes magassága 1000—1200 m., s e magas talpazaton
vadul szaggatott sziklás hegyek könyöklenek, melyek a Moracsa
völgye felé meredek fokozatokkal, a Czéta völgye felé pedig, neveze
tesen Osztrog kolostor környékén, szédítő sziklafalakkal ereszkednek
alá. A z egész hegytömeg felette zord és egyes vidékei merőben nép
telenek. Legmagasabb hegycsúcsa az Osztri Kuk (2300 m.) ; jóval
alacsonyabbak: a Maganik (2018 m.), az ettől éjszakra eső Leberszt-

nik (1824 m.) s a nyugatra lévő, gúlaalakú Prekomicza (1893
m.) is.
A második hegységi tömeg az előbbitől keletre a felső Moracsa
és Tara völgyei között terjed el. Kisebb és szelídebb alkotású mint
az előbbi, azért jobban van megmívelve és népesítve. Legmagasabb
tetője a Szto (2232 va.) ; sokkal alacsonyabb az Osztrovicza (1739
m.) de vele majdnem egyenlő magasságú az odább éjszakra hosszan
elnyúló Gradiste (2181 m.).
A harmadik hegységi tömeg a Tara és Lim között legnagyobb
részt Boszniában terjed el, déli része pedig a Kom hatalmas csoport
jára támaszkodik. Közepes magassága 1200—1400 m.. Egyes hegy
csúcsai 400—500 méterrel magasabbak. Sokkal büszkébben tornyo
sul a Kom,melyhópalástját csak néhány hétre veti l e ; három csúcsa
közöl a legnagyobbik 2448 m. magas. Nagy magassága van a Vizitornak is, mely odább kelet-délkeletre az ország határán emelkedik
(2114 m.).
A negyedik hegységi tömeg az ország éjszakkeleti részében a
Piva és Tara völgyei között' terjed el. Ez általában és viszonylag is
a legmagasabb, legzordabb és legszaggatottabb. Közepes magassága
majdnem 1500 m. s e magas talpazaton hatalmas hegycsoportok
könyöklenek. Valamennyi közöl a Dormitor a legmagasabb ; a Bal
káni félsziget egyik hegyóriása, büszkén emeli fejét az égnek s kivált
a Savnikei völgyből tekintve, nagyszerű látványt nyújt. Széles vállán
tiz csúcs ül, a középső a legmeredekebb és legmagasabb, a svájczi
» Matterhorn «-ra emlékeztet ; magassága 2483 m. Hótömegei nyár
derekán is alig olvadnak el.
A többi kiemelkedő hegyek közöl, melyek a Dormitortól dél
nyugatra és délkeletre esnek, a Burucskovácz, a Verchovi-Pocsardcz,
a Sztardcz s a Jablanov szintén meghaladják a 2000 métert ; de a
feljebb említett Gradistével szemben nyugatról keletre vonuló Szinyava-Planina csak hosszú lapos hegygerincz, melynek közepes ma
gassága 1800 m.
Keleti Montenegrónak tehát körülbelől olyan alkata van, mint
Boszniának és Albániának, egészben véve magasabb, de tagoltabb,
mint az )rszág nyugati része.
A z ország déli nyúlványán, mely az Adriai tenger és Szkodrai
tó között terjed el, a dalmát partvidéki párkány hegység mindjobban
összeszűkül s a 899 m. magas Szuturmáni *) hágótól kezdve mindkét
*) Szuturmán annyi mint görgeteg helye.

oldalra meredekül ereszkedő gerinczczé alakúi, melyet legmagasabb,
(1569 m.) csúcsáról Rumija hegységnek neveznek. Ej szaknyugatról
délkeletre húzódik mint bástyafal ; közepe táján egy rövid, de mere
dek oldalágat délre ereszt, mely Antivárit félkörben veszi körül, s
az 1334 m. magas Lizin hegy gyei végződik. A főgerincz délkeletre
vonul, de azután két ágra szakad ; egyik rövid ága délre a Sász tó,
másik nagyobb ága pedig keletre Szkodra felé húzódik ; amaz a 480
m. magas Katerkol, emez pedig az 572 m. magas Tarabos hegy gyei
végződik, Szkodrától délnyugatra.
Ezek szerint Montenegro nagyon is hegyes ország, mindazon
által zord ridegsége, borzalmassága nem annyira hegységeinek ábrán
dos alakulataiban, mint inkább abban rejlik, hogy legnagyobb része
meztelen kopár sziklahalmazokból áll.
Egészben véve az ország felszíne keletről nyugatra menve is
lejtősödik a partvidéki peremig, de éjszakról délre menve lejtősödése
sokkal nagyobb, mert ebben az irányban a kis ország a Dormitor
havas csúcsairól a Szkodrai tó s a tenger verőfényes síkságaira eresz
kedik alá.
A nyugati részen mindenütt a krétaféle mészkő uralkodik ; a
keleti vidékeken szintén a mészkő túlnyomó, de az részint a triász
hoz, részint a jurához tartozik, helyenként pedig más kőzetek is
mutatkoznak, nevezetesen homok- és palakő, továbbá zöldkő és
-szarúkő. Végre a déli vidékeken harmad- és negyedkori rétegek
uralkodnak.
Hasznos ásványokban és érczekben nagyon szegény az ország,
csak vasérczeket találtak imitt-amott. A Czermnicza völgyének nyu
gati oldalán, Bukovik falunál, egy kőolajos forrás van.
Czernagora nyugati részében a források nagyon ritkák s egyet
len egy állandó csermely sincsen. A záporesők ugyan elég bővek,
kivált tavaszszal és őszszel, de a viz a meztelen sziklalejtőkről ha
mar lefolyik vagy pedig a rostaszerű talajban eltűnik.
A Berdában a források gyakoriabbak és rendesen bővizűek ;
számos patak és folyócska is van ott. Nevezetes, hogy a nagyobbacska
folyók egymással egyközűek, noha vagy délről éjszakra, vagy pedig
éjszakról délre folynak. A Lim, Tara és Piva éjszaki irányban foly
nak s az országot elhagyván, a Drinával egyesülnek, mely a Dunába
ömlik ; ellenben a Moracsa, Czéta és Ééka délfelé folynak s az or
szágban maradván, a Szkodrai tóba ömlenek. Mindezen folyók mé
lyen vannak bevágódva, de medrök általános magassága nagyon
különböző, legmélyebb a Czéta völgye, melynek talpa az eredetétől

lefelé 20—30 km. távolságban már csak 100, alább pedig csak 50
m. magas ; míg a Moracsa völgyének magassága a Moracsa-mon os
tornál még 400 m., a Tara völgyéé pedig Kolasinnál 900 m. A
Ozétának egészben véve csekély esése és lassú folyása van, de erede
téhez közel rémítő szakadékban eltűnik s egy darabig föld alatt
folyván, magas vízeséssel rohan alá a középső szakaszába. A Réka
tulaj donképen csak a Szkodrai tónak oldalága s azért úgy szólván
semmi folyása sincs ; a többi folyók esése és sebessége igen nagy. A z
éjszakra menő folyók a Dormitor és Kom magas hegy tömegein na
gyon sok forráspatakból erednek s azután is számos erekkel öreg
bednek, ellenben a. Moracsának és Czétának kevés mellékvize van ;
a Czétába csak a Szusicza, a Moracsába pedig a Mertvicza ömlik;
miután a két folyó egymással egyesült, kivált a Podgoriczai lapály
ról kap még néhány mellékvizet.
A z említett folyók közöl hajózásra csak a Réka alkalmas ; ez
egy sziklabarlangból mint hatalmas forrás tör ki, egy kilométer
nyi folyás után a hasonnevű városnál medre már több méternyi
mélységet mutat s így mint keskeny, de mély ága a Szkodrai tónak
10 km. hosszában igen is alkalmas a hajózásra.
Ugyancsak hajózható folyó a Bojána, mely a Szkodrai tóból
szakad ki, tehát az ebbe ömlő összes vizek, a Moracsa, Czermnicza,
Réka stb. közös lefolyása. Nagyon jelentős, 30 km. hosszú, 5 — 10
m. mély folyó. Baj az, hogy az Albániából jövő Drin néhány évtized
előtt útat vájt magának a Bojána felé s most nagyobbik ágát ebbe
bocsátván, vizét felduzzasztja és medrét eliszapolja. Szabályozni kel
lene tehát a Bojánát s a Drin ágát elzárni tőle.
A Szkodrai tó csak felerészével tartozik Montenegróhoz ; az
nagyon szép medencze, a Bódeni tóra emlékeztet; éjszakkeleti és
déli oldalán az alföldi lapály terűi, éjszakkeleti és déli oldalát dombozatok, nyugati oldalát pedig meredek és magas hegyek szegélye
zik. Hossza 40, szélessége 12 km., mélysége 4—6 m. Sok hal tenyé
szik benne; különösen egy apró halfaj, mely a szardellához hasonlít,
tömérdek mennyiségben látogatja. A benszülöttek szkoroncznak ne
vezik, megszárítják s így eszik.
Éghajlati tekintetben Montenegro igen nagy különbségeket
és ellentéteket mutat. Legkellemetlenebb az éghajlat az ország
nyugati részében, hol a tél nagyon kemény s a nyár nagyon forró ;
a légmérsékleti változások egy nap alatt is igen szélsőségesek ; pl.
Czetinyében délben 25° C. meleg lehet, a rákövetkező éjszaka pedig
kemény fagy állhat be. A bóra is gyakran dühöng ott. Sokkal kedBUNFALVY:
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vezőbb és egyenletesebb az éghajlat a Berdában, hol a szélsőségek
nem oly nagyok. Igaz ugyan, hogy a magas hegyeken, úgyszólván,
folytonos tél van, de a völgyekben a tél enyhe s a nyár sem igen forró.
Kivált a Czéta völgye nagyon kellemetes, A Moracsa völgye már j ó 
val hűsebb s még hűsebbek a Tusina, Lim és a Tara völgyei, a Niksicsi és a többi magas főnsíkok. Ellenben a déli partvidékeken, Antivári
és kivált Dulcigno környékein, úgy szólván, folytonos nyár van.
A z éghajlati és magassági nagy különbségek és ellentétek
szerint a növényzet is nagyon kölönbözik. Az erdei fák körülbelől
1800 m. magasságban végképen eltűnnek; az 1200—1800 m.magas
vidékeken fenyők, még pedig leginkább tengeri fenyők nőnek, de
csak a Vojnik, Dormitor és Kom hegycsoportokban s a Czéta és
Moracsa közötti planinákon vannak még kisebb-nagyobb erdők. A
400 és 1200 m. magas vidékeken leginkább bükk- és cserfák terem
nek ; gyakori a diófa, szilva- és birsalmafa is. Végre a mélyebben
fekvő völgyekben és partvidéken a mirtus, babér, olaj, narancs és más
déli gyümölcsfák díszlenek.
A mezőgazdaság még nagyon kezdetleges, leginkább csak ten
gerit termesztenek ; szőlőt a Czéta és Czermnicza völgyeiben, dohányt
Podgoricza környékén termesztenek.
Nyugati Montenegro meztelen karsztvidékein az állatvilág
is nagyon szegényes, sokkal gazdagabbak emlősökben, madarakban,
halakban stb. a keleti és déli vidékek. A Dormitor, Kom és a Czéta
meg Moracsa közötti hegycsoportokban a medve és farkas elég
gyakori ; a legmagasabb hegyeken a zerge is mutatkozik.
A baromtenyésztés el van hanyagolva ; leginkább kecskét és
juhot tartanak.
Montenegro mostani kiterjedése körülbelől 9475 • km., lako
sainak számát azelőtt sokkal többre becsülték, t. i. 250—300,000-re
tették; a legújabb népszámlálás szerint az új szerzeményekkel együtt
a népesség csak 160,000 lélekre rúg; ezekből 75,000 filakos, tehát
a nők túlnyomók. Köztük 15,000 mohammedán s 5000 római kath.,
a többbi 140,000 görög-keleti. Nyelvre nézve valami 5000 albánon
kívül mindnyájan szerbajkúak. A mohammedánok közöl sokan
elhagyták az országot, mikor a montenegróiak a nekik átengedett
területeket megszállták.
A milyen az ország, olyanok az emberek. A mit a spártai tör
vényhozó szigorú törvényeivel akart elérni, azt itt maga a természet
miveli : kemény, megedzett, nyers ember fajtát nevel. Büszke, kato
nás magatartású, szálas emberek a czernagoraiak, széles vállúak,

barnaszemüek, nyílt tekintetüek ; nagy orruk van s többnyire még
nagyobb a bajuszuk. Öltözékek festői, férfias. Hosszú fehér nyitott
kabát posztóból, vörös mellény, térdig érő kék vagy barna s igen bő
bugyogó, az alsó lábszáron fehér fűzős kamásli, s ugyancsak fűzős
czipő vagyis bocskor (opánka). Fejőkön a nemzeti szerb fekete sipka
félre csapva, rajta a szerb Nappal s a vörös ellenzőn a fejedelem
nevének kezdő betűivel, I Nikita ; a derék körűi széles tüsző, mely
ben hatalmas, kövekkel és gyöngyökkel kivert agyú forgópisztoly, a
mankóforma markolatú rettenetes handzsár, mely arra is jó, hogy
földbe szúrva nyugvópontot szolgáltat a puska csövének, mikor fekve
lőnek. A terjedemes tüszőben van még a dohányzacskó, pénzes er
szény, tölténytáska, lőporszarv, kova, tapló, néha zsebkendő s egyéb
apróság. A hosszú pipaszárt sem hagyják otthon. Egy nagy kendőt,
melyet sukának neveznek, vállra vetve úgy viselnek mint a skótok
a plédet.
A férfiak csak a fegyvert szeretik forgatni, pohár bor mellett
egymásnak regélik az ősök s a maguk hőstetteit, melyeket sok köl
tői népdal örökít meg, munkában nem igen kopik el a kezök. A házi
munkát az asszonyok végezik, a mezei munkát is rendesen ők látják
el, s a mi eladni valójuk van, azt is ők viszik a városba a vásárra.
A mindenfélével megterhelt lovat, öszvért vagy szamarat ők hajtják
s gyakran még maguk is nagy terhet czipelnek a fejőkön vagy hátu
kon, mialatt szabadon maradó kezökkel harisnyát kötnek vagy az
övükbe szúrt guzsalyról a kendert fonják. A nők viselete nem oly
festői és czifra mint a férfiaké, rendesen fehér és fekete szövetből készült. Általában véve a nők jóval kisebb termetűek mint a férfiak,
de inaik nagyon erősek, a meredek sziklás utakon oly fürgén mász
nak föl s alá nagy teherrel megrakodva, mint a férfiak, kik csak a
fegyvert viselik. Ezek pedig a hires alpi hegymászókon is túltesznek,
csak a kecskék és zergék versenyezhetnek velők. Leány korukban
csinosak a nők, de szépségöket a nehéz fárasztó munka és sok nélkü
lözés csakhamar elhervasztja.
A vitézséget, hű ragaszkodást hazájokhoz és vallásukhoz, kitartó
szívósságot, testi erőt, büszke önérzetet, a családiasságot, mértékle
tességet, gyors felfogást nem lehet a czernagorai emberektől elta
gadni, de sokan ravaszságot, makacs önfejüséget, lustaságot, munka
kerülést és kegyetlen indulatot tulajdonítanak nekik. Annyi bizonyos,
hogy eddigelé legkedvesebb foglalkozásuk a háború volt s hogy e miatt
igen nyers erkölcseik és szokásaik vannak. Az anyagi és szellemi
miveltség tekintetében nagyon elmaradtak ; az ipar és kereskedés, a
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tudomány és művészet nem honosodhatott meg kebelökben. Hegyes
rideg hazájokban a közlekedés felette bajos, nincsen hajózható folyó
s nincsenek csinált utak. A z első út, mely az országban épült, az az
ösvény, mely Kattaróból az 1137 m. magas szédítő meredekségű
Krsztács hegyen át Nyegusba s onnan Czetinyébe visz. Oly mere
dek s gyakran oly szédítő mélységek szélén kanyarodik el, hogy
veszélyes rajta járni, kivált mikor a bóra dühöng. Szekérrel egyál
talában nem járható. 1842 óta osztrák katonatisztek készí
tették. Más kocsival járható új út Kattaróból elsőben délnek tart
Budua felé s azután a Lovcsen oldalán kanyarodik át nyugatra s
így nagy kerülővel éri el Nyegust és Czetinyét. Ezen út csak 1881ben készült el. Ugyanebben az évben Czetinyéből Rékába s Virbazárból a Szuturmáni hágón át Antiváriba való utakat kezdek csi
nálni. Más útak még nincsenek.
A népnevelés bizony el van hanyagolva. Igaz, már 1870-ben hir
dették ki a törvényt, mely a fiúgyermekekre nézve az általános iskola
kötelezettséget rendeli el ; 1876 előtt összesen 52 népiskola volt 62
tanítóval és 3159 tanúlóval, de az említett évben a török háború
miatt a legtöbb iskola bezáratott s 1880-ban csak 22, 1882-ben
pedig 35 iskolában folyt a tanítás ; a tanúlók száma 2045 volt, ezek
közöl 138 leány; külön leányiskola csak kettő volt, egy Czetinyében
s egy Podgoriczában.
Ugyancsak Czetinyében egy pap- és tanító-nevelő intézet volt,
ezt 1876-ban bezárták, s még 1882-ben sem nyitották meg újra.
Czetinyében van 1881 óta egy reálgimnázium s egy leánynevelő
intézet ; az utóbbit néhai Mária orosz czárné alapította, egy orosz nő
az igazgatója.
Oly helység, melyet városnak neveznek, az egész országban
csak 12 van ; ezek Czetinye, Nyegus, Réka, Virbazár, Szpus, Danilovgrad, Andrijevicza, Kolasin, Niksics, Podgoricza, Antivári és
Dulcigno. A falvak jobbára egymástól messzire szétszórt házcsopor
tokból vagy egyes házakból állanak, A házak a városokban is
többnyire csak kissé tisztességesebb kunyhók ; az elszórt egyes házak
rendesen csak egy szobából állanak, melynek nincs ablaka ; a ké
ményt sem ismerik. — Gyakran a házak emeletesek, akkor földszint
az istálló van, a fölötte való helyiség pedig lakószobául, konyhául és
kamarául is szolgál.
A z ország fővárosa Czetinye ; de ez is tulajdonképen csak
falu, mely terméketlen karsztvidéken fekszik, közepén egy 500 lépés
hosszú, 30 lépés széles főutcza szeli keresztül, öt szál élőfával, több-

nyire egyemeletes cserépzsindelylyel fedett házakkal, de ezek között
zsúppal födött alacsony és ablaknélküli házikók is vannak. A főúttal
egyenközű vonalban egy másik utcza húzódik el, de ennek mái' csak
az egyik felén van ház. A két utczát alig 100 lépés hosszú sikátorok
kötik össze. Az egész városban nincs egyetlen kétemeletes ház.
Lakosai száma alig éri el a 3000 lelket. Főbb épületei : a főutcza
déli végén egy vendéglő, földszintjén jobbra a kávéház, balra az
étkezőterem, hátúi egy ólvasószoba, az emeleten 12 vendégszoba. A
vendéglőtől balra van a leánynevelő intézet, jókora épület 11 ablak
kal az utczára. A vendéglőtől 150 lépésnyire egy kis tér van, köze
pén egy kút, déli oldalán a fejedelem palotája. Ez egyszerű, zöldre
festett, egyemeletes, cserép zsindelylyel fedett ház, olyan mint a
magyar alföldi kastélyok szoktak lenni. Homlokzatán 8, oldalán 6
ablak van zöld redőnyökkel. Feltűnő rajta az erkély a fejedelmi
czimerrel, a kétfejű sassal. A kastélyt kőfal keríti, melyen belül né
hány fa zöldéi. A kapunál őrállomás van ; a testőrök száma 60,
havonkint felváltják egymást. Szemben a fejedelmi palotával van a
trónörökös, Danilo herczeg kastélya, ezzel szomszédos a néhai Danilo
fejedelemnek palotája, melyben most miniszteri hivatalok vannak
elhelyezve ; az egy nagy emeletes épület négy saroktoronynyal s
26 ablakkal a homlokzaton. E mellett áll a régi kolostor, a vladikának székhelye. Ezt a törökök sokszor leégették, de mindannyiszor újra
fölépítették. A kolostor magas sziklán épült, melyen legfelül kerek
vastag torony áll, tetejében egy haranggal. Közelében más toronyféle
építmény látható, mely szélmalomra emlékeztet, az a »kula« vagyis
torony, melyen azelőtt a levágott török fejeket tűzték ki. — A kolos
torral szemben a városi templom áll, kupolás de különben jelentékte
len épület. A főutczában van a hivatalos újság kiadóhivatala s néhány
konszuli lakás. Bolt nincs, csak néhány dohányárus van. A palotával
szemben levő keresztutczában a posta- és táviróhivatal van, azon
utczán át a kórházhoz jutunk, mely a keleti hegylejtőn épült.
Danilovgrad, a Czéta völgyében az előbbi fejedelemtől alapított
új városka, egészen szabályos utczákkal és csinos házikókkal, de
különben semmi nevezetesség nincs benne. Ezt akarják az ország
fővárosává tenni.
Jelentősebbek azon városok, melyek a töröktől elvett terüle
teken fekszenek: Antivári és Dulcigno tengeri városok, továbbá
Podgoricza, Szpus és Niksics.
Antivári nevét onnan vette, hogy az olaszországi Barival szem
ben fekszik ; a tulajdonképeni város egy meredekoldalú földháton

épült, erős kőfalakkal, bástyákkal és tornyokkal volt megerősítve.
Ennek éjszaki oldalán a völgyben a külváros terül el. Kikötőjéül
a Volviczai földnyelv éjszaki oldalán levő tágas tengeröből szolgál,
mely 5 kilométernyire esik a várostól. A czernagoraiak másfél hó
napi ostrom után 1877 decz. 28-kán szállták meg a várost, miután
vára és kerítőfalai félig rommá voltak lőve. Utóbb a lőpor-toronyba
villám csapott be, s e felrobbanás teljesen tönkretette a várat. A
kikötő nagyon el van hanyagolva, csak néhány házikó van a Volviczai
hegy fok aljában.
Dulcsinyo (olaszul Dulcigno, törökül Olgun) közvetetlenül a
tenger mellett emelkedő hegyfokon épült váron kivűl, melyben csak
kevés lakóház van, s mely most csaknem egészen el van hagyatva,
jobbára a széles völgyben terül el, mely kelet felé a Bojána lapályára ereszkedik. Házai szét vannak szórva és sűrű facsoportok kö
zött rejtőznek. A tenger mellett csak néhány szűk útczácska van.
Ezt a tengeri várost és erősséget a törökök sokáig vonakodtak át
adni. Kikötője nagyon kicsiny s be van iszapolva. Tengeri forgalma
egészen jelentéktelen.
Podgoricza az ország legnépesebb és legélénkebb városa, szép
és termékeny lapály szélén fekszik; szintén meg volt erősítve; a
magános dombon épült várat részint a montenegróiak ágyúzásai,
részint a villám által okozott felrobbanás dönték romba. A mecse
tek és minaretek tanúsítják, hogy a város lakosai túlnyomóan mo
hammedánok.
A város környéke érdekes ; éjszakra a Moracsa és Czéta össze
folyásánál feküdt Dióklea, melyből alig maradt meg néhány nyom ;
éjszakkeletre pedig Medun sziklavár fekszik, mely egy meredek és
magas hegygerincz résében mint valami sasfészek épült.
Szpus vára egy magánosan emelkedő kúphegyen épült, mely
az egész környéken uralkodik. A város nagyobb része a hegy aljában
terűi el, rendetlenül van építve.
Niksics sokkal nyájasabb város, csinos házikói hosszú sorban
terjednek el, egy sziklaorom aljában, melyen festői vártornyok lát
szanak.
A Berlini békeszerződés 29-dik czikkeazt mondja: ABojánán
szabad hajózás engedtetik Montenegrónak; ezen folyó mentében
nem fognak erősítések emeltetni, kivéve azokat, melyek Szkutari
helyi védelmére szükségesek, de 6 kilométernél távolabbra ,azok sem
eshetnek a várostól. Montenegrónak nem lehetnek hadi hajói, sem
hadi lobogója ; Antivári kikötője s valamennyi montenegrói vizek az

idegen nemzetek hadihajói elől elzáratuak. A tó és a tengerpart
közötti erősítések montenegrói területen leromboltatnak. A tengeri
és egészségügyi rendőrséget Antiváriban s az egész Montenegrói
tengerpart hosszában Ausztria-Magyarország fogja könnyű parti
hajók által gyakorolni. Montenegro elfogadja a Dalmácziában
érvényes tengeri törvényeket és ezért Ausztria-Magyarország köte
lezi magát a montenegrói kereskedelmi lobogót konzuli ótalma alá
venni.
II.
Szerbország határai, fekvése, folyói, hegységei, éghajlata, terményei.

Szerbország mostani területe háromszöghez hasonlít, mely
nek csúcsa délkeletre van irányulva; talpvonala a Száva-Duna
völgye, mely Rácsától Ada-Kaléhig az ország éjszaki határát jelöli
meg. Ugyancsak a Duna Orsovától a Timok torkolatáig kelet felől
is határolja az országot s Rumániától választja el, azután keleti
határa Bolgárország felé a Timok völgyén fölfelé húzódik, ebből át
csap a Balkán hegység éjszaknyugati szárnyának főgerinczére, melyet
a Czerni Vrchig követ délkeleti irányban, onnan délnyugatra kanya
rodik s a Sztol hegyen át a Pakaricza hegyig folyvást Bolgárorszá
got érinti. Azután Sz. Uyés hegyéig még délnyugatra vonul a határ
már Kelet-Ruméliát érintve ; ott legdélibb pontját éri el s onnan
kezdve éjszaknyugati irányban kanyarodik tovább ; a bolgár Morava
felső völgyét szegvén, a Kirka, Goljak-Planina és Maricza-Planina
gerinczeire kerül s a Kopaonik déli lejtőin át az Ibar völgyét éri el.
Ezt Ráskánál szegvén, részint hegygerinczeken, részint az Uvácz
völgyén húzódik tovább éjszaknyugatra, mígnem a Drina völgyét
eléri, melyet azután annak a Szávába való ömléséig követ. A nyu
gati határ az országot Boszniától választja el.
Azelőtt Szerbia, ott hol vízi határ nincs, a török tartományok
tól mindenütt oszlopos sövénynyel volt elkerítve ; a kerítés mellett
mind a szerb, mind a török oldalon őrházak (karaulák) voltak. A
török karaulák kőből épült kis váracsok voltak, 3—8 egyenruhás
katonával ; a szerb oldalon jobbára csak fa házikók s a bennök őrködő
pandúrok saját parasztöltözetben voltak.
Szerbország az É. Sz. 42. és 45. s a K. H. (Ferrótól) 37. és
41. fokai között fekszik.
»Alig van Európában ország, mely oly gazdagon részesült

volna a természet áldásaiban, mint Szerbia. Termékeny talaj és
pedig nemcsak a Mácsva rónaságán, vagy a Morava széles völgyé
ben, de még a magasabb hegyek lejtőin is, fel majdnem a csúcsokig ;
erdők óriási fákkal, számtalan patak s kisebb folyóktól öntözött
rétek és mezők, részben pedig hegylánczok, hol már a rómaiak is
sikerrel űzték a bányászatot, messze elnyúló kőszéntelepek, kitűnő
szőlőfajokkal beültetett hegyoldalok, majdnem minden kerületben
különbféle ásványos források és végre a délről éjszak felé egészen a
Dunáig húzódó Morava völgye, mint a nyugati kereskedés legter
mészetesebb és legrövidebb közege kelet és délfelé: mindezek oly
előnyök, melyek kellően kiaknázva Szerbiát a leggazdagabb orszá
gok egyikévé varázsolhatnák. És a természet, mely oly pazarul
árasztá el kincseivel e kis országot, a szépről sem feledkezett meg.
Hullámzó halmok, mosolygó völgyek, magas sziklafalak, hosszan
elnyúló bérezek váltakoznak a legfestőibb tömörülésben egymással.
A fákkal beszórt Mácsvai síkság lassankint azon zord sziklás csú
csokig emelkedik, melyek egyikéről Szokol ősi várának romjai tekin
tenek alá a köves medrű, gyors folyású Drinára. Délről kétezer láb
magas szoroson tör keresztül az Ibar, hogy aztán a szerb Moravával
egyesülve azon gyönyörű völgyet alkossa, mely Karanovácz és Krusevácz városok között terül el. Tovább délre a határon Szerbia leg
magasabb hegysége, a Kopaonik emelkedik, melynek csúcsáról lát
hatni a magyar és szerb történetben kétszer oly végzetessé vált
Rigómezőt. Itt-ott a hegyormokon porladozó várromok hirdetik a
szerbek egykori dicsőségét ; másutt némi maradványok a római ura
lomról tanúskodnak, mint a Gamzigrádi nagyszerű megerősített
tábor vagy vár romjai. Néhol még most is épségben fennálló merész
ívezetű hidak vonják magokra a figyelmet, melyek talán szintén a
rómaiak avagy a török uralkodás fénykorának maradványai. Kele
ten a Hrtány, ötezer láb magas, egyedül álló, kúpalakú csúcsa emel
kedik ki az alacsonyabb hegyek fölött, mint egy ős időbeli óriás
komoran s megvetőleg nézve a jelenkor epigonjaira. De bármerre
irányozza is a vándor lépteit, kopár kiaszott tájra alig talál valahol.
Egyes sziklás részeket kivéve, mindenütt a legélénkebb, legüdébb
zöld rétek és mezők borítanak hegyet és völgyet. Ezen élénk, fris
színezet, melyet Szerbia vidékei az év nagy részében és pedig késő
őszig el nem veszítenek, az ország legnagyobb, legmeglepőbb szép
ségei közé tartozik. « *)
*) Kállay Béni, az id. munka, 203. és 204. 1.

Szerbia éjszaknyugati részét az ország egyik legnagyobb, leg
szebb és legtermékenyebb síksága, a Mácsva foglalja el, melyet nyu
gatról az alsó Drina, éjszakról és keletről a Száva határol. A meg
erősített Sabácz szélességében a földhullámok kezdődnek, melyek a
Czer hegység előhegyei. Ez elég meredekül emelkedik, legmagasabb
kúpja 426 m. Déli oldalán a szelid hullámzású Loszniczai fensík
kezdődik, melyet a Jadar szeldel át, délkeletről éjszaknyugatra a
Drina felé kanyarodva. Ez dél felé a Gucsevo hegységre és a Kropányi magaslatokra támaszkodik, melyek a Szokoli várat környező
hegyekkel s a Jagodnya hegységgel kapcsolódnak. Ez utóbbi hegy
ség meredekül ereszkedik Zvorniknál a Drina völgyére s tövében
fekszik a Szakarnak vagy Kis-Zvorniknak nevezett megrősített hídfő,
melyet a legújabb időig a törökök tartottak megszállva. Odább dél
keletre a Medvednik hegység nyúlik el, mely éjszaknyugati Szerbia
főemelkedése s Valjevo és Usicza kerületeit választja el egymástól.
Három kúpja közöl az éjszaknyugati a tulaj donképi Medvednik a
legmagasabb, 885 m., a középsőt Jablaniknak, a délkeletit Povlennek nevezik. Az első hosszan elnyúló gömbölyded gerincz, míg az
alacsonyabb Jablanik és Povlen meztelen és szaggatott csúcsokkal
tetézvék. E hegyvonalban a Drina legnevezetesebb szerbországi
mellékvizei s a hosszanti völgyben éjszaknak tartó Kolubara főforráspatakai támadnak.
Szerbia ez éjszaknyugati részében a hegyek többnyire szelid
és hullámos alakúak, az egész vidék nagyon nyájas, csak a Drina
felé nyíló völgyek kissé zordabbak. Gyönyörű nyír-, tölgy- és
bükkfa-erdők, szántóföldek és rétek váltogatják egymást, kivált a
Kolubara mellékein és Sabácztól éjszakra vannak még nagy tölgye
sek ; ott terül el a Kitogi erdő is, mely hajdan a szabadsági háború
ban gyakran a szerbek utolsó menedékhelyéül szolgált ; az újabb idő
ben már sok fát kivágtak belőle.
Szerbia délnyugati része sokkal zordabb, kietlenebb és kevesbbé
népes. Ott a hegyek magasabbak, szaggatottabbak és kopárabbak.
Usicza. nyugati oldalán a Zlatibori magaslatok emelkednek, odább
délkeletre a határon a Jávor és Gólja, beljebb a Dyakovo, Csemerno,
Triglav és más hegységek vannak. Ez 1000—1150 m. magas hegyek
ben támad a szerb Morava, mely elsőben délről éjszakra folyván, a
Rzav, Dyetina, Szkrapes és más folyócskákat vesz föl, azután Pozsegán alul keletre fordul s a Kablar és Ovcsar közötti regényes völgy
szorosba jut, ezt Csacsak városnál elhagyván, délkeleti irányban
tágas völgyben folytatja útját s Karanovácznál legnagyobb mellék-

vizével, az Ibarral egyesül. Ez Albániában ered, Mitroviczától
kezdve majdnem egyenest éjszaknak tart s a Kopaonik nyugati lej
tőinél Szerbia határát éri el. Ott a Rdskával egyesülvén, befordul a
mély völgyszakadékba, mely a Sztol és Dyakovo hegységek között
nyílik, s végre a Sztol hegység éjszaknyugati lejtőinél keletre fordul
s azután a Moravába ömlik. Ez utóbbi folyó Kruseváczig délkeleti
irányban folyik, a délről jövő és egymással egyközü Csituskát és
Raszinát fölvévén, éjszakkeletre kanyarodik tovább és Sztalácznál a
bolgár Moravával egyesül.
A hegyek délnyugati Szerbiában szintén többnyire egyforma,
hosszan elnyúló gerinczek, vagy széles fönsíkok, melyeken sok barom
legel. A Triglav és más hegyek csúcsai azonban merészen nyulakód
nak fel. Helyenként nagy bükkfa- és fenyő-erdők vannak. Szubj él
nél a Vzerni- Verchen és a Kosuta hegységben kőszéntelepek, ez utób
biban ezüstérczek, a Czerni-Rzav forrásainál vas- és ólomérczek
vannak. Réz- és ólomérczek a Jagodnya hegységben is találkoznak.
Bara-Banyánál, Zvornik közelében, és Priszteviczánál hőforrások,
Grobiljénél a Morava völgyében és a Czerni-Verchen savanyúforrá
sok fakadnak.
A Kolubara és Morava között nyugati Szerbiának központi
hegységei terjednek el, melyek erdőségekben bővelkednek s részint
ércztelepekben is gazdagok. Ezt a területet Sumadiának, azaz Erdős
földnek nevezik. Ebben kivált nagy tölgyfa-erdők vannak, melyek a
szerb felkelőknek gyakran menedéket nyújtottak. Ott találjuk Topolát, Karagyorgye szülőhelyét, Takovót és Vracsevnsniczát, hol Milos
és Melentie 1813-ban a szabadság zászlóját kitűzték, s végre ott van
Kragujevácz, az ország első fővárosa.
A hegy sor a 632 m. magas Szuborral kezdődik, mely déli ágait
a Kablar felé nyújtja ki ; erre a valamivel alacsonyabb Vencsácz
következik, melyben a Jaszenicza folyó támad; odább éjszakra a
Bukovik és Kozmái következnek, a hegysor legéjszakibb tagja pedig
a Nándorfehérvártól délre emelkedő Avala, mely már -csak 377 m.
magas.
De a Sumádia legnevezetesebb részét a Rudniki hegyek teszik,
melyek Kragujevácztól nyugatra emelkednek, s melyek nyugati lej
tőikkel a Szuborhoz, éjszaki ágaikkal pedig a Vencsáczhoz csatla
koznak. Legmagasabb pontjaik a régi bányaváros, Rudnik közelé
ben, Sturácz és Czernucse között vannak (822 m.). Legdélibb ága
zatuk a Kotlenik, mely a Kragujeváczi kerületet a Milanováczitól
választja el, alatta folyik el délfelé a G rusa, mely Vracsevsnicza

kolostor felől Vitanovácznak tart s ott a szerb Moravába ömlik. A
Sturácz keleti oldalán a Lepenicza támad, mely éjszakkeletre kanya
rodik a Morava felé, Batocsinánál hadászati szempontból nevezetes
völgyszoroson tör át.
A Kotleniktől keletre, a Grusa baloldalán emelkedő GledicskaPlanina jóval magasabb (474—569 m.), végre a Grusa és egyesült
Morava közötti emelkedések közöl a Jávor legmagasabb (886 m.) s
a Morava völgye felé Csupriával szemben nagyon meredekül eresz
kedik alá.
A Jaszenicza völgyétől éjszakra Szendrő (Szmederovo) felé
csak alacsony földhullámok vannak.
A Sumádia hegységei hosszúkás gerinczek és gömbölyded
kúpok, csak egyes csúcsaik meztelenek, mint a Sturácz, de a völgyek
gyakran mélyen vannak bevágódva és hasadékszerű szorosok. A Rudniki hegyek érczekben gazdagok, már a rómaiak aknázták, és sok
régi bányamű meg kohó maradványai vannak ott.
A Jagodinai kerületben a Kiszela-Voda savanyúforrás, a
Béla-Voda pedig vastartalmú.
Ej szakkeleti Szerbia hegységeit Magyarország délkeleti hegy
ségeitől csak a Duna nagyszerű völgyszorosa választja el, mely
Baziástól Orsováig terjed. A szoros két oldalán a hegyek csapása
és földtani szerkezete teljesen megegyez. A Mláva és Pek torkola
tánál a Duna szerb partját még csak alacsony hegyek szegélyezik,
odább keletre a Gola-Planina lejtői már magasabbak, Milanovácznál s a Porecska torkolatánál még meredekebb és magasabb hegyek
szorítják össze a Duna medrét s a Mirocs-Planinához tartozó Szterbácz 853 m. magasságot ér el. E meredek kopasz hegy falak csak
Kladovónál törpülnek le alacsony dombokká.
A Dunától dél felé a Vukan, Omolje, Pek és Kucsevói hegysé
gek az 1000 méternyi magasságot is meghaladják. A Mláva az
Omolje hegység déli oldalán támad számos forráscsermelyből, melyek
Zsagobicza közelében szép kis tócsát képeznek ; Izvornál szűk szo
roson tör keresztül a folyó, Zsdrelónál tágas és termékeny völgybe
jut s éjszaknyugati irányt követve Kosztolácznál, Mözia római tar
tomány hajdani fővárosának, »Viminacium«-nak, omladékainál a
Dunába szakad. A Zsdrelo falu közelében levő vadregényes völgy
szorost a Vukan és Jezsevai hegyek képezik; benne van Gornyak
kolostor. A Pek az Omolje keleti oldalán s a Kucsevói hegység lej
tőin támad, szintén éjszaknyugatra folyik, medrében aranypor van.

A Porecska odább keletre az 1264 m. magas Sztol hegység keleti
oldaláról folyik le, éjszaki irányban siet a Duna felé.
A Sztol hegységtől délnyugatra a fensíkforma Golubinye emel
kedik, melyben a Malinik hegy 1140 m. magas. Nyugati oldaláról a
Reszava folyik le, mely Szvilajnácznál a Moravába ömlik. A Golubinyétől délre Szerbia egyik legérdekesebb hegye, a gúlaalakú elszi
getelt Rtány tornyosul 1560 m. magasságra; e merész szabású
mészkő-gúla mindenfelől messziről látható; délnyugati oldalát
szép fenyves fedi, éjszaki lejtője felette meredek. Tetejéről ellát
hatunk a Timok völgyére, a Duna tükrére, Oláhország lapályaira,
a Balkán falazatára, a Szucha-Planinára, a Jasztrebáczra és az e
mögött felnyúlakodó Kopaonikra, a Morava völgyére, az erdős
Sumadiára.
A Rtánytól délnyugatra a Mecska hegység vonul Razsány
felé, Alekszinácztól éjszakkeletre pedig az Ozren emelkedik, melyet
a Rtánytól a Moravicza völgye választ el. Az Ozren felől délkeletre
a Balkán felé mészkő-magaslatok vonulnak, melyek a 300 m, alig
haladják meg ; a Nisavát a Timoktól választják el.
A Timok völgye nyugati peremét tehát a Mirocs, Rtány s a
többi emlitett hegységek képezik, keleti párkánya már a Balkán
hegylánczolatához tartozik. A Pekvidéki hegycsoporthoz tartozó
Sztol hegygyei átellenben a Timok keleti oldalát többnyire bükkfa
erdővel fedett mészkő-magaslatok szegélyezik Szerbia határán ; ezek
a Balkán előhegyei. Rajtuk keresztül ment el Kadibogaz nevű
helyen a római út, mely »Naissus« (Nis) várost a Duna melletti
Ratiaria (Arcser) várossal kapcsolta össze. Ez az út most a szerb
határsövény által el van zárva, s a Timok völgyéből Vidinbe menő
út odább éjszakra a 378 m. magas Verska-Csuka hegyen viszen
keresztül. Dél felé a mészkőhegyek mind magasabbak, erdőtlenek,
barlangosak; jégbarlangok is vannak bennök; sok helyütt mély
töbörök (szerbül : Vrtácse) mutatkoznak ; medvék, vaddisznók, néha
fajdtyúkok is meglátogatják e hegyeket.
Az 1106 m. magas Ivanova Livadán ( = Iván rétje), mely
Knyázsevácztól kelet-délkeletre esik, egy szerb őrház (karaula) van,
s ott kezdődik a^ulajdonképeni Balkán ; odább délkeletre Sz. Miklós
(Szveti Nikola) hágója következik, mely 1384 m. magas; ezen át
1862-ben Mithad pasa a szép útat építteté, mely a Nisava és Lom
völgyeit kapcsolja össze. Azután a Tri-Csuki és más hegytetők
következnek ; a Pirottól keletre eső Czerni Verdi pedig Szerbia dél
keleti sarokbástyája.

A Timok (Timacus) két forrásfolyója közöl a keleti, t. i. a
Tergoviski vagyis Veliki Timok a Szveti Nikola-hágó környékén
sok csermelyből támad, melyek Knyázsevácznál egyesülnek. A nyu
gati folyóág, t. i. a Pandiralszki, Szvrljicski vagyis Mali Timok, a
Krivi Vrch hegységben támad, több vad völgyszoroson tör keresz
tül, azután Gamzigrád mellett elhaladván, Knyázsevácznál a NagyTimokkal egyesül. Az egyesült folyó majdnem egyenest éjszaknak
tart s a Vratarnicza (Passo-Augusto) szoroson át Zajcsár felé kanya
rodik ; itt balról a Rtány alatt elfolyó Czerna-Rékát veszi föl, azután
mint határfolyó mélyen bevágódott völgyben a Duna felé kanyaro
dik, melybe Radujevácznál ömlik.
A Timok mentében szép termékeny vidékeket találunk ; ilye
nek különösen Knyázsevácz, Zajcsár és Negotin környékei. Zajcsár
lapálya az ország egyik legszebb és legjobban mívelt vidéke; éjszak
felé a Plocs és Mirocs szaggatott ormainak tövéig terjed, Negotin
környékén a dombokon szép szőlők vannak, úgy mint Szendrő és
Vincsa környékein a Duna mellékén. A Timok völgyét a törökök
az utolsó háborúban majdnem egész hosszában elpusztították, a
basibozukok és cserkeszek mindent feldúltak és felgyújtottak. —
Majdan-Peknél a Kis-Timok völgyeit szegélyező hegyekben vas- és
réz-érczek vannak, a patakokban aranyt is mosnak. Bresztovácznál,
Alekszinácznál s egyebütt hőforrások fakadnak, Szlatinánál pedig
(Negotini kerület) keserűvíz-forrás van.
Déli Szerbiában szintén hegy-völgy váltogatja egymást. A dél
keleti határon a Vlazina hegység emelkedik, melyre a Balkántól délre
s a Vitostól nyugatra eső, a Nisava és Temszka völgyeitől szeldelt
hegységek támaszkodnak. A Vlazina jobbára csíllámpalából áll;
alsó része nagyon tagolt, vad és erdős szakadékokkal van szeldelve,
felső része mint lapos erdőtlen gerincz domborodik, melyből egyes
hegytetők 1700—1900 m. magasságra nyúlakodnak fel. E magas
felföldet leginkább bolgárok népesítik, kik még 1250 m. magasság
ban is zabot, árpát és kölest termesztenek. A szép havasi réteken
sok szállás van, lovak, szarvasmarhák és juhok legelnek rajtuk. A
hegység oldalába bemélyedt völgyekben a tengeri és kender díszlik.
Nyugati oldala a Morava felé rémitő meredekséggel ereszkedik alá ;
ott van a Mazuricza gyönyörű völgymedenczéje, melyet albánok
népesítenek; ez az egyetlen vidék, melyben a Morávától keletre
albánok laknak.
A Vlazina éjszaknyugati ágazatai a Krusevicza és SzuchaPlanina, az utóbbinak szürke kopasz kúpjai 1250 m. magasságot

érnek el. Pirottól éjszaknyugatra még a Bjélava, délre pedig, a hatá
ron, a Sztol emelkedik.
Nyugat felé a Vlazinától számos hegy sorakozik Szerbia déli
határán s a szomszéd területen egészen azon horpadásig, mely a
Morava és Vardar völgyeit kapcsolja össze. Oda tartozik a Vrányától délkeletre eső Klyucs (1230 m.) ; a legnyugatibb hegy, t. i. a
kúpdad Rujan (935 m.) már Szerbia határán túl esik.
A bolgár Morava nyugati oldalán, Leszkovácztól délre, hullámás erdős fönsík terül el ; nagyobb magasságra csak a Prokupjétől
délre eső Petrova-Gora emelkedik A Toplicza éjszaki oldalán szá
mos völgytől szeldelt hegyes fönsík van, mely a Jasztrebácz és Kopao
nik között terjed el.
A Jasztrebácz mint meredek sziklafal a Reszina és bolgár
Morava között nyúlik el ; legmagasabb tetői az 1400* m. haladják
meg. A Kopaonik odább nyugatra a határon emelkedik, mint hatal
mas hegy tömeg, mely az ország legmagasabb csúcsait foglalja magá
ban. Éjszaki ágai szelid hajlásúak, középső része legmagasabbra
tornyosul, 2100 m. magasságra, s tetejéről nagyszerű kilásás esik
köröskörül. — A Josaniczai völgy az odább éjszakra eső Selin
hegycsoporttól választja el, melynek legmagasabb pontja 1820 m. ;
azután éjszaknyugat felé még a Sztolovi hegység következik, Krusevácztól délre.
Mindezen hegységek az Ibar mélyen bevágódott völgyének
jobb oldalát szegélyezik, bal oldalán pedig a Gólja és Csemerno ága
zatai emelkednek.
A Morava (hajdan Margus) Szerbországnak legnagyobb folyója,
sőt a Dunának legnagyobb adózója a Balkáni félszigetről. Neve
bolgár szó s annyit jelent, mint »kék.« Felső két ága közöl a bolgár
Morava az ország határán kivűl, a Kara-Daghon vagyis CzernaGJ-orán ered két csermely egyesüléséből ; elsőben éjszaknak, azután
éjszakkeletnek tart, nagy kanyargásokkal eléri a szerb határt, Vránya és Leszkovácz között kristályos közetekből álló magas hegytö
megeken tör keresztül, melyeknek egyes csúcsai 2000 m. magassá
got is elérnek ; a regényes Mazuriczai szorost elhagyván, tágas és
termékeny völgybe jut. Odáig jobbról a Moraviczát és Vlazinát, bal
ról a hajdani Dardaniát öntöző Veterniczát, melynél Leszkovácz fek
szik, a vele egyközű Jabloniczát s a bővizű Topliczát veszi föl, mely
utóbbi folyó a Kopaonik aljában ered s Kursumlye és Prokupje
városok mellett halad el. Alább a bolgár Moravába jobb felől a
Nisava ömlik, mely annak legnagyobb mellékvize. Ez Bolgárország-

ban Dragoman közelében ered, vele egyesülnek a Szukova, Kaîotincza és más zuhogok, melyek a Lilin, Szucha-Planina és Balkán hegy
ségekről lerohannak ; az így megbővűlt Nisava éjszakra kanyarodik,
a Piroti medenczén átkígyózván, mély völgy szorosba jut, ezt elhagy
ván nyugatra fordul s még a jelentős Temszkát veszi föl ; azután
Béla-Palánkán alul ismét völgyszoroson tör át s így ér a Nisi
lapályra, melyen a Moravával találkozik. Ez éjszaknyugati irány
ban folytatja útját és Sztalácz vára alatt a szerb Moravával egye
sül, melynek felső szakaszát már ismerjük.
A z egyesült Morava nagyon jelentős folyó, helyenkint 300 m.
széles, Szerbiát majdnem épen a közepén szeli át, völgye Szendrő és
Pozsárovácz között tágas öbölszerü lapálylyal nyílik a Duna völ
gyére. Szerbország legkényelmesebb közlekedési útja tehát a Morava
völgye, melyből a Jaszenicza, Lepenicza, szerb Morava, Toplicza,
Jablanicza és más folyók völgyein nyugat felé, a Reszava, Moravicza, Nisava, Vlaszenicza völgyein pedig kelet felé ágaznak el az
útak. Éjszaknak a Duna és Tisza, délnek meg a Vardar és Szaloniki tengeröböl felé nyit útat a Morava völgye. Kár, hogy a folyó
nem hajózható ; hajdan ugyan jártak rajta hajók, még a X V I I . szá
zad közepén is rajta szállították a sót kis hajókon Szerbia belsejébe ;
de most hajót nem látni rajta.
Szerbország hegyeiben számos helyen, leginkább ott, hol trachit képződmények vannak, különböző ércztelepek találhatók ; de a
bányászat egészben véve még csekély. Legnagyobb bányatelepek : a
Majdanpeki, Kucsajnai, Krupányi és Vragocsaniczai. Majdanpekben 1840-ben a szerb kormány indítá meg a bányászkodást, 1868ban az ottani bányákat és kohókat egy angol társaságnak engedé
át. 1871—1873-ban vagy 365,730 kgr. rezet nyertek. Kucsajna
határában arany- és ezüst-tartalmú ólom- és ónérczek vannak, már
a régi szerb fejdelmek aknázták vala. ki, de azután csak 1862-ben
kezdek meg újra a bányászkodást ; 1873-ban az ottani műveket szin
tén egy angol társaság vevé át. Krupányban a nép már régóta állí
tott elő némi ólmot, 1871 óta a szerb kormány mívelteti az ottani
ólombányákat. Vragocsaniczában rézérczek, Sztruganikban litograf
kövek vannak ; az ottani bányák szintén egy angol társaság birto
kába kerültek. — Csupriától egy órányira Szenye falu határában jó
minőségű fekete kőszén-telepek vannak, még alig aknázzák; más
széntelep Kosztoláczon, Belgrádtól délkeletre, a Duna mellett van ;
az ottani bányákat 1873 óta művelik. Belgrád közelében az Avala
trachitképleteiben ezüst-tartalmú ólomérczek vannak.

Konyha-só nincs Szerbiában, s azt részint Magyarországból,
részint pedig Rumániából szállítanak oda.
Sztudenicza tájékán fehér márványt fejtenek, Tresztenik hatá
rában pedig, Krusevácz és Karanovácz között, jó minőségű kvarcz
malomkő van.
A z ország egészben véve éjszak felé lejtősödik, legmagasabb
hegyei dél felé esnek, melyek a déli szeleknek az útját elállják ; azért
az éjszaki és éjszakkeleti szelek uralkodnak, s ennek következtében
a légmérsékleti változások felette nagyok ; télben a hőmérő gyakran
a —15 fokra is alászáll, nyáron meg, kivált nappal, a forróság igen
nagy, gyakran a -1- 41 fokot is meghaladja az árnyékban. Nyáron
keveset esik, de néha erős zivatarok állnak be ; legtöbb eső őszszel
van, mikor a délnyugati szél uralkodik. November végével már hó
szokott esni s a hideget hirtelen váltja fel a tavasz, mely itt állan
dóbb, mint nálunk.
Ez éghajlati viszonyoknak megfelel a növényzet, mely egész.ben véve olyan, mint hazánké meg déli Németországé. A z erdei fák
között a tölgy, bükk és kőris, a déli magasabb vidékeken a fenyő
uralkodnak, de a diófa és eperfa, a fehér nyárfa és ákász, az alma,
körte, cseresnye, kivált pedig a szilvafa helyenként szinte valóságos
erdőket képeznek. Sok helyütt jó gyümölcs, valamint jó szőlő is
bőven terem.
A nagyobb vadállatokat, a medvét, farkast, vaddisznót, hiúzt,
vadmacskát majdnem egészen kiirtották már ; a szarvas, őz, róka és
nyúl még elég gyakori, noha a vadászatot semmi törvény sem kor
látolja. A házi állatok tekintetében megjegyezhetjük, hogy ló és
szarvasmarha aránylag kevesebb, kecske és sertés pedig több van,
mint nálunk. Vad szárnyas sok van, kivált a ragadozó és vízi mada
rak száma nagy, de valamint Boszniában, úgy itt is az éneklő ma
darak ritkák. »Utamban — mondja Kanitz — mindig úgy látszott
nekem, mintha az éneklők a szerb erdőkből teljesen kihaltak volna.«
Baromfit sokat tartanak.

III.
Szerbia lakosai, szerbek, bolgárok, oláhok stb., a szerbek testi lelki tulajdon
ságai, szokásai, történetei ; a legújabb események.
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A török háborúk s a gyakori kivándorlások miatt Szerbia
népessége nagyon megfogyott vala és csak azóta szaporodott újra,

hogy az ország a török uralkodás alól megszabadult. 1830 óta a
török tartományokból különösen bolgárok és oláhok költöztek be
s az Ibar és Drina, a Duna és Timok mellékein telepedtek le. A
bolgár és egyesült Morava a szerbek első beköltözésétől fogva mind
e mai napig az ország fő ethnografiai határvonala ; a szerbek erede
tileg és most is leginkább azon határvonaltól nyugatra laknak, míg
attól keletre az oláhok és bolgárok túlnyomók. Nevezetesen Pozsárevácz, Negotin, Kladovo és Zajcsár városok lakossága túlnyomóan
oláh. Szórványosan az ország különböző városaiban czinczárok vagyis
makedoniai oláhok is laknak ; ezek Szerbiában leginkább épitők, ke
reskedők, házalók, korcsmárosok, szatócsok és uzsorások. A bolgá
rok a Knyázseváczi és Alekszináczi kerületekben, Kruzsevácztól és
Karanovácztól délre tömegesen, egyebütt szórványosan laknak. Bel
grád környékén a falvak lakosai szintén többnyire elszerbesedett
bolgárok.
1867-ig Nándorfehérvárott s egykét más városban törökök is
éltek ; ezek az említett évben mind kiköltözének. A Berlini béke
szerződés következtében Szerbiához csatolt kerületekben sok török
és albán lakott ; az albánokat csaknem mind kiűzték, a törökök pedig
szintén jobbára már kivándoroltak. — Végre Szerbiában még né
metek, magyarok, görögök, olaszok, zsidók és czigányok is laknak,
de ezek száma csekély ; köztük legszámosabbak a czigányok, kik itt
állandóan meg vannak telepítve, sőt egyedül czigányoktól lakott falvak
is vannak. Főfoglalkozásuk a tégla és cserépzsindely készítése. E
helyen leginkább a tulajdonképeni szerbekről szólunk.
A szerb férfiak erős, magas nyúlánk termetű, szabályos arczú
emberek. Pofacsontjok kissé kidomborodik. Hajuk szőke vagy barna,
ritkán fekete ; a török időben leberetválták és csak egy csomót hagy
tak meg, most rendesen rövidre nyírják. Egyedül a papoknak van
hosszú hajuk és teljes szakálluk, a falusi emberek csak bajuszt vi
selnek. A nők csinosak, gyakran nagyon szabályos arczvonásúak,
tüzes szeműek ; szeretik a kendőzést s hajukat feketére festik.
A városi lakosok közt a franczia divat kezd elterjedni, különc
ben az öltözék az egyes vidékek szerint változik. A paraszt nyári
öltözékét teszi : az ismeretes veres sipka (fez), bő és ránczos gatya,
mely a bokáig ér, elől kivágott hosszú ing, melyet a derékhoz veres
gyapjúövvel szorítanak, e fölé veresbarna bőr tüszőt csatolnak,
melybe egy vagy két pisztolyt, handzsárt, zsebkendőt, tölténytáskát
dugnak, rajta függ még oldalt egy kis kés, aczél, stb. Ha útra
kél a szerb ember, még egy tarka mellényt (jelek) és sujtásohunfalvy.

egyet.

földrajz.
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zott barna posztó ujjast (gúnyacz) vagy köpenyt vesz föl, vállára
pedig puskát akaszt. Lábbelije tarka harisnya (csarape) és bocskor
nyers bőrből. — Nyugati Szerbiában a paraszt többnyire barna
posztó bugyogót visel, mely térdig bő és ránczos, térden alul olyan
mint a gamasli s réz kapocscsal van összetűzve. A déli vidékeken
a veres fezre fehér kendőt szoktak kötni, a barna vagy fekete posztó
ujjasnak bő kivágott ujja van ; a délkeleti és keleti vidékeken a bol
gár és oláh öltözet divatos, nevezetesen a lompos báránybőrből való
nagy sipka (subára) s a ködmön. A sipka, melyet különösen az
oláhok viselnek, roppant nagy s a fejhez lapulván, mintegy második
külső hajréteget képez ; színe egyiknél fekete, másiknál fehér vagy
barna. A szerbek inkább a fezt viselik ; a szerbek inge is rendesen
rövidebb, mint az oláhoké, s többnyire még szűk vászon gatyát is
viselnek, az inget derékon szíjjal kötik össze.
A városi emberek kék posztóból való sujtásos bugyogót, gaz
dagon hímzett inget, karmazsinveres, arany zsinórral kivarrt mellényt,
ékes ujjast, tenyérnyi széles sálövet, rojtos fezt és kivágott fekete
bőr-czipőt viselnek. Az övbe szintén pisztolyt, tölténytáskát, kést,
aczélt stb. dugnak.
A nők kivált a hajra és fejdíszre fordítanak sok gondot. A
lányok gyakran veres kis sapkát sötét rojttal viselnek, melyre a hajfonadékot kötik, s hajukat virágokkal és pénz darabokkal is ékesítik.
A férjes nők fezt nem igen viselnek, de hajukba sokféle lemezeket
és pénzdarabokat fűznek. Különben a parasztnők öltözéke nagyon
egyszerű; fő dolog a bokáig érő hosszú ing, mely elől a mellen, a
vállon, s az újjakon tarka gyapjú fonállal van kivarrva, s elől és
hátúi egy-egy csíkos kötény, egy öv s néha rövid mellényke.
Mikor kijárnak, még egy hosszú, fehér -abaposztóból való, ujjatlan
s elől nyitott ruhát vesznek fői. Nagyon szeretik a sokféle ékszert a
nyakon, karon, fülben s az övön. A városi nők öltözéke festői és
szép. Fejdíszek majdnem olyan mint a török nőké. A csínos kis ve
res fez, melyre a hajfonadékot kötik, gyöngyfűzérekkel és virágok
kal van ékesítve, úgy hogy néha meg sem látszik ; a hajat és szemöl
dököt feketére, az arczot fehérre és veresre festik, az ajkat veresre.
A mellet csak egy szépen kivarrt, áttetsző gyolcsból való ing
takarja el ; a vállra selyem kendőt vetnek, mely elől keresztbe van
kötve. A z igen rövid füzőváll a mellig sem ér. Kivált a piczi derékra
való (libade) nagyon csínos; zöld, kék vagy rózsaszín selyem szövet
ből készül s aranynyal ezüsttel van kivarrva ; újj ai alul ki vannak
vágva. A derekat arany ezüstvirágú övvel kötik körűi, melynek végei

a tarka selyemből való szoknyára lelógnak. Télben prémes felső ru
hát vesznek föl posztóból (skurtelyka).
A z oláh nők színes tarka rövid katrinczát viselnek, mely alól
hosszabbra ér le a fehér ing ; vastag harisnyájok sok szinü pamut
ból készült ; czipőik idomtalanok, sokan csak bocskor-talpat viselnek.
Hajuk közé csinált virágokat s holmi pénzdarabokat fűznek. A ke
leti vidékeken a szerb nők öltözéke majdnem olyan mint az oláh
nőké, csakhogy szoknyájok hosszabb s van még színes kötények s
gömbölyű kis mellények. A fiatal menyecskék csinált virágból készí
tett, üveg gyöngyökkel és pénzdarabokkal diszesített, toronyalakú
magas fejéket viselnek.
A szerbek életmódja általán véve egyszerű; a falvakon a
lakóházak nem igen különböznek a morlakok házaitól : kéményt,
tűzhelyet és kályhát ritkán találunk, a pitvar a ház közepén van ;
két oldalán egy-egy szoba szokott lenni, a szobában igen kevés a
bútor, nyoszolyát, széket, az ablakban üvegtáblát ritka helyen látunk.
De ott van mindig a tarka színű szentkép s előtte az olajlámpa bádog
ból. A z ősrégi családi közösség még általánosan dívik ; a család védszentje (Szlava, Blagden) a családbeliek szellemi kapcsa, neve nap
ját különösen ünneplik meg. A család vénje (Sztarjesina) nagy
tiszteletben részesül ; háza, melyben a nőtlen és hajadon családtagok
is laknak, rendesen nagyobb mint azon házak, melyekben a házas
ságra kelt családtagok élnek. Ebédre és estelire az egész család a
sztarjesina házában gyülekezik.
Általában a szerbek családi és társadalmi életekben, szokásaik
ban és erkölcseikben sokat megtartottak a régi jó időkből. Vendég
szeretők, ételben italban mértékletesek, vitézek és szabadságszeretők,
a szegények és gazdagok, az előkelők és alárendeltek egymással
való társalgása meg közlekedése egészen fesztelen ; ők a születé
sen alapuló rangkülönbséget nem ismerik, társadalmokban tehát
terjes egyenlőség van. A z ősök vitéz tetteit a népdalok dicsőítik, s
az utolsó paraszt is tudja és ismeri azokat. Hazájukhoz hiven ragasz
kodnak s jövendő nagyságáról és felvirágzásáról mindenki meg van
győződve. Ámde nemcsak magokratartók és büszkék, hanem gyakran
dicsekedők, pöffeszkedők, s az idegenek irányában türelmetlenek és
igazságtalanok. Nagyon vérmesek és könyen fellobbannak, ravaszok,
sőt boszúállók és izgatott állapotban kegyetlenek.
Családi erényeik dicséretesek, az ifjak az öregekhez, a gyer
mekek a szülékhez tisztelettel és szeretettel vannak, a testvé
rek is nagyon szeretik egymást ; a nővért a fitestvér mindenkor
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megvédi és soha el nem hagyja. Mint más déli szlávoknál, úgy a
szerbeknél is szokásban vannak a frigybeli testvérségek. Legény
legényt vagy leányt is választ pajtásai közöl barátul, mintegy test
vérül s örök hűséget és ragaszkodást esküszik neki. E frigyet a pap
is megáldja. A z ily frigybeli (mintegy fél) testvérek minden bajban
segítik egymást, s a hűtlent a közkárhozat sújtja.
A családias érzelemről az is tanúskodik, hogy a nő magtalanságát az egész családra nézve nagy szerencsétlenségnek, valóságos
csapásnak tartják. A gyermek nélküli házasokat mindnyájwn saj
nálják, sőt a rokonok szégyenkeznek, hogy magtalan családhoz tar
toznak. Szerbiában úgy, mint Herczegovinában és Montenegróban,
a kit el akarnak átkozni, azt kívánják neki, hogy ivadék nélkül hal
jon meg. A mely nő férjhez mentétől számítva hét éven át magta
lan marad, mindenféle bűbájossághoz folyamodik, hogy gyermeke
legyen.*)
Történelmi viszontagságaiknál fogva a keleti egyház teljesen
összeforrt nemzetiségekkel ; vallásukhoz, a keleti egyház szertartásai
hoz hiven ragaszkodnak, sőt a más hitűeket megvetik és gyűlölik.
Kedélyi életökben igen nagy hajlandóságot mutatnak a titokszerű
ség, az ábránd iránt, azért felette babonások. A böjtöt, az egyházi
ünnepeket szigorúan megtartják s a pópáknak föltétlenül engedel
meskednek. Sok vallási szertartásuk és sok babonájok még a régi
pogány időből való, mikor a természetet és a természeti erők nyilat
kozásait imádták. A boszorkányok (vesticza), a javas asszonyok
(baba), a tündérek (vila) s a jó és gonosz lelkek nagy szerepet visz
nek a szerb nép képzeletében. A kijáró lelkekben és kísértetekben s
a vérszopó vámpírokban általánosan hisznek.
Mint hajdan, úgy most is a szerb nép fő foglalkozása a földmívelés meg baromtenyésztés ; a városiak a kereskedésre is szíve
sen adják magukat, de a folytonos rendes munkát nem igen szere
tik ; a házi ipar ugyan el van terjedve, s a nők a fonásban, szövés
ben, hímzésben és kötésben kitűnnek, de a kézmívesek mégis
többnyire külföldiek.
A szlávok beköltözése a Balkáni félszigeten már aKr. utáni III.
században vette kezdetét s azután hol kisebb hol nagyobb csapatok
ban majd mint békés telepítvényesek, majd mint pusztító hódítók
fegyverrel kezökben mentek át a Dunán és Száván s lassankint a
*). Lásd : dr. Petrovics Miklós, Ausland, 1876, 493 aki.

Balkáni félsziget legdélibb vidékeiig nyomúlának előre. Beköltözéseik
négy évszázadig tartottak.
A szerbek nagyobb csapatokban, úgy látszik, csak Heraklius
görög császár idejében (610—641) telepedtek le a Balkáni félszige
ten. Az általuk megszállott földterület mindjárt a megtelepedés után
egymástól többé kevésbbé független tartományokra szakadt, melyek
között a tulaj donképeni Szerbia volt a legnagyobb, mert ez magában
foglalta a mai Bosznia délkeleti kerületeit, a mai Novi-pazári pasalikot, a Prizrendi pasalik éjszaki kerületeit vagyis O-Szerbiát (Rasciát) és a mostani Szerbiát az Ibarig és Moraváig. A kereszt
ségét nemsokára a bevándorlás után fölvették, csak Neretva vagyis
Pagania tartomány lakosai, t. i. a nerecsánok, maradtak meg sokáig
az ősi pogány hit mellett. A z első térítést Rómából küldött papok
eszközölték. Utóbb mind római mind görög papok fáradoztak a
szerbek megtérítésében, de a kereszténység csak a I X . században
gyökeresedett meg köztük, mikor a szlávok fő apostolainak, Kirill
és Methudnak buzgósága megteremte az szláv irást és egyházi
nyelvet. Azóta szláv ajkú papok hirdették Krisztus vallását, s a
szerb egyház idő folytán egészen nemzeti jellemet öltött.
A szerbek kezdetleges társadalmi és állami viszonyaiban
felismerhető az általános szláv szellem hatása. Ez nyilatkozik a
családi közösségben (zadruga), mely a szláv társadalom alapja volt
egykor s némi tekintetben még most is az ; ez nyilatkozik a községi
közösségben is, melyből az állami szervezet fejlődött ; mindenütt a
legidősebb, a sztarjesina hatalma tűnik fel. A zsupánok (ispányok)
vagyis a nemzetiségek és törzsek fejei szintén azon felfogásnak
köszönhetik eredetöket. Eleintén az egyes megyék zsupánjai egy
mástól függetlenek voltak, mindazonáltal a legidősebbik némi felső
séget gyakorolt a többiek iölött, noha e fő zsupán (vèliki zsupán)
hatalma nagyon ingatag és változó volt. A különböző zsupánok gyak
ran versengtek egymással az elsőbbségért. Legnagyobb szerepet a
Deszniczából, Duklyából és Rászából való zsupánok vittek. Némely
fő zsupán halála után a hatalmat fiai közösen gyakorolták. Onnan
van, hogy a bevándorlás utáni első időszakot folytonos viszálkodás,
szétdaraboltság és belzavar jellemzi. A legyőzött zsupánok rendesen
idegen segítséghez folyamodtak, s mind a görög császárok, mind a
679-ben alapított bolgár birodalom fejedelmei örömest ragadták meg
az alkalmat a beavatkozásra. Mind a görögök mind a bolgárok
szívesen fogadták az elűzött és hozzájok menekülő szerb fejdelmeket,
mert remélték^ hogy az a fejdelem, kit országába visszahelyeznek,

háládatos lesz irántuk. A szerbek azonban a két szomszédos hatalom
versengését saját függetlenségök biztosítására igyekeztek felhasz
nálni ; s ebből magyarázható meg az ingadózás, ravaszság és hálát
lanság, mely az e korszakbeli szerb fejdelmeket jellemzi.
II. Vazul görög császár 1018-ban megtörvén a bolgárok ha
talmát, Szerbiát is közvetetlen uralkodása alá hajtá. De a bizanczi
kormányzók zsarolásai oly elkeseredést szültek a népben, hogy ez
fölkelt, a görög igát magáról lerázá s függetlenségét többé-kevésbbé
meg is óvá. 1120 táján Uros rászai zsupán emelkedék ki mint leg
hatalmasabb fejedelem ; tőle származtatják a Nemanyák családját,
mely mintegy 200 éven át uralkodott Szerbia fölött. Uros idejében
II. István magyar király a görögök ellen folytatott háborúban elfoglalá Nándorfehérvárt és Branicsevót,
Szendrőtől a Timokig
terjedő vidéket. Ekkor a szerbek is Bázsány váráig nyomúlának
előre. Ezóta a magyarok és szerbek többször szövetkeztek a görögök
ellen. A görög császárok e viszonyt nem szívelhették, s Manuel a
szerbeket el akarván vonni a magyaroktól, Nemanya Istvánt hatha
tósan támogatá rokonai ellen. Nemanya 1165 táján görög segítség
gel a Rászai (Novipazári) zsupánságra s utóbb a főzsupánságra is
szert tett, azután lassankint az összes szerb tartományokat egyesíté
hatalma alatt. Mánuelnek 1180-ban történt halála után a görögök
és bolgárok rovására is kiterjeszté birodalmát. A z előtt az összes
fejdelmi család mintegy örökének tekintette volt az országot, melyre
hatalma kiterjedt ; minden egyes tag birtoklási jogot igényelvén ah
hoz, csak elvileg ismerte el a legidősebbnek tekintélyét s többnyire
közös tanácskozás és megállapodás mellett intézte el a közös ügye
ket. Nemanya megtöré az uralkodás e nemzetségi jellegét s igy egy
séges állam önhatalmú fejdelmévé tette magát. Tehát a szerb állam
nak, mint olyannak, s a fejdelmi hatalomnak ő vetette meg alapját.
Ez által Szerbia belépett az akkori európai államok társaságába.
1189-ben rőtszakállú Frigyes német császár nagy keresztes haddal
Szerbiába érkezek, Nemanya Nisben fogadá a császárt nagy pompá
val és szorosabb viszonyba akarván lépni Nyugat-Európa leghatal
masabb birodalmával, felajánlá a császárnak az országot mint hübért. Ámde a német császár nem teljesité a szerb fejdelem kívánsá
gát, tehát Szerbia a nyugati élet körén kivül maradt s a keleti világ
áramlatát követte.
Czétában s a szomszédos szerb tartományokban a papság a
római pápa hatalma alatt állott, s ott leginkább a katholiczizmus
volt elterjedve. Maga Nemanya is, ki Czétában született és neveké-

dett föl, katholikus volt, de midőn Kaszába került, hol a nép a ke
leti egyházhoz szít vala, a keleti szertartás szerint másodszor megkeresztejkedék s azután nagy buzgalmat tanúsított a keleti egyház
érdekében. Sok templomot és kolostort épített s ezzel teljesen megnyeré a szerb papságot. Bolgárországban a bogomilek vagyis patare
nusok felekezete támadt vala s onnan a szerb tartományokba is
átszivárgott. Nemanya nagy keménységgel üldözte a patarénusokat
és a még itt-ott létező pogányokat ; ily módon elérte azt, hogy az
egységes államban a hit is majdnem mindenütt egységessé vált.
Nemanya kétségkívül vitéz, éleseszű és messzirelátó fejdelem volt.
1195-ben az uralkodást elsőszülött fiának Istvánnak adván át, az
általa épített Sztudénlczai kolostorba vonult vissza, később az Athosz
hegyére ment s ott tölte élete végét kolostorok építésével foglal
kozva.
Fiai csakhamar háborúskodni kezdenek egymás ellen az ural
kodásért s idegen segítséghez folyamodtak. Imre magyar király és a
római pápa is beavatkoztak a szerb ügyekbe. Imre 1202-ben Szer
bia nagy részét elfoglalván, Rásza vagyis Szerbia királyának czímet
vevé föl, (rex Rasciae vagy Serbiae). A bolgárok is betörtek az
országba s nagy pusztításokat míveltek benne. Ekkor Száva (Sabbás), Nemanya legfiatalabbik fia, ki az Athosz hegyen szerzetessé lett,
kibékíté a czivódó testvéreket s helyreállitá a rendet. István azon
ban később a pápához folyamodott királyi czímért. A pápa 1217-ben
egy legátus által csakugyan megkoronáztatá őt. De a nép e miatt
elfordult tőle, s a keleti hitet követő papság is felzúdult ellene. Ist
ván ekkor megint öccséhez, Szávához fordult, kit 1221-ben Nikéában
a keleti egyház pátriárkája a szerb vidékek első érsekévé szentelt
vala föl. Száva megjelenvén Szerbiában, bátyját 1222-ben a bizanczi
császártól hozott koronával koronázá meg, s ez alkalommal a király
s az egész gyülekezet hangosan utána monda az érseknek a keleti
egyház alap hittételét. Ezóta Istvánt igazi királynak ismerték el, s a
keleti hit mindinkább elterjedt és megszilárdult a szerb nép között.
Száva érsek új püspökségeket is alapított. Az ő szellemében műkö
dött utóbb István király negyedik fia, ki szintén szerzetessé s azután
mint II. Száva Szerbia érsekévé lett. Az első érsekek tehát az ural
kodó család tagjai voltak, s e körülmény nagy befolyást biztosított
a főpapoknak. így történt, hogy Szerbiában a keleti hit a nemzeti
létnek és államfejlődésnek egyik fő tényezőjévé lett.
A későbbi királyok közöl II. Uros Milutin tűnt ki leginkább,
ki 1275—1321-ig uralkodott. Megtörhetetlen akaraterővel és szi-

vós kitartással bámulatos hajlékonyságot és ravaszságot egyesít
vén, országát nemcsak új tartományokkal nagyobbítá, hanem jólétét
és felvirágzását is nagy mértékben előmozditá. Sok templomot és
kolostort alapított, s azért szent királynak neveztetett el. Még na
gyobb hatalomra emelkedett az ő unokája Dúsan István, az Erős
(Szilni), ki 1336—1356-ig uralkodott. Alatta a szerb állam a fejlődés
tetőpontját érte el. 0 a legnemzetiebb fejdelem volt, ki előtt egy
nagy szerb birodalom eszményképe lebegett, mely magában foglalta
volna az egész Balkáni félszigetet. Sok tekintetben / . Mátyás kirá
lyunkkal lehet őt összehasonlítani ; ő megteremte a hatalmas szerb
birodalmat, miképen Mátyás a magyar királyságot emelte fénye
tetőpontjára. De tartós életképességet sem az egyik, sem a másik
nem tudott birodalmába lehelni, s Dúsan halála után Szerbiában
azonnal bekövetkezett a hanyatlás és n3msokára az elbukás, miként
Mátyás halála után Magyarországban. Egy tekintetben Dúsan felül
múlta Mátyást ; ő t. i. lelkestől testestől szerb, igazi nemzeti fejde
lem volt, Mátyás ^ellenben a magyar nemzetiség iránt legkisebb
érzéket sem tanúsított. Könyvtárában aligha volt egyetlen magyar
könyv ; annyi bizonyos, hogy tőle származó magyar oklevelet még
nem fedezett fel senki. Pedig az ő korában a nyugati fejdelmekben
a nemzetiség érzete már mindenütt felébredt vala.
Dúsan a pártviszályoktól szaggatott görög birodalom ellen
szerencsésen harczolt s lassankint egész Makedoniát, Albániát és
Thesszália nagy részét a szerb birodalomhoz kapcsolta. Kantakuzénosz görög császár az oszmán törökökhöz folyamodók segítségért.
Ezek csakugyan a görögökkel egyesülve harczoltak a szerbek ellen.
Kantakuzénosz saját lányát ajánlá fel nőül az oszmánok fejdelmének, Orkhánnak, 1346-ban. A törökök ezután nagyobb csapatokban
keltek át s 1356-ban Czimpét kerítek hatalmokba a Helleszpontus
partjain, a következő évben pedig Kallipolist foglalták el. Ezzel
megvetek alapját állandó megtelepedésöknek Európában. Dúsan be
látta a veszedelmet, melylyel az oszmánok nemcsak a bizanczi biro
dalmat, hanem saját országát is fenyegetik, s nagy sereggel indult
ellenök, hogy Európából kiverje, de mielőtt velők megütközhetett
volna, útközben meghalt. 1346 vagy 1348 óta makedoniai császár
nak (czár) s a szerbek, görögök, bolgárok, a tengermellék és a nyu
gati részek egyeduralkodójának czímezte magát. A császári czím
felvételével a szerb államot a fejlődés tetőpontjára s a régóta fenn
állott szomszédos államokkal egyenlő rangra emelte. Eddigelé a
szerb egyház a konstantinápolyi pátriárkától függött vala, Dúsan a

maga birodalmát egyházi tekintetben is teljesen függetlenné tette.
1346-ban Szkupjében zsinatot tartott, melyen az összes szerb és bol
gár papság jelenlétében a szerb érseket pátriárkává nyilatkoztatá s
székhelyévé Ipek várost jelölte ki. A bizanczi pátriárka azért egy
házi átok alá veté Dúsant, de ez nem sokat törődött vele, sőt a
nemsokára ezután Szereszben tartott zsinaton a görög püspökök ki
űzetését az egész szerb birodalomból határoztatá el. A szerb pátri
árka alatt akkor 20 metropolita vagy püspök, néhány exárka és sok
igumán vagyis kolostori főnök volt, ezekhez, járult a sok világi pap
és szerzetes. Az egyház nagyon gazdagon volt megadömányozva, s a
papok, különösen pedig a szerzetesek igen nagy befolyást gyakorol
tak a népre.
Dúsan halála után csakhamar ismét kitörtek a belviszályok.
Gyenge lelkű fiát és utódját V. Urost Vukasin vajda agyonüté 1367ben. Urossal kihalt a Nemanyák uralkodó családja. Vukasin a ha
talomvágyon kívül más érzelmet nem ismert s a legkegyetlenebb
eszközöktől sem riadt vissza, hogy czélját elérje. 1369 elején fejére
tevé a szerb császári koronát, de csak királynak nevezte magát. Nagy
ravaszságot és vitézséget fejtett ki, mindazonáltal uralkodása inkább
csak a déli tartományokra terjedt ki. A z ellenkező párt fő embere
Lázár knéz volt. Vukasin több izben legyőzé őt s Krusevácz hegyei
közé szorítá. A törökök ellen is szerencsésen harczolt. De a koczka
csakhamar megfordult. A magyarok visszafoglalták Szerbia éjszaki
vidékét, a Macsói bánságot és Nándorfehérvárt, 1371-ben Lázár is
újra feltámadt s ugyanezen évben a törökök közeledtek Szerbia ha
táraihoz. Vukasin hirtelen összeszedett haddal a törökök ellen indult,
ezek Bulgáriában a Maricza folyónál egy éjjel meglepték és teljesen
megsemmisítek hadseregét. Vukasin futásban keresett menekülést,
de bujdoklása közben megöletek. Utódja Lázár knéz lett, ki a Ne
manyák rokona volt. 0 nem tudta a birodalom egységét helyreállí
tani. Boszniában Tvartko bán a királyi czímet vevé föl és Szerbiának
is elfoglalta egy részét. A z oszmánok már Drinápolyt, Filibét és
Szófiát szállták vala meg, sőt Thesszália, Makedonia és Albánia né
mely vidékeit is háborgatták. 1386-ban ismét Szerbiára ütének,
hosszú körűiszállás után elfoglalták Nis várát s Lázárt évi adó fize
tésére kényszeríték. 1388-ban Lázár szerb fejdelem Tvartko király lyal és Albánia urával Kasztriota Györgygyei szövetkezik a törökök
ellen; a hadjárat szerencsésen kezdődik, de 1389-ben maga Murád
szultán jelenik meg nagy sereggel. A Bigómezőn (Koszovopolye)
esik meg június 15-én a véres csata, mely nemcsak Szerbiának, ha-

nem az egész Balkáni félszigetnek is eldönti sorsát. A keresztények
vereségét állítólag Brankovics Vuk egyik szerb vezér árulása okozá.
Lázár elesett a csatában, Murád szultán a csata alatt saját sátrá
ban öletek meg, még pedig Obilics Miklóstól, a mint a szerb hagyo
mány tartja.
Bajazid szultán a szerb fejdelmi méltóságot Lázár fiának,
Istvánnak adja azon kötelezettséggel, hogy évi adót fizessen, s a tö
rökök hadjárataiban is személyesen és csapataival részt vegyen.
István elfogadja e megalázó föltételeket és hiven harczol a szultán
érdekében, de kevéssel halála előtt mégis Zsigmond magyar király
hoz fordul s vele szövetkezik. Utódjává Brankovics Vuk, az elhír
hedt áruló fiát, Brankovics Györgyöt jelöli ki. Ez erélyes, de ravasz
és álnok fejdelem, folyvást a magyarok és törökök között ingadozik,
egyik félhez sem csatlakozik egész lélekkel, egyik félnek sem kívánja
teljes győzelmét, mert csak így reméli, hogy hazája függetlenségét
helyreállítja és fentarthatja. Részben az ő kétes magaviseletének
tulajdonítható a nagy vereség, melyet a magyarok 1444-ben Várná
nál s azután 1447-ben a Rigómezőn Hunyadi János vezérlete alatt
szenvedtek. A második Rigómezői csata gyászos jövendőt jósolhatott
mind Szerbiának, mind Magyarországnak. Brankovics György halála
után legifjabbik fia, Lázár, ragadá magához 1456-ban a szerb fejdelmi
méltóságot, de II. Mohammed már 1459-ben egész Szerbiát foglalá
el s oszmán tartománynyá tevé.
A török uralkodás szomorú sorsra juttatá az országot. A
szerb előkelők, a földesurak és nemesek közöl csak igen kevesen
vették be Mohammed vallását, tehát valamennyien elveszték kivált
ságaikat s mindnyájan a köznép, az alattvaló és jobbágy, a »rája«
sorsára jutának. A tisztségeket és jószágokat a törökök foglalták el,
kik kényök kedvök szerint sanyargaták a keresztényeket. Az ország
mindinkább pusztult és elnépetlenedett. Lakosai közöl sok ezren a
háborúkban vesztek el, sok ezren rabszolgaságba kerültek, sok ezren
a külföldre vagy a hegyek közé és rengeteg erdőkbe menekültek. A
bujdosókat hajdúknak nevezték, kik folytonos apró háborút viseltek
a törökökkel s rablásból tengették életöket. A hajdúk garázdálkodá
sait aztán a szegény falusi népen boszúlták meg a törökök. A tiszt
viselők, földesurak és katonák a törökök voltak, kik leginkább vá
rakban és városokban laktak, míg a szerbek az elszórt tanyákon és
falvakban éltek. Itt megőrizték a családi közösséget, a régi községi
szerkezetet s az ősi vallást. A hitben kerestek és találtak vigaszta
lást, az egyház és papság volt nemzetiségök hű őrje és légerő

sebb támasza. Kivált a szerzetesek nagy befolyást gyakoroltak
a népre.
A hajdúk kénytelenségből harczoltak az elnyomók ellen, s ők
táplálták a népben a bátorságot, a harczias szellemet. Buda vissza
vételének s az osztrák-magyar hadak győzelmes előnyomulásának
híre új időszak hajnalát látszott hirdetni, a szerbek titkon és nyíltan
gyámolíták a császári és királyi hadakat, de reményökben nagyon
megcsalatkoztak, I. Leopold hadvezérei mindent elrontottak. A törö
kök győztek, s Csernovics Arszén ipeki pátriárka boszújoktól félvén,
1690-ben vagy 30,000 családdal fölkerekedék és Magyarországba
költözék, hova már azelőtt számosan költöztek vala. A pátriárka
eltávozása még szomorúbbá tette a hazájokban megmaradt szerbek
sorsát. A konstantinápolyi pátriárka kapván az alkalmon, ismét kiterjeszté egyházi hatóságát Szerbiára s ezt a török szívesen látta.
Most a szerb tartományokat görög papok (fanarioták) áraszták el,
kik csak úgy vagy még jobban'zsarolták a népet, mint a bégek, szpahik és pasák.
Szavoyai Jenő szerencsés hadjáratot viselt a török ellen,
1717-ben Nándorfehérvárt és egész Szerbiát is elfoglalá, a Passzaroviczi békekötés csakugyan az ország legnagyobb részét Ausztria
birtokában hagyá meg, de az osztrák uralkodás csak rövid ideig
tartott, az 1737-diki háborúban ismét a törökök győztek, Szerbiát
is újra elfoglalták. A későbbi háborúk, melyeket Ausztria és Orosz
ország viselt a törökök ellen, szintén keveset használtak a szer
beknek.
Végre megtelt a keserűség pohara. I I I . Szelim holmi reformo
kat akart birodalmában életbeléptetni s különösen a túlságos hata
lomra emelkedett janicsárokat igyekezett megfékezni. Ezek annál
kegyetlenebbül garázdálkodtak Szerbiában. Ekkor Petrovics György,
kit a törökök Kara Györgyének azaz Fekete Györgynek neveztek,
1804-ben néhány száz elszánt bajtárssal megtámadá a török őrháza
kat s felkonczolá a kezébe eső török katonákat. A z első szerencsés
kísérletek új bátorságot öntöttek a szerb népbe ; Kara Györgye vi
tézei mindinkább szaporodtak, s mielőtt a janicsárok első rémületökből felocsúdtak, már egész kerületek a felkelőkhöz csatlakoztak. A
felkelés csakhamar az egész országban elterjedt, a törökök sem szép
szóval, sem fegyverrel nem tudták elfojtani. 1806-ban Kara Györ
gye egyik várost a másik után elfoglalt, Szabácsból, sőt Belgrádból
is kiverte a törököt. 1807 nyarán a felkelés mindenütt diadalmasko
dott ; a várakat szerb őrségek szállták meg. S e nagy eredményeket

a szerbek egyedül saját bátorságuknak és erélyöknek köszönhették.
A szerb felkclők Ausztriától reméltek támogatást, azt tekintették
természetes védőjöknek. De az osztrák diplomaták sohasem voltak
nagyon szerencsések. Az oroszok 1806-ban Moldovát és Oláhorszá
got szállák meg, a »Fenyes porta« azért hadat üzent Oroszország
nak. Ez most a szerb ügyekben is kezdett részt venni. A háború
még folyt egy ideig ; 1812-ben a Bukaresti békekötés véget vetett
neki, de a Szerbiára vonatkozó pontok igen homályosak, a törökök
a szabadságharcz előtti állapot helyreállítását követelték, s 1813-ban
nagy erővel törtek be Szerbiába. A szerencse elpártolt a szerbektől,
a törökök győztek és csakhamar Nándorfehérvárt is megszállták.
Kara Györgye és bajtársai Ausztriába menekültek.
A győztes törökök kegyetlenül uralkodtak ismét, véres boszút
állottak a felkelőkön. Üldözéseik elől sokan a rengeteg erdőkbe mene
kültek, a hajdúk napról-napra szaporodtak. Ekkor Obrenovics Milos
tüze ki a fölkelés zászlaját, 1815-ben ; a szerbek a kétségbeesés
elszántságával harczoltak. A törökök kénytelenek voltak engedni,
s az 1815 decz. 15-ki egyesség Szerbiának majdnem teljes önkor
mányzatot biztosíta a szultán felsősége alatt. Milos elsőben csak fő
knézzé, utóbb pedig Szerbia örökös fejdelmévé lett.
Obrenovics Milos erélyes és eszes ember volt ; sokat kellett
küzködnie egyfelől a törökök, másfelől a knézek és más fő családok
túlkapásaival. A török uralkodás idejében a szerbek között minden
rangkülönbség megszűnt, a keresztények egyenlők, egyaránt job
bágyok és alattvalók voltak. Kiváltságokban csak a török földes
urak, a bégek és szpahik részesültek. Ezek helyét most a szerb vaj
dák és knézek szerették volna elfoglalni, de Milos nem akarta az új
űri osztály, az új nemesség keletkezését tűrni. Sokan azért gyűlölték
s a népet is felizgatták ellene. Milos indulatos és kemény ember
volt, a kegyetlenkedéstől sem riadt vissza. Az elégedetlenség tehát
nőttön nőtt az országban, jóllehet Milos új meg új engedményeket
eszközölt ki a Magas portától, a közigazgatást és igazságszolgáltatást
berendezte s az ország anyagi és szellemi fejlődésének alapjait megve
tette. Az Orosz- és Törökország között 1829-ben kötött Drinápolyi
békekötés, s azután az 1834-ben a szultántól kibocsátott »Hattiserif«
Szerbia jogait és kiváltságait és belső függetlenségét újra megerösíté s teljesen bíztosítá. A törökök csakis néhány várat tartottak
megszállva ; a szultánnak fizetendő évi adó 2.300,000 török piaszterben állapíttatok meg. Az elégületlenek'megfeledkezve Milos nagy ér
demeiről, végre összeesküvést forraltak ellene; a nép és honvédség is

elpártolt tőle. Milos tehát 1839-ben kénytelen volt a fejdelmi mél
tóságról lemondani. Utódja legidősb fia, Milán, s ennek csakhamar
bekövetkezett halála után legfiatalabb fia, Mihály, lett. Ez már
1842-ben az ellene támadt forradalom következtében kénytelen volt
az országot odahagyni. A z országgyűlés (szkupstina) az Obrenovics
családot a fejdelmi széktől megfosztván, Czerny György (Kara
Györgye) második fiát Karagyorgyevics Sándort választá fejdelemmé.
Ez 1842-től 1858-ig uralkodott, ekkor elűzetek s a fejdelmi széket
ismét az öreg Obrenovics Milos foglalá el, nemsokára bekövetkezett
halála után 1860-ban megint fia Mihály következett.
27/. Obrenovics Mihály alatt az ország végre nyugalmat ért
és minden tekintetben gyarapodni kezdett.
A z 1853—54-iki háborúban, melyet Franczia- és Angolország
Törökországgal egyesülve Oroszország ellen viselt, Szerbia semleges
maradt, a Párisi békekötés a fejdelemség szabadságát és jogait az
európai nagyhatalmak védelme alá helyezte. A z előtt leginkább
Oroszország vitte volt a védői szerepet, nem mindig Szerbia javára,
Mihály fejdelem inkább az osztrák-magyar monarchiára támaszko
dott s különösen ennek köszönheti, hogy hosszas alkudozásai a
Magas portánál sikert arattak. 1862-ben a belgrádi török várőrség
a várost » felreértésből « ágyúkból lövette, ez nagy elkeseredést
támasztott a szerbekben, s azóta legforrób kivánságuk az volt, hogy
a török őrség a szerb várakból vitessék el.
A nagy hatalmak követei által Konstantinápolyban kötött
egyesség a várak ügyében korántsem elégítette ki a szerbek vágyait
és törekvéseit. A mit 1862-ben el nem érhettek még, ezt végre
leginkább gróf Andrássy Gyula magyar, miniszterelnök közben
járására 1867-ben elérték. Mihály fejdelem Konstantinápolyba
utazék s oly szultáni fermánnal tért vissza, mely a szerbek kívánsá
gait terjesen kielégíté. A törökök 1867 april 18-kán átadták a
belgrádi várat s azután a fetiszlami (kladovói), szemendriai és sabácsi várakat is ; a szokoli és uzsiczai várakat már 1862-ben elhagy
ták vala. Nagy lelkesedéssel üdvözölték akkor a fejdelmet, ki a
török uralkodás utolsó támaszát is eltávolította vala, de 1868 jun.
10-kén orgyilkosok agyonlővék, a Topsideri parkban. Utódává unoka
öccsét, Obrenovics Milánt választá meg a nagy szkupstina, egyhan
gúlag száműzvén Karagyorgyevics Sándort.
A fejdelemség az 1856-diki Párisi békekötés értelmében majd
nem egészen függetlenné lett a szultántól, évenkint csak 41,552
aranyt fizetett adó fejében. De azért fel nem hagyott hadi készülő-

déseivel, a fegyvergyárakban szorgalmasan dolgoztak, külföldről is
folyvást bevittek fegyvereket, a honvédségi rendszert mind jobban
kifejtették, a Belgrádban felállított katonai Akadémiában s a kül
földön számos ifjú tanúit. Az orosz ügynökök hathatósan működtek.
Bosznia lázadását csakhamar Montenegro és Szerbia támadása kö
veté (1876). A szerbek meglepve az ellenséget, egyszerre több oldal
ról berontanak a török területre, soraikban sok orosz tiszt és önkénytes
harczol, fővezérek az orosz Csernajev. Ámde ez nem igazolja a benne
helyezett nagy reményeket ; a törökök lassankint összeszedik magu
kat, visszaverik a szerbeket, betörnek Szerbiába, s a kölcsönt vissza
adva iszonyúan pusztítgatják kivált a Timok völgyét, hosszas késedelmeskedés után elfoglalják Zajcsárt és Knyázseváczot s a Morava
völgyében Alekszináczot, végre a szerbek legerősebb helyét Gyunist
is (1876 október 31.). Már Belgrádot fenyegetik, ekkor az európai
nagy hatalmak fegyverszünetet eszközölnek, s 1877 február 28-kán
új béke köttetik, mely ismét a régi rendet és állapotot állítja helyre.
De néhány hónappal később a szerbek újra elkezdik a háborút az
oroszoktól szorongatott törökök ellen.
A Berlini békeszerződés ki nem elégítette a szerbek kívánsá
gait és reményeit; Risztics, ki akkor a szerb kormány feje volt, ki
vált az osztrák-magyar monarchia iránt táplált ellenséges indulatot,
nagyravágyó terveit az orosz barátság segítségével remélte valósít
hatni ; az ország belső fejlesztésével nem igen törődött. A pártoskodást egyre szítván, a fejdelmi trónt is veszélyezteté ; 1880 végén
változás állott be, más férfiak kerültek a kormányra, kik inkább a
szomszéd monarchia barátságát keresték s äz ország belső ügyeire
fordíták fő gondjokat.

IV.
Szerbia nevezetes városai és vidékei.

A z ország fővárosa Nándor-Fehérvár ; a szlávok Beligrádnak,
Beográdnalc nevezik; hajdan »Singidunum«, »Singidon«, a közép
korban »Alba graeca« volt a neve ; a törökök Darol Êsihad-nak,
vallásháború házának hivták. Nevezetes hely volt már a
rómaiak idejében, mint a »Legio IV. Flavia Felix« szállóhelye.
Birtokáért a közép kor első felében a görögök, avarok, bolgárok és
magyarok hadakoztak ; az utóbbiak a Branicsevói kerülettel együtt
a görögöktől foglalták el, azután Nemanya István, az első szerb

király, szállta meg. Dúsan szerb császár a mostani várnak vetette
meg alapját ; utóbb a szerbek a magyarokkal egyesülve sokáig vité
zül védelmezték a törökök ellen, mignem végre Szulejman 1521-ben
elfoglalá. így Magyarország kulcsa a törökök birtokába jutott.
Belgrád Zimonynyal átellenben a Száva és Duna egyesülé
sénél fekszik ; helyzete nemcsak hadászati tekintetben fontos, hanem
közlekedési és kereskedelmi szempontból is nagyon kedvező. A Száva
a Kolubara torkolatán alul éjszakkeletre kanyarodik s így találkozik
a Dunával, mely ott nagyon kiszélesedik s néhány szigetet képez.
Az egyesült két folyó Pancsováig a Száva irányát tartja meg, ott
hirtelen kanyarulattal délre fordul, Gróczkáig délkeletdélre folyik
és csak azután tart inkább keletnek. A két folyó ekként egy félszige
tet fog be, melynek legéjszakibb pontja Pancsovával szembe esik. E
félszigetre a Rudniki hegység bocsátja legéjszakibb nyúlványait,
melyeknek legmagasabb pontja az 530 m. magas Avala trachit hegy.
Ennek éjszaki oldalára sziklás, mészköves fönsík támaszkodik, mely
épen ott, hol a Száva a Dunába ömlik, meredek lejtővel ereszkedik
a Duna völgyére. E sziklafokon épült a vár ; kerítő falai és bástyái
a meredek lejtőn a Duna és Száva partjáig vonulnak le. A Dunáról
tekintve nagyon festői látványt nyújtott a vár; számos bástyafal
emelkedett egymás főié, melyeket lépcsők és folyosók kapcsoltak össze
egymással ; itt-ott őrházak, zászló rudak és póznák mutatkoztak a
bástyafalakon az ágyútorkolatok mellett. Lent a földcsúcson, melynél
a Száva és Duna egyesülnek, a »Neboisa« (Nefélj) nevű, nyolczoldalú csonka torony áll, melyről Dugonics Titus 1456 jul. 21. a
törökkel együtt, ki rajta a félholdat akarta kitűzni, a mélységbe
ugrott, s melyet utóbb a törökök börtönül.használtak. Fent a vár
fok laposán az új konak (a pasa palotája), a dsamiák (mecsetek) és
minaretek mutatkoztak. A vár és felső város között a lejtős vársík,
a bokrokkal és fákkal beültetett török temető s odább balra a magas
fák között elrejtett török városrész látszott. Most a kép már sokat
veszített festői voltából. A keleti világ jelei jobbára már mind el
tűntek.
A z erősség egyes részei különböző időkben s különböző rend
szerek szerint épültek s a falak, sánczok, árkok, bástyák és tornyok
egész tömkelegét képezték. Legrégibb része a sziklafok legmagasabb
hátán volt.
A törökök ugyan 1836 óta, kivált a Dunára néző oldalon, az
erősségi műveket helyreállították és kijavították, számos ágyúval is
felszerelték, mindazonáltal egészben véve roskatag és elhanyagolt

állapotban volt a vár meg négy kapuja ; még roszabb karban voltak
a várost kerítő falak. 1862-ben utoljára dördültek meg a török
ágyúk. A szerbek az elhagyott várnak nagy részét már lerombolták,
midőn a város szabályozásához fogtak. Romba dőlt a vártól keletre
és délkeletre eső Dortyol is, mely az utczácskák és közök, a házikók
és kertek szabálytalan sokaságából állott. A törökök ezt a város
részt már 1862-ben hagyták el s a szerb kormány már akkor kapta
meg a jogot, hogy az utczák és utak szabályozása czéljából a mecse
teket is leromboltathatja. Csakugyan a legtöbb mecset is eltűnt már
és csak kettő hagyatott meg.
A vár omladékaitól délre a széles vársík, a »Kali Majdan«
terjed el félkörben ; ez fákkal van beültetve s kellemes sétahelyül
szolgál. Onnan a Száva partjára lépcsőzetes gyalogúton és meredek
kocsiúton mehetünk. Ott Belgrád legnagyobb, de nem igen szép
temploma mellett haladunk el, mely 1838—1844 épült és Sz. Mihály
arkangyalnak szentelt székesegyház. Közelében van az érsek palo
tája és a papnevelő intézet. Onnan a Száva partján elnyúló külvá
rosba jutunk, mely Belgrád legélénkebb városrésze, mert ott kötnek
ki a hajók s ott ütötte fel tanyáját a kereskedés.
A vársíkról a nagypiaczra jutunk, mely tér azelőtt török
temető volt. Ott talárjuk a város egyik legnagyobb épületét; ez
Misa palotája, melyet 1857-ben kezdtek építeni. Misa őrnagyé palo
tát saját költségén építtette s azután a szerb államnak ajándékozta
főiskolának. Benne van a Nemzeti múzeum és könyvtár is. Pavillonjáról szép kilátás esik a városra és környékére. — A város főutczája
déli irányban húzódik el; ha ezt követjük, a konákhoz jutunk,
vagyis azon palotához, melyben a fejdelem s most király lakik. E
szerény fejdelmi lakóhely csínos kertben fekszik. Közelébe vannak
a minisztériumok, külföldi követek és konszulok épületei. Ugyancsak
a Terápia utczában a katonai akadémiát'és a Milostól épített nagy
kaszárnyát is találjuk.
A város délkeleti oldalán a »Tasmajdan« terűi el, mely szagga
tott fönsík, hol nagy kőbányák s néhány barlang van. Ezen s az
odább délnyugatra eső Vracsar fönsíkon veré meg 1806-ban Kara
Györgye a törököket. A Vracsar és Tasmajdan között a Paliluki
nagy tér van, melyen évenkint Sz. Márk napján nagy népünnep
szokott lenni.
Nándorfehérvár még kis és szabálytalan város ; sem köz- sem
magán épületei, sem intézetei még nem olyanok, minőket fő és szék-

városban találni szoktunk. De évről évre mindinkább emelkedik és
szépül. Közintézetei, kereskedése és ipara is gyarapodnak.
Belgrádtól délnyugatra félórányira Topcsider fekszik ; ez most
a király nyári lakása. Azelőtt a gazdasági tanintézet volt ott, melyet
Sándor fejdelem alapított vala. A kéjlak török stílben van építve, a
terjedelmes kertet számos kioszk és képszobor ékesíti ; a dísz- és
konyhakert, a gyümölcsös s a mintagazdaság jól van gondozva ; a
patak mentén szép gyepmező és árnyékos fák zöldéinek. Közel oda
a fejdelmi vadaskert terül el. Odább délnyugatra Rakovicza kolostor
fekszik, mely egyik legrégibb szerb kolostor. A törökök alatt elpusz
tult, Milos helyreállíttatá. E kolostor és Topcsider a belgrádiak
kedvelt kirándulási helyei. Érdekes kirándulást az Avala hegyre
tehetünk, mely Belgrádtól egyenest délre esik ; tetején középkori
vár porladoz. A várromok felől igen szép kilátás esik a Duna és
Száva völgyeire, a Morava és Kolubara között elterjedő dombos
vidékre s a zordabb Sumádiára.
Ha Nándorfehérvárról a dunai gőzösön utazunk, feltűnik a
folyó két partjának különbsége. A balpart lapos s majdnem évenkint
nagy kiterjedésben elöntetik, a jobbpart ellenben magas és dombos
s többnyire jól van megmívelve, gyümölcsfák, bükkfák, fűz- és jege
nyefák váltakoznak rajta s Vincsától kezdve a dombok mindenütt
szőlővel is vannak beültetve. Vincsa és Groczka mellett elhaladván,
csakhamar Szendröre érünk, melynek erőssége igen festői és sajátsá
gos képet nyújt.
Szendrö (törökül Szemender, szerbül Szmederevo, németül
Semendria) a Jesszavának, vagyis a Morava nyugati ágának torko
latánál fekszik; a vár a folyó partján épült, a város mögötte terjed
el az Avala hegység végső kiágazásán. A várat Brankovics György
építteté 1432-ben; a törökök már 1439-ben foglalák el. Az osztrák
hadvezérek 1688-ban, azután 1717-ben s végre 1789-ben szállák
meg, a szerbek pedig 1805-ben űzék ki belőle a török őrséget. De a
törökök mindannyiszor ismét birtokukba ejtek. A vár szabálytalan
háromszöget képez, hosszú oldalán 11, a dunai oldalán 5 s a jesszavai oldalán 4 torony van, melyek egyenlő magasságú kőfallal összekapcsolvák, a Jesszava és Duna egyesülésénél még 5 toronynyal védett
várudvar van. A fellegvárat külön rovátkos kőfal s négyszegletű
közép tornyok és kerek saroktornyok veszik körül. Hajdan maga a
város is meg volt erősítve. Most a vár csak festői omladék, a török
városrész pedig, mely a várhoz csatlakozott, 1862 óta majdnem el
tűnt. A város a sertéskereskedésnek egyik központja, más nevezetesUUNFALVJ'. K G Ï E T .
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séget alig mutathat fel. A szép szőlőhegyek aljában a Sz. Györgynek
szentelt új templom áll, melynek öt kupolája van, egyik legszebb
templom Szerbiában. Egy czinczár építette.
Folytatván utunkat kelet felé, egy omlatag tornyot pillantunk
meg ; ez Kulics várnak maradványa, mely a Morava torkolatánál
épült; hajdan ott állott a római megerősített város, melyet úgymint
a folyót »Margus«-nak neveztek. Kissé odább keletre Dubravicza
s ettől délre Pozsárevácz fekszik.
Pozsárevácz vagyis Passzarovicz az 1718-ban ott szerzett béke
kötésről nevezetes, kölönben nagyon szerény és jelentéktelen város.
Közelében van a szerb állami ménes, s ugyancsak azon város köze
lében egy cseh ember az első gőzmalmot állította fel.
Dubraviczánál a Duna egy nagy és számos apró szigetet ké
pez : a nagy sziget, Osztrovo, Magyarországhoz tartozik, a gőzhajók
az ennek éjszaki oldalán levő magyarországi Dunaágat követik, mert
szélesebb és hajózásra alkalmasabb mint a szerb ág. Ebbe ömlik a
délről jövő Mláva folyócska s ennek torkolatához közel Kosztolácz
fekszik. E helység arról nevezetes, hogy határában sok római emlé
ket találnak, melyek »Viminacium«-nak Mőzia egykori virágzó fő
városának, maradványai. Viminacium még a középkorban is fontos
város volt, a X . század óta Branicsevónak neveztetik, majd a magya
rok, majd a görögök, majd a bolgárok birtokába került; 1275 óta
a szerb királysághoz tartozott, 1459 óta romba dőlt.
Kosztolácztól éjszakkeletre, Új-Palánkával átellenben, a Du
nára dőlő sziklás magaslaton Ráma vára fekszik; ez kétségkívül
római várnak az alapfalain a középkorban épült, tornyai és falai
még lehetős ép karban vannak, de belső helyiségei már romba dől
tek; 1788-ban báró Lopresti vitézül védelmezte a törökök ellen s
inkább az erősen vivatott vár romjai alá akart bajtársaival együtt te
metkezni, mintsem magát megadja. Hajdan itt »Lederata« római
szállás volt s ott a Duna át volt hidalva.
Rámán túl a magyarországi oldalon is közelednek a hegyek a
Duna partjához s Baziásnál már erdős hegyek vannak. A szerb
parton odább keletre Gradistyét találjnk, mely a Pek (hajdan Picnus)
torkolata s a Duna egyik keskeny ága által képezett földnyelven
épült. Itt megerősített római telep volt, melynek még számos ma
radványát lelhetjük.
Moldova irányában a hegyek még jobban közelednek mindkét
oldalon a folyó partjához, s ott kezdődik a hires völgyszoros, a Kliszszura, mely Orsováig tart. Bejárása a legszebb és legérdekesebb lát-

ványt nyújtja; a szerb oldalon Galambócz (Golubacz), a magyar
parton Lászlóvár festői romjai, a folyó közepén az elszigetelten fel
tornyosuló Babahaj ( = öreg kő) kötik le figyelmünket.
Galambócz vára egy római vár helyét foglalja el, majd a ma
gyarok majd a szerbek birtokában volt, míg nem a törökök hatal
mába került. Zsigmond ekkor az ellenkező parton meredek magas
hegyen Lászlóvárt építteté s ennek ótalma alatt Galambóczot igye
kezett visszafoglalni, de I I . Murád visszaverte ostromlásait. A Babakaj tetején is volt egy őrtorony. A két várhoz és az ős szirthez
többféle monda csatlakozik. Galambócz közelében a Duna felett 8
méternyi magasságban egy barlang van ; a nép azt tartja, hogy a
veszedelmes szúnyog, az úgynevezett kolumbácsi légy, mely a bar
mot, lovat, szarvasmarhát, disznót megöli s az ember életét is veszé
lyezteti, e barlangban tenyészik.
Galambóczon alul csakhamar a nagy sellők kezdődnek, melyek
a hajózást még mindig nehezítik, t. i. a Sztenka, Kozla és Dojke
szirtpadok. A tájkép gyönyörű. Azután a hegyek hátrább vonulnak,
a Duna medre kissé kitágul. Ott a szerb parton Dobra helység fek
szik, melynek környékén római régiségek s terjedelmes kőszéntele
pek vannak. Dobrován alul délre fordul a Duna s a meredek szikla
falak közé szorított Greben szorosba nyomul be, hol veszélyesen
örvénylik az Izlás és Tachtália szirtek felett s a Greben könyökénél,
A szerb parton itt-ott az egykori római útnak nyomait, a folyó víz
állása fölött a sziklafalba vájt üregeket látjuk, melyekbe a palló ge
rendái voltak beverve, míg a balparton gróf Széchenyi útja húzódik
el, mely többnyire a sziklafalba van bevájva. Elragadó tájképek kö
zött tovább haladva Milanováczot érjük el, mely a Duna legdélibb
könyökénél épült. E nyájas városkától délre Szerbiának leggazda
gabb bányavidéke fekszik a Pek völgyénél. Az ottani réz és ezüst
érczeket már a rómaiak aknázták ki,. a törökök elhanyagolták, a
szerb kormány 1848 óta tett intézkedéseket a bányászat feléleszté
sére. A kellő tőke és szakértelem hiánya miatt Majdanpekben a bá
nyászat csekély haszonnal űzetett, pedig gazdag vasérczek is vannak
ott. Nagyobb sikerrel kezdek mívelni Kucsajnában az ezüst- és
czink-bányákat, hol aranyérczek is vannak.
Milanováczon alul a Duna éjszakra fordul s nemsokára leg
szorosabb és legfestőibb völgyszakadékába, a Kazán szorosba jut.
Itt a balparton levő Ogradena faluval átellenben a jobbparton a
sziklafalba faragott kőlapot találunk, melyen a koromtól már alig
olvasható felirat Traján tetteit dicsőíti. — A keskeny völgyszoros
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végre kitágul, a hegyek hátrább vonulnak, a szerb parton Tekiét,
a magyar parton Orsovát látjuk, azután Ada-KaUh vagyis Uj-Orsova
megerősített szigetke mellett haladunk el, melyen alul a Vaskapu
nak nevezett sellők következnek. A Duna ott ismét délre fordul,
csakhamar Sip helységet elhagyván, a nagyobb Kladovót érjük el,
mely a római »Egeta« helyén épült. E városnál építtette Traján
nagyszerű kőhídját a Dunán át. Alacsony vízálláskor még most is
látni a folyó medrében 16 pillérnek maradványait, s a túlsó parton
Turnu-Szeverinnél egy római torony jelöli %eg a hídfőt. Kladovo
(törökül Fet-Iszlam = a hit bástyája) meg volt erősítve.
A Duna tovább is délre kanyarodik, Szerbia és ítumánia kö
zött, egyhangú lapályon. A Timok torkolatáig a szerb oldalon esak
jelentéktelen helységek vannak, melyeknek lakosai oláhok ; ilyenek
Berza vagyis Berza-Palánka, Mihajlovácz, mely újabb időben kelet
kezett, Prahovo és Radujevácz. A Dunától távolabb esik Negotin,
kerületi főhely, melynek azonban igen alkalmatlan fekvése van ; vá
sárai nagyon népesek, határában a legjobb bor terem, még pedig
veres bor is. Prahovónál római régiségek vannak.
A Száván a gőzhajók Sziszekig járnak fel ; de ha Nándorfe
hérvárból kiindulva azon folyón fölfelé teszünk kirándulást, kevés
dolgot fogunk látni, mely érdeklődésünket felébresztené és figyel
münket lekötné. A folyó mindkét oldalán untató, gyakran elöntött
síkság terűi el, kanyarulatai nagyok és számosak, a helységek sze
gényesek. A sok csárdák és karaula, melyek a folyó két partján álla
nak, szomorú emlékei azon időnek, mikor a török beütések ellen
éjjel-nappal őrködni kellett ; az őrházak e vonala már régóta csak
a csempészet miatt áll fenn. A Száva mellékén egészen a Drina tor
kolatáig csak egy jelentősebb város van, t. i. Sabácz, melyet a szer
bek kis Parisnak neveznek. A városka ugyan elég nyájas, csinosabb
mint sok más szerb város, de azért még új templomára sem lehet
nagyon büszke; mégis az a legnevezetesebb új építménye, 1853-ban
készült el. Régi vára kőfalakkal összekötött négy kerek toronyból
áll, palánkkal és árokkal van körülvéve. Mohammed szultán 1470ben építteté, Mátyás magyar király 147 5-ben elfoglalá. Azután sokat
hadakoztak birtokáért a törökök és magyarok ; az osztrák hadvezé
rek is több izben elfoglalták és elvesztették. A szerb felkelők 1807ben foglalták el, de 1813-ban ismét a törökök szállták meg.
Sabácztól délnyugatra Deszics falu közelében erdős hegy tete
jén régi várrom van, mely a néphagyomány szerint Trajan szék-

helye volt s azért Trojanovgrádnák neveztetik. Az talán Desznicza
vagyis Desztinika, a főzsupán legrégibb székhelyének maradványa.
Hajdan Mitrovicza és Rácsa is meg voltak erősítve. Az ottani
termékeny Mácsva lapály közepe táján Bogatics fekszik ; odább dél
nyugatra, közel a Drinához, a Czer-Planina aljában Lyesniczát talál
juk, mely a Mácsva, a hajdan magyar Macsói bánság főhelye. A
Drina partján az átkelést egy földvár védi.
Odább délre Losznicza van, mely a Gucsevo hegysor éjszaki
nyúlványán épült. Itt is van egy földvár, melynek birtokáért sok vér
folyt. E helység közelében a Drina völgyiapályán fekszik Szerbia
egyik leghíresebb fürdője, Szmerdan Bara, vagy egyszerűen Bava,
melynek forrásai vasas tartalmúak.
Mali-Zvornik (Kis-Zvornik, törökül Szakar) a bosnyák Zvorniknak mintegy külvárosa, a törökök csak századunk elején alapíták
szerb területen s a legújabb időig birták. A folyó nincs ott áthi
dalva, kis hajókon történik a közlekedés. A z átkelés azelőtt csak
három helyen volt megengedve, hol vesztegintézetek voltak, t. i^
Rácsánál, Losznicza közelében Sepacska-Adánál és Lyubovijánál
Szokoltól délnyugatra.
Szokol ( = sólyom) magas hegyek között meredek sziklaormon
épült kis város és vár. A vár nagyon festői középkori építmény, ma
gas tornyok- és kőfalakból áll, valóságos sasfészek. A törökök 1862ben takarodának ki belőle, s azóta rommá változott. Szokoltól éjszak
nyugatra Kmpány csinos kis városka fekszik.
Valjevo a Kolubaránál a legjelentősebb és legnyájasabb város,
tágas völgy déli szélén fekszik s köröskörül magas hegyekkel vau
környezve. Nagy barom- és kivált lóvásárai vannak.
Valjevóból egy rosz út a hegyeken és völgyeken át Uzsiczába
visz. E városka a Dyetinánál fekszik. Vára most festői rom ; mere
dek mészkőhegyen épült, legalsóbb része éjszakról délre dőlő három
szöget képezett, melynek szárai a Dyetináig vonultak le, hol egy
vaskos kapus toronyban egyesültek. A vár középső része egy más
sziklafokon épült és szabálytalan négyszöget képezett, számos kis s
egy nagy toronynyal, mely alatt a város felőli bejárás volt. A szikla
hát legmagasabb csúcsán a vár harmadik része épült, egészen elszi
getelve. A törökök 1862-ben vonulának ki a várból és városból; a
török városrész most éktelen romhalmaz s a vár is félig le van már
rombolva.
Odább keletre Pozsega városka fekszik, mely egyike a legcsi
nosabb szerb városoknak ; nagy kerek piacza felől a négy főútcza

sugárszerűen vonul el. Számos római emlék van a városban és
környékén.
Pozsega vidékéről a szerb Morava a Kablar és Ovcsar közötti
völgyszoroson, melynek oldalain számos kolostor van, keletre kanj^,rodik s azután nagyon termékeny és szép lapályra jut. E lapályban
fekszik Csacsak jelentős város, nagy templommal, mely azelőtt török
mecset volt, s néhány más középülettel. Ugyanezen völgyiapály dél
keleti szélén, az Ibar mellett Karanovácz fekszik, mely püspöki szék
hely. Közelében van Zsicsa kolostor, melynek templomában a
Nemanya családjából való szerb királyok koronáztattak. Odább
délre az Ibar egyik mellékvölgyében Szerbia leggazdagabb kolos
tora Sztudenicza fekszik, melynek szép templomában a szerbek első
királyának, ki Simeon neve alatt a szentek közé igtattatott, holt
tetemei őriztetnek.
Az Ibar völgyében Szerbia legdélibb városa Ráska, mely a
hasonnevű folyócska torkolatánál fekszik. E folyócskáról nevezték
el a középkorban a szerbeket »rassiani« vagy »rasciani«, a magya
rok ráczoknak ; a folyócska azon vidékről jön, melyet O-Szerbiának
neveznek.
A Kopaoniktól éjszakra Josanicza kis helység mellett hires
gyógyforrás van, Josanicza banya ; hővíz fakad ott, melynek mérsék
lete 75° C , tehát legmelegebb egész Szerbiában. A fürdő nagyon
kezdetleges állapotban van. Onnan megmászhatjuk a Kopaonikot,
Szerbia legmagasabb hegyét. Előmagaslatait sürü lombfa fedi,
azután három gerincz következik egymásra, melyeken havasi legelők
és ősfenyvesek váltakoznak, végre a legmagasabb ormon csak fű és
borókafenyű terem. Legmagasabb csúcsáról kilátás esik éjszakra az
Ibar környékére, a Sztol, Plocsa, Zselyin és Jasztrabácz hegyekre,
délnyugat felé a Szitnicza, Lab és albániai Drin vidékeire, a SárDagh-ra, a Glyeb, Sztári, Kolasin és Mokra-Planina hegységekre,
sőt Novipazáron s a Ráska vidékén túl a Dormitor dolomit gúlái is
feltűnnek. Délkelet felé a Balkán hegyláncz hosszú gerinczei
kéklenek.
Krusevácz a szerb Morava és Rasszina által öntözött szép
lapályon fekszik, most csekély kerületi főváros, hajdan a szerb ural
kodók székhelye. Vára már romba dőlt, régi temploma a középkori
szerb építészet egyik legérdekesebb műemléke. E várostól délre esik
Zsupa vidéke, hol jó fehér bor terem.
Jagodina szintén kerületi főváros, de különben jelenték
telen helység, heti vásárai népesek. Legnevezetesebb épülete a

mecset, mely a városon kivűl áll, egyike a legszebb török építmé
nyeknek.
Odább nyugatéjszaknyugatra Kragujevácz fekszik a Lepeniczánál, hegyekkel környezett szép fensíkon. A városnak nincsenek
sem nevezetes jelenkori építményei, sem műemlékei, mindazonáltal
az Szerbiának tulajdonképi fővárosa, szíve. Milos fejdelem rendesen
ott lakott, az országgyűlések is ott tartattak, mert a város távol
esett Belgrád ágyúitól s védve volt a környező hegyektől. Karagyor
gyevics Sándor nagy csendben nagyszerű műhelyeket állíttatott fel,
melyekben ágyúkat, puskákat s mindenféle más fegyvereket és hadi
szereket készítenek. Kragujevácz tehát az ország főhaditára. Bel
grádban nincs többé török pasa, török ágyúk sem fenyegetik többé
a várost, mégis a szkupstina még a legújabb időben is gyakran
Kragujeváczban gyűlt össze.
Kragujevácztól nyugatra Vracsevsnicza hires kolostor fekszik,
melynek archimandritája, Melentie, Milos vitézeihez legott csatla
kozott, mikor virágvasárnapján Takovóbau elhatározták a szabadságharczot.
Milanovácz szintén nyugatra esik Kragujevácztól, a Deszpotoviczánál épült; Felső-Milanovácznak nevezik, hogy a hasonnevű
helységtől, mely a Dunánál fekszik, megkülönböztessék. Odább
éjszakra a Sumádia szivében Majdan és Rudnik jelentéktelen hely
ségek vannak, melyek határaiban sok régi elhagyott bányát talá
lunk. Rudnik határában római emlékek is találhatók.
Az egyesűit Morava keleti oldalán Szvilajnácz, Cmprija, Paracsin és Rásány kis városok kevés nevezetességet mutatnak fel ;
Rásánytól keletre a Moravicza regényes völgyében Banya helység
nél egy régi várrom és fürdő van, az ottani melegforrásokat már a
rómaiak használták; felette éjszak felé a Rtány merész szabású
gúlája nyulakodik fel. A Moravicza torkolatánál Alekszinácz fek
szik, mely gyorsan emelkedik, mert alkalmas kereskedelmi központ ;
a legújabb időig határváros volt, 1836-ban felállított vesztegintézettel.
Alekszinácztól délre a bolgár Morava völgyén fölfelé menve a
szép, majdnem egészen sík lapályt érjük el, melynek délkeleti szélén
y is, a régi »Naissus, Naissopolis vagy Nisus« fekszik. Naissus
»Moesia superior« egyik legnevezetesebb városa volt, Constantinus
császár szülővárosa, Attila lerombolta, Jusztinianus új építmények
kel ékesítette. Nis a keletről nyugatra kanyarodó Nisava folyócska
bal vagyis déli oldalán épült, vára kissé magasabban fekszik, a folyó

másik oldalán. A törökök birtokában hadászati és forgalmi tekin
tetben igen nagy jelentősége volt, onnan a nyugtalankodó szerbeket
és bolgárokat mindig féken tarthatták s mind Alekszinácz, mind
Knyázsevácz felé akadály nélkül betörhettek Szerbiába. 1863-ban
Midhat pasa erélyes intézkedései következtében Nis a Duna melletti
Bödönnel kapcsoltatok össze jó országút által, mely a Szuva-Planinán át Ak-Palánkára visz, ott átkel a Nisaván, azután éjszakkeletre
a Tergoviski Timok forrásvidékén át a Balkánnak tart, ezen a Szveti
Nikola hágónál átkel s így a Lom forrásvidékére jut, ott ketté ága
zik, egyik ága a Lom völgyét követi a Dunáig, a másik Belogradcsikon át Bödönbe visz. Nis vára elég szabályosan épült bástyákkal,
tornyokkal és árkokkal ; öt kapuja van ; benne egy mecset, iskola,
kaszárnya és néhány lakóház volt, s egy magasabb óratorony, mely
ről szép kilátás esett a városra és környékére. A városban vagy
1000 török s 1500 keresztény ház volt ; az új érseki főtemplom, a
folyón átvezető híd, s a Midhat pasa rövid kormánya alatt épült új
kaszárnya, ipariskola és fő-őrhely voltak a nevezetesebb épületek.
Kissé szabályosabban voltak építve azon házak is, melyekben 1862ben a Belgrádból kiköltözött törököket telepítették le. Különben a
város legszebb ékességét a kertek képezték. Hochstetter legszebb
vidéken fekvő legpiszkosabb városnak nevezi.
A régi Naissusnak némi maradványait a közeli Gradisténél
és Brzibrodnál fedezték fel.
Nist a törökök 1375-ben foglalták el, s 1689-ig háborítatla
nul bírták. Ebben az évben az osztrákok foglalták el, de már a
következő évben elveszték. 1737-ben újra a győzelmes osztrák hadak
száliák meg, de csakhamar ismét elvesztették. Egy szerb csapat
1809-ben indult ki Nis elfoglalására, de a törökök a Vojnik hegy
aljában táborozó szerbeket teljesen megverek s az elesett szerbek
levágott fejeiből a város mellett a konstantinápolyi országút szélén
a koponyatornyot (Kele-Kalesszi) építették, melynek falazata a
legújabb időig látható volt; az eltűnt koponyák helyét a rések
mutatták.
Nis közelében egy fürdő van, Banya ; meleg források fakad
nak ott, melyeket már a rómaiak használtak, s talán ott volt
»Medianum.«
Béla-Palánka vagyis Ak-Palánka (azaz Fejérvár) Nistől kelet
délkeletre fekszik, közel a Nisavához, régi kis várral van megerő
sítve. Odább délkeletre fekszik a jelentősebb Pivot vagyis törökül
Sárköi, melynek szintén egy régi vára van ; püspöki székhely, s az

ú j , 1868-ban épült, templom a maga bárom kupolájával elég
díszes épület.
Leszkovácz szép völgytágulatban, Vránya pedig regényes hegy
szakadék kijárásánál fekszik.
Nistől éjszakkeletre a Timok völgyében Knyázseiáczot (— feje
delmi város) talárjuk, melyet azelőtt Gurguszovácznak neveztek
vala ; az igen nyájas és csinos város, szép vidéken fekszik szőlőkkel
és gyümölcsösökkel beültetett magaslatok közepett. Gurguszováczban volt a nagy börtön (kula), melybe a török hajdan a szerbeket
záratta ; Milos a gyűlöletes börtönt lerontatta s a városnak is új
nevet adott. Odább éjszakra Zajcsár fekszik, közelében, a várostól
éjszaknyugatra Gamzigrád római erősség maradványai láthatók,
éjszakra pedig Bresztovaczka-Banya nevű fürdőhely van, hol trachitból meleg források bugyognak ki. A z utolsó háborúban a törökök
mind Zajcsárt, mind Knyázseváczot elfoglalták és feldúlták.

V.
SzerborBzág jelen állapota.

Szerbia fejedelemségnek kiterjedése 37,485 • km. volt, a Berlini
kongresszus határozatai szerint területe 11,097 • kméterrel növe
kedett, tehát a mostani szerb királyság kiterjedése 48,582 • km.
Rendes népszámlálás csak a folyó évben (1883. szept.) lesz, a népes
ség létszámát csak hozzávetőleg állapították meg 1882 végén
1.810,606 lélekre*), ebből 924,890 férfi, 888,716 nő. A népesedési
mozgalom az 1879-től 1882-ig való négy év átlaga szerint a követ
kező: az évi esketések száma 21,919; a születéseké 74,594, ezek
közöl 38,551 fiú, 36,043 leány; a halálozásoké 48,225, ezekből
25,275 férfi, 22,950 nő. E szerint a születések száma a halálozáso
két a négyévi átlag szerint 26,369-czel haladta meg, s a négyévi
szaporodás 104,478, a mi aránylag igen nagy szám.
Az összes népességből az oláhokra és czinczárokra legalább
200,000, a bolgárokra 120,000, a mohammedánokra 150,000, a czigányokra és zsidókra 30,000, a többi különböző néptöredékekre,

*) Jaksics Vladimir, a szerbovszági stat. osztály érdemes főnöke szives
volt velem levélben néhány becses adatot közleni, a miért e helyen neki nyilvá
nos köszönetemet fejezem ki.

magyarokra, németekre stb. 15,000 esik. Tehát a tulajdonképeni
szerbek száma mintegy 1.300,000-re rúg.
A szerb faj az uralkodó ; ez szolgáltatja az állami tisztviselő
ket s általában a nyilvános élet összes tényezőit. »Az állam hivata
los nyelve a szerb ; ez egyszersmind a községek és népiskolák nyelve
is minden tekintet nélkül a különbféle nemzetiségekre. Ebből lát
ható, hogy a nemzetiségi kérdés egy, a szerb állam érdekében fekvő
egyszerű módon következetesen és erélyesen van megoldva. « *) Az
oláhoknak — mondja egy szerb lap (1875-ben) — aránylag kétszer
annyi iskolájok és templomuk van, mint a szerbeknek, melyeket a
községek saját költségökön építettek. De a tanítás csak szerb nyel
ven történik s a tanítók mindenütt szerbek, kik felette ritkán tud
nak oláhúl, azért a gyermekek még olvasni és irni sem igen tanúi
nak meg. A papok is majdnem kizáróan szerbek, kik az isteni szol
gálatot ó-szláv, a predikácziót pedig szerb nyelven tartják ; legtöbb
oláh faluban a pap épen nem prédikál. A z állami tisztviselők szin
tén szerbek, kik oláhúl nem tudnak. Mindazonáltal az oláhok szívó
san ragaszkodnak nyelvökhöz, sőt gyakran lehet a szerbek részéről
hallani, hogy egy oláh nő egész szerb családot képes eloláhosítani.
— A bolgárok sokkal könnyebben cserélik ki anyanyelvöket a szerb
bel, de saját viseletökhöz ők is ragaszkodnak. A bolgároknak sincs
külön iskolájok s nyelvöket hivatalosan ők sem használhatják.
Vallási tekintetben mind a szerbek, mind a bolgárok és oláhok
a görög-keleti egyház hivei. A más vallásúak száma itehát aránylag
csekély ; néhány ezer római kath. és zsidó s néhány száz protestáns
lakoson kivűl csak a mohammedánok vannak még számottevő menynyiséggel az új kerületekben. .A Berlini békeszerződés a különböző
hitfelekezeteknek teljes jogegyenlőséget biztosít, a mohammedánokrá
nézve különösen azt rendeli, hogy azok is megtartják birtokaikat,
kik az országon kivűl laknak, s hogy földjeiket bérbe adhatják vagy
másokkal kezeltethetik. Ámde a szerb kormány nem sokat törődött
e biztosítással, az albánokat az új kerületekből egyszerűen kiker
gette s a mohammedánok földbirtokait jobbára elkobozta és szerb
adófizetőknek adta el. A földjeiktől ekként megfosztott mohamme
dánok csak igen csekély kárpótlást kaptak pénzben. **)
*) L. Szabó József, az idézett helyen.
**) Néhány mohammedán előkelő a lapok utján közzétette a kérvényt és
panaszlevelet, melyet 1882. júl. 21. a szerb kormánynak benyújtottak s egyszer
smind az európai nagyhatalmakkal is közöltek. Ebben elpanaszolják, hogy
22,806 albánt kiűztek az országból, földjeiket elvették, melyeknek pénzértéke

Legmunkásabbak a bolgárok és oláhok ; földjeiket legszorgal
masabban ők mívelik. De általán véve Szerbiában a földmívelés
meg az állattenyésztés még nagyon fejletlen állapotban van. Nincse
nek ott nagy földbirtokosok, kik mintagazdaságok felállítása, czélszerű beruházások, gazdasági gépek stb. alkalmazása által a népre
serkentőleg hatnának. Szerbiában úgy szólván csupa kis birtokos
van csak, s ezeknek sem kedvök, sem módjok nincs a kellő javítások
megtételére. A földmívelés fejlődését a közlekedési útak hiánya, az
ünnepek sokasága, a szerb nép természetes lustasága és csekély
míveltsége is hátráltatják. A föld javítását trágyázás által alig
ismerik. A szántást, vetést, aratást és cséplést nagyon kezdetleges
módon végezik. Gazdasági épületet ritkán lehet látni ; már jómódú
gazda az, kinek istállója van az udvarán; a marha közönségesen
télen nyáron szabad ég alatt tanyáz ; a sertéseket ellenben a lakott
házban, sőt gyakran a család lakta szobában helyezik el.
A rétek, mezők, sőt minden darab szántóföld bükk- vagy tölgy
fából hasított nagy husángokkal vannak bekerítve, mert mindenki sa
ját földjére vagy rétjére hajtja a marhát s községi pásztor nincsen.
E kerítésekre, valamint a házépítésre és tüzelésre igen sok fa kell,
azért országszerte a legszebb erdőket már kivágták ; sajnos, hogy az
új törvény, mely az erdőirtást és faizást szabályozza, sem képes az
erdőpusztításnak elejét venni. *)
Leginkább kukoriczát, búzát, rozst, kendert és dohányt ter
mesztenek. A kertészkedéssel, nevezetesen a főzelék termesztésével
főleg csak a bolgárok foglalkoznak, kik a szomszéd tartományokból
is nagy számmal mint napszámosok szoktak Szerbiába járni, de ősz
szel hazamennek s a telet otthon töltik.
A sertéstenyésztés az országnak majdnem minden vidékén el
van terjedve, s a sertéskereskedéssel legszívesebben foglalkoznak a
szerbek ; sokan meg is gazdagodnak általa. A sertésen kivül Szerbia
egyik fő kiviteli czikke a szilva ; mindenütt, a hol a gyümölcs meg
terem, nagy szilvások vannak ; a szilvából a rakiát főzik, de leg
nagyobb részét megaszalják s az aszalt szilvát leginkább Budapest
és Trieszt felé kiviszik.

254,430 arany. ALeszkováczi járásban 26,829 mohammedánnak 288,580 aranyra
becsült földbirtoka volt, ugyanannyi pénzértéket képviselt a többi négy járás
ban volt mohammedán földbirtok. Mindazonáltal a szerb kormány csak 6 millió
franknyi kölcsönt vett fel a mohammedánok kielégítésére I
*) L. Szabó József idézett értekezését.

Sok helyen jó szőlő is terem, de a bort nem tudják jól kezelni,
gyakran pinczéjök, sőt hordójok sincs s a bort kecskebőrből való
tömlőkben tartják és szállítják, mitől az nagyon kellemetlen ízt kap.
Szerbia gazdasági állapotában a most épülő vasút, mely Bel
grád és Zimony között a magyar vasúthálózathoz csatlakozik, két
ségkívül nagy változást fog eszközölni. A fővasút Belgrádból kiin
dulván a Topcsideri völgyet követi, azután nagy alagúton át a Balji
völgybe, Asszanpasina-Palánka helységnél pedig a Morava völgyébe
j u t ; ebben fölfelé menve Jagodina, Csuprija, Paracsin, Sztolácz,
Gyunisz, Przilovczi és Lupovácz városokon át Nis városát s Leszkováczon át Vrányánál a török határt éri el. Ezen fővasút hossza
362. km. ; egy mellékága Nisből Piróton át a Nisava völgyén fel
felé Bolgárország határáig fog menni; annak hossza 91. km. A
fővasútnak 1883-ban kellene elkészülnie ; az első vonat 1883. jún.
28-kán Szmederovóból Jagodinába érkezett.
7

7

Kétségtelen, hogy Szerbország a Balkáni félszigeten levő álla
mok közöl legnagyobb előhaladást tett mind az anyagi, mind a szel
lemi téren ; másfél évtized óta mindenütt új országutak, templomok
és iskolák épültek ; a kerületek székvárosaiban nemcsak új, kényel
mesebb vendégfogadók, hanem új iskolák is keletkeztek. A közokta
tás ügyéről a következő adatok szólnak: Belgrádban van egy fő
iskola, mely három karra szakad, 28 tanárral ; ugyanott van a szerb
Tudós-társaság s a szerb Gazdasági-társaság, valamint egy orthodox
papnevelő intézet. A felső leányiskola is ott van. Tanítóképző inté
zet kettő van, egy Belgrádban s egy Nisben. A három főgimnázium
közöl egy Belgrádban, egy Kragujeváczban s egy Nisben van. Azon
kívül van az országban még 18 algimnázium. Továbbá Belgrádban
és Uzsiczában egy-egy főreáliskola, ezeken kivűl pedig még három
reál-gimnázium van. Végre Pozsáreváczon gazdasági tanintézet van
1872 óta. — Az elemi népiskolák száma 590, azokban 840 tanító
működik.
Kivált a mostani kormány igyekszik az ország anyagi és szel
lemi gyarapodását előmozdítani. Sok üdvös törvényt és intézményt
létesített már, jóllehet Bisztics és hivei nagy akadályokat gördíte,
nek útjába. Pirocsanácz és minisztertársai a valódi alkotmányossága szabadság és haladás érdekében az alkotmány revideálását tartják
szükségesnek. Az 1869-diki alaptörvény szerint a rendes vagyis kis
nemzeti gyűlés (narodna szkupstina) 160 tagból áll ; ezekből 40-et
a kormány kinevez, 120-at pedig a nép választ. Minden szerb hon
polgár, ki 21 éves és 30 dinár direkt adót fizet, választó, de képvise-

lőnek csak akkor választható, ha legalább 30 éves. A tanárok, tiszt
viselők stb. nem lehetnek képviselők. Alaptörvények hozatalára s az
alkotmány módosítására egyedül a nagy szkupstina illetékes ; ez a
néptől választott 500 képviselőből áll s mindig csak rendkívüli ese
tekben hivatik össze.
A szerb nemzeti (orthodox) egyház szervezete legújabban
némi változást szenvedett. A konstantinápolyi pátriárkával kötött
egyezség seerint a szerb egyház 1832-ben majdnem egészen függet
len lett; szervezetét az 1862-diki törvény állapította meg. E szerint
az egyház belső ügyeiben, nevezetesen a hitágazati, szertartási és
fegyelmi kérdésekben a zsinat dönt, melynek tagjai a belgrádi metro
polita, a negotini, uzsiczai és sabáczi püspökök voltak. Szokásban
volt, hogy a püspöki székekre s tanárokul a tanintézetekbe leginkább
magyarországi vagy Magyarországon fölnevelt szerbeket hivtak meg ;
az állami és katonai tisztviselők nagy része is olyanokból került ki.
Ámde Bisztics és minisztertársai a nagy-szerb álmok politikáját
követték s vérmes reményeiket az oroszok segítségével vélték való
síthatni. Mihály, ki 1858-ban lett metropolitává, orosz kolostorban
növelkedett vala, csak az oroszországi intézetek növendékeit alkal
mazta s az orosz politikának igen ügyes és hatalmas ápolója volt.
A Berlini kongresszus a szerb egyházat teljesen elválasztotta a kon
stantinápolyi pátriárkától, de különben az egyházi szervezeten semmitsem változtatott. Bisztics bukása után Mihály metropolita és
püspöktársai csakhamar ellenkezésbe jutottak az új kormány nyal ;
végre ez kénytelen volt a makacs metropolitát hivatalától elmozdí
tani. Egyszersmind az egyházi alkotmányt is megváltoztatta. A z új
szervezet szerint a zsinatnak a metropolitán s a negotini, uzsiczai,
sabáczi és nisi püspökökön kivűl következők a tagjai : két főesperes,
két archimandrita (kolostori főnök), a szkupstina öt tagja, a minisz
terelnök, a vallás- és közoktatási miniszter, a szenátus (állami tanács)
és a semmisítőszék elnökei. — A kormány ekképen megtörte a fő
papság ellenkezését, de még sok nehézséggel kell küzködnie, Risztics, az elmozdított metropolita és pártja még folyvást áskálódnak.
A déli szlávok általában igen szerelmesek az ábrándokban és
a nagyszabású álmokban. A szerb ellenzék kivált azért kárhoztatja
a mostani kormányt, hogy az osztrák-magyar monarchiát nem hábor
gatja Bosznia és Herczegovina birtokában ; azért sokkal jobb hazafi
nak tartja Nikitát, a montenegrói fejedelmet. A Szerbiából szám
űzött Karagyorgyevics Sándor fia Péter, az orosz kormány helyes
lése mellett Nikita leányát Zórkát vette feleségül (1883. aug. 11.),

kétségkívül azon gondolattal, hogy biztos támasza legyen, ha vala
mikor alkalma volna, igényeit Szerbia trónjára érvényesíteni. *)
Közigazgatási tekintetben az ország a fővároson kivűl 2 1 ke
rületre vagyis megyére van osztva ; ezeknek székhelyei a következők :
Belgrád, Sabácz, Szmederovo, Pozsárevácz, Negotin (Krajna kerü
let főhelye), Zajcsár (Csernaréka kerület főhelye), Knyázsevácz,
Alekszinácz, Krusevácz, Csuprija, Jagodina, Kragujevácz, GorniMilanovácz (Rudnik kerület főhelye), Valjevo, Uzsicza,, Csacsak,
Losznicza (Podrinye ker. főhelye), Nis, Pirot, Vránya és Toplicza.
Az utolsó négy kerület a Berlini szerződés alapján csatoltaték Szer
biához. A községek száma 1 3 0 3 , ezekből 6 8 város.
A z 1880-diki állami költségvetés 2 7 . 0 2 3 , 2 5 4 frank rendes és
j-endkivüli bevételt s 2 6 . 9 4 8 , 0 6 6 frank rendes és rendkívüli kiadást
mutat ki. 1883-ra az összes bevételek kerekszámmal 3 4 . 8 0 0 , 0 0 0
frankra, a kiadások pedig 3 4 . 7 7 5 , 5 1 7 frankra tétettek. A z állami
adósság 1 8 7 9 végén 3 1 . 5 3 0 , 0 6 7 frankra rúgott, ebből az orosz köl
csönre 9 . 6 0 3 , 9 9 3 frank esett. A vasút-építés azonban új terheket róv
az országra.
A hadsereg újonnan szerveztetett. Az általános fegyverkötele
zettség a 2 0 éves kortól az 5 0 éves korig tart ; az egész katonai erő
állandó hadseregre és honvédségre szakad ; az állandó hadseregben
a szolgálat 7 évig tart; létszáma 2 5 , 0 0 0 ember; a honvédség első
osztálya 5 hadtestre van osztva s 1 2 5 , 0 0 0 embert számlál, 3 2 üteg
gel, összesen 2 5 6 ágyúval. A honvédség második osztálya mintegy
9 0 , 0 0 0 emberre rúg.
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sem vagyonos ember, de hirlapi tudósítások szerint az orosz czártól évi járadé
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még pedig ipja javára, ki Dúsan szerepére vágyik.
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Bolgárország fekvése, határai, kiterjedése, fönsíkja, hegyei, folyói, éghajlata,
terményei.

Bolgárország az 1 8 7 8 . július 13-dikai Berlini békeszerződés
megállapítása szerint az Al-Duna déli oldalán terűi el a Timok tor
kolatától keletre Szilisztrián túlig, Galicza vidékéig ; ott a határ
vonal elhagyja az éjszaknak csavarodó Dunát s majdnem egyenest
keletre a Fekete tengernek tart, melyet Mangaliától délre ér. A
déli határvonal jobbára a Balkán hegyláncz főgerinczét követi;
keleten a Fekete tengert Aivadzsik helység közelében azon öbölnél
érinti, mely a Kara Burun (Fekete hegyfok) és Eminé Burun között
van, nyugaton pedig a Balkánon átcsap s a Duvanicza planináig
és a Kurdzsalik hegyig húzódik. A fejdelemség nyugati részének
e déli nyúlványa a Vitos és Rilo hegységekkel s az Iszker,
Sztruma és Nisava forrásvidékeivel Keleti Rumélia és Szerbia
között terjed el.
Bolgárország tehát éjszakon Rumaniával, délen Kelet-Ruméliával és Törökországgal, nyugaton pedig Szerbiával határos. Terü
lete a török uralkodás utolsó éveiben körülbelől azt a tartományt
képezte, melyet Tuna-Vilajetnek ( = Dunai tartománynak) nevez
tek, s mely a Bödöni, Ruszcsuki, Tirnovói, Tulcsai, Nisi és Szófiai

szandsákokat foglalta magában. Az ország területe Kiepert 1880-diki
földképe szerint 63,972 • kmétert foglal el, lakosainak száma pedig
az 1881. jan. 13-kai népszámlálás szerint 1.999,000 lélekre rúg.
A Timok torkolatán alul a Duna mindenütt széles mederben,
síkságban folyik, bal oldalán széles áradmányi lapály terül, melyet
gyakran eláraszt, jobb oldalán ellenben a magas part előtt csak
keskeny szegély van, mely csak néhol szélesedik ki posványos tér
séggé, úgy mint Bödönnél, Nikápolynál és Szisztovnál. A folyó tulajdonképeni partja többyire alacsony és alluviumi rétegekből áll,
mögötte húzódik el a magas part, mely a Balkán éjszaki oldalára
támaszkodó bolgár fönsík meredek széle. A Balkán hegyláncz főgerincze a Duna medrével egyközűen csap 100—120 km. távolságban,
a fönsík a Dunától dél felé fokozatosan emelkedik nagyobb és
nagyobb magasságra ; hullámszerű dombozatok ágaznak el rajta, a
folyók pedig mély barázdákkal szeldelik. Felső rétegei löszből álla
nak ; ez már Szerbiában Prahovónál kezdődik s onnan keletre egé
szen a Fekete tengerig ér. Néhcl igen nagy vastagságban van kifej
lődve, alatta mioczén rétegek : agyag, márga, mész és homokkő tele
pülnek, ezek csak helyenkint vannak feltárva és kerülnek a felszínre.
A lösz fönsík egészben véve kietlen és egyhangú, kevés forrás fakad
rajta, sok helyen tölgybokrok és kórok fedik, de az erdő ritka s a
lakosok elegendő tüzelőt sem találnak ; nagy része nincs megmívelve
és csak legelőül szolgál, szántóföldek csak itt-ott mutatkoznak. A
folyók völgyei ellenben, melyek a lösz fönsíkot hasítják, többnyire
nyájasak és termékenyek s a helységek leginkább azokban feksze
nek. Igen szép és termékeny pl. a keleti Lom völgye, mely Busz
osuknál nyílik a Dunára. De e völgytől s a Buszosuk-Várnai vasút
vonalától keletre a fönsík még kietlenebb jellemet ölt, azon keleti
része t. i. még szárazabb ; számos árok barázdálja, melyek mind a
Dunára nyílnak, de ez árkok csak száraz medrek, egyetlen ér vagy
folyócska sem ömlik a Dunába Buszosukon alul. Dél felé magas
fokozatokkal emelkedik a föld s ott tetemes mészkő magaslatok mu
tatkoznak ; úgy látszik, ezen magasabb vidék hajdan erdős volt, a
törökök még most is Deli Ormomnak, azaz »bolond erdő«-nek neve
zik, de most az erdő ott nagyon ritka, csak egyes facsoportok és
bokrok mutatkoznak még, s a lakosok a meglevő fákat is kíméletle
nül pusztítgatják. E magas földháton fakadnak források, de a cse
kély vízerek csakhamar eltűnnek a lösz takaróban. Bolgárország
ezen keleti részében azért kevés a helység, s a mi van, az is több
nyire csak nyomorult falu, melynek gyakran ivóvize sincs. A gémes

kutak a magyar pusztákra emlékeztetnek. E kietlen vidéken jobbára
törökök laknak.
A Duna Szilisztriát elhagyván, éjszaknak fordul és csak G a lacznál vesz ismét keleti irányt, hogy a Fekete tengerbe ömöljék.
Ekként egy hosszúkás nagy félszigetet fog be, melyet hajdan »Scythia minor«-nak neveztek ; mostani neve Dobrucsa, melyet Dobrotics
bolgár fejdelemtől származtatnak. A z egy alacsony feltérség, mely
nek szélei mind a Duna, mind a Fekete tenger felé meredek pár
kánynyal ereszkednek. Vázát homok és mészkő tömegek alkotják,
melyek bizonyos magasságig a Duna hordalékaival, szürkés homok
kal és agyaggal vannak betakarva ; a folyó mellékein borsónyi követ
sem találunk, de beljebb a magaslatokat szeldelő völgyek oldalain
mindenütt kibúvik a szálban levő szikla, s Macsin környékén ala
csony, de meredek sziklahegyek sorakoznak, melyek odább dél
keletre, Babadagh környékén, még nagyobb magasságra emelked-'
nek. Ott az egész hegycsoport legmagasabb kúpja, a Szakar-Bair
515 m. magasságot ér el.
A z egész nagy földdarab a folyam és tenger között felette
kietlen pusztaság, melyen seholsem látunk cserjét vagy élőfát. A
domború földhátakat magas, de sárgára perzselt fű takarja, mely a
szélben hullámokat vet, mint a tenger, órahosszat lovagolhatunk az
egyhangú térségen, mígnem nyomorult falura akadunk valamely
száraz völgyeletben ; mintha a vizet a föld elnyelné, nincsen patak,
de még száraz meder sincs a pusztaság belsejében, csak kutakból
merítik a vizet. De a folyó mentében sok állóvíz van, tócsa és morotva, s még nagyobb lagunákat a tenger partján találunk.
A rómaiak e földdarabot meghagyták a barbár népeknek s
Mőziától egy bástyafallal vágták el, mely a Dunától, a mai Csernavodától vagyis Bogaszkjőitől a Karaszu tavai mentében a Fekete
tengerig, a mai Küsztendséig (hajdan. Constantia) húzódott. Trajan
császár építette e vallumot. A kettős s néhol hármas árok és kőfal
maradványai még mindenütt láthatók, a váracsok (castra) helyei is
kivehetők. Csernavodánál a Duna csak mintegy 50 km. távolságra
esik a Fekete tengertől, s a Karaszu tavai Medzsidiéig húzódnak.
Azt gondolhatná tehát az ember, hogy ott könnyen lehetne egy
hajózható csatornát építeni. Ámde a földhát küszöbe 54 m. magas
a tenger fölött s rajta nincs víz. Sokkal könnyebben lehetett ott
vasútat építeni.
Dobrucsa nagyon gyéren van népesítve, lakosai tatárok, oláhok,
törökök, bolgárok, lipovánok. Minél kevesebb az ember, annál több
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a mindenféle vadállat: farkas, róka. őz, saskeselyű, ölyv, sólyom,
vércse, túzok, daru, fogoly, lúd, hattyú, rucza, gödény, szalonka,
búvár, kócsag, tengeri sirály stb. Némi kis művelt föld csak a hely
ségek közelében van, a terület legnagyobb része legelőül szolgál.
1865-ig erdélyi oláhok, az úgynevezett mokányok és csobányok is
legeltették nyájaikat Dobrucsa és Bulgária legelőin.*) A Berlini
békeszerződés Dobrucsát Bumániához csatolta.
A bolgár fönsík déli része, melyet a Balkán előhegységei
hálóznak be, sokkal változatosabb és kiesebb, mint éjszaki része ;
ennek egyhangú lösz takaróját ott homok- és mészkőhegyek váltják
fel, melyek gyakran nagyon regényesek és festőiek, a völgyek pedig
termékenyek. Belogradzsik környékén a Sztolovi hegyek nagy mere
dekségük, a várostól délre eső hegyek pedig, melyek veres porhanyós
homokkőből állanak, ábrándos alakulataik által tűnnek ki ; ez utób
biak várak, házak, hajók, emberek, állatok alakjaihoz hasonlítanak.
A mészkőhegyek sok helyen nagyon regényes völgyszorosokat képez
nek, melyeket meredek sziklafalak szegélyeznek ; gyakran barlangok
is vannak bennök. Ily regényes vidékek a középső Jantránál, a
középső Iszkernél stb. vannak. Számos kolostort találunk e regé
nyes helyeken ; a népes és virágzó városok is jobbára az előhegyi
vidékeken vannak.
A Balkán éjszaki oldalán eredő folyók, többnyire keskeny szo
rosokban és sebes folyással törnek át az előhegyeken s jobbára öszszes mellékvizeikkel egyesülnek, mielőtt a lösz-területet elérik. Ezt
azután egymással egyenközű völgyekben szeldelik át. Felső szaka
szuk többnyire a Balkán főgerinczére merőleges, tehát délről éjszakra
irányúi, középső szakaszuk különböző irányokat követ, de torkola
tuk ismét déléjszaki, tehát merőleges a Dunára.
Az Iszker kivételével valamennyi folyó, mely Bolgárországból
a Dunába ömlik, a Balkán éjszaki oldalán támad. Ez a róla elneve
zett félszigetnek egyik fő hegyláncza, mely mint »Haemosz« vagyis
»Aemosz« már a hellének mondáiban dicsőíttetett, mint az istenek
és lantosok egyik székhelye, dé mely a legújabb időig Európa leg*) Őszszel hajtották nyájaikat Moldovába és Oláhországba, Zsurzsevo,
Kalaras, Gura-Jalomnicza, Braila meg Galacz városok mellett átkeltek a Dunán
s télben Tuldzsa és Várna között barangoltak fel s alá ; a legeltetési díj szerző
désileg volt megállapítva.

Az utolsó szerződést az osztrák és török kormány

1855-ben köté meg tiz évre, 1865-ben a török kormány nem akarta azt meg
újítani, mivel Dobrucsában és Bulgáriában tatár és cserkesz
telepített.

gyarmatokat

ismeretlenebb hegységei közé tartozott. A mit róla tudunk, leginkább
Ami Boué, Lejean és Kanitz kutatásainak köszönhetjük.
A Balkán *) a Dunával egyközűen csap nyugatról keletre, a
Timok völgyétől a Fekete tengerig, ß ^ hosszúsági fokon vonul végig.
A Makedo-Thrák medenczét a Duna bolgár lejtőségétől választja
el. Az egész hegyláncz három főszakaszra oszlik : 1 ) a nyugati Bal
kánra, mely a Timoktól az Iszker áttöréséig terjed s a Sz. Miklós
(Szveti Nikola), Cziporoviczai, Berkoviczai, Vraczai és Kücsük-Szófiai Balkánt foglalja magában; 2 ) a központi Balkánra, mely az
Iszker völgyszorosától Szlivenig terjed s melyhez a Büjük-Szófiai,
Etropoli, Szlaticzai, Teteveni, Trojani, Kaloferi, Sipkái, Travnai,
Elenai és Szliveni Balkánok tartoznak ; 3) a keleti Balkánra, mely
Szliventől a Fekete tengerig ér, s a Kazáni, Karnabadi, Aidoszi és
Eminé Balkánt s az éjszaki és déli mellékágakat foglalja magában.
1

A nyugati Balkánban az éjszaki, a központiban a déli oldal
az, mely hirtelen és meredekül ereszkedik. A nyugati Balkán déli
oldala az Iszker szorosától Pirot vidékéig több mellékágra szakad, s
ezek között az Iszkrecz és Temszka hosszanti völgyei nyílnak, melyek
néhol elég szélesek, termékenyek és népesek. Ellenben a központi
Balkán déli oldala hirtelen ereszkedik le oly medenczékre, melyek
a juraféle időszakban történt sűlyedések eredményei s a hegység
főgerinczével egyközűen nyugatról keletre csapnak. Ilyen medenczék a Szopoti, Kaloferi, Kazanliki és Szliveni ; déli oldalukon a
Balkánnal egyenközűen csapó Orta dagh (Szredna Gora) és Karadzsa dagh (Czerna Gora) emelkednek. Ott nagy különbség van a
hegység éjszaki és déli oldala között, a zord havas tetőkön átkelve
csakhamar a gyönyörű rózsaligetek közé jutunk.
A keleti Balkán sokkal alacsonyabb, mint a központi, de
nagyon bonyolódott hegyhálózatot képez. A főg'erinczhez t. i. több
mellékág csatlakozik, melyek között hosszanti völgyek nyílnak. A
főág Kazán vidékéről a Deli Kamcsik és Akili Kamcsik völgyei
között keletre húzódik s az Eminé hegyfokkal végződik. A déli mel
lékág a Deli ( = dühös) Kamcsik jobb oldalát szegélyezi s keleti
szakasza Miszivrinél éri a tengert, ezt Indzse- vagy Kücsük-Balkánnak nevezik. Az éjszaki mellékágak közöl az egyik a Csalikavak
hágó környékéről az Akili ( = szelid) Kamcsik jobb oldalán éjszakra
*) A törökök sok hegyet » balkán «-nak neveznek ; a nagy hegylánczot
megkülönböztetésül Hodzsa-Balkánnak nevezik, a mi annyi mint főhegység s
ugyanezt jelenti a szláv elnevezés, t. i. a »Sztara planina.*

vonul, ezt Kanitz Kamcsik Balkánnak nevezi; végre a másik ág
Oszmanpazártól délnyugatra a Szakar-Balkánnal kezdődik, elsőben
éjszakkeletre, azután keletre vonulván, az Akili Kamcsik bal olda
lát szegélyezi s a Galata fokkal szakad meg a Fekete tengernél ;
nyugati részét Preszlava, keleti részét pedig Pravadi Balkánnak
nevezi Kanitz.
A központi Balkánban a kristályos és paléozói kőzetek ural
kodnak, nemcsak a főgerinczben, hanem a két oldalán is, a déli
tövét különösen sajátságos veres homokkövek jellemzik ; a nyugati
Balkánban csak a magas ormokat és tetőket alkotják kristályos
kőzetek: porfir, gránit, gnájsz, csillámpala stb., de az oldalain a
másod- és harmadkori rétegek uralkodnak. Végre a keleti Balkán
ban a krétaképződmény túlnyomó s déli oldalán a krétaféle rétegek
sok helyen trachittal, tofával váltakoznak. Ugyancsak a krétakép
ződmény az egész hegyláncz éjszaki oldalán uralkodik, de az Oszma
(Őszem) folyótól nyugatra a Lom folyóig számos helyen, kivált
pedig a mélyen bevágódott völgyszorosokban, a gránit, porfir, gnájsz,
diorit s más kristályos és kitódulási kőzetek, továbbá agyag és
márgapala is mutatkoznak.
1

A. hegyláncz egyes részei nemcsak a déli, hanem az éjszaki
oldalról tekintve is, nagyszerű és megható látványt nyújtanak, mind
azonáltal egészben véve a hosszan elnyúló, szelid hajlású, lapos
ormok, gömbölyded kúpok és gerinczek túlnyomók, az éles és meré
szen feltornyosuló csúcsok ritkák. Azért a hegység alacsonyabbnak
látszik, mint a milyen valósággal. A legmagasabb, legszaggatottabb
és legregényesebb hegycsoportokat s a legzordabb hágókat a köz
ponti Balkánban találjuk ; e tekintetben kivált a Kaloferi Balkán
tűnik ki; ebben a Mara Gedük az egész hegyláncz legmagasabb
csúcsa 2330 m. magasságot ér el; nem sokkal alacsonyabbak a tőle
éjszakra felnyúlakodó Pomorjevecz és Zelenikovecz, s a keletre eső
Vele-Gozedarnik s Kalofernél a Kadimlia; a Rozalita pedig a leg
magasabb hágó ; 1930 m. magas és szaggatott vadregényes szikla
tetők környezik. A z 187 / -diki háborúban elhíresedett Sipkái hágó
odább keletre esik, Gabrovo és Kazanlik városok között van, szintén
meredek és szaggatott hegyormok veszik körül, de magassága —
Kanitz szerint — csak 1207 m. (mások szerint 1446 m.) A MaraGedük oldaláról a Balkán legnagyobb és legszebb vízesése rohan
le ; éjszaki tövén a Jantra (hajdan Jatrus), déli oldalán pedig a
Tundzsa (hajdan Tonisus) támad.
Szintén nagyon magas és vad a Balkán azon része is, mely a
7
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Sipkái és Szliveni hágók között terjed el. Ott a fógerincz mint mez
telen vagy 100 km. hosszú sziklaorom nyúlik fel a rengeteg bükkerdők fölé. Ez volt a bolgár hajdúk (zsiványok) bujdosásainak szín
helye, minden hegyhez, szakadékhoz, forráshoz egy-egy rege vagy
dal fűződik.
A legmagasabb ormokon sokáig marad meg a hó, de örök hó
val fedett havasok nincsenek. Tavak sincsenek a Balkánban, de tö
vében több helyütt vannak oly medenczék, melyek hajdan tavak
voltak.
A z éghajlat és növényzet a Balkán egyes vidékein nagyon kü
lönböző. A keleti és központi Balkán déli oldalán a nyár tartós s az
éghajlat általában szelíd, az ottani völgyeket rózsaligetek, diófaer
dők és szőlőhegyek foglalják el ; ellenben a hegyláncz éjszaki oldalán
s a nyugati Balkán mindkét felén az időjárás zord, a tél sokáig tart
és korán áll be. Hajdan az egész hegylánczot sűrű erdő fedte, most
a központi Balkán déli lejtői és ormai többnyire már kopaszok és
csak a mély szakadékokban van még erdő. A hegyláncz éjszaki olda
lán majdnem mindenütt, déli oldalán pedig csak a nyugati és keleti
Balkánban vannak szép erdők. A tölgy és bükk uralkodik, a fenyő
a magas vidékeken s a déli oldalon csak néhány helyen terem, pl. a
Ravanicza hágónál, mely Tetevenből Koprivsticzába visz s a Sz.
Miklós hágónál, mely Bödönt és a Lom völgyét a Timok völgyével
kapcsolja össze.
Az Iszker az egyetlen folyó, mely az egész Balkán hegylánczon
áttör, igen kanyargós, délnyugatról éjszakkeletre vonuló völgyszorosát
több mint 300 m. magas sziklafalak szegélyezik, egész hossza valami
75 km., tágulataiban több helység, hegyfokain régi váromladékok
és kolostorok vannak. A z ösvény, mely benne elvezet, részint szédítő
magasságban halad el. Más átjárásoknál kivált az éjszaki völgy
szakadékok gyakran nagyon bajosan járható szorosok, de egészben
véve a Balkán hegyláncz nem oly járhatatlan, mint azelőtt vélték.
Kanitz összesen 30 fő átjárót, szorost és hágót sorol fel, melyeken
többnyire szekérrel is járható utak vezetnek át ; ezen átjárásokból 6
a nyugati, 15 a központi és 9 a keleti Balkánra esik. E hágók
magassága 138 és 1930 m. között változik; legalacsonyabb a
Bogaszdere-szovos, melyen Aidoszból Pravadiba járnak ; legmagasabb
a Rozalita (1930 m.) Kalofer és Szel vi meg Lovecs között; a Raba
nicza (1916 m.) Rahmanli és Teteven között; a Garesda (1919 m.)
Pirot és Berkovicza között ; s a Versa-Glava (1897 m.) Pirot és
Cziporovicza között. A Szveti Nikola magassága 1348 m ., a Sipka

hágóé 1207 m. A Vaskapu hágó (törökül Demirkapu, bolgárul
Vratnik, már a bizanczi Íróknál Pylae siderae), mely Szlivenből
Sztára-Rékán át Tirnovóba visz, 1104 m. magas.
A különböző nemzetek között a Balkán sohasem volt áthág
hatatlan válaszfal. Az ókorban a hegylánczon innen és túl thrák
népek laktak, a középkorban a bolgárok mind az éjszaki mind a
déli oldalán terjedtek el. Korunkban a keleti Balkán éjszaki lejtősé
gén törökök, a központi és nyugati Balkán éjszaki oldalán pedig
bolgárok laktak majdnem kirekesztőleg ; a keleti Balkánban a déli
oldalon is a törökök nagy többségben voltak, *a középső Balkán déli
oldalán a törökök és bolgárok vegyesen laktak, a nyugati Balkán
déli oldalán pedig a bolgárok voltak túlnyomók. Néhány évtized
előtt a hegyláncz éjszaki és déli tövében krimi tatárokat és kaukázi
cserkeszeket épen a bolgár területeken telepített vala a török kor
mány a mohammedán elem erősbítése végett. Görögök csak az
Eminé-Balkánban laktak néhány apró helységben. A legújabb esemé
nyek következtében a törökök, tatárok és cserkeszek Bolgárország
ban nagyon megfogytak.
Bolgárország azon részében, mely a Balkántól délre esik, a
félsziget szivében annak egyik legnagyobb hegycsomója emelkedik, a
Maricza, Iszker, Sztruma és Nisava forrásai fölött s a Szófiai, Kösztendili medenczék meg a Morava völgye között. E hegycsomónak
legmagasabb részei a Vitos és a Rilo hegy, melyeket az Iszker és
Sztruma közötti vízválasztó, a Vevila-Planina kapcsol össze. Ebből
nyugat felé a Golo-Berdo erdőtlen fönsík, éjszak felé a Lilin-Planina
indul ki. Az utóbbihoz terjedelmes hegytömeg csatlakozik, mely a
Nisava és Morava között emelkedik.
E bonyolódott hegytömkelegben vannak bemélyedve a Radomiri és Dupniczai medenczék s az Iszker völgye Szamakovnál.
A Vitos (hajdan Skomius) *) Szófiától délre emelkedik majdnem
kerek alapon, mint óriási vulkán hegy. Kivált éjszaki oldala felette
meredek és szaggatott s a Szófiai lapályról tekintve tiszteletet
parancsoló látványt nyújt. Délkeleti oldalához hosszan elnyúló hegy
hát csatlakozik, mely 1200 m. magas. Erre könnyen lehet felkapasz
kodni ; teteje gyeppel fedett lapos ; e fölé a Vitos fő tömege vadul
*) Barth i. m. 78 s 79. lapjain azt vitatja, hogy a régiek Skomiusa vagyis
Skombrusa a Eüo dagh-hal azonos s e mellett leginkább Thukydidesre hivat
kozik (II k. 96 fej.), hol azt mondja : hogy a Skomius sivatag és nagy hegység
s a Rhodopéhez csatlakozik, éjszaki oldalán az Oiskius (Iszker) támad s ugyanMák benne ered a Nestus (Meszta) és Hebrus (Maricza) s a Strymon (Sztruma).

hasogatott sziklákkal, meredek szakadékokkal tornyosul, melyek
között csak nagy bajjal lehet felkapaszkodni. Felső része keletről
nyugatra hosszan elnyúló, nagy s egészen fátlan, hegylapos, mely
telve van összevissza hányt sziklákkal, meredek ormokkal és mély
szakadékokkal; az ormok és sziklatömegek között mocsárok terűi
nek, melyek a szakadékokról lerohanó vizet mint szivacs nyelik el.
A hegy legmagasabb csúcsa sziklagúlához hasonlít, teteje lapos és
gyepes, köröskörűi sziklaormok és csúcsok színfalak módjára sora
koznak. E fő csúcs tenger feletti magassága, Hochstetter szerint,
2330 m., míg Szófiáé 520 m., viszonylagos magassága tehát több mint
1800 m. Tetejéről elragadó kilátás esik. »Ha majd vasutak leendenek Törökországban — mondja Ami Boué, — akkor az alpi egyesü
letek, a turisták sergei a Vitos felé fognak tódulni. Vendégfogadó fog
rajta keletkézig úgy mint a Rigi tetején, s az alsó állomás Radomir,
Szamakov vagy Szófia lesz. A Tempe völgy a magas Olimpus aljá
ban regényesen szép, Vodena Makedoniában gyönyörű. Ámde a
Vitosról való kilátás mindent felülmúl. «
A Balkáni félsziget roppant nagy része előttünk terül el mint
dombormüvi földkép; éjszak, kelet és nyugat felé ott látjuk a Balkán
hegylánczának legnagyobb részét mint hatalmas hegyfalat, dél és dél
kelet felé a Rilo és Perim vadul szaggatott körvonalai rekesztik be a
látóhatárt ; nyugat és délnyugat felé a magas hegysorok, a volgymedenczék és mély szakadékok egész tömkelege tárul fel, mely
bámulatra ragad s melyben sehogysem tudunk eligazodni.
A Vitos leginkább szienitből áll ; környékén a félsziget négy
fő folyója ered, s ugyancsak az ő környékén a Balkán, Rumélia közép
hegysége, a Rhodope és Szerbia hegységei szögellenek egybe. Azért e
vidékeken a talaj alakulata s a geológiai szerkezet ritka változatos
ságot mutat. Az ó kristályos palákon, grániton és szieniten oly réte
gek települnek, melyek a triaszféle képződményhez tartoznak, s
melyeket hatalmas juraféle mészkőtömegek tetéznek ; e rétegeket
augitporfir tömegek szakasztják meg s helyenkint krétaképződmé
nyek és fiatalabb rétegek fedik.
A hegységek között elterülő lapályok és medenczék gorejjel,
homokkal és agyaggal vannak kitöltve, s még a harmadik korszak
után is édesvízi tavak voltak.
A Vitos délkeleti oldalához széles, de jóval alacsonyabb hegy
hát csatlakozik, melyet az Iszker és keleti mellékvize, a Palagaria,
félkörben körülfoly s a Szamakov és Banya között, Bulgária és
Rumélia határán, emelkedő Szlakucsa hegységtől elválaszt. E hegy-

ség szintén szienitből áll, melyben sok mágnesvas van. A vas apró
szemcsékűl van behintve a Vitos és Szlakucsa szienitjében, ennek
felbomlásakor kiválik és természetes iszapolás következtén az
árkokban és patakok medrében mint fekete homok rakódik le.
Ezt a mágnesvas homokot szedik mesterséges vizvezetőkben és
gyűjtő medenczékben a szamakovi olvasztó kemenczék és hámorok
számára. Szamakov és vidéke egész Törökországban elhiresedett vas
gyártásáról, de az eljárás igen kezdetleges volt s az évenkint előállí
tott kovácsolt vas csak 25—30 ezer métermázsát tett.
Szamakovtól délnyugatra s a Vitostól délre a Rilo dagh emel
kedik ; ez a Bhodopének vagyis Deszpoto-Daghnak éjszaknyugati
legmagasabb tagja. Keleti oldalán az Iszker kettős forráspataka
rohan éjszakra mély szakadékokban, déli oldalán a Rilói völgy és
patak kanyarodik nyugatra a Sztruma felé, nyugati oldalán a Dupniczai medencze és Dzsermeni völgy húzódik el. A z így körülhatárolt
hegytömeg még nagyobb mint a Vitos és számtalan meredek szik
lagúlával meg csúcscsal emelkedik égnek. Legmagsabb tetői a
2750 m. magasságot érik el. Meredek szakadékok nyúlnak le olda
lain, a vadul szaggatott gnájsz és gránit sziklatömegek között bajos
a kapaszkodás. Egy ösvény Szamakovból a Héttói völgyön (JediGöler), mely a Magas Tátrára emlékeztet, vezet fölfelé a dús havasi
legelőkre, melyeken 2200 m. magasságban a Duna és Égéi tenger
vizválasztéka húzódik el. Odább délre az ösvény egy kis tócsa mellett
halad el, melyet a mélyebb völgyszakadéktól nagy gránitfal választ el,
úgy hogy nincs látható lefolyása. Odább keletre két patak mellett fel
felé haladva más apró tengerszemekhez jutunk, melyek nagyszerű
völgyekben gyér gyalogfenyők között egymás fölé vannak elhelyezve.
Mindegyik patak öt apró tócsából ered ; alább a két patak egymás
sal egyesülvén a Fekete Iszkert képezi. A tavak mögötti nyergen
átkelvén, a Kriva Réka vagyis Rilához jutunk, mely a Sztrumába
ömlik; ez hat tengerszemből folyik ki, melyek vadul szaggatott
szürkesárgás sziklafalak között rejtőznek. A patak számos vízeséssel
rohan le az 1000 m. magas erdős hegylejtők között nyíló völgy
szakadékba. A sűrű, szálas, jobbára bükk- és jegenyefákból álló
erdőn áthaladván, elsőben egy remetelakást s egy kis kápolnát, az
után pedig a hires monostort érjük el, mely Bolgárország legna
gyobb és leggazdagabb kolostora. Sz. Jánosnak van szentelve, benne
vagy 150 kalugyer lakik, s mikor búcsú van, 3000 vendég is talál
benne hajlékot. Szép havasi rétek és gyönyörű erdők veszik körűi
a monostort, mely 1180 magasságban fekszik. A nagyszerű épitmé-

nyek háromemeletesek, szabálytalan ötszögben tágas udvart vesznek
körűi, melyre az oszlopos csarnokok, folyosók, kiszökő tornyok
és erkélyek szolgálnak; az udvar közepén az öt kupolájú temp
lom áll.
A kolostoron alul a Rila völgye nyugatra fordul s ott, hol kissé
kitágul, Riloszelo falu fekszik. Ez a monostorhoz legközelebb eső
helység ; a legközelebbi városok : Szamakov, Dzsuma és Dupnicza
egynapi járó földre esnek tőle. A két utóbbi-városból egy jó szekérút
visz a kolostorba.
A Szamakovból Dupniczába menő út a gnájsz hegyhátat
szegi, mely a Rilót a Vjtossal kapcsolja össze ; a hágó magassága
1090 m. A Dupniczai medencze éjszaki oldalán a Verila-Planina
terjed el, melyhez nyugat felé a Koniavo- és Verbina-Planina csatla
kozik; a Radomiri medencze éjszakkeleti oldalán a Golo-Berdo
emelkedik, melyet a Vitostól a Sztruma forráspatakai választanak
el; végre a Szófiai lapály nyugati és éjszaknyugati oldalán a
Lilin és Viszki hegységek emelkednek, melyekben a melafir uralko
dik, hosszú gerinczeik és gömbölyded kúpjaik Pirot vidékéig érnek.
Bresznik és Tern között felette szaggatott mészkő hegység emelke
dik, a Szukova forráspatakai járhatatlan szakadékokban zajongnak
lefelé, melyeket 300—400 m. magas függőleges sziklafalak szegélyez
nek. E vad és regényes mészkőhegység a szerb határig terjed.
Végre Kösztendiltől délre még egy tetemes hegysor van Bolgár
ország déli határán ; az a Duvanicza Planina vagyis Oszego-Balkán, mely Egri-Palánka felől keletre a Sztruma völgye felé hú
zódik.
A Vitos és Bilo környékein több helyütt hőforrások fakadnak ;
Pernik közelében, a Lilin és Vitos kiágazásaitól körülzárt Csirkvai medenczében, vájatásra alkalmas barnaszéntelep van, melyet
azonban még nem aknáznak.
Bolgárország legtöbb folyója a Dunába ömlik, mely éjszaki
határán kanyarodik kelet felé. Ej szaknyugati részét csak apró folyócskák öntözik, mint a Topolovicza, Arcser stb., közöttük legnagyobb
a Lom (Almus), melynek völgye nagyon termékeny. Vele egyközű a
Czibricza vagyis Dzsibra (hajdan Cebrus), mely nem a Balkánban,
hanem előhegyeiben támad. Jóval nagyobb folyó az Oguszt vagyis
Ogosztj mely a Cziproveczei Balkánban ered s a Brzja, Botunya és
más mellékvizekkel növekedik. Torkolatához közel szakad a Dunába
a sokkal jelentéktelenebb Szkit, mely a Vracza éjszaki oldalán levő

hegyekről folyik le. Azután Bolgárországnak legnagyobb folyója az
Iszker (Oiskios) következik.
Ez Szamakovtól délre a Biló keleti oldalán a Fekete és Fehér
"Iszker egyesüléséből támad, a nevezett városon alul a nyugatról
jövő Palagaridval egyesül, azután keskeny és regényes völgyszoros
ba jut, ezt elhagyván, a gyönyörű Szófiai lapályt öntözi s ebben mind
keletről mind nyugatról több mellékvizet vesz föl, azután éjszaknyugatra kanyarodik s Korilánál befordul a hosszú és vadregényes
völgyszorosba, melyben a Balkán hegylánczot áttöri s melyet Vraczától délkeletre Lyutibrod mellett elhagy. A szoros éjszaki része
egészben véve éjszakkeleti irányban kanyarodik, a folyó azután is
ezt az irányt tartja meg, balról az Iszkreczet, jobbról még az Etropol
környékéről jövő Kis-Iszkert veszi fel, azután megint regényes szoro
son át halad tovább s kanyargós folyását egészen a torkolatáig
megtartja. Szomszédja a Vid (hajdan Utus), mely a Balkán éjszaki
oldalán Teteventől délre támad s a Vaszilova-Planina nyugati olda
lát megkerülvén, az Iszkerrel egyközűen kanyarodik a Duna felé.
A z Őszem vagyis Oszma (Escamus) a Trojani Balkánban ered, Lovecsig éjszakra folyik, azután éjszakkeletre s alsó szakaszában éjszak
nyugatra kanyarodik tovább s a Vid torkolatához közel szakad a
Dunába. Odább keletre a Janira (Jatrus) következik, mely Bolgár
ország egyik legszebb völgyét öntözi ; Gabrovótól délre ered, a Sip
kái hágó környékén, elsőben éjszakra, azután éjszakkeletre kanya
rodik, Tirnovón felül és alul regényes völgyszorosokon tör át, jobb
felől a Szliveni Balkánból eredő vizeket fölvévén, nyugatra fordul s
balról a kalofori Balkánban eredő Rusziczával egyesülvén, végűi
majdnem egyenest éjszaknak tart. A Jantrától keletre az a Lom
folyó következik, mely Buszcsuk mellett szakad a Dunába, s azután
még csak néhány ér van, mely Bolgárország éjszakkeleti erdős, de
népetlen vidékein a Duna felé halad. Keleti Bulgária fő folyója a
Kamcsik, vagyis Kamcsija (hajdan Panyssos), melynek fő ágai a
Deli Kamcsik és Akili Kamcsik ; Várnától délre a Fekete-tengerbe
szakad.
Délnyugati Bulgáriában a Nisava főágai s Temszka és Szukova, melyek Szerbia felé folynak, s a Sztruma és néhány mellékvize
támadnak.
A Sztruma elsőben éjszakra folyik a Vitos, Golo Berdo és
Lilin közötti népes völgyben, azután nyugatra fordul s Pernik váron
alul függőleges sziklafalakkal szegélyezett szakadékon át a posvá
nyos Badomiri medenczébe jut ; ezt elhagyván még vadabb szaka-

;!ékba fordul be, ebből kiérvén Kösztendil szép és termékeny lapá
ly án délkeletnek tart, azután ismét sziklás szorosba jut s a Dupniczai völgykatlanból jövő Dzserment meg a Rilát veszi fői.
Bolgárország éghajlati viszonyai egészben véve kedvezők; a
Dunamelléki lapályokon természetesen nagyobb meleg van, mint a
délre eső fönsíkokon s a Balkán hegységben. A föld többnyire ter
mékeny, de nagy területek nincsenek megmunkálva és csak legelőül
szolgálnak. Leginkább tengerit termesztenek, továbbá búzát, rozst
és árpát, sok helyen dohányt és bort is, egyes vidékeken pedig rizst
és pamutot. A fő zöldségek : bab, vereshagyma és foghagyma. Bur
gonyát még kevés helyen termesztenek. Tirnovo környékén és más
vidékeken a selyemtermelés van elterjedve.
A diófa,,eperfa és különböző gyümölcsfák mindenütt díszlenek,
kivált sok szilvafát termesztenek. Leggyakoribb erdei fa a tölgy- és
bükkfa. A török kormány idejében senkisem gondolt az erdőkkel's
a bolgárok sok helyen kíméletlenül kipusztíták, ugy hogy sok hegy
oldal már egészen le van tarolva. Sok kecskét tartanak s a kecske
mindenütt az erdőnek veszedelme.
Több helyen ásványvizek fakadnak, különösen hőforrások ;
számos »banya«, azaz fürdőhely van, de ezek közöl egy sem nyújt
kellő tisztaságot és kényelmet. Híresek a Kösztendil határában fa
kadó ásványvizek.
Erczekben szegény az ország, csak Szamakovban és környé
ken vannak vagyis inkább voltak vaskohók és hámorok, de gazdag
ércztelepek ott sincsenek. A Travnai Balkánban egy nagy kiterje
désű kőszén-telep van, mely anthraczitféle kőszenet tartalmaz ; a
telep főrésze a Balkán éjszaki oldalán terjed el, még pedig, Kanitz
szerint, keletről nyugatra 5 l mfldnyi hosszúságban; egyes ágai a
hegyláncz déli oldalán is mutatkoznak. Eddigelé a kőszenet még
nem aknázzák. Barnaszén-telepek a felső Sztruma völgyében is
vannak.
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A nyugati és középső Balkánban sok őz, szarvas, róka, medve,
farkas és vaddisznó van ; a török nem szereti a vadászatot, a bolgár
sem igen törődik a vaddal.

ír.
A bolgárok eredete, törtenetei, erkölcsei, szokásai, à görög papok zsarolásai,
a bolgárok törekvései külön nemzeti egyház alkotására, lázadásaik, a Berlini
békeszerzó'de'a, Bolgárország jelen állapota.

A mostani Szerbia és Bulgária Augusztus császár idejétől
fogva mint »Moesia« tartomány a római birodalomba volt bekebe
lezve, s megkülönböztették felső és alsó Mőziát ; amaz a bolgár Moravától, Drintől és a Száva torkolatától a mostani Czibricza folyóig,
emez pedig a Czibriczától keletre a Duna torkolatáig, a Fekete-ten
gerig s délre a Balkánig terjedett. A rómaiak nem sokáig uralkod
tak a tartományon ; hiába erősítgették meg a Duna vonalát várakkal,
őrtornyokkal és városokkal, a barbárok csakhamar ott is áttörtek
birodalmok határán. Gót csapatok már 376-ban fészkelék meg ma
gukat Mőziában ; az V. századtól kezdve a nyers és harczias bolgárok
jelenének meg, kik a Volga mellékéről költöztek vala az Al-Duna
vidékeire, s átkelvén a folyón mind a görögökön, mind a Mőziában
a V I . század közepétől kezdve letelepedett szlávokon győzelmeskedének, a V I I . század végén pedig Aszparuch vezérök alatt nagy
birodalmat alapítanak. Kardam bolgár fejdelem s utódja Krum, ki
Nagy Károly kortársa volt, új győzelmeket vivának ki a görögökön,
sőt Krum tűzzel-vassal pusztítva Konstantinápolyig nyomult előre.
Hirtelen halála 820-ban megakadályozá tervei valósítását.
Az első bolgár fejdelmek székhelye Preszlava (Marcianopolis)
volt, mely Sumlától nyugatra a mostani Eszki-Sztambul helyén
feküdt.
Hogy a bolgár birodalom a I X . században éjszak felé a Ma
gas Tátráig s a Tisza forrásáig terjedett volna, az csak mese.
A bolgárok eredetileg az ugor népcsaládhoz tartoztak s a
finnek és magyarok rokonai voltak, de új hazájokban, a Balkáni fél
szigeten kivetkőztek ősi szokásaikból, erkölcseikből és nemzetiségek
ből s lelkestől testestől elszlávosodtak, elannyira, hogy még szárma
zásuk emlékezetét is elvesztették. A szlávok apostolai : Kirill és
Methud teríték meg őket, első keresztény fejdelmök- Boris Mihály
volt ; a keresztény vallással együtt a szláv nyelvet is fölvevék, mint
hódítók teljesen összeolvadtak szláv alattvalóikkal.
Boris fia Simeon 888—927-ig uralkodott; szerencsésen hada
kozók a görögök ellen s Formozus pápától a czár czímet szerzé meg.

Birodalma a Fekete-tengertől az Adriáig terjedt, de az már fia
Péter alatt hanyatlásnak indult ; a szerbek és horvátok elszakadának
tőle s a magyarok is pusztítgaták Bolgárországot. Nikephorus Phokas görög császár a bolgárok ellen Szvjatoszlav orosz fejdelmet hivá
segítségül, ez csakugyan megjelent nyers hadaival, de nemcsak a
bolgárok, hanem a görögök területeit is tüzzel-vassal pusztítgatá.
Végre az új görög császár, a szláv eredetű Zimiszczesz János ke
mény csatákban megtöré Szvjatoszlav erejét s kiveré őt az ország
ból, azután a bolgárokat is meghódítá. De 976-ban bekövetkezett
halála után a bolgárok fellázadának a görögök ellen és Sámuel ve
zérlete alatt szerencsésen hadakozának. Sámuel, egy bolgár nemes
embernek, Siszmannak fia, kegyetlenül uralkodott, édes atyját s
majdnem valamennyi rokonát megöleté, de birodalmát Thesszalonikig s az Adriai-tengerig terjészté ki. Az összes szlávok császárjá
nak nevezte magát s Preszba és Ohrida városokban székelt. De
hatalmát Vazul görög császár megtöré s halála után (1014) egész
Bolgárország, sőt Szerbia és Albánia is megint a görög császárnak
hódolának meg.
Ezután a szerb zsupánok kezdenek felülkerekedni s Nemanya
idejétől fogva ők fenyegetek a görög császárokat, mindazonáltal a
szerb fejedelmek sem voltak képesek az összes szláv népségeket a
Balkáni félszigeten egységes állammá egyesíteni s a görög császár
ságot felforgatni.
A bolgárok lassankint újra megerősödtek ; Azan és Péter két
oláh származású testvér vezérlete alatt Izsák görög császár ellen
szerencsésen hadakozának. Azant 1186-ban a tirnovói pátriárka
bolgár császárrá koronázá meg ; utódai azután változó szerencsével
hadakozának majd a görögök majd a szerbek ellen, végre a szerbek
kel egyesültek s így harczolának a görög császárok ellen, kik akkor
török hadakat hívtak segítségül. De a törökök nemsokára megfész
kelek magukat a Balkáni félszigeten s Bolgárországot már 1394-ben
foglalák el.
Nagy szerepet a bolgárok sohasem vittek a történelem színpa
dán ; legjelesebb fejdelmeik tettei sem nagyon dicsőségesek. A török
uralkodás alatt erkölcsi tekintetben nagyon sülyedtek, de őseik val
lásához és szokásaihoz híven ragaszkodtak, az iszlámot csak kevesen
vették be. Legtömegesebben a szerb határtól keletre a Jantra folyóig
s a Balkán hegységben laknak ; Szófia környékén és keleti Rumeliában is sok helyütt a bolgárok nagy többségben vannak s a Maricza
völgyétől nyugatra az Ohridai tóig mindenütt ők múlják fölül az

albán, török és görög lakosokat. A tengerig csak két vidéken érnek,
t. i. Várna és Szalonik városokban s ezek környékén.
Szórványosan Szerbiában, Rumániában és Magyarországban
is laknak, hol mint szorgalmas földmívelők és kertészek, különösen
zöldségtermesztők ismeretesek. *) Az oláhok és szerbek között ha
mar elvesztik nemzetiségeket. Kanitz a bolgárok összes számát 5
millióra becsüli, mások 6—7 millióra teszik.
A bolgárok legeslegnagyobb része a görög-keleti egyházhoz
tartozik, aránylag csak kevesen követik a római kath. egyház tanait,
bolgárul beszélő mohammedánok leginkább csak az Iszker és Őszem
közötti területen s a Balkántól délre a Deszpoto hegységben vannak.
A bolgár mohammedánokat pomákok-nak, azaz segédeknek nevezik
(a törökök segédjei, pomaci = segíteni szótól származtatják). Ezek,
Kanitz szerint, nem igen buzgó mohammedánok s nyájas és békés
indulattal vannak keresztény földieikhez, kikkel vagy 40 helységben
vegyest élnek. Ámde a Deszpoto hegységben lakó pomákok, úgy
látszik, oly vakbuzgó mohammedánok, mint akár a bosnyák igazhi
vők, mert 1876-ban Batak helységben Tatár-Pazárdsiktól délre, állí
tólag 5000 keresztény bolgárt mészároltak le.
Típusukat leghívebben a nyugati Balkánban őrizték meg, hol
idegen népelemmel legkevesbbé vegyültek össze. A balkánvidéki
bolgár, Kanitz szerint, közönségesen köpczösebb mint az oláh vagy
görög, izmos, de rendesen nem kövér, hanem inkább sovány. Kopo
nyája alkotása különböző, arcza tojásdad, homloka és pofacsontja
kissé kidudorodó, orra inkább egyenes mintsem görbült, szeme
kisebbnek látszik mint a többi délszlávoké, mivel a szem nyílása
keskeny; szeméből több jámborság és békeszeretet, mint erély és
bátorság sugárzik. Szemöldje sűrű, haja sima és szőke, ritkán barna.
Arcza komolyságra és szívósságra, s nem ritkán szokatlan értelmességre vall. A nőnem középtermetű, fiatal korban csinos, sőt néhol,
mint pl. a Vid és Oguszt folyók közötti területen szépnek is mond
ható, de a lányok férjhez mentők után nagyon hamar elvénűlnek.
Lejean is azt mondja, hogy a bolgár nők kisebbek mint a férfiak s
ritkán szépek. Czirbusz szerint a délmagyarországi bolgár egészben
véve megtartotta eredeti típusát, csakhogy koponyája kerekebbé vált,
haja megbarnult s arcza némileg elvesztette szögletességét.
*) A dél-magyarországi bolgárokról Czirbusz Géza nagyon érdekes monogr'aphiát írt, melyet a délmagyarországi Természettudományi Társulat adott
ki, Teniesvárott, 1882.

Meglehet, hogy a balkánvidéki bolgárok testi sajátságain a
keresztezés nyomai még meglátszanak, mint Kanitz állítja, de nyelvök tisztán szláv, s az ősi bolgár nyelv elemek úgyszólván terjesen
kivesztek belőle. Kanitz ebből a nevezetes tényből azt akarja bebi
zonyítani, hogy az »etymologia« magában véve nincs hivatva a népek
»physiologiaja ügyében felszólalni«,ezt senkisem vitatja; ámde épen
a bolgárok esete azt bizonyítja, hogy nem a vérszerinti származás, nem
a »physis«, hanem a történelmi események, a vallás és nyelv teszik a
nemzetet azzá, a mi. Bárhova tartozzanak testileg a bolgárok, lelkileg
szlávok épen úgy mint a szerbek és oroszok. — A Kirill és Methud
szláv apostoloktól származó egyházi nyelv régóta megszűnt a nép élő
nyelvének lenni ; az új bolgár nyelv sokféle idegen, görög, rumun, albán
és török elemekkel van keverve, de azért igazi szláv nyelv s az orosznak
közeli rokona ; a szerbek és bolgárok is könnyen megértik egymást.
A bolgárok ruházata vidékenkint különbözik ; általán véve bő
újjú, a mellen és vállon gazdagon kivarrott inget, világos szinű bu
gyogót nyáron vászonból, télen fehér abaposztóból, fejőkön kalpagforma süveget, lábukon bocskort vagy papucsot viselnek. A nadrágot
térden alul gyapjúkötővel vagy szíjjal lekötik, derekukat veres tüszőbe szorítják, melyről hüvelybe dugott nagy kés lóg le. Felső öltö
zékük sujtásos ujjas vagy hosszú kabát abaposztóból, kemény télben
pedig fekete báránybőrből való prémes bekes vagy csuklyás szűr. A
városi lakosok, kivált pedig a kereskedők, orvosok és tanítók most
rendesen az európai divatot követik.
A lányok és nők öltözete az egyes vidékek szerint még inkább
különbözik. Általában szeretik a czifrálkodást, hajukba virágot,
pénzdarabokat, pántlikákat kötnek, arczukat kifestik ; az ing igen
szépen van kivarrva, a szoknya s a rojtos kötény csíkos gyapjú szö
vetből készül, az öv nagyon czifra, néha ezüstből van készítve és
drágakövekkel kirakva. Mindenütt kedvelik a fülbevalókat, nyak
díszt, karpereczet, gyűrűket, gyöngyfűzéreket, virágokat és pénzda
rabokat. Kivált Szófiában a lányok nagyon szeretik az ezüst pénz
darabokból való ékszert; nemcsak homlokukat, nyakukat éskarjokat
ékesítik azokkal, hanem hosszú füzéreket készítenek belőlük, melyek
a fejről lecsüngenek s a bokáig érnek. Néhol a szoknyát elől és
hátúi egy-egy kötény pótolja, mint az oláh nőknél. A városi nők
egyet-mást a törököktől vettek át, nevezetesen a zsákforma bugyogót ;
azelőtt nyilvános mulatságokban is ritkán vettek részt. Most az
európai divat a bolgár nők között is mindinkább terjedez.
A bolgár általán véve komoly, nyugodt, józan és jószívű em-

ber, csendes munkás földmíves, jó férj és gondos családapa, engedel
mes gyermek ; de gyakran alattomos, bizalmatlan, felette vakbuzgó
és babonás. A nő a házban, a mezőn és mindenütt sürgölődik-forgo
lódik, reggeltől estig folytonosan dolgozik. A család tagjai a házkö
zösségnél fogva is nagyon ragaszkodnak egymáshoz, kegyelettel
tartják meg a házi ünnepeket és szokásokat. A mezőgazdaság és
különösen a kertészkedés tekintetében a bolgárok a Balkáni félszi
get összes népeit fölülmúlják, a mesterségekre is nagyobb hajlamuk
és jobb tehetségek van, mint a szerbeknek. Nemcsak a házi iparban,
a fonás, szövés, kötés, festés, hímzés, faragásban stb., hanem az épí
tésben, a kőfaragásban, a bőr kikészítésében, a fazekas, vas, réz és
ezüst árúk készítésében is nagy ügyességet tanúsítanak. A hidakat,
templomokat, mecseteket többnyire egyszerű bolgár mesterek építet
ték és építik.
A munkásságon kivűl különösen a vallásosság jellemzi a bol
gárokat. Fájdalom, a keresztény vallásnak jobbára csak külső szer
tartásait ismerik, annak lényegéről és belső tartalmáról az ő pap
jaik sincsenek kellően felvilágosítva. A sok ünnepet s a böjtöket
szigorúan megtartják. Felette babonások, gondolat- és kedélyvilágu
kat a babona borítja el. Sok pogány szokást végeznek az ünnepeken ;
a boszorkányok, gonosz lelkek (vilák), fekete lovak, sárkányok, meg
bűvölt medvék és farkasok képzelődésök agyrémei. Mindenféle bű
bájosságokban és kuruzsolásokban hisznek. Babonájokban — mondja
Kanitz — nincsenek költői vonatkozások, az tele van nyers anya
giassággal, mely abban a néphitben gyökerezik, hogy a halál az em
bert más világba viszi, hol fizikai lételét folytatja. Minden- bajban,
mely aggodalommal eltölti, a pópához vagy a falu javas banyájához
(baba) folyamodik, sőt ha ezek nem tudnak segíteni, a török paphoz,
a hodzsához is fordul holmi várázsszerekért. A mellett bizonyos fatalizmust vall ; ha a »baba« kijelenti, hogy kuruzsolásai, varázssze
rei és ráolvasásai nem fognak rajta, nyugodtan megadja magát, s a
pópával a temetése és a tor iránt kezd alkudozni. — Ugy hiszik,
hogy az ember a halál után még testileg is él, hogy tehát az elhalt
nak lelki és testi szükségeiről gondoskodni kell, azért ételt és italt
visznek a sírba. Ez rendesen csak 2 láb mély gödör, melybe a halot
tat koporsó nélkül temetik. Három évvel az eltemetés után kiássák
a holttestet, megmossák, zsákba teszik s így a templomba viszik, hol
a pópa újra megáldja s azután másodszor temetik el. Bizonyos lel
kek kijárnak, mint vámpírok ; a vén banyák boszorkányokká lesznek,
kik mint veres pillangók a gyermekek vérét szopják.
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Bolgárországban nagyon sok kolostor van ; a kalugyerek vagyis
szerzetesek, mint a nép fiai, mindenkor nagy befolyást gyakoroltak
a bolgár nemzetre. A görög-keleti monostorok rendesen félreeső
magányos szurdékokban vannak elrejtve. Minél vadabb s minél hoz
záférhetetlenebb valamely hegyszakadás, annál biztosabban remél
hetjük, hogy abban kolostort fogunk találni. S a hol vadregényes
hely van. erdő- és sziklarengeteg közepett, a hol tiszta forrás bugyog
és fris levegő van, ott bizonyosan kolostorra bukkanunk.
S minthogy a kolostorok és remetelakások többnyire ily re
gényes és egészséges hegyi vidékeken vannak, azért látogatják oly
sűrűn nemcsak a búcsújáró jámbor népek, hanem azok is, kik nyári
időben kellemes üdítő helyet keresnek. Csakugyan a legtöbb monos
torban sok vendégszoba van, melyek nyáron vendégekkel megtelnek.
A népesebb városok közelében fekvő monostorok minden vasárnap
és ünnepnapon kirándulási helyekűl szolgálnak, hol nagy társaságok
találkoznak, családi ünnepeket ülnek, mulatoznak s a szabad termé
szetet élvezik. Sőt vagyonos családoknak külön, saját költségükön
épített lakóosztályaik is vannak a monostorban. Ilyen kolostorokat
a Balkán, Vitos, Lilin, Bilo stb. hegységek szurdokaiban találunk.
Az értelmi fejlődést, a tudományos művelődést a szerzetesek
nem igen mozdították elő a bolgárokban, mert hiszen maguk sem
törődnek sokat a tudományokkal, többnyire a műveltségnek nagyon
alacsony fokán állanak. De a nemzeti érzelmet felköltötték és ébren
tartották az elnyomott népben, s a legújabb időben a politikai moz
galmak szálait leginkább ők szőtték.
A világi papság a legújabb időig túlnyomóan görög volt, mely
a nép nyelvét sem értette és csak a maga érdekeit hajhászta, a né
pet pedig még jobban sanyargatta és nyúzta, mint a török pasák.
A török uralkodás szolgaságra kárhoztatta a bolgárokat, igaz
ságtalan és nyomasztó volt, gátolta az ország fejlődését, ámde a tö
rök közigazgatás és igazságszolgáltatás a bolgár rajának csak anyagi
érdekeit károsítá, erkölcsi sülyedését és értelmi elmaradottságát leg
inkább a fanari *) pátriárkaság okozta, melyre a Magas porta a
keresztény alattvalók lelki jóllétét bízta vala. A z ősrégi gyülölségnél
fogva a görög papság kivált a bolgárságot sanyargatta.
Mind a római pápák, mind a konstantinápolyi pátriárkák arra
törekedtek, hogy a megkeresztelkedett bolgárokat egyházi hatósá*) »Fanar«-nak (törökül fena-jer) Konstantinápoly azon városrészét ne
vezik, melyben leginkább görögök laknak.
H U N F A L V I ! E G Y E T . FÖLDRAJZ. I . DÉL-EURÓPA.
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guk alá hajtsák. Eleintén a bolgár fejdelmek inkább Eómához szí
tottak, de a nép tömege a keleti egyházhoz ragaszkodott s mindig
külön pátriárkát kivánt, az isteni tiszteletben pedig az ószláv nyel
vet akarta használni. Csakugyan külön nemzeti egyházat alakítottak
a bolgárok, s pátriárkájuk független volt a görög ökuméni széktől.
Simeon uralkodása idejében a bolgár pátriárkák székhelye Szilisztria,
utóbb Preszlav volt. Mikor a görög császárok a bolgárokat legyőzték,
a preszlavi főpap a görög pátriárka alá került, de az ochridai érsek
megtartá függetlenségét. Miután 1054-ben a keleti és nyugati egy
ház végkép elszakadt egymástól, Azan és Péter ismét függetlenné
tették Konstantinápolytól a Tirnovóban székelő érseket. De a török
uralkodás alatt az egész török birodalomban a konstantinápolyi
pátriárka ragadta magához az egyházi főhatalmat. A török uralko
dók a keresztény főpapságot tetemes kiváltságokban részesítették, a
fanarban tehát mohón keresték a főpapi méltóságokat. Ajándéko
kat is kínálgattak az illetőknek, s a X Y I . század végén rendes
szokássá lett, hogy a papi hivatalokat pénzért adogatták el. A
pátriárka eleintén 1000 aranyt fizetett; 1573 óta 6000, s 1861 óta
25,000 aranyt kellett a szultáni pénztárba fizetnie, ezenkívül
a szultáni kormány főembereinek is kijártak holmi ajándékok. A
főpap, ki méltóságát oly drágán vásárolta meg, kárpótlást azoknál
keresett, kik tőle függtek ; egy-egy püspöki állomásért rendesen 4000
aranyt kapott ; a püspökök azután a lelkészi hivatalokat bocsáták
árúba. így tehát az kapta meg a papi méltóságokat, a ki képes volt
az árt megfizetni; az erkölcsiségre, a jellemre, a műveltségre és tu
dományra semmi tekintettel sem voltak. A ki mint valamely pasa
inasa, vagy pipatisztitója a kellő pénzre szert tett, nem csak pópává,
hanem püspökké is válhatott. A Konstantinápolyban élö görögök
nek legtöbb alkalmok nyílt a meggazdagodásra, tehát a jövedelmes
papi hivatalokat ők szerezték meg leginkább. így Bolgárországban
a püspökök csaknem kivétel nélkül, sőt a pópák is többnyire görö
gök voltak. Némely pópa húsz lelkészi állomást is vásárolt a püs
pöktől s azután haszonbérbe adta másoknak. Nem csuda tehát, hogy
sok pópa olvasni is alig tudott s a paraszttól csak szakállánál és
süvegénél fogva különbözött. A püspökök is nemcsak hogy tudatlan
és műveletlen emberek voltak, de a legfeslettebb és legerkölcstelenebb életet is viselték, úgy hogy közbotrányul szolgáltak. Voltak
oly esetek, hogy a török hatóságok egyik másik püspököt gonosz
tettei miatt vasra kényszerűitek veretni.
S e gyalázatos görög papság minden úton módon üldözte a

bolgár nemzetiséget. Neophytos tirnovói metropolita a régi bolgár
kéziratokat elégette s oly botrányos életet viselt, hogy végre a kon
stantinápolyi pátriárka kénytelen volt őt elmozdítani. A bolgárok
sokáig tűrték a rajok tukmált görög főpapság méltatlankodásait, de
lassankint fölébredt bennök a nemzetiség érzete, melyet a falusi
pópák s a szerzetesek ápoltak. Panaszaikkal a török hatóságokhoz
fordultak s 1860-ban nyíltan kikeltek a görög püspökök ellen.
A z európai kathol. kormányokhoz s különösen Francziaországhoz folyamodtak támogatásért görök főpapjaik ellen. Köprüszlü nagyvezír 1860-ban körutat tőn Bolgárországban s a sok panaszból meg
győződött arról, hogy a bajon segíteni kell. Ámde a fanarban mást
végeztek, pénzzel megvesztegették a Fényes portát, s ez nem tett
semmit. Ekkor a bolgárok néhány görög püspököt elkergetének s
helyökbe benszülött papokat állítanak ; az iskolákban pedig a görög
nyelv helyébe a bolgárt tették tannyelvvé. Mindenkép meg akartak
szabadulni a konstantinápolyi pátriárkáktól s inkább a római kath.
egyházzal kívántak egyesülni. A régibb időkben is mutattak némi
hajlandóságot az egyesülésre, de a latin ritus ellen mindenkor tiltakoz
tak s önálló pátriárkaságot, nemzeti bolgár egyházat szláv istentisz
telettel kívántak. Ezt a megtéritésökben fáradozó jezsuiták és
lazaristák nem akarták megadni, azért müködésök sikeretlen maradt.
Az 1856-ki Párisi békekötés nagy befolyást biztosított Francziaországnak a Fényes portára, a bolgárok tehát kivált I I I . Napóleon
tól reméltek hathatós támogatást. Bolgár izgatók és külföldi ügyvi
vők rábírtak két bolgár archimandritát, három lelkészt és 200
községi elöljárót, hogy egy a római pápához intézett feliratot alá
írjanak, melyben kijelentik, hogy a római egyház kebelébe térnek, ha
a keleti ritust s a külön bolgár hierarchiát megtarthatják. I X . Pius
pápa habozott, az óhajtott bolgár pátriárkát nem nevezte ki, a fanar
pedig s az orosz és angol kormány különböző érdekekből ellenezték
a bolgár egyházi mozgalmat s mindent elkövettek a Magas por
tánál, hogy a bolgár pátriárkaságot s külön bolgár egyházi kormányt
meg ne engedje. Az angolok azt remélték, az elégületlen bolgá
rokat a prot. egyház számára fogják megnyerhetni; az oroszok
pedig attól tartottak, hogy a bolgárok, ha a római egyházzal egyesül
nek, kisiklanak majd markukból s igy Nagy Péter óta tett fáradozásaik
kárba vesznek. A dolog tehát sehogysem ment előre. Végre is a pápai
szék makacssága s az ausztriai kormány képviselőinek ügyetlensége
mindent elrontott. A pápa és az osztrák kormány ügyvivői abban
működtek, hogy a bolgárok a római kath. hitre térjenek át, de ebbeli
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törekvések sikertelen maradt. Mikor azután az oroszok látták, hogy
a bolgárok komolyan ragaszkodnak követeléseikhez, akkor Ignatjev
orosz nagykövet Konstantinápolyban megváltoztatá eddigi taktiká
ját, többé nem ellenzé, sőt ellenkezőleg ő eszközlé ki a szultánnál,
hogy ez kérelmeket teljesíté 1871-ben. A bolgárok tehát megkap
ták külön független egyházi kormányukat s ezt az orosz befolyásnak
köszönhették, nem pedig az időközben megbukott franczia császárnak
s nemis az osztrák-magyar befolyásnak. A z osztrák kormány régóta s
most is hiában költekezik a néhány római kathol. bolgár községre ; a
római kath. egyháznak a Balkáni félszigeten nincs jövője. A négy
római kath. falu Szisztov környékén sem anyagi sem erkölcsi
tekintetben nem múlja felül a török vagy görög-keleti községeket.
A bolgárok egyházi mozgalma a népben vette kezdetét, a
bolgár városok támadtak fel a görög püspökök ellen ; ámde politikai
mozgalmaikat leginkább a külföldi izgatók szították. Ok engedelmes
és hű alattvalók voltak s a legújabb ideig nyugodtan tűrték a török
uralkodást. Í828-ban csak kevesen csatlakoztak az oroszokhoz, mikor
ezek országukon keresztül Drinápolyig nyomulának elő. Még 1853
— 4-ben is egészben véve csendesek maradtak. Jóllehet a fermánok,
melyeket a szultánok 1829 óta a keresztények érdekében kibocsá
tottak, többnyire csak holt betűk maradtak, mégis a bolgárok sorsa
1856 óta tetemesen javult. Anyagi tekintetben mindinkább gyara
podtak, mert iparkodóbbak, munkásabbak és előretekintőbbek mint
a sorsban (kiszmet) megnyugvó törökök. Községi ügyeiket mindig
saját elöljáróik intézték el. Minden vegyes lakosságú helység külön
bolgár, török, tatár stb. negyedekre (mahale) oszlott, s valamint a
török mahaléknak volt külön előljárójok vagyis »muchtar«-jok, úgy
a bolgár mahaléknak is volt külön »csorbasi«-jok. 1845 óta községi
és tartományi tanácsokban (medslisz) is képviselve voltak a keresz
tények. Igaz, hogy ezek igen szerény szerepet vittek, de a bolgárok
talán mégsem keltek volna fel, ha a külföldi izgatások nem áskálódnak köztük s ha a görög papságtól megszabadulhatnak. Sok bolgár
ifjú ment a szomszéd Szerbiába, Oláhországba és Oroszországba ; ott
nemcsak az iskolákat látogatták, hanem titkos szövetkezésekben is
részt vettek.
1862-ben Belgrádban alakúla egy önkény tes csapat a törökök
ellen s a Balkánban is lázadás tört ki. Ezt csakhamar leverek a
törökök. De 1867-ben a Belgrádban és Bukurestben alakúit csapa
tok Szisztovnál átkelvén a Dunán, meglepek a törököket és majdnem
a Balkánig nyomulának elő. Ekkor Midhat pasa volt a Tuna-Vila-

jet főkormányzója, gyors intézkedéseivel leveré a lázadást s keményen
megbünteté annak kolomposait. Midbat az ország javát szivén viselte,
becsületes, igazságos és részrebajlatlan volt, mindent elkövetett,
hogy a tartomány anyagi és erkölcsi gyarapodását előmozdítsa:
utakat és hidakat építtetett, javította a közigazgatást és igazságszol
gáltatást, előmozdította a közoktatást mind a mohammedánok mind
a keresztények között. Egy szóval Midhat egészen európai szellem
ben kormányozta Bolgárországot, s az elharapózott visszaéléseket
kímélet nélkül eltörlé. 0 csakugyan képes lett volna a tartományt
felvirágoztatni s a bolgárokat kielégíteni. Ámde az ő törekvéseit
nemcsak a csökönyös ó törökök, hanem az orosz diplomaták is kaján
szemmel nézték. A palotai cselszövők s az oroszok megbuktaták
Midhat pasát 1868-ban.
Szerbiában azalatt serényen folyának a hadi készülődések, s a
külföldi izgatók Bolgárországban is új lázadást szítának. Mihály
fejdelem megöletése (1868 jun. 8.) miatt a szerb fölkelés ugyan elha
ladt, de 150 emberből álló bolgár fegyveres csapat mégis Szisztovnál átkelt a Dunán ; vitézül harczolva mindannyian elestek. Uj láza
dások tőrének ki 1875-ben és 1876-ban. A törökök ezeket iselfojták
s kegyetlenül megtorlák. E kegyetlenségek hire kivált Angliában
nagy megbotránykozást támasztott ; az orosz kormány pedig elér
kezettnek vélvén az időt régóta előkészített tervei valósítására, hadat
üzent a Magas portának, mely csak az imént verte volt vissza a szerb
megtámadást. A törökök vitézül harczolának, de a túlnyomó erő
ellenében nem győzhettek.
A Berlini békeszerződés (1878 jul. 13.) Bolgárországra nézve
ezeket állapítja meg : Bolgárország önálló adófizető fejdelemségre
emeltetik a szultán szuzerénitása alatt; keresztény kormánya s
nemzeti honvédsége lesz. A fejdclmet a nép választja s a Fényes
porta a hatalmasságok beleegyezésével megerősíti. A fejdelemség
alkotmányát a bolgár előkelők gyűlése még a fejdelem választása
előtt fogja kidolgozni ; vallása miatt senkisem fosztathatik meg pol
gári és politikai jogai gyakorlásától, teljes vallási jogegyenlőség és
szabadság biztosíttatik. A fejdelemség a szultánnak évi adót fog
fizetni, melyet a szerződő hatalmasságok az új szervezet életbelépte
tése után fognak megállapítani, stb. Ez ugyan mai napiglan sem
történt meg ; a dunai várakat sem rombolták le, mint ezt a Berlini
egyesség kívánja.
Bolgárország örökös fejdelméűl 1879 april 29-kén Battenberg
Sándor választaték, ki az orosz uralkodó család rokona ; az oroszok

addig is kormányozták a fejdelemséget, ők állapíták meg az alkot
mányt, a közigazgatást, törvénykezést, ők szervezték a honvédséget
is. Az új fejdelemség névleg a török szultán hűbérországa, de tettleg
orosz tartomány. Az országgyűlés (szobrane) tagjai: a bolgár exarcha, a püspököknek, a legfőtörvényszék s a megyei és kereskedelmi
törvényszékek elnökeinek és ülnökeinek felerésze s a néptől választott
képviselők (20,000 lélekre egy képviselő választatik). Csakhamar heves
pártoskodások ütöttek ki az országgyűlésen s azon kivűl ; a bel- és kül
földi izgatók oly mozgalmakat és zavarokat idéztek elő, hogy Sándor
fejdelem végre az alkotmányt felfüggeszteni kényszerült. A nép nagy
többsége helyeselte intézkedéseit. A miniszterek, a polgári közigazga
tás főtisztviselői, a katonatisztek többnyire oroszok, a fejdelem a Sz.
Péterváráról kapott utasítások értelmében uralkodik. Azonban, ugy
látszik, a bolgárok közöl sokan már unni kezdik az orosz gyámkodást.
A mostani Bolgárország népességét 1878-ban 1.965,474 lé
lekre becsülték ; ezek közöl 1.196,248 keresztény, 760,267 moham
medán és 8959 zsidó lett volna. Az 1881. jun. 13-kán végrehajtott
népszámlálás szerint a népesség 1.998,983 lélekre rúgott. Minden
esetre a bolgárok és keresztények nagy többségben vannak, m * t a
mohammedánok 1878 óta inkább fogytak, mintsem szaporodtak. A
törökök legtömegesebben a fejdelemség keleti részében laktak, külön
ben leginkább csak a városokban és megerősített helyeken voltak
jelentős számmal. Sok helyen tatárok és cserkeszek voltak letele
pítve; a tatárok 1856 után s különösen 1861-ben Krim félszi
getről költöztek vala be. Sem a törökök sem a bolgárok nem fogad
ták szívesen a jövevényeket, de ezek békésindúlatú emberek, szor
galmasan mívelték földjeiket, lassankint gyökeret vertek új hazáj okban s helységeik gyarapodásnak indultak. Más természetű
emberek a cserkeszek, *) kiket az oroszok kaukázusi hazájokból
kényszeritettek kivándorolni (1862 és 1863). Valami 400,000
ember költözék ki s a török kormánytól kért új hazát. Sokan közőlük
az iszonyú nyomor és ragadós betegségek miatt már az úton vesztek
oda, mielőtt csak a hajókat elérték, melyek őket Európába szálliták.
A török kormány vagy 200,000 cserkeszt Bolgárországban telepített
le, még pedig azon vidékeken, hol a bolgárság legsűrűbben lakott. De
a cserkeszek már ősi hazáj okban sem folyfattak munkás életet, a szen
vedett nyomor következtében még inkább elfajultak és elsatnyultak ;
*) L. Dr. Erodi Béla : Az európai törökországi cserkeszek, Földrajzi
Közlemények, IV. köt. 321 s. k. 1.

koldulgattak, rabolgattak, lányaikat fűnek fának kínálgatták. Rendet
len életök nemcsak a bolgárokat, hanem a törököket és tatárokat is
elkeseríté, s az oroszok elleni háborúban korántsem használtak
annyit a török kormánynak, mintsem ez remélhette. *)
1861-ben 10,000 bolgár is elhagyá hazáját s Krim felszigetbe
költözék, de onnan már a következő évben nagyrészt visszaszállin
góztak majdnem oly nyomorult állapotban, mint a cserkeszek.
A vagyonos mohammedánok az új renddel nem akartak kibé
külni, birtokaikat eladogaták s oda hagyák az országot. Az ott
maradt szegény sorsú törökök tompa közönynyel és fásult érzelem
mel tűrik a nagy változást. Alig félszázada, hogy II. Máhmud szultán
az országot bejárta, akkor, mint Moltke elbeszéli, a keresztények,
még a díszöltözetben és egyházi szerekkel kivonult püspökök is>
térdre borultak a szultán előtt, arczába sem mertek nézni, míg a
mohammedánok büszkén állva maradtak. Most a török kénytelen
meghunnyászkodni ; igazságos panaszát sem hallgatják meg !
A Dunavidéki falvakban és városokban sok oláh lakik, az
ország nyugati részében az oláhság beljebb is el van terjedve s a
Timok völgye két oldalán a szerbek és bolgárok között van beékelve.
Görög és örmény aránylag kevés van Bolgárországban. A
zsidók jobbára Spanyolországból szakadtak oda. Czigány sok van,
majdnem minden falu végiben van több kevesebb czigány ház.
Az ország közigazgatási kerületei s ezek lakosainak száma
1881-ben a következők :
Kerület
Berkovicza
Várna

Népesség
58,499
106,024

Kerület
Razgrad
Rahovo

Népesség
121,412
66,739

*) A cserkesz — írja Veres a fent idézett munkában — az emberi nemnek
legszebb fajához tartozik, szép magas termet, egyenes járás, nyilt homlok, sötét
gesztenyeszin hajzat, valódi sas szemek, majdnem kivétel nélkül egyenes finom
metszetű orr, csinos száj és tojásdad hosszú arcz jellemzik. Bulgáriába átteíepülésük után is rosz földmivelőknek bizonyultak, e mellett hallatlan tolvajok, úgy
hogy átok azon vidéken lakni, hol cserkeszek vannak közelben, a rablást még
inkább vitézségnek nézik mint bűnnek. — Öltözetük bárány prémes süveg, több
nyire fehér, testhez álló, térdig érő szőrből, durva zsinorzattal és apró sűrű,
szintén szőrből kötött gombocskákkal, mellükön ezen szűrre rávarrva töltény
tokokat viselnek 10—12-őt egy-egy oldalon, mely tölténytokok bodzafából vagy
üres csontokból vannak bőrbe foglalva, e felöltő alatt ujjas mellényt, lábukon
törökös papucsot vagy bocskort és szintén fehér vagy barna juhgyapjúból dur
ván készített féltörökös nadrágot, tubákszinre festett szironyos bunda, hosszú
szőrű juhszőr megfestve barnára. Fekete gyapjúból szőtt esőköpeny (Veres. I I .
29—31. 1.)

Kerület.

Népesség.

Kerület.

Bödön

99,926

Russze

Vracza

69,838

Szisztov

Eszki-Dzsumáj a

74,737

Szevlievo

Kösztendil

143,172

Szilisztria

Népesség
132,613
40,893
91,883
101,225
159,566

Lovecs

84,330

Szófia

Lom-Palánka

41,484

Trán

Orhanie

51,883

Tirnovo

216.731

Sumla

108,988

Pleven

100,870

Provadija

64,924

63,246.

Az összes népesség 1.998,983 lélekre rúgott, ebből a polgári
filakosságra 1.007,105, a katonaságra 16,625 ember esik, a nőlakosság száma pedig 975,253.
Összesen 13 városban több mint 10,000 lakos volt, 17 város
ban 5000—10,000 s 3 városban 4000—5000 ember lakott.
Az 1880-diki költségvetés szerint a bevételek 23,114,000, a
kiadások pedig 27.283,000 frankot tettek. A hiányt a vámok eme
lése és szaporítása s a só- és dohány-adó által akarták fedezni. A
Berlini kongresszus megállapodásai szerint az állami jövedelemnek
fele adó fejében a török szultánnak volna fizetendő. De erről a költ
ségvetésben nincsen szó, s a kiadások főtételei ezek : külügyminisz
térium 677,000 frank, a közoktatási minisztérium 1.372,720 frank,
az igazságügyi minisztérium 1.404,200 frank, a pénzügyminisztérium
3.697,120 frank, a hadügyminisztérium 10.700,000 frank, a belügy
minisztérium 8.860,367 frank.
Pénzegység a »lev«, melynek értéke 1 frank, 100 »sztotniki«-re
(centime) osztatik ; a Sándor-arany értéke 20 lev ; az ezüst pénzda
rabok 5, 2, és / lev-esek.
Katonai tekintetben az ország két kerületre van osztva : a
Szófiaira és Várnaira, mindegyik kerület 12 ujonczozási megyére
szakad. A hadi szolgálat 12 évig tart, 4 év az állandó hadra, 4 a
tartalékra s 4 a honvédségre esik. Békelábon a hadsereg 24 drusina
(zászlóalj) gyalogságot, 5 szotnia lovasságot, 2 tüzérezredet, 1 zászló
alj utászt, összesen 16,000 embert számlál.
A tisztek között 1880-ban 180, az altisztek között 400 orosz
volt, kik bolgárfizetésökönkivűl még Oroszországtól is kaptak ille
téket. — A tábornok fizetése 25,000, az ezredesé 18,000 frank stb.,
orosz hadnagyé 3600, bolgár hadnagyé 2100 frank. *)
1

2

*) L. »Registrande der Geogr. stat. Abtheilung des grossen Generalsta
bes.« Neues aus der Geographie, Kartographie und Statistik Europa's und seiner
Kolonien, X I . Jahrgang. Berlin, 1881.

III.
Bolgárország nevezetes városai és vidékei.

Az ó és közép korból Bolgárországban sok műemléket talá
lunk ; a rómaiak a Duna partját s az országon keresztül menő fő
utakat várakkal, őrházakkal és városokkal rakták meg ; omladékaikból mind a közép, mind az újkor építkezett. Sok helyütt sírhalmok
vannak, melyek a történelem előtti időből származnak.
A törökök az utak biztosítására kivált a hegyes vidéken őr
tornyokat és őrházakat építettek (karául, beklemeh), melyek csend
őrökkel (zaptie) voltak megrakra ; a Duna partján való városokat
megerősítették, valamint a tengerparton Várnát is ; az ország belse
jében fő erősségeik Sumla és Szófia voltak. A helységek és városok
messziről tekintve többnyire szép és festői látványt nyújtanak, jobbára
kies vidékeken épültek, s a kupolás mecsetek, a magasra felnyúló
sugár minaretek, a kupolás keresztény templomok s a környező
facsoportok és kertek gyakran elbájolják az utast. De közelebbről
tekintve a kellemes benyomás eltűnik ; a lakóházak és házikók ren
detlen tömkeleget képeznek, az utczák szemetesek, porosak vagy
sárosak, többnyire nagyon szűkek és tekervényesek, mindenütt bűz
és rondaság, a középületek jelentéktelenek, jobbára rosz karban és
elhanyagolt állapotban vannak. A mohammedánok városrészei több
nyire még piszkosabbak és csúnyábbak, mint a keresztényekéi, me
lyekben itt-ott csinosabb és kényelmesebb házak is vannak. Az újabb
időben a bolgárok néhány nagyobbszerű templomot és iskolát
építettek.
A Dunánál az első jelentősebb helység Florentin (hajdan Florentiana), melyben többnyire oláhok laknak. Azután a hajdani Bononia következik, melyet a bolgárok Bedinneh, Bodun-nak, a törö
kök Vidinnek, a magyarok pedig Bödön-nék neveznek.
Bödön lapályon, a Duna árterén, zsombékos mocsárok köze
pett terül el ; a várost tágas ívben elhúzódó s a Dunáig érő árkok
és földsánczok veszik körül, kissé magasabb helyen fekszik a vár. A
Duna medrében néhány szigetke van ; ezek szintén meg voltak erő
sítve, valamint a folyó túlsó oldalán, Oláhországban Kalafat is.
Az oroszok az 1853— 54-diki háborúban ismételve megtámad
ták Kalafatot és Bödönt, hogy a Dunán átkelve a szerbeknek kezet

nyújtsanak, de a törökök vitézségén meghiúsultak ebbeli törek
véseik.
Márkus István ezeket.irja Bödönről *) : »Nem könnyű hű ké
pet adni a városról. Sokan a kisebb olasz városokhoz hasonlítják.
Én nem. Meg van ugyan ebben is az olajbűz, de hiányzik róla az
ódonság poézise. Itt régi és korhadt minden, de semmisem ódon.
Egy kövezeten haladunk, mely bár ne volna ; de esős időben nélkü
lözhetetlen, mert a kövezet kiálló ormai képezik az állomásokat,
melyeken a sártengerben lubiczkoló gyalog vándor néha-néha meg
pihen. Az utcza nem szűk, mert hisz alacsony házak és kerítések
között megy. E házak egymás mellett állanak, úgy a hogy a vélet
lenség odavetette őket. Földszintesek vagy egyemeletesek, fából
készítve, s a faváz közei aztán téglával kirakva vagy fával besze
gezve. Az emeletek néhol kirúgó erkélyt képeznek, melyek alatt
itt-ott földszínt oszlopcsarnok van. Az emeleten rendesen ablakok
vannak, mert az sem ritkaság, hogy az egész ház megvetőleg hátat
fordít az utczának, és csak a mellette levő kerítésbe vágott ajtó által
árulja el, hogy embereknek szolgál lakásul. Nem ritkán az utczára
nyiló ablakok is be vannak rácsozva ; ezek igazhivő mozlimek házai,
s e rácsozatok a hárem szentélyét zárják el vizsga szemek és a Nap
sugarai elől. Földszint nem igen látunk ablakot ; bolt, műhely vagy
kávéház van ott, vagy a puszta fal.
Megtaláljuk a török városok bazárját is. Egy egész sereg egy
más végébe ragasztott bódé, melyben a török, bolgár és zsidó keres
kedő kínálja másodkézből való árúit
Ha az ember kitéved e kanyargó sikátorokból, egy tágasabb
téren több száz apró bolgár, cserkesz és tatár szekeret, ökröt, lovat
lát összekavarodva. Ez a vásártér
A kanyargó sikátorok közt
más irányban megtévedve egy zsákutczán, egy széles vizes árkon s
végre egy hosszú bástyakapun át az erősségbe jut az ember, itt a
házak sűrűbbek s a sikátorok szukebbek.« E leirás többé-kevésbbé
minden bolgár és török városra ráillik.
Az erősségben a kormányzó lakása (konak) s több mecset és
minaret volt. A törökök leginkább az erősségben laktak, a városban
mely görög-keleti érsek székhelye, a bolgárok és oláhok a török
uralkodás idejében is többségben voltak. Különböző mesterséget űz
nek, a szíjgyártók, az arany- és ezüstművesek keresett árúkat ké
szítenek.
*) Márkus István : Törökországi képek. 65. s. k. 1.

Az összes lakosok száma 13,602.
A város környéke nem szép, a vársík mocsáros és zsemlyékes,
a hideglelés fészke ; félkörben dombok veszik körűi, melyek részint
szőlővel vannak beültetve, részint erdősek.
Bödöntől délnyugatra, a szerb határ felé, Adlijeh városka fek
szik; ennek főutczája elég csinos, részint emeletes házakból áll, bol
gár nevét, t. i. Kulu, azaz torony a főmecset közelében való vártoronyról
kapta. 1861-ben s azután 1864-ben néhány száz tatár és cserkesz
család telepedett le a városban, azóta Adlijeh-nek nevezték el a
törökök s a szerbek ellen meg is erősítették. Yele átellenben Szer
biában Zajcsár fekszik.
Behgradsik, magas sziklaháton épült városka, vára még ma
gasabb hegyen épült. Környékén emelkedik a festői és regényes
Sztolovi hegység.
Arcser falu a Duna partján, a hasonnevű folyócska torkolatá
nál fekszik ; hajdan e helyen volt Ratiaria, Moesia s utóbb Dácia
ripensis fényes fővárosa.
Lom-Palánka a Lom torkolatánál fekszik, hol a rómaiak ide
jében Almus volt, mindinkább emelkedő város, kis földvárral.
Dzsibra-Palánka, a Gzibricza torkolatánál fekvő jelentéktelen
városka ; nagyobb j elentősége van Rahovónak vagyis Orjahovónak, mely
az Oguszt és Szkit torkolataitól keletre az oláhországi Zsil torkola
tával átellenben fekszik, igazi keleti város tele piszokkal és ronda
sággal ; délről éjszakra vonuló lősz szakadásban és oldalain épült.
Meg volt erősítve, az oroszok 1829-ben elfoglalák s az erősítési mű
veket lerombolák.
Nikápoly (Nikopoli) a Vid és Őszem torkolatától keletre fek
szik, majdnem szemben az Olt torkolatával, egy hosszan elnyúló
völgyszakadékban terül el. Két Nikopolis volt a hajdani Möziában ;
az egyiket Trajan alapította a dákokon kivívott győzelmei után, ez
a Dunától tetemes távolságban, dombos vidéken feküdt, ott, hol most
Nikup falu van, melynek határában terjedelmes rommaradványok
láthatók. A másik Nikopolis a Dunánál Heraklus császár idejében,
a VII. században keletkezek s a középkorban is fenmaradt. Ezt
Zsigmond magyar király 1392-bén elfoglalá a törököktől, de hamar
ismét elveszte. Határában volt azután 1396-ban a nagy csata, mely
ben Zsigmond hadserge, a nyugat-európai lovagság színe java teljes
kudarczot vallott.
Nikápoly egyik legnagyobb dunai erősség volt; fellegvára
meredekoldalú fönsíkon épült, másik vára a Duna partján feküdt,

magát a várost pedig sánczok övezték. A törökök a Duna bal olda
lán fekvő Turnu-Mogurelit is megerősítették. Kereskedelmi és ipari
tekintetben Nikápolynak csekély jelentősége van; bolgár és török
lakosai leginkább halászattal, földmiveléssel és holmi mesterségek
kel foglalkoznak, a kereskedés főleg a zsidók kezében van. Lakosai
nak száma csak 4652.
Pleven vagyis Plevna, Nikápolytól délnyugatdélre fekszik,
nem messze a Vid folyócska jobb partjától, mészkő hegyek között
nyíló völgyben terűi el ; a Tusavicza folyik rajta keresztül, mely
alább a Griviczával egyesülvén, a Vidbe ömlik. Az utolsó orosz-török
háború előtt a városnak vagy 17,000 jobbára mohammedán lakosa
volt, most csak 11,000 ember lakik benne. Oszmán pasa a várost
környező dombokat földhányásokkal megerősítvén, ott üté fel táborát
s oly vitézül védelmezé állását, hogy az oroszok és oláhok egyesült
megtámadásait több ízben visszaveré. Az 1877—78-diki háború
alatt a törökök seholsem verekedtek oly SZÍVÓS vitézséggel, mint
Plevnánál. — A várostól délkeletre regényes völgyszoros van, me
lyet magas sziklafalak szegélyeznek, a Tusevicza tör rajta ke
resztül.
Szisztov, helyesebben Szvistov, bolgárul Szvejestov, az oláhor
szági Zimniczával szemközt fekszik, gyümölcsösökkel és szőlőkkel
fedett domb aljában és oldalán terül el ; a domb tetején régi vár
omladozik, különben a város egykori erősségének nyomát is alig
látni. A Duna itt nagyon széles és néhány szigetet ölel, a város kö
zelében nagy parti mocsárok vannak. A bolgár lakosság itt több
ségben volt, úgy mint más dunai városokban is, s régóta ellenséges
indulattal viseltetett a törökök iránt. Itt kezdtek legelőször bolgár
nyelven tanítani ; 1833-ig a népiskolákban is egyedül görög nyelven
folyt a tanítás, 1836-ban az első tisztán bolgár nyelvű iskolát állíták fel. — A törökök 1877-ben rosszul őrizték Szisztovot, s az oro
szok e helyen majdnem ellentállás nélkül keltek át a Dunán. A
lakosok száma 11,400.
Ruszcsulc vagyis Russze, a római »Prista« helyén, a keleti
Lom torkolatánál fekszik ; a török főkormányzó (váli) székhelye s
fő dunai erősség volt. Midhat kormányzása idejében sokat szépült a
város, ő t. i. számos középületet rakatott, néhány egyenes új utczát
nyitatott, a Dunán szép kőpartot építtetett. A kikötő és hajómühely
a város nyugati, a pályaudvar pedig annak keleti oldalán van. Az
alsó város, melyben a kereskedés központosul, közvetetlenül a Duná
nál terűi el, a város legnagyobb része pedig a magasabb parti síkon

fekszik, s ebben vannak a legszebb utczák és a legtöbb középület.
1878 előtt a mohammedán lakosok többségben voltak, ezt a 29 me
cset és sok minaret is tanúsította. Az oroszok mind 1853-ban mind
1877-ben erősen ostromolták a várost és erősséget, melylyel szem
ben az oláh parton Dzsurdzsevo fekszik. Ruszcsuk most is Bolgárország legnépesebb városa, lakosainak száma 26,867.
Környéke kies, sokkal szebb mint Bödöné ; a Lom völgye
általában Bolgárország legszebb és legtermékenyebb vidékei közé
tartozik. E völgytől keletre Razgrád fekszik, a Ruszcsuk-Várnai
vasút egyik fő állomása, de a pályaudvar 3—4 kmnyi távolságban
van a várostól s az út oda igen rossz és bajos. A lakosok száma
11,000.
Tutrakan a Dunánál épült, körülbelől fele uton Ruszcsuk és
Szilisztria között, átellenében Oláhországban Oltenicza fekszik az
Argis torkolatánál ; a Duna ott magas partok között folyik és csak
1000 lépés széles. Ott tehát könnyen kelhet át hadsereg s azért
Tutrakan fontos hadászati hely. Itt volt a rómaiak idejében »Transmarisca«, Oltenicza határában pedig »Daphne Castrum« állott, me
lyet Konstantin császár építtetett.-Mikor Valensz római császár
367-ben a gótok ellen hadakozék, ott kelt át a Dunán. A török
uralkodás idejében Tutrakant vagyis Totorkant csak egy kis vár
védelmezte, 1877-ben a város mögötti magaslatokat is megerősítek
a törökök. 1854-ben Omer pasa Olteniczánál keményen megveré az
oroszokat, ezek pedig 1877-ben ugyancsak Oltenicza felől ágyúzták
Tutrakant, melynek lakosai túlnyomóan oláhok; számuk 7164.
Szilisztria, bolgárul Drszter, hajdan »Durostorum«, mely a
rómaiak idejében »Moesia inferior« egyik legjelentősebb városa volt.
Simeon bolgár fejdelem a magyarok elől e város falai között húzó
dott meg 893-ban. A törökök 1366-ban foglalák el Szilisztriát s a
tartomány fővárosává és legjelentősebb dunai erősséggé tették. A z
oroszok 1810-ben nagy kárt tettek benne, 1829-ben hosszas ostrom
után ismét elfoglalták a várost, miután ezt majdnem rommá lőtték
vala. Még 1837-ben is a bástyáktól övezett város háromnegyede
romban hevert, azóta lassankint fölépült s a törökök az erősítési
müveket is helyreállíták és kibővíték még 1854-ben. A város lakos
sága 10,657.
A Duna ott éjszakra fordul, e hajlatától délkeletre KücsükKajnardsi fekszik, mely az orosz Katalin és Abdul-Hamid szultán
között 1774-ben ott szerzett békekötésről hiresedett el.
Pazárdzsik vagyis Hadsi-Oglu-Pazárdzsik, Bolgárország keleti

részének kopár fönsíkján az egyetlen jelentős város 9545 lakossal ;
ettől délkeletre a Fekete-tengernél Balcsik fekszik ; e város a ten
gerre meredekül ereszkedő mészkő magaslatok között épült, 1840
óta mindinkább gyarapodott, mert kikötője az éjszaki viharoktól
jobban van megóva, mint Várnáé ; lakosai bolgárok, görögök, törö
kök és tatárok.
Kavarna odább éjszakkeletre esik, kikötője szintén biztos s
már a régi görögök látogaták ; most is sok görög kereskedő lakik a
városban.
Akrania vagyis Ekrene, Balcsiktól délre a hajdani »Dionysopolis« helyén épült. Odább délre a hajdani »Odessus« helyén Várna
fekszik. Ez Bolgárország fő tengeri kikötője és kereskedő városa, a
Fekete tengernek egyik legmélyebben benyúló, félkör alakú öbölkéjé
nél, a Devnai tóból kifolyó viz torkolatának éjszaki oldalán terűi el. A
Provadi folyó Devna közelében két tómedenczévé szélesedik ki, mi
előtt a tengerbe szakad; Kanitz szerint Devna helyén hajdan »Marcianopolis« feküdt.
Várna félkörben terül el a tengeröböl szegélyén, melyet éjszak
ról és délről gyümölcsösökkel és szőlőkkel fedett magaslatok öveznek ;
házai jobbára fából épültek és keskeny utczákban sorakoznak ; köze
pén a régi időből tornyos kastély maradt meg, mely lőportárúi szol
gált. A törökök a várost 1610 óta földsánczokkal és bástyákkal
vették körűi. Az oroszok 1828-ban szárazon és tengeren ostromol
ták s a török őrség vitéz védelme ellenére kivívták ; az ostrom alatt
a város egészen elpusztult és csak 1830 óta kezdett ismét megnépesűlni és fölépülni ; 1840 óta kereskedelme mindinkább növekedett, s
lakossága, mely igen kevert, 1875-ben 18,000 lélekre rúgott. Most
lakosainak száma 24,649. De a város egészségtelen s 1853-ban és
54-ben sok franczia és angol katona lelte ott sirját, mielőtt csatába
jutott volna; akkor t. i. a szövetségesek fő lerakodóhelye Várna
volt. A gyümölcsösök és szőlők egészen Balcsikig vonulnak ; a lako
sok egyik kedvelt kirándulási helye a közeli Suganlik fok, hol két
kolostor van. A város éjszaknyugati oldalán elterülő dombos térsé
gen esett meg 1444-ben a szerencsétlen csata, melyben Ulászló
magyar király elesek.
Provadi, a hajdani Provaton vagyis Provad, Várnától nyugatra,
a Devnai tavakon túl, egy völgyhasadékban fekszik, melyet meredek
sziklafalak szegélyeznek. A középkorban nevezetes erősség volt,
régi várának romjai a város fölött meredek sziklaháton láthatók.

Utóbb élénk kereskedelmi központ volt, Raguza köztársaságnak a
X V I . században egyik fő kereskedelmi telepe Provadiban volt.
Kozludzsa odább éjszakkeletre fekszik egy bullámzatos völgy
ben, melyet délről a Devnai tó felől vonuló begysorok szegélyeznek.
Jenipazár, szintén jelentéktelen városka ; ettől nyugotra esik
Sumla vagy is Sumna, bolgárul Sumen, mely a törökök fő tábor
helye és erőssége volt a Balkán éjszaki oldalán. Maga a város egy
szép völgykatlanban fekszik, melyet kivált délről és nyugatról mere
dek magaslatok öveznek. E magaslatokat erősítették meg a törökök
várakkal, bástyafalakkal, földhányásokkal, úgy hogy az erősítési
müvek a várost s az egész völgykatlant körülvették s a megtámadá
sok ellen biztosították. Maga a város nyilt hely volt, s a völgyből a
hegyek oldalára is felhúzódik. A katonaság részint a kaszárnyákban
és várakban, részint a város és erősítési öv között a mezőn sátrak
alatt tanyázott. Igen sok ember kellett a felette terjedelmes erősítési
öv védelmére, de még több ember és ágyú kellett annak körülzárá
sára és kivivására. Az oroszok különböző hadjárataikban egyszer
sem foglalták el, de valamint 1829-ben úgy 1877-ben is az igen erős
helyet oldalt hagyták s mégis átkeltek a Balkánon. Sumen népessége
22,921 lélek.
Sumlától délnyugatra esik Eszki-Stambul (azaz O-Sztambul),
e kis helységet csak azért említjük meg, mert helyén feküdt a bolgár
czárok egykori fővárosa Preszlav, mely talán Marcianopolis romjai
ból épült.
Eszki-Dzsumája, az ország egyik legiparosabb városa, hosszú
hegygerincz aljában elhúzódó hullámzatos völgyben terül el, májusi
vásárjai nagyon népesek; lakosainak száma 10,038.
Oszmanpazár igazi török város, a Jantra és Kamcsik vizkörnyékeit egymástól elválasztó Szakar-Balkán nyugati oldalán egy kis
fönsík éjszaki szélén fekszik.
Timovo ( = Kökényvár, Dornenburg) a bolgár czárok egykori
hires székhelye a Jantránál, regényes alakú mészkő hegyek kö
zött fekszik, kerítő falaival, tornyaival, mecsetjeivel, minaretjeivel,
templomaival, hídjaival s a kanyargós Jantra zöldelő szigeteivel
meglepő,festői látványt nyújt. A folyó bal oldalán az Orel ( = Sas hegy)
nyulakodik fel, melyhez keletfelől más kerekded hegy csatlakozik.
A város a völgyben s a hegyek oldalain terül el, utczái keskenyek és
meredekek, úgy hogy kocsival nem járhatók, lakóházai két három
emeletesek, a mi keleten nagy ritkaság. A keresztény városrészben
legszebb épületek a Kirill és Methudije kupolás temploma s a püs-
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pök konakja ; a török városrészben sok kert van. A kertek és siká
torok közöl kiérvén egy keskeny mészkő oromra jutunk, mely mint
természetes hid a kúpdad Császárhegyre vezet föl ; ezen hegyen állt
a bolgár czárok palotája, most mecset foglalja el annak helyét. A
város lakosainak száma 11,500.
Tirnovo környéke nagyon érdekes, a hegyek többnyire kopárak
és erdőtlenek, de alakjok festői. A várostól éjszakra a Jantra regényes
völgyszorosa nyilik, melyet meredek sziklafalak szegélyeznek. Ott
két hires monostor van, a Szveta Troicza (Sz. Háromság) és Szveto
Preobracsenye (Krisztus színváltozása) kolostorai ; de ezeken kivűl
még más kolostorok is vannak Tirnovo környékén.
Elena a Balkán előhegyein épült csinos város, melyben különö
sen a selyemipar virágzik.
Drenovo lakosai szintén selyemtermeléssel, gyümölcstermesz
téssel és pálinkafőzéssel foglalkoznak.
Gabrovo sokkal jelentősebb és iparosabb város, Tirnovóval ver
senyez, kivált a késcsinálók, gombkötők, fazekasok és vargák készít
ményei híresek ; lakosainak száma 7845.
Travna lakosai között sok ügyes faragó van.
Szelvi vagyis Szevlijevo csinos város, jelentős kereskedést űz,
lakosainak száma 8359.
Lovecs vagyis Lovcsa, az Őszem két oldalán terül el, virágzó
iparos városka, lakosai szőlőmíveléssel, selyemtermeléssel, bőrgyár
tással foglalkoznak.
Trojan, csinos kis város a Balabanszka völgyében, lakosai
baromtenyésztéssel, gyümölcs- és gabnatermesztéssel foglalkoznak.
A várostól éjszakra Bolgárország egyik legnagyobb és leggazdagabb
kolostora fekszik, t. i. Bogorodicza monostora.
Teteven, szintén iparos kis város, melynek lakosai különösen
kordovánbőrt és abaposztót készítenek.
Etropol, magas hegyektől környezett völgyben fekvő iparos
város, melyből egy út a Balkánon át Sztrigl-be és Szófiába visz.
Orhanie, háromszögletű szép völgy medencze déli oldalán
fekszik, Midhat pasa Etropol rovására kerületi fővárossá tette.
Vracza, Bolgárország egyik legélénkebb városa, környékén az
Iszgorigrád nevű vadregényes völgyszoros és katlan van ; a város
lakosai bor- és selyemtenyésztéssel, bőrgyártással és ezüst filigrán
müvek készítésével foglalkoznak; számuk 19,924 lélekre rúg.
Berkovicza, erdős hegyektől környezett vidéken fekszik, lakosai
különösen bőrgyártással foglakoznak.

Szófia, a rómaiak idejében »Serdica«, bolgárul Szredecz, a
bizanczi íróknál Triaditza, Bolgárország mostani fővárosa, a Balkán
és Vitos közötti szép, termékeny s az Iszker és számos mellékvize
által öntözött lapály déli szélén fekszik. Messziről tekintve gyö
nyörű látványt nyújt, a mögötte emelkedő Vitos hegytömegével
együtt. Útczái elég tágasak és szabályosak, néhány középülete is
lekötifigyelmünket.A törökös külsejű városnegyedek mellett európai
jellegű utczák is vannak, csinos, emeletes házacskákkal. Midhat pasa
itt is sokat tett a város csinosbitása érdekében. A törökök megerősítet
ték s országuk egyik főerősségévé tették vala. De hajdan a város sok
kal virágzóbb és népesebb volt, mondják, hogy lakosainak száma az
50,000 haladta meg ; 1871-ben Kanitz szerint csak 19,000 lakosa
volt, s ezekből 8000 bolgár, 5000 mohammedán és 5000 zsidó lett
volna. A város hanyatlását egyébb körülményeken kivűl a földren
gések is okozták, 1858-ban ősszel két hétig tartott a földrengés s
naponkint 30 —50 lökést tapasztaltak; sok ház leomlott, a város
legszebb mecsetje, a dombon épült Szófia Dzsámeszi is ekkor lett
omladékká. A városban és környékén sok hőforrás fakad.
Aurelian császár idejében »Serdica« Dacia ripensis tartomány
fővárosává lett ; a bolgárok 809-ben szállák meg, s fejdelmeik gyak
ran ott székeltek. A törökök 1382-ben foglalák el, Hunyady János
1443-ban e város környékén veré meg a törököt.
Az oroszok 1878 jan. 4-én vonulának be Szófiába Gurko ve
zérlete alatt, miután a törökök ellentállás nélkül elhagyták vala. Né
hány házat már az elvonuló törökök gyújtanak fel, az orosz hadse
reg bevonulása után pedig a város nagy része a lángok martaléka
lett. Összesen vagy 870 török ház égett le, a mecseteket és minare
teket mind lerombolták. Most a város egy nagy faluhoz hasonlít,
még mindig sok rom és omladék van benne, sok ház csak fából épült ;
az új építkezések közöl legnagyobb a fejdelem új kétemeletes palo
tája, mely a város legmagasabb pontján fekszik. Sándor 1879 július
13-kán lett fejdelemmé, Szófiát tette az ország fővárosává. Lakosai
nak száma 1881-ben 20,541 lélekre rúgott.
Szófia mindenkor jelentős kereskedelmi központ volt, a Bel
grádból Konstantinápolyba vivő főút mellett fekszik, s más utak is
ott találkoznak.
Szamokov, 10,000 lakost számláló, iparos város, szép regényes
fönsíkon fekszik az Iszker mellett ; sokat szenvedett az utolsó háború
alatt ; vastermelése most egészen megszűnt, pedig 1869-ben, mikor
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Hochstetter ott járt, még 8 0 apró olvasztóban és 1 8 hámorban dol
goztak s évenkint 5 3 — 5 6 , 0 0 0 mázsa vasat állítottak elő.
Dupnicza túlnyomóan mohammedánoktól népesített kis város.
Kösztendil környékén sok dohány, gyümölcs és bor terem ; kör
nyékén római régiségeket is találnak.

H A T O D I K FEJEZET.

Európai Törökország.
MOLTKE: Briefe über Zustände und Begebenheiten in der
Türkei aus den Jahren 1 8 3 5 bis 1 8 3 9 , Zweite Auflage, Berlin,
1 8 7 6 . SZEMERE BERTALAN : Utazás keleten a Világosi napok után,
Pest, 1 8 7 0 . MURÁD EFFENDI: Türkische Skizzen, Leipzig, 1 8 7 7 .
BITTER ZUR HELLE VON SAMÖ : Die Völker des Osmanischen Rei
ches, etc. Wien, 1 8 7 7 . AMAND FREIHERR SCHWEIGER-LERCHENFELU:

Unter dem Halbmonde, ein Bild des ottomanischen Reiches und
seiner Völker. HELLWALD UND BECK : Die heutige Türkei, I. Band.
Das Osmanische Reich in Europa, Leipzig, 1 8 7 8 . (képes férczmü).
KNIGHT: Albánia, a narrative of récent travel, London, 1 8 8 0 . Dr.
ERÖDI BÉLA : Albánia és az albánok. Földr. Közlemények, IV. köt.
EDMONDO DE AMICIS : Konstantinopel, aus dem Italienischen über
setzt von AGNES Burchard, Rostock, 1 8 8 2 .

1.
Makedoni* és Thrákia földalakulata, hegységei, folyói, lakosai, különösen a
törökök, örmények, makedo-oláhok.

A mostani európai Törökország a Balkáni félszigetnek már
csak kis részét foglalja magában, t. i. azokat a tartományokat, melye
ket hajdan Thrákiának és Makedoniának neveztek, továbbá a haj
dani Epirus meg Uliria, a mostani Albánia legnagyobb részét. De
Thrákia éjszaki fele mint autonom fejdelemség, már csak közvetve
uralja a szultánt ; tehát ennek közvetetten birtokai mostanában csu
pán az Indse-Karaszu, a Vardar, Sztruma, Meszta és az alsó Mari-

cza vízkörnyékeire, továbbá az Égéi, Marmara és Fekete tengerek
partvidékeire az Olimpustól és Szaloniki öböltől a Burgaszi öbölig,
s Albánia nagyobb részére terjed ki. E terület hosszan nyúlik el
keletről a Fekete tengertől az Adriai tengerig ; szélessége éjszakról
délre legnagyobb Novipazár és Meczovo, legkisebb pedig az Arda
völgye és Égéi tenger között.
Thrákia fővölgye a Maricza nagy medenczéje, melyet éjszak
ról a Balkán, nyugatról a Bhodope hegylánczai határolnak. Terü
lete jobbára huliámzatos fönsík, melyet mély völgyek szeldelnek.
Makedonia egészben véve sokkal begyesebb ; nincsen egységes főmedenczéje ; legnagyobb részét a Balkáni félsziget szivében emel
kedő Vitos vagy Bilo csúcsairól tekinthetjük át. Onnan láthatjuk,
hogy a Bilo, Szerbia határhegységei, a Sár-Dagh és Albánia hava
sai között felette bonyolódott felföld terül el, melyen a mélyebb és
hosszabb völgyelések túlnyomóan dél-éjszaki irányban csapnak; e
barázdák között a hegyek és lapályok úgy váltakoznak, mint a sakk
tábla négyszegei ; magassági különbségeik többnyire 700, gyakran
1000 méternél is nagyobbak. Az egyik lapályt és medenczét a má
sikkal mély szakadékok és meredek sziklafalakkal szegélyezett szo
rosok (klisszurák) kötik össze. A merre csak tekintünk, mindenütt
hegy-völgy váltja egymást, s a nagy hegytömkelegben a szem sehogysem tud eligazodni.
Makedonia és Thrákia határán a Rhodope hegység emelkedik,
melyet a bolgárok Budopának s a szurdokaiban levő sok kolostortól
Doszpat-Planinának (Papok hegységének), a törökök pedig Deszpoto-Daghnak neveznek. Az nagyon zord erdős hegyláncz, mely leg
inkább csillámpalából, gnájszból és gránitból áll, egyes részeiben a
trachit, más vidékein meg a mészkő és márvány uralkodik. Regé
nyes vad szurdokok és szakadások nyájas völgyekkel váltakoznak
benne, gerinczeit meredek sziklaormok és szaggatott csúcsok tetézik.
Az erdő felső határa felett havasi legelők terülnek el, melyek fölé a
nyár derekáig hóval fedett kopasz és sziklás csúcsok emelkednek.
A hegyláncz legéjszakibb csoportja' a Rilo, mely most Bolgár
országhoz tartozik ; az Iszker forráspatakainak szakadékai s a nyá
jasabb Bilói völgy elválasztják a tulajdonképeni Despoto-Daghtól.
Ezt a Meszta vagyis Karaszu (hajdan Nesztus) völgye, mely Mahomia (Mechomia) és Nevrekop vidékein tágasabb medenczéket képez,
alább pedig jobbára keskeny szoros, két főágra osztja. A nyugati
hegyláncz a Meszta és Sztruma között délre vonulván, a tengerpar
tig ér. Dzsumája város felett az Ariszvamcza felséges kopasz te tője
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s a Kresna- Planina hyúlakodik fel. Melnik hegyi vára fölött a
Perim-Dagh (hajdan Orbelosz) gránit- és gnájsz-tömegei tornyosul
nak ; éjszaki sarokbástyája a Jel tepe (2630 m.), a mohammedánok
egyik szent hegye, melynek tetején az özönvíz után Noé bárkája
kikötött. A hegycsoport délnyugati szélén az Alaburun (2210 m.)
magaslik.
Odább délre a fönsíkból leginkább éjszakkeletről délnyugatra
csapó hegysorok emelkednek ki, mint a Kara-Dagh (1410 m.) Demirhisszártól éjszakkeletre; a Boz-Dagh (1500m.) Drámától éjszak
ra ; az erdős Menikion Szeresz mellett. E hegycsoportok a Drámai és
Zichnai tágas völgymedencze éjszaki oldalát szegélyezik, déli olda
lán pedig a Tachinói és Pravistai tavak között a meredek Pernar
emelkedik (hajdan Pangaiosz) ; a törökök Pilav-tepének nevezik.
Magassága 1875 m. Gazdag aranybányáit már a fönikeiek kezdek
kiaknázni.
A Meszta keleti oldalán emelkedő hegysor főgerincze éjszak
nyugatról délkeletre húzódik, most Keleti Rumélia nyugati határát
jelöli meg az Iszker.és Arda forrásvidékei között ; azt is hasadékszerű mély völgyek szeldelik, ormai és csúcsai gyakran merészsza
bású sziklatömegek. Főcsúcsai a Balabanicza és Oszmanicza a 2500
m. magasságot érik el. A növényzet nagyon buja, az alsó és közép
magaslatokon a bükk, gyertyánfa, tölgy és cserfa, a magasabb tető
kön többféle fenyőfák uralkodnak, szórványosan a platán, jávor,
kőris és ezüstlevelű hársfa mutatkozik.
Az Arda forrásai felett a 2300 m. magas Krusova emelkedik ;
ez nevezetes csomópont, onnan egy oldalág az Arda és Maricza
között Drinápoly közeléig húzódik. Ebben a trachit uralkodik. A
trachit hegység nagy területet foglal el, éjszaki tövén szőlők díszle
nek, magas kúpjain sokáig marad meg a hó. A középső Arda
keresztül tört rajta s most tekervényes folyása jelöli meg egy dara
bon Keleti Rumélia határát. A trachit hegység legkeletibb csoportja
a Bestepe-Dagh, mely Csirmen város közelében az Arda és Maricza
között emelkedik.
A trachit hegység éjszaki oldalán, Tatár-Pazárdsiktól délre a
völgyektől minden oldalról elszigetelt Karlük-Balkán hegycsoportja
emelkedik, melynek legmagasb tetője 2070 m. Más elszigetelt hegy
csoportok az Arda völgyétől délre sorakoznak színfalak módjára,
melyek az alsó Meszta és alsó Maricza között terjednek el. Közöt
tük legmagasabb a Kuslar-Dagh, Arda falutól délkeletre, 2200 m.
magas; odább délre Xanti város felett a Csal-tepe és Karaghlan

emelkednek ; ehhez kelet felől a magasabb Karlük csatlakozik ; leg
keletibb hegycsoportok : a Kodzsa-Jajla Drinápolytól délnyugatra s
az ettől délkelet-délre eső Sabkhana, amaz 1330, emez pedig 1200
m. magas.
A keleti hegyláncz egyik legnevezetesebb hágója a ZselezsnaVrata (Vaskapu), mely Tatár-Pazárdsikból Mahomiába visz. E
hágótól keletre a hegyektől körűizárt Csepinai mocsáros völgykat
lan fekszik, melynek közepét ingoványos láp, az úgynevezett Bataki
tó foglalja el. Sok vízi madár népesíti; vize a Jederével egyesül,
mely más három patakkal bővülvén, mély hasadékon át siet a Mari
cza felé. Csepina környékén sok barlang és hőforrás van.
A Sztruma s a vele egyközű Vardar között a fönsíkokat és
medenczelapályokat csak alacsony hegysorok szegélyezik, melyek
jobbára kelet-nyugati irányban csapnak, s kellően még nincsenek
kikutatva. A legéjszakibb hegy sor. az Ozogov (Kiepert földképén
Dovanicza-Planina), meredek gnájsz hegység, mely Kösztendil és
Egri-Palánka között 1180 m. magas vízválasztó által a Szerbia hatá
rán emelkedő Vlazina hegységhez csatlakozik. Nyugati végén a
középkorban elhíresedett Karatovói arany- és ezüstbányák vannak.
Karatovótól délnyugatra nagy lapály terül el a TBregalnicza és Pcsinya között, ez az Ovcsepolye. — A második egyközű hegysor a Bregalnicza és Sztrumicza között emelkedik, Stipnél a Pldskaviczával
kezdődik s a Sztrumánál az erdős Malesovszka-Planinával végződik.
— A harmadik hegysor a Sztrumicza völgyének déli oldalát szegé
lyezi, s a Vardar völgyszorosainál emelkedik. Ez a Belasicza vagyis
Belics (1300 m.), melyet a bolgár népdalok dicsőítenek. Belőle ága
zik ki a széles hegyhát, mely Szeresz és Szalonik lapályai között
délre a tengerpartig vonul.
A hullámos földhát déli oldalán egy nyugatról keletre vonuló
hosszú mélyedés van két kis tóval ; e mélyedés választja el Makedo
nia belföldjétől a sajátságos félszigetet, melynek alakja a Peloponnézusra emlékeztet. Ez a Chalkidikei félsziget, Makedonia egyik
legérdekesebb és legnevezetesebb része. Bajta tetemes hegysor vonul
el, mely Szaloniki vidékéről délkeletre csap, két főkúpja a Khortyas
(1186 m.) és â Kholomonda, melyek érczekben gazdagok. E magas
latoktól délre a félsziget három hosszú és keskeny földnyúlványt
ereszt a tengerbe, melyek délkeletre csapnak s a Hagion Oroszi és
Kasszandrai öblök által vannak egymástól elválasztva. A nyugati
földnyúlványt Kasszandrai (hajdan Pallene), a középsőt Longoszi
vagyis Szikiai (hajdan Sithonia), a keletit Hagion Oroszi ( = Szent

hegy, hajdan Akté) félszigetnek nevezik. A Kasszandrai félszigeten
csak alacsony dombozatok vannak, a középsőn már magasabb emel
kedések mutatkoznak, a keleti pedig a Hagion Orosz (Monte Santo,
hajdan Athosz) meredek 1930 m. magas sziklahegygyei szakad meg
a tengernél. Alább e félszigetről még bővebben szólunk.
A Szerbország déli határán emelkedő hegysor a Rujan hegy
gyei végződik, ennek nyugati oldalán egy széles erdőtlen, csak 432
m. magas völgyelés van, s ennek küszöbe választja el a Vardar és
Morava vízkörnyékeit egymástól. Ott tehát könnyen lehetne vasútat
építeni. E mélyedéstől nyugatra a Czerna-Gora (Kara-Dagh) emel
kedik; ez elszigetelt barátságtalan, vagy 1200 m. magas hegység,
kopasz, sötétszürke sziklafalakkal és éles ormokkal. Nyugati olda
lán a Kacsaniki völgyszoros húzódik el, mely a Rigómezőt a Var
dar völgyével kapcsolja össze. Ebben megyén el a vasút Mitrovicza felé.
A Kacsaniki völgy szorostól nyugatra emelkedik égnek a felsé
ges Lyubotern, a Sára-Planina (Sár-Dagh, hajdan Szkardusz) leg
magasabb gúlája. A Sára a Vardar forrása fölött Prizrendi és Kalkándelen között emelkedik, éjszakkeletről délnyugatra csap ; nem
messzire szétágazó hegycsoport, hanem keskeny, kopasz lánczolat,
elszigetelt kúpalakú csúcsokkal. Lejtői nagyon meredekek, az éjszaki
oldalon meztelenek, a déli oldalon erdősek vagy legalább cserjések.
A róla lerohanó patakok tavaszszal nagyon megáradnak. Főcsúcsai
a Lyubotren, a Kobilicza, Krivosija vagyis Egribojur, Babasanicza s
a Kor ab. A hegység éjszaki oldalán a Fehér-Drin, nyugati oldalán
a Fekete-Drin völgyei, keleti oldalán a Vardar és mellékvizeinek
völgyhasadékai nyílnak. Ezek közé a regényes Kacsaniki völgy is
tartozik, mely Uskübnél nyílik a Vardar völgyére. Azon völgyön
fölfelé menvén, csakhamar elérjük a vízválasztó küszöböt, melyen
túl éjszaknyugat felé a Szitnicza völgyébe, a híres Rigómezőre és
Mitroviczába jutunk.
A Sár-Dagh említett hegycsúcsai közöl a Lyubotren vagyis
Lyubetén csillámpalából és kékes mészkőből áll. Csak déli oldalán
mászható meg, egy rémítő szakadékok között levonuló keskeny
ormon. Éjszaki oldalán egy kis tengerszem van, ezt szárazság idején
a Tetovóból való pópa beszenteli, hogy eső legyen. Sz. Ilyes meg
Sz. György napjain az odavaló keresztény és mohammedán szerbek
juhokat ölnek le s verőket a tóba folyatják. Griesebach 1838-ban
mászta ínég a hegycsúcsot; lent tölgyest, feljebb bükkerdőt, még
feljebb havasi növényeket talált; fenyők nincsenek. A csúcs 3 m

hosszú és Vj m. széles gyepes tető. Messzire kiterjedő kilátás esik
onnan. A hegy tövében sok bolgár pásztorszállás van (mandra).
a

A Kobilicza meredek, egészen szabályos, a csúcsáig gyeppel
fedett kúphegy. A Korab vagyis Korák három csúcsú dolomithegy,
a legmagasabb csúcs roppant meredek hegytű, melyet alig lehet
megmászni. Sok zerge van e hegyen. A Krivosija vadul szaggatott
hóhegy. A Lyubotren magasságát 3050 méterre teszik.
Makedonia nyugati része a Sára-Planinától délre, hegyektől
körülzárt medenczékből s jobbára éjszaknyugatról délkeletre csapó
hegysorokból áll. Griesabachon kivűl még kevés tudós vizsgálta
meg. A hegységek egymással majdnem egyközű két vonulatban sora
koznak egymáshoz. A keleti hegysor a Vardar nyugati oldalán emel
kedik. Legéjszakibb része a Sára-Planinával szemben, Szkopje
(Üsküb) mellett domborodik s a Treszka medenczéjét szegélyezi ;
Karsjak a neve. Odább délre a Babuna következik, mely csillám
palából áll ; oldalágai a Szalkova, Golesnicza és Glyeb. Az út Velesből Prilepbe a főgerinczen megyén át, 1105 m. magas hágón.
Délkeleti v é g é n a Cserna hosszú T ö l g y s z o r o s a húzódik el, Ma-

rihovo vidékén ; odább délre a sokkal magasabb Nidse vagyis Nicza
következik, mely márványból és csillámpalából áll, ágai fehéren csillámlanak, csakugyan gyakran hóval fedvék; a t ö r ö k ö k »KajmakZolan«-nak (Tejfelkúpnak) nevezik ; magassága 1950 m. Csúcsáról
szép kilátás esik Bitolia és Prilep jólmívelt medenczéjére 170falvával, a Periszterire és Sár-Daghra, Kasztoria környékére, az Osztrovói tóra, a Vardar völgyére s Moglena hegyes vidékre. A Makedo
nia partvidékén oly szépen díszlő mindig z ö l d növevények a Nidséig
érnek, nyugati oldalán s a Cserna völgyében nincsenek többé sem
platánfák, sem cziprusfák.
A Nidse felől egy rovátkos gerincz éjszakkeletre vonul a Var
d a r szorúlatai felé, belőle nyúlakodik ki, mint függőleges sziklafal, a
Kozsuch vagyis Kozsov-Planina. E hegyvonulat éjszak és kelet felől
szegélyezi Moglena (törökül Karadzsovo) vidéket, melyben azelőtt
sok útonálló és zsivány tartózkodott ; 54 falvában bolgárok, makedooláhok és t ö f ö k ö k laknak, kik mindannyian fanatikus mohammedá
nok. A nagyon termékeny kis tartomány d é l i szélét alacsony domb
sor választja el a partvidéki síkságtól.
A hegyektől körűivett, 380 (531 m.) magasságban fekvő Osztrovói tónak nincs látható lefolyása ; délkeleti oldalán a Turla hegyes
csúcsa nyúlakodik fel, hozzája délkelet felől a szintén magas Doksza

csatlakozik. E hegysor tövében s a parti lapály szélén Negus
(Niauszta, Nyaguszta, Auguszton) és Verria városok fekszenek.
A Bitoliai medencze nyugati oldalán magas hegytömegek
sorakoznak, melyek a Preszpa és Kasztoriai tavak medenczéit kelet
felől szegélyezik. A Preszpa tó és Bitolia között a hatalmas Periszteri (azaz Galambok) emelkedik hármas csúcsával ; az albánok Buren
nelt, azaz hóhegynek nevezik, sokáig marad meg rajta a hó, s mikor
hóval van fedve, két legmagasabb sziklacsúcsa messziről galamb
szárnyához hasonlít; magassága 2 3 5 0 m. Dél felől a meredek s
majdnem kopasz Nerecska-Planina csatlakozik a Periszterihez, szur
dokait makedo-rumánok népesítik. Odább délre a Vicsi ( 2 0 6 0 m.)
emelkedik a Kasztoriai tó fölött.
A Periszteri éjszaki oldalán egy út Bitoliából Besnyába visz,
mely a Preszpa tó éjszaki oldalán fekszik ; odább éjszakra alacsony
hegyhát a Babuna felé vonul. Prilep és Bitolia medenczéit csak dombozatok választják el egymástól.
A Preszpai és Ochridai tavak között magas meztelen mészkő
hegyek emelkednek, legmagasabb tetőjök a Oalicsicza, mely 2 0 4 0 m.
A két tótól délre szintén magas hegytömegek vannak, melyeket a
Zangoni völgyszoros a Grammosztói választ el.
A Nerecska-Planina nyugati oldalán eredő csermelyek a Devolba ömlenek, mely az említett Zangoni völgyszoroson át nyugatra
az Adriai tenger felé kanyarodik. A vízválasztó az Egéi, Adriai
meg Jóniai tengerek között a Vicsi hegyről délnyugatra a Grammoszra, onnan pedig délkeletre a Szmolika hegyre húzódik fel. Ez
büszke tetejét Konicza és Szamarina helységek között nyújtja fel
( 2 5 7 0 m.) ; a Grammosztói mély völgyek választják el, melyeken a
Viósza mellékvizei rohannak le. Dél felől a Vazilicza csatlakozik
hozzája, mely Meczovo vidékéig húzódik. Itt a Meczovói hegy csomó,
a Lakmőn vagyis Zügosz emelkedik, melylyel a Pindus hegyláncza
kezdődik.
Az Osztrovói tótól délre a Sznicsnik ( 2 0 7 0 m.) magaslik, s
ehhez csatlakoznak azon erdős hegytömegek, melyek a Bisztricza
vagyis Visztricza nagy kanyarulata között terjednek el. A z ezen
folyó völgyének déli oldalán levő hegyek már az Olimp csoportjához
tartoznak.
Makedonia és Albánia határán, az említett hegységek között,
a medenczéket szép tavak foglalják el. Közőlük legnagyobb az
Ochridai, 6 9 2 m. magasságban fekszik, oly szép, hogy a Genfi tóval
hasonlítják össze; tojásdad"alakú, 2 8 km. hosszú és 1 0 km. széles,

legnagyobb mélysége állítólag 200 m. Sötétkék vize oly átlátszó,
hogy benne a halakat 15—20 m. mélységben is meg lehet látni. *)
Sok hal él benne. Déli partja fölé a meredek Kamen tornyosul, dél
keleti partján Sz. Naum s kissé odább Sz. Szaum kolostorok van
nak ; keleti partját a kopasz Galicsicza szegélyezi, éjszaki oldalán
két népes lapály terűi, az egyiken Ochrida, a másikon Sztruga fek
szik ; ez utóbbi bolgár városkánál folyik ki a tóból a Fekete-Drin.
A tó nyugati partján alacsony, de nagyon meredek sziklahát
emelkedik.
Keleti szomszédja a Preszpa tó ; az egész vidék is úgy nevez
tetik, noha ily nevű város ott nincsen. A Preszpa tó (Preszbának is
irják) tulajdonképen két medenczéből áll, melyeket csak keskeny
lapos földnyelv választ el egymástól. Felszíni kifolyása egyiknek
sincs, vízállásuk azért nagyon változó s gyakran oly magas, hogy a
két tó egy medenczévé egyesül. Az éjszaki nagyobbik tó kerekalakú ;
két sziklás szigetke van benne, az egyiken régi várrom látható ;
nyugati oldalán a helyet mutatják, hol a tó vize állítólag a Galicsi
cza alatt az Ochridai tóba szivárog el.-A kisebbik déli tavat Ventroknak nevezik, ennek éjszaki öblös részében két szigetke van, déli nyúl
ványa erdős hegyek közé szorul s kétcsúcsú sziklahegynél végződik,
de a hegy túlsó oldalán egy patak fakad ki, mely a Devolba ömlik.
Tehát hihetőleg ez a Ventrok földalatti lefolyása. Odább keletre a
szikláshegy egy hasadékkal ketté van szakasztva, hajdan a tó vize
talám e hasadékon folyt le, de az most száraz.
Odább délkeletre a festői Kasztoriai tó fekszik, partjait szőlők
veszik körül, ezek fölé magas hegyek tornyosulnak. Az elszigetelt
kis tó olyan, mint egy vízzel megtelt vulkáni kráter. Keleti oldalán
húzódik el Makedonia egyik legnevezetesebb völgyszorosa, t. i. a
Vlacho klisszura.
Az Oszfrovói tó (hajdan Begorites) szintén elzárt medencze ;
hosszan nyúlik el, a déli végéhez csatlakozó vizenyős lapály Kajlar
városig ér.
Végül az Ochridai tótól délre eső Szvirina és Maliki tavakat
említjük meg; a két kis medencze csak a Devol folyónak kiszé
lesedése. «
A Visztricza (törökül Indzse-Karaszu, hajdan Haliakmón), a
*) Hajdan Lychnites- vagy Lychnidiá-nak nevezték ; e nevet némelyek
átlátszóságából származtatják, de Kiepert úgy véli, bogy az csak az illir »lyekjeni« szónak, mely tavat jelent, az elferdítése.

Grammosz hegységben ered, elsőben keletnek tart, a Kasztoriai tó
vizét fölvévén, délkeletdélre fordul, számos hegyi patakkal bővül,
mikor azután már Thesszália határához közeledik, hirtelen éjszakra
fordul s mélyeri bevágódott, regényes, erdős és sziklás völgyben Verria (Berrhoea) városon túlig éjszakkeleti irányt követ, végre keskeny
völgyszorosából a lapályra érvén, délkeletre kanyarodik s a Szaloniki öbölbe szakad, nem messze a Vardar torkolatától.
A Vardar (hajdan Axius) Makedonia legjelentősebb folyója ;
a Sár-Dagh erdős kiágazásaiban, Kosztovo környékéri ered, sok
hegyi zuhogóval egyesülvén, a Tetovói medenczében éjszakkeletre,
Tetovo (törökül Kalkándelen) városnál, mely egy gyönyörű, termé
keny völgy nyilasában épült, keletre, Szkopjénél (törökül Üsküb)
pedig délkeletre folyik s azután egészben véve ezt az irányt tartja
meg egészen a torkolatáig. Felső szakaszában magas partok között
s mélyen berágódott völgyben sebesen rohan ; Szkopje felett jobbról
a Kricsovo környékéről lerohanó bővizű Treszkdt veszi föl, bal olda
lán a Kacsaniki szorosból jövő Lepenácz ömlik beléje. Ennek mel
lékvize a Neredimka, mely azért nevezetes, mivel kettéágazik, úgy
hogy egyik ága az Ibarral egyesülő Szitniczába, másik ága pedig a
Lepenáczba ömlik. Tehát a Neredimka e szétágazásánál (bifurcatio) fogva az Égéi és Fekete tengereket kapcsolja össze. Szkopjén
alul a Vardarba jobb felől a Markova-Béka ömlik, melynél Marko
király kolostora fekszik. A Vardar balpartja Szkopjén alul mocsá
ros. E vizenyős lapályon kigyódzík át a Pcsina, mely az Egri-Palánka
mellett elfolyó Kriva-Rékával s a Kumanovót öntöző Goléma-Rékával egyesül. Veles (törökül Köprili) városon alul a Vardarba jobb
felől a Topola és Babuna, alább a sokkal nagyobb Bregalnicza,
ömlik. Ez Pècsova környékéről éjszakra, azután nyugatra s végűi
délnyugatra folyik. A hajdani Stobi város omladékainál leg
nagyobb mellékvizét veszi föl a Vardar, t. i. a Csernát A Cserna
(törökül Karaszú, hajdan Erigon) Zseleznecz (Demirhisszár)
közelében egy barlangból ered, a Bitoliai medenczébe jutván, a
Prilep vidékéről jövő Blato-Rékát veszi fel, azután lassú folyással
dél felé kigyódzik s fölveszi a Periszteri hegységről lefolyó Dragort,
melynél Bitolia fekszik, és a Jeleskát, mely Florina mellett halad
el ; azután hegyes vidékre érvén, sötét erdőkön keresztül éjszakra és
éjszakkeletre halad tovább s végre Negotin közelében a Vardarba
szakad. Útjával oly félkört ír le, mint a Bisztricza.
A Cserna torkolatán alul a Vardar Zselezna-Vrata (Demirkapu) nevű völgyszorosba jut ; ennek balpartján függőleges sziklafal

emelkedik, útat csak a jobb parton lebetett építeni. Alább még más
szorosok következnek ; az utolsó a Czigányszoros. Ezt elhagyván, a
Vardar a partvidéki termékeny síkságra ér, melyen lassan hömpö
lyög tovább. Amatovo falunál bal felől a Doiran (Polyana) tócsá
ból eredő Ardzsan, s még alább a Kolodej (törökül Karazmak) egye
sül a Vardarral, mely torkolatánál mocsáros deltát képez. A Kolo
dej (hajdan Lydias) a Nidse hegy alatt támad, Vodena (a hajdani
Edessza) városon folyik keresztül, több ágra oszolván, s azután vagy
100 m. magas sziklaterrasszon szép eséssel rohan le, alább medre
egy kis tóvá szélesedik ki, melynél a hajdani Edessza omladékai lát
hatók s végre a Vardar deltájával egyesül.
Makedonia vasútja a Vardar völgyében épült, Szalonikból
indul ki s a folyónak majd jobb, majd balpartján halad el ; völgyét
Üskübnél elhagyván, a Kacsaniki szorosba fordul be s így azután
Mitroviczát éri el. Most készül folytatása Szerbországon keresztül
Belgrádig.
A Sztruma (hajdan Szrymon, törökül Karaszú) a mostani Bol
gárországban a Vitos hegységben ered, számos völgyszoroson át s
nagyon kanyargós folyással a Dsumájai medenczét éri el s azután
délkeleti irányban folytatja útját, a Melniki medenczében jobbról
az Usküb közelében eredő Sztrumiczdt, balról a Perim hegységről
lefolyó Bisztriczdt veszi föl, s még egy szoroson áttörvén, az igen
szép és termékeny Szereszi lapályra jut, melyben a hosszúkás
Tachino (hajdan Prasios, vagyis Kerkinitis) tavat képezi, ebből ki
folyván, Orfani közelében öm^ik a tengerbe. A Tachino tóba kelet
felől az Angiszta is ömlik, jnelylyel a Drámai víz egyesül.
Végül a Meszta (hajdan Nestus, törökül szintén Karaszu) az
Iszker és Maricza forrásvidékeinek közelében támad számos forrás
patakból a Baszlogi medenczében, egészben véve délkeleti irányban
folyik, a hegyek közöl kiérvén, a parti lapályon délre fordul s Thaszosz szigettel szemben a tengerbe szakad. Torkolatának lapálya
Kavala várostól keletre Maronia parti városig terjed, közepe táján
jókora tengeröböl nyúlik be belsejébe.
Makedonia tehát négy külön folyamvidékre oszlik, Thrákia
ellenben egyetlen egy nagy medencze, területének legeslegnagyobb
része a Maricza vízkörnyékéhez tartozik, csak legszélső partvidékeit
választják el tőle alacsony hegy- és dombsorok. A Maricza (törökül
Maridzse, hajdan Hebrus) az egész Balkáni félszjget egyik legna
gyobb folyója. Szamakov közelében, a 2500 m. magas Csatir-Daghban ered s legfelső forráscsermelyei a Banyai medenczében egyesül-

nek egymással. Délkeletre folyván, Belovónál a síkságra ér, melyet
nyugatról keletre majdnem a közepén szeldel át. Éjszak felől a Bal
kán déli oldalán, dél felől a Bhodope keleti és éjszaki oldalán eredő
vizeket veszi föl. Tatár-Pazárdsiknál az Ichtimani vízzel egyesülő,
mély völgyben kanyargó Topolniczát, Filippopolnál a Giopszút (Gyupczát), Tirnovónál a Szaszlüt veszi föl, azután délkeleti irányban foly
tatja útját s Drinápolynál a nyugatról jövő Ardával és az éjszakról
jövő Tundsdval (hajdan Tonisus) egyesül. Ez a Maricza legnagyobb
mellékvize ; a Kaloferi Balkánban ered s a hegyláncz déli oldalán
elnyúló szép hosszanti völgyben keletre folyik, Szliven környékén
délre kanyarodik, Jambolinál a Karnabad környékén eredő Aszmakkal egyesül s azután többnyire mélyen bevágódott völgyszorosban
Drinápolynak tart. A Drinápolyi lapályt a Maricza délkeletdéli
irányban szegi, azután délnyugatra Demotika felé folyván, a parti
lapályra ér, melyben nagy kanyarokkal folytatja útját, mígnem
Enosz mellett a tengerbe szakad ; de feljebb még az Er génét (hajdan
Erginus, Agrianes) veszi föl, mely keleti Thrákia vizeit egyesíti
medrében.
A Maricza tehát bővizű folyó s ha szabályoztatnék, hajózási
útúl is szolgálhatna, most csak tutajok és apró csónakok járnak
rajta. Alsó folyásában egy vasúti szárnyvonal kiséri, mely nem
messze Demotikától ágazik el a fő vasúttól s Dede-Agacsnál éri el
a tengert. A fő vasút, mely Konstantinápolyból indul ki, elsőben a
Csorlu és Ergene völgyeit követi s az Ergenét TJzun-Köprünél hagyja
el, hogy a Maricza völgyébe beforduljon, melyen felfelé Tatár-Pazárdsikon túlig halad, Belovo közelében Szarambey falunál végződik.
A Balkán déli oldalát, Szófiától keletre Szlivenig, egyközű
hegyvonulat kiséri, melyet Szredna vagyis Szrjadna-Gorának, azaz
Középső hegységnek neveznek. A Sztréma és Topolnicza három sza
kaszra osztják : a Karadzsa-Daghra, a szorosabb értelemben vett
Szredna-Gordra s az Ichtimani hegységre. A z utóbbi a Balkán lánczolatát a Bilo-Dagh és Bhodope hegységgel kapcsolja, össze, s a
Maricza vízkörnyékét a Szófiai medenczétől választja el. A Balkán
hoz a 8 3 5 m. magas hágóval csatlakozik, melyen át Zlaticzából
Szófiába lehet menni. Ott, hol a Rilo-Daghhoz csatlakozik, a Mominahliszura (törökül Szulu-Derbend, Szűz-szoros) van ( 1 0 3 7 m.), melyen
át Szamakovba mehetünk. — A Balkáni félsziget fő útja t. i. az,
mely Konstantinápolyból Belgrádba visz, az Ichtimani hegységet
szegi. Tatár-Pazárdsikból Yetrenának (Hisszárdsik) tart ; e várost
elhagyván, éjszaknyugati irányban halad s egy 1 0 kméternél hosz-

szabb szorosba jut, melyet a rómaiak »Succi«-nak neveztek, s melyet
most a bolgárok Trojanova-Vratának (Traján kapujának), a törö
kök Kapudzsiknak neveznek. Legmagasabb pontja 809 m. E hágó
ról a szép Ichtimani medenczébe ereszkedünk, melyet a Topolniczába
ömlő Metivir öntöz. AzutáD az út a Maricza és Iszker vízválasztó
ján át a Szófiai medenczébe jut.
Az Ichtimani hegységet jobbára kristályos palákból álló erdős
gerinczek alkotják, melyeket mély völgyek választanak el egymástól.
A szorosabb értelemben vett Szredna-Gorát (törökül OrtaDagh) az Ichtimani hegységtől a Topolnicza mély völgyszorosa
választja el ; a Buméliai középhegység legmagasabb tagja, fönsíkszerű hegyhát, melyből erdős gömbölyded tetők emelkednek ki.
Éjszaki oldala nagyon meredek, a felső Topolnicza és Gyupcza medenczéjét szegélyezi.
Odább keletre a Cserna-Gora (Karadzsa-Dagh) következik;
gömbölyded kúpjai erdősek, déli oldala szőlőtőkékkel van beültetve.
A Ruméliai középhegység s a Balkán között ama gyönyörű
völgyteknők (törökül is tekne) vannak, melyek nagyszerű sülyedés
meg dislokáczió eredményei s az ország legszebb és legtermékenyebb
vidékei közé tartoznak.
Szliventől keletre a Balkán déli mellékágai, a Kücsük- és
Eminé-Balkán emelkednek, melyek a Kamcsik vagyis Kamcsija völ
gyét szegélyezik. Ezektől délre s a Tundsa völgyétől keletre a Fekete
tengerig alacsony dombokkal megrakott hullámos térség van ; Jamboli környékén a dombozatok nagyobb magasságra duzzadnak s dél-,
keleti irányban sorakoznak egymáshoz, Kirk-Kilissze vidékén még
magasabbak, s onnan a széles domború földhát a Fekete tenger
partjával egyközűen Konstantinápoly felé vonul. Ez az Isztrandsa
hegység, mely jobbára kristályos palákból és gnájszból áll ; közepes
magassága 500 m., mély völgyek szeldelik ; éjszaki oldala a Fekete
tenger felé meredek, délkeleti lejtősége széles hullámokkal lassan
ereszkedik az Ergene mellékvizeinek egyközű völgyeitől barázdált
fönsíkra, melynek magassága 100—250 m. E szaggatott fönsík
eoczénféle homok- és mésző-rétegekből áll, helylyel közzel diluviumi
kavics, homok és agyag fedi. Legnagyobb része száraz és terméket
len, valóságos puszta, mely nagyon elüt a Maricza dús völgyétől ;
mívelt területek csak a gyéren elszórt falvak közelében vannak,
különben csak szilány cseplesz és tölgybokrok mutatkoznak rajta.
A Csorlu forrásainál még láthatók maradványai a nagy kőfalnak,
melyet Anasztazius császár 512-ben a Marmara tengernél levő Szi-

livritől a Fekete tengernél Derkoszig építtetett Konstantinápoly
védelmére.
Az Ergene völgye déli oldalán szintén hullámos térség van ;
ezt a Marmara tenger felé egy hegysor szegélyezi, mely Rodoszto
vidékéről délnyugatra Gallipoli felé vonul ; Tekir hegységnek neve
zik, legmagasabb kúpjai a 700 métert érik el.
Ezek tehát Thrákiának és Makedoniának hegységei, folyó
vizei, fonsíkjai, völgyei és lapályai. A két tartomány egészben véve
változatos és termékeny, sőt egyes vidékei nagyon is áldott terüle
tek. A z éghajlat kellemetes és egészséges, csak némely mocsáros
partvidékek egészségtelenek. Mindenféle gabna és gyümölcs bőven
terem ; némely vidéken pamutot is termesztenek.
De a lakosok a természet áldásait még csak kis mértékben
értékesítik ; a mezőgazdaság a két tartományban még nagyon ala
csony fokon áll, nagy területek még parlagon hevernek. Legszorgal
masabban a bolgárok müvelik földjeiket ; az oláhok jobbára pásztor
kodással, a görögök és örmények pedig leginkább kereskedéssel fog
lalkoznak. — A törökök e két tartományban is kisebbségben van
nak, jóllehet 1879 óta Bolgárországból, Szerbia új tartományaiból,
sőt Boszniából és Herczegovinából is sok mohammedán család oda
költözött. A török nem szapora nép s a legújabb lázadások és hábo
rúk alatt nagyon megfogyott, mert csak a mohammedánok kato
náskodtak.
A török népcsaládot a mongol fajtához szokták számítani, de
az oszmán törökök s különösen azok, kik Európában élnek, annyi
idegen : örmény, görög, szláv, cserkesz, görgény és még más népele
mekkel vegyültek össze, hogy testi típusuk teljesen megváltozott.
Ok testi tulajdonságaikra nézve nagyon elütnek a középázsiai török
népségektől s egyik legszebb népfajtává váltak; barnás bőrszín,
fekete szem, sas orr, arányos testalkat, csendes, nyugodt és komoly
magaviselet jellemzik őket. Gyakran lőcslábok és csoszogó járásuk
van, ennek oka csak az, hogy kuporodva s alávetett lábbal szoktak
ülni. Buházatuk kényelmes, bő ; főrészei : a fez és turbán, a szok
nyához hasonló bő bugyogó, a dolmány kivágott s lelógó újjal, hoszszú bő kabát, harisnya és papucs. A nők szeretik a kendőzést és
czifrálkodást ; selyemből vagy gyolcsból való hosszú, elől összegom
bolt ünget, bő bugyogót, derékig szűk, alul szoknyaforma hosszú
felső ruhát, fejőkön fezt vagy hímzett kis sipkát viselnek. De mikor
kijárnak, mindig zsákforma köpenyt vetnek magokra, mely nyakuk
tól a bokáig ér, s termetöket és tagjaikat teljesen eltakarja, fejőket

és nyakukat is úgy beburkolják, hogy legfeljebb csak szemök látszik
ki, lábokra pedig idomtalan sárga csizmát búznak.
A férfiak között, az előkelő körökben, nebány évtized óta az
európai divat kapott fel, de a köcsögkalapot és frakkot még nem
fogadták el, hanem megtartották a fezt s a zsinóros attilaforma
kabátot.
Vannak, kivált német és szláv irók, kik a török néptől minden
dicséretes tulajdonságot, minden erényt megtagadnak, kik azt min
denestől kiirtani vagy legalább Európából végképen kiűzni szeret
nék. Pedig a Balkáni félszigeten alig van más nép, melynek oly sok
jeles és dicséretes tulajdonsága volna, mint a töröknek. Szemere
Bertalan *) azt mondja : » Nincs nép, melynél a családéleti kapocs
szorosabban fűzné össze az embereket, mint a török népnél ; szülék
és szülöttek, testvérek és rokonok seholsem szeretik egymást több
bensőséggel — A török társaséletében nincs polgári rang, de sok
illedelmi finom apró korlát, mit meg kell tartani s mit mindenki
megtart... Bármely osztályhoz tartozzék a török, mindegyiknek
viseletében oly biztosság és könnyűség van, mely a méltósággal és
kellemmel határos. A török mindenkivel becsülettudólag bánik...
Főkép a vallásosság jellemzi a törököt; a vallás a török életében
roppant helyet foglal el, ez szabályozza életének minden tetteit,
hitében semmi nem ingatja meg, Istenét őszintén imádja s paran
csait, miket neki a koránban kijelentett, szolgailag teljesíti... A
török érzelme egyszerű, jótékonysága igénytelen ; a mit tesz, kérke
dés nélkül teszi. A török naponta ötször mosódik és imádkozik.
Napközben imádságát kiki maga mondja el vagy otthon, vagy a
mecsetben, de estve a ház feje a háremben végzi azt a nők, gyerme
kei, szolgái és rabszolgái körében... A boldogság ideálja neki a
nyugalom és csend, mely az indolencziával határos. 0 nem kedveli
azt az örökös lázat, mely nyugat népeit folytonos mozgalom örvé
nyében forgatja. Színházat, bált, hangversenyt nem ismer... A török
nem fecsegő, mint a persa és az arab vagy a görög ; ő gondolkodó,
komoly, méltóságos ; modorában illedelmes, beszédében lassú, szaba
tos és nyájas. «
Hogy a török ember étel és ital dolgában mértékletes, hogy
vendégszerető, őszinte és nyilt természetű, becsületes és igazságsze
rető, azt még az ellenséges indulatú irók is elismerik. A fogékony
ságot, tanulékonyságot sem lehet tőle eltagadni.
*) Utazás keleten a Világosi napok után, I. 1<. 125 s Ii. 1.

Maurer*) a török uralkodást keményen kárhoztatja, mégis a
török nép jó indulatát, engedelmességét és tanulékonyságát kényte
len elismerni. Még Kanitz is, noha nagy barátja a bolgárnak, elis
meri a töröknek »negativ« erényeit.
Leginkább azt róvják meg a török népben, hogy gőgös, tudat
lan, fanatikus és felette babonás, hogy lusta és indolens. Annyi bizo
nyos, hogy nem eléggé serény, iparkodó és munkás, hogy a mozdu
latlanságot, a kávészörpölés és* csibukozás melletti mélázást, az édes
semmittevést, a semmivel nem gondolást túlságosan szereti, hogy a
földművelést csak immel-ámmel űzi s leginkább csak a kis iparral
és kis kereskedéssel foglalkozik. Egyszóval, a török nép keveset dol
gozik, keveset termel, azért mindinkább elszegényedik. Legnagyobb
hibája a változhatatlan végzetben, a »kiszmet«-ben való megnyug
vás, noha ebben leli mind földi, mind mennyei boldogságát. Nagy
baj az is, hogy a nők el vannak zárva, hogy nemcsak férfi társaság
ban sohasem vehetnek részt, hanem fátyol és őrködő kiséret nélkül
nyilvános helyen meg sem jelenhetnek. Azért a nők a mezei mun
kában sem vehetnek részt s legfeljebb csak a házban való teendőket
végezhetik. A korán megengedi, hogy az igazhivő négy törvényes
feleséget vehessen s a szokás meg törvény azonkivűl még azt is meg
engedi, hogy rabszolgálókkal élhessen. Igaz, a köznép embere ritkán
tart egynél több feleséget, mert a több feleség költséges fényűzés,
mindazáltal a soknejűség oka annak, hogy a mohammedánoknál
igazi családi élet ki nem fejlődhetik, hogy a nő mindig alárendelt
állást foglal el, inkább dolognak, árúnak tekintetik, mintsem sze
mélynek. Ezt a házassági szertartások s az elválásokra vonatkozó
szokások és törvények is bizonyítják. Szerelemről szó sem lehet ott,
hol a vőlegény feleségül veszi azt, kit azelőtt meg sem láthatott.
*) Maurer: Eine Eeise durch Bosnien, etc. Berlin, 1870. Banyalukában
meglátogatá a török tábort s híven elbeszéli a 271 s k. lapokon, a mit ott tapasz
talt. »A katonák — mondja — mindig barátságosan hívogattak, hogy menjek
be a sátorukba és üljek le . . . Leginkább bámulatra ragadtak a csinos, valóban
Ízléssel berendezett kis virágágyak, melyek nemcsak az összes tiszti sátorokat
vették körűi, hanem gyakran a közkatonák sátrai mellett is megvoltak. Mit
nem lehetne ezekből a voltaképen jószívű emberekből csinálni, ha kellő kezekbe
jutnának I« — Márkus István azt mondja : »A török zászlóaljak a katonáskodás
technikai részében, a fegyverfogásokban, mozdulatokban oly gyorsak és tökéle
tesek, ha nem tökéletesebbek, mint a mi legjobb ezredeink. A török ujoncz buz
galmára nézve hallottam európai tisztektől a jellemző tényt, hogy a mint az
első oktatást és útbaigazítást megkapja, vállra vetett puskájával elmegy a ka
szárnya egyik zugába s ott saját kommandóira addig rángatja fegyverét ide-oda,
míg csak valamennyi fogást a legnagyobb gyorsasággal meg nem csinál. <*

Az előkelő körökben az európai műveltség kezd mindinkább
elterjedni, de, fájdalom, sokan inkább csak annak külső mázát veszik
föl s a mellett minden ferdeséget, hibát és vétket tanúinak el. Az
ily elfajult török effendi-k (úrfiak) nagyon különböznek az elfogult,
de becsületes ó-török emberektől s a török nép javarészétől. Csak
az érzéki élvezeteket hajhászszák, ételben, italban mértékletlenek, a
korán parancsait és tilalmait alattomban és nyiltan mlgszegik, ha
bort nem isznak, annál több rákit, rumot és pezsgőt fogyasztanak.
Egy szóval az elkorcsosodás, az erkölcsi romlottság épen a magasabb
körökben harapózott el, s onnan van, hogy minden reformtörekvés
meghiúsul, hogy az igazságszolgáltatás és a közigazgatás minden
ágában a legnagyobb korrupczió és rendetlenség uralkodik.
Szemerének igaza van, midőn mondja : »Ne azok után Ítél
jünk a török népről, miket pasáiról és nagyjairól hallunk és olva
sunk. A nagyok bűnei és erényei nem a népéi is...« A mit Póker
angol követ 1771-ben írt, az ma is áll: » Lehetetlen nem ismétel
nem, hogy a török népben bármi hibák legyenek, e birodalomban e
faj mindenesetre a legjobb.« — »Teljes meggyőződésem, — mondja
Szemere, — személyes tapasztalásimon alapuló, hogy mint faj, mint
nemzet, a török első és legméltóbb mindazon fajok közt, melyek
birodalmát lakják. Jelleme a legnemesb, bátorsága, mely a körül
mények szerint most tettleges, majd szenvedőleges, még mindig két
ségbevonhatatlan. Vallásos, polgári és családi erényei olyanok,
melyek minden részrehaj latlan vizsgálóban becsülést és bámulást
gerjesztenek. Ösztöne nemes, szíve emberi, meggyőződése szilárd, de
türelmes. Lelkét meleg szeretet, jóban s roszban osztozó részvét, s
jótékonyságra buzdító indulat jellemzi. ígéretében szótartó, dolgai
ban becsületes ; igazat mond, a hazugságot s kétszínűséget gyűlöli.
Homlokán méltóság ül, ajkáról a meggondolás, illedelem, udvarias
ság szava foly, viseletében nem csúszó, sem nem gőgös," mindig és
minden helyzetben, mint koldus is, megőrzi emberi méltóságának
érzetét...«
Minden török ház, akár nagy akár kicsiny, akár városban,
akár falun van, két osztályt foglal magában ; egyik a szelamlik, az
úr lakása, melybe mindenki beléphet, másik a hárem, melyben a
nők és gyermekek laknak. A szelamlik rendesen egy, bútor nélküli
üres előszobából s egy vagy több nagyobb belső szobából áll, lehető
sok és nagy ablakkal, a szobában alig van más bútor, mint az ala
csony szófa vagyis kerevet ; a török mindemek nevezi, melyen gyap
júval vagy szőrrel kitömött mátrácz és párnák vannak kiterítve ;
H U N F A L V r : E G Y E T . FÖLDRAJZ.
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keresztbe vetett lábbal sarkán guggolva itt tölti el a török a nap
nagy részét, dohányozva, kávézva ; a padozatot nyáron gyékény, tél
ben szőnyeg fedi. A tehetős török szobájának fődíszei a fegyver
gyűjtemény s a pipafogas ; a fegyverekre és drága pipaszárakra a
pasák sokat költenek. — A hárem szobái rendesen sokkal fényeseb
bek, a szófa selyemből vagy biborból van, arany és ezüst bojtokkal,
a padozatot drága szőnyegek borítják, a falakon nagy tükrök függ
nek ; ott már európai bútorokra és szerekre is találunk, órákra, asz
talokra, karos gyertyatartókra, csillárokra, öltöző- és ruha-szekré
nyekre. A szobák ablakai sűrű nád- vagy fa-rácscsal el vannak
zárva, hogy az útczáról vagy udvarról senkisem láthatja az ablak
ban guggoló nőket. Mikor a hárem küszöbén sárga papucs van, az
a jele, hogy nő-látogató van ott, s akkor a férjnek sem szabad
bemennie.
Gazdag ember, kinek több neje van, mindegyik neje számára
külön lakosztályt és háztartást rendez be.
A szobákban sehol sincs kályha, sem kandalló, helyét a mangal
pótolja, ez egy rézből való négyszegletű edény, melyben cserép- vagy
ércz-fazék van, ebben faszén ég.
Az előkelő törökök igen sok férfi és nőcselédet tartanak ; mind
egyik cselédnek bizonyos dolga van csak : egyik a kávés, másik a
pipatömő vagy udvarmester, a nőcselédek közöl egyik a gazdasszony,
másik a dajka stb. A rabszolgakereskedés meg van ugyan tiltva,
mindazonáltal minden előkelő török családban van még fehér és
fekete rabszolga, meg rabszolganő. Meg kell azonban vallani, hogy a
szabad cselédnek s arabszolgának sehol a világon sincs oly jó dolga,
mint a törököknél ; a viszony az úr és szolga között még egészen
olyan, mint a bibliai korban volt, a cseléd és rabszolga a család
tagja, a rabszolgálóval nemzett gyermek egészen egyenlő a törvé
nyes nőtől való gyermekkel. A rabszolga könnyen felszabadulhat s
a legmagasabb hivatalokra is szert tehet, ha van szerencséje és
életrevalósága.
A törökök nem ismernek születésen alapuló arisztokracziát,
minden érdem, kitüntetés, hivatal és méltóság csak személyes s nem
száll apáról fiúra. Azért családi neveik sincsenek. Rendesen a szü
letés utáni hetedik napon az apa ad gyermekének bizonyos nevet,
minden vallási szertartás nélkül. A felserdült fiúk körülmetélése
ellenben vallási szertartással s ünnepélylyel szokott járni.
Minden török városban sok kávéház van, hol a férfiak a nap
nagy részét eltöltik, kávét szörpölve, dohányozva, szótlanul merengve
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vagy valami regélőt hallgatva. De a kávéházak nagyon egyszerű,
piszkos, füstös helyiségek. Sokkal szebbek és kényelmesebben van
nak berendezve a közfürdők ; ezek kupolás kőépületek, tágas termek
kel, szökőkutakkal. A vetkező teremből más melegebb és melegebb,
párateltebb teremekbe jutunk ; a fürdőszolgák nagyon jól értik mes
terségüket, derekasan megnyomogatják, megrecsegtetik az ember
minden íz£t, tagját, dörgölgetik és kefélgetik a bőrét, s így minden
piszkot eltávolítanak. A közfürdőket délélőtt a férfiak, délután a nők
szokták látogatni.
A török helységeket általában a közfürdők, szökőkutak, mecse
tek és minaretek jellemzik. Ezeknek s különböző jótékonysági inté
zetek felállítását vallási kötelességeknek tartják a törökök. A mohammedánoknál, mint ismeretes, a péntek az, mi nálunk a vasár
nap. Különben négy fő ünnepök van : a Ramazán, azaz nagy böjt,
mely 29 napig tart; a Bajrám, vagyis böjt vége, mely 3 napig tart;
a Kurban-Bajrám, mely 5 napot vesz el s Iszmael vagyis Izsák feláldoztatásának emlékezetére szolgál; negyedik ünnep a Meolud,
vagyis a próféta születésnapja. A böjtöt egész nap szigorúan meg
tartják, csak a Nap lemente után esznek, isznak. A Bajrámot éjjel
nappal mulatozásban töltik el.
A törökökhöz legjobban az örmények simulnak, noha keresz
tények. »Az örmények — mondja Lamartine — szép emberek,
nemesen és egyszerűen vannak öltözve hosszú kék kabátba, melyet
derekukhoz fehér kasmir sál szorít. Ok olyanok keleten, mint a
svájcziak nyugaton. Munkások, békeszeretők, rendszeretők mint
ezek, de ugyancsak nyerészkedők, kiszámítok is, úgy mint a sváj
cziak. Kereskedési ügyességökkel a szultánnak és pasáknak szol
gálnak ; hősiesség, harcziasság nincs bennök ; egyedüli foglalkozásuk
a kereskedés, bárki uralkodjék az országban, ők csak kereskedők
lesznek. Az örmény lányok és nők nagyon szépek, sőt bájosak, az
angol nőkre emlékeztetnek.« Altalán véve az örmények sugár magas
termetűek, többnyire sovány ok, bár a testesedésre mégis hajlandób
bak, mint a görögök. Többnyire hajlott, vékony sasorruk, tojásdad
arczuk, felette élénk nagy fekete szemök van ; hajzatuk barna, gön
dör, szemöldökük vastag, ívelt, gyakran össze van nőve. Bőrük bar
nás. Szakállt nem igen viselnek.
Életök módjában és szokásaikban az örmények sokat kölcsö
nöztek a törököktől, többnyire a török nyelvet is tudják ; leginkább
a városokban élnek. Nincsenek oly nemzeti igényeik és vérmes
reményeik, mint a görögöknek, de simulékonyságuk és ügyességük
17*

által nagy befolyást szereztek magoknak a törökökre, kebelökből
kerűinek ki a tolmácsok és pénzügyi tisztviselők, a kereskedésben
sok helyütt ők még a görögöket is túlszárnyalták.
A Bhodope kiágazásaiban, Moglenában, Krusovóban Prilepnél, a Periszteri aljában, a Dévol folyónál, Kasztoriában, valamint
a Pindus hegységben és Thesszáliában számos rumán lakik ; ezeket
makedo-rumánoknak, a szlávok czinczároknak, az ujgörögök kuczooláhoknak nevezik. Meg szokták őket különböztetni a Balkántól és
a Dunától éjszakra, Bulgáriában, Szerbiában, Besszarábiában, Rumániában, Erdélyben s a szomszédos magyar megyékben lakó dakorumánoktól. De ezek is azok is az elrómaiosodott régi thrákok és
illirek ivadékai s mint külön nemzetiség legelsőben a Balkáni fél
szigeten támadtak és csak később költöztek a Dunától éjszakra eső
tartományokba. A makedo-oláhok jobbára pásztorkodással foglalkoz
nak, mások különböző mesterségeket űznek, különösen mint arany
mívesek, kőmivesek és építők tűnnek ki, sokan közőlük nagy vállal
kozási szellemet s rendkívüli nyelvismeretet tanúsítanak s az egész
félszigetet bebarangolva mint kereskedők, vendégfogadósok stb. nagy
vagyonra tesznek szert. Más országokban is vannak egyes czinczárok
(nálunk görögöknek is nevezik), kik mint bankárok és kereskedők
előkelő állást foglalnak el. — Általában szívósan ragaszkodnak
nemzetiségökhöz, mindazonáltal sokan közülök elszlávosodtak s
aránylag még többen elgörögösödtek. Legújabban kivált a görögök
szomszédságában lakó makedo-oláhokban erősebben kezdett nyilat
kozni a nemzetiségi öntudat, azért nagyon ellenezték, hogy Epirus
azon területei, hol ők tetemesebb számmal laknak, Görögországhoz
csatöltassanak ; inkább török uralkodás alatt akartak maradni, mert
a törökök be nem olvasztják őket, de a görögök igenis türelmetlenek
és sokkal veszedelmesebbek rajok nézve.

II.
Thrákia és Makedonia nevezetes városai és vidékei.

Kelet-Buméliának fővárosa Filippopol (törökül Felibe, bolgá
rul Plovdiv) a Maricza egyik termékeny lapályán fekszik, melyet dél
felől szép erdős hegység határol. A városnak nagyon sajátságos fek
vése van : t. i. a széles alluviumi lapályból, melyet 7—15 km. távol
ságban szelíd magaslatok öveznek, hét meredek szienit kúp (tepe)

dudorodik ki, melyek 60—70 m. magasságra emelkednek a Maricza
víztükre fölé ; a város jobbára e begy kúpokon és oldalaikon épúlt,
főnegyede a keleti legnagyobb begykúpon terjed el, ott vannak a
legdíszesebb épületei. A környező termékeny lapályon gabnát, sző
lőt, gyümölcsöt, pamutot termesztenek, azelőtt rizst is termesztettek
s azért egészségtelen volt a város ; most a rizstermesztés el van
tiltva. 1880-ban 24,000 lakosa volt, ezekből 10,000 bolgár, 5600
török, 4800 görög, 1130 zsidó, 865 czigány és 806 örmény. Régeb
ben Filippopol népességét 90—100,000 lélekre becsülték. A keres
kedés jelentős, az ipar csekély.
Filippopol környékén számos őskori sírbalom van. E halmok
kúpalakúak, különböző magasságúak, némelyek 16 méternél is ma
gasabbak. A Maricza völgyében mindenütt, kivált Drinápolynál,
továbbá a Tundsa völgyében, a Balkán déli és éjszaki oldalán,
az Al-Dunánál, Makedoniában a Vardarnál stb. találkoznak ily
halmak.
Tatár-Pazárdzsik szintén a Maricza völgyében, a Topolnicza
és Maricza egyesülésénél, nem messze a vasúttól fekszik, csinosan
épült népes város, a Rhodope és Balkán közötti területnek főhelye,
tehát közlekedési csomópont ; van meleg ásványos fürdője.
Ichtiman, Koprivsticza és Panadjuriste jelentéktelen bolgár
városok: amaz a Topolnicza egyik mellékfolyójánál szép lapályon,
emezek pedig a Szredna-Gróra éjszaki és déli oldalán fekszenek.
Karlovo (Szusicza), Kalofer és Kazanlik a Balkán déli oldalán
gyönyörű medenczékben fekszenek, s kivált a gyümölcsfákkal és leg
inkább diófa-berkekkel környezett Kazanlik népes s mint a rózsaolaj-termelés központja igen nevezetes város. A Balkán déli oldalán
összesen vagy 150 helységben termelnek rózsaolajt; azon helységek
majdnem összefüggő csoportban fekszenek, még pedig Kazanlik,
Eszki-Zagra, Csirpan, Tatár-Pazárdsik, Jeni-Zagra, Szlivno és Jamboli vidékein csoportosulnak. Legtöbb rózsaolajt Kazanlik és kör
nyéke szolgáltat. » A rózsát itt, irja Moltke, nem úgy ültetik, mint
nálunk, cserepekbe és kertekbe, hanem mezőkön és barázdákba, mint
a burgonyát. Nem lehet kellemesebb valamit képzelni, mint egy
rózsával beültetett szántóföldet... Millió, sőt számtalan millió czentifolia van a mező zöld pázsitszőnyegén elhintve, pedig még alig nyílt
ki a bimbók egy negyede.« A rózsát tavaszszal és őszszel ültetik, a
szüret májusban kezdődik és tart június végéig. Kazanlik és kör
nyéke évenkint vagy 1200 kilogramm rózsaolajt szolgáltatott, a
többi vidékek együtt körülbelől ugyanannyit adtak, egy kilogramm

olajra több mint 3000 kgramm rózsa kell. — Az oroszok, mikor a
Sipkahágón át betörve Ruméliát eláraszták, nagy vandalismussal
kurták a rózsatőket. *)
Kazanliknak vagy 20,000 jobbára török lakosa volt. Odább
keletre Szlivno (törökül Iszlimie) szintén a Tundsa völgyében fek
szik, népes és iparos város ; Gradecz a Kamcsik völgyében, Aidosz
pedig a Kücsük-Balkán aljában épült. Odább délnyugatra Karndbad
az Aszmak völgyében, Jamboli pedig az Aszmak és Turidsa egyesü
lésénél szintén jelentős városok.
Keleti Rumélia tengeri városai : Miszivria és Achiolu (Anchialosz) kiszökő hegyfokokon épültek, úgy az odább délre levő Sziszebolu
(Szoszopolisz) is ; Burgasz ellenben egy mélyen benyúló tengeröböl
nél, két parti laguna között fekszik ; ez Rumélia fő kiviteli helye,
szép szőlőkertek környezik. Kivált Miszivriának nagyon festői fek
vése van a tengerre kiszökő sziklafokon ; romba dőlt csínos kupolájú
öt bizanczi temploma tanúsítja, hogy hajdan sokkal jelentősebb
város volt.
Jeni-Zagra Jambolitól nyugatra fekszik, élénk kis város; de
jóval népesebb az odább délnyugatra levő Eszki-Zagra, melynek
számos mecsetje és nagy bazárja van, ipara is jelentős. Mindkét vá
ros környékén sok gyümölcs terem.
Csirpan amattól délnyugatra esik, Harmanlü pedig a Mariczánál fekszik. Ettől nyugatra Haszköj megyei fővárost találjuk ; s végül
még Sztanimakot (Sztenimachosz), mely Filippopoltól délkeletre és
Batakot, mely Tatár-Pazárdzsiktól délre esik, említjük meg.
Keleti Rumélia fő vasútja mindenütt a Maricza völgyét követi,
melyet Tirnovo és Harmanlü között festői sziklacsoportok szegélyez
nek ; Tirnovónál a vasút azon szárnya ágazik el, mely éjszakkeletre
Jambolinak tart. Harmanlün túl a völgy ismét kitágul, s a vasút
nemsokára Keleti-Rumélia határát éri el ; Musztafapása-Köprüszü
az első város török Thrákiában. Dél felé Csirmen esik. Ott éjszak
felé a Szakar-Bair szelíd lejtői, dél felé pedig a Bestepe erdős ma
gaslatai rekesztik be a látóhatárt. A völgy kelet felé mindinkább
k i t á g u l , a vasút csakhamar átkel az Arda folyón s azután Drinápolyt éri el.
Drinápoly (Adrianopolis, törökül Edirné, bolgárul Odrin)
széles, termékeny lapályon fekszik, hol az Arda és Tundsa a Mariczával egyesülnek, tehát a Rhodope éjszaki és keleti lejtőségein s a
:
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Balkán deli oldalán Etropol és Szlivno között eredő összes vizek
egybefolynak. A város tehát Thrákia szivében, hajózható folyóknál
s a vasútnál fekszik, mely egyfelől Konstantinápolyt, másfelől a
Maricza völgye mentén az Égéi tengert kapcsolja vele össze. Nem
sokára elkészül az a vasút is, mely Thrákia virányait Belgráddal és
Budapesttel fogja összekapcsolni, s ekkor Drinápoly jelentősége
kétségkívül még növekedni fog.
E helynek mindig nagy kereskedelmi és hadászati jelentősége
volt ; ott feküdt Oresztiasz a régi thrák királyok székhelye, s a ró
maiak ott alapíták Adrianopolist. A város a nagy thrák alföldnek
éjszaki szélén fekszik és sok zöldelő kertjeinél és facsoportjainál
fogva annál kellemesebb benyomást tesz az utazóra, minél kietle
nebb és egyhangúbb a környező lapály, mely erdőtlen puszta, s
melybe csak a sok őskori sírhalom hoz némi változatosságot. Driná
poly házcsoportjai jobbára kertek között vannak elszórva, azért a
város igen nagy területet foglal el ; főépületei a mecsetek, minaretek,
császári paloták és bazárok. Mecsetei közöl legnevezetesebb az, me
lyet I I . Szelim (1566—1574) építtetett; a török birodalom legszebb
mecsetjének tartják ; főkupolája még nagyobb és magasabb mint az
Aja-Szófiáé Konstantinápolyban. Négy minaretje is nagyon szép,
mindegyiknek három erkélye van s minden erkélyre külön csigalép
cső vezet föl; a legmagasabb erkély lépcsőjének 377 foka van. A
város közfürdői és kútjai is díszesek. Ipara és kereskedése jelentős ;
kivált selyem, pamut és gyapjú-árúkat készítenek ott. — A népesség
számát több mint 100,000-re teszik ; a törökök itt is kisebbségben
vannak, a görögök, bolgárok és zsidók*) együttvéve a többséget
teszik.
A törökök Drinápolyt 1366-ban foglalták el, s a szultánok
1453-ig székeltek ott. Az oroszok 1829-ben itt köték meg a békét,
melylyel a török birodalomnak az első halálos döfést adták meg.
Drinápolytól keletre Kirk-Küissze (görögül Sarandekklisiae,
bolgárul Lozengrád) fekszik ; hajdan ott negyven keresztény tem
plom volt, onnan a neve ; most sok zsidó lakik ott, kik Podoliából
költöztek be ; a város igen piszkos ; lakosai sajtot és kedvelt édessé
geket készítenek. Onnan egy út Jena, Bunarhisszár és Viza jelentős
helységeken át délkeletre a Csorlu völgyébe visz.
*) A zsidók Drinápolyban aránylag számosabbak, mint más török váro
sokban ; azt mondják, hogy ők hitsorsosaiktól nagyon elütnek, a mennyiben
épen a kereskedésben ügyetlenek. A közmondás szerint tiz zsidó sem foghat ki
egy görögön ; még a bolgárok és oláhok is életrevalóbbak, mint ők.

A vasút Külelü-Burgasz falunál szétágazik ; egyik ága délnek
fordul s a Maricza völgyében marad, másik ága pedig délkeletre
kanyarodik s az Ergene völgyébe fordul be. A déli ág Dimótika
(Didymotichos) mellett halad el ; a fővonal csak jelentéktelen hely
ségeket érint; a jelentősebb városok kisebb nagyobb távolságban
esnek tőle, nevezetesen dél felé : Uzunköprü és Hajrebolu, éjszak felé
pedig Lüle-Burgasz. A vasút az Ergene völgyéből a Csorlu völgyébe
fordul be, a hasonnevű helység mellett elhaladván, a völgyön felfelé
éjszakkeletre kanyarodik, azután a vízválasztón át nagy kanyarula
tokkal a Marmara tenger felé ereszkedik le, melyet Kücsük-Csekmedzsénél ér el. Végűi Hagiosz-Sztefanosz (San-Stefano) mellett el
haladván, Konstantinápolyba érkezik. Hagiosz-Sztefanoszban számos
nyaraló van ; legújabban a békekötésről hiresedett el, melyre a
győzelmes orosz a megalázott szultánt rákényszerítette 1878 márcz.
3-kán, s melyet utóbb a Berlinben tartott alkudozások a törökre
nézve némileg enyhítettek.
Konstantinápolynak, a török birodalom fővárosának felséges s
minden tekintetben rendkívül kedvező fekvése van. *) Thrákia délke
leti félszigetszerű nyúlványát Kisázsiától folyami mederhez hasonló
tengerszoros választja el, melyet a régiek Boszporúsz-nak neveztek.
Ez hol kiszélesedik egy keveset, hol megint összeszűkül ; itt-ott két
oldalán ki- és bekanyarodik, de egészben véve nem nagyon tagolt.
Csak déli végénél, hol a Marmara tenger csendes medenczéjére
nyílik, ereszt nyugat felé egy hosszú keskeny ágat, mely mint szarv
alakú öböl éjszaknyugati irányban több mint hét kilométernyire
benyúlik a földbe, keskenyűlő végével éjszakkeletre kanyarodva. Ez
öböl partjai eléggé magasak, hogy el nem öntethetnek, de a kényelmes
ki- és beszállást nem gátolják. Feneke mindenütt oly mély (5—10
méternyi), hogy a legnagyobb kereskedő és hadihajók is bemehetnek
és mindenütt alkalmas helyet találnak a horgonyok kivetésére. Belső
végébe két folyócska ömlik, a benne nyüzsgő hajók s a két oldalán
elterülő városok évezredek óta dobálják beléje a hulladékot és söp
redéket, mélysége még sem csökkent, mesterségesen mélyíteni és
kotorni sohasem kellett, mert a benne keringő élénk tengeri folyam,
mely a Fekete tengerből a Marmara tenger felé ömlik, folyvást kiko
torja és kisepri. Mindkét oldalán a föld magasabbra és magasabbra
emelkedik, s a környező hegyek ótalma mellett hullámai akkor is
*) L. Kohl : Die geographische Lage der
zig, 1874.
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csendesen rengenek, mikor künn a Fekete tengert nagy viharok
kavarják fel. Egy szóval az öböl oly kényelmes, oly tágas kikötő,
minőt keveset találunk a Föld kerekségén. Kényelmes voltát a halak
is ösmerik s tömérdek mennyiségben keresik föl folyvást ; mindezen
körülményeknél fogva már a régiek a bőség szarvával hasonlíták
össze. *) Mindezekhez hozzájárul, hogy az öböl ellenséges megtáma
dások ellen mind a tengeren mind a szárazföldön könnyen védelmez
hető és biztosítható ; sőt bejárása mögött annyira összeszűkül, hogy
lánczokkal is elzárható.
E szép öböl és biztos kikötő meg a Marmara tenger között a
háromszögletű félsziget terűi el, mely némileg szintén bőség szarvá
hoz hasonlít ; nyugati oldala a Marmara tenger és az Aranyszarv
belső vége között mintegy 7 km. hosszú, keleti oldala ívszerűen
gömbölyödik s éjszak felé kissé kidomborodik. Szélei a tengerágak
felé menedékesen ereszkednek, belseje hullámos földhát, mely közepe
táján éjszaknyugatról délkeletre vonuló lapos horpadást mutat;
ennek éjszaknyugati részét kertek foglalják el, egy kis patak (Lykos)
folyik el rajta, mely Theodosius révénél, a Kum kapu közelében a
Marmara tengerbe ömlik. E völgytől éjszakra az Aranyszarv felé öt
kisebb völgy szeldeli a földhátat, s ezek fölé hat domb emelkedik,
egy domb pedig a Lykos völgyétől délre esik. A hét dombu félszige
tet könnyen lehetett megerősíteni és megvédeni. Tengeren az ellen
ségnek elsőben a Dardanellák vagy a Boszporus tengerszorosait kell
kivívnia, hogy a félszigetet megközelíthesse.
A z Aranyszarv éjszaki s a Boszporus ázsiai oldalán szintén
emelkedik a föld szép lejtőkkel és lépcsőzetes magaslatokkal mint
óriási körszin ; itt is ott is lankás völgyek, kis lapályok, dombok és
magasabb hegyek váltakoznak. S a lapályokat zöld pázsit, a
magaslatokat gyönyörű platánok, cziprusok és más fák ékesítik.
Valóban ezt a tengerszorost, melynél Európa és Ázsia ölelkeznek, a
természet a kellem és báj minden ajándékaival bőven megáldotta ;
a tenger és föld s a növényzet minden szépségeit tárja fel ott az
örökké mosolygó kék ég alatt.
A z Aranyszarv nemcsak a legjobb kikötő az egész vonalon,
melyen a Dardanellák, a Marmara tenger és Boszporus partjainak
mentén Európa és Ázsia érintkeznek, a mellette levő félsziget pedig
nemcsak helyszerűleg nagyon alkalmas arra, hogy rajta város épül*) Az öblöt a régiek csak Szarvnak (keras), a félsziget csúcsát pedig
Aranyszarvnak (Chrysokeras) nevezték, utóbb e nevezet az öbölre rubáztaték.

jön, hanem e helyen sok tengeri és szárazföldi út is találkozik.
Nyugat felé innen a Marmara tengeren, Dardanellákon s az Égéi
tengeren Thrákia és Makedonia déli partjai mentéhen az út Szalonikinak tart, onnan pedig a szárazföldön át tovább haladva az Adriai
tengert s az Otrantói szoroson át Olaszországot éri el. Kelet felé a
Boszporuson át Kisázsia éjszaki partja mentében Szinopéba, Trapezuntba s a Feketetenger legkeletibb szögletébe visz az út, honnan a
Kaukázus déli oldalán tovább haladva a Káspi tengert ésPersiát érjük
el. Dél felé a tengeri út Kisázsia nyugati partja mentében Sziriába és
Egyiptomba, s a Szuezi csatornába és Yeres tengeren át Kelet-Indi
ába visz. Éjszak felé a Fekete tenger nyugati partja mentében a Duna>
Dnyeszter és Deneper torkolataihoz, Odesszába, Krim félszigetre s
az Azovi tengerbe mehetünk ; onnan pedig s a Don vidékéről éjszak
keletre tovább haladva a Volgát, Oroszország keleti vidékeit és
Közép-Ázsiát érjük el. A Duna torkolatán befordulva éjszaknyugati
irányban a Bajnáig jutunk. Még rövidebb az az út, melyet a Mari
cza és Morava völgyei nyitnak Nándorfehérvár felé, honnan a Dunán
felfelé, haladhatunk tovább. Délkeleti irányban a fő út Kisázsián
keresztül az Eufrates és Tigris mellékeire visz, s végül délkeleti
irányban a tengeri út Athenának és a Peloponnézusnak tart s ezt
megkerülvén a Jóni tengerbe és Olaszországba visz.
Ezek a nagy útvonalok, melyeket tengeren és szárazföldön a
népek ide oda való költözéseikben, a hadjáratokban és békés kereskedésökben mindig követtek s melyek a Boszporusnál találkoznak.
A megarai telepítvényesek tehát nagyon helyesen jártak el, hogy
667-ben K. e. az Aranyszarv déli oldalán levő földcsúcson alapíták
meg városukat, »Byzantion«-t. Ekkor világforgalom még nem volt,
az említett nagy közlekedési utakat még nem ismerték, mindazáltal
ezen a helyen város keletkezésére a körülmények sokkal kedvezőbbek
voltak, mint átellenben az ázsiai oldalon, vagy a Boszporus bármely
más helyén. Konstantin császár már megítélhette Bizancz nagy jelen
tőségét a világforgalomra s a világ feletti uralkodásra nézve, s azt
tette 330-ban székhelyévé és a római birodalom fővárosává. Új Bóma
csakhamar felvirágzott, fényes nagy várossá lett. A nyugati biroda
lom és Róma a barbárok birtokába került, Konstantin városát
sem az arabok, sem a szláv és más barbár népek ki nem vivhatták ;
1202-ig 14-szer ostromolták eredmény nélkül. Az emlitett esztendő
ben s azután 1204-ben a velenczeiek a keresztesek segítségével elföglalák s iszonyú pusztításokat műveltek benne. De az Ázsiába mene
kült Palaeologok a genuaiak segítségével 1261-ben ismét visszafog-

lalák. A bolgárok és szerbek mindinkább megnyirbálták a keleti
birodalom maradványait, a törökök Ázsia felől fenyegették Konstan
tinápolyt. A görög császárok utoljára csak a fővárosra és legköze
lebbi környékére voltak szorítva, mindazonáltal még ezután is vagy
félszázadig lézengtek. Végűi II. Mohammed 1453-ban elfoglalá
Konstantinápolyt s véget vete a görög császárságnak.
»Byzantion« eredetileg a félszigetnek csak keleti csúcsát, az
Aranyszarv bejárása melletti dombot foglalta el, melyen most az
úgynevezett Jeni-Szeraj fekszik; Konstantin városa már az egész
félszigetre terjedt ki, úgy mint a mostani Isztambul Ez tehát a
tulajdonképi Konstantinápoly. Konstantin és utódjai az öböl és
tenger felől egyszerű, a szárazföldi oldalon pedig kettős, sőt hármas
kőfallal és árkokkal övezték. A kerítőfal az öböl mentében s a déli
oldalon, t. i. a Marmara tenger partján, néhány helyen már ledőlt
vagy lebontatott s a szárazföldi oldalon is nagy réseket és omladozásokat mutat. A sok kapu és torony közöl néhány már eltűnt, mások
roskadoznak ; némelyiknek a helyét sem lehet többé meghatározni,
így kétséges az, hogy hol volt az úgynevezett Aranykapu, melyen a
görög császárok diadalmenetkor vonultak be a városba. A déli oldalon
legnevezetesebbek: a Csadladéh kapu, mely mögött a kisÁja-Szófia
mecset látható ; a Jenikapu és Daud pasa kapu, melyek között egy
park terűi el, a Jenikapu mellett Theodozius most eliszapolt réve van.
Ott hol a kerítőfal a Marmara tenger felől éjszakra az Aranyszarv
felé húzódik, vagyis a város délnyugati sarkánál, a törökök egy várat
építettek, melynek öt tornya volt, közelében két tornyú kapú fekszik,
azért a várat Héttoronynak (Jedi kulé) nevezték. Ebbe vetették a hatal
mas szultánok a külföldi követeket, mikor hadat üzentek ; sok magyar
is ott sínylett a fogságban. Most a Hét torony, mely már roskadoz,
sőt egy tornya már egészen eltűnt, állami börtönül szolgáb A vár
tól éjszakra a Szelivri s más kapukon kivűl az úgynevezett Agyu
kapu (Top-kapuszi) esik. Ez a régi Sz. Romanus kapuja; a »Lykos«
völgye közelében van. Itt lőtték a törökök a nagy rést, melyen 1 4 5 3
május 29-kén a városba nyomultak s itt esett el az utolsó görög
császár vitézül harczolva. A »Lykos« völgyén túl éjszakkeletre a
Drinápolyi kapu (Edirné kapuszi) van, mely előtt nagy temető
terül el ; azután a kerítőfal behajló szögletet képez s ott a TekirSzerajnak nevezett rom látható, mely Konstantin hebdomoni palo
tájának maradványa. A város legéjszakibb sarkát Hebdomon és
Blachernae negyedek képezték; a blachernaei császári palotának
nyoma sem látszik többé. Az Egri (azaz Görbe) kapun túl a kerítő-

fal az Arany szarvat éri el s túl rajta éjszak felé Ejub külvárosa kez
dődik, az öböl mentén pedig délfelé Balata negyed húzódik el, mely
Isztambul legpiszkosabb és legnyomorultabb része ; leginkább zsidók
laknak ott. Balatától délre, szintén -az Aranyszarv mellett, Fanar
vagy Fanal negyed fekszik, melyben leginkább görögök laknak.
Festőibb, elragadóbb látványt alig képzelhetünk magunknak,
mint az, melyet Konstantinápoly *) a tengerről vagy valamely magas
pontról tekintve szolgáltat. A tengerágakat mindenféle nagyságú és
alakú, vitorlás hajó és gőzös lepi el, ezer meg ezer könnyű sajka (kaik)
sürög forog egyik helyről a másikra, nagy gőzösök é,s vitorlások foly
vást mennek jönnek. A partokon tarka népség tolong, zsibong, jobbra
balra rengeteg házsokaság foglalja él a lapályokat, völgyeket és
dombokat, a házak tömkelege fölé számtalan kupolás mecset, gyer
tyaalakú minaret és néhány vastag torony emelkedik, s gyönyörű
facsoportok, platánok és cziprusok zöld ligetei szakasztják meg. A
mecsetek kékre festett s itt-ott megaranyozott kupolái mintha a
levegőben lebegnének, mellettök a karcsú sugár minaretek csipke
modorban faragott kettős vagy hármas erkélyekkel hol párosan hol
négyesen nyulakodnak fel vetélkedve a cziprusfákkal, melyeknek
sötétzöld lombozata a febérlő falakat még jobban feltünteti. Min
denfelé szép paloták, oszlopcsarnokok, kioszkok és kertek is mutat
koznak, s a gyönyörű tájkép fölött a tiszta ég kék boltozatja lebeg s
káprázatos fényköd ömlik el, mely minden tárgynak sajátságos
csillámot kölcsönöz. Bámulatra ragad a látvány nappal, de még
tündériebb oly éjszakákon, mikor a Boszporus partjai, a hajók
árboczai, a paloták, a mecsetek kupolái ezernyi mécsek füzéreivel ki
vannak világítva !
Ha a velenczei gondolánál is kecsesebb fürge kaikon ide-oda
siklunk a habokon, nem győzünk eleget gyönyörködni ; minden for
dulatnál új meg új kép tárul fel előttünk. Az Aranyszarv fő hídján
megállva, órákig bámulhatunk a sürgő-forgó népsokaságon s
elmerenghetünk a bájos kilátáson ; a festői város legérdekesebb ré
szét láthatjuk onnan s egyszersmind Konstantinápoly nagyságáról,
népességéről és kereskedelmi forgalmáról is nyerhetünk némi kép
zeletet. Ámde a szép kép jobbára eltűnik, ha a város belsejét köze
lebbről megtekintjük. Érdekes marad akkor is, de a sok rom, piszok
és rondaság, a hanyatlás és pusztulás kellemetlen benyomást tesznek
*) Konstantinápoly szépségeit legérdekesebben s legélénkebb színekkel
de Amici8 írta le.

ránk. S a tulajdonképi Isztambul, a belváros, még szabálytalanabb,
még rondább mint a külvárosok. *)
Oly szabályosan épített házsorokat és rendes utczákat, minők
az európai városokban vannak, hiában keresünk Isztambulban ; a
legtöbb úgynevezett utcza csak,keskeny köz, girbe-görbe sikátor ; a
lakóházak jobbára keskeny fa házikók, egykét emeletesek, a felső
emelet többnyire kihajlik, nincsenek rendes sorban építve, hanem
összevissza állanak. Az ablakok nem szolgálnak az utczára s ha
igen, fa rácscsal vagy fa táblával vannak elzárva. Földszint gyakran
bolt vagy műhely van, ez az utczára nyílik s ettől nincs elzárva sem
üveg sem rács által, estve csak a deszkázatot eresztik le, mely azt
elzárja. A sikátorok gyakran meredekül kapaszkodnak és ereszked
nek föl és le, úgy hogy csak gyalog vagy lóháton lehet bennök járni.
Kocsival járható utcza kevés van Isztambulban.**) Azután a köve
zet mindenütt rosz, sok helyütt épen nincsen, a söpredéket és hulla
dékot a boltból, műhelyből és konyhából mindenki az utczára a ház
elé dobja, tehát a szemét, piszok és rondaság mindenütt bokáig ér ;
pocsolyák szárazabb magaslatokkal váltakoznak. A szárazabb helye
ket a kutyák foglalják el, a gyalog sőt a lovas is gondosan kikerüli
őket, mert ők ki nem mozdulnak helyökből ; az utczán tanyáznak
éjjel-nappal, abból élnek, mit a házak elé dobnak, «s így némileg
a köztisztaság és közegészség közegei. Csaknem szerencse, hogy
Isztambulban oly gyakoriak a tűzvészek ; a lángok elhamvasztják
ugyan a fa házikókat s a kevés bútort, mi bennök van, de egyúttal
a rondaságot is fölemésztik, tehát a köztisztaságot is előmozdítják.
Az ellenséges ostromokon s a fölrengéseken kivűl a gyakori tüzese
teknek tulajdonítható az, hogy a régi korból oly kevés műemlék
maradt meg. Mióta gróf Széchenyi Ödön a tűzoltást szervezte, azóta
a tűzvészek nem oly pusztítók, mint azelőtt voltak ; most a leégett
faházak helyett téglából és kőből kezdik építeni az új házakat, úgy
mint Gálatában és Perában már azelőtt is tették vala. ***)
*) L. Kecskeméthy Aurél : Háromezer tengeri mértföld, Pest, 1870 ; Sze
mere Bertalan : Utazás keleten a világosi napok után, Pest, 1870 ; Márkus Ist
ván: Törökországi képek, Budapest, 1877.
**) 1869-ben, mikor ö Felsége Ferencz József s a franczia császárné láto
gatását várták, a város szépítése végett egy nagy utczát törtek a legnépesebb,
legszűkebb és legpiszkosabb városrészeken keresztül. A házakat lerombolták
vagy szétszedték vagy csak kettéfűrészelték, hogy helyet nyerjenek az út szá
mára. Az útat kiegyengették, megkavicsolták, de két oldalán a házak fel nem
épültek kellő időben, s némelyikének homlokfala teljesen hiányzott.
***)III. Oszmán uralkodása idejében 1756-ban állítólag 80,000 ház,Isztaiu-

Isztambul legszélesebb utczái azok, melyeken a lóvasút halad
el ; ez az Aranyszarv fő hidjánál kezdődik, onnan az Ája-Szófia me
csetig délnek, azután nyugatnak tart, az At-majdánon (Lőtéren) át
a Lykos völgyébe ereszkedik, ezen átkelvén a domború lejtőn éjszakra
fordul s a kerítő fal azon kapujánál végződik, mely a drinápolyi or
szágútra nyilik.
A törököknek kevés műérzékök van, mindazáltal középületeik
sok tekintetben nevezetesek; többnyire nagyszerűek és festőiek,
kivált a diszítmények részleteiben sajátszerű ízlést tanúsítanak. Az
építőmesterek leginkább görögök és bolgárok, kik a bizanczi és arab
mintákat utánozzák. Az első hatalmas szultánok sok mecsettel és
más középülettel díszítek Isztambult, a későbbi szultánok kivált a
kioszkok, paloták, kutak és fürdők építésére pazaroltak sok pénzt.
II. Mohammed elsőben az úgynevezett Eszki-Szerajban (régi palota)
lakott, azután lakóhelyéül a Jeni-Szerajt (új palotát) építteté, s ez
volt Abdul-Medzsedig a szultánok rendes lakása.
A Jeni-Szeraj rovátkos kőfallal bekerített külön városrész,
mely a félsziget legkeletibb dombján, az egykori »Byzantion« helyén
térül el s hosszú fasorokat, nagy kerteket, udvarokat és rendetlenül
elhelyezett, különböző időkben épült kioszkokat, csarnokokat, folyo
sókat, mindenféle építményeket és palotákat foglal magában. A fő
épületek a terület közepe táján emelkednek. Más helyen a szultán
istállói, a konyhák stb. vannak. Mikor a szultánok a Jeni-Szerajban
laktak, a török birodalom minden dísze, kincse, gazdagsága és dicső
sége ott volt egyesítve. Hogy milyen volt hajdan a Jeni-Szeraj, s
milyen volt benne, az udvari élet, azt legjobban de Amicis költői
leírásából láthatjuk. De most a Jeni-Szeraj csak az elhagyatottság
szomorú képét mutatja, gyors pusztulásnak indult az, mióta a szul
tánok más palotákba költöztek ; 1865-ben a tűzvész is nagy kárt
tett az épületekben. Műtörténelmi tekintetben legérdekesebb épület
Sz. Iréné temploma, mely a Szeraj délkeleti oldalán levő Bab-Humajum (Felséges kapu) közelében fekszik. Ezt a templomot Nagy
Konstantin építette, Jusztinian pedig helyreállíttatta. Most régi
fegyverek s más régiségek vannak benne összehalmozva. A BabHumajumból az első nagy udvarba jutunk, melyet a janicsárok udva
rának neveznek, szabálytalan épületek veszik körül, roppant vastag
platánfa áll benne, melynek törzsét tiz ember is alig ölelheti át. A
bul két harmada lett a lángok martaléka. Azóta a legnagyobb tűzvész az volt,
mely 1870 jun. 5-kén Perát pusztítá el. Sok ember is elveszte életét. L. De Amicis
idézett munkája 2. kötetét.

Bab-Szelamon (az üdv kapuja) át a szép márvány oszlopokon nyugvó
és ólommal fedett folyosóval környezett második udvarba jutunk,
ebből pedig a Bab-Széadet (Boldogság kapuja) azon udvarra visz,
bol a legfényesebb építmények, a könyvtár *), a trónterem és más
termek vannak. Ott van azoíri díszes csarnok is, melyben a nagyve zir
bíráskodott (divan). Más csarnok a Gülhané (rózsacsarnok), mely
kelet felé esik ; ott hirdették ki 1839-ben a török birodalom új alap
törvényét.
A Bab-Humajumtól délre, a Szeraj kerítőfalán kivűl az egye
tem épülete fekszik, mely egészen új modorban van építve, az emlí
tett kapu előtt pedig Ahmed díszes kútja áll. Ettől éjszaknyugatra
a legérdekesebb mecset emelkedik, t. i. az Aja-Szófia. Helyén már
Nagy-Konstantin építtetett vala szentegyházat a mennyei bölcseség
(hagia sofia) tiszteletére ; annak leégése után Jusztinian azt a tem
plomot építteté 538 óta, melyet azután a törökök mecsetté alakíta
nak át. Az görög kereszt alakjára van építve ; nyugati oldalán két
nagy előcsarnok vagyis inkább udvar van, hol hajdan a vezeklők
tartózkodtak s azok, kik még meg nem keresztelkedtek vala. A törö
kök négy minaretet építettek oda. A második udvarból szép dom
borművekkel ékesített nagy bronsz ajtók a templom belsejébe visz
nek. Ez hajdan igen díszes volt, gyönyörű festmények és mozaikok
ékesítették a falakat, a törökök, a képeket bemeszelték, a képszobrokat
pedig kihányták vagy összerongálták. Csak a szép oszlopokat nem
bántották, melyeket Jusztinián különböző pogány templomokból
vitetett oda. Nyolcz zöld szerpentin oszlop az efezusi Diána-tem
plomból, ugyancsak nyolcz porfir oszlop a bálbeki Nap-templomból
stb. valók. Az ékes oszlopokon és szobrokkal díszesített karzatokon
kivűl az Aja-Szófia legremekebb műve a főkupola, mely aránylag
nagyon lapos ; belső átmérője 25 m., magassága a föld felett 67 m.
nyugati és keleti oldalán egy-egy félkupola s ezeken kivűl még hat
kisebb kupola van.
Az Aja-Szófiától éjszaknyugatra, a Jeni-Szeraj kerítőfala kö
zelében a Bah-Ali vagyis Pasa-Kapuszi (azaz magas vagy fényes
porta) nevű palota fekszik, mely a nagyvezir és külügyi miniszter
palotája. Keleti kapuja elég nagyszerű és díszes s erről nevezték el
nemcsak a palotát, hanem magát a török kormányt is. Ettől délre a
régi Magas porta van, mely most a kereskedelmi miniszter palotája.
*) Itt voltak Mátyás király könyvtárának maradványai, melyeket a szul
tán királyunknak ajándékozott, ki azokat a Nemzeti Múzeumnak engedte át.

Az Eszki-Szeraj vagyis régi palota odább nyugatra esik, a
harmadik dombon fekszik ; különböző újkori épületekből áll, melyek
nagy kőfallal vannak bekerítve, s melyekben most a hadügyminisz
térium (szeraszkir) hivatalai vannak. Az előtt a szultán özvegyei
(szultana-valide) laktak ott. Az udvar közepe táján hatalmas és ma
gas torony áll, mely Isztambul legmagasabb pontja. A torony kar
zatáról gyönyörű kilátás esik a városra és a környező tengerre.
A szeraszkir palotájától éjszak felé Szulejman, délfelé Bajezid
mecsetjei fekszenek ; Ahmed mecsetje közelebb esik az Aja-Szofiához, ettől délnyugatra az At-majdán (lótér, a hajdani Hippodrom)
déli oldalán épült ; Mohammed mecsetje az Eszki-Szerajtól éjszak
nyugatra, s végre SzellxU mecsetje odább éjszakra és közelebb az
Aranyszarvhoz fekszik.
Az építtető szultánokról elnevezett ezen mecsetek a legna
gyobbak és legszebbek. Mindannyian kisebb-nagyobb mértékben az
Aja-Szófia utánzásai. Mindegyik előtt egy tágas szép udvar van,
melynek három oldalán oszlopos folyosók húzódnak el, közepén pla
tánok és cziprusok alatt márványkút van, melynél az igazhivők,
mielőtt Isten házába belépnek, kezöket, arczukat mossák. Az ellen
kező oldalon az illető szultán sírboltja (turbé) szokott lenni. A nagy
mecsetek mellett rendesen iskolák, könyvtárak, fürdők, kórházak s
más kegyes intézetek vannak, melyeket az illető alapítványok jöve
delméből tartanak fönn.
Szulejman mecsetének méretei még nagyobbak mint az AjaSzófiaéi; főkupolájának átmérője ugyanaz, de magassága 5 méterrel
nagyobb. Elől és hátúi egy-egy fél kupola, két oldalt pedig öt-öt
mellékkupola képezi az óriási tetőzetet. Két igen magas, három erkélyü s két kisebb minaret emelkedik a mecset mellett. Az előudvart kupolás csarnokok veszik körűi ; a mecset mögött négyszegletű
szép árnyékos kertben I. Szulejman és fő neje a cselszövő Rusenek
(Roxolane) mauzóleumai vannak, amaz nagyszerű és fényes nyolczszögletű építmény, emez kisebbszerű, de szintén díszes.
Achmed mecsetje szintén nagyon szép, hat minaret veszi kö
rül. Előtte az Atmajdán közepén a 15 méter magas gránit obeliszk
áll, melyet Theodozius Athénából szállíttatott oda ; ugyancsak e
téren van a híres kigyóoszlop, melyet egykor a görögök a platéai
csatában nyert zsákmányból öntöttek s a persákon vett győzelem
emlékére Delfiben Apollo tiszteletére állítottak vala fel. Közel oda
az úgynevezett leégett oszlop is van ; ezek s a város közepén kima
gasló óriási vízvezetéki kőívek, melyek Valens császár vízvezetékének

maradványai, csaknem az egyetlen megmaradt régiségek az ókorból.
A Marmara tenger közelében fekvő kis Aja-Szófia mecsetet állítólag
szintén I. Konstantin építtette. Isztambulban az említetteken kivűl
még sok más mecset van ; valamennyi közöl legszentebbnek azt tart
ják, melyet II. Mohammed Ejuh tiszteletére rakatott. A z a hason
nevű külvárosban az Aranyszarv belső végének déli oldalán fekszik^
ott hol a hagyomány szerint Mobammed próféta zászlóvivője, Ejub
(Jób) Isztambul ostroma alkalmával elesett (668-ban). E mecset
ben van Ejub kőkoporsója, aranyos rács veszi körül és drága selyem
takarók fedik be, fejénél a próféta zöld zászlója leng. A z új szultár.ok e mecsetben kötik fel a próféta kardját, mikor a trónra lépnek.
— Közelében számos fényes síremlék van, mert a török főemberek
ott kivannak temetkezni; a muzulmán papság fejeinek, (sejk-uliszlam) mauzóleuma is ott van. Általában Ejub külvárost három
oldalról nagy temetők veszik körűi.
Isztambul legérdekesebb helyei közé a Nagy bazár (törökül
bezesztán) tartozik, mely az Eszki-Szerajtól keletre esik. Egész
külön városrészt képez, utczákkal, sikátorokkal, közterekkel, szökő
kutakkal ; az utczák be vannak fedve, de nem egészen, úgy hogy fe
lülről elég világosság hat be. A házak földszintiek és csupa boltok
ból állanak. Kőfal veszi körűi sok kapuval, melyeket estve bezárnak
és csak reggel nyitnak meg. Az egynemű árúk külön-külön utczákban vannak, s e szerint sok külön osztályokra szakad a bazár. Itt
van az ékszer- és fegyverbazár, amott a czipészek osztálya, odább az
asztalosok, rézművesek, bádogosok, lakatosok osztályai következnek.
Itt persa szőnyegeket és^ asztalterítőket, amott selyemárúkat vásá
rolhatunk. A dohánybazárt messzeterjedő illata után találhatjuk
meg. Valamennyi között legnagyobb a drágakő- és fegyverbazár. Ez
hosszúkás négyszög épület, tizenöt réskupolával, négy kapuval, a
közepén egy széles folyosó fut végig, négy sor bolttal a két oldalán,
a széles folyosót ismét négy kisebb folyosó keresztben szegi, a kö
zéppontban szökőkút mormol. Ez a bazár még a muzulmánok kezé
ben van, a többi bazárokban már a görögök és örmények túlnyomók.
— Érdekes az Egyiptomi bazár is (Mizr-Csarsi), mely odább éjszak
keletre s közelebb az Aranyszarvhoz esik. Ebben Egyiptomból, Persiából és Indiából való mindenféle festékfákat, indigót, aloét, ámbrát,
fűszereket, balzsamokat, rózsaolajt, stb. árúinak. — A szultana va
lide mecsetje közelében a Balük-bazáron vagyis Halpiaczon a sokféle
halakat láthatjuk, melyeket a tenger szolgáltat. A bazárok közelé
ben vannak a nagy liánok vagyis karavansze.raik ; ezek roppant kiHUNFALVV
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terjedésű udvarok és raktárak ; az utazók azokban csak szállást és
vizet találnak.
Az idegen, ki a bezesztán sokféle osztályait meglátogatja, nem
csak a felhalmozott árúkat, hanem még inkább a tarka népsokasá
got bámulja, mely ott gyalog, kocsin, lóháton, szamáron a legkülön
bözőbb öltözetben jár, kel, fut, árúkat forgat és alkudozik, egymás
hátára pakol és tolong; azt hinnéd — mint Kecskeméthy megjegyzi,
— a világ valamennyi nemzeteinek képviselői járják szemed előtt a
bolondját.
Mily különbség van a török s a görög meg örmény kereskedő
között ! A török nyugodtan várja, hogy a vevő kérjen valamit, nem
sokat alkudozik s nagyon ritkán csal mértéken és fonton. Az örmény
és görög ellenben, mihelyt idegent megpillant, tele torokkal kínál
gatja árúját, sokat alkudozik s ha teheti, rászedi a vevőt, legalább
is a mértéken csalja meg.
Az Aranyszarv két hajóhiddal s egy újabb időben épült, 600
m. hosszú állandó hiddal van áthidalva. E hidakon átkelvén Gálatába
jutunk, mely az öböl éjszaki partját foglalja el. Hajdan e külvárost
»Sykae«-nek (fügéknek) nevezték, 1261-ben a genuaiak telepedének
le benne, kik azt erős kőfallal vették körül. A városrész fokozatosan
húzódik fel az öböl partjáról a kúpdad hegy csúcsáig, hol a genuaiaktól 1350-ben épített vastag kerek torony áll, melynek karzatáról
szép kilátás esik az egész városra s a tengerágakra. Gálata nagyon
szemetes és szurtos, de felette népes és élénk. Itt kötnek ki a gőzha
jók, s az öböl mentében mindenféle kávéházak, csapszékek és étkező
helyek vannak a hajós nép számára. Itt vannak a vámház, az admi
ralitás (divanháne), az arszenál (tersz-hané), hajómühelyek, nagy
raktárak stb. Utczáin a legtarkább és legaljasabb népség sürög-forog,
mely a két világrész sepredékéből áll.
Fera odább éjszakra fekszik, a környék legmagasabb dombján
terül el s nagyon meredek utczák és lépcsők visznek oda. Most az
Aranyszarv partjáról alagúton s ebben levő siklón mehetünk fel
Perába, a sikló 650 m. hosszú. E külváros legszabályosabban épült
s leginkább hasonlít európai, különösen olasz városhoz ; házai több
nyire kőből épültek. Főutczája szabályos ; itt vannak fényes kirakatú
boltok, európai módra berendezett szállók és kávéházak, olvasóter
mek, stb. Általában a legtöbb frengi, azaz nyugat-európai ember
Perában lakik, ott vannak a követek palotái is, köztük legmagasab
ban fekszik az orosz nagykövetség palotája, mely mintha az egész

városon uralkodnék. Két színház is van Perában, az egyikben ren
desen olasz opera-társaság játszik.
Az ázsiai parton egy domb aljában és oldalán Üszküdar (Skutari. hajdan Chrysopolis) terűi el körszín alakjában ; a tengerparton
roppant nagy kaszárnya s néhány palota fekszik, feljebb a háztöm
keleg szép facsoportok között rejtőzik ; a város mögött a nagy kiter
jedésű temető van, melybe az isztambuli török is átvágyik végnyu
galomra, rejtelmes czipruserdejével mintha rányomná bélyegét az
egész városra. Ez előtt a tengerből egy sziklaszirt emelkedik régi
váromladékkal s világitó toronynyal, a frankok Leander tornyának, a
törökök Kisz-Kuleszinek ( = lánytoronynak) nevezik.
A Boszporus mindkét partján mecsetek, kioszkok, paloták és
kertek majdnem szakadatlan sorban csatlakoznak egymáshoz. Az
európai oldalon Gálata után Tophané, Funduklií, Dolmabagcse, Besiktás következnek ; az ázsiai oldalon Uszküdartól délre Kadiköi
( = Birófalva), éjszakra pedig Bejlerbejköi, Dzsengelköi stb. fek
szenek.
A legszebb paloták és kertek a Boszporus két partján vannak.
A Tophánétól (Ágyúműhely) éjszakra esnek a Dolmabagcse és Besiktás, mely paloták Abdul-Asziz szultán rendes lakásául szolgáltak.
A két palota egymással összefügg, mindegyik egy-egy fő és számos
szárnyépületből áll. A Dolmabagcse ( = tulipánkert) főépülete a
Boszporusz partján nyúlik el. Nagy udvarából vagyis kertjéből, me
lyet az utçza felé magas falak, a Boszporus oldalán magas aranyo
zott vasrácsozat zár el, fehér márványlépcsőn egy oszlopokon nyugvó
csarnok alá jutunk, onnan nagy pompás terembe, mely tulajdonkép
csak a lépcsőzet csarnoka, de nagyon impozáns. Márvány mozaikját
nehéz szőnyegek, ablakait finom selyem függönyök födik, falai mel
lett és mélyedéseiben dús kerevetek húzódnak el ; mindegyik oldalon
óriási tűkorj mely a földről majdnem a menyezetig ér. E csarnok is
oszlopokon nyugszik ; közepén a kelet és uyugat" felé nyiló lépcsőzet
igen magas, tágas és szellős. Világot a terem felülről kap rabintszínü
üveg-kupolából, mely bágyadt hajnali -félhomályos fényt vet a csar
nok márvány falaira, alabástrom kandallóira s vagy 4 m. magas
óriási fehér kristály karos gyertyatartóira. — A lépcsőzet korlátai
kristály-oszlopok, a termeket földszint fehér, az első emeletben kék
kristály-csillárok, karos gyertyatartók és urnák ékesítik. A szultán
fogadási nagy termében tízezer lángú koronacsillár van. Általában
a török paloták nem annyira művészeti stiljök és építészeti szépsé
gük által tűnnek ki, mint inkább a sajátságos, tündéries díszítés
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által. A törökök a faépűleteket is úgy tudják márványozni, ara
nyozni, fehérre, feketére, kékre fényezni s mindenféle szövetekkel,
selyemmel felékesíteni, hogy alabástromból és aranyból készített
tündéri palotáknak látszanak. — A Besiktás nyári palota, a Dol
mabagcse téli palota a nagyobbszerű kő építmények közé tartoz
nak, de itt is vannak deszkafallal elválasztott termek ; ezek menyezeteit Ízléses arabeszk festvények vagy művészi domborművek ékesí
tik, a palló rendesen ritka fanemekből összerakott és fényezett
mozaik.
A többi szultáni paloták, mint a Csiragan, melyet II. Mahmud
1830-ban építtetett, a Jildiz-kioszk ( = Csillagpalota), melyben a
mostani szultán szokott lakni, stb. hasonló modorban építvék. *) Az
ázsiai oldalon Bejlerbejben azon pompás márványpalota van, melyet
Abdul-Aszisz 1867-ben építtetett, s melyben a franczia cszászárné
lakott, mikor a Szueszi csatorna megnyitási ünnepéről Konstantinápolyba ment.
Isztambul nevezetességei közé a víztartókat és vízvezetékeket is
kell számítanunk. A város tengerölelte sziklás magaslatokon épült;
ott a kutak csak kevés, félig sós vizet szolgáltatnak, pedig a törökök
nek, kik jobbára csak vizet isznak, s kik gyakran mosakodnak és
fürdenek, aránylag sok víz kell. Már Konstantin kezdé építtetni a
nagy vízvezetéket, melyet az utóbbi császárok befejeztek s a szultá
nok is kiterjesztettek. Belgrád helységnél, Konstantinápolytól éj
szakra, több mint 20 km. távolságban, van öt nagy vizfogó, melyek
mesterséges tavakat képeznek ; ezekben gyűlik az eső és hó vize ; a
hatalmas vízvezeték onnan hegyen völgyön át tart Isztambulnak,
nevezetesen a Barbüszesz és Küdarisz völgyeit még a görög császá
roktól épített óriási aquaduktok hidalják át. A vízvezeték az Egri
kapunál éri el a várost. Bövidebb s kisebbszerű vízvezetékek a vá
rostól nyugatra eső dombvidék forrásainak vizét viszik Isztambulba.
A legjelentősebbik Kalfakői felől jön s a városon keresztül az állí
tólag Valensz császártól épített aquadukton az Aja-Szófia és JeniSzeraj kútjaiba viszi a vizet. Valensz aquaduktja már tetemes sérü
léseket szenvedett, felső ívezeteinek egy részét lebontották; mind
azonáltal az utczák, házak, mecsetek és paloták fölé magasra
emelkedő, vagy 1000 lépés hosszú sétaútul szolgálhat, melyről a
várost mint előttünk kiterített térképen szemlélhetjük. A görög csá*) A Jildiz-kioszk parkját AbduUHámid 1882. nov. 2. Nilidov orosz kÖVetnek ajándékozá.

szúrok magában a városban is építettek részint nyílt, részint bebol
tozott, nagyszerű vízmedenczéket, melyek most többnyire el vannak
hanyagolva. — Más vízvezetékek Gálatát, Perát, Kaszimpasát stb.
külvárosokat látják el vízzel ; azoknak vízmedenczéi Bagcsékői kö
zelében vannak.
Konstantinápoly lakosságnál alig képzelhető nagyobb nép
zagyvalék; a török birodalom e fővárosába, mely két világrész
határán fekszik, nemcsak a Balkáni félsziget különböző népei sereg
lenek, hanem Anatolia vagyis Kisázsia, Sziria, Arábia, Egyiptom,
Tunisz, sőt egész Ázsia, Afrika és Európa nemzetei is küldik kép
viselőiket. Az arczok, a színvegyületek, az öltözetek különbfélesége
valóban bámulatos. Nevezetes, hogy e sokféle népkeverékben egye
dül a négerfajta nem tudott megmaradni és jelentős mértékben
szaporodni, pedig a rabszolgakereskedés évszázadokon át folyt és
legalább egy millió fekete ember került Törökországba. Most tilos
ugyan az emberhús árulása, de azért titokban még most is jó üzle
tet csinálnak azok, kik a szultán és pasák háremjeit néger és cser
kesz lányokkal, fehér és fekete heréltekkel ellátják. Mondják, hogy
Konstantinápolyban most is vagy 30,000 fekete rabszolga van, de a
feketék ivadékai nem szaporodnak, hanem csakhamar elenyésznek.
Mennyi 'ember lakik Konstantinápolyban és külvárosaiban, azt
pontosan nem lehet tudni, 600,000-nek mondják ; azt sem tudjuk, me
lyik népfajta van többségben. Annyi bizonyos, hogy a mohammedánok
nem szaporodnak úgy, mint a többi felekezetek s hogy ők már 20—30
esztendő óta kisebbségben vannak. S Mohammed híveiből a tulajdon
képeni oszmán törökökre talán csak egy harmadrész esik, a többiek
bosznyákok, albánok s Ázsia és Afrika különböző népségeiből valók.
Magában a tulaj donképi Isztambulban, hol azelőtt a görög negyede
ken kivűl keresztény embernek laknia sem volt szabad, a moham
medánok még többségben vannak, de a többi városrészekben a
görögök, örmények és frankok már nagyonis túlnyomók.
A görögség leginkább az Aranyszarv melletti Fanarban,
továbbá Gálatában és Perában, a szárazföld felőli kerítőfal s a Mar
mara tenger hosszában, Szkutari felső kerületeiben s néhány más
külvárosban lakik legtömegesebben. A Fanar a konstantinápolyi
görög pátriárka székhelye s ott laknak a gazdag görög családok. Az
elhírhedt fanarioták a szultánok jóvoltából azelőtt igen nagy befo
lyást gyakoroltak a birodalom összes lakosaira, kik a keleti egyház
hoz tartoznak ; ők zsákmányolták ki a bolgárokat, rumánokat, bosznyákokat stb., mert ezek vallási és egyházi tekintetben a konstantj-

nápolyi pátriárkának voltak alárendelve. A török kormány a
görögkeleti egyház hiveit egy közös nemzetnek vette, s püspökeiknek
a világi ügyek elintézésében is nagy hatalmat engedett át. A püspö
kök adják meg az engedélyt a házasságra, ők bontják fel, ők Ítélnek
az örökösödési és egyéb családi ügyekben s ők ügyelnek fel az iskolákra
és jótékonysági intézetekre. Már pedig a pátriárka a püspöki méltó
ságokat rendesen csak görögökre ruházta, kik azokat meg tudták
fizetni, s ezek aztán kimélet nélkül zsarolták a népet és üldözték a
szláv és rumán nemzetiségeket. Mióta a szerb, rumán és bolgár
egyházak elszakadtak és külön nemzeti metropolitákat nyertek, azóta
a fanarioták befolyása tetemesen csökkent. Ámde élelmességök, lele
ményességek, körmönfont ügyességek, kereskedelmi tevékenységek,
űzérkedési szellemök, a multak emlékezete, a jövőbe vetett reményeik,
nagyravágyó törekvéseik és hazafias érzelmeik most is nagy befolyást
és jelentős szerepet biztosítanak nekik. *)
A örmény nemzet szintén befolyásos és népes, számra nézve
talán a török lakosságot is meghaladja Konstantinápolyban. Legin
kább kereskedéssel foglalkozik. Nincsenek oly nagy reményei és
vágyai, mint a görögségnek, azért leginkább csak anyagi jóllétre
örekszik; tagjai közöl sokan elfeledték nemzeti nyelvöket, s törökül
vagy görögül beszélnek. A zsidók alárendelt szerepet visznek Kon
stantinápolyban, leginkább az Aranyszarv belső végénél elterülő
Balatában laknak.
A frankok a Boszporusz mellékein még nincsenek oly nagy
számmal mint a mohammedánok, görögök és örmények. A moham*) A török és görög ember között igen nagy az ellentét, mely azonnal
feltűnik, ha őket egymás mellett egy kávéházban vagy gőzösön megfigyeljük. A
török — irja de Amicis — mozdulatlan, arczvonásai teljes, gondolatlan nyu
galmat fejeznek ki, vagy ha arcza mégis valamely gondolatot elárul, ez olyan
mozdulatlannak látszik, mint teste. Senkire sem néz, észre sem veszi, hogy más
figyel rája, egész tartása azt mutatja, hogy minden ember s minden dolog, mely
őt környezi, teljesen közönyös előtte ; arczvonásai rabszolgának elszánt szomorú
ságát s egyszersmind kényúrnak gőgjét árulják el ; oly keménységet, zárkozottságot és konokságot mutatnak, hogy őt sem valamiről meggyőzni, sem valamiről
lebeszélni nem látszik lehetségesnek. . . A görög ellenben felette izgékony, s
tekintete és ajka ezer mozdulatai által elárulja azt, mi lelkében történik. Eázza
fejét mint vad állat, arcza ifjúi, néha gyermeki büszkeséget fejez ki ; ha észre
veszi, hogy rá néznek, mindjárt rendbe szedi magát ; mintha mindig valamit
kívánna vagy vais mit képzelődnék ; egész valója öntudatot és becsvágyat lehel ;
rokonszenvet ébreszt bennünk, még akkor is, ha gazficzkónak látszik ; kezet
szoríthatnánk vele, noha erszényünket korántsem biznók rája. .
megérthető, hogy a görög és török teljes szívből gyűlöli egymást.

Könnyen

medánok minden európait, ki nem a Balkáni félszigetről való, frank
nak (frengi) neveznek, legfeljebb még a magyart, kit szeretnek, s a
moszkovot, kit gyűlölnek, különböztetik meg. Európa minden országa
és népe szolgáltat Konstantinápolynak diplomatát, üzletembert és
kalandort. Legnagyobb számmal természetesen az üzletemberek van
nak, a kereskedelmi, ipari és vasúti vállalatok évenkint ezer meg
ezer kereskedőt, ügynököt, mérnököt, tőkepénzest vonnak oda ; olasz,
franczia, angol, német, orosz, éjszak-amerikai egymást hajtva kergeti
szerencséjét. Ok ügyekeznek Konstantinápolyt a nyugati világhoz
kapcsolni ; ők alapították meg a bankokat, a külvárosokban található
gyárakat és műhelyeket s a vasutakat ; a szellemi fejlődést is a fran
kok ügyekeznek előmozdítani, hirlapok, nevelőintézetek s különböző
iskolák alapítása által. De a mi jót és üdvöset a tisztes üzletemberek
létesítenek, gyakran elrontják a diplomaták, kik a cselszövésekben és
ármánykodásokban egymással s a török államférfiakkal versenyeznek.
De nemcsak a diplomaták, hanem a kalandorok s mindenféle megne
vezhetetlen foglalkozású emberek, férfiak és nők, szóval mindazon sala
kok, melyeket az európai társodalmak kivetnek magukból, nagy bajt
okoznak Konstantinápolynak. S e baj annál nagyobb, minthogy a
török hatóságok hatásköre a külföldiekre ki nem terjed, s ügyeikben
csak az illető követek és konszulok intézkedhetnek. Ez iparlovagok,
kalandorok és sokféle kétes jellemű szerencsevadászok gyakran
felette botrányos, minden illemet és erkölcsöt megvető magaviselete
okozza s némileg igazolja is a mélységes lenézést, melylyel az igazi
török az európaiak iránt viseltetik.
A török városi nép a nap legnagyobb részét az utczán és a
bazárban tölti ; a mesterember nyílt boltjában félig az útczán dolgozik,
a török kávéház vendégei szintén félig az utczán ülnek szörpölgetve a
kávét s füstöt eregetve a csibukból ; Konstantinápoly utczai életének
szemlélete azért az idegenre nézve nagyon érdekes. Gálata és
Pera utczái inkább európai és olaszos színnel birnak, a keleti elemet
azokban csak a hamalok (hordárok), szürüdzsi-k (lóhajcsárok) és az
üvöltve kószáló gyümölcsárus ok .képviselik.
A konstantinápolyi élet legnagyobb ütere a kikötő s az Arany
szarvon átvezető széles híd, melyen egy szakadatlanul hullámzó
embertömeg tolong. Ott találkozunk a konstantinápolyi lakosság min
den alakjaival és a török tartományok minden népviseletével. A török
asszonyok beburkolt mumiaszerű alakjai s a katonaság egyenruhái
mellett ott látjuk tarka vegyületben a pusztai arab világosszinű
humuszát, a persa magas süvegét és sötét kabátját, a kis-ázsiai

török nagy turbánját, rövid gatyáját és mezítelen ikráját, a dervisek
szőrhengerét és kámzsáját, az európai kereskedő és divatos török
úrfi párisi öltözetét, a koldusok festői rongyait és mezítelenségét.
Konstantinápoly kivált a krimi háború óta növekedett a
nyugat-európaiak letelepedése következtében ; új tanyák, műhelyek,
falvak, mulatóhelyek, nyaralók, paloták keletkeztek, melyek az
Aranyszarv belső végébe nyíló két völgyön, az úgynevezett Édes vizek
völgyén fel a Belgrád környékén emelkedő erdős magaslatokig, továbbá
a Marmara tenger partján a Héttoronytól nyugatra a vasút mentében,
s délkeletre Kadikőitől, a hajdani Chalkedontól az Iszmiki (Nikomediai) öböl felé terjednek. De a legnyájasabb helységeket, a leg
pompásabb villákat, palotákat, kerteket, kioszkokat, a legjobb
kávéházakat és vendégfogadókat a Boszporus két oldalán találjuk. A
gyönyörű tengerszoros hossza 30 km., közepes szélessége 1,600 m.,
közepes mélysége 27, legnagyobb mélysége 52 m., partjai majd az
egyik, majd a másik oldalon kanyarodnak ki és be, itt jobban köze
lednek egymáshoz, amott megint hátrább vonulva szélesebb tért
engednek a víztükörnek, mely mindig csendes és nyugodt, s melynek
habjait számtalan kaik és sok vitorlás hajó meg gőzös szeldeli min
den irányban. A part széle mindkét oldalon majd lassan és fokoza
tosan, majd hirtelen és meredekül emelkedik 60—100 m. magasságra,
hol a hullámos fönsíkkal összeolvad, mely a tengerág két oldalán
elterül. Bájos apró és nagyocska völgyek vonulnak le a fönsíkról,
mindegyikben szép ligetek, gyepmezők és kertek ékeskednek, legjob
ban a platán- és cziprusfák díszlenek, de a babér- és fügefák s a piniák
is szépen nőnek. S mindkét oldalon a helységek, a villák, a paloták
majdnem szakadatlan sorban következnek egymásután ; az európai
oldalon a palotáiról nevezetes Dolmabagcse és Besiktás után Ortaköi, hol igen szép mecset van, Kuru-Csesme, a sziklafokon épült
Arnauiköi, Belek (hajdan Chelae), Rumili-Hisszár (= európai vár) ;
Balta-Liman, hol Besid pasa szeretett mulatni ; Emirghian, hol az
egyiptomi alkirálynak van szép villája ; Sztenia, hol hajóműhely van ;
Jeniköi ( = újfalu) ; Thempia (hajdan Pharmakia) és Böjükdere
( = nagy völgy) ; az ázsiai oldalon Üszküdar-hoz csatlakoznak :
Bejlerbej, Kandili, Anadoli-Hisszár {— kisázsiai vár), Kanlidzse
Indzsirköi, Bejköz.
}

Legkeskenyebb, csak 550 m. széles a szoros ott, hol a I I .
Mohammedtől épített két vár áll farkas szemet nézve, t. i. AnadoliHisszár és Rumili-Hisszár. Amaz parti lapályon épült, már csak
négy romba dőlt tornyot mutat, emez hatalmas tornyaival a magas-

latra vonul fölfelé, most már szintén roskadozó állapotban van. Mikor
Dárius persa király a szittyák ellen indult, szamoszbeli Mandroklesz
e helyen hidalá át a Bosporust, s itt lehetne legkönnyebben az
Európát Ázsiával összekötő vasút számára is építeni egy hidat. A z
Európai vár fölött látni a jeles tanintézetet, melyet éjszakamerikai
ember alapított (Robert-College).
Bej köz és Therapia meg Böjükdere között a szoros kiszélese
dik 2—3 kmeterre, s partjai ott legszebbek, Bejköznél gyönyörű
völgy nyílik, a Himkiar-Szkeleszi ( = emberölő lépcsője), mely az
éjszakkelet felé eső erdős magaslatokról vonul le, torkolatában szép
palota fekszik, éjszaki oldalán pedig a Boszporus legmagasabb hegye,
a széleshátú, 180 m. magas Jusa-dagh (Jozsue hegye) vagyis az
Óriási hegy emelkedik, melyen nagy mészkőbányák vaunak. Tetejé
ről messzeterjedő gyönyörű kilátás esik. Töve két fokot képez,
melyek között kis öbölke nyílik, az éjszaki fokot Magyar foknak
(Madzsar-Burnu) nevezik.
Therapia és Böjükdere azon helységek, melyekben a legszebb
nyaralókat s a legjobb vendégfogadókat találjuk. Kivált az európai
követek s Konstantinápoly előkelő keresztény családai szeretik
ott a nyarat tölteni ; az odább délre eső helységekben a forróság
sokkal nagyobb, mint ott, hová a Fekete tenger felől fúvó hűs
szellő, mely déltájban kerekedik fel, akadály nélkül eljuthat. Böjükderénél mutatják a hét óriási platánfát, melyek árnyékában
állítólag már Bouilloni Godofréd, az első keresztes had vezére, pi
hent meg.
Odább éjszakra ismét összeszűkül a szoros s a két oldalon
megint egy-egy régi vár komorkodik: Rumili-Kavak és AnadoliKavak ; ezeket még a genuaiak építették. E várakon túl a tájkép
egészen megváltozik ; a Marmara tengertől odáig mindenütt árnyé
kos ligetek, virágos kertek, zöld pázsit foglalják el a magaslatokat,
lejtőket és völgyeket, a törökök kímélik a fákat, nem pusztítják az
erdőt, az állatokat sem bántják. Vad gerliczék seregesen lepik el a
cziprusok lombos ágait, a paloták és mecsetek kupoláit galambok
repkedik körül, a kertekben és ligetekben fülemilék, csízek, pintyőkék
zengicsélnek. Konstantinápoly tói éjszakra még rengeteg erdőség
van ott, hol Belgrád helység fekszik, melyet a töröktől a Duna
melletti Belgrádból oda telepített bolgárok alapítottak. RumiliKavak és Anadoli-Kavaknál a tájkép más jellemet ölt, az árnyékos
ligetek eltűnnek s kopár és meztelen sziklatetők szegélyezik a ten
gerszorost. Mig a Marmara tengertől kezdve az említett várakig a

szoros mindkét oldalán az agyagpala, homokkő és mészkő uralkodik,
mely rétegek a devoni képződményhez tartoznak, ott trachitféle
kitódulási kőzetek váltják fel, melyek a Fekete tengerig terjednek s
a szoros elején levő Küanéi vagyis Szimplegadi sziklás szigetkéket
is alkotják, melyek az Argonauták járatából ismeretesek.
Az egyik szirt 60 méternyire emelkedik ki a tengerből, lapos
tetejének körülete 40 m.
A szoros bejárásánál az európai s az ázsiai oldalon egy-egy
világító torony s ágyúkkal megrakott várak vannak.
A trachit kőzetek s a régi devoni rétegek, melyeket a tenger
szoros ketté szakít, az európai oldalon nyugat felé körülbelől odáig
érnek, hol Athanazius kőfalának maradványai húzódnak el a M a i 
mara és Fekete tengerek között. Azután nyugat felé harmadkori,
sőt negyedkori rétegek következnek, melyek a tengerszoros mellékein
levő régibb képződményeket az Isztrandsa hegység kristályos kőzetei
től választják el. E földtani viszonyok bizonyítják, hogy a konstanti
nápolyi félsziget hajdan Ázsiával volt összekapcsolva.
A tengerszorostól Thrákia partja éjszakkeletre húzódik min
den tagozódás nélkül, egyetlen alkalmas kikötővel sem kínálkozik,
azért a régi időben ott csak két város volt, »Phinopolis«, mindjárt a
szoros közelében és »Salmydessos«, a mostani Midia helyén. Odább
éjszakra Agaihopolis (törökül Achtebolu) fekszik, mely szintén csak
jelentéktelen tengeri város.
Isztambultól délkeletre, a kis-ázsiai part közelében egy kis
szigetcsoport fekszik, melynek neve a régieknél »Demonesi« ; utóbb
Papadanizia és Prinkipo szigeteknek nevezték el (törökül KizilAdalár, vagy Papasz-Adasszi). A csoport négy nagyobbacska s né
hány apró szigetből áll ; mindannyian szép gömbölyded hegytetők,
devoni mészkő alkotja. Proti szigetkét 130 m. magas kétcsúcsú domb
képezi, délkeleti oldala nagyon meredek, éjszaki lejtője szelídebb, s
ott egy kis falu van. Antigoni a második sziget, kevesbbé kopár ;
délkeleti oldalán egy kis falu és kolostor van. Khalki a harmadik
sziget jóval nagyobb és szép erdő ékesíti ; jókora helység van rajta s
ebben papnevelő intézetet, görög kereskedelmi iskolát és török tenge
részeti iskolát találunk. Prinkipo a legnagyobbik s legkellemesebbik ;
több kolostor van rajta, partjait nyaralók és tengeri fürdők foglalják
el. — A vagyonos görög családok e szigeteken s kivált Prinkipón
szeretik a nyarat tölteni.
A vasút Konstantinápolyt a Héttorony váránál hagyja el s
egy darabig a Marmara tenger éjszaki partját követi. Kücsük-Csek-

medzsénél az ottani laguna miatt éjszakra kanyarodik ; odább nyu
gatra egy más laguna van, e mellett Bőjük-Csekmedzse s éjszaki vé
gétől nem messze Csataldsa városka fekszik.
A Csekmedzsei lagunáktól nyugatra a Marmara tenger éjszaki
partja csak két ívalakú bekanyarodást mutat ; az egyiknél Szilivri
(hajdan Selembría) a másiknál Rodoszto, a két bekanyarodás közötti
földcsúcson pedig Eregli (Heraklea) városok fekszenek. Köztük Bodoszto (Bisanthe, utóbb Rhaedestus) a legnépesebb és legélénkebb,
szép kertekkel környezve; ez volt a bujdosó II. Rákóczy Ferencz száműzetési helye, innen írta Mikes Kelemen megható érzelmes leveleit.
Rodosztóig a part alacsony és fiatalkori rétegekből alakúit ;
onnan kezdve magasabb és délnyugati irányban húzódik ; a TekirDagh (Szent hegy) nevű hegysor szegélyezi, melynek szürkés gránit
tetői 550—570 m. magasságra emelkednek és csak helyenként van
nak cserjékkel és gyeppel befedve.
E parti hegységhez csatlakozik a hosszan elnyúló, kevéssé
tagolt félsziget, melyet a régiek thrák Kherszonézusnak neveztek,
most pedig fővárosáról Gallipoli félszigetnek nevezünk. Kis-Ázsiától
egy hosszú tengerszoros választja el, a Helleszpontus, a Dardanellák *)
szorosa (törökül Bahr-Szefid vagy Ak-Deniz Boghaz), mely 68 km.
hosszú; közepes szélessége 4000,legkisebb szélessége 1950m., legna
gyobb mélysége 97 m. A félsziget nyugati oldalán a jóval szélesebb
és mélyebb Xéroszi (hajdan Melas) tengeröböl van. Ezen tengerszo
ros korántsem oly változatos és bájos, mint a Boszporus ; szintén
folyó völgyére vall, de partjai nem oly festőiek s nagyrészt puszták
és meztelenek.
Éjszaki részében az ázsiai, déli felében az európai part kie
sebb; mindkét oldalon földsánczok, ágyútelepek és várak vannak,
melyeknek ágyúi keresztúzbe fogják az elmenő ellenséges hajókat.
A Gallipoli félsziget nem nagyon hegyes és sziklás, nincsenek
rajta jókora emelkedések, csak közepe felé és nyugati partján van
nak tetemes magaslatok, keleti partja egészben véve menedékes és
lapos, csak itt-ott egyes helyeken emelkedik egy-egy meredek szikla
fok. Eleintén az ázsiai part sokkal kellemesebb látványt nyújt mint
az európai ; amaz mindenütt be van fásítva s a parti dombok mögött
400—500 m. magas hegyek kéklenek ; szőlőkertek, cserjék és fák
borítják a magaslatokat, ellenben az európai parton, mely merede
kebb, csak kopár elhagyott sziklahalmok mutatkoznak.
*) L. Erödi Béla ; A Dardanellák,
312. s k. 1,

Földrajzi Közlemények, V. köt.

Gallipoli (hajdan Kallipolis, törökül Gelibolu) a Helleszpontus legéjszakibb szélén fekszik, két nagy kikötővel bir ; fekvése és
vidéke szép, de utczái szűkek és piszkosak ; mecsetei, közkútai csi
nosak, kupolás bazárjai terjedelmesek. Kereskedése élénk, igen ke
vert népessége vagy 30,000 lélekre rúg. Sok érdekes romja a régi
korra és a császárok idejére emlékeztet. Ez volt az első város,
melyet a törökök 1357-ben Európában elfoglaltak.
Nem messze innen van a Ghazilar-iszkeleszi (Hősök átkelője)
hegy fok, hol Orkhan fia, Szulejman, nyolcz van válogatott török vitéz
zel 1356-ban a tengerszoroson átkelt és Czimpe (most Dsemenlik)
váracsot elfoglalta. Onnan indult ki Gallipoli elfoglalására.
Az ázsiai oldalon Lapszaki (hajdan Lampszakus) város fek
szik szép olajfák és szőlők között, a háttérben erdős magaslatokkal ;
az európai parton e várossal szemben az Aegoszpotamosz ( = Kecs
kefolyó, törökül Karaova szuju) foly, melynél Lysander az athenai
hadat megsemmisíté ; a spártaiak e győzelme a Peloponnészusi há
borúnak véget vetett. — Alább az európai oldalon egy mély öbölke
van, az ázsiai parton pedig a Nagara Burun, vagyis Abydoszi fok
nyúlik a tengerszorosba. Ott volt az európai oldalon Szesztosz, az
ázsiai parton Abydosz, a Hero és Leander szerelméről elhiresedett
két város. *) Ott kelt át Xerxes roppant hadával két hajóhidon
(400 Kr. e.) s ugyanott Nagy Sándor kelt át (334 Kr. e.), mikor a
persa birodalom meghódítására indult el.
Nagara Burun meg van erősítve és ágyúkkal megrakva. Azután
a szoros kiszélesedik, de Majdosz városka közelében megint össze
szűkül, s ott vannak azon várak, melyeket az európaiak Dardanel
láknak neveznek ; a törökök az ázsiai várt Csanak-Kalenak (Cserépvár) vagy Kale-Szultaniének, az európait Kilid-ul-Bahrnak (tenger
kulcsa) nevezik. Az előbbi sík téren fekszik ; a tengerszoros legjelen
tősebb vára, rendesen 196 darab ágyúval van megrakva. Aljában
terjed el a hasonnevű város, melynek lakosai sok cserépedényt, külö
nösen híres vízkorsókat készítenek. Kilid-ul-bahr az európai oldalon
a legjelentősebb vár, magasabban fekszik, mint az ázsiai, szikla
alapja meredekül emelkedik ki a tengerből, rendesen 155 ágyúja
van. A két vártól éjszakra és délre levő földhányásokat és sánezo*) Leander az abydoszi partról minden éjjel átúszott a szesztoszi parton
rá várakozó Herohoz, egy téli éjszakán a hidegtől és vihartól megviselve kime
rült s a tenger habjaiban lelte halálát ; holttestét kidobták a hullámok a szesz
toszi partra. — Byron angol költő 1810. júl. 3-kán utánozva Leandert, egy óra
tiz perez alatt átúszta e helyen a tengei-szorost.

kat részben 177 0-ben báró Tott tervezte és építtette ; maga a két vár
II. Mohammed parancsára épült Konstantinápoly megvétele után.
A félsziget végcsúcsa hegyes ékként nyúlik a tengerbe s a me
redekül kiálló szirtek jó védő állást nyújtanak a támadás ellen. A
szoros bejárását két vár védelmezi, az ázsiai parton a Kum-Kale
(Homokvár), az európain a Szedd-el-bahr (a tenger gátja), mely a
félsziget déli csúcsán épült. Kum-Kale a Jeni-Sehir (Újváros) lapályán a tengerbe szakadó Mendere Szuju (Szkamander) által lerakott
homokos területen fekszik. Mind a két vár 1659-ben IV. Moham
med idejében épült. Jeni-Sehir az ókori »Sigaeum« helyén, magas
dombon terül el, csinos kis város.
A szultán különös engedelme nélkül hadihajóval nem szabad
a Dardanellákon áthajózni, a várak és ágyutelepek összesen több
mint 800 nagy ágyúval vannak megrakva. Mindazonáltal Elphinstone orosz admirális 1770-ben, Duckworth angol admirális pedig
1807-ben átsurrantak hadihajóikkal s aránylag csekély kárt szen
vedtek.
Thrákia déli oldala az Egéi tenger mentében a Xéroszi öböl
től nyugatra húzódik ; a part alacsony s néhol mocsáros. A Maricza
deltájánál Enosz fekszik ; festői fellegvára, tornyai és kerítőfala tanú
sítják, hogy hajdan jelentős város volt, most kikötője el van zátonyosodva.
Dede-Aghacsnál, hol a vasút éri el a tengert, mesterséges kikö
tőt építettek. Odább nyugatra esik Makri s a Homérosz említette
»Ismaros« (most Frenkunar) aljában épült Maronia; e városkáktól
nyugat felé Thrákia partja majdnem egészen puszta és néptelen. A
Burnu lagunán (lacus Bistonis) túl a Meszta alsó folyása szintén
puszta lapályt szeldel, torkolatától keletre hajdan Abderá feküdt.
A régi Thrákia és Makedonia határát a Nesztus jelölte meg ;
torkolatától nyugatra félkerek öböl van, ettől kezdve a part maga
sabb és változatosabb ; egy éjszakkeletről délnyugatra csapó alacsony
hegysor szegélyezi. Az öbölnél Kavala fekszik, régi várral és kerítőfalakkal megerősített város, tetemes kereskedéssel, két jó kikötővel.
Helyén »Neapolis« feküdt, mely Filippi tengeri városa volt. Ezt a
Füippit a hajdani »Krenidesz« helyén II. Fülöp makedoni király
alapította s birodalma egyik legerősebb városává tette vala. Pál
apostol ott hirdette a keresztény vallást. Közelében esett meg a
csata, melyben Augusztus a köztársasági párt vezéreit, Brutust és
Kassziust legyőzte. Omladékai Felibedzsik falu helyén, a laguna
éjszaki oldalán láthatók, melynek déli oldalán Provista fekszik.

Odább nyugatra azon hegycsoport emelkedik, melyben hajdan
gazdag aranybányák voltak, a régiek Pangaiosznak nevezték, mos
tani neve Pernar vagyis Pilav-Tepe, magassága 1875 m. E neveze
tes hegycsoportot juruk-törbkök népesítik, kik még most is nomád
életet folytatnak. Aljában hajdan Oesyme, Apollonia, Eion görög
tengeri városok feküdtek, most csak Orfani vagyis Rufani városka
van ott, a Sztruma torkolatától keletre. Eion a Sztruma torkolatá
nál feküdt, a középkorban helyén a velenczeiek »Contessa« várost
alapíták, most már ez is romba dőlt ; ott hol a folyó a Tachino (haj
dan Prasziasz) tóból kifolyik, Amphipolis, a vidék legvirágzóbb
görög városa feküdt, helyét Neokhori falu jelöli meg.
A Sztruma és Vardar torkolatainak öblei között ama félsziget
nyúlik ki, mely dús tagoltságánál és szelid éghajlatánál fogva Görög
ország legdélibb félszigetére, Peloponnészusra, emlékeztet és Makedonia belföldétől nagyon elüt. Éjszaki részét 1040—1190 m. magas
erdős és érczekben gazdag hegy sorok borítják, melyek dél felé ala
csony partvidékké és tágas völgyiapályokká letörpülnek. Két öböl,
a Kasszandrai és Hagion-Oroszi a félszigetbe van bevágódva, úgy
hogy az három hosszú földdarabot nyújt ki a tengerbe, mint kéz az
ujjait. Ezek délkeletre csapnak, mint maga a fő félsziget ; ott hol
ezzel összefüggnek, csak nagyon keskenyek, azután jobban kiszéle
sednek. A nyugati fiók félsziget, Kasszandra (hajdan Paliéné), lapá
lyos, nagyon termékeny, kivált jó bort terem, csak déli partja köze
lében vannak 330 m. magas dombjai ; partja szabályos, alig van egy
alkalmas kikötője. A középső fiók félsziget, Longosz (hajdan Szithonia), sokkal hegyesebb, magaslatai a 800 m. magasságot is elérik,
partja csipkés, néhány öbölkével van kivagdalva, melyek alkalmas
kikötőül kínálkoznak.
A keleti földnyelv, Hagion-Orosz (hajdan Akté), sűrű és buja
erdővel fedett hegygerinczből áll, melynek mindkét oldalát számos
völgy és szakadás szeldeli ; ezekben hűs források és csergedező pata
kok mormolnak, a közöttük levonuló hegyágak szirtes meredélyek
kel végződnek, melyekről messzeterjedő elragadó kilátás esik a ten
gerre és környező szigetekre. Ez erdős szakadékos földdarab mint
egy 45 km. hosszú és 7 km. széles, a fő félszigethez csak igen kes
keny és alacsony földnyakkal csatlakozik, melyet • Xerxes — mint
mondják — hajózható csatornával átvágott, — délkeleti végén pedig
egy merészszabású, meztelen fehér márvány sziklakúpra támaszko
dik, mely a mély tenger hullámaiból szédítő meredekséggel 1935 m.
magasságra emelkedik ki.

Ez az Athosz, most Athonasz, melyet Dinokrates Nagy Sándor
óriási képszobrává akart kifaragni ; tetején hajdan a thrák Jupiter
roppant képszobra állott, most Szűz Mária égbemenetelének kápol
nája koszorúzza. Az erdős hegygerincz pedig a Szent hegy (HagionOrosz), a hajoriták (szentek) és kalugyerek (jó atyák) lakóhelye, a
görög szerzetesek és remeték paradicsoma, melyből minden női
teremtés ki van zárva. Több mint 20, magas kőfalakkal és tornyok
kal megerősített, monostor és számtalan remetelakás van ott a Szent
hegyen elszórva, vagy 3000 szerzetes és remete lakik bennök. Szen
tekből álló községet, a többi világtól teljesen elzárt külön világot
akartak ott alapítani, melyben a társadalom egyedüli alapjai a
keresztény lemondás, a magában tűnődő és szemlélődő élet legye
nek. A szerzeteseknek, szabályzatuk szerint, naponkint 8, éjjelen
kint pedig 2 óra hosszat kell imádkozniok, alig van tehát idejök
valami szellemi vagy anyagi munkát végezniök. Ez a bizanczi egy
ház nagy hit- és vezeklés-intézete, ez ama görög kolostori állam,
mely a keleti világ kolostorainak legtiszteltebb és legszentebb köz
pontja. E szerzetes világ egészen önállóan és függetlenül kormá
nyozza magát, a török kormánynak csak némi adót fizet. Az első
kolostorok 968-ban támadtak, a görög császárok gazdagon megaján
dékozták. Leggazdagabbak és legfényesebbek Laura, Batopedi,
Sz. Dénes és Xeropotamosz kolostorok. Szimopetra a nyugati par
ton egy meredek sziklafokon épült, úgy hogy alig lehet hozzáférni.
A félsziget főhelysége Kariaesz, melyben Protaton kolostor van. *)
Makedonia e félszigetén legelsőben az euboeai Chalkisz alapí
tott görög gyarmatokat, azért Chalkidikének nevezték el. A legneve
zetesebb görög városok Potidaea és Olinthus voltak, amaz a nyugati
földnyelv legkeskenyebb részén feküdt, emez odább éjszakra épült.
A középső földnyelv délnyugati szélén Torone, keleti oldalán pedig
Szingusz feküdt, e városokról nevezték el a két öblöt.
Chálkidikétől keletre a thrákiai part előtt négy jókora sziget
nyúlakodik ki az Égéi tengerből : Thaszosz, Szamatráki, Imbrosz és
Limnosz; az utóbbi a legnagyobbik (440 • km.) s legnépesebb,
Szamatráki pedig a legkisebbik (170 • km.). Geológiai tekintetben
egészen külünböznek Thrákia partvidékeitől, magas sziklás szigetek,
Thaszosz legmagasabb hegye 1060 m., Szamatráki hegye pedig fön
séges trachit kúp, az Athosznak hasonmása s 1600 m. magasságot
*) Falhnerayer

: Fragmente aus dem Orient, 2. Auflage, Stuttgart, 1877.

ér el. Tehát a görög tenger kis szigetei közöl Szamatráki a legma
gasabb. Imbrosz hegyormai alacsonyabbak, de szintén érdesek és
élesek. Limnosz sokkal alacsonyabb, mindazonáltal az is vulkáni
eredetű, mert jobbára fehér tajtkőből áll. Szamatráki hegye, melyet
a régiek Szaokének neveztek, (mostani neve Fengári), kialudt vul
kán, kráterrel a csúcsán. Onnan messzeterjedő kilátás esik körös
körül ; Pozeidon onnan nézte a hellének és trójabeliek küzdelmeit,
sűrű tölgyerdőiben a kabirok ünnepelték rejtélyes istentiszteletöket.
De mióta a pogány istenek eltűntek, a sziget? pusztulásnak indult,
partjait csak szegény halászok és szivacs-szedők látogatják. Thaszosz
is elvesztette egykori nagy jelentőségét ; hajdan gazdag aranybányái
voltak, melyeket már a fönikeiek aknáztak, most csak márvány
bányáit és vasérczeit fejtik még. Limnosz vagyis Sztáliméne, vala
mennyi közöl a legtermékenyebb, noha majdnem egészen erdőtlen,
de sok gabnát terem, sok birkát táplál legelőin, az orvosszerűi hasz
nált »pecsetes földet« (bolus, veres agyag) is szolgáltatja.
A szigetek lakosai majdnem kizáróan görögök. Thaszosz leg
nagyobb helysége Volgaro, Szamatrákié Khora, Imbroszé Kasztron;
Limnosz nyugati szélén szintén Kasztron, a déli oldalán bevágódott
öbölnél pedig Mitropolisz fekszik.
E szigetektől délre az Evsztratiosz vagyis Aisztrati szigetke
nyulakodik ki a tengerből, néhány száz görög lakik rajta.
Visszatérvén a szárazföldre, a Sztruma termékeny lapályán
Szereszt találjuk, a Tachino tó éjszaki oldalán. Ez a török biroda
lom egyik legnépesebb és legélénkebb városa, lakosai különösen
dohányt és pamutot termesztenek s pamutárúkat gyártanak. Szeresz
a termékeny és jól művelt lapály közepén fekszik, köröskörűi nagyon
sok falu van, melyeknek lakosai kivált dohányt, pamutot és rizst
termesztenek. A szomszédos magaslatokról tekintve az egész lapály
egy roppant nagy városnak látszik kertek közepett ; baj az, hogy e
szép vidék egészségtelen. Kelet felé Drama, éjszakra pedig Demirhisszár szintén jelentős helységek.
Odább éjszakra Nevrekop a Meszta völgyében, Melnik pedig a
Sztruma völgyében a főhelyek.
Dzsumája, ugyancsak a Sztruma völgyében közel Bolgár
ország határához fekszik, meztelen hegyektől környezett szurdok
ban, vászoniparral és dohánytermesztéssel, környékén hőforrások
fakadnak s a városban is van egy fürdő. Lakosai túlnyomóan mo
hammedánok.
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Pecsova, amattól délnyugatdélre esik, csinos kis város, lakosai
szintén leginkább mohammedánok, kik árpát, rozsot és búzát ter
mesztenek.
Szalonik (törökül Szelanik, bolgárul Szolún), a Chalkidike
nyugati oldalán elterülő nagy tengeröböl éjszaki végénél, a Vardar
torkolatától keletre fekszik. Környékén melegforrások fakadnak,
azért Thermának nevezték hajdan. Ezt Kasszander 315-ben Kr. e.
újra fölépítteté és megnagyobbítá s felesége, Nagy Sándor nővére,
nevéről Thesszalonikének nevezé el. Az új város a rómaiak uraikor
dása alatt is virágzott, sőt még a Kr. utáni IV. században is az
ország legnépesebb városa volt. 904-ben a szerecsenek (arabok),
1185-ben Tankred normannjai foglalák el s nagy pusztítást míveltek
benne. Utóbb a velenczeiek, 1430-ban pedig a törökök birtokába
került a város.
Szalonik az országnak fő tengeri városa Konstantinápoly után ;
szépen fekszik, házai a tenger felől körszin alakjában fokozatosan
emelkednek, a város mögött a legmagasabb ponton régi vár fekszik,
honnan a fehérlő rovátkos és tornyos kerítőfalak a tengerig húzód
nak. E kerítőfalak, a kupolás mecsetek és karcsú minaretek, a sötét
cziprusfaligetek festői látványt kölcsönöznek a városnak, de belseje
nem felel meg az utazó várakozásának. Utczái, mint a keleti váro
sokban szokás, szabálytalanok, szemetesek és piszkosak, házai job
bára nyomorult fakunyhók. Mecsetei közöl legnevezetesebbek a
rotunda, mely Trajan idejében épült s a római Pantheonra emlékez
tet ; az Aja-Szófia, mely szintén keresztény templom volt s talán
Jusztinian idejében épült, mindazáltal benne mutatják a szószéket,
melyről Pál apostol Isten igéjét hirdette ; Sz. Demetrius mecsetje,
mely azelőtt a thesszalonikai metropolita főegyháza volt ; s az EszkiDzsumá mecset, mely Vénusz temploma helyén épült. A város főutczája az, mely rajta nyugatról keletre végig vonul, s mely talán a
Via Egnatia helyét foglalja el ; ezen utcza keleti és nyugati végén
egy-egy diadalkapu látható, a keleti Nagy Konstantin, a nyugati
talán Antonius és Octavianus tiszteletére épült. A kerítőfalak a
középkorban épültek cziklopi alapfalakon. A várat a velenczeiek
építették, régibb alapokon; hét toronyból" áll ; udvarában ókori osz
lopok s egy diadalkapu maradványa láthatók.
Szalonik öble és kikötője elég kényelmes és biztos, kereske
delme tetemes ; kétségkívül új lendületet fog venni, ha a tervezett
vasutak majd elkészülendnek. A város lakossága nagyon kevert,
túlnyomók a törökök és görögök. Zsidók is aránylag nagy számmal
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laknak itt ; Spanyolországból szakadtak ide. Szalonik a környékén
levő mocsárok miatt szintén egészségtelen, nyáron, a ki szerét
teheti, elhagyja a várost s a nyugat felé eső egészségesebb Kalameriába menekül. Általában az Égéi tenger éjszaki partvidéke a sok
öböl és mocsár miatt egészségtelen.
Janicza (törökül Jenidzse-Vardar) a Kolodej mocsárja éjszaki
oldalán ; e város és Neokhori falu között vannak azon maradványok,
melyek a makedoni királyok régi fővárosának,-sPellának helyét mu
tatják. Régibb fővárosuk Aegae, utóbb Edessza, az odább nyugatra
eső hegyes vidéken feküdt, ott, hol most az utazóktól annyira dicsért
Vodena van, a Kolodej szép vízesésénél, honnan gyönyörű kilátás
esik a környező termékeny vidékre, a parti lapályra és a tengerre.
Verria (Berroea), az Indzse-Karaszú közelében fekvő iparos
városka. Odább délkeletre Kitrosz és Katerina városkák vannak, az
előbbi a hajdani »Pydna« helyén épült, mely városnál a rómaiak a
makedoni hadsereget tönkre tették (168 Kr. e.)
Szervia (törökül Szelvidzse), csinos kis török város, görög
metropolita székhelye, ki azonban rendesen az odább éjszaknyugatra
fekvő Kozanében lakik ; ez csinos, élénk és iparos város, szép magas
harangtoronynyal, melyről szép kilátás esik az Olimpra és a Haliakmon völgyét berekesztő hegyekre. Kozane lakosai túlnyomóan
görögök.
Satiszta, szintén élénk városka, jeles bort termeszt.
Kasztoria (hajdan Keletron) a róla nevezett tó nyugati oldalán
levő félszigetkén épült ; fekvése nagyon festői.
Florina, odább éjszakra, jelentős város, kúphegyen épült vár
ral, lakosai többnyire mohammedánok.
Bitol vagyis Bitolia (törökül Monasztir) a tartomány fővárosa,
de csúnya és ronda fészek; meg van erősítve, várának bástyáiról
szép kilátás esik a Periszteri hegységre ; a város tágas és termékeny
lapályban fekszik, s az éjszaki Albániába vivő út felett uralkodik ;
kereskedése tetemes, ipara is jelentős, bazárjában több mint 2000
árúsbolt van ; lakosai jobbára bolgárok és görögök.
Ochrida, a róla nevezett tó keleti oldalán nagyon szépen fek
szik két vár között, termékeny és jól mívelt vidéken, jelentős iparral
és kereskedéssel ; hajdan bolgár metropolita székhelye volt ; lakosai
jobbára bolgárok és görögök.
A szomszédos -Sztruga helységben nagy vásárok tartatnak.
Prilep (törökül Periepe) nagy területet foglal el, házcsoport-
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jai szét vannak szórva, sok templom és mecset van benne. Környékén egy begyen Marko Král várának romjai láthatók.
Stip vagyis Stiplye (törökül Istib) a Bregalnicza mellett, szép
és iparos város, nagy bazárral, sok mecsettel és szökőkúttal.
Velezse (törökül Köprülü), a Vardar mellett, szintén jelentős
kereskedő város.
Szkopje (törökül Usküb), a Vardar mellett, Kumanova, odább
éjszakkeletre, Karatova, az utóbbitól keletre. Karatova környékén
ezüsttartalmú ólomérczek vannak. E várostól délnyugatra Velezséig
terjed el ama cserjés és csak sovány legelőket szolgáltató térség,
melyet a bolgárok Ovcsepolyének, azaz Juhmezőnek, a törökök
pedig Musztafa-Ovaszinak neveznek. A Bregalnicza és Psina veszik
körül.
Kacsanik a Sár- és Kara-Dagh közötti szép völgyben, a vasút
mellett ; Tetovo (törökül Kalkándeleh) a Sár-Dagh déli oldalán ;
Priszren vagyis Priszrendi, ugyanazon hegység éjszaki oldalán a
tartomány egyik legszebb és legiparosabb városa, élénk kereskedés
sel, hegyen fekvő várral ; lakosai túlnyomóan szerbek.
Diakovo, odább éjszaknyugatra.
Pees vagyis Ipek, szép vidéken, a Bisztricza mellett, csinos
város, a szerb pátriárka régi székhelye ; lakosai jobbára szerb moham
medánok, kik sok gyümölcsöt, selymet és dohányt termesztenek.
Pristina a Rigómezőn egy dombon fekszik, O-Szerbia legjelen
tősebb városa, hol Felső-Albánia, Bosznia, Szerbia és Makedonia
útjai találkoznak.
Mitrovicza, a Szitnicza és Ibar egyesülésénél, most a Ruméliai
vasút végpontja.
A Novipazári szandsák egyéb nevezetesebb városait már meg
említettük. (Lásd Bosznia és'Herczegovina városait.)

III.
Albánia földalakulata, partvidéke, hegyei, folyói, lakosai, helységei, az uj
politikai határ Görögország felé.

Montenegrótól délre az Artai öbölig Albánia *) terjed el.
Éjszaki része az Avlonai öbölig hajdan Illiriához tartozott, déli
*) Albánia, Albani, Albain a kelt Alb

vagy Alp szótól származik, mely

magas hegyet, havast jelent. Epirus annyi mint szárazföld, így nevezték el
Korfu sziget lakosai az átellenben esíí földséget. Az albánok magokat skjipe-
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részét Epirusnak nevezték. Albánia a Balkáni félszigetnek az a
tartománya, mely az idők folyamában legkevesebb változást szenve
dett. Az ókori műveltség körébe csak partvidéke és déli része, t. i.
Epirus vonatott vala be, ott elsőben görög gyarmatok, azután római
városok virágoztak ; a középkorban a partvidékek birtokáért a bizancziak, normannok, velenczeiek, szerbek és bolgárok ontották verőket,
a sok háborúban a régi városok lassankint elpusztultak, végre az
egész tartomány a törökök birtokába jutott. A£íg a partvidékeken
nagy események és sokféle változások történtek, a beljebb eső zord
hegyes vidékeken a régi nyerseség változatlanul megmaradt a mai
napiglan. Az ottani lakosokat a műveltség szelleme sohasem járta
át, fő időtöltésök mindig a háború maradt, erkölcseiket és szokásai
kat a török uralkodás sem változtatta meg.
A Bojana (hajdan Barbana) torkolatától kezdve a tengerpart
mindenütt lapályos ; a kinyúló földnyelvek között csak ívalakú öbölkék mutatkoznak, melyek csak kevés helyen szolgálnak kikötőül ; a
partvidéki lapály hátterében fokozatosan emelkedő hegyek dombo
rodnak, melyek közöl a Drin (hajdan Drilon), Matya (hajdan Mathis),
Skumbi (Genusos), Szemeni (Apsus), Viasza vagyis Vovusza (Aous)
s más kisebb folyók jutnak a síkságra. E partilapály a Skumbi és
Viósza között legnagyobb kiterjedésű, s ott legtöbb és legnagyobb
parti tó és mocsár van rajta, melyek veszedelmes lázakat okoznak.
Leghíresebb és legfényesebb város az egész partvidéken »Dyrrhachium« volt, mely a kerkürabeliektől alapított Epidamnosz mel
lett keletkezett. Ez volt kiindulási pontja a »Via Egnatiá«-nak,
mely az egész félszigeten át Thesszalonikéba s onnan Philippi, Trajanopolis és Hadrianopolis városokon át Konstantinápolyba veze
tett. Rómából Brundusiumon (most Brindisi) át négy nap alatt
lehetett »Dyrrhachium«-ba utazni. Itt tehát kelet és nyugat népei
találkoztak és cserélték ki árúikat. A gazdag és népes kereskedő
város néhány századig virágzott, de a Kr. u. Vl-dik századtól kezdve
hanyatlani kezdett ; elsőben a szlávok és bolgárok, azután a norman
nok, velenczeiek, albánok szorongatták, 1503-ban a törökök foglal
ták el. A mostani városka, melyet a szlávok Dracs-nak, az olaszok
tároknak, hazajókat Skjiperinek, Skjiperiának nevezik. Ezt az elnevezést a
»skjip« szótól származtatják, mely némelyek szerint sziklás hegyet, mások sze
rint sast jelent. Kiepert szerint a skjip szó annyi, mint skjipoig, azaz »értem« ;
a sziklát skep vagy skembnek nevezik. A törökök arnautoknak nevezik az albá
nokat, ez a bizancziaknál használt arvaniti szónak az elferdítése. A szlávok
arbanasi-knak nevezik, ebből lett a magyar orbonás,

Durazzónak neveznek, csak nyomorult falu ; a régi városnak egykori
nagyságát csak omladékai hirdetik, régi kikötője egészségtelen mo
csárrá lett, mely Dracstól éjszakra terűi el.
A Skumbi torkolatától délre eső elhagyatott tengerpart a
Viósza torkolatáig egészen érdektelen, csak a Szemeni torkolatánál
kezdődő mocsáron túl emelkedő dombsor vonja magára figyelmün
ket, a dombon kolostor áll, melynek neve Pollonia, ez tartja meg
emlékét Apollonia városnak, melyet a korinthusbeliek alapítottak
vala. A régi városból csak egyetlen oszlop maradt meg.
A Vojusza torkolatán túl a tengerpart alakja megváltozik,
elsőben kerek öböl mutatkozik, mely csak keskeny csatorna által
függ össze a tengerrel, azután a part délkeletre kanyarodik s tágas
öböl nyílik, melynek keleti és nyugati oldalán sziklás magas part
emelkedik. Az öböl nyugati oldalán egy földnyelv nyúlik el, mint
óriási sziklagát. Ez a Glossza fok (olaszul Linguetta, hajdan Pro
montorium Acroceraunia), legéjszakibb tagja a Chimara vagyis
Csika hegységnek (hajdan Montes Acrocerauni). E sziklás föld
nyelvvel a Balkáni félsziget leginkább közeledik az Olasz félsziget
hez, közte és Otranto között a tenger szélessége csak 72 km., mély
sége is aránylag csekély.
Az öböl éjszakkeleti oldalán Avlona (olaszul Valón) városka
fekszik, erről neveztetik el az öböl. A tenger felől csak néhány
minaretjét látjuk a most jelentéktelen városnak, mely a középkor
ban egy ideig szerb fejdelemség fővárosa volt. A város környékét, s
az egész öböl partjait olaj faligetek, platán- és cziprusfák ékesítik, a
meredek sziklatetők ellenben meztelenek.
A part a kopasz Glossza foktól délkeletre vonul, mindenütt
meredek és tagolatlan, a hegység közvetetlenűl a kék tenger habjai
ból mered fel, mint óriási kőfal, szaggatott ormokkal és csúcsokkal,
ezek közöl némelyek a 2000 métert is elérik. Apró öbölkék csak
Chimara falu közelében mutatkoznak, onnan dél felé a hegység las
sankint letörpűl. A meredek sziklahegység körül gyakran dühöng
nek a viharok, czikáznak a villámok és dörög az ég. S mikor a fel
korbácsolt tenger hullámai a hegység lábát ostromolják, ormait
pedig a villámok hasogatják s az égiháború az egész vidéket remeg
teti, akkor könnyen elképzelhetjük magunknak, hogy a régiek
a mennyköveket szóró Jupiter székhelyét miért tették oda a villám
ütötte hegységre.
Míg éjszaki Albániában a lapályos parton túl s az erre nyíló
völgyeken fölfelé messzire elláthatunk az ország belsejébe, itt a

parti sziklafal egészen elzárja tekintetünket s nem is gyaníthatjuk,
hogy a vad hegyes vidékén túl termékeny és jól művelt völgyek,
kertek, rizs- és gabnaföldek terűinek eL
A Kefali fokon túl a Negyven szent (Hagii saranta) öble nyí
lik ; ott már vége van a parti sziklafalnak, az alacsony parton csak
homokbuczkák mutatkoznak, melyeken túl a Butrintói (hajdan
Buthrotum) laguna terűi el. Itt csak keskeny csatorna választja el
Korfu szigetét a szárazföldtől. A lagúnát most csak vízi madarak,
kivált pelikánok és kacsák népesítik ; az ember kerüli környékét az
egészségtelen kigőzölgés miatt ; kifolyása a tenger felé egészen cl
van iszaposodva és kákával benőve. Butrinto most jelentéktelen
városka, síri csend uralkodik ott, hol hajdan pezsgő élet lüktetett.
Butrintótól délre ismét magasabb és hegyesebb a partvidék s
ott nagyobb öblök is vannak, így a Kalama (Thyamis) torkolatától
éjszakra és délre, továbbá Pavga helységnél. De e partvidék is egész
ben véve el van hagyatva és pusztulva. Pargán alul a Mauropotamosz (hajdan Acheron) ömlik a tengerbe, vele éjszakról a Vuvo
(hajdan Kokytos) egyesül. Mindkét folyócska a parti lapályon mo
csárt képez, s onnan kezdve Epirus síksága az Artai öbölig terül
el ; a Lnrosz és Arta alsó szakaszai öntözik e lapályt éjszakról délre
kanyarodva. A sikság délnyugati végéhez egy dombos földnyelv
csatlakozik, mely délre vonul s két rovátkolt ágra szakad ; ágai közé
x4.karnánia éjszaki csúcsa nyúlik be, s így az Artai öböl nyugat felől
csaknem egészen el van zárva, csak keskeny csatorna marad a két
földnyelv között. Akarnánia csúcsa a hires Aktiumi fok, melynél
Oktavianus a világ sorsát eldöntő győzelmét vívta ki Antonius és
Kleopátra hajóhada fölött (31-ben Kr. e.). Epirus nyúlványán pedig
Prevéza fekszik, ettől éjszakra az Oktavianus alapította NikopoKs
omladékai, kerítőfalának, két színházának és versenyterének marad
ványai láthatók szőlők és olajfaültetvények között.
Ilyen Albániának és Epirusnak partvidéke, sok helyütt egész
ségtelen, mindenütt pusztulást mutat. A parti lapály a Bojana és
Drin, a Skumbi és Szemeni völgyein fölfelé legmesszibbre terjed a
tartomány belsejébe. Ennek földje befelé fokozatosan emelkedik
magasabbra és magasabbra, egészben véve mészköves fönsík, mely
nyugatra lejtősödik, a rajta emelkedő hegyek többnyire szintén fönsíkszerű sziklahátak vagy a hosszanti völgyek párkányai, melyek
leginkább éjszakról délre, vagy éjszaknyugatról délkeletre csapnak.
Itt-ott merészszabású büszke kúpok nyúlakodnak fel, melyekről a
hullámos fönsík nagy részét áttekinthetjük. A völgyek rendesen

mélyen vannak bevágódva, kivált a keresztvölgyek, melyek kanya
rogva szeldelik át a hegy tömegek tengelyét. Tájképi tekintetben a
keresztvölgyek igen regényesek, magas és szaggatott sziklafalak sze
gélyezik. Nyájasabbak és művelhetőbbek a dél-éj szaki irányban
elnyúló hosszanti völgyek, a nagyobb helységek azokban épültek. A
fönsík nyugati szélén, a tartománynak közepe táján, két nagy s
néhány kisebb, déli részében pedig két tómedencze van hegyekkel
környezve. A hegyek gerinczei és oldalai többnyire még erdősök, de
vannak igen szaggatott kopasz ormok és tetők is. Legnagyobb ma
gasságukat a hegyek a szorosabb értelemben vett Albánia éjszaki és
déli, meg Epirus nyugati részében érik el.
Geográfiai tekintetben az ország Felső-, Közép-és Alsó-Albá
niára osztható. Eelső-Albánia Montenegro határától a Skumbi völ
gyéig terjed. Ez nagyon magas hegységekkel van megrakva, azért a
szomszéd tartományokkal csak néhány szűk szoroson és kisebbnagyobb magasságú hágókon át közlekedhetik. Három hegyrend
szert lehet benne megkülönböztetni. Ejszakkeleti részében egy hatal
mas hegyláncz ágazik el, a Moracsa völgyétől a Novipazártól dél
keletre eső Rogosnicza-Planináig.
A Montenegróban emelkedő Kom délnyugati ágához a Prokletija vagyis az Albániai havasok (hajdan Bertiszkus) hegysora
csatlakozik, melynek legmagasabb csúcsai a 2640 m. meghaladják.
E zord és magas hegysor Montenegro határaival egyközűen nyugat
ról éjszakkeletre vonul, a Bor és Baba hegytömegekkel együtt Pees
vagyis Ipek városnak tart ; ott a Qlyeb hegység képezi éjszakkeleti
folytatását, melyen az Ibar folyó tört keresztül ; az I b a r áttörésén
túl éjszakkeletre a Rogosna és Biela hegységek Szerbia határáig
vonulnak. A k i Priszren felől Szkodrába utazik, jobbra nagyszerű
hegysort lát, vagy 50 fehéren csillogó, tűalakú csúcsot, melyek rész
ben hófehér mészkőből állanak, részben hóval és jégmezőkkel fedvék.
Medvék, farkasok, zergék és vad albánok népesítik e hegyeket. A
nagy hegysor Guzinye és Plava környékén a L i m folyó felső
medenczéjét félkörben veszi körűi s elválasztja a Fehér-Drin for
rásvidékétől. A z Ibar elvágja annak éjszakkeleti tagjait s M i t roviczánál a véráztatta Rigómezőn délről éjszakra átkigyódzó
Szitniczával egyesülvén, éjszakra fordul és Szerbiának tart. A FehérDrin pedig az említett hegysor számos patakával egyesülvén, délre
fordul s Diakova termékeny lapályán át Priszrendinek tart ; innen
a nem magas hegyeken át délnyugatra kanyarodik s Brutnál a mélyen
bevágott és igen szép völgyben éjszakra folyó Fekete-Drinnel egye^

sül. Az egyesült két folyó Bruttói kezdve nyugatra és délnyugatra
kanyarodik, mély völgyben törvén át a dukadsin népség lakta vad
"hegyeken keresztül ; ezeket elhagyva Szkodra síkságára ér, melyet
gyakran elönt ; itt kétfelé oszlik ; fő ága a Szkodrai tóból kifolyó
Bojanával egyesül, másik ága délre kanyarodik és csak Lyes (Alessio) városkán alul fordul nyugatra a tenger felé. A Drin két felső
ágának, t. i. a Fehér és Fekete Drinnek völgyei majdnem egyenes
vonalban húzódnak el éjszakról délre s délről éjszakra, s a mélységi
vonal az Ibar felső völgyét s Ó-Szerbia nagy lapályát, t. i. Bigó
mezejét az Ochridai tó medenczéje vei kapcsolja össze. E mélyedési
vonal nyugati oldalán sziklás vad hegysor emelkedik, melyet az
egyesült Drin mély völgyhasadéka az Albániai havasoktól választ
el. Azon részét, mely a Matya és Fekete Drin között terjed el,
Maliszi-nak, azaz Fekete hegynek nevezik, az egy 1300 m. magas^
nagyszerű szabású, meredek oldalú meztelen sziklafal. A hegysor
legészakibb részét nagy őserdők, alul tölgyek, feljebb bükkek, leg
felül fenyők fedik. A főhegysor számos sziklás oldalágat ereszt nyu
gatra a tenger felé.
A két Drin völgyének keleti oldalán a harmadik hegy rendszer
t. i. a Sar-Dagh s a többi hegységek emelkednek, melyeket mai
léi rtunk.
Középső Albániában, mely a Skumbi és Dévol között terjed el,
a hegységek nem oly magasak és zordak, mint éjszaki Albániában,
s ott a közlekedés sokkal könnyebb. A Dévol éjszaki ága a NerecskaPlanina és Viczi között támad, déli ága pedig a Grammosz hegy
ségről folyik le. A két ág egymással egyesülvén, csakhamar a Ventrok
tócsából való vizet is fölveszi, azután a Szvirina és Maliki tócsákon
folyik át ; nyugati irányban kanyarodván tovább, a Velatosz hegysé
gen tör keresztül, azután megkerüli a Tomoricza és Tomor hegysége
ket s tágasabb völgybe érvén, a délről jövő Berati folyóval egyesül,
végre mint Szemeni a parti síkságon kigyódzik át nyugatra.
A Dévol völgyétől éjszakra legmagasabb hegység a Jablonicza
(2230 m. m.), mely Divra várostól délre s a Fekete Drin nyugati
oldalán emelkedik. Nyugati oldaláról az Elbasszan szép és termékeny
völgyét öntöző folyócskák rohannak le, melyek a Skumbival egyesül
nek ; ez utóbbi odább délre a Velatosz és Polisz hegységek keleti
oldalán ered.
Büszke és meredek hegytömeg a Berattól keletre eső Tomor,
mely az egész vidéken, uralkodik (2600 m.). Délkelet felől az Osztroricza és Kwri hegység csatlakozik hozzája ; az utóbbi a Gmmmoszir/

terjed. Magas és szaggatott hegytömegek a Berati folyó és Viósza
Tölgyei között is emelkednek, ilyen a Trebaszin Tepeléni helységtől
éjszakra és Berattól délre ; a Yiósza és a Drinosz szép és jól művelt
völgye között a Nemért ska hegység emelkedik, odább délkeletre,
Konicza város közelében, a Lazari hegysor nyúlik el. A Drinosz
völgye nyugati oldalán a Platovuni s odább éjszakra az Argenik, az
Avlonai öböltől délkeletre pedig a Lungara hegység emelkedik ;
mindezen hegytömegek már az Akrokerauni hegyekhez tartoznak.
Ezeknél jóval magasabb a büszke Szmolika (2530 m.), mely Konicza
és Szamarina helységek között emelkedik, csúcsáról nagyszerű
kilátás esik a környező hegyekre s nyugat felé az Ióni tengerig, kelet
felé pedig a Szelaniki öbölig láthatunk.
A Szmolika a Grammosz hegység vonalához tartozik, de ettől
mély völgyek által van elválasztva, melyeken a Viósza mellékvizei
rohannak át. Dél felé a Vazilicza csatlakozik hozzája, mely Meczovo
környékéig nyúlik. Itt a hires Lakmon vagyis Zügosz hegycsomó emel
kedik, melylyel aPindusz hegyláncz kezdődik. Meczovótól délre a hegy
láncz egyik legmagasabb csúcsa emelkedik, t. i. a 2100 m. magas Periszteri, melyet meg kell különböztetni a Preszba tó keleti oldalán
levő hasonnevű hegycsoporttól. Odább nyugatra a Micsikeli hegység
(hajdan Tomaros) emelkedik, mely a Joanninai tó medenczéjét
kelet felől szegélyezi. Magassága 1300 m. Attól délnyugatra alacso
nyabb , de nagyon szagatott, meredek és bajosan járható hegy
ségek vannak Paramüthia s az ehhez délkeletre eső, lakosainak
vitézségéről elhiresedett Szüli környékén.
Az Oliczika hegy éjszaki tövében némi maradványok Dodona,
az ősrégi orákulum helyét mutatják. Szüli hegyeiben ered a Maurojpotamosz, a hajdani Acheron; vad völgyhasadékban rohan délre,
azután nyugatra fordul, több helyen vízesést képezve. Meredek szag
gatott sziklafalak szegélyezik felső völgyét. Mint más hasonló vidé
keken, úgy itt is az alvilág bejárását képzelték a régiek, s a költők
az Acheront és éjszaki mellékvizét a Kokütmzt az alvilág folyóivá
tették.
A Meczovói hegycsomó nevezetes közlekedési és folyóvízi
központ ; ott ered a Vovusza, mely éjszaknyugatra foly Epirus és
Albánia leghegyesebb vidékein keresztül; továbbá a Bisztricza
vagyis Indse-Karaszu (Haliakmon), mely éjszakkeletre Makedonián
folyik át; a Szalamvriasz (Peneios), mely Thesszália főfolyója,
azután a délre folyó Aszpropofamo (Achelous), mely Epiruson át
Étoliába foly, s az Arta (Arachthus), mely a róla elnevezett öbölbe

szakad. Az Aszpropotamo és Arta között a Kakardhiszta és Czumerka
hegységek vannak, melyek a Periszteri déli ágához csatlakoznak.
Végre Epirus meg Akarnánia határán a Gavro (1780 m.) és Czurnata (2170 m.) hegycsoportok emelkednek. Az Albánia és Makedonia
határvidékein levő tavakat már megemlitettük ; Epirusban a Micsikeli hegység nyugati oldalán a Lapsiszta és Joannina tavak vannak ;
ezek tulaj donképen egy medenczét képeznek ; a régiek Pambotis-nak
nevezték. A tavat leginkább a Micsikeliről lefolyó csermelyek táp
lálják. Az egész elzárt völgykatlan kiterjedése éjszakról délre mint
egy 35, legnagyobb szélessége 14 km. ; nyugati része száraz és kavi
csos s ott gabnamezők és szőlők díszlenek, keleti része ellenben
vizenyős és buja gyeppel van fedve, legmélyebb helyét pedig a tó
foglalja el. Ennek nincs látható lefolyása, nagysága az időjárás
szerint változik, száraz időben összezsugorodik s a rétség növekedik,
nedves időben pedig kiterjeszkedik s akkor mindkét tó egy víztükörré
egyesül, különben az éjszakibb kisebb tó csak mocsárok által függ
össze a déli nagyobb tóval. Ennek nyugati oldalán egy félsziget van,
s ezen épült Joannina vagyis Janina, a tartomány megerősített fő
városa.
Hajdan az volt a gabnamezőkben és rétekben, juhokban és
marhákban gazdag Hellopia tartomány, a pelaszg-hellén Zeüztisztelet
ősi székhelye. A jóshely talán a tó keleti partja és a Tomarosz hegy
között volt, de Dodona város a tótól délnyugatra feküdt egy magá
nos dombon.
Albániában nagyon kevés járható út van ; következők a főutak :
1. az út, mely Szkutariból Priszren és Pristina városokon át Novipazárba visz ; Pristinából egy ága Leskováczon át Nisbe és Szkoplyén át Szalonikba ; más út Szkoplyét és Priszrent a Sára-Planinán
át kapcsolja össze. 2. Az út, mely Durazzóból Tirana, Elbasszan,
Ochrida városokon át Bitoliába, Osztrovóba és Szalonikba visz ; 3.
az út, mely Szkutariból Alesszio, Tirana, Elbasszan, Berat városokon
s a megerősített Klisszurán át Janinába visz, éjszaki folytatása
Antivárin és Szpizzán át Kattaróig megy ; 4. végre az út, mely
Janinából Meczovón át Thesszáliába visz.
Sokféle néptöredékek laknak Albániában. Eredeti ősi lakosai az
illírek, kik hajdan a Balkáni félsziget egész nyugati részét bírták s
a Dunáig terjeszkedtek vala. *) Az ókorban görögök és rómaiak, a
*) A görögök és rómaiak az Adriai tenger keleti partvidékeit s ezektől
keletre és éjszakra a középső Danáig terjedő tartományokat, melyekben ugyan
azon rokon népségek laknak vala, »Illyris«, »Illyricum« nevezete alá foglalták ;

középkorban bolgárok, szerbek, oláhok, törökök telepedtek le köztük,
a partvidékeken normannok és olaszok is uralkodtak egy ideig. A
bolgárok és szerbek idő folytán nagyon megfogytak, részint elköltöz
tek, részint az albánokkal olvadtak össze. A mirditek, kik most
semmiben sem különböznek az albánoktól, állítólag bolgár eredetűek
és csak a X I V . században vették be a kathol. albánok vallását és
nyelvét, azelőtt pedig a görög egyház hivei voltak. A szerbek = a
török hódítók elől a szomszéd országokba, különösen Magyarországba
menekültek, az általok elhagyott vidékeket azután az albánok foglal
ták el az Ibar és bolgár Morava mellékein, Rigó mezején, szóval a
hajdani Rászában (Rascia) és O-Szerbiában. Éjszak és éjszakkelet
felé a szerb hatalom megtöretése óta tetemes foglalásokat tettek az
albánok, de országuk déli és délkeleti részében a görögök és oláhok
terjeszkednek az ő rovásukra. Janina, Arta, Prevéza elgörögösödött
városok, s a Grammosz és Pindusz hegységektől nyugatra a tenger
partig általában véve két nyelven beszélnek a lakosok, t. i. az anyai
albán vagy oláh nyelven kivül görögül is tudnak A vitézségökről
elhiresedett szulioták albánok voltak, de görögül is tudtak.
Szerbek aránylag csekély számmal laknak Albániában, törö
kök leginkább csak a városokban élnek és számuk szintén csekély ;
sokkal számosabbak az oláhok és görögök.
Az oláhok vagyis czinczárok leginkább a Pindusz völgyeiben,
Meczovóban és környékén s általában Janinától délre és keletre
laknak. Földmíveléssel nem igen foglalkoznak, hanem pásztorok,
mesteremberek vagy kereskedők ; ők a török tartományokban a szá
razföldi, a görögök pedig a tengeri forgalom és kereskedés fő eszközlői.
Az albániai oláhok eddigelé a görögökhöz szítottak, sőt ezek
törekvéseinek legbuzgóbb előmozdítói voltak, de legújabb időben a
görögöktől idegenkedni kezdettek. Közőlük aránvlag kevesen vették
be az iszlámot, s leginkább csak a tengeri városokban, Avlonában,
Beratban, Tiranában laknak mohammedán oláhok.
Az albánok kétségkívül az illirek utódai ; ők a Balkáni félszi
get legérdekesebb népe. Nyelvök az árja nyelvcsalád egyik sarja, de
minden közelebbi rokon nélkül van. Családi és társadalmi életök
még most is olyan, milyen évezredek előtt volt, az utazók minden
ezt az elnevezést a római egyház is megtartá, ámbár szűkebb határok közé
szorította, s onnan van, hogy azt utóbb, noha egészen helytelenül, az e tartómat
nyokban letelepedett szláv népekre is alkalmazták,

lépten nyomon oly jeleneteket látnak köztük, melyek őket a Homé
roszban leirt szokásokra emlékeztetik
Hahn (Albanische Studien. Jena, 1854.) a pelaszgok ivadékainak tartja az albánokat, D'Arbois de Jubainville (Les premiere
habitants de l'Europe. Paris, 1876.) úgy véli, hogy ők azon
népektől származnak, melyek déli Európában a görög, itáliai és
kelta népeket megelőzték ; Bopp a nyelveknél fogva az árjákhoz
s különösen az italiotákhoz számítja, Benloew a finnekkel rokonítja,
végre Appendini szlávoknak mondja. Bizonyosnak vehetjük, hogy
bennök a régi illir és pelaszg elem fentartotta magát, de sok
idegen elemmel vegyült. Hogy az albánok nem tiszta vegyület
len népfajta, mind testi különbségeik, mind nyelvök bizonyítják.
Vannak köztük igen szép és nemes alakok, melyek a hellének esz
ményi szépségére emlékeztetnek, s vannak olyanok is, melyek a rút
ság példányai. Nyelvekben pedig annyi szláv, itáliai, görög, latin,
kelta és török szó van, hogy az igazi albán, illir vagy pelaszg szók a
sok keverék mellett majdnem eltűnnek. Hahn valóságos dórokat lát
bennök ; szerinte olyanok lehettek a Heraklidák, mikor Epirus he
gyeiről leszálltak s Peloponnészus meghódítására elindultak. Oly
kemény vitézek, oly erőszakosak, oly nyersek és szívtelenek, a hábo
rút és zsákmányt annyira szeretik, akár a dórok. Sanyarú élethez
törődött, megedzett, izmos, többnyire szálas, jól termett, de inkább
sovány, mintsem testes emberek. Magokra tartók és büszkék, min
den más népet megvetnek, de kivált a szlávokat gyűlölik. Koponyá
juk hosszúkás, homlokuk széles, orruk egyenes és hosszú. Öltözetük
nagyon festői, némileg szinházias, úgy mint egész testtartásuk. Fő
ruhadarabjok a redős, fehér fusztanella, mely olyan mint a szoknya,
a régi görögök »chlamys«-a is olyan volt. A fusztanella a derékról a
térdig ér ; a test felső részét a fehér ing felett egy bő ujjú dolmány
fedi, melynek dereka és ujja gazdagon van kivarrva arany és ezüst
szálakkal. Fején aranyos himzésü sapkát, lábán alacsony czipőt visel
az albán. A déli törzsek fehér posztóból készült ujjatlan kabátot
viselnek, mely elől oly szűk, hogy össze sem ér s a mellett el nem
takarja. Általános divatban van a csuklyás szűr, melyet kecskeszőr
ből vagy gyapjúból leginkább az oláhok készítenek. A hol a fuszta
nella nem divatos, ott szűk nadrágot és czombig érő fehér, elől nyílt
kabátot viselnek. De fődolog mindig a széles veres öv, melylyel derékokat összeszorítják, s melyben egész fegyvergyűjtemény van, pisz
toly, gyilok, handzsár. Az ezüsttel kivert és gyöngyházzal ékesített
puskát vállukon hordják. A nők viselete szintén festői ; rendesen
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hosszú, majdnem bokáig érő redős fehér inget s hímes szegélyű, elől
nyílt, -ujjatlan kabátot viselnek. Fejőkön a leányok vagy veres török
fezt, vagy fehér sipkát, a nők pedig csinosan összekötött kendőt, lá
bokon bocskort (opánkát) vagy hegyes bőrczipőt viselnek
A fegyverforgatáshoz gyermekkoruktól fogva hozzá vannak
szokva. Gyakran bámulatos bátorságot és vitézséget fejtettek ki ;
sokáig harczoltak a törökök ellen, s a hegyi népségek sohasem hó
doltak meg teljesen. A hódító szultánok győzelmes hadseregében ők,
az arnautok voltak a legvitézebb katonák s mint zsoldosok szívesen
szolgáltak mindenkinek, a ki nekik zsákmányt igért. Éjszaki Albá
niának fejdèlme, Kroja ura, Kasztriota György vagyis Skanderbég 39
esztendeig harczolt a törökök ellen (1428—1467). Később is szám
talanszor fellázadtak a törökök ellen ; Szüli lakosai pedig igazán
hősies elszántsággal harczoltak Ali janinai pasa ellen. De a mily
vitézek, oly vérengzők, se féket, se fegyelmet nem ismernek. Az em
ber életét olyba se veszik mint a kecske életét. Ha háború nincs, a
vérboszú kívánja meg áldozatait. A boszúállás kötelezettsége apáról
fiúra s unokára száll. Ki a vendégjogot megsérti, ki leányt elragad
és elcsábít, ki másnak nejével paráználkodik, sőt ki csak közönséges
rablást is elkövet, mindaz halál fia. S a ki vért ontott, annak vérét
szintén ki kell ontani, ha pedig megszökik, legközelebbi atyafián
töltik a boszút. Ha a sértő fél a boszút ki akarja kerülni, a hegyek
közé kell menekülnie, ott bujdosik gyakran életefogytáig s természe
tesen zsiványnyá lesz. Az arnaut tehát első sorban katona és zsivány,
gyakran baromtenyésztő, ritkán földmívelő, s még ritkábban iparos
vagy kereskedő.
Az albán szereti a szabadságot, nem tűri a szolgaságot, sőt a
katonai fegyelmet sem viseli jó szívvel. Ámde a nőt szolgálónak te
kinti, alábbvaló lénynek, melynek se joga se akaratja nincsen. Fiatal
leány meg nem szólíthat legényt, ez oly sérelem volna, melyet talán
vérrel boszúlnának meg. A szülék néha meghallgatják fiók kívánsá
gát, mikor meg akarják házasítani, de lányok óhajtását semmibe se
veszik. Néha már a bölcsőben jegyzik el, s mikor 12 éves korát el
éri, oda adják annak, a ki a megalkudt bért megfizette. Az így el
adott nő azután mindenben engedelmeskedni tartozik férjének, érte
fárad és dolgozik, ő viszi a háztartást, ő műveli a földet és készíti
férje ruháit. A népdalok a feleséget a vetélővel hasonlítják össze,
mely folytonosan mozog, míg a családapa »a méltóságos kos, mely a
nyáj előtt jár hangoztatva kolompjat«
De a különben annyira lenézett nőt mégsem meri bántani

senkisem, csak férje tehet vele, a mit akar, meg is ölheti, a nélkül
hogy más büntetés érné mint a becstelenség.
A családi kötelékek igen erősek. Az apa korlátlan hatalommal
uralkodik családjában, az övé mindaz, mit a gyermekek és unokák
szereznek ; néha a családi kötelék a család tagjai között még az
apa halálán túl is megmarad. A közös apától származó családok a
rokonság kötelékénél fogva egyesítve maradnak s nemzetséget,
klánt alkotnak, tagjai a közös ügyek elintézésére, a támadásra és
védelemre közös fő, alatt egyesülnek. A vérszerinti köteléket a vá
lasztott rokonság is pótolhatja. A fiatal emberek, kik testvérségi
viszonyba akarnak lépni, családjaik jelenlétében ünnepélyes esküvel
ft karjokból eresztett néhány csepp vér ivásával erősítik meg a fri
gyet, mely életök fogytáig felbonthatatlan.
A családi és nemzetségi közösség érzete tehát az albánokban
oly erős mint a szláv népeknél. De míg a szlávok a szigorú családi
kormány-alatt felserdülve, a társadalmi és állami viszonyokat is a
házközösségek szokásai és törvényei szerint itélik meg, az államban
is a korlátlan pátriárkái kormányt szokták meg s a felsőbbségnek
szívesen és örömest engedelmeskednek, a skjipetár egészen ellenke
zőleg sohasem tagadja meg egyéniségét, önakaratát, nem ismer po
litikai és katonai fegyelmet, a felsőbbségnek és kormánynak csak
kényszerítve hódol. Csak a nemzetségi kötelékeket ismeri és tiszteli,
csak a klán fejének engedelmeskedik. Azért az albánok magok so
hasem egyesültek egy állammá, soha közös történelmek nem volt.
Legdicsőitettebb nemzeti hősük, Skanderbég is csak hazájok egy
részén uralkodott. A legrégibb időktől fogva szét voltak oszolva,
úgy mint országuk is geográfiai fekvésénél és domborzati körülmé
nyeinél fogva szét van darabolva, minden egységes központ nélkül.
Elsőben is két külön ágra szakadnak: a gheg-ék és toszkok
ágaira; amazok éjszaki, emezek déli Albániában laknak, a határvonalt köztük nagyjában a Skumbi folyó völgye jelöli meg. A két
népág nyelvi, s nagyrészt vallási tekintetben is különbözik egymás
tól. A gheg- és toszk nyelvjárás között körülbelől oly különbség van,
mint a felnémet és alnémet között. A többség az iszlámot követi,
különben az éjszaki nemzetségek a róm. kath., a déli nemzetségek
pedig a görög-keleti egyház hivei.
A ghegek izmos vaskos emberek, a toszkok ellenben sugár és
magas termetűek; a ghegek továbbá többnyire barnaszemüek, a
toszkok között pedig a kék szeműek és szőkehajúak túlnyomók.

Reclus a ghégekről, Vivien de Saint-Martin pedig a toszkokról állítja,
hôgy eredeti típusukat legtisztábban őrizték meg.
A két népág ritkán vagy sohasem egyesült, de igen sokszor
hadakozott egymás ellen. A róm. kath. ghegek csak úgy gyűlölik a
görög vagy mohammedán toszkokat, mint a montenegróiakat. A
törökök igen jól ismerték és ismerik e kölcsönös fajbeli gyűlölséget
s ügyesen tudták azt szítani és saját hasznukra fordítani. Egyik
nemzetséget és népágat, a másiknak leküzdésére használták fel. A
különböző nemzetségek között uralkodó fajbeli gyűlölség még a val
lási gyülölségnél is erősebb, mert vallás dolgában meglehetősen kö
zönyösek az albánok. Mohammed vallását is belső meggyőződés nél
kül vették be ; »a hol kardjok van, ott vallásuk is van«, így szól
egyik közmondásuk. Vallási különbségök gyakran csak ürügyűl szol
gál, s az iszlámot követő skjipetárok fanatizmusa inkább a harczdühnek, mintsem vallási buzgalomnak a kifolyása. Egyébiránt a
róm. kath. és görög orthodox, skjipetárok majdnem épen oly tudat
lanok, babonásak mint a mohammedánok, sokféle szokásaik, szertar
tásaik teljesen egyenlők. Legmakacsabbak és legfanatikusabbak a
klementik és mirditek, kik pedig róm. katholikusok.
Mind a ghegek mind a toszkok sok külön nemzetségre vagyis
törzsre (albánul »fi« vagyis »fara«) szakadnak. Legtöbb nemzetsé
get a ghegek között találunk. Közűlök csak néhányat említünk meg ;
a grudák és klementik a Szem folyó mellékein Montenegro határán ;
a hottik odább délre ; a pulatik a Drintől nyugatra ; a skrielik, salak
és dukadsinok az egyesült Drin hajlatánál ; a mirditek a Fekete
Drin nyugati oldalán való hegyes vidéken, stb. A toszkok három fő
néptörzsre s néhány apró nemzetségre oszlanak. A fő törzsek : a
tulajdonképi toszkok az alsó Vojuszánál; alyapok a Chimarra hegy
ségben, a csarnok a Kalama mellékein.
Mind déli, mind éjszaki Albániában némileg hűbéri viszonyok
fejlődtek ki a török uralkodás alatt. Mikor a törökök Kasztriota
György halála után az országot megszállták, az albánok egy részé
Olaszországba menekült, hol utódjaik egy része még most is élnek,
számukat 90,000-re teszik. Azok, kik a hegyek között nem találtak
menedéket s hazáj okat sem hagyták el, nagy részt az iszlámot vet
ték be, vagy mert kénytelenek voltak vele, vagy azért, mivel a vallás
ürügye alatt kényök-kedvök szerint dulakodhattak és zsiványkodhattak. Rablás és zsarolás által némelyek tetemes urodalmakra és
nagy kincsekre tettek szert. így keletkezett a birtokos és vagyonos
mohammedán osztály, mely leginkább a városokban és egyes vár-

kastélyokban lakik. Ezek a mohammedán urak bírják a földet, s a
keresztény paraszt, noha törvény szerint szabad ember, mégis olyan
mint a jobbágy s ura kényétől függ.
A klánok fejei s a sziklavárak urai nem sokat törődtek a
török szultán rendeleteivel, magok a török pasák is gyakran egészen
vagy fébg függetlenül kormányozták az illető tartományukat. Ezek
is azok is csatlósaikkal olykor-olykor megtámadták szomszédjaikat,
s a különböző nemzetségek és főnökeik birtokai minduntalan változ
tak a hadi szerencse forgandósága szerint. E viszonyoknak déli Albá
niában véget vetett a rettenetes Ali pasa, Janina ura. 0 leverte a
skjipetár kis és nagy urakat s a jogegyenlőségnek, vagyis inkább az
egyenlő jogtalanságnak veté meg alapját, kiterjesztve a központi ha
talmat az urak és nemzetségi fejek hatóságának rovására.
Éjszaki Albániában, kivált a félig független hegyi törzsek kö
zött még teljes épségben dívik az ököljog, a középkori fejetlenség.
Ott még minden ember fegyveresen jár, még a nők és gyermekek is
pisztolyt viselnek övükben. Minden család, minden nemzetség és
törzs katonai módon van szervezve, mihelyt a csatakürt megszólal,
valamennyien talpra állnak, készen a csatára. Legújabb időben fő
ellenségök a montenegróiak voltak, a törökök ügyesen szítogatták a
gyülölségöket a szláv szomszédok ellen. Kivált a malisszorok, klementik és dukadsinok mindig készen voltak a harczra a monteneg
róiak ellen. Nagy szerepet vittek a mirditek is, kik majdnem egészen
függetlenek a török szultántól, jóllehet nagy szenvedélylyel hada
koztak a kereszt alatt a török hadseregben Móreában, Krímben s a
montenegróiak ellen. Katonai tekintetben három hegyi és két síksági
zászlóaljra oszlanak, hozzájok háború esetén Lyess vagyis Alesszio
környékéről még öt zászlóalj csatlakozik. A csapat élén Oros nem
zetségének zászlója lobog, ez a legkisebb, de legvitézebb.
A mirditek oligarchiái köztársaságot képeznek, melynek feje
Oros pasája ; de ennek hatalma nagyon korlátolt, minden fontos ügy
eldöntése a zászlóaljak és nemzetségek fejeiből álló tanácstól függ,
ennek végzését az egyes falvak vénei veszik tudomásul. írott törvényök a mirditeknek nincsen, törvényül az ősi szokás szolgál. A fele
séget rabolni kell, de a nőrablás inkább csak tettetés, a mohamme
dán falvak lányai sem igen félnek a mirdit legényektől, mikor lány
rablásra kiindulnak. Természetes, hogy ily nyers emberek között
iskolai oktatásról alig lehet szó. 1866-ban a mirditek kerületében
összesen csak ötven keresztény ember tudott némileg olvasni, és csak

vagy tíz tudta nevét aláírni ; Lyess mohammedán gyermekei sokkal
tanúltabbak voltak, mindnyájan tudtak olvasni.
A legújabb orosz-török háborúban az albánok csak lanyhán
segítették a Magas portát, a montenegróiak ellen is inkább szájhősökűl viselték magukat. Mikor arról volt szó, hogy Montenegro Al
bánia rovására kiterjesztessék, több albán törzs szövetséget kötött,
hogy hazáj ok csonkítását megakadályozzák. A szultán ellen is
tüntettek, néhány pasát elűztek, sőt Mehemed pasát, ki őket le
akarta csendesíteni, meg is ölték. Autonómiát követeltek s hazáj ok
épségben hagyását kívánták. Gyanús szemmel nézték Herczegovina
és Bosznia megszállását az osztrák-magyar hadsereg által, de sem
azt, sem hazáj ok megnyirbálását nem tudták megakadályozni. An
tivari és Dulcsinyo Montenegróhoz csatoltatok, Arta és Epirus más
vidékei pedig a görögök birtokába kerültek. Az éjszaki és déli tör
zsek most sem tudtak egyesülni egymással, ellenszegüléseket most
sem koronázta siker. A rendet és csendet a török kormány csak ne
hezen tudja köztük fentartani, Montenegro felé a határ még most
sincs végleg megállapítva ; majd az albánok majd a montenegróiak
új meg új erőszakoskodásokhoz folyamodnak.
Mint katonák, csendőrök, a pasák szolgálatába szegődött em
berek, továbbá mint mesteremberek, mészárosok, pékek, sőt mint
orvosok, azaz kuruzsolók az albánok szerte szét vannak szórva egész
európai és ázsiai Törökországban. A kiszolgált katonák gyakran
haza sem mennek, hanem különböző vidékeken s rendesen külön
falvakban telepednek. Onnan van, hogy mind Ázsiában mind Euró
pában számos arnaut falut (Arnaut-Köi) találunk.
Az egyes törzsökök s az egész nemzet létszámát nem ismerjük ;
némelyek több mint 2 millióra teszik. Más némileg megbízható ada
tok szerint a mohammedán albánok száma 900,000, a görög vallásuaké 280,000 s a római katholikusoké 120,000, az Albániában lakó
összes skjipetárok száma tehát mintegy 1.300,000 volna. A fegyver
foghatók számát 250,000-re teszik, az egyes hadcsapatokat csetáknak nevezik, egy-egy cseta 100—500 embert számlál, minden cseta
maga választja parancsnokát és egyetlen tisztét, ez a bajraktar (zászlótartó). — Mennyi azoknak száma, kik a görög királyság
területén s a török birodalomban elszórtan laknak, azt nem tudjuk.
A déli Olaszországban lakó albánok számát 90,000-re teszik.
Az ország fővárosa Szkodra (szlávúl Szkadar, olaszul Scutari,
törökül Iszkenderje), a róla elnevezett tó délkeleti csúcsánál s a
Bojána kifolyásánál fekszik. Egy elszigetelt, a Bojána felé meredeHUNFALVY ". E G Y E T .
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kűl ereszkedő mészkőhegyen épült még a velenczeiek idejében avar,
mely a város s az egész környék felett uralkodik. A várfalak, a
bástyaféle kiszökések, a kapuk, a bástyákon való ágyúk s a várba
vivő út jobb karban vannak, mint a török várak lenni szoktak. A
vár alatt a fabódékból álló bazár terül el, szűk útczácskáival, maga
a város odább éjszakra esik s egészen a lapályon fekszik. A város
házai és udvarai többnyire nagy, csínos, kőfallal bekerített kertek
között vannak, úgy hogy kertek között vélünk járni, mikor a város
közepén vagyunk már. De ha a várhegyre megyünk s onnan szétte
kintünk, gyönyörű látványban részesülünk. Onnan látjuk a kupolá
kat, a husz minaretet, a várost környező szép zöldellő lapályt, az ezt
bekerítő festői hegyövet, a csillogó tavat s a Drin és Bojána kigyódzó
ezüst szalagjait. A város utczái tágasabbak mint a török városok
ban lenni szoktak, a közepén nagy tér van, melyet csinos házak vesz
nek körűi. Szép park is van a városban. Jelentősége egykor sokkal
nagyobb volt mint most, lakosainak száma több mint 100,000-re
rúgott ; most a katonai őrségen s a mohammedán nőkön kivűl leg
feljebb 22,000 lakosa van, ezekből vagy 13,000 mohammedán skjipetár, 7000 róm. kath s 2000 görög-keleti vallású.
Déli Albánia fővárosa Joannina vagyis Janina a róla elneve
zett tó nyugati partján, szintén igen szépen fekszik. A vár, a pasa
székhelye, a tóba benyúló földnyelven épült. A tó közepe táján egy
szigetkén falu van kolostorral és kastélylyal, melyet Tepeleni Ali
pasa (1788—1822) építtetett magának. Az ő idejében Janina na
gyon virágzó város volt, vagy 50,000 lakossal ; most hanyatlás és
pusztulás jeleit mutatja, mégis jól megerősített és könnyen védel
mezhető hely ; lakosainak száma alig 20,000.
A tengeri városok : Lyess (olaszul Alessio, hajdan Lisszon) a
Drin mellett, Ismi a hasonnevű folyócska mellett ; a már feljebb
említett Dracs, továbbá a beljebb eső Kávája, a szép öbölnél fekvő
Avlona (albánul Uljóra, olaszul Valona), Butrinto, a Korfui tenger
szorosnál (hajdan Buthrotum), Parga velenczei várral, olajfák kö
zepett, Paxosz szigettel átellenben, és Préveza az Artai öböl bejárá
sánál egy félszigeten, mostanában mind jelentéktelen városok, kikö
tőik el vannak hanyagolva ; Dracsé még legjobb az egész albániai
parton, de az sem nyújt ótalmat a hajóknak. Maga a város egy
sziklás félszigeten fekszik, melynek csúcsán középkori vár van. A
partvidéken lakó albánok még halászattal sem igen foglalkoznak,
pedig a görög szigeteken lakó testvéreik kitűnő hajósok. Némi je
lentőséggel csak Avlona és Préveza bírnak. Avlona sziklás magas-

laton fekszik, olasz városhoz hasonlít, kertekkel és erdős dombokkal
van környezve. Vára már rom. Préveza a hajdani Nikopolisz marad
ványai közelében épült ; meg volt erősítve, úgy mint a csatorna déli
oldalán kiugró Punta (hajdan Actium) félszigetke is. Mind a két
erősség a törökök birtokában volt. Prévezát a törökök még most is
bírják, de az erősséget le kellett rombolniok, úgy mint a Puntaét is,
melyet Görögországhoz kapcsoltak.
Az Ismitől keletre, Felső-Albániában fekvő Kroja, az 1467-ben
meghalt Kasztriota György egykori székhelye, most csak omladozó
várból és néhány kunyhóból áll; sokkal jelentősebb városok az
odább délre fekvő Tirana és Elbasszan (a középkorban Alban);
az utóbbi a Skumbi völgyének főhelye. Divra vagyis Dibra a
Fekete-Drin völgyében nyers lakosoktól népesített, majdnem még
ismeretlen vidéknek főhelye. Berat a Dévol egyik mellékvizénél,
termékeny völgyben ; Tepelen a Vojusza völgyében ; Gor cm (Koricza) a Szvirina tótól délre jelentős kereskedéssel ; Konicza a Lazari
hegység éjszaki oldalán; Szamarina a Szmolika hegy keleti oldalán ;
Argürokasztro a Vojusza egyik mellékvizénél; Delvino odább délnyu
gatra ; Philiatae és Paramüthia, még odább délre ; végre Arta (haj
dan Ambrakia, Pyrrhus székvárosa) már egészen a lapályon fekszik.
Ellenben a Joanninától délkeletre eső Kalarritesz oly hegyes és
szaggatott vidéken épült, hogy utczáin úgy kell kapaszkodni, mintha
meredek hegyre másznánk. Meczovo, a Pindus hegylánczának dere
kán, a Zügosz hágónak elején, 1150 m. magasságban fekszik ; kulcsa
az egyetlen útnak, mely Epirust és Thesszáliát összekapcsolja, tehát
igen nevezetes forgalmi és hadászati hely. Lakosai majdnem mind
makedo-oláhok ; számuk vagy 7000-re rúg.
Déli Albánia vagyis" Epirus egy része, úgy mint Thesszália
legnagyobb része, a Görög királysághoz csatoltaték. A Berlini
békeszerződés még jóval többet igért vala Görögországnak, de a Magas
porta minden erővel igyekezett megmenteni, a mit lehetett. Hosszas
tárgyalások és alkudozások után 1881 april 7-kén a hatalmasságok
kibocsáták a megegyező jegyzéket, mely az új határt. Görög- és
Törökország között megalapítá. E szerint Görögország mintegy
15,180 • kméternyi terűletet nyert, melyen a török állami almanach
(Szalnamé) szerint 24,000 mohammedán s 170,000 nem-mohammedán férfilakos, tehát összesen vagy 388,000 lakos volt. Ezek közöl
314,000 görög, 14,000 görög-oláh és 12,000 tiszta oláh lett volna.
Az új határ az Arta folyó torkolatánál kezdődik; onnan
éjszak felé mindenütt az Arta jelöli meg egészen odáig, hol a kelet20*

ről jövő Kalarriteszi patak ömlik beléje, mely hely Pramanta város
tól nyugatra esik. Onnan egy darabig éjszakkeletre, azután éjszakra
húzódik a határ, a Kalarriteszi patak forrásánál a 2100 m. magas
Periszteri hegyre kanyarodik fel, melyen az Aszpropotamosz ered ;
azután a Mavrovuni és Dokimi magaslatokon át egy darabig keletre
s utóbb éjszakra húzódik, úgy hogy Meczovo és a Zügosz hágó ettől
nyugatra esik s a török birtokában marad ; a Mavrovuni hegytől
kezdve keleti irányban kanyarodik tovább Thesszália éjszaknyugati
határán.
Meczovo az új határtól csak 11, Janina pedig 15 kméternyi
távolságban fekszik; a törökök tehát onnan jól védelmezhetik az
Arta vonalát, azonkivűl még ezen vonal közepe táján Pentepigadiánál új megerősített tábort rendeztek be és Szüli magaslatait is meg
erősítették.

IV.
Keleti Rumélia és Törökország jelen állapota.

Keleti-Rumélia vagyis Thrákia éjszaki része most.a török
szultán fenhatósága alatt álló, de közigazgatási autonómiát élvező
tartomány, melyet az Öt évre kinevezett Aleko pasa kormányoz.
Kiterjedése, mint már láttuk, 35,901 • km., lakosainak száma pedig
816,000. Ezekből volt 573,231 bolgár, 176,959 török, 42,516 görög,
19,524 czigány, 4177 zsidó és 1306 örmény A bolgárok közöl vagy
18,000 római kath., a többi görög-keleti vallású. Az ország 6 megyére,
mindegyik megye 4—6 járásra van osztva. Mind a megyék, mind a
járások az illető fővárosokról neveztetnek el. A z egyes megyék
népessége következő :
összes népesség

bolgár lakos

török lakos

187,095

36,848

158,905

127,,619
124,,666

134,268

74,,656

27,115
55,334

Szlivno

130,136

96,,425

12.46Í5

Tatár-Pazárdsik
Burgasz

117,063

94 ,873

14,898

88,046

36, 997

28,091.

Filippopol
Eszki-Zagra.
Haszkiői

Tehát a mohammedánok mindenütt nagy kisebbségben vannak.
A bolgárok az összes népességnek 68.j, a törökök csak 21. °/ -át
teszik. Grörög aránylag legtöbb Szlivno és Burgasz megyékben van.
A z ISSo/j-iki költségvetés szerint a rendes jövedelmek 16.625,942,
a rendkívüli jövedelmek 1.585,394, a rendes kiadások 16,510,084, a
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rendkívüli kiadások 1.701,254 frankra rúgtak. (Piaszterek szerint
számítanak, úgy mint Törökországban, 4 piaszter = 1 frank).
A szultánnak a Berlini szerződés szerint joga van a tartomány
határainak vizén és szárazon való védelméről várak építése s kato
naság odarendelése által gondoskodni ; de a belső rend fentartása
helyi milicziára és benszü lőttekből álló csendőrségre van bizva ; e
két fegyveres testületnek tisztjeit a szultán nevezi ki.
1880-ban a miliczia vagyis honvédség 20 század gyalogságból
és 1 század lovasságból állt ; a költségvetés szerint a csendőrség és
miliczia együttvéve 147 tisztet és 5367 embert számlált. A besoro
zottak összes száma 57,313. A tettleges szolgálatban levők közöl
78°/o a bolgárokra és csak 14°/ a törökökre esik. A z altisztek
többnyire benszülött bolgárok, de mégis 38 orosz születésű strázsa
mester volt köztük. A 122 tiszt közöl 65 bolgár, 46 orosz, 6 német,
2 osztrák, 1 franczia, 1 rumán s 1 szerb volt. Az állami bevételek
nek 33°/ -ka a milicziára és csendőrségre fordíttatik. A z évi adó,
melyet Keleti Bumélia a szultánnak köteles fizetni, 240,000 ftban
volt megállapítva, utóbb 180,000 frtra szállíttatott le.
0
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Közvetetlenül a Berliui békekötés után sokan arra törekedtek,
hogy Keleti Bumélia Bolgárországgal egyesíttessék, úgy mint azt a
San-Stefánói békekötés tervezte vala. Később ezen mozgalmak
lecsendesedtek, sőt legújabban némi ellenszenv kezd nyilatkozni az
oroszok és az egyesítés ellen. — Aleko pasa elég ügyesen kormá
nyozza az országot, s ebben az anyagi téren nagyobb gyarapodás
mutatkozik, mint a pártoktól feldúlt Bolgárországban.
A »beteg ember«, kinek halálát sokan várva várják, némelyek
pedig a bekövetkezhető nagy rázkódások miatt rettegik, még meg
nem halt végképen, a félhold még mindig uralkodik Konstantinápoly
ban, ámde az 1876 óta történt események a török birodalmat oly
súlyos válságba ejtették, hogy nagyon kétes, fog-e még abból kigyó
gyulni. Külső és belső ellenségei, kik vesztét óhajtják, nagyon számo
sak, igazi barátja kevés. Törökországban s általában Keleten az
államok és népek sorsa leginkább a fejdelmek személyes tulajdonai
tól függ, ők csak abszolút uralkodást ismernek, európai értelemben
vett alkotmányos államot képzelni sem tudnak maguknak. Azért
Midhat pasa kísérlete szabadelvű alkotmánynyal más körülmények
között is meghiúsult volna. A török szultán abszolút fejdelem s
egyszersmind khálifa is, tehát minden világi és vallási főhatalom az
ő személyében van egyesítve. Nagy baj azért az, hogy az uralkodó
család, úgy látszik, testileg és lelkileg végképen elsatnyult, hogy egy

tagja sincs, mely az egykori erőteljes és lángeszű szultánok nyomdo
kaiba léphetne. Már Abdul-Medzsid igen gyenge uralkodó volt,
Abdul-Aziz esztelenségei és pazarlásai pedig a birodalmat a bukás
szélére sodorták, teljesen kimerítették a kincstárt, végtelenül szaporíták az állami adósságokat s tökéletesen megronták a közigazgatás
minden ágait. Midhat pasa talán némileg még segíthetett volna a
nagy bajokon, de Abdul-Hámid szultán testileg lelkileg beteg ember ;
ő oly embert, mint Midhat, maga mellett nem tűrhetett, elmozditá
és száműzé őt, ki komolyan sürgeti vala az újításokat, a reformokat.
A szultánok pazarlásai, a tisztviselők hűtlenségei és sikkasztá
sai, a tartományok lázadásai s a háborúk a birodalom pénzügyeit
teljesen megzavarták, silányabb pénzt és papir utalványokat bocsá
tottak ki, de azzal sem segíthettek a bajon. Már 1875 óta nem voltak
képesek az állami adósságtól járó kamatokat rendesen fizetni, annál
kevesbbé fizették meg pontosan a tisztviselők és hadsereg járandóságát.
A török birodalom veszteségei Európában 1718 óta körülbe
lől a következők voltak: Az 1718-ban való Passzaroviczi békekö
tésnél fogva elvesztett 1717, az 1739-iki Belgrádi békekötés követ
keztében 53é> az 1774-iki Kucsuk-Kajnardsiki békekötés követ
keztében 2055, 1791-ben a Jászvásári szerződésnél fogva 421,
1812-ben a Bukuresti szerződésnél fogva 829 ; 1826-ban az Akjermani szerződésnél fogva 31 ; 1829-ben a Drinápolyi béke
kötés következtében 772; 1878-ban a Berlini békeszerződés kö
vetkeztében 4898, tehát összesen 11,350 • mérföldet. Ebből az
Oroszországgal folytatott háborúk következtében elvesztett terü
letrészekre 8902 Q . mföld esik. Ezen kivűl a szultán birodalma
1700 óta Ázsiában és Afrikában is nagyon megnyirbáltatott; Afri
kában a francziák 1830 óta Algériát, 1881-ben Tuniszt szállták meg,
s a szultán felsősége a két tartományban teljesen megszűnt, Egyip
tomban 1882-ben az angolok ragadák magokhoz a hatalmat s a szul
tán befolyása alkalmasint ott is meg fog szűnni.
A szultán közvetetlen birtokai Európában márcsak Bumilit,
azaz Thrákia déli felét és Makedoniát, továbbá Albánia legnagyobb
részét, Epirus nyugati részét, Thessália egy darabját, Kréta, Sztampalia (Astypalaea), Sztalimene, Imbro, Szamathraki és Thaszo szi
geteket foglalják magokban. E birtokok összes kiterjedése 165,439 •
km., lakosainak száma körülbelől 4.490,000. A szigetek nélkül
a kiterjedés csak 155,498 • km., s a lakosok száma alig több mint
4 millió. Ezen lakosokból a mohammedánokra körülbelől csak
1.900,000, a keresztényekre 2.435,000, a zsidókra 55,000 esik.

A szultán vagyis padisah uralkodása önkényes, azt csakis a
korán, szokás és hagyomány szabályozza és korlátozza. Az általa
kibocsátott törvények és rendeletek közöl a hatti-serif (fenséges
irat), hatti-humajum (magas irat), vagy egyszerűen hat (irat) oly
intézkedések, melyek vallásilag is szentesítvék s alaptörvények ere
jével birnak : a fermánok, iradék és tanszimátok a közigazgatásra
és végrehajtásra vonatkozó rendeletek.
A szultán udvara igen fényes s felette nagy személyzetből áll ;
a sokféle tisztviselők, őrök, cselédek és rabszolgák száma sok százra
rúg. Köztük kivált a nők igen számosak. Törvényes felesége hétnél
több nem lehet, ezen nejei a bújuk kadin effendi (nagy asszonyok)
czimét viselik, mindegyiknek külön háztartása és cselédsége van. A
szultánnő (szultána-validé) czimét csak a szultán édes anyja, leány
testvérei és leányai igényelhetik, de nem az ő nejei. A fejdelmi
udvarban levő nők négy osztályra szakadnak : a választottak (gedeklik), főbb asszonyok (úszta), növendékek (sahzirda) és szolgálók
(dzsária) osztályaira ; az utolsó osztálybeliek jobbára néger leányok.
Feleségeit a szultán az első osztálybeli nők közöl szokta válogatni.
— Az udvar költségei felette nagyok s a birodalom jövedelmének
nagy részét azok emésztik fel.
A szultán fő állami tisztviselői : a nagy vezir és a mufti vagyis
sejk-ul-iszlam ; amaz a kormánynak s az egész közigazgatásnak feje,
pmez pedig az ulemák feje, a törvények magyarázója s a legfonto
sabb rendeleteket »fetvá« -jávai erősíti meg. A kormány tagjai : a
külügyminiszter (karidzsijié-naziri), a hadügyminiszter (szeraszkier),
a pénzügyminiszter (umuli-malie-naziri), a tengerészeti miniszter
(kapudan-pasa), a pattantyúsok nagymestere s az erősségek főfel
ügyelője, a rendőrminiszter (zabtijié-musiri) stb.
A miniszterek valamint a mufti is a »musir« czimét viselik s
együttvéve az állami titkos tanácsot, az úgynevezett divánt képezik.
— A tábornokok s minden állami főtisztviselő a pasa czimét vise
lik ; a pasák három rangfokozatra szakadnak : a három, két és egy
lófarkú pasákra. Ezeknek fiai a bej, az alsóbb rangú tisztek és hiva
talviselők fiai pedig az aga czimét viselik. Effendi körülbelől annyi,
mint »tudor«, így bárki neveztetheti magát, a kinek tisztességes
ruhája s némi míveltsége van.
Közigazgatási tekintetben az ország tartományokra (éjalet),
megyékre (liva, szandzsák), járásokra (kaza) és községekre (nahie)
van osztva. A tartományok közigazgatási feje a kormányzó (váli), a
megyéké a kajmakam, a járásoké a müdir, a községek elöljárója a

muktár vagy khodzsa-basi. A központi kormány rendesen csak a
kormányzót nevezi ki, a község elöljáróját magok a község lakosai
választják meg.
A megyékben, járásokban és községekben tanácskozó testüle
tek (medzsili) vannak, melyekben a keresztények is képviselvék
néhány előkelő tag által ; e testületek bizonyos perekben az igazsá
got is szolgáltatják s Ítéleteikben ninósenek a koránhoz kötve, ellen
ben a molla és kádi a korán és hagyomány értelmében Ítélnek.
Midhat pasa s néhány más felvilágosodott államférfi külön
böző javításokat törekedtek a közigazgatásba és törvénykezésbe be
hozni, de kevés sikerrel ; a szultánok szeszélyei a főtisztviselők kine
vezésében s az általánosan elharapózott romlottság és vesztegetés min
den reformtörekvést megbiusítanak. Ajándékok és borravalók (baksis)
nélkül semmitsem lehet elérni. A hanyag és rossz közigazgatás, a
részrehajló igazságszolgáltatás s a közjövedelmek hűtlen kezelése
mint megorvosolhatlan rákfene emésztik a török állam legjobb erejét.
Különben, mint Elisée Reclus helyesen megjegyzi, a török
önkényes uralkodás nem oly kitanult deszpotizmus, mely az embe
rek ismeretén alapszik s lealacsonyításukra rendszeresen törekszik.
Az oszmánok az »okos elnyomás « mesterségét, melyet pl. a Szunda
szigeteken a hollandi kormányzók azelőtt alkalmaztak vala s mely sok
más országban sem ismeretlen, nem értik. A pasák és kegyenczeik nem
sokat törődnek a közigazgatásukra bizott emberek családi és egyéb
ügyeivel, az egyének és családok magaviseletéről, gondolkodásáról
nem kérnek be senkitől jelentéseket és tudósításokat, csak legyen
nekik módj okban erszény őket megtölteni, az igazságot és kegyeket
mentől drágábban osztogatni, olykor egy-egy szerencsétlent, ki nem
hunyászkodik meg eléggé gyorsan, egy kicsit megpuhítani, — szíve
sen tűrik, hogy kiki a maga módja szerint boldoguljon. A pasák
uralkodása, igaz, gyakran erőszakos és kegyetlen, de csakis a külső
ségekre vonatkozik, az ember belső lényegét nem igen bántja. Ily
uralkodás mellett a közszellem ki nem fejlődhetik ugyan, de az el
szigetelt egyének megmenthetik rugalmasságukat s az erős nemzeti
intézmények, milyenek a görög és szláv községek, könnyen megáll
hatják az ily szeszélyes és terv nélkül való kormányt. És csakugyan
a nemzetiségek autonómiája Törökországban sok tekintetben telje
sebb, mint bármely más nyugat-európai államban. Szemben a nem
zetiségek és népfajták ama zűrzavarával, melyet bajos volna egysé
ges fegyelem alá vetni, a török tisztviselők lustasága a legegyszerűbb
módhoz nyúlt, t, i, magára hagyja a világ folyását. A frankok, kik
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Konstantinápolyban a török kormánynál alkalmazva vannak, nem
egyszer sokkal zaklatóbbak és nyűgösebbek a kormányzottakra
nézve, mint a tősgyökeres ó-török pasák. *)
A törökök felfogása szerint a korán nemcsak a vallásnak,
hanem minden tudománynak és törvénynek kútfeje; a kik benne
járatosak, azok a tudósok, az ulemák ( = írástudók), s ezek végezik
a khálifa nevében a bírói és papi teendőket. Az ulemák általánvéve
két főosztályra szakadnak: jogtudósokra (fenkeha) és szorosabb
értelemben vett Írástudókra (ulema). Mindkét osztályban több rang
fokozatot különböztetnek meg, s ezek szerint van hatáskörük meg
határozva. Szorosan vett papi osztály, olyan mint a keresztények
nél, a mohammedánoknál nincsen. Vannak felső és alsó birák (molla
és kádi), vallástudók (mufti), tanárok (muderri).
A ki az ulemák testületébe akar bejutni, az 10—12 éves korá
ban valamely theologiai főiskolába (medresze) lép be, milyenek
kivált Konstantinápolyban és Drinápolyban vannak, azaz szoftává
lesz; miután 10—15 évig tanúit, vizsgálatot tesz, s ha ezt sikerrel
megállja, a mufti kinevezi őt mulazim-nak, mintegy jelöltnek, s mint
ilyen már^ kádi lehet. Ha magasabb fokot akar elérni, még vagy 7
évig folytatnia kell tanulmányait, s akkor muderri-vé lesz.
A mecsetek szolgái ötfélék. Legalsó a kájim, ez körülbelől
annyi, mint nálunk az egyházíi ; erre a muezzin következik, ki a
minaret erkélyéről az öt imádság óráját hirdeti ; magasabb rangot
foglal el az imám, ki a mecsetben a rendes istentiszteletet, a házas
ságnál és temetésnél a szokásos szertartást végezi ; még felsőbb a
khatib, ki pénteken a khalifa helyett mondja el az imádságot ; leg
felsőbb rangot a sejkh foglal el, ki a mecsetben prédikál.
A mecsetek összes személyzete s általában minden ulema,
kinek nincs birói hivatala, a vakuf jövedelmeiből kapja fizetését ; a
vakuf alapítványai az összes fekvő birtoknak majdnem két harma
dát teszik. Sok muzulmán család á jószágainak tulajdonjogát a
mecsetekre ruházta, mert így nem kell adótfizetnie— mert a vakuf
adómentes — jövedelmeit pedig élvezheti, míg ki nem hal.
Említettük már, hogy a török társadalomban nincs se szüle
tési, se birtok-arisztokráczia ; a legalsóbb néposztály embere, sőt a
felszabadált rabszolga is a legmagasabb polgári és katonai méltósá
gokat elérheti, a szultán vejévé is lehet ; hiszen magok a szultánok
*) Nouvelle Geographie Universelle, I. k. 239 1.

gyakran rabszolganők gyermekei voltak, s a rabszolganő, ba fiat
szül, most is válhatik a szultán törvényes nejévé. A főtisztviselők
mind a szultán szeszélye szerint változnak ; csak az ulemák jól szer
vezett testülete állandó és rendíthetetlen, tagjaiban ugyan változik,
de szellemében nem. A sejkh-ul-iszlam a szultánra és udvarára s a
kormányra, a többi ulemák, mint birák és imámok, a népre gyako
rolnak döntő befolyást. Az ulemák kezelik a vakufot, tehát a leg
több jövedelemmel is ők rendelkeznek ; nem csoda, hogy az újításo
kat annyira ellenzik. — Nagy befolyásuk van a népre ^az emireknek
és derviseknek is. Amazok, mint a próféta állítólagos ivadékai, sok
féle kiváltságokban részesülnek. A dervisek leginkább koldulásból
élnek ; furcsa szokásaik vannak az ordító (rufáji) és kesergő vagyis
tánczoló (mevlevis) derviseknek.
A Berlini békeszerződés 62. czikke teljes vallásszabadságot
állapít meg, úgy hogy a vallás különbsége miatt senki valamely pol
gári vagy politikai jog gyakorlatából ki nem rekesztethetik. » Vallás
különbség nélkül mindenki biró elé bocsáttatik tanúságtételre ; min
denki szabadon és nyilvánosan gyakorolhatja hitvallását s akadály
nem gördíthető sem a különböző vallásfelekezetek hierarchiai szer
vezete, sem vallási és egyházi főnökeikkel való viszonyaik elé. Min
den nemzetiségbeli zarándokok és szerzetesek, kik európai és ázsiai
Törökországban utaznak, ugyanazon .jogokat, előnyöket és kiváltsá
gokat élvezik. Mind az említett személyekre, mind egyházi telepeikre
s a jótékonysági intézetekre nézve a szent helyen és egyebütt a hatal
mak törökországbeli diplomácziái és konzulsági ügynökeinek protektori joguk van. Az Athoszhegyi szerzetesek, bárhol legyen hazájok, birtokaikban és eddigi előjogaikban meghagyatnak.«
A görög-keleti egyházban a Konstantinápolyi pátriárkának
hatásköre az által, hogy az elszakadt országokban független nem
zeti egyházak keletkeztek, tetemesen megcsökkent. Az örmény keleti
egyház feje szintén Konstantinápolyban lakik, úgy a zsidók főrab
bija (chacham-basi) is.
A szellemi míveltség tekintetében az ország lakosai nagyon
elmaradtak, legtöbb előmenetelt e tekintetben a bolgárok és görö
gök tettek, kik számos iskolát állítottak fel. Mohammedán iskola
ugyan majdnem minden mecset mellett van, de a tanítás felette hiá
nyos, rendesen csak a korán néhány szakaszát tanítják, s a növendé
kek az olvasást és irást is alig tanulják meg. A lányok általában
semmiféle oktatásban nem részesülnek, a keresztény felekezeteknél
js igen kevés a lánynövendékek száma.

A vagyonosabb mohammedánok közöl sokan külföldi taninté
zetekben neveltetik fiaikat, hogy ott a polgári és katonai tisztsé
gekre magukat kiképezzék. Néhányan csakugyan alapos míveltségre
és tudományra tesznek szert, de sokan csak a nyugat-európai mű
veltség külső mázát veszik fel s a mellett kivetkőznek a természetes
józanságból és becsületességből s romlott erkölcsökkel térnek vissza
hazáj okba.
Konstantinápolyban 59 hirlap és folyóirat jelenik meg,
még pedig 27 naponként. Azokból 14 török, 2 arab, 1 perzsa,
17 franczia, 2 olasz, 1 angol, 8 görög, 9 örmény, 3 bolgár s 2 spa
nyol-zsidó nyelven jelenik meg. A legtöbb lapnak alig van néhány
száz előfizetője ; a keleti nyelveken megjelenő lapokat csak a dragománok s néhány frank nyelvtudós érti.
Az anyagi miveltség tekintetében is nagyon elmaradt az
ország. Az utolsó háború által okozott pusztítások és veszteségek
még nincsenek helyrehozva és kipótolva. A mezőgazdaság koránt
sem mondható virágzónak, a termelés aránylag csekély ; a kereske
dés pang, a forgalom és közlekedés az útak hiánya miatt drága
és nehézkes; még iá vasúti forgalom is jelentéktelen, mert a vas
utak még nincsenek a szomszédos országok vasútjaival össze
kapcsolva.
A Törökországgal és a többi érdekelt államokkal folytatott
hosszas alkudozások eredménye azon egyezség, mely 1883 május
9-kén -Bécsben kelt. E szerint Ausztria-Magyarország köteles a
budapest-zimony-belgrádi vasútat 1886 okt. 15-kéig a forgalomnak
átadni ; ugyanazon időig a török kormány megnyitja a forgalmat a
konstantinápoly-bellovai s az ehhez Nisből Szófián át a bolgár hatá
rig építendő vonalon ; valamint Pristinából vagy vidékén a szalonikmitroviczai vasútnak más alkalmas pontjából kiágazó szárnyvona
lon, mely a szerb határig visz. A szerb kormány az említett határ
időig átadja a forgalomnak : a belgrád-nisi vonalat ; a Nisből Piroton át a szerb-bolgár határhoz vivő és Konstantinápoly felé menő
vonalat ; végre Nisből Vrányán át egy vonalat, mely a török szalonik-mitroviczai vonalhoz fog csatlakozni. A bolgár kormány köteles
a kitűzött határidőig azt a vonalat kiépíteni, mely a Nisből Piroton
át a szerb-bolgár határig építendő vasúthoz, és a bolgár határtól
Czáribródon és Szófián át a bolgár-török határig megy és a kon
stantinápoly-bellovai vasúthoz csatlakozik.
Törökország legnagyobb baja az, hogy pénzügyei felette nyo
morúságosak. Az udvar tékozlásai, a közigazgatásban elharapózott

rendetlenségek és visszaélések miatt már régóta nagy zavarban volt
az állami pénzügy, a deficzitet csak terhes kölcsönökkel lehetett
fedezni. A z állami adósságok már 1875-ben 5*/ ezer millió frankra
rúgtak ; azóta azok még inkább növekedtek. Az állami tisztviselő
ket és katonákat már azelőtt sem tudták rendesen fizetni. Az utolsó
háború a pénzügyi állapotokat teljesen megrontotta ; a győztes orosz
nem érte be azzal, hogy a birodalmat erősen megnyirbálta, még
súlyos hadi kárpótlást is követelt. A Berlini kongresszus ugyan
megállapítja, hogy a török állami adósságból aránylagos összegek
az elszakasztott tartományokra háríttassanak át, de ezen hatá
rozat foganatosítását a török kormány mindeddig hiában sürgette.
Csak Keleti Bumélia fizet némi adót a szultánnak, Bolgárország is
köteles volna évi adót fizetni, de még az összeg sincs megállapítva,
az állami adósság bizonyos részének elvállalásáról pedig Bolgáror
szág, Szerbia és Montenegro még hallani sem akarnak.
2

Az adók felette terhesek, a kereset csekély, az ország népe
mindinkább elszegényedik. Magokban a törökökben nincs elegendő
tetterő és vállalkozási szellem, a külföldi vállalkozók pedig csak
nyerészkedni akarnak, keveset törődnek az ország anyagi jólétének
gyarapításával.
Valóban Törökország közgazdasági és politikai állapotai na
gyon szomorúak; alig remélhető, hogy jövendőjét bármely refor
mok biztosíthatnák. Mostanában a Fényes porta egyetlen támasza
még a hadsereg. Ez is az 187 / -diki háborúban iszonyú vesztesége
ket szenvedett, úgy hogy 1880 elején alig volt még 140,000 ember
fegyverben, s Európában azokból csak mintegy 100,000 volt elhe
lyezve. Azóta a hadsereg új szervezésén fáradoznak, leginkább német
tisztek foglalkoznak annak megállapításával és életbeléptetésével. A
hadsereg alkotórészei : a nizam (rendes katonaság), az első és máso
dik redif (tartalék) ; ezekhez járul a népfelkelés (muhsztafiz). A
szolgálati idő a szárazföldi hadseregben a 20—40, a tengerészetben
a 20—32 éves korig tart; t. i. 6 évet a nizamban, 4 évet az első s
ugyancsak 4 évet a második redifben kell szolgálni. A keresztények
ezentúl is felmentvék a katonáskodástól s azért fejenkint 35 piaszternyi adót fizetnek, de a tengerészetben ők is szolgálhatnak.
7
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Az egész birodalom hét ordura, azaz katonai kormányzóságra
van osztva ; a konstantinápolyi, drinápolyi, monasztiri és krétai ordúk
az európai tartományokat foglalják magokban. Minden ordu 8 ujonczozási kerületre oszlik. Háború esetében a török hadsereg az új
szervezet szerint: 613 zászlóalj gyalogságból, 166 század lovasság-

ból és 125 ütegből áll. 1881 elején, mikor attól kellett tartani, hogy
Görögország követelései miatt lesz háború, 309 zászlóaljat mozgósí
tottak, s ezek 240,000 embert s 650 ágyút számláltak. A várakban
és erősségekben való ágyúk száma vagy 1800.
A közkatonák jól vannak kiképezve és vitézek, de a tisztek
között sok ügyefogyott ember van ; a fegyverzet is jó, ámde a ruhá
zat és élelmezés nagyon hiányos, s az egészségi szolgálat és szekeré
szét még hiányosabb.
A szárazföldi hadsereg az utolsó háborúban is vitézül harczolt,
noha mindenben hiányt szenvedett, s vezérei gyakran ügyetlenked
tek. De a hajóhadnak, úgyszólván, semmi hasznát sem vették. Nyo
morult állapotban volt az a háború alatt s azóta még inkább hanyat
lott, most azt is akarják újra szervezni ; összesen még vagy 15 pánczélos hajó van.
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I.
Altalános áttekintet. A z ország külső és belső szabása, vízszintes tagoltsága
és domborzati

viszonyai, védett

helyzete, éghajlata,

szétdaraboltsága ;

a

görögség terjeszkedése, a görög nemzetiség, az ó és új görögök, életmódjok,
szokásaik és erkölcseik.
4

Görögország a föld kerekségén csak egy pontocska s Európá
nak is csupán jelentéktelen darabja, mégis a dicsőség fényében
ragyog s legbecsesebb emlékeink, legszebb érdekeink fűződnek nevé
hez. A nagy Balkáni félszigetnek déli legeldaraboltabb, legtagol
tabb részét foglalja el az É. Sz. 36. és 40. s a K. H. (Ferrótól) 37.
és 43. fokai között, partjait az Égéi és Ióni tengerek locsolják.
Közös nevét az ország és népe, mint rendesen történni szo
kott, legelsőben a szomszédos idegen népektől kapta : az ázsiai népek
az egész nemzetre azt a nevet ruházták, melyet a délkeleti partokon
s az Ázsiával szemben fekvő szigeteken lakó népség, t. i. az ión
viselt vala ; ez a nevezet a sziriaiaknál jaunojo, az araboknál jaunáni,
az egyiptomiaknál uinin, az örményeknél juin, az ó-perzsáknál jauna,
a hinduknál jávana. Az illir és itáliai népeknél egy más néptörzs
neve, t. i. a grek, graik vagyis graek népségé lett ismeretessé, mely
az éjszaknyugati vidéken lakott, s ezt alkalmazták az egész nem
zetre. Azt a nevet, melyet maga a nemzet vett föl a I X . vagy VIII.
század óta Kr. e., t. i. hellén és Hellász nevét, elintén csak az utóbb
Thesszáliának nevezett tartomány déli vidéke és népsége viselte vala.
Azon a szakadozott kis földdarabon élte az emberi nem leg
szebb ifjúsági korát, ott vetette meg alapját a tudománynak és mű
vészetnek, a társadalmi és állami rendnek, melyben a szabadság s
az egyéni törekvés legjobban érvényesült. Mai világunk, a mi törté
nelmi körünk végtelenül szélesebb, mint a helléneké volt, mindazon
által példájokon még most is lelkesülünk, szellemi kincseikből még
most is táplálkozunk. »Az a város, mely Görögország iskolája volt,
még most is a világ iskolája. Kétezer évi hanyatlás után sem szűnt
meg világítani nekünk, mint ama csillag, melynek fénysugarai, ki
alvása után is, még sokáig ragyognak felénk. «
Honnan van az, hogy a görög nemzet az ókor népei közöl
annyira kivált, hogy hazáját halhatatlan dicsfénynyel környezte?
Azt kétségenkivül egyrészt saját életrevalóságának, teremtő erejé
nek, de másrészt az ország kedvező fekvésének és szabásának is

köszönheti. A vele rokon népségek, melyek kedvezőtlenebb fekvésű
és szabású országban laktak, barbárok maradtak, s ha Görögország
kiterjedése és alakja olyan lett volna, mint a régibb geológiai kor
szakban volt, mikor még Afrikával függött össze, s térségeit hipparionok, antilopok, masztodontok és óriási edentatok népesítik vala,
melyeknek maradványai, kivált Marathon közelében, Pikerminél
vannak összehalmozva : bizonyára sem Phidiász, 3em Periklész, sem
Arisztotelész, Plató és Demoszthenesz nem született volna benne.
A hellén nemzet tulaj donképi központja az Égéi tenger volt a
maga szigeteivel, öbleivel és partjaival. A Balkáni félsziget déli legfélszigetszerűbb darabját a nyugatról keletre messzire benyomuló
Korinthusi öböl két részre, a szorosabb értelemben vett Hellászra
és Peloponnészusra (Pelopsz szigetére) osztja ; mind a két fő területet
számos kisebb-nagyobb öböl szeldeli, ezeket a tengerre kinyúló
apróbb félszigetek szegélyezik, hozzájok a tengerben elszórt szigetek
csatlakoznak, melyek hídúl szolgálnak az öblökkel szintén szagga
tott és szigetekkel szegélyezett Kis-Ázsiába.*) E kedvező termé
szeti viszonyok korán fölébresztek a hellénekben a kedvet a terjesz
kedésre, költözködésre és hajózásra s fokozták bennök a fogékony
ságot, melynélfogva a keletről átvett míveltségi csirákat hamar ki
fej lesztefték.
Az ország partfejlődése dél felé mind gazdagabb ; míg éjszaki
részében egy km. hosszú partvonalra 8 • km. terület esik, déli részé
ben csak 4 • km. jut. Egészben véve legtöbb tengeröböl, rév és
*) A tenger és a lég — mondja Curtius — egy egészszé köti össze az
Archipelagus partjait, ugyanazon évi széláramlatok uralkodnak a Helleszponttól Krétáig és adnak egyenlő irányt a hajósoknak, egyenlő változékonyságot az
égaljnak . . . a szem sziget után szigetet lát, kényelmes egy napi tengeri út visz
öbölből öbölbe. Azért a legrégibb időktől fogva ugyanazon népek laktak mind
két tengerparton . . . A mily hasonlók azon partvidékek, melyek nyugatról kelet
felé egymással átellenben feküsznek, épen oly nagy a vidékek különbsége éjszak
ról dél felé. Az Égéi tenger éjszaki szélén egyetlen mirtuslevél sem ékesíti a
partokat, az égalj a közép-németországihoz hasonlít, Buméliában még nincs
déli gyümölcs. A negyvenedik fok a határvonal ; itt a tengerpartokon és a védet
tebb völgyekben egy melegebb világ kőzelléte érezhető ; az örökzöld erdők kez
dődnek. De itt is elég némi emelkedés arra, hogy az egész viszony megváltoz
zék ; oly hegy, mint az Athosz, Európa csaknem minden fanemét egyesíti ma
gaslatain . . . A Joaninai völgymedencze, mely csaknem egy fokkal délibbre fek
szik, mint Nápoly, oly égaljjal bir, mint Lombardia ; Thesszáliában az olajfa
még nem díszlik, a Pinduson déli Európa flórája ismeretlen. Csak a harminczadik foknál kezd behatolni a tengeri és parti lég enyhesége a beljebb fekvő vidé
kekre s innentől fogva már gyors fejlődés mutatkozik ; stb.
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kényelmes kikötő az ország keleti oldalán van s ugyancsak kelet felé
a legtöbb sziget is esik, úgy hogy a nemzet leginkább a kelettel való
közlekedésre volt és van utalva. Mindazonáltal nyugat felé is nyíl
nak hajózási utak, s kivált a Korinthusi nagy öböl és az Ióni szige
tek nyugatra is hívogatták a görögöket, kik csakugyan a Földközi
tenger nyugati partvidékein is telepítenek virágzó gyarmatokat s
hintek el a műveltség magvait.
A nyugati oldalon a tengerre dőlő hegyek jobbára meredek és
vadul szaggatott sziklafalakkal végződnek, néhol a hegyfarkok előtt
a tenger és folyók hordalékaiból való keskeny lapály terűi el, melyen
nincs alkalmas kikötő. De az aránylag legtágasabb völgyek és leg
termékenyebb lapályok a keleti oldalon vannak, s azért is ott kelet
keztek a legnépesebb városok. Különben a lapályok és dombos vidé
kek csak kis területet foglalnak el, az ország legeslegnagyobb részét
jobbára zord és sziklás hegyek borítják, melyek még a kinyúló fél
szigeteken és a szigeteken is tetemes magasságúak. Európában
nincs más ország, mely oly hegyes volna, mint a kis Görögország.
A főemelkedési vonal éjszakról délre húzódik, némi elhajlás
sal kelet felé, mint vízvető az Ióni és Égéi tengerek között. A
középső hegységekhez különböző oldal- és mellékágak csatlakoznak,
melyek az egész országot behálózzák ; Thesszália keleti oldalát pedig
a hatalmas Olümp s a hozzája dél felől csatlakozó hegy tömegek fog
lalják el. A legdélibb négyújjú félsziget, t. i. Peloponnészus párkány
hegységekkel övezett fönsík, melynek legmagasabb hegyei szintén
éjszakról délre csapnak. A többnyire zord és szaggatott hegységek
az egész országot sok kis tartományra osztják, melyek szárazon, a
hegyeken át, csak bajosan közlekedhetnek egymással, s azért leg
inkább a tengeri forgalomra utalvák.
Mind a magas, mind az alacsony hegységek leginkább mész
kőből állanak, de a keleti tartományokban s a szigeteken a mészkövön kivűl kristályos kőzetek, különösen kristályos palák is előfor
dulnak, s ott vannak a sokféle jeles márványok s helyenként vas- és
ezüstércztelepek.
Az ország közepén és nyugati részében elágazó hegyek nagy
részt még erdősek, míg a keleti oldalon, s kivált a partvidékeken és
szigeteken valók többnyire erdőtlenek és kopárak. Uralkodó erdei
fák : a mindig zöld tölgy, melynek makkját az ember is eheti, a szil,
nyár, kőris és fenyő *) ; a bükkfa csak az éjszaki vidékeken, Tesszá*) Különösen nagyon el van terjedve az aleppói fenyő (Pinus Halepensis.
új görögül peukosz), mely a tengerparton s az 1000 m. magas hegyeken is terem.

liában és Epirusban terem, az alacsonyabb helyeken a platán-, gesz
tenye-, olaj- és fügefa díszlik, melyeket már az ókorban a szomszéd
Ázsiából honosítottak meg, úgy mint a szőlőtőkét ; jeles bort kivált
a szigeteken termesztenek. Hegyi legelő sok helyütt van, de a gabnatermesztésre alkalmas lapályok és tágasabb völgyek csekélyek, azért
a görögök a mezei gazdaságban, a földmivelésben sohasem tűntek
ki s most is kevés hajlamuk van arra.
Gyönyörű tenger füröszti az országot s gyönyörű ég mosolyg
fölötte. A levegő oly tiszta és átlátszó, hogy minden tárgy sokkal
közelebbnek látszik, mint a milyen, s körvonalai élesen válnak ki.
Az eső nyáron ritkán esik, leggyakoribb őszszel s a tél első felében.
Legbővebb esőben általában a nyugati tartományok részesülnek,
Attika és Argosz pedig legszárazabbak. Élisz és Akarnánia tarto
mányokban tavaszszal igen gyakori a zivatar s néha hetek hosszán
minden délután dörög az ég.
A légmérsékleti változások egészben véve hirtelenek és nagyok ;
az éjszakkeleti szél igen hűvös, a délnyugati szél pedig meleg és tik' kasztó. Nyáron mind tengeren, mind szárazon az éjszaki szél ural
kodik, melyet évi szelne^ (etésziosz) neveznek ; az néha igen roha
mos, de este rendesen eláll s ekkor a szelíden lengedező tengeri
szél (ambatész) váltja fel.
Görögországban kis területen magas hegyek mély völgyekkel
és dombos lapályokkal váltakoznak s mindenfelől a tenger ágai nyo
mulnak be, éghajlati viszonyai azért felette különbözők és változók.
A dél felé eső s a tengerre nyíló völgyekben és lapályokon már forró
nyár van, mikor a szomszéd magaslatokon még csak a virágok nyi
ladoznak, a magasabb hegyeket pedig még hó fedi. Attikára majd
nem folyvást derült ég mosolyog, a Nap hevét csak a tenger szele
enyhíti ; ellenben a szomszédos Böotiában a sok tó és mocsár párol
gása ködössé, hűvössé teszi a levegőt. Az éjszaki magas vidékek
éghajlata és növényvilága olyan, mint Közép-Európáé, a déli félszi
geteken és szigeteken pedig az olaj-, narancs- és czitromfa díszlik,
itt-ott a pálmafa is mutatkozik. A hegyekkel körűizárt völgykatla
nokban, mint Böotiában, Spárta lapályán s Árkádia belsejében a
nyár felette forró s a tél is nagyon kemény, ellenben a tenger felé
nyíló tartományokban a tél is enyhébb s a nyár sem oly forró. E
tartományokban vegyülnek legszebben az évszakok, mint Herodot
mondja, s ezekben legkedvezőbb az éghajlat. Görögország két szé
lességi fok határán belől a Pindusz bükkeseitől benyúlik a pál
mák éghajlatába, s az ismert földrészeken nincs vidék, melyen
1IUNFAI.VV.
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az éghajlat és a növényvilág különböző övei oly gyorsan válta
koznának.
» Képzelj en magának hegyeket, melyeken nincs élőfa, lapály okat, melyeken nincs gyep, folyókat, melyekben nincs víz, könyörület
nélkül sütő Napot, irgalmatlan portengerf, derült eget, mely száz
szor unalmasabb, mint az eső, országot, hol a főzelék főve nő, mely
ben a tyúk kemény tojást tojik, hol a kertben nem találunk zöld
levelet, hol még a zöld színt is szivárvány csíkozza, hol fáradt sze
münk egy zöld salátalevelen sem pihenhet meg, — ilyen Görög
ország !« Ezt mondták ismerősei About-nak, midőn 1852-ben Gö
rögország felé útra kelt. így szólnak az országról azok az utazók,
kik csak partvidékeit látták hajóról, és csak Szüroszban kötöttek ki.
Ámde, habár partvidékei többnyire kopárak és kietlenek, vannak
Görögországnak szép tájékai, festői hegyei, kies völgyei, termékeny
lapályai, vannak zöldelő és árnyas helyei, mormoló forrásai és zúgó
patakai is, csak keresni kell őket. S Görögország tájékai, hegycsú
csai, forrásai annál szebb színben tűnnek fel, minél több emlék fűző
dik hozzájok az ősi hagyomány, a müthologia,- a költészet és törté
nelem köréből.
Szárazföldön csak éjszakról támadhatta meg Görögországot
az ellenség, de már Thesszália éjszaki határán az Olümp állta el az
útját. Azután az Othrüsz és Oeta hegységei következtek, s ott csak
a keskeny Thermopülai szoros nyílt közvetetlenűl a tenger mellett.
Attikát megint új bástyafal védelmezte, t. i. a Kithaeron és Parnész.
Ha pedig az ellenség ezen az akadályon áttörvén, Attikát is megszállá, hátra volt még Görögország fellegvára, akropolisza, t. i.
Peloponnészus, melynek bejárását a Korinthi földszoroson a szagga
tott Geraneia hegység s mesterséges kőfal is védelmezte. Legkönynyebben a tenger felől lehetett Görögországot megközelíteni, de a
szigeteket, félszigeteket és tengeröblöket is könnyen biztosíthatták
és védhették meg a lakosok. Tehát a görög nemzet elég ótalmat
talált hazájában bármely külső ellenség megtámadásai ellen, s biz
tosságban fejthette ki nemzetiségét, a természettől nyert testi és
lelki tehetségeit.
A hegyek és tengeröblök sok apró területre darabolják szét
az országot, mindegyik völgyben és medenczében egy-egy kis állam
támadhatott ; mindegyikének meg volt folyócskája és várfoka, meg
voltak domb- és hegy sorai, melyek mezőit és gyümölcsöseit megótalmazták; legtöbbje a tengerrel is közlekedhetett. így nagyon sok
kisebb-nagyobb városi állam, köztársaság keletkezett, sőt gyakran a

külön tartományok egyes városai is függetlenek voltak egymástól,
de többnyire majd az egyik majd a másik város felsőbbséget gyako
rolt a többiek fölött. Az egyes államok a társadalmi és politikai mű
veltségnek nagyon különböző fokát érték el, mindenütt pezsgő élet
uralkodott. A szomszéd államok folyvást versenyeztek egymással^
egyik a másikon túltenni igyekezett ; a versengés nagyon is gyakran
ellenségeskedésre és véres háborúra fajult el. A szigetek még növel
ték az apró államok sokféleségét, külön-külön köztársaság támadt
mindegyiken s mindenütt önálló helyi műveltség fejlődött ki, min
denütt jeles törvényhozók, bölcsek és művészek támadtak.*)
A szlávok, mint már említettük, Görögországot is megszállták
a középkor elején, sőt a bizanczi császári székben is gyakran szláv
emberek ültek. Fallmerayer**) azt bizonyítgatta, hogy a hellénség
egészen elenyészett s helyét a szlávság foglalta el ; a -helynevek és
családi nevek most túlnyomóan szláv eredetűek ; az új görög is bar
bár nyelv. — Ujabb időben Gerbel Miklós ***) vitatta az új görö
gök nemzetiségét. Szerinte az új görögök már a török hódítás előtt
szlávokból és albánokból való keveréknép voltak. Azóta Livádiában
és Moreábán még tarkább népzagyvalék támadt. Már Tacitus azt
mondja, hogy Athéna nem hellén város többé (»Non Athenienses
tot cladibus extinctos sed colluviem nationum«). Azután minden
görög város azon volt, hogy Tacitus e jelzését megérdemelje. Czigányok, turkománok, oláhok, zsidók tódultak oda, hol addig csak szlá
vok és albánok tanyáztak. Moreában úgy mint Livádiában a szláv
nevek kiszorították a hellén neveket, az ősrégi »Amyklae« az Eurotasz mellett most »Szlavochoria«, a Mainában is csupa szláv helynév
van ; a régi Messzéné helyén most Czernagora fekszik, stb.
Hogy az új görögök — folytalja Gerbel — nem a hellének
ivadékai, azt legvilágosabban az ő szokásaik, előítéleteik és babonáik
bizonyítják. A szlávok kérkednék származásuk régiségével és előkelő
ségével, s mégis tökéletesen képtelenek magoktól valami jelentős
dolgot alkotni. Épen ez áll az új görögökről is. A szlávokban nincs
kegyelet, az új görögökben sincs. A helléneknél -a szépség kultusa
*) Görögország természeti viszonyainak befolyását a hellén nemzet tör
ténelmére legalaposabban és legszebben mutatták ki Grote György és Curtiuo
Ernő;

az utóbbinak munkáját »A görögök törtenete«, Fröhlich Róbert ma

gyarra fordítá.
**) L. Fragmente aus dem Orient, XIV. Das slavische Element in Grie
chenland.
***) L. Die Nationalitaet der Neugriechen, Ausland, 1872. évf. 174 s k. 1.
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divatozott, az új görögök a rút vén banyákban látják az orvosi tudo
mány, a bölcseség és jósló tehetség összeségét, épen úgy, mint a
szlávok, stb.
Kétségtelen, hogy a középkorban a hellének ivadékai közé sok
idegen népelem keveredett, de azért a hellénség még sem halt ki
egészen. A görög népfajta — mondja Reclus — talán részben az
éghajlat befolyása alatt, a beköltözések és kereszteződések mellett
is újra föléledt legtöbb sajátos jellemvonásaival együtt. Testileg sem
igen változott meg a nemzet ; nem egy vidéken találkozhatunk a
régitípusokkal.Az új görögök erkölcsei és jelleme is a hellének er
kölcseire és jellemére vallanak. De fődolog az, hôgy a régi nyelv meg
maradt ; mert az új görög nyelv korántsem különbözik annyira a régi
helléntől, mint a latinnak leányai, az olasz, spanyol és franczia nyel
vek különböznek Cicero nyelvétől. Nem a testi származás, hanem a
lelki rokonság alkotja a nemzeteket; az érzés, a gondolkodás, a
szellemi és kedélyi élet a nyelvben nyilatkoznak, azért a nyelv *) a
nemzetek lételének fő alapja. A mennyiben tehát az új görögök a
hellének nyelvén beszélnek, annyiban igazán a hellének szellemi
ivadékai.
Anthropologiai tekintetben a r_égi hellén nemzet sem volt keveretlen és egynemű, az is különböző népelemek összeolvadásából
támadt. Kik voltak a szigetek és Görögország legrégibb lakosai a
kőkorszak idejében, miféle népcsalád tagjai hagyták hátra a kő esz
közöket, cserepeket és kelméket, melyeket Szantorin és Therázia
vulkáni hamvában eltemetve találtak, azt nem tudjuk. A történelem
hajnalodásakor, más népségeken kivűl, kivált a leiegek és pelaszgok
említtetnek mint Görögország ősi lakosai. A leiegek talán, a pe
laszgok bizonyosan szemiták voltak Kiepert **) szerint. Az epirusbeli és makedóni illirek, kik alkalmasint az albánok ősei, állító
lag közelebb rokonságban voltak a hellénekkel, legalább annyiban,
a mennyiben az árja népcsaládhoz tartoztak. Görögországban sok
*) A nyelv az arczvonások alakulására is befolyást gyakorol. » Bizonyos
— mondja Stolz spanyolországi utazásában —, hogy a nyelv, melyen az ember
gyermekkorától fogva beszél, s melyen szüléi mindig beszéltek, az arczvonásokra lényeges befolyást gyakorol. Miként az angol nyelv makogása és szisze
gése az angol ember arezának bizonyos hasonlatosságot ad a hal és békához :
úgy kétségkívül a szép spanyol nyelv nemes kellemét és erejét a nemzet arczvonásaira is kiönti.«
**) L. Heinrich Kiepert : Lehrbuch der alten Geographie, 119, 240 s k. 1
A »leleg« szó annyit jelent mint a »barbarosz«, azaz idegen, érthetetlen nyelvű ;
a »német« szó is azt jelenti.

földrajzi név szenfita eredetű. így Megara ( = barlang), Szalamisz,
Minóa ( = telepítvény), Jardanosz ( = folyó), Malea ( = magaslat),
Pheia ( = sarok). Kiepert úgy véli, hogy az orchomenoszbeli minüasz-ok neve is szemita eredetű s telepítvényest jelent. A hellének ősi
hagyománya világosan emlékezik a fönikeiek, kariak és más keleti
népek beköltözéséről és számos város alapítását nekik tulajdonítja.
A tulajdonképi görög népcsalád tagjai csak az ion, achájai, aeoli és
dór nemzetségek voltak.
Valamint az ókorban a nyelv és ország, a szellemi és termé
szeti viszonyok közössége alkotá az egységes hellén nemzetet, úgy
mostanában is a görög nép magába olvasztotta az idegen elemeket,
mert megőrizte nyelvét, megtartotta országát és a hagyomány fona
lát, a történelmi emlékek szövedékét sohasem szakasztotta meg
végképen. Kétségtelen, hogy idő folytán sok idegen elemet is fölvett,
sok szokást és babonát a szlávoktól, ruházatát részint a töröktől és
albántól kölcsönözte. Igaz, maga a nép nyelve is megváltozott, sok
idegen szót és alakot vett föl, mindazáltal a nép a régi remekírók
munkáit megérti, a tudósok pedig az új görög nyelvet mindinkább
megtisztítják az idegen szóktól és szóftizésektől. Mióta Görögország
önálló királyság lett, a görög nyelv mind gyorsabban terjedez az
idegen ajkú lakosok között ; századunk elején Eliszben, Argoszban,
Böotiában, Attikában még az albán nyelv uralkodott, most már min
denütt à görög túlnyomó. S a görögül beszélő és a keleti egyház
vallását követő albánok, a szulioták, hüdrioták, szpezzioták csak oly
hazafiak mint a görögök, sőt a nemzeti függetlenségért talán ők
legvitézebbül harczoltak és legtöbb áldozatot tettek le a haza oltá
rára. Az oláhok, kik Akarnánia és Aetolia hegyei között élnek,
anyanyelvökön kivűl többnyire görögül is beszélnek.*)
A külföldiek, a tulaj donképi idegenek, nevezetesen a nyugat\
»
*) G. vom Ráth idézett munkájában (I. k. 232 1.) ezeket mondja : »Középső Görögország egészen keverve van albán elemekkel... de a törzsbeli kü
lönbség nem jár eltérő nemzeti törekvésekkel, ellenkezőleg mindannyian görö
gök akarnak lenni, egyazon szentegyház öleli át mindnyáját... A kérdés, hogy
a mai hellének ereiben mennyi ógörög vér kering, valóban jelentéktelenebb,
mint az a tény, hogy még 5 millió görögül beszélő, értelmes és felette munkás
ember van, kik Ázsia és Európa görög partvidékein és szigetein lakván, a nagy
őskor emlékezeteit és neveit szeretettel és büszkeséggel megőrzik és tisztelik.
Micsoda német ember merné még ma is Fallmerayer szavait, Geschichte der
Halbinsel Morea, Bd. II. XXXVII.) ismételni : »A nemzeteknél nincsen feltáma
dás « ! — De ugyanazon bányatanácsos és bonni tanár Erdélyről irt könyvében
egészen másképen itél a magyarok irányában,

európaiak iránt a görögök nem igen szeretetreméltók és nyájasak.
A törökök, kik Peloponnézusban, Böotiában eléggé számosak voltak,
egytől egyig elhagyni kényszerűitek az orsz4got. A zsidók sem érzik
magukat jól a görögök között, és csupán csalt az ióni szigeteken
vannak nagyobb számmal, hol az angol uralkodás idejében teleped
tek vala le. Ugyancsak azokon a szigeteken olaszok is vannak, kik
a régi velenczei gyarmatosok származékai vagy ujabb időben költöz
tek be Olaszország különböző tartományaiból. Néhány franczia és
olasz család Naxosz szigeten is lakik régóta.
Tehát a mostani görög nemzet egészben véve egységesnek és
egyneműnek mondható. Legkevertebb mindenesetre a főváros,
Athéna lakossága, mely leginkább jövevényekből, fanariotákból, pallikárokból és albánokból áll. Legkevesebb idegen elemmel a félreeső
és nehezen hozzáférhető hegyes vidékek lakosai vegyültek össze. így
a Peloponnézus déli középső félszigetének Maina nevű hegyes vidé
kén való lakosok azt tartják magokról, hogy a spártaiak egyenes
ivadékai, s még a várt is mutatják, mely Lükurgus uramé volt ; anynyi bizonyos, hogy a törököknek sohasem hódoltak meg és csak némi
adót fizettek, véneik gyűlése Lakedaemon tanácsának nevezte magát,
s minden mainota megesküdt, hogy a spártai ősöktől öröklött szabad
ságért élni-halni fog. Akarnánia, Aetolia és Epirus hegyes vidékei
nek lakosai sok helyütt szintén megtartották függetlenségüket s a
népség egy része folyvást apró hadat viselt a törökök ellen vitéz ka
pitányok vezérlete alatt. Ezek amaz útonállók és zsiványok (klephtészek), kik a szabadsági harczban is kitüntették magukat. A hegyi
lakosok, az úgynevezett pallikárok, azaz vitézek, a háború bevégezte
után nagy számmal odahagyták a törökök birtokában maradt hazájokat s Attikában, különösen Athénában telepedtek le, hol ősi szo
kásaikhoz és nemzeti viseletökhöz, a veres sipkához, aranyos bő
ujjashoz és fehér szoknyához még most is ragaszkodnak.
A férfi és női szépség ideáljait, a hellén művészektől teremtett
alakok hasonmásait leginkább a félreeső vidékeken, a falusi nép
között találják az utazók. Athénában oly bájos szépségeket, melyek
a milói Venushoz hasonlítanak, nem igen láthatunk. Az athénai
nők, About szerint, se nem szépek se nem bájosak ; sem a franczia
nők szellemes arczvonásait, sem a római nők piros pozsgás szépsé
gét, sem a török nők sápadt és beteges gyöngédségét nem találjuk
náluk. Ok többnyire eléggé rútak ; piszeorruak, lúdtalpuak, idomtalan termetűek. Az igazi szép görög nők általában ritkák, leginkább
csak némely szigeten és hegyes vidékeken találkozunk velők. A fér-

fiak ellenben mindenütt szépek és jól termettek. Magas termetök,
karcsú testök, sovány arczuk, hosszú és ívelt orruk s nagy bajuszuk
harczias külsőt kölcsönöz nekik. Néha hatvanéves korukig is meg
tartják karcsú növésöket s fürge mozgékonyságukat. Hízásra ko
rántsem hajlandók ; a görög fajta inkább sovány, ideges és vékony,
olyan ösztövér, mint a haza, mely táplálja. Mindnyájan nagyon mér
tékletesek, a mit napjában egy angol munkás elkölt, abból Görög
országban hat tagú család élne meg. Egyetlen egy tál főzelékkel a
vagyonos is beéri, a szegény pedig egy maroknyi olajbogyóval vagy
egy falat besózott hallal lakik jól. Az iszákosság felette ritka a gö
rögöknél, About két év alatt egyetlenegy részeg embert sem látott
Görögországban. De vizet sokat isznak ők s egy forrás mellett sem
haladnak el, annélkűl hogy belőle ne innának.
Általában a görög nemzetnek semmiféle kicsapongásra sincs
hajlandósága, minden gyönyörködésében és élvezetében egyaránt
mértékletes és számító, még a szerelemben és gyűlölségben is. Nin
csenek erős indulatai és szenvedélyéi, azért az elmebetegség esetei
is felette ritkák. A görög szereti az életet, nem szomorkodik és nem
búsul, a legszomorúbb viszonyok között sem esik kétségbe, sohasem
válik öngyilkossá. Csak hazáját szereti nagy hévvel s hazájáért az
életét is készségesen föláldozza.
Egészben véve a mostani görögök erényei és hibái körülbelől
ugyanazok, mint a régi hellénekéi. Szeretik a változást, felette kíván
csiak és tanulékonyak, mindig vitatkoznak és sokat politizálnak, úgy
mint hajdan ; gyakran hízelkednek szóval, belső meggyőződés nélkül.
Nyereséghajhászók és furfangosak, a csalfaságtól és hazugságtól sem
írtóznak, mikor az javukra szolgál. Hiúk és dicsekedők, állhatatla
nok és irigykedők, ezt maga Moraitinis is elismeri, ki pedig honfitár
sainak erényeit, jámborságát, szelídséget, jóságát, vendégszeretetét,
érzékenységét, családiasságát*és háladatosságát nem győzi dicsérni.
Mind vallás, mind nemzetiség tekintetében — mondja nem
alap nélkül Veress Sándor — minden keleti fajok közt legvakbuzgóbb a görög. Ez nem simul egyikhez sem, a világ első nemzetének
véli magát, lenéz és barbárnak tart másokat, hanem nemzete ügye
ért vérét és vagyonát áldozni kész...
Minden görög ember magáratartó, szereti a személyes szabad
ságot, a társadalmi és állami egyenlőséget s gyűlöli azt, a ki a tö
megből kiválik. Görögországban nincs arisztokráczia s nem is lesz
soha ; a görögök rendesen tegezik egymást. Bennök az egyenlőség
érzete oly erős, hogy a feljebbvalóknak is csak nehezen engedelmes-

kednek, s a kellő fegyelem még katonaságukban sem tud gyöke
ret verni.
Legtöbb hajlamuk van a kereskedésre ; az anyagi munkát s
különösen a földmívelést nem igen kedvelik. Ellenben az albánok
igen türelmes és szorgalmas földmívelők, az oláhok leginkább pász
torok. » Az albánok és oláhok dolgoznak a görögök számára, ők nem
keresik a hivatalokat és nem tolakodnak az irodákba.« (About).
A hellén népjellem alapját a hiúság, dicsekedés meg nyereség
vágy teszik, de a mellett van benne szivósság és szellemi erély, mely
nél fogva a görögök vallásukat és nemzetiségeket az idegen hódítók
százados uralkodása alatt is megtartották. Kelet népei között két
ségkívül bennök van legtöbb ösztön a haladásra, szellemi rugalmas
ság s fogékonyság a tudományok és művészetek iránt. Kitűnő tulaj
donságaik továbbá az egyszerű erkölcsök, a családi kötelék tisztelete,
a szülék, gyermekek és testvérek kölcsönös szeretete. Igaz, a nő
most is alárendelt helyzetben van, úgy mint hajdan volt, a család
ban az apa az úr, s férjét a feleség mindig urának nevezi és tekinti.
Belle, a franczia követség tagja, sokkal kedvezőbben itél a
görögökről, mint más külföldi írók. Azt mondja, hogy jobbak mint a
hírök. Igaz, hogy önérzetes büszkeségük (amour-propre) sokat árt
nekik, de van okuk arra, hogy büszkék legyenek, mert a Kelet vala
mennyi népe közöl csak bennök van meg a két uralkodó erő, t. i. a
hit hivatásukban (prédestination) s az értelmiség. Van továbbá
élénk és nyilt szellemek, szívességek, egyszerűségük és vannak házi
erényeik.
Valamint az ország a természettől nagyon szét van darabolva,
úgy a nép sem egységes ; nagy különbség van Livádia, Mórea s a
szigetek lakosai között.
A szárazföld vagyis Livádia lakosai általán véve kedvezőtlen
benyomást tesznek az idegenre. Bizonyos nyerseség jellemzi őket, s
ez talán onnan van, hogy az éjszaki tartományokban a hellén nép
elem leginkább keveredett össze albán, oláh, szláv és másféle idegen
elemekkel. Peloponnézusban a mainoták s a tzakonok a Parnon
hegységben kétségkívül legkevesbbé kevert ivadékai a régi hellének
nek. De a tulajdonképi Hellász lakosai némi megvetéssel tekintenek
Peloponnézus lakóira, ezek családi neve gyakran »pulosz«-ra végző
dik, mi fiút és tengericsövet jelent, pulosz-oknak nevezik őket s ezzel
bárgyuságukat akarják jelezni.
Hellász és Peloponnézus lakosai között hajdan is nagy különb
ség volt, s Thukydides gyönyörűen fejtegeti e különbséget Periklész

beszédében. De most mintha meg volna fordítva a dolog ; az, a mit
Periklész a spártaiakról mond, inkább Livádia mostani lakosaira
illik, a mit pedig az athénaiakról mond, azt most Peloponnészus és a
szigetek lakóiról lehetne mondani.
A szárazföld lakosa nyersebb, bárdolatlanabb, tartózkodóbb
az idegen iránt, szellemileg korlátoltabb és anyagilag kevesebbel
beérő mint Peloponnézus lakosa. Vitéznek mondható ez is az is, de
amaz inkább kiszámításból, emez inkább lelkesedésből vitézkedik. A
függetlenségi háborúban a pallikár kapitányok, kik túlnyomóan al
bánok voltak, támadólag és tömegekben harczoltak a törökök ellen,
Peloponnészusban mindig csak egyes csapatok folytattak apró hábo
rút s inkább védőleg. Az éjszaki görög erőszakosabb, támadóbb, a
déli görög pedig mozgékonyabb, furfangosabb, amaz válságos pilla
natban sem csügged el mindjárt s győzelem által nem hagyja magát
elragadtatni, emez pedig könnyen elcsügged s másfelől könnyelmű
és vérmes. A. zajos mulatságot mindkettő szereti, de az éjszaki görög
sohasem vigadoz oly nyílt örömmel, s korántsem oly szellemes és
tetszelgős, mint a déli görög. Ez a hajózásra és kereskedésre, amaz
a katonáskodásra mutat nagyobb hajlamot.
A szigetek lakosaiban szintén sok albán vér kering, némely
sziget tisztán albánoktól van népesítve, sok szigeten nyugat-európai
népelemek is vannak. A görög szigetek lakosai egészben véve leg
több hajlamot mutatnak az európai intézmények és műveltség iránt,
s legkönnyebben művelődnek és idomúinak át. Kivált az Ióni szige
tek lakosain látszik meg a szomszédos országok műveltető befolyása.
De általában a szigetek lakosai az emberekkel és természettel foly
tonos küzdelemben nőnek* fel, s azért viharedzette, önérzetes és büszke
emberek. Főfoglalkozásuk a hajózás és kereskedés.
Élelmesség jellemzi általában a külföldön élő görögöket is,
élénk figyelemmel kisérik öéi hazájok fejlődését, önzetlenebb honsze
retettel lángolnak érette, mint azok, kik az országban élnek, s nagy
áldozatokat hoznak boldogulásaért, intézményei fejlesztéseért.

II.
Éjszaki Görögország alakulata hegy- és folyórendszerei, tavai.

A görög királyság területét három különböző részre oszthat
j u k : az éjszakira, mely a Balkáni nagy félszigetnek déli folytatása;
a délire, mely a Korinthi öböltől délre eső Peloponézust foglalja

magában, s a szigetekre, melyek az Egéi és Ioni tengerben vannak
elhintve.
Éjszaki Görögországnak, mely most a hajdani Thesszáliát és
Hellászt foglalja magában, némi tekintetben még földségi jelleme van,
mennyiben folytonos és egybefüggő földdarabot képez, s tengeröblei
sem nyúlnak be mélyen a belsejébe. Ej szakkeleti sarkán az egész
Balkáni félszigetnek legmagasabb hegysége, a költőktől dicsőitett
Olümp (Elimbosz), azaz a ragyogó, fényes hegycsoport ormai és
tetői emelkednek. Oldalait meredek sziklafalakkal szegélyezett, job
bára szűk és mély szakadékok szeldelik, azért Homér méltán szaka
dékos hegynek nevezi, gerinczei és ormai nagyon meredekek s több
nyire szakgatottak, czúcsai kup- vagy szarvalakúak s bajosan
megmászhatok. Mészkő és kristályos, nevezetesen kvarczpalák alkot
ják a hegységet. Tövét dió- és platánfák, magasabb lejtőit és völgyeit
tölgy-, bükk- és fenyőfák fedik. Mind keleti mind nyugati oldalán
szép erdők vannak még, de nagy terűleteket a havasi legelők foglal
nak el. Az erdős öv alig terjed magasabbra 1600 méternyinél, az
erdei fenyőt és czirbolafenyőt nem váltja fel az ágas-bogas gyalog
fenyő, hanem mindjárt a gyepmező következik, az ormok és csúcsok
pedig sziklásak és meztelenek.
A görög világban sok hegy viselte az Olümp nevét, melyet a
kereszténység korában többnyire Sz. Ilyes váltott fel, de egysem oly
híres, oly festői és magas, mint a thesszáliai Olümp, melynek aljá
ban, Pieriában és Phthiothiszban a hellének bölcsője rengett, s mely
azért a görög képzelem alkotta istenek székhelye, mennyországa lett.
Jóllehet » negyvenkét csúcsa « közöl a legmagasabbik 2972 vagy
2984 méternyire nyúlik a tenger fölé, mégis a hó csak egyes gödrei
ben marad meg nyáron át s örök hómezők és jegesek nincsenek rajta,
de Homér havasnak méltán mondhatta, mert az év legnagyobb része
alatt csakugyan hó fedi vállait és tetőit.
A legmagasabb csúcs a hegycsoport éjszaknyugati sarkán
emelkedik, Sz. Illyésről neveztetik ; ettől éjszakkeletre egy más kúp
ugyanazt a nevet viseli,de az már sokkal alacsonyabb ; rajta egy kis
kolostor van. A hegység déli oldalán^ Sz. Antal kúpja tűnik ki. A
magasabb ormokról és tetőkről szép kilátás esik a környékre, légszebb
a déli és keleti kúpokról.*)
Helységek csak a hegység aljában vannak, lakosaik többnyire
*) Barth Heinrich : Reise durch das Innere der europaeischen Türkei,
183 s k. 1.

görögök, a mohammedán falvakat a görög hadcsapatok, melyek
1854-ben Thesszáliába berontottak, jobbára elpusztíták. Az erdősé
gek leginkább a kolostorok birtokában vannak, a völgyzugok és
sziklás szakadékok pedig igen gyakran görög zsiványok rejtekéül
szolgáltak, kiket a törökök sohasem tudtak kiirtani.
Kelet felé az Olümp előhegyei egészen a tengerig nyomulnak,
csak keskeny parti lapályt hagyva, melyen az út Makedoniából a
Szalamvria torkolatáig a tengerpart mentében halad el. Déli oldalá
hoz jókora fönsík csatlakozik, melyen kis tó van s mely a Szalamvria
völgyszorosánál meredek sziklafalakkal végződik. Délnyugat felé a
fönsík hegyes-völgyes vidékké válik, melynek főhegye a Kukuli, az
Olümp délnyugati előhegye. Éjszaki előhegyei az Indse-Karaszú
(Haliakmon) völgyéig vonulnak, éjszaknyugat felé a Sipka vagyis Sapka
(hajdan Titaron) hegység esik, melynek gerincze éjszakkeletről dél
nyugatra húzódik, míg az Olümp inkább éjszaknyugatról délkeletre
csap. A Sipka legmagasabb csúcsa a Flamburo (1998 m.) délnyu
gati folytatása az Amarbész hegysor, melytől nyugatra a Bunasza
hegy egészen magában emelkedik.
Livius az Olümptól nyugatra a Kambuni hegyeket s Volusztana
hágót említi, azért a legújabb idíSíg azt vélték,*) hogy az Olümptól
nyugatra egészen a Pindusig folytonos hegysor emelkedik, mely
Makedoniát Thesszáliától s az Indse-Karaszú vízkörnyékét a Szalamvriáétól választja el. Ily hegyláncz azonban nincsen s az említett
hegyeken kivűl csak hullámos fönsík van Thesszália éjszaki határán.
A Livius említette Volusztana hágó kétségkívül a Sapka és Amar
bész közötti átjárás, melyen az út a Burgarisz völgyéből s Livado
helységből Szelvidse helységbe s az Indse Karaszu völgyébe visz.
Az Olümp és Sapka között a Petriai hágó van.
A Burgarisz folyócska a Sabka és Olümp zuhogóiból támad,
délre folyván az Olümp délnyugati oldalán eredő Europussal egye
sül, melyet most Xeragi-nak neveznek (Homer Titaresziosznak
nevezi). Ez az Olümp délnyugati előhegyeit megkerülvén, keletre for
dul s a Szalamvriába szakad, melynek völgyszorosa a hatalmas
Osszdt választja el az istenek székhelyétől.
Az Ossza (most Kisszovosz) szintén a tegerparton emelkedik,
jobbára erdős, forrásokban bővelkedik; szép gömbölyded csúcsa
kissé nyugat felé hajlik, nyugati lejtőin számos helység van, köztük
*) Még Buraian is úgy szól a Kambuni hegyekről, mint a melyek nyugatra
a Pindusig terjednek.

Ambelakia iparos város igen kies vidéken fekszik gyümölcsösökkel
környezve. Déli oldalához alacsonyabb hegyek csatlakoznak, azután
a Pelion (most Plesszidi) következik, mely a tengerpart mentében
hosszan délre nyúlik s még most is, úgy mint hajdan, sűrű erdővel
van fedve, alsóbb vidékein a gesztenye- és platánfa, a magasabb
hátain a bükkfa uralkodik. A költők azt regélték, hogy a Titánok a
Peliont az Összára rakták, midőn az isteneket az Olümpon ostro
molták. Az utóbbinak magassága 1564, az előbbié 1600 m. A kettő
együttvéve tehát csakugyan nem sokkal magasabb mint az Olümp.
Mind az Ossza, mind a Pelion keletre a tenger felé meredek
szirtekkel dől, úgy hogy ott csak néhány kis rév van s a parti hajózás
felette veszedelmes ; Xerxes hajóhada nagy romlást szenvedett az
ottani partokon. A szirtes part legdélkeletibb fokát az ott sűrűn
találtató téntaféregről Szepiae hegyfoknak nevezik. A két hegy
nyugati oldalán számos kies völgy nyílik, melyekben sokféle jeles
gyümölcs terem.
Hajdan az egész hegyes földdarabot az Osszától délre azaeoli
törzshöz tartozó magnétesek népesítették s ezekről Magnéziának
nevezték, melyet Thesszáliától megkülönböztettek. Déli része saját
ságos alakú félsziget. A part t. i. a Sepiae hegyfoktól nyugatra for
dulván, a Voloszi öböl déli oldalán nagyon tagolt horogformá félsziget
két képez. Ez a nagyobbik félszigethez csak alacsony földnyak által
csatlakozik, de rajta jókora hegy (hajdan Tiszaeon orosz) emelkedik ;
belőle két kis földnyelv az öbölbe éjszakra nyúlik ki, nyugati végéhez
pedig nagyobbacska és hegyes földnyelv csatlakozik szintén éjszak
ról, melyet az ott levő halászfaluról Trikheri félszigetnek neveznek.
E szerint a kampós Magnézia félsziget a Voloszi öblöt kelet és dél
felől rekeszti be és csak keskeny bejárást hagy délről.
Az Olümp és Magnézia hegyei Thesszáliát kelet felől határol
ják, nyugati oldalán még hatalmasabb és folytonos hegyláncz emel
kedik, melynek hágói 1500—1600 m. magasságot is elérnek. Ezt a
hegylánczot Pindusz-nak nevezik, mely a Grammosz hegység déli
folytatása. Éjszaki sarokbástyája a Zügosz (hajdan Lakmón), mely
a Meczovói hágónál emelkedik. Láttuk, hogy e nagy hegycsomó olda
lain öt tetemes folyó ered ; t. i. az Aoosz, Haliakmón, Peneiosz
Arachtosz és Achelóosz.*)
A hegycsomó déli oldalán van a hágó, melyen Epirusból
Thesszáliábajárnak Meczovo városon keresztül; az út legmaga*) Lásd a 297. oldalt.

sabb része csak keskeny ösvény, mely télben a sok hó miatt alig
járható.
Meczovo vidékéről a hegyláncz széles gerincze délkeletdélre
vonul. Jobbára erdős, legmagasabb csúcsai kopasz sziklatetők, éjszaki
részében még a bükkfa is terem, mely odább délre eltűnik, különben
a fenyőfa és tölgyfa (Quercus aegilops, balanidia) uralkodik. A z
egész hegység mészkőből áll, egyes vidékei szakgatottak és zordonak.
Főcsúcsai éjszakról délre menve ; a Czikarela Meczovótól délnyu
gatra, a Baba odább délre, a Karám = Hajó (2264 m.) és Vulgara (1768 m.).
A Yulgaránál a Pindusz hegylánczából egy oldalág indul ki,
mely keletre vonulván Thesszáliát dél felől határolja. Ez az Oihrilsz,
melynek legnagyobb része hullámos és gyepes dombozatokból áll,
jobbára erdőtlen és csak egyes pagonyok mutatkoznak rajta. Kelet
felé nagyobb hegycsúcsai vannak ; ilyen a Domokosztól délkeletre
emelkedő Sz. Ilyes hegye ; a Gerakovuni, mely a legmagasabb csúcsa
(1841 m.) s melyről most az egész hegy sort is elnevezik. A hegysor
Lámia vidékéig egyenest keletre vonul, azután kissé éjszakra fordul
s ágazataival a Yoloszi (Pagaszéi) öböl nyugati oldalát szegélyezi,
ott a Chlomia hegy a főcsúcs.
Az Othrüsz kiágaz ásától délnyugatra a Pindusz hegyláncz
egyik legmagasabb csúcsa tornyosul, t. i. a Velukhi (hajdan Tümphrésztosz vagyis helyesebben Tüphrésztosz), melynek magassága 2471
m. Keleti oldalán a Hglloda (hajdan Szpercheiosz) támad, mely
keletre a Zeituni öböl felé tart. Medenczéjét éjszak felől az Othrüsz
dél felől pedig a hires Oeta határolja. E szakgatott magas sziklás
hegysor szintén a Pinduszból indul ki s keletre vonul majdnem egyközűen az Othrüszszel. Legmagasabb sziklatetője (2267 m.) a szoro
sabb értelemben vett Oeta, melyet a régiek Pürának vagy Phrügiának neveztek (most Katavothra), mert ott égette el magát Herkules
a máglyán. A hegysor onnan délkeletre vonul a hajdani Phthiotisz,
Phokisz és Lokrisz tartományok között s ágaival a Zeituni öblöt és
Talantii csatornát szegélyezi. Keleti ágai közöl legnevezetesebbek a
Kallidromon (most Szarómata) és a Knémisz (most Phontana), a
hires Thermopülai szorosnál.
A Velukhitól s az Oeta kiágazásától délre a Pindusz hegylánczból az Oxia emelkedik, honnan egy ág délnyugatra Aetoliába vonul ;
a főgerincz délkeletre csap s a Vardusziához (hajdan Korax) csatla
kozik. Ez hatalmas hegy tömeg, melynek több csúcsa a 2300 m.
magasságot éri el; a Mornopotamosz vagyis Megapotamosz kesx

keny völgyének nyugati oldalán délre és délnyugatra vonul s
több ágra oszolván, melyek lassankint letörpűlnek, a Korinthi
öbölig, Naupaktosz vidékéig terjed. A Mornopotamosz és Phidarisz (hajdan Evenosz) között elterjedő s délnyugatra vonuló
hegyágak szintén a Vardusziához csatlakoznak. Ennek délnyugati
oldalához esőben a Makrüvorosz és Hrigani hegysorok csatlakoz
nak ; ezektől délnyugatra a Klokova (hajdan Taphiasszosz) követ
kezik, melynek délnyugati farka az egészen kopasz Varasszova
(hajdan Chalkisz) sziklatömeg. Mind a Klokova mind a Varasszova
déli lejtői meredekek és egészen a tengerig nyomulnak elő, úgy hogy
csak szédítő ösvény (Kaké szkala) visz el a tengerparton s a szikla
falakon át. Különösen a Varasszova dől ki a tengerre : a rege szerint
a Titánok czepelték oda, hogy azt a tengerszorosba dobva hidat
készítsenek magoknak, de útközben elejtették. A Patraszi és Korinthi
öblök közötti keskeny csatornát a két oldalán kiszökő félsziget szo
rítja össze, ott két vár Kasztro Rumeliasz és K. Moreasz (hajdan
Antirrhium és Rhium Promontorium) van.
A Mornopotamosz keleti oldalán a Chiona emelkedik, mely az
egész hegyrendszer legmagasabb csúcsa 2667 m., s a Parnasz éjszak
nyugati sarokbástyája.
A Parnasz magas és széles hegytömeg, melyet három oldalról
keskeny vagy tágas völgyek választanak el a szomszéd hegyektől s
mely csak éjszaknyugat és éjszak felé a Chionához és Oetához csat
lakozik. Alsóbb részei jobbára meztelen mészkő-sziklák, magasabb
vidékeit sűrű fenyvesek borítják, melyek fölött az év nagy része alatt
hóval takart sziklatetők tornyosulnak. Legmagasabb csúcsa a hegy
tömeg éjszakkeleti oldalán felnyúló Lukóreia (most Lükeri vagy
Liakura), melynek magassága 2459 m. Nyugati szomszéd csúcsa
valamivel alacsonyabb. A főcsúcs büszke kúp töbörforma mélyedéssel,
melyből a jég csak júliusban tűnik el. *) Egy mélyen bevágódott
*) Schliemann ezeket irja a Panaszról : » A hegy megmászása a folytonos
emelkedés miatt mind nehezebb lesz, különösen onnan kezdve, hol a fenyves
megszűnik s meredek sziklákon kell tovább haladni. Havat nagy mennyiségben
találtunk, de csak a hegynyílásokban és több mint 6000 lábnyi magasságban.
Este 9 órakor a legmagasabban fekvő pásztorkunyhók egyikéhez értünk,...
Delphiben reggel 32° Ti. melegünk volt, mig estve hőmérőnk csak 4° mutatott.
Heggel 2 órakor folytattuk utunkat, de csak 3 'a óráig lovagolhattunk, a Lükeri
x

aljában hagyván öszvéreinket, kézzel lábbal kapaszkodtunk fel a legmagasabb
csúcsra ; öt órakor ott voltunk és mintegy üdvözlésünkre ép akkor kelt fel a
Nap teljes pompájában. A gyönyörű látvány, mely szemeink elé tárult, bőven
kárpótolta a kiáll ott iszonyú szenvedéseket'-

keskeny rideg völgy, melyben a Pleisztosz (most Xeropotamosz)
nyugatra a Szalonai öböl felé kanyarodik, a Parnasztól a délre csapó
jókora magasságú és erdős Kirphisz hegységet választja el, melynek
ágai a tengerig vonulnak. A Kirphiszhez kelet felől ama zord és
sziklás hegysor csatlakozik, mely délkeletre Böotiába a Helikon
felé vonul.
A Parnasz csúcsairól majdnem egész Görögországot láthatjuk
a maga begyeivel, völgyeivel és öbleivel, a thesszáliai Olümptól a
lakoniai Taugetoszig. Keleti oldalán a Kephisszosz termékeny lapálya terűi el, nyugati oldalán a kisebb, de szintén szép Szalonai
(Amphisszai) lapály nyilik. Déli oldala igen szaggatott és meredek
sziklafalakkal ereszkedik a Pleisztosz völgyére. Ebben s az éjszaki
oldalán emelkedő hegylejtőkön kanyarodik el az út, mely az említett
két lapályt összekapcsolja. Ha keletről nyugatra menve Daulia hely
ségből elindulunk, elsőben a platánfák között csergedező Platania
patak bal partján haladunk, a Phokikon,
phokiszbeli városok
?

hajdani tanácsházának maradványait elhagyván, azt a helyet érjük
el, holjitunkkal egy délről jövő más út találkozik. Ez a hires kereszt
út, hol a rege szerint Oedipusz saját atyját Laioszt ölte meg. Azu
tán az ösvény a Parnaszosz és Kirphisz között nyíló keskeny völgy
ben kigyódzik meredekül fölfelé és csakhamar a sötét szurdokból
kifolyó Pleisztoszon áthaladva Arachova helységet érjük el, mely
vagy 1000 m. magasságban meredek sziklafal aljában fekszik. Azu
tán az út a majdnem függőleges sziklafalak (hajdan Phaedriades
petrae) alatt halad el, melyek Kasztri falúig húzódnak, s ott félkör
ben csoportosulván, regényes völgyzugot rekesztenek be. Itt feküdt
Delphi, Görögország legszentebb helye, Apollo orákulumával. Delphi
nem város volt, hanem vallási czélokra és versenyjátékokra szolgáló
épületek sokasága. A szent határt kőfalak vették körűi, ezeken
belül voltak : Apollo pompás temploma a földhasadékkal, mely fölé
a Püthia háromlábosa volt helyezve ; a színház, a tanácsháza, néhány
kincses ház az ajándékok számára s néhány más épület. A falakon
belül volt babérfaliget is, mely már teljesen eltűnt. A kerítésen kivűl
volt a stádium vagyis versenytér, az amphiktüonok gyűlésterme, a
gümnazium vagyis vivóhely stb. Ugyancsak a kerítésen belül volt a
szent tűzhely, melyen az örök tüzet egy-egy özvegy asszony szította,
s a csonka kúpalakú márványkő, az omphalosz, a világ köldöke. A
kerítés főkapuja közelében a hires Kasztalia forrás fakadt, meredek
sziklafalból, ezt kád alakjában kifaragták, hogy a Püthia (jósnő)
benne fürödhessék. A kád még most is látható, valamint a hozzáve-

zető lépcsők is, melyek szintén a sziklafalba faragvák. A gümnázium helyén most egy kolostor áll, a sziklafalba a fogadalmi ajándé
kok számára kivájt egyik fülkét a Kasztalia forrás felett kápolnává
alakították át.
A hellének e szent helyét még sok rom és omladék, faragott
kő és szobortöredék, alapfal, s a sziklákba vájt fülkék jelölik meg.
A vidék tájképi tekintetben is nagyon érdekes. Mert Delphi völgy
zuga fölött a Parnaszosz egész nagyszerűségében nyúlakodik föl. A
sziklafalakból több forrás fakad, nemcsak a Kasztáliai ; meredek ös
vényen, ezernél több fokú lépcsőn a Phaedriadi sziklafal ormára s
innen tovább haladva a hegyekkel környezett kráterforma fensíkra
jutunk ; ebből kúpalakú hegy emelkedik, melyben csepköves barlang
van (Kórükion antron), Pan és a nimfák kedvelt helye.
Szintén hires és szép hegység a Böotiában emelkedő Helikon,
a múzsák székhelye, Hippokréné forrással, melyet a Pegaszus szár
nyas ló patájával fakasztott. Csúcsai kopaszok, festőiek, oldalai er
dősök ; völgyei nyájasak és termékenyek, különösen keleti lej tősége
szép ligeteivel, legelőivel, gyümölcsöseivel, csergedező csermelyeivel
szépen elüt Böotia egyhangú és meztelen síkságától. Nyugati gerinczét most Palaeovunónak, a vele egyközűen éjszaknyugatról délke
letre vonuló keleti gerinczét pedig a szomszédos faluról Zagorának
nevezik, amannak teteje 1863 m. Éjszaki nyúlványai a Kephisszosz
déli partjáig érnek, kelet felől alacsony dombsorok csatlakoznak
hozzája, melyek a Böotia völgykatlanának keleti oldalán emelkedő
Trumesszosz és Hiípaton (most Klephiovuno) hegysorokig terjednek.
A Helikon déli oldalán két völgy nyugatról keletre vonul, me
lyeknek déli oldalán a Kithaeron (ElateaszJ, Bacchus szülőhelye,
emelkedik ; ennek hosszú gerincze kelet felé vonul s az Attikában
emelkedő Parnészhez (Ozea) csatlakozik. A Kithaeron zord és ma
gasabb vidékein fenyvesekkel borított hegység, Böotiát Megarától
és Attikától választja el. Déli nyúlványa a tengerig ér, hol két szarv
alakú csúcscsal végződik.
A Parnész mind magasságra mind kiterjedésre Attika legna
gyobb hegysége (csúcsa 1413 m.) ; körvonalai szépek és merészek,
közepén nagy hasadék tátong s főtömege a tartomány síkságát ha
tárolja, éjszakkeleti ágai hol szűkebb hol tágabb völgyektől vannak
szeldelve s egyes magas kúpokkal emelkednek, kelet felé a tengerig,
éjszak felé a Böotiában folydogáló Aszopusig érnek. A z ókorban az
egész hegységet sűrű erdő fedte, melyben sok vad, medve és vad
disznó is tanyázott. Legmagasabb vidékein még most is fenyvesek,

éjszakkeleti ágazatain lombos fák és bokrok s a tengerpart közelé
ben parti fenyők vannak. Egyik feltűnő kopasz orma olyan mint a
szekér, miért is Hármának nevezték, Athénából jól látható. Délnyu
gati tövéhez egy alacsony, most csaknem egészen erdőtlen sziklás
hegysor csatlakozik, mely az Athénai síkságot Eleüszis lapályától
választja el.
A Parnésztől délkeletre az 1110 m. magas Brilettosz emelke
dik, mint termetes gúla ; éjszaki és nyugati lejtőin fenyőerdő van,
déli oldalát meztelen márványfalak alkotják, melyek ott, hol újabb
időben fejtették a márványt, fehér színben csillognak, a többi helye
ken pedig sárgás-színűek. Pentelikonnak is neveztél*: a hegyet Pentelé
helységről, (most Mendeli a neve), az szolgáltatta a jeles anyagot a
szobrászok és építészek számára, kik Athenát remekművekkel ékesí
tették. Keskeny völgy választja el a Pentelikont az éjszakról délre
vonuló Hümettosztól (most Trelovuni), mely kerekded magaslataival
hosszan nyúlik el ; bágyadt szürkés színű, egészen meztelen, csak
holmi cserjék, démutka és más szagos füvek teremnek rajta, melyek
ről a méhek a hires mézet szedik. A Hümettosz is úgy mint a Pentelikon *) csillámpalából és rajta települő kristályos mészkőből áll,
de márványa nem oly tiszta fehér, mint amazé, hanem kékes csíllámú
és keskeny kék csíkokkal van bevonva. Ezt a márványt kivált a ké
sőbbi korban, a római uralkodás idejében használták fel. A hegygerinczet szűk völgy éjszaki és déli részre osztja, amaz jóval magasabb
(1027 m.), mint emez. Déli és keleti oldalán még néhány más ala
csonyabb hegysor van, melyek a félsziget legdélibb csúcsán a Laurion
hegységet alkotják, mely a meredek Szunion hegyfokkal (most Cap
Kolonnaes) végződik. Az alacsony kis hegység sok és gazdag ezüstöt
tartalmazó ólomérczeiről hiresedett el, melyekből Athéna kivált a
Kr. e. V. és IV. században igen sok kincset nyert. De lassankint

*) A Pentelikon lejtőin és tövén s keleti nyúlványán, az Argulikin, veres
agyagból, brecciákból és konglomerátokból való rétegben rendkivűl sok ősvilági
állatmaradvány találkozik. Egy franczia tudós, Gaudry 4940 csontot talált ott ;
ezek 371 különböző állattól származnak, melyek 51 különböző fajhoz tartoznak.
Ezen leletek szerint Attikában az őskorban éltek : a kétszarvú rhinoczerosz,
nagy vadkanok, majmok, hiénák, kvaggák és zebrák, antilopok, a Hipparion,
a Camelopardalis attica, Helladotherium, Ancylotherium, kétféle Mastodon, a
Dinotherium giganteum, a Machairodus, stb. Ez állatok most vagy már egészen
kihaltak vagy csak Ázsiában és Afrikában élnek még. — A hires lelőhelyet
Pikermiröl nevezik el : e kis helység Athenától kelet-éjszakkeletre 21 km. távol
ságra fekszik.

kifogytak a dús telepek, s már a Kr. u. II. században egészen fel
hagytak az ottani bányászattal.
Kisebb, de jobbára szintén sziklás dombok és hegyek Attika
lapályából is emelkednek, köztük a legtömegesebb a Turkovuni,
melytől egy keskeny völgyelés Sz. György hegyét (hajdan Lükabettosz) választja el. Ennek meredek sziklakúpja Athénától éjszak
keletre nyúlakodik fel ; tőle délnyugatra esnek az Akropolisz, a Muszeion (Philopapposz), Pnüx és más magaslatok.
Magas és zord hegységet még a földszoroson is találunk, mely
éjszaki Görögországot Peloponnézussal kapcsolja össze s melyet
Megarisz tartomány foglalt el. E hegységet a régiek Geraneiának
nevezték, most keleti főszakaszát, mely 1370 m. magas, Makrüplaginak, nyugati alacsonyabb, 1057 m. magas részét pedig Paléovunónak nevezik. A két hegygerinczet szűk szakadékokkal szeldelt mé
lyedés választja el egymástól. Keleti oldalán lassan emelkedik a
hegység a lapályból, mely azt a Kithaeron délnyugati nyúlványaitól
választja el ; éjszakkeleti oldalát nyugati irányban a tengerre kidőlő
kopasz sziklás hegysor a Kithaeron legnyugatibb ágaival kapcsolja
össze. Éjszaki és nyugati lej tősége meredek sziklafalakkal ereszke
dik a tengerre, s nyugatra kiszökő csúcsos hegyfokot képez. Dél felé
a hegység lejtője szelídebb, de keleti része szintén nagyon meredek
és szakgatott s az ottani sziklákon (hajdan »Skeironides petrae«,
most »Kake skala«) átvivő ösvény szédítő és veszélyes, kivált ha az
éjszaknyugati szél fúj ; zsiványok is veszélyeztették az útat minden
kor. A sziklafalak ott morzsalékony konglomerátból állanak, mely
könnyen szétmállik. Az ösvény oly keskeny, hogy csak egy teher
hordó állat mehet rajta, egy helyütt a sziklafalról egészen a tengerig
ereszkedik le s azután ismét felkapaszkodik. Ez út a déli part men
tében kanyarodik el, rajta kivül még két más út van ; az egyik a
hegység középső szakadékain keresztül viszen el, a másik pedig az
éjszaki tengerpart mentében. Mind a három út bajosan járható s
könnyen védelmezhető, sőt egészen él is zárható.
Éjszaki Görögország nyugati tartományait, Aetoliát és Akarnaniát, melyek az Artai és Patraszi öblök között terjednek el, ré
szint a Pindusz hegylánczából kiágazó zord és szakgatott hegységek
borítják. Aetolia éjszaki határán a 2310 m. magas Czurnata tornyo
sul, melyhez az Aszpropotamosz (hajdan Acheloosz) és a vele kelet
ről egyesülő Megdovasz (hajdan Kampülosz) között délre vonuló
hegyágak csatlakoznak. A z Aszpropotamosz nyugati oldalát az A l 
bániából délre húzódó hegysor szegélyezi, melyből a határon az

AUnda hegy emelkedik. Yele egyközü egy kisebb hegysor, mely az
Artai öböl keleti partját szegélyezi.
Nagyobb hegytömeg odább délre van ; a Velukhi és Oxia he
gyekhez csatlakozik, nagy hegygyürűt képez, melynek csak éjszak
nyugat felé van nyílása, legmagasabb csúcsai a gyűrűn belül vannak,
t. i. a Chelidonia s ettől keletre a Kattiakuda, melyek nem sokkal
alacsonyabbak mint a Varduszia. Hajdan a hegység déli részét
Panaetolionnak nevezték, most Plokapari a neve ; e hegysor a Phidarisz (hajdan Evenos) felső völgyének éjszaki oldalát szegélyezi
s nyugatra majdnem az Aszpropotamoszig terjed ; főcsúcsa az Arapoképhala.
Azon hegységtől délre az alsó Phidarisz és Aszpropotamosz
között Aetolia legnagyobb lapálya terűi el, tavakkal és mocsárok
kal ; odább délre ismét jókora hegységet találunk, ezt Zügosznak
nevezik (hajdan Arakünthosz), főgerincze a Phidarisztól az Aszpro
potamoszig nyúlik el, többnyire meztelen, de körvonalai szépek, dél
felé meredek ágat Misszolongi városig ereszt. Lejtői és előhegyei
hajdan jól voltak megmívélve és számos helységgel megrakva.
Akarnánia éjszakkeleti határán az Artai öböl délkeleti ága fe
lől egy alacsony hegysor dél felé húzódik, melynek neve Szpartovunl
(hajdan Thüamosz) ; nyugati oldalán egy kis tó nyúlik el hosszan
éjszakról délre. A hegysor nyugati lejtőjén törpe tölgyfák nőnek,
keleti oldala egészen meztelen. A tartomány középső részét szintén
mészkőből álló hegyes fönsík foglalja el, mely felette száraz, mert a
víz a sziklák alá búvik, azért a vidéket most Xeromerosznak (száraz
kerületnek) nevezik. A fönsík legmagasabb hegye a Bumisztosz
(1581 m.) ; nyugati párkánya többnyire nagyon meredekül ereszke
dik a tenger felé, úgy hogy a part ott mindenütt magas és számos
kis öböllel van bevágva. A Bumisztoszhoz csatlakozó hegysor dél
felé vonulván, magas révnélküli partot képez s a délnyugatra előre
dőlő Turkovüia hegyfoknál (hajdan Krithóté) végződik. Ettől kezdve
a part kevesbbé meredek s néhány kényelmes kikötőt képez. Előtte
számos apró sziklás szigetke van, melyek az Aszpropotamosz tor
kolatáig sorakoznak. Hajdan e szigetkék közös neve »Oxeiae«
vagyis »Echinades« volt. Akarnánia legéjszaknyugatibb részé sok
ágú hegyes félsziget, mely a Prévezai lapos félszigettel együtt az
Artai öblöt úgy elzárja, hogy csak igen keskeny bejárás marad, me
lyet éjszakon Préveza város, délen pedig a Punta váracs őrizett. Ama
földnyelven hajdan Apolló híres temploma állt, hol nemzeti játéko
kat ülitek.

Görögország hegységei leginkább különböző mészkövekből álla
nak, melyek az eső vizét elnyelik. A folyóvizek azért általában cse
kélyek s a száraz évszakban jobbára kiapadnak, gyakran mint búvó
patakok földalatt folytatják útjokat. Igen gyakoriak a ravaszlyukak
és nyelők s a hegyekkel körülzárt medenczék, melyekben az össze
gyűlő vizek kisebb-nagyobb tavakat képeznek. Eorrás általában ke
vés van, de a hol fakad, ott többnyire bővizű.
Éjszaki Akarnániában, az Artai öböl déli oldalán számos apró
tómedenczét találunk, melyek közöl legnagyobbak a Vulgaria és
Riosz, úgy hogy azt a vidéket Valtosznak, azaz mocsárnak nevezik,
ellentétben déli Akarnánia száraz vidékével, Xeromeroszszal. Aetolia hegyek közé zárt termékeny síkságának nagy részét kis belten
ger foglalja el, a délkeletről éjszaknyugatra hosszan elnyúló Vrachori tó, (hajdan Trichonis), melyet a régiejt feneketlennek tartot
tak. Mélysége csakugyan tetemes, s vize egészen tiszta. Nyugat felé
egy más kisebb tóval függ össze, melynek partjai mocsárosak s mely
az Aszpropotamoszszal,egyesül. A két tó között elterülő keskeny és
posványos földdarabot több csatorna hasítja, mindazáltal szép tölgy
es platánfák, vad olajfák és bokrok, vád szőlőtőkék és kákabozót
fedik. Esős időben e földdarabot víz árasztja el s a két tó összeolvad.
Valamely török pasa a mocsárokon és csatornákon át íveken nyugvó
kőgátat és utat készíttetett, ez részben már az iszapban elsülyedt,
de azért még most is járható és róla szép kilátás esik a környékre,
a venyigék a faágakon felkúszván szép füzéreket képeznek, melyek a
tájképet mintegy bekeretezik, jobbra és balra a tó kék tűkre moso
lyog, éjszak, dél és kelet felé magas hegyek könyökölnek.
A Vrachori tó a Zügosz hegység éjszaki oldalán terül el ;
déli és nyugati oldalán még nagyobb vizmedencze van a Phidarisz
és Aszpropotamosz között. Ez részben édesvízi tó, részben félig sós
s egészen sós tengeröböl, alakja majdnem háromszögletű. Éjszaki
oldalán benyúló földnyelven Misszolungi vagyis Messzolongion meg
erősített város fekszik, mely a szabadságharczban vitéz védelméről
hiresedett el. A medenczét a tengertől keskeny földszegély (ramma)
választja el, mely több helyen meg van szakasztva, úgy hogy a ten
ger összeköttetésben van a lagunával, s a földszegély hosszúkás kes
keny szigeteket képez. Egyik szigeten, a Vasziladin, a gőhajói állo
más van, mert a gőzösök nem mehetnek be a lagunába, mely igen
sekély, csak kis csónakok járhatnak rajta. Magában a lagunában is
vannak szigetek, az egyik legéjszakibb szigetkén Anatoliko vagyis
Aeioliko város fekszik, a szigetkét mind keletre mind nyugatra kőhid

kapcsolja össze a szárazzal. A szakadozott földszegély nyilasai a
szabadságharcz idejében karózatokkal és várdákkal voltak megerő
sítve, most káka és nádbozót rekeszti el ; a balászok tavaszszal rést
készítenek a bozótban, hogy a tengeri hal a lagunába bemehessen,
nyáron meg betömik a rést, hogy a hal ki ne mehessen.
Azt mondják, hogy Misszolungi nem egészségtelen hely, mig
a tengertől távolabb s odább éjszaknyugatra a tó közepett épített
Aetoliko nagyon is egészségtelen.
Az említett város és az Aszpropotamosz között elterülő lapályból számos sziklás magaslat emelkedik ki; kétségtelen, hogy
azok hajdan szigetek voltak s hogy azokat az Aszpropotamosz feliszapolása, betemetvén a közöket, egymással és a szárazzal össze
kapcsolta. A régiek az Achelooszt a vad bikával hasonlították össze,
bő vize és rohamossága miatt, s regélték, hogy Herkules egyik szar
vát letörte, azaz kiöntéseit kolátolta. Görögországnak e legnagyobb s
legrohamosabb folyója, igen sok hordalékot szállít magával, azért
vize nagyon zavaros (onnan mostani neve Aszpropotamosz = szőke
folyó). Iszapolásaival torkolatának környékét az ókor óta nagyon
megváltoztatta.
A Varduszián eredő Phidarisz s az Oetáról lerohanó Morno
potamosz (Hülaethosz) szintén sok hordalékot szállítanak magok
kal, s nagyocska folyók, de a Delphi mellett elfolyó hires Pleisztosz,
valamint Attika folyói a Kephisszosz és Ilisszosz egészen jelentékte
len folyócskák. Csekély folyócska a Boeotia déli részét öntöző Aszopusz vagyis Oropusz is. Nagyobbacska folyó a boeotiai Kephiszszosz,
most Mauronero ( = Feketevíz), mely Phokiszban a Parnasszon
támad s az Oeta és Parnassz között nyíló termékeny síkságon délke
letre folyván, Böotia nagy mélyedésébe jut. Ugyan ebbe a medenczébe
sok kisebb csermelyen kivűl még a Mauropotamosz (hajdan Melasz)
s a Livádiai víz (hajdan Probatia) folyik. Az előbbi folyó az Akontion hegység éjszakkeleti tövén ered, turfás mély mederben majdnem
a Kephisszussal egyközű irányban folyván, az alsík éjszaki részén
kanyarodik el. Az utóbbi folyócska a Mnémozüné és Léthé (emléke
zés és feledés) hires forrásokból a Helikon éjszaknyugati oldalán s
az ettől keletre eső Laphüszton nevű magaslaton eredő patakokból
támad s Livádia várostól kezdve az egészen fátlan lapályon át ke
letnek tart. Esős időben s általán' véve télben a folyóvizek össze
gyűlvén, az egész alsíkot 6—8 méter mély nagy tóvá alakítják; ta
vaszszal, rendesen májusban, pedig a víz apadni, a tó fogyni kezd s
lassan-lassan a lapály legnagyobb része megszabadul a víztől, úgy

hogy hajdan jeles búzát termesztettek rajta, most különösen tenge
rit, rizst és pamutot termesztenek ; egy része legelőül szolgál s az
ókorban sok lovat tenyésztettek ; egyes vidékei parlagon maradnak,
a kiszikkadt agyagtalaj fehéresszínű s felcserepesedik és megrepe
dez. Némely vidékei mindig víz alatt maradnak s mély mocsárok és
sűrű nádasok. Az egész alsíkot Kopaisz tónak nevezték Kopai vá
rosról, most az éjszaki oldalán fekvő Topoliasz városról nevezik.
Nyáron az említett folyók a mélyedésen át külön medrekben foly
dogálnak, a Kephisszosz elsőben délkeletre, azután éjszakkeletre kígyódzik s azután az, valamint a másik két folyó is nyelőkben eltűnik.
Az alsíkot t. i. kelet felől mészkő hegységek zárják el a tengertől,
s a vizek csak a sziklahasadékokon és földalatti csatornákon át ta
lálnak lefolyást. Ezeket a víznyelő üregeket most katavothráknak
nevezik, a régi görögök barathráknak vagyis berethráknak nevezték.
Összesen vagy 20 kisebb-nagyobb efféle katavothra van ; de ezek
közöl csak négynek a nyilasa fekszik oly mélyen, hogy a folyók vize
nyáron is beléjök juthat, a többieké oly magas, hogy a megapadt víz
nem éri el, azok tehát nyáron szárazak s néhányba be is lehet menni,
mint tárnába, sőt jó messzire lehet bennök járni. A mint e levezető
csatornák kisebb-nagyobb részben bedugulnak, a víz azonnal meg
dagad s a tó kiterjedése növekedik; most télben 230 • kilométert
foglal el. Hajdan, azt mondják, kisebb volt, de néha a rege szerint
nagy áradások is voltak ; Ogügesz özönvize talán a tó rendkívüli ára
dására vonatkozik.
Az ókorban az orchomenoszbeli minüászok gondosan kitaka
rították a levezető csatornákat ; Nagy Sándor az egész alsíkot le
akarta csapoltatni s a munkálat végrehajtásával chalkiszbeli Krateszt bizta meg. Ez legelsőben a bedugult csatornákat tisztíttatta ki
és a síkságon lecsapoló árkokat ásatott ; azután ott, hol a parti
hegység legkeskenyebb, t. i. a tómedencze éjszakkeleti nyúlványából,
a Kokkinói öbölből, kellő mélységben a hegység alatt akart az
Euböai tengerig egy csatornát készíttetni, melyen a víz teljesen le
folyhasson, de e munkát be nem fejezhette ; kísérletéről a még most
is látható aknák tesznek tanúságot. Legújabban, t. i. 1880-ban a
görög kormány egy vállalkozó társulatnak engedélyezé a Kopaisz
tó lecsapolását ; a társulat lekötelezi magát, hogy. a lecsapolással
- nyerendő terület egy harmadát művelés alá fogja, egyszersmind
mintagazdaságot és ménest állít fel ottan. így Böotia nemcsak jó
kora darab mívelhető földet nyerne, hanem a mocsári láztól is meg
szabadulna.

Az alsík keleti szélén emelkedő hegyekben még két más, sok
kal kisebb tómedencze van, melyek földalatti csatornákon a Topoliaszi tóval közlekednek, de nemcsak áradási mocsárok, hanem való
ságos tavak, mert vizök sohasem apad ki. Az egyik a Likeri vagyis
Thébai tó (hajdan Hüliké) ; a Topoliasztól délkeletre esik s ettől a
Phönikion keskeny hegysor által választatik el ; 40 méterrel mélyeb
ben fekszik mint a Topoliasz, melyből földalatti csatornákon kap
vizet, ezenkivûl a Klephtovuno (hajdan Hüpatosz) hegyről jövő pa
tak, s a Thiva (Théba) mellett elfolyó Theszpiosz és Iszmeniosz is
ömlenek beléje. Partjai köröskörűi meredekek és magasak s a kö
zepe táján éjszakról és délről annyira közelednek egymáshoz, hogy
ott hajdan át lehetett hidalni a tavat. Odább éjszakkeletre a harma
dik kis tó van, melynek neve Paralimné (hajdan Trophia). Ezt is
hegyek veszik körűi s a Likeri tótól a Szkroponeri (hajdan Ptoón)
hegység délkeleti ága választja el. Apró hegyi patakok ömlenek
beléje.
A Hellada (hajdan Szpércheiosz) sokkal nagyobb folyó mint a
böotiai vizek ; a hatalmas Veluchi hegységben ered s egészben véve
nyugatról keletre folyik az Orthrüsz és Oeta között elterülő szép és
termékeny völgyben, mely a Lamiai (hajdan Maliai) öböl felé nyílik.
Ennek oldalán a Kallidromosz és Knémisz hegység emelkedik, mely
nek éjszaki ágai hajdan egészen a partig nyomultak elő, úgy hogy
csak igen keskeny partszegély maradt, melyen az út meredek szikla
falak alatt haladt el. Ez a hires Thermopülai szoros, melyet Leonidász és vitéz bajtársai 480-ban Kr. e. a persák ellen oly hősiesen
védelmeztek. Most egész hadsereg tehetné meg mozdulatait ott, hol
hajdan alig néhány ember mehetett el egymás mellett. A Hellada
t. i. hordalékaival az öbölnek nyugati részét egészen betöltötte s a
mocsáros lapályt messzire kitolta a tengerbe. Hajdan az öböl nyugati
széle körülbelől a Lámia várostól délre Moszchochori helységig húzott
vonalig terjedett, s a folyó torkolata mostani torkolatától 9—10 kilo
méterrel odább éjszaknyugatra esett, a mostani Lámiától délkeletre.
Most a Hellada az általa' feliszapolt lapály szélén délre kanyarodik
Moszchochori felé s a hegyek aljában a hajdani Thermopülai szoros
mellett elhaladván, éjszakkeletre fordul s igy jut a tengerbe. Alsó folyása
tehát most sokkal hosszabb, mint hajdan volt, s igy néhány folyócska,
mely egykor külön szakadt vala a tengerbe, most vele egyesül. Igy
a Katavothráról lefolyó Gurgopotamosz (hajdan Dürasz), mely a
Mauroneróval (hajdan Melasz) egyesül, azután odább keletre a
Karbunaria (hajdan Aszopusz), melylyel a sziklafalból fakadó két

meleg fonás vastartalmú vize egyesül, most a Helladába ömlenek.
A Karbunaria folyótól keletre hajdan Anthélé helység volt, Deme
ter Amphiktüonisz és Amphiktüon félisten szentségeivel, hol a pülai
amphiktüonia szövetségéhez tartozó államok követei minden tavaszszal és őszszel egybegyűltek. Odább keletre a sziklafalból kéntar
talmú hőforrások fakadnak, ezekről neveztetett el a szoros meg a
kapukról, melyek a phokiszbeliek által a thesszalok ellen épített
kőfalban voltak. A források lerakodásai szintén hozzájárulnak a lapálynak a tenger rovására való növekedéséhez. Már az ókorban is
fürdőül használták a forrásokat ; nem régen új fürdőhelyet építet
tek s onnan meglátogathatjuk a történelmi emlékekben gazdag vidé
ket, többi közt a cserjés dombot, melyen Leonidász emléke állt. Né
hány éve, hogy a márvány-oroszlán talapzatát is elhordták; egy
malom építésére használták fel.

III.
Éjszaki Görögország tartományai, lakosai, helységei.

Éjszaki Görögország hajdan Makedoniát, Thesszáliát és Epirust foglalta magában, most Makedonia egészen, Thesszália és Epi
rus pedig részben még Törökországba van bekebelezve. Közép-Hellászhoz Akarnánia, Aetolia, nyugati Lokrisz, Malisz, Dorisz, keleti
Lokrisz, Phokisz, Böotia, Attika és Megarisz tartoztak, valamint
Euböa sziget. Most e tartományok Akarnánia és Aetolia, Attiki és
Viotia (Boeotia), Ewia (Euboea), Phthiótisz és Phokisz nomoszokat
(kerületeket) képezik, s ezekhez járul a Thesszáliából legújabban
Görögországhoz kapcsolt rész.
Thesszália Görögországnak legnagyobb és legtermékenyebb
tartománya ; köröskörül hegysorok és fónsikoktól elzárt nagy meden
cze, melynek belsejében alacsonyabb hegyr és dombsorok ágaznak
el, éjszaknyugatról délkeletre csapva. A folyóvizek minden oldalról
a tartomány közepe táján egy mederben egyesülnek, a Szalamvria
(hajdan Peneiosz) medrében, mely keleti Görögország legnagyobb
folyója. A tartomány középső lapályait egykor nagy tó foglalta el,
melynek vize csak akkor folyt le, mikor a Szalamvria az Olümp és
* Ossza között utat vájt magának a tenger felé.
A Szalamvria a Pindusz hegyláncz keleti oldalán Meczovo
környékén támad; onnan elsőben délkeletre tart, azután szoros
völgyben délre fordul, s Trikala város felé folyik. Felső völgy-

szorosának kivált keleti oldalán sajátságos alakú, roppant mere
dek, bástya, torony és oszlopforma sziklatömegek magaslanak, me
lyeknek teteje többnyire lapos. Ez isteni csodaművek (theoktiszta,
meteora) mintha arra volnának teremtve, hogy rajtuk-lakjanak azok,
kik az ábrándos Simeont utánozni kívánják, ki életét oszlopon állva
töltötte. A X I V . században csakugyan vagy húsz kolostort építet
tek a magas sziklahegyek tetején, hova csak egymás hegyibe állított
hágcsókon vagy csigával felvont kötelén lehet feljutni. Még most
is hét ily, sasfészekhez hasonló, kolostor van ott s a legnagyobbik
ban, melyet különösen Meteorának neveznek, még vagy 20 kalugyer
lakik. A szikla viszonylagos magassága 67 méter.
A Szalamvria a Trikala éjszaki oldalán levő tágas lapályban
délre kanyarodván, keletre fordul s ismét szűkebb völgybe jut, s ott
legnagyobb mellékfolyójával egyesül, t. i. a Kücsük-Csanarlival
(hajdan Sztamatomülosz),mely az Othrüsz hegységben támad s éjszak
ra és éjszaknyugatra folyván a Bőjük-Csanarlit (hajdan Apadanosz)
vagyis Farszalai folyót, a Szophaditikoszt, mely szintén az Öthrüszon
ered s majdnem egyenest éjszakra foly, s végre a Pinduson eredő
Kalendzsit és a Bliurit (hajdan Pamiszosz) veszi föl kevéssel torko
lata előtt. Az igy megbővült Szalamvria Larissza síkságára jut s e
várostól kezdve éjszakkeleti irányban kanyarodik tovább, délről még
a Maurovuni nyugati oldalán elterülő két hosszúkás tónak, a Karlai
(hajdan Boebeisz) és Maurolimni vagyis törökül Kara-csair (hajdan
Nesszonisz) tavaknak lefolyását, bal felől pedig a Xeragit (hajdan
Europusz) veszi föl. Ez utóbbi folyó az Olümpon eredő Elasszonai
folyócska s a Csabka meg Amarbész hegységeken eredő Szarantoporosz vagyis Bulgarisz egyesüléséből támad; a Xeragi nyáron
majdnem kiapad, de hóolvadáskor és záporesőben nagyon megdagad
s dörögve rohan lefelé ; vize különben nagyon tiszta s már Homér
tudta, hogy az a Peneiosz iszapos sárgás vizével sokáig nem vegyül
össsze, hanem rajta folyik el, mint az olaj. 0 a folyócskát Titaresziosznak nevezi.
A Szalamvria az említett folyókkal való egyesülése után csak
hamar a völgyszorosba jut, melyet a hellén hitrege szerint Neptunus
(Poszeidon Petraeosz) vagy pedig Jupiter (Zeusz Peloriosz) hasított
az Olümp és Ossza között.- Ez a hires, sokat dicsőített Tempe völgy.
A törökök egyszerűen csak Boghazi-nak (torok),- a görögök pedig
Stenon-nak (szoros) nevezik. Lehetnek szebb és vadregényesebb tájé
kok nemcsak más országban, hanem magában Grörögországban is,
de alig van másutt oly tájék, melyben a növényzet oly dús és váltó-

zatos, s melyben a folyói völgy kedves volta a magas hegyi szakadék
fönséges vadságával oly szépen egyesülne, mint a Tempe völgyben.
Éjszaki oldalán az Olümp előhegyei majdnem mindenütt közvetetlenűl a folyó szélén tornyosulnak szakgatott sziklafalakkal, déli olda
lán az Ossza lej tősége és a fojyó között többnyire keskeny parti la
pály húzódik el, mely néhol kiszélesedve gyönyörű kis térségeket
képez, szép pázsittal, illatos virágokkal, mormoló forrásokkal és
csermelyekkel.
Az egész völgyben a díszes platánfa uralkodik, mely minden
száraz földdarabot elfoglal, sőt még a folyó medrében is nő. Ez
télben ugyan elveszti leveleit, de más fák és bokrok folyvást zöl
déinek. A platánfához járulnak a mindig zöld tölgy, a terpentin pisztáczia, a kövi hárs, a vad olajfa, a gránátfa, a kőrisfa,
a sárga jászmin, de különösen a rendkívül szépen növő babérfa. A
faágakon a venyige és bérese kúszik fel alácsüngő füzéreket alkotva.
A zanót, rózmarin és rekettye s más illatos bokrok is dúslakodnak.
S az illatos zöldellő völgyhasadék oldalain a sziklafalak alakja min
den fordulatnál változik. Legkeskenyebb a völgy a közepe táján s ott
mindkét oldalán a sziklafalak legmagasabbak és legregényesebbek.
Mint kerek tornyok, bástyák, hosszú várfalak és sánezok emelkednek.
Ott a magas tetőkről hűs levegő száll alá, a sziklafal mögötti maga
sabb hegyeken fenyőerdők borongnak ; az Ossza egyik meredek
sziklafokán várrom látszik.
A folyó csendesen hömpölyög, itt-ott egy-egy kis szigetet képez,
a hol medre kitágul, más helyen egészen eltűnik a sűrű lombfedél alatt.
Az út a folyó jobb oldalán, az Ossza arjában kanyarodik el, néhol
a sziklába van vájva, hol felfelé kapaszkodik, hol lefelé ereszkedik.
A szoros egyik tágulatában Apollo szentsége volt, melyhez
minden nyolezadik évben Delphiből egy szent követség járult. Keleti
végén a hegyek hátrább vonulnak és tágas lapályt hagynak, mely
részben mocsáros, de nagyon termékeny és bokrokkal meg fákkal
van sűrűn befedve. Hossza és szélessége mintegy 7 kilométer, kétség
kívül a folyó hordalékaiból alakúit a tenger rovására. Egyetlen nyo
morult görög falu van e torkolati lapályon, t. i. Laszpodiorion, azaz
Sárfalu, melytől az Olümpus oldalán épült regényes fekvésű Krania,
Pürgetosz és Rhapszana görög helységek nagyon elütnek.*)
Makedoniábót'Thesszáliába főút a Tempe völgy ; ezt tehát az
ókorban néhány vár és város védelmezte, melyekből alig maradtak
*) Fallmerayer: Fragmente aus dem Orient, második kiadás, 371 s k. 1.

meg némi omladékok. Nyugati végén a megerősített Gonnosz város
feküdt, mely nemcsak a völgyszorost követő főutat védelmezhette,
hanem a mellékútat is, mely az Olümp előhegyein át s a Nezero
vagyis Livadaki tó mellett haladt el. Most a szoros nyugati végén
Baba falu fekszik, platánok, cziprusok és piniák közepett.
Thesszália hajdan négy kerületre : Hesztiaeotisz, Pelaszgiotisz,
Thesszaliotisz és Phthiotiszra szakadt, termékeny lapályai nagyon
jól voltak művelve, sok gabnát termesztettek és sok lovat tenyész
tettek ; a hellén lovasság között legjobb a thesszáliai volt. Plinius
korában még 75 virágzó város volt, közőlük csak öt tartotta meg
régi nevét : Larissza, Pharszalosz, Thaumakosz, Trikka és Olooszon
(most Elasszona) ; a többi mind nyom nélkül eltűnt vagy csak némi
omladékai maradtak meg. Elsőben szlávok szállták meg a tarto
mányt s igen sok helynév tőlük származik ; utóbb oláhok árasztot
ták el annyira, hogy az egész tartományt egy ideig Nagy-Oláhország
nak nevezték, megkülönböztetésül Kis-Oláhországtól, mely Aetoliát
és Akarnaniát foglalta magában. A X I V . és X V . században a törö
kök foglalták el a tartományt ; elpusztult lapályain már Konstanti
nápoly elfoglalása előtt telepedtek le, s az oláhokat a hegyek közé
szorították. A görögök különböző kiváltságokban részesülvén, épen
a török uralkodás alatt gyarapodtak lassankint ; a szerbek és bolgá
rok már a bizanczi császárok idejében megkeresztelkedtek és elgörögösödtek ; az oláhok szintén a keleti egyház hívei s részben ők is
elgörögösödtek. A törökök idő folytában mindinkább megfogytak ;
leginkább a városokban s a középső lapályokon laktak; Trikka
vagyis Trikala lakossága majdnem egészen török, Larissza és Phar
szalosz városokban is ők tették a többséget, Thaumako és Elasszona
városokban már kisebbségben vannak, Ampelakia, Tirnovo és Csericséna lakosai pedig mind görögök.
A függetlenségi háború óta Thesszáliában a törökök és görö
gök között a viszony mindinkább elmérgesedett ; az 1854-diki orosz
török háború idejében egy görög hadcsapat beronta Thesszáliába s
nagy pusztításokat művelt abban, de azután teljes kudarczot vallva,
kénytelen volt visszavonulni. A legújabb orosz-török háború alatt a
görögök semlegesek maradtak ; a Berlini békeszerződés többet igért
nekik, mint azután valóban kaptak. Az 1881-diki egyezség szerint
az új határvonal Platamonától délre s a Szalamvria torkolatától
éjszakra Dervent karaulánál kezdődik, onnan az Olümpus legdélibb
gerinczeit követve nyugatra kanyarodik, a Livadaki (Aszkurisz)
hegyi tavat éjszakon megkerülvén, az Analipsziszi és Godomani ma-

gaslatokon át délnyugati irányt követ, azután a Melunai magasla
toktól kezdve, majdnem egyenest délre húzódik a Xeragi folyóig,
úgy hogy Elasszona és Csericséna a törökök birtokában maradnak.
Tirn óvótól délnyugatra a határvonal a Xeragi folyót szegvén, még
egy darabig délnyugati irányban kanyarodik tovább, azután nyugat
nak, majd éjszaknak tart, mígnem a hegysort eléri, mely Makedoniát Thesssáliától elválasztja, s melynek déli oldalán a Szalamvria
forráspatakai támadnak. A Maurovuni hegyig nyugati irányát meg
tartja, azután délre fordul s a Zügosz keleti oldalán halad el, mint
ezt már láttuk. (L. a 298. lapot.) E szerint az új határvonal éjszaki
Thesszália középső vidékeit a törökök birtokában hagyja, valamint
a legjobb védelmi vonalt is.
Ampelakia, Csericséna és Tirnovo városokban meg a környező
falvakban azelőtt tetemes ipar virágzott, különösen pamut- és selyem
fonással és festéssel foglalkoztak. A veresre festett török pamut
fonal nagyon híres volt, s különösen hazánkban és Németországban
sokat vásároltak belőle. Ezt az ipart a törökök honosították vala
meg Thesszáliában ; azt mondják, hogy Turkhan bég, ki a tartományt
meghódította, már 1425 táján szeldsuki törököket Ikonium környé
kéről telepített Thesszália síkságaira, s hogy ezek honosították meg
a pamut- és selyemtermelést. Azon legrégibb török lakosok, az úgy
nevezett koniarik, még most is különböznek a később beköltözött
oszmán törököktől ; de a múlt században nagyon megfogytak. — Az
említett iparágak azóta, hogy nyugati Európában a fonás és szövés
gépekkel történik s a fonal- és szövetfestés annyira megjavult, mind
inkább hanyatlanak, mert a görögök kézimunkája nem versenyezhet
a gépek olcsó készítményeivel.
Thesszália fővárosa Larissza (törökül Jeniséhir), a Szalamvria
mellett fekszik, ott, hol a folyó jobb oldalán hosszúkás dombhát van,
melyen hajdan az akropolisz, a császárok idejében pedig a vár volt.
Ez még 1669-ben oly karban volt, hogy IY. Mohammed szultán
benne lakhatott, most csak éktelen rom ; a magaslaton épült az
érseki főegyház és érseki palota, délkeleti oldalán a régi amphitheatrum maradványai láthatók. A város a folyó jobb partja men
tében terjed el ; legnevezetesebb építménye a 105 m. hosszú kőhíd,
melyet Turkhan bég a X V . század első felében építtetett.
Tirnovo a Xeraginál, a síkság éjszaknyugati szélén fekszik,
sokkal csinosabb és szabályosabb város, mint a törökös modorban
épített Larissza ; útczái szélesek és egyenesek. A selyem- és pamut
ipar azelőtt nagyon virágzott, s akkor a város sokkal népesebb volt,

mint most Még nagyobb hanyatlás tapasztalható az odább éjszakra,
a Kukuli hegy aljában fekvő Csericséna vagyis Csarnicséna város
ban, melynek lakosai most még selyemtermeléssel foglalkoznak.
Mind ezen város, mind az odább éjszaknyugatra eső Elasszona még
a törökök birtokában van ; Oloosszont már Homér említi ; áz egy
kori akropolisz helyét egy görög kolostor foglalja el.
Trikala vagyis Tirkhala a felső Szalamvria közelében, egyik
mellékvizénél fekszik, hajdan szintén jelentősebb város volt, mint a
milyen mostanában.
Ambelakia a Kisszovo éjszaknyugati tövében, regényes vidé
ken fekszik, gyümölcsösök és szőlők közepett; néhány évtized előtt
az volt Thesszália legiparosabb és legvirágzóbb városa, iparos mun
kásságában és jóllétében valami 24 görög helység részesült, melyek
mind Magnézia félszigeten fekszenek, de a külföldi verseny követ
keztében Ambelakia és a szomszédos helységek ipara és jólléte
hanyatlásnak indult.
A tengerparton csak Karicza és Zagora bir némi jelentőség
gel ; amaz a Kisszovo keleti tövénél, a Szalamvria torkolatától délre
fekszik, hol a Szalonikból Thesszáliába menő hajók horgonyt vet
nek, noha nincs rendes kikötője; emez a Plesszidi keleti aljában
épült.
Volo vagyis Vohsz, most Thesszália fő tengeri városa, a róla
elnevezett öböl éjszaki nyúlványánál fekszik. Hajdan az öblöt
Pagaszae városról nevezték vala, mely a Cziraga hegység éjszaki
oldalán, a mostani Velesztino falu helyén feküdt Pherae városnak
tengeri városa volt. Volo közelében Jolkosz (utóbb Demetriasz)
feküdt, honnan az argonauták indultak ki hosszú útjokra. Szkotussza, az egykori jeles város, a Kara-Dagh déli oldalán Szupli falu
közelében feküdt, helyét még némi omladékok jelölik meg.
Farszala (hajdan Pharszalusz, törökül Csataldsa), a róla elne
vezett folyócskánál, a Chasszidiari hegység éjszaki oldalán elterülő
lapályon fekszik, egy magaslaton régi fellegvár omladékai láthatók,
arjában nyúlik el a szegényes helység.
Larissza és Farszala között van ama dombos vidék, melyet a
régiek Ebfej éknek (Künoszkephalae) neveztek. E fátlan, kuszált
dombokon veré meg (193-ban-Kr. e.) V. Fülöp makedoniai királyt
T. Q. Flaminius ; a várostól éjszakra az Enipeusz folyócska jobb
oldalán pedig azon csatatér van, melyén Caesar az ő versenytársát
Pompejust veré meg (48-ban Kr. e.).
Farszala tói délre, a hajdani Thaumakoi helyén Domoko fek-

szik, egy magaslaton, melyről szép kilátás esik Thesszália lapályára ;
onnan visz az út az Othrüsz hegységen át délre Phthiotiszba, a Hel
lada mosolygó völgyébe. Ebben Zeitun vagyis Lámia a főhely ; ebben
azelőtt sok török lakott, egykori ottlétökről még csak a kertek és
cziprusfa-ligetek között roskadozó mecsetek és minaretek tanús
kodnak.
A Volói öböl bejárásánál egy új várost alapítottak, melyet
Otto király nejének tiszteletére Amaliopolisznak neveztek el.
Az Euböai csatorna mellett fekvő Lokriszban hajdan Thronion
és Opusz városok voltak ; az utóbbinak omladékaitól nem messze
most Talanti vagy Atalanti fekszik, mely az ottani vidék főhelye.
Dorisz- és Phokiszban csak jelentéktelen falvak vannak, a két
hegyes tartományban az ókorban sem volt valamirevaló város ; éjszaki
Phokiszban csak Elateának volt jelentősége, mennyiben azt középső
Görögország kulcsának tekintették. Helyén most Elata falu fekszik.
Déli Phokiszban a'hires Delphi feküdt.
Szalona a róla elnevezett öböltől éjszakra fekszik, a hajdani
Amphissza helyén, mely az ókorban az ozoli lokriszbeliek fővárosa
volt ; a város közepén mered föl a sziklahegy, melyen az akropolisz
állt s melyen most egy középkori vár omladékai búslakodnak.
Galaxidion odább délre az öböl nyugati oldalán fekszik, élénk
kereskedést űz ; a törökök 1821-ben lerombolták.
Epakto vagyis Nepakto (olaszul Lepanto, hajdan Naupaktosz)
köralakú, biztos kikötő mellett fekszik ; házai szőlők és narancsfa
ligetek között meredek hegyterrasszon húzódnak fel a négyszegletű
várig, mely a legmagasabb helyet foglalja el. Az ókorban a Korin
thusi öböl éjszaki oldalán a legélénkebb tengeri város volt, forgalma
most is jelentős. Az öböl bejárásánál, a kiszökő félszigetke csúcsán
jelentéktelen váracs van, Kasztro Rumeliasz, melylyel szemben az
öböl déli oldalán Kasztro Moreasz fekszik.
Meszolongion (Meszolungi, Misszolungi) a Patraszi öböllel köz
lekedő laguna éjszaki oldalába benyúló földnyelven épült; a függet
lenségi háborúban vitéz védelméről hiresedett el ; Byron angol költő
ott leié halálát (1824. april 19-kén), s hamvai is ott porlanak. A
törökök a várost 1826. april 23-kán foglalák el, mikor az már csak
romhalmaz volt. A háború után gyorsan épült fel. omladékaiból,
meg van erősítve, úgy mint a kikötője előtt fekvő Vasziládi szigetke
is ; kereskedése tetemes. A várostól éjszakra néhány kméternyire a
régi Kalüdon akropoliszának, kerítőfalainak és amphitheatrumának
romjai láthatók.

Vrachori, a róla elnevezett tó éjszaki oldalán, a hajdani Agrinion helyén fekszik, Aetolia és Akarnánia főhelye. Határában hő
források bugyognak. Ide nem messze kelet felé hegyes vidéken Thermon feküdt, hol az aetoliak a Panaetolion hegyen nagy népgyüléseiket szokták vala tartani.
A tartomány belsejében csak jelentéktelen helységek vannak,
legjelentősebbek: Praszosz, Amiliane s odább éjszakra Karpeniszion.
Lepenú SL régi Sztraton helyén épült, Karavasszora az Artai
öböl legdélkeletibb nyúlványánál, Vonicza odább nyugatra fekszik.
Az Artai öböl bejárásának déli oldalán, Prevezával szemben,
Punta vár volt, azon a helyen, hol hajdan Aktium feküdt Apollo
hires templomával, melynél minden negyedik évben nagy nemzeti
játékokat ünnepeltek.
A nyugati vidékekről, hol jelentős városokat nem igen talál
tunk, visszatérünk Hellász középső és keleti tartományaiba. A Parnaszusz éjszakkeleti lejtőjén Dadi falu van, a régi Amphiklea helyén,
a Kephisszosz közelében ; az út onnan Koprena mellett halad el,
hol Chaeronea omladékai láthatók. E városnál győzedelmeskedék
makedoniai Fülöp és fia Sándor, Théba és Athéna egyesült hadain
(338 Kr. e.), itt volt a márvány-oroszlán, mely a 301 elesett váloga
tott thébai vitéz sirját díszesítette ; nem a törökök tördelték össze e
szép emléket, hanem egy palikár főnök, ki azt véli vala, hogy az
emlék belsejében kincseket talál. Sztamatakisz görög tudós 1880ban az oroszlán töredékei mellett ásatásokat tétetett; egy 25 m.
hosszú, 15 m. széles és több mint 2 m. magas kőfalra akadt, a négy
szögben, melyet e kőfal képez, 4 m. mélységben 185 ember tetemeit
találta ; egyközű sorokban voltak eltemetve, 40 ember egy sorban
feküdt.
Koprenától nyugatra Szkripu falunál az ősrégi Orchomenosz
maradványait találjuk.
Livádia most azon vidékek fővárosa, pedig Lebadea, melynek
helyén fekszik, hajdan jelentéktelen város volt Böotia éjszaki részé
ben. Sokkal hiresebb városok voltak Koronea, Haliartusz, Theszpiae
és Plataea, de ezekből csak némi omladékok maradtak meg. Plataeánál 479-ben a hellének kivívták szabadságukat a persák ellen,
Chaeroneánál pedig 338-ben elveszték azt makedoniai Fülöp ellen ;
Koroneánál 397-ben a spártai Ageszilaosz az egyesűit Athéna és
Théba hadait veré meg. Most ez emlékezetes vidékeken néma pusz
taság ül.

Théba városból csak kevés emlék maradt, már Nagy-Sándor
romboltatta le, állítólag csak Pindarusz házát kímélte meg ; utóbb
a rómaiak pusztíták el az alsó várost. A mostani Thiva sokáig csak
nyomorult falu volt, most lassankint gyarapodik.
Kelet felé az Oropusz alsó völgyében Tanagra némi maradvá
nyai láthatók, legújabban ott igen szép műemlékeket találtak. Odább
éjszakra az Euböai csatornánál, Vathü falu közelében, Aulisz feküdt,
hol a Trója ellen készülődő görög hajók gyülekeztek össze.
Athéna az ókorban a hellének legjelesebb városa volt, s a
mostani Athina az új görög királyságnak is fővárosa. Már csak nyo
morult falu volt, mikor a nemzet a török uralkodás alól felszaba
dult, alig látszott meg a régi omladékok és romok között. Otto király
1835 elején székhelyét Naupliából Athénába tette át ; elhatározá
sára kétségkívül az ókori dicsőség emlékei voltak döntő befolyással,
különben az "új királyság fővárosául alkalmasabb helyet választhat
tak volna a tenger partján.
Attika nyugati partvidékén hegyekkel övezett dombos lapály
terűi el, mely délnyugat felé a tengerre nyílik. Két folyócska, a
Kephísszosz (Podaniphti) s a vele * egyesülő Ilisszosz kígyózik el
rajta, közöttük, de az Ilisszoszhoz közelebb, a tenger fölött 140—
157, a lapály fölött 50—67 m. magas, nyugatról keletre 330 m.
hosszú s éjszakról délre 120—134 m. széles szikladomb mered föl,
melyen Kekropia, Athéna akropolisza épült. Csak a nyugati oldalán
lehetett arra fölmenni. Ott voltak a Propülaeumok, a nagyszerű
bejárási csarnok, melyet Periklész idejében Mnesziklesz épített.
Fehér márványból való lépcsőkön felmenve, öt kapunyiláson át jutot
tak a várba. Itt elsőben Niké Apterosz (szárnyatlan győzelem-istennő)
kis templomához, melyet Kimon építtetett, s Athéné-Promachosz
(előharczos) 20 m. magas képszobrához jutottak, melynek aranyo
zott lándzsáját a tengeren messziről láthatták a hajósok; odább
keletre a főtemplomok következtek : baka, azaz éjszak felé az Eíechtheion,mely díszes ión stílben volt építve több isten számára; jobbra,
azaz dél felé a Parthenon, mely dór stílben volt építve szűz Athéné
tiszteletére ; a templom hossza 70, szélessége 30, magassága 20 m.
volt, benne állt a hires szobor, melyet Pheidiász aranyból és elefánt
csontból készített vala. Nyugati homlokzatának 8 oszlopa az architrávval és ormóval még fennáll, 17 oszlopon nyugvó hosszanti olda
lai a közepökön nagy hézagokat mutatnak. Kőfalak vették körűi az
egész akropoliszt ; aljában, még pedig leginkább a déli oldalán, a
város terűit cl apró házikóival ; de felette díszes templomaival, osz-

lopós csarnokaival, képszobraival s egyéb középületeivel. Mindjárt
a vár déli oldalán Bacchusz szinbáza állt, délnyugatra a Muszeion
domb emelkedett, délkelet felé az Odeion s az olümpi Zeusz nagy
szerű temploma volt. A várhegy éjszaki oldalán a Prütaneion és
Thézeion, nyugati oldalán pedig az a domb volt, melyen az areiopagosz (főtörvényszék) tartja vala üléseit; odább nyugatra a Pnüx
dombon a népgyűlések voltak. A z Akropolisz, Areiopagosz és Pnüx
között az Agora (vásártér) terűit el, melyet szép oszlopfolyosók és
csarnokok vettek körül. A várost bekerítő kőfalakon kivül éjszak
felé fasorok és kertek közt az Akadémia s ettől keletre a Lükeion
volt ; amabban Plató, emebben pedig Arisztotelész tanítgatott.
A régi város tehát az Akropolisztól leginkább délre és dél
nyugatra terűit el, ellenben az új város, mely csak 1835 óta kezdett
épülni és terjeszkedni, az Akropolisz éjszaki és keleti oldalán nyúlik
el a Lükabéttosz (Lükavitosz) aljában. Legdélibb része, mely a vár
hegy éjszaki és keleti oldalát foglalja el, szűk és szemetes útczácskákból és ócska roskadozó házikókból áll, melyekben leginkább albá
nok laknak ; ez az 1834 előtti város, melynek omlatag kerítőfalát
1835-ben lebonták.
A z új várost majdnem kellő közepén egy hosszú egyenes útcza
hasítja át, mely az Akropolisz éjszaki tövétől, a »Szelek tornya*
felől éjszakra vonul, s melynek folytatása a Patisszia helységnek
tartó egyenes országút. Ezt a főutczát Aeolusz-utczának nevezik ;
déli felében keresztben szegi a Hermesz-utcza, mely a várost kelet
nyugati irányban hasítja ; kelet felé a királyi palota előtti térre nyí
lik, nyugat felé pedig az Eleüsziszbe, s délnyugat felé a Piraeuszba
vivő országutakra szolgál. A többi utczák kisebbek és szabálytala
nabbak ; egyenes vonalban azon utczák is épültek, melyek a királyi
palota vidékéről éjszaknyugati irányban a Lükavitosz aljában húzódnak el. Általában a Hermesz-utczától éjszakra elterjedő új város
rész s kivált az Aeolusz-utcza keleti oldalán legszabályosabban van
építve ; ott az utczák derékszögletben szegik egymást. Legszebbek :
a Sztadion-útcza s a fasoros bulevárd, mely éjszaknyugatról dél
keletre vonulva a vártérre

szolgál s ennek déli oldaláról tovább

húzódik Hadrian diadalivéig, mely az Olümpeion éjszaki sarkánál
áll. Azon új városrészben találjuk az országgyűlés palotáját, a pénz
verő intézetet, szinházat, banképületet, tüzér-kaszárnyát, az egyetemi
palotát, a külföldi követek házait, a nemzeti könyvnyomtatót, a nem
zeti felső leányiskolát stb. Nagyszerű látványt ugyan az új város
sem nyújt, házai korántsem monumentális épületek, általában csak
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kétemeletesek, mindazonáltal a középületek elég csinosak. Az egye
temi épület homlokzata díszesnek mondható ; előtte, néhány kép
szobor áll.
A királyi várpalota márványból van építve, nem nagyszerű, de
szép épület ; nyugati oldalán négyszegletű tér, keleti és déli oldalán
pedig a királyi kert terűi el, mely az Ilisszoszig ér ; e folyócska déli
oldalán a versenytér van (Stadion). A várkert és a botanikus kert
ültetvényei, narancsfaligetei, cziprusfái, datolyapálmái s más meleg
övi növényei valóban kellemes oázok a sülevényes, forró és dísztelen
lapályon.
A város nyugati oldalán a Nimfák dombján a csillagvizsgáló
intézet áll, melyet Szina báró építtetett, de mely még nincsen fölsze
relve, tehát vizsgálódásokra nem is használható. Odább nyugatra a
Kephisszosz mentén szép olajfaliget terül el, mely majdnem a ten
gerig ér, délnyugatit végéhez szőlőhegyek csatlakoznak. Különben
Athéna lapálya, .valamint a rajta felmagasió dombok nagyon kopá
rak és meztelenek, de talán épen azért annál festőiebbek. Az Akro
polisz, a világ legbámulatosabb sziklaszála, százszor szebb nyáron,
mikor a Nap heve minden fűszálat leperzselt, mint márcziusban,
mikor imitt-amott zöldelő foltok mutatkoznak.
Az Akropoliszon *) állva, elsőben a városon jártatjuk szemün
ket ; de az új város egyszerű házain s a régi város dicső omladékain
túl köröskörűi messzire terjedő kilátás tárul elénk, melynek élvezete
maradandó emléket hagy lelkünkben. Amott éjszak felé a messze
távolban a felséges Parnesz domborodik, halványszürke vonulata
Eleuszisz és Megara fölött húzódik el nyugat felé, élesen kiválva az
előtte elterülő világos-zöld olajfa-erdőtől. Ej szaknyugatra, nem meszsze a városhoz, s a temetőtől éjszakra a Kolonosz domb mered föl,
Müller Ottfried emlékkövével. Alig vesszük észre, hogy mögötte
még más szinfal ködlik a távoli homályban, t. i. a Kithaeron. Éjszak
kelet felől a Pentelikon vaskos gúlája integet, délkeletre pedig a
Hümettosz hosszú gerincze nyúlik el. Ezek a hegyek, melyek Athéna
térségét körülveszik, ez a kép, melyre a Nap erősen tűz s melyet
verőfényével megaranyoz. Enyhébb világításban és bágyadtabb szí
nezetben mutatkozik a távolabbi körkép. Amott délnyugat felé a

*) A Várhegy egy megszakasztott, éjszakkeletről délnyugatra kanyarodó
dombsornak tagja, ide tartoznak a Turko-Vuni, Lükavitosz, a Várhegy, a Muzeion,
Areopag, Pnüx és a Nimfák dombja. Mindezen dombok mészkőből állanak, mely
agyagpalán települ.

Szaroni öböl égkék tükre tündöklik, ezüstös szivárványos csíkjaival
melyek dél felé rezegnek, hol Aegina merül fel a habokból. A köze
lebb eső Szalamisz és az Eleüsziszi öböl fölé rózsaszín fátyol eresz
kedik, szemünkkel követhetjük az útat, mely a Daphnei hágón át s
az öböl mentében Eleüsziszbe vitt. Onnan éjszak felé sötét bibor
takarja be a vidéket a Kithaeron ormáig ; délnyugat felé messze
távolban az a kúphegy ködlik, melyet Akrokorinthus koszorúzott ;
hozzája csatlakozik Argolisz szaggatott partvonala, mely a távoli
homályban elvész. A Korinthi öbölben leáldozó Nap lángveres suga
rai arany szegélyt hímeznek a felhőkbe, melyek Mórea bérczei fölött
lebegnek. Még egy pillantást keletre is vetünk, ama parti magasla
tokra, melyek ölében Marathon lapálya terül el.
Leszállt az est, a sötétség hamar eltakarja szemünk elől a
távoli képeket, már a közelebbi tárgyak is csak mint árnyak lebeg
nek előttünk. Lelkünkben a múltnak emlékei és képei merülnek föl.
Eldondolkodunk. Mélabús érzelmek szállnak meg. Csodálkozunk
rajta, hogy a régi dicsőségből csak annyi emlék is megmaradt
napjainkig.
Athéna hanyatlása már a Peloponnészusi háború után kezdő
dött. Utóbb a római Sulla s a germán Alarich dulakodtak benne.
Mind a római, mind a bizanczi császárok némi kedvezményekben
részesítették a várost, még a törökök is meghagytak neki néminemű
kiváltságokat. Mindazáltal Athéna mindinkább hanyatlott, mind
jobban elhomályosodott. Fönséges építményeiből keresztény egyhá
zak, azután török mecsetek és paloták lettek. 1687-ben a velen
czeiek Morosini Ferencz vezérlete alatt vívák a várt, a vívás közben
egy velenczei bomba a Parthenonba, más bomba Niké templomába
esék, s a két remekmű légbe röpült, mert a törökök lőport tartanak
vala bennök. Elgin angol lord 1816-ban a Parthenont, Thézeiont s
a többi középületeket legszebb szobraiktól és domborműyeiktől fosztogatá meg s a mit kiásatott és a mit csak elhurczolhátott, azt mind
elvitte magával ; gazdag gyűjteményét azután az angol kormány a
Brit múzeum számára vette meg. Magokat az épíményeket Elgin
el nem vihette, azok utóbb a függetlenségi háborúban pusztultak el
nagy részt. A törökök 1822-ben kényszerülének a várból kivonulni,
miután nagy pusztítást műveltek vala ; Besid pasa 1826-ban ismét
ágyúztatá a várt és várost, (ekkor az Erechtheion egy része dőlt
romba) s hosszú ostrom után a törökök 1827. jún. 5-kén újra megszállák, és csak 1830. april 24-kén vonulának el végkép; ekkor az
üszkök és romok között már csak 300 házikó volt.

Legépebben maradt meg Thezeus temploma 32 oszlopával,
most régiségtárúl szolgál ; olümpi Zeusz templomából még 13 osz
lop áll ; meg van még a négyszegletű torony, melyet a Szelek tor
nyának neveznek ; továbbá Lüszikratesz emléke, Hadrian diadalíve ;
de legbüszkébben állanak még a Propülaeumok fehér oszlopai. Niké
templomát, az Erechtheiont és Parthenont annyira mennyire helyreállíták, az Odeion mellől is eltakaríták a törmeléket.
Az új város nagyon is elüt az ókor tisztes emlékeitől. Burko
latlan útczái, szerény s egészben véve alacsony házai, világos-szürke
cseréptetőikkel, valamely középszerű tartományi városra vallanak.
Nagy különbség van Athéna és Bóma között. Bómában minden
kor, minden évszázad nagyszerű építkezéseit csodálhatjuk, melyek a
történelem folytonosságát tanúsítják, Athénában az ókor bámulatos
alkotásait minden folytonosság és átmenet nélkül a jelenkor egy
szerű szerény művei követik. A világtörténelmi folytonosság meg
szakadását hiában törekszenek az új görögök az által elpalástolni,
hogy gyakran nevetséges módon a régi ősöket utánozzák s a régi
nevekhez ragaszkodnak. Igy az Akropolisz aljában, az óváros ronda,
szűk és csavargós utczácskái között ott találjuk a Demosztheneszutczát, Euripidesz-utczát, Periklesz-utczát, Szophoklesz-utczát, pedig
a szegény albánok, a kik ott laknak, azt sem tudják, kik és mik vol
tak azok, kiknek neveiről utczáikat elnevezték. Diogenész, Plató
s más hellén bölcsek holmi árúsboltok és korcsmák czimtábláin
díszeskednek. Felelevenítették az Olümpiai játékokat is, de nem
Eliszben, hanem Athénában ülik meg 1860 óta minden negyedik
évben. S miben állanak azok a modern Olümpiai játékok? Hát
azok nem egyebek, mint nemzeti mű- és ipar-kiállítások, irodalmi
pályázatok, s holmi népies mulatságok, milyenek mindenütt elő
fordulnak.
Athéna köves, dombos lapálya nagyon száraz és sülevényes.
Az évi csapadék ugyan 414 millimétert tesz, tehát nem sokkal
kisebb, mint Budapesten vagy Bécsben, de a forróság sokkal nagyobb,
t. i. az évi középmérséklet 18. °C., májusban 21. júniusban 25. ,
júliusban 28. , augusztusban 27. fokot tesz a középmérséklet. A
legnagyobb meleg árnyékban + 4 1 ° 0., a legnagyobb hideg Athéná
ban —10° C. Tehát az elpárolgás felette nagy, s. azonfelül az eső
vizét a mészköves talaj mohón beszívja. Azért mind a két folyócska
nyáron teljesen kiapad. Athénában tehát kevés a víz, pedig az utczákat bőven kellene locsolni ; még több víz kell a kerteknek. Mind
azonáltal nagyon szeretik a virágokat, mindenki akar egy kis ker18
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tecskét, melyben legalább néhány virágot és narancsfát ápolhasson.
S boldog az, a kinek van kertecskéje, mert januártól május közepéig
benne gyönyörködhetik ; a rozmarin egész télen át virít, a czitromfa
virágjai már január elején kezdenek nyiladozni, a nárczisz február
ban búvik ki, a kökörcsin és turbánliliom márcziusban nyílik ; april
elején már minden virág virágzik : a méliák violaszín gerezdeikkel
ékeskednek, a venyige a mandolafával játszadozik, a jászmin és
passziflora vetekedve kúszik a falakra, a bérese hosszú indáival a
lugast ölelgeti. A színpompa és illatár egy hónapig tart s ember,
méh, lepke, madár gyönyörködik benne. Júniusban még a mirtus* és
oleander virágzik, de már júliusban minden cserjét, minden fű- és
virágszált sárga porlepel takar be.
Athéna népessége elég gyorsan szaporodott, 1879 végén a
katonasággal együtt 68,677 lélekre rúgott.
A város régi kikötői közöl, melyek hajdan hosszú'kőfalakkal
voltak hozzája kapcsolva, a Phaleroszi öböl s az ettől délnyugatra
eső Munüchia (Porto Phanari) meg Zea (Porto Sztratiotiki) most
elhagyatvák és egyedül a dombos földnyelv nyugati oldalán nyíló
Piraeoszi öböl szolgál kikötőül. Ez kerekalakú, nagyon védett ki
kötő, melynek csak keskeny bejárása van', előtte terül el a nyíltabb
külső rév. A város a belső kikötő keleti és éjszaki oldalán terjed el,
a régi várostól éjszakra, melynek maradványai a Zea-öböl délnyu
gati oldalán láthatók. Piraeosz nagyon gyors lendületet vett ; 1864ben még csak néhány házból állott s egyetlen gyára vagy műhelye
sem volt még ; most már számos olaj-, gép-, vas-, pamut-, szalma-,
agyag-, üveg-, kőedény-gyára, gőzmalmai s egyéb műhelyei vannak.
Kereskedése nagyon élénk. Népessége már vagy 22,000 lélekre rúg.
Bizonyára helyesebb lett volna az ország fővárosát ide a tenger
mellé helyezni, mint attól 8 kméternyi távolságra, a régi műemlé
kek helyére.
Attika többi helységei jelentéktelenek. Levszina, a hajdani
Eleüszisz, hol Demeter müszteriumait ünnepelték, csak nyomorult
falu, környékét még nem rég zsiványok veszélyeztették, úgy hogy
az Athenából oda vivő » Szent úton«, a Daphnei hágón levő kolos
tornál katonák őrködtek, hogy az utasokat a zsiványok ellen meg
védjék.
Egészen új város keletkezett a Laurioni bányáknál, t. i. Ergasztéria; 1865-ben ott még csak egy csűr volt, most pedig a gyorsan
népesülő új város már majdnem 7000 lelket számlál. A z ottani
ólom- és ezüstbányákat most két részvényes-társaság művelteti, a

Szuniumi, mely 1873-ban keletkezett s egy franczia, mely 1875-ben
alakúit. A régi aknákból kihányt górczokat is sikerrel értékesítik ;
gálmaérczeket is találtak, melyeket a régiek nem ismertek, s most
tetemes czinkmennyiségeket is előállítanak.
Megara, Levszinától délnyugatra esik, nagyon festői vidéken
fekszik és gyarapodó kis város.
A Piraeuszi öböl előtt Lipszokutali (hajdan Pszüttaleia) és
Talanta szigetkék fekszenek, melyek most lakatlanok; az előbbi
sziklaszirten világító torony van.
Szalámisz sokkal jelentősebb sziget, az Eleusziszi öböl előtt
fekszik; a nép Kuluri-Jiak, azaz perecznek nevezi, sajátságos alakja
miatt, nyugati oldalába két kisebb s egy nagyobb öböl van bevá
gódva, keleti oldala is nagyon csipkés. A sziget és Attika partja
közötti szúk csatornában volt a híres tengeri csata, melyben Xerxes
hajóhadát à görögök tönkretették (480 Kr. e.).
A sziget hegyes és kopár, leginkább csak bor és olaj terem
rajta. Főhelysége Kulúri.
Odább délre a Szaroni öböl közepe táján Aegina fekszik, apró
szigetkékkel környezve. Ez most egészen erdőtlen s egyetlen folyócskája sincsen ; valami 83 • km. foglal el. Talaja mindenütt köves
és sovány, noha nem egészen terméketlen ; árpa, bor, olaj, mandola
és füge terem rajta. Legtermékenyebb része nyugati oldalán az a
szelíden domborodó lapály, mely a fővárost környezi, hol a mészmárga képezi a talajt. Hegyei leginkább mészkőből állanak, de leg
magasabb hegyeit a Sztavriont (355 m.) és az Oroszt (540 m.) tra
chit alkotja. Helyenként fazekas agyag fordul elő, melyből már az
ókorban híres cserépedényeket készítettek. Pártjai ugyan csipkézvék, mindazáltal kényelmes kikötője alig van. Keleti oldalán, egy
kis öböl kivételével, ki sem köthetnek a hajók, csak nyugati oldalán
van néhány rév, melyekből kikötőket lehetett csinálni. De fekvése
az éjszakkeleti Görögország és Peloponnészus közötti forgalomra
nézve kedvező, s lakosai a tengerre voltak utalva. A sziget csak
ugyan igen korán virágzó kereskedésnek és iparnak székhelyévé
lett, sőt egy ideig egyik leghatalmasabb, leggazdagabb és legnépe
sebb görög állam volt. Mondják, hogy lakosainak száma az 500,000
haladta meg, most vagy 6000 lakosa van. Athéna -456-ban Kr. e.
hódítá meg, Periklész elüzé a dór lakosokat s athénabelieket telepite oda.
Aegina a háromszögletű sziget fővárosa, közel annak éjszak
nyugati csúcsához fekszik, nyájas kis város, cziprus- és pálmafák

között fehérlenek oszlopos tornáczu házai, a magaslatokon számos
szélmalom látható, a müveit mezőkön olaj- és eperfák díszlenek.

IV
Peloponnészus külső szabása, tagozódása, hegységei, völgyei, lapályai, folyói,
tartományai.

Görögország déli részét a hosszan benyúló Korinthi s a rövi
debb, de szélesebb Szaroni vagyis Aeginai öböl választja el éjszaki
részétől, s a régiek Pelopsz szigetének nevezték. Attikához csak a
két tengeröböl között elnyúló keskeny földnyak kapcsolja, mely a
legkeskenyebb helyén csupán 6 km. széles és 4 0 — 7 6 m. magas ; ez
az Isztbmus, a Korinthi földszoros. A régi időben mintegy semleges
terűlet volt, melyen nemzeti ünnepeket ültek. Rajta a perzsák ellen
egész szélességében kőfalat építettek, melynek romjai még láthatók.
Nero hajózható csatornával át akarta vágatni, de a tervet végre nem
hajták, most Türr tábornok fáradozásának sikerűit egy részvényes
társaságot létrehozni, mely a csatornát építteti. Kétségtelen, hogy
az átvágás sikerülni fog, akkor Peloponnészus csakugyan teljes szi
getté fog válni. A római uralkodás idejében Achájának, a bizanczi
császárok idejében Rhomeának nevezték s talán ebből lett a betűk
átvetése által Morea, mely név a középkorban kivált a nyugat-euró
paiak között kapott fel. * )
Peloponnészus külön kis világ, csekély területet foglal el, mégis
nagy szerepet vitt a történelemben ; a többi Görögországgal mindig
bizonyos ellentétben volt ; belső Görögországnak tekintette magát
az Isztmuson kivűl eső külső országgal szemben ; a meg nem támad
ható fellegvár, az egész hellénség Akropolisza volt. Sajátságos a
külső szabása, s hegységei sem függnek össze éjszaki Görögországéi
val. Domborzati viszonyainál fogva hat külön tartományra szakad :
Árkádiára, mely mintegy magva, középső hegyes fönsíkja; Achájára
és Éliszre, amaz a belső fönsík éjszaki, emez annak nyugati lépcső
zete ; továbbá az Argoszi, Lakoniai és Messzéniai félszigetekre, az
első az éjszakkeleti, a harmadik a délnyugati oldalon nyúlik ki,
•
*) Bui'sian úgy véli, hogy Morea Rhomeából lett ; mások azt a nevet az
eperfa (morus) nevétől származtatják, mivel Peloponnészus alakja olyan mint az
eperfa vagy platánfa leveléé. Ourtius (Pelop. I . k. 113. 1.) szláv eredetűnek
mondja a nevet s állítja, hogy a frankok uralkodása idejében alatta csak Elisz
partvidékét értették.

Lakonia pedig közepett terjed el s dél felé kettős ágra szakadván,
legdélibbre ér.
Mindjárt a lapos földszoroson túl száraz és kopár hegyek
emelkednek, az Oneion (szamárhegy) és Treton (átfúrt hegység) ; az
előbbitől éjszakra 575 m. magas, magában álló kúphegy könyöklik
lapos tetővel ; ezen épült hajdan az Akrokorinthus, Görögország
egyik legnagyobb vára, melynek mindenkor nagy jelentősége volt.
Még most is láthatók bástyafalai s ezeken belül a házomladékok.
Maga a város a várhegy éjszaki oldalán a lapályon terűit el, dél
nyugatra a mostani Korinthustól, mely a tengerparton épült. Fő kikö
tője a földszoros nyugati oldalán Lechaeon volt, mely most teljesen
el van zátonyosodva ; a keleti oldalon két kikötője volt : Szchoinosz
a mostani Kalamakinál s az ettől délre eső Kenchreae (most Kechriész). Lechaeon és Szchoinosz között csúsztató pálya volt, melyen
árúkat és kis hajókat egyik kikötőből a másikba szállítottak.
Korinthtól nyugatra termékeny lapály van, melyet a Longopotamosz, Kuczomali s más kisebb patakok öntöznek ; ezek a hajdani
Kleonae és Nemea vidékéről rohannak a tenger felé. Odább nyu
gatra az Aszopusz következik, mely a hajdani Sziküon területét ön
tözi. E folyócskák völgyeit apró hegysorok választják el egymástól,
forrásaik vidékén pedig a Treton és Megalovuno magasabb hegyek
emelkednek, keletről nyugatra csapva. E hegyekben sok barlang
van, egyikében az oroszlán tanyázott, melyet Herkules megfojtott.
A régi Phliusz és Nemea omladékai a mostani Hagiosz Georgiosz
( = Sz. György) helység közelében vannak.
Az Aszopusz völgyétől nyugatra magas hegytömegeK emelked
nek, közöttük legnagyobb a Ziria (hajdan Külléné), melynek legma
gasabb csúcsa (2375 m.) a Parnaszszal átellenben tornyosul. Sürü
fenyvesek fedik gerinczét és tetőit, míg néhány órányi távolságban
a völgyekben az oleander, mirtus, gesztenye és fügefa, a szőlő, alma,
őszi- és kajszinbaraczk, mandola és gránátalmafa, eperfa és narancsfa
díszlenek.
A Ziria éjszaknyugati szárnyához egy hegy sor csatlakozik,
mely éjszakra vonul ; főhegye a Mauron Orosz (hajdan Chelüdorea).
Ebből a valamivel magasabb (1875 m. m.) Krathisz ágazik ki, mely
délnyugatra vonulván a Chelmosz (hajdan Aroania) hegységhez csat
lakozik, mely csaknem oly magas mint a Ziria (2355 m. m.) s nagy
ágakat ereszt mind éjszakra mind délre. Ormai és szakadékai nagyon
regényesek. A hegység belsejében nincs helység, csak sziklatömkeleg,
meredek sziklafalak, cserjék és fenyők váltakoznak egymással. Bajos

szédítő ösvényeken juthatunk csak oda. Egyszerre kietlen rideg
völgykatlan tátong előttünk. A környező magas horgas ormokon
felhők csüngenek, a fenyők sudarai között ködfoszlányok lebegnek.
Síri csend van köröskörül, az életnek minden jele nélkül, a termé
szet nagyszerűsége, borzasztósága meghatja lelkünket. A szédítő
mélységben tátongó völgykatlan hátterében egy roppant magas,
csaknem függőleges sziklafalról egy zuhogó rohan le, esésében lengő
szürke ködfátyollá oszlik szét, s azután a mély szakadékban eltűnik.
Ez a Stüx (most Mauronero), az alvilág határfolyója, mely a Chelmosz legmagasabb csúcsa alatt támad. Árkádia hajdani lakosai és
Homérosz istenei a Stüxre esküdtek erős esküt, melyet meg nenl
szegtek. Vizéről azt állították, hogy ártalmas és halálthozó. Hóolva
dáskor a hegyi zuhogó gyakran nagy pusztításokat mivel völgyében.
A Mauron Orosz és Chelmosz éjszaki magas és erdős hegy
ágai Achája tartományt borítják s nagyon meredekül lejtősödnek a
Korinthi öböl felé. A Chelmosz déli oldalához különösen az a hoszszú és erdős hegysor csatlakozik, mely Árkádiát két részre : keletire
és nyugatira osztja ; nyugati oldalához pedig a KaUiphoni (hajdan
Lampeia, 1998 m.) és Olonosz (hajdan Erümanthosz, 2225 m.) csat
lakoznak. Az utóbbi erdős zord hegység, Herkules vadászatainak
színhelye volt. Nyugatra a Mauri és Szantameri (hajdan Szkollisz)
erdős hegyágat ereszti, mely a hajdani Elisz tartomány éjszaki ha
tárán emelkedik, s éjszaki nyúlványaival Achája éjszaknyugati lapályát szegélyezi. Éjszak felől az Olonosz hegységhez a Voidia (1927
m., hajdan Panachaikon) csatlakozik ; e hatalmas hegytömeg éjszak
felé legyező alakjában szétterjedő ágaival Achája közepét foglalja
el, s Voszticza és Patrasz között Peloponnészus legéjszakibb nyúlvá
nya, mely a Korinthi öblöt a Patraszi öböltől választja el, úgy hogy
ezeket csak keskeny tengerszoros köti össze. A Voidiát hajdan sűrű
erdő fedte, melyben sok vad állat tanyázott. Most erdeje már nagyon
megfogyott ; alsó lejtőin és a keskeny parti lapályon leginkább apró
szőlőt (korinthi szőlőt) termesztenek.
A Voidia hegység nyugati s a Patraszi öböl déli oldalán
Achája legnagyobb és legtermékenyebb síksága terül el ; különben a
Voidia, Chelmosz és Ziria éjszaki ágai majdnem egészen a tenge
rig érnek mindenütt és csak keskeny parti szegélyt hagynak, mely
fehéres agyagból áll. Ezt a hegyekről lerohanó, néha erősen meg
áradó, de a száraz évszakban többnyire kiapadó folyócskák rakták
le torkolataiknál. Csaknem mindegyik folyócska kinyúló kis deltát
képez, melyek a különben egyforma és révtel en partnak csipkés ala-

kot adnak. Legnagyobb folyócskák ; az Aki-ata (hajdan Krathisz), a
Kalavrütai (hajdan felső része Eraszinosz, alsó része Buraikosz ne
vet viselte), s a Voszticzai (hajdan Szelinosz). E folyócskák völgyei
többnyire mélyen vannak bevágódva, és csak itt-ott szélesednek ki
apró lapályokká. Ily kies lapály az, melyen Kalavrüta helység épült ;
a patak e lapályt elhagyva éjszakra nyíló mély szakadékba jut. Ha
ebből a kanyargós ösvényen keletre a hegyek közé megyünk, csakha
mar a 200 m. magas sziklafal aljában nyiló nagy barlanghoz jutunk,
melyben Görögország legnagyobb kolostorát találjuk. Ez az úgyne
vezett Megaszpileon ( = nagy barlang). A kolostor három alsó eme
lete úgy van építve, hogy a barlang szádában a fenekétől tetejéig ér,
a felső emeletek pedig azok fölé s a sima sziklafalhoz vannak építve,
mintegy odaragasztva mint fecskefészkek. A földszinti emelet külső
fala roppant vastag, s ez tartja az egész építményt ; pinczékül és
rakóhelyekül szolgál ; a második emeleten az egyház van Szűz Mária
képével, melyet állítólag Lukács evangélista faragott fából ; az egy
ház mellett egy forrás fakad a sziklafalból. A barlang fölött emel
kedő sziklafal tetején kápolna és remetelakások vannak. A kolostor
alatt az egész hegyoldalt a barátok lépcsőzetes zöldelő és viruló kertecskékké alakították át.
Az Olonoszhoz dél felől az Asztrasz hegysor csatlakozik, mely
nek nyugati oldalán a Gasztuniko folyócska ered, s mely dél felé erdős
fönsíkká szélesedik ki. Ezt az erdős fönsíkot Pholoénak nevezik,
erdeiben még óriási tölgyfák vannak. E fönsík délre a Ruphia völ
gyéig terjed, nyugatra Eliszben széles fokozatokkal ereszkedik a parti
lapályra. A Ruphia völgye tágas rést nyit Árkádia nyugati párkány
hegységében ; déli oldalán ismét magasabb hegysor emelkedik, a
Diaphorti (hajdan Lükaeon), melynek legmagasabb csúcsa az Olümpus (1420 m.). Hozzája nyugat felől a Palaeokasztro (hajdan Kerauszion) s az odább nyugatra eső Alvena (hajdan Minthe, 1222 m.)
hegysorok csatlakoznak ; az utóbbi egy ágat, Kaeaphát és Szmevnát
(hajdan Lapithosz) éjszaknyugatra, két ágat pedig délnyugatra
ereszt a Néda völgyéig.
A Diaphortitól délre a Tetradzi hegy emelkedik, melyből egy
ág nyugatra vonul a Néda bal oldalán, más ág pedig dékeletre tart
s a Taugetosz meg Malevosz éjszaknyugati előhegyeihez csatlakozik,
s tehát Árkádia déli párkányául szolgál.
E tartomány keleti oldalán magasabb hegységek emelkednek,
melyek a Ziriától délre folytonos hegysort képeznek s az Argoszi
lapályra és Naupliai öbölre ereszkednek. Ott mered föl a Malevo

(hajdan Artemiszion, 1772 m.) mint hatalmas hegycsomó, mely szá
mos ágat ereszt éjszakkeletre és keletre. Délkeleti ága a Ktenia
(=

Fésűhegy), melynek horgas gerincze nem sokkal alacsonyabb

mint a Malevo ; hozzája csatlakozik a Rhoino (hajdan Parthenion),
mely éjszakról délre csap s keletre a Zavicza ágat ereszti, mely
mint sziklás orom a tengerre dől.
A Rhoinótol délre alacsonyabb hegyek sorakoznak, de Arachovo helység környékén a hatalmas hegysor kezdődik, melyet hajdan
Parnonnak neveztek, s melynek mostani neve Malevo szláv eredetű.
Egyes csúcsai az 1 8 4 0 — 1 9 4 0 m. magasságot érik e l ; főgerincze a
keleti parthoz mind jobban közeledve délkeletdélre húzódik, azután
két ágra szakad, az egyik a Kremidi (Limenaria) hegyfokkal, a
másik

Xüli sziklás félszigetkevel végződik ; a két ág termékeny

lapályt fog közbe. A keleti hegyág

délnyugati oldalához ismét na

gyobb magaslatok csatlakoznak, melyeket sok keskeny völgyecske
szeldel : a magasabb és hosszabb hegysor délkeletre vonulván, a
meredek Malea hegyfokkal végződik, melyet a régi hajósok annyira
rettegtek ; a nyugati alacsonyabb és rövidebb hegyág Elaphoniszi
félszigetet képezi, mely most külön sziget s dél felé szintén két ágra
szakad. E kis sziget folytatványa a sokkal nagyobb Cerigo (hajdan
Kythera), s ugyanabban az irányban még más apró szigetkék is
sorakoznak, mint

megannyi

töredékei

a Parnon hegyláncznak ;

Cerigotto (hajdan Aegila) már közel esik Krétához, tehát e nagy
sziget közbeneső emelkedéseknél fogva Lakonia délkeleti csúcsához
csatlakozik.
Lakonia keleti hegysoránál, a Parnonnál, még magasabb és
tömegesebb az, mely a tartomány nyugati oldalán emelkedik. Ez a
Taugeton vagyis Taugetosz, melyet most a középső,
szakaszában

feltornyosuló

csúcsok

alakjáról

legmagasabb

Pentadaktülon - nak

( = ötújjú hegységnek) neveznek. Peloponnészus e leghatalmasabb és
legmagasabb hegysége Leondari falu (hajdan Megalopolisz) lapály a
déli szélén kezdődik, s főgerincze onnan délkeletdélre húzódik, hoszszatöbb mint 110 km. Legmagasabb csúcsa Sz. Ilyes hegye 2410 m.
A hegysor

sziklás

tetői

kopaszok,

gerincze

és oldalai erdősek

vagy gyepesek. Felső vidékein fenyvesek boronganak, alsóbb vidékeit
lomblevelű fák, különösen dió- és cseresnyefák foglalják el, itt-ott
hatalmas cziprusfák mutatkoznak. Keleti lejtője igen meredek, az
Irt (hajdan Eurotasz) völgy lapály ára dől, nyugati oldala ellenben
menedékesen és lépcsőzetesen ereszkedik Messzénia síkságára. A
hegység főgerinczén egyetlenegy kocsival járható út sem viszen át,

csak egy ösvényen történik az átjárás, de csak öszvérek járhatnak rajta.
Ez ösvény Spártától nyugatra fordul be az előhegyek közé, melye
ken számos forrás fakad s melyeken azért dús növényzet zöldéi,
szőlők, gyümölcs- és olajfák fedik. A ösvény elhagyván az előhegyeket, csakhamar magas sziklafalakkal szegélyezett szűk szakadék
ban kapaszkodik fel s néhol szédítő meredekségeken át az erdős övben
kanyarodik tovább, mígnem végre a hegység főgerinczére ér, még
pedig ott, hol délfelé annak legmagasabb sziklás csúcsai tornyosul
nak. A hágón túl sokkal menedékesebb és kényelmesebb az út s
délnyugatra fordulván, Kalamatának tart.
A hegysor Sz. Ilyes hegyétől délre mindinkább letörpül. Erdős
és cserjés előhegyeit messzire kelet felé ereszti,s így Spárta lapályát
dél felől is elrekeszti, úgy hogy az Iri folyócska csak keskeny völgy
szoroson jut a tengerbe ; főtömege délre vonul s a sziklás félszigetet
alkotja, melynek Mané vagyis Maina a neve. A Pentadaktülon e
déli szakasza már sokkal alacsonyabb, mint középső része, mindaz
által vad és meglehetősen kopár ; kivált kelet felé meredek és szak
gatott sziklatetőkkel ereszkedik a tengerbe, nyugati széle laposabb
sziklahátakra szakad, melyek többnyire mívelhetők és apró öbölkék
által vannak egymástól elválasztva. Dél felé két sziklacsúcscsal
végződik a félsziget ; egyik a Kapo Grosszo, másik a legdélibb nyúl
vány végcsucsa a Kapo Matapan (hajdan Taenaron), Lakonia e fél
szigete mindkét oldalán apró öblökkel van kirovátkolva, egészben
véve szakgatottabb mint a Mália fokkal végződő keleti félsziget.
Mindkét félsziget általán véve nagyon kietlen ; About szerint alig
találunk a földkerekségen hozzáfogható barátságtalan és termé
ketlen kősivatagot. A Maina olyan, mintha az istenek és emberektől
el volna hagyatva ; a hajóról hiában keres a szem zöldelő helyecskét, élőfát vagy lakóházat, mindenütt csak kopár és vöröses sziklá
kat lát.
A Pentadaktülon déli szakaszában különböző márványfajták
vannak, melyeket már az ókorban ismertek és jobbára ki is aknáz
tak. Mindjárt a Matapan fok közelében fekete, odább éjszakra veres,
zöld és fehér erezetű, s még odább éjszakra nagyon szép veres
márvány (rosso antico) találkozik nagy tömegekben. Leveczova falutól
délnyugatra szép porfir van, melynek alapszíne sötétkék-zöld; de
csak apró darabokban lehet fejteni. Sok helyen vasérczek vannak, s
ezeket szintén már a lakedaemoniak aknázták ki.
A Pentadaktülon és Malevo hegysorok egyközűen csapnak, az
Iri völgyét szegélyezve. Ez Peloponnészus legszebb, állandó folyója,

Lakedaenom éltető ere. Árkádia délkeleti párkányában nebány apró
csermely egyesülése által támad ; eleintén szűk völgyszorosban siet
délre, a hegyes vidéket elhagyván, keletről a Kelephinát (hajdan
Oinosz) veszi föl, azután az oleander bokrokkal szegélyezett tágas
mederben folydogál tovább s a 8 km. széles és 18 km. hosszú lapályt
öntözi. Ez volt Spárta szép és termékeny lapálya, melyet festői vere
ses és sárgás sziklacsoportok szegélyeznek; a folyó partján fűz,
topolya és roppant platánfák szoronganak az oleander cserjék között,
vad szőlők, judásfák, tölgyek, füge- és olajfák a lapályt is ékesítik ;
az emberek is szépek, kivált a nők. A mostani Spártától délre né
hány kilométernyi távolságban különösen szép erdőt találunk, mely
ben a tölgyek mellett a vad olajfa, masztikszfa, ősztavasz-kukojcza
stb. díszlenek, a fák alatt jeneszter és hangacserjék s a ritkásokon
zöld pázsit gyönyörködteti a szemet.
E szép lapályból az Iri vagyis Eurotasz a déli völgyszorosba
jut, melyen sok kis kanyargással áttörvén, a parti szegélyt éri el,
melyet hordalékaival mind jobban kiszélesbít s végre a Marathoniszü
(hajdan Lakoniai) tengeröbölbe szakad. Mellékvizei a Kelephina
kivételével csak kis hegyi zuhogok, melyek kivált a Malevo oldaláról
nagy számmal rohannak alá.
Lakonián, mondja About, nincs mit búsulnunk. Igaz, Lükurgus
törvényeit rég elfeledte, rég elmállott a mesterséges szervezet, mely
az egész népet katonai ezreddé tette vala ; elvesztette azt a nyers
hatalmat, melylyel visszaélve szomszédjait elnyomta és rabszolgákká
tette ; de megmaradt termékeny földje, melyen vethet és ültethet ;
megmaradtak az árnyékos eperfák és fügefák, a fris és tiszta viz, a
Taugetosz, melynek homlokát a fellegek csókolnák, ha volnának
fellegek ; végül megmaradt az ő népe, mely a világ legszebb népe.
Virgil a halála előtt még csak Lakonia szüzeit óhajtotta látni, a
mint a Taugetoszon Bacchusz szent tánczát járják. Nem fajultak el
Heléna és Léda ama bájos testvérei, de csak egyszer tánczolnak még
az évben s az ekét tologatják.
A Pentadaktülon nyugati oldalán Messzénia termékeny lapályai terűinek el, melyeket á Pirnatza (hajdan Pamiszosz) öntöz. Ez
Peloponnészosz vizben leggazdagabb folyója s az egyetlen, mely
torkolatától fölfelé néhány kilométernyire hajózható. A z éjszaki
lapályt hegyek övezik köröskörűi, csak dél felé van egy nyílás,
melyen a környező hegyekről lesiető vizek lefolynak. Éjszakon az
arkádiai Diaphorti (Lykaeon) délnyugati ágai, a Tetradzi (hajdan
Ira) és Hagíosz Iliász, éjszaknyugaton az ez utóbbival összefüggő

Kútra hegy sor, délnyugaton a Kontovunia ( = rövid hegység) emel
kednek. Az utóbbinak kettős csúcsa, a hires Ithome és Evan, (most
Vurkano és Hagiosz Vasziliosz), délkeletre nyomul. Kelet felől pedig
a Pentadaktülon nagy fokozatai határolják a lapályt. Az egyesűit
vizek a délre nyíló völgyszoroson átrohanván, a déli lapályra jutnak,
mely talán még termékenyebb mint az éjszaki. Ez az » áldott « sík
ság, a »Makaria«, melyet a Pirnatza s más folyócskák hordalékai
mindinkább öregbítenek a tenger rovására. Ez a lapály a Koroni
(hajdan Messzéniai) öböl éjszaki oldalát szegélyezi, keleti oldalán a
Pentadaktülon félszigete, nyugati oldalán pedig a szélesebb, de sok
kal rövidebb Messzéniai félsziget nyúlik el, mely a Kapo Gallóval
(hajdan Akritasz) végződik. Abban csak alacsony s jobbára mivelhető hegycsoportok vannak. Közőlük legmagasabb és legnagyobb az,
melynek Lükodimo (hajdan Mathia) a neve, főcsúcsa 957 m. magas.
Nyugati ágai közöl leghosszabb az, mely Módon és Navarino között
a tengerpartot szegélyezi, s melynek folytatása Szapienza sziget. A
félsziget legdélibb nyúlványát az alacsony, csak 516 m. magas, de
meredek és szakgatott Dimitri hegység képezi, mely háromszögletű
tömeg ; hajdan ezt a hegytömeget is Akritásznak nevezték, ugy
mint a hegyfokot. Ehhez a fenőkőhez hasonló Venetikon szigetke
(hajdan Theganusza) csatlakozik, ettől éjszaknyugatra pedig Szchiza
vagyis Kabrera és Szapienza szigetek (hajdan Oenussae) esnek ;
mind a három szigetke sziklás és most néptelen.
A Lükodimo hegységtől nyugatra Peloponnészusnak, sőt egész
Görögország egyik legtágasabb és biztosabb kikötő öble nyílik, mely
ben 1827 oktob. 20-kán az egyesűit angol, franczia és orosz hadi
hajók a török hajóhadat megsemmisítek s így az új görög állam
sorsát eldönték. Az öböl déli oldalán Neokasztron vagyis Navarino
városka fekszik, előtte Szphaktéria vagyis Szphagia szigetke nyúlik
el hosszan, mintha mesterséges hullámfogó töltés volna, éjszaknyu
gati szélén egy sziklás földnyelven középkori várnak, Palaeo Kasztron vagyis Avarinicza romjai láthatók. E földnyelv hajdan sziget
volt, mögötte most is van még egy parti tócsa s talán ott volt Pülosz,
a bölcs Nesztor király székvárosa. — Odább éjszakra Protano
(hajdan Proté) szigetkét talárjuk, mely szintén sziklás.
Árkádia, azaz medveország, korántsem oly nyájas és kies, mint
a költők leírása szerint képzeljük. Ellenkezőleg az zord hegyekkel
megrakott, mély szakadékokkal szeldelt, rohanó patakoktól öntözött
magas hegyekkel körülzárt tartomány, melynek lakosai soha nagy
szerepet nem vittek, s jobbára csak baromtenyésztéssel foglalkoztak.
s

A tartomány belsejében elágazó hegyek úgy mint a széleit övező
hegységek többnyire még erdősök, tölgyek és fenyőfák uralkodnak.
Nyugati felében csak keskeny völgyek és szakadékok nyilnak. Ily
mély és szűk völgyszorosban tör át a Néda folyócska, mely a K e rauszion hegyen ered s majdnem egyenest nyugatra tart. A hajdani
Phigalia helyén épült Pavlicza falu közelében, a Szmarlina hegy
aljában egy barlang van, melyben hajdan a fekete Demetert tisztel
ték, most a barlang mellett magas tölgyfák között álló kápolnában
Szűz Máriát tisztelik. A Néda ott sziklák alatt búvik, melyek ter
mészetes hidat képeznek, feljebb apró vizesésekkel szökik alá, me
lyek kicsiben az Olaszországban Tivoli mellett levő vizesések hason
másai. A hegyes vidéket elhagyván, a Néda rendesen mint gyenge
vízér folydogál ide-oda csavarogva széles kavicsos medrében, mely
ben az út is elkanyarodik hol jobbra, hol balra a foly ócskától. Gö
rögországban igen gyakori az eset, hogy az emberek a folyók útjá
ban járnak, viszont meg a folyók az emberek útját lepik el. A meder
közepén nagy fatörzsek, összezúzott és összehalmozott faágak, durván
gömbölyített nagy szikladarabok és kavicsrakások hevernek, a me
der partjai mindenütt meg vannak szakgatva. Ezt a Néda műveli,
mikor hirtelen megárad. Nagy zápor után nagy folyóvá válik, mely
zúgva és zajongva rohan alá, mindent magával ragadva, de a mily
hirtelen megárad, oly hirtelen meg is apad. *)
Árkádia nyugati részében csak egy nagyobbacska lapály van ;
ezen az Alpheiosz folyó kígyózik át, melylyel itt a környező hegyek
ről lerohanó számos zuhogó egyesül ; a lapály közepén Megalopolisz
feküdt. A z Alpheiosz Lakonia határán, a Tegeai medencze hegyei
ben támad, éjszakkeletre folyván egy darabig s keletről jövő zuhogóval egyesülvén, egy hegy hasadékban eltűnik ; Marmaria falunál
bő forrásokból ismét előtör s délnyugatra folyván, Megalopolisz lapályára jut, hol tetemesen megbővűl ; azután éjszaknyugati és nyu
gati irányban kigyózik tovább s végre a Ruphiával egyesül. A Ruphia a hajdani Ladon, mely Árkádia legszebb folyója, a költők kedvencze. Száraz időben mint apró vízér csendesen folydogál néhol igen
széles medrében. Akkor olyan mint az alvó gyermek, kit oszlopos
nagy ágyba fektettek. De mikor megárad, dühösen rohan, szaggatva
partjait, hömpölygetve nagy sziklákat és apró kavicsot, magával
sodorva nagy fatörzseket és bokrokat. Néhol sűrű erdőben folydogál*
hol a fűzfák, platánfák, szil-, masztiksz-, ősztavasz-kukojczafák, min*) Ábout, az i. m. 29. 30. 1.

denféle bokrok és kúszónövények oly sűrűséget képeznek, hogy a
napsugarak át nem hatolnak rajta.
Az egyesűit két folyó nyugatra kanyarodik s Elisz tartomá
nyon át az Árkádiái öbölbe ömlik ; hajdan alsó szakaszát Alpheiosznak, most Buphiának nevezik.
A Buphia a Pheneoszi völgykatlan délnyugati oldalán emel
kedő hegyekben támad, vele részint az elrekesztett keleti Árkádiá
ban összegyűlő vizek is egyesülnek, még pedig földalatti csatorná
kon. Elisz síkságára sok iszapot hord, s mellékfolyója a hellének
leghíresebb nemzeti játékhelyét, Olilmpiát, teljesen eltemette. A
hellén monda szerint az Alpheiosz nem akarván a tenger vizével
egyesülni, a tenger alatt folytatja útját nyugatra és Szicziliában
Szürakuzánál kedvese, Arethuza forrás mellett bukkan fel.
Peloponnészus fő hegységeiben, a Ziriában, Malevóban, Pentadaktülonban stb. kristályos palák és márványok uralkodnak, a többi
hegységek leginkább juraféle és krétaféle mészkövekből állanak. S
e mészkő-hegységekben igen gyakoriak, úgy mint Böotiában s álta
lában az egész Balkáni félsziget nyugati részében a ravaszlyukak és
nyelők, a katavothrák, melyeken a víz a mélységbe szivárog. Néhol
a talaj olyan mint a rosta, másutt széles hasadékok és üregek nyíl
nak. Télben a nyelők megtelnek vizzel s a ragadozó madaraknak bő
zsákmányul szolgálnak a víz elől menekülő állatok, nyáron ismét a
rókák és sakálok foglalják el a száraz üregeket. A sziklahasadékok
ban eltűnt víz a hegyek másik oldalán kisebb-nagyobb távolságra
megint kibukkan bő forrásokban, melyek hol a hegy aljában, hol az
áradmányos lapályban vagy a tenger fenekén fakadnak.
A régiek a nyelőket és földalatti csatornákat tisztán igyekez
tek tartani, hogy a víznek kellő lefolyása legyen. De utóbb sok he
lyen bedugultak a csatornák, s az egykor művelt lapályokon tavak
és egészségtelen mocsárok támadtak. Igy a Phonia vagyis Pheneosz
mellett a Ziria és Chelmosz déli s a Turtovuna (hajdan Penteleia)
keleti, a Szaeta és Szkipiesza (hajdan Orüxisz és Szkiathisz) éjszaki
oldalán elterülő tágas lapályt a mult század közepén egészen ellepte
a víz, s azután a tó majd fogyott majd ismét növekedett. Most is
majdnem az egész lapályt foglalja el, s mélysége 50—60 m. tesz.
Odább keletre a Ziria aljában a Zarakai (Sztymphalosz) medenczét találjuk, mely felváltva egészségtelen mocsár és művelt la
pály. Ott a nyelő nem a lapály szélén emelkedő sziklafalakban nyílik,
mint legtöbb más helyen, hanem a tó fenekén van ; az tehát a vizzel
együtt a növényi hulladékokat, ágakat, iszapot és törmeléket is el-

nyeli. A szerves anyagok a mélységben elrothadnak, s azért igen
ártalmas gőzök szállnak ki a tóból. Onnan eredt a monda a sztüm
paloszi, emberevő madarakról, melyeket Herkules nyilai (a Nap su
garai) megöltek. Télben a tó rendesen a lapálynak vagy harmadré
szét foglalja el, de esős években kiterjedése még sokkal nagyobb.
Ugy tartják, hogy az Argoszi partvidéken bő forrásokból eredő
Eraszinosz folyócska a Sztümphaloszi tó lefolyása.
A régi Orchomenosz lapálya odább délre fekszik ; éjszaki ré
szében egy mocsár van, közelében volt Kephiae város, a mostani
Kandala helységtől délnyugatra. Vize földalatti csatornákon talán
a Ruphiába ömlik, úgy mint a Phoniai medenczének vize. — Mantinea és Tegea lapályai még odább délre esnek. Közőlük legnagyobb
Mantinea hires lapálya, melyen sok csatát vívtak ; a Malevo hegy
csomó nyugati s a még magasabb (1980 m.) Maenalosz keleti olda
lán terűi el. A benne összegyűlő víz földalatti csatornákon nyugatra
az Alpheioszba, keletre a Naupliai öbölbe s talán délre az Iribe is
ömlik. A Tegeai lapály szárazabb és egészségesebb mint a Mantineai ; éjszaknyugati szélén Tripolicza épült.
Élisz tartományt a Gasztuniko folyócska szeldeli, ez a hajdani
Peneiosz, mely az Olonosz hegység délnyugati lejtőin ered ; eleintén
keskeny völgyben délnyugatra foly, azután a nyugati hegyágat meg
kerülvén, éjszaknyugatra fordul ; egy darabig ezt az irányt követi,
azután nyugatra kanyarodik s Gasztuni helység éjszaki oldalán el
folyván, Vartholomiu helységnél hirtelen délre fordul s így éri el a
tengert, még pedig a Chlemuczi (hajdan Chelonatasz) foktól dél
keletre.
A Néda, Ruphia és Gasztuniko s Elisz más apró folyócskái
az esős évszakban nagyon megáradnak és sok homokot meg iszapot
szállítanak ; Élisz nyugati lapálya az ő működésök eredménye. A
hegyek aljában fenyvesekkel fedett homokbuczkák terjednek el,
ezekhez csatlakozik a termékeny lapály, melyen gabna, bor és pamut
terem ; dél felé az csak keskeny és lagunás partszegély, a középen
és éjszakon sokkal szélesebb ; három helyen sziklás hegyfokok van
nak, ezek hajdan szigetek voltak, a legnyugatibb a 226 m. magas
Chlemuczi fok. Ettől ív alakjában délkeletre kanyarodik a part s
tágas öblöt képez, melybe a Gasztuniko és több apróbb folyócska
ömlik. Az öböl déli végén keskeny félsziget nyúlik délre, melyet
alakjáról hajdan Ichthüsznek (azaz halnak) neveztek ; mostani neve
Katákolon. Ettől délre az Árkádiai öböl terűi el, melyet hajdan a déli
oldalán fekvő városról Küparissziai öbölnek neveztek.
HUNFALVY
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A Chlemuczi foktól éjszakra hasonló, de még laposabb öböl
van, (hajdan Küllénei öböl), mely Peloponnézus legéjszaknyugatibb
csúcsáig, a Kalogria (hajdan Araxosz) fokig terjed. Annak partvi
déke szintén lagunás.
Elisz és Messzénia legtöbb esőben részesülnek, a keleti félszi
get, Argolisz pedig legszárazabb. A Malevo és Ktenia keleti ágai
nyugat felől, a hajdani Epidaurosz területén elágazó Ama (hajdan
Arachnaeon), 1199 m. magas Sz. Ilyes csúcsával, az ettől éjszakra
eső Trapézom, és Csernidolo pedig kelet felől határolják a szép, de
sülevényes Argoszi lapályt. Ez a Naupliai öbölre nyílik s hajdan
ennek éjszaki nyúlványa volt, melyet a Panicza (hajdan Inachosz) s
más folyócskák betemettek. A lapályt környező hegyekről lerohanó
patakok nyáron többnyire kiapadnak és csak télben egyesülnek az
Inachosz folyócskává, mely azonban a tengert el nem éri a torkolatát
elrekesztő homokgát miatt.
A lapály délnyugati szélén számos bő forrás fakad a mészkő
hegyek arjában, vizök a szép Eraszinosz folyócskát s a Lernai tócsát
képezi, melynek hidrafejeit Herkules alig bírta levágni. Az éjszaki
szélén emelkedő dombokon feküdt Mükenae a régi főváros, melynek
helyén a legrégibb időből származó építkezési és szobrászati marad
ványokat ásott ki Schliemann. Argosz a későbbi főváros odább délre
az Inachosz mellett feküdt, Larissza nevű várral.
Az Arna hegységtől délkeletre alacsonyabb hegysorok emel
kednek, de a tengerpartra nyomuló Ortholithi s az ettől délnyugatra
eső Tfidüma ismét magasabbak. Az utóbbi hegység az egész félszi
geten keresztül vonul, legkeletibb kiszögellése a Szküli (Szküllaeon)
hegyfok, mely előtt két apró szigetke fekszik.
Az a hegyes vidék a hajdani Troezéné területe volt ; csak éj
szakkeleti szélén van egy kis lapály, melyhez keskeny szárral az
éjszak felé kiszélesedő és szintén felette vad hegyekkel megrakott
Methana félszigetke csatlakozik ; hegyei trachitból állanak, a 400 m.
magas Kaemenipétra közel a félsziget éjszaknyugati csúcsához azon
trachit hegy, mely Strabo szerint 282-ben Kr. e. támadt a kitódult
lávatömegből. Két helyen, a félsziget éjszaki oldalán vulkáni kőzet
ből, keleti partján pedig mészkő hasadékból meleg források fa
kadnak.
Egész Moreát szigetnek tekinthetjük ; oldalain a mélyen be
nyúló tengeröblök még külön négy félszigetet szabnak ki testéből,
partjai tehát kanyargósak, mindazáltal kevés alkalmas irikötő je van.
Éjszaki és nyugati partszéle majdnem teljesen szűkölködik biztos

révekben. Belső vidékeit mindenütt magas hegyek zárják el a ten
gertől. Azért Moreának inkább földségi jelleme van, s ez a lakosai
nak életében és törtenelmében is visszatükröződik. Hajózásban és
tengeri kereskedésben az ó korban csak Korinth és Argolisz lakosai
tűntek ki.
Fönikeiek hintették el Peloponnészuson a műveltségnek első
magvait; ők vetek meg alapját Nauplionnák, Güthionnak és sok
más parti városnak ; a környező szigeteken is voltak telepjeik. A
hellén népségek közöl elsőben az acháiak uralkodtak á félszigeten,
utóbb a dórok és aetóliak hódíták meg legnagyobb részét, s az
acháiak az éjszaki párkányra szorultak. Korinthus mellett csak Bziküonnak volt némi jelentősége, Achája városai a szűk völgyek tor
kolatában révtelen parton feküdtek, közőlük Helikét 373-ban Kr. e.
földrengés pusztítá el.
Elisz nyugat felé egészen nyílt tartomány ; jókora és termékeny
lapályai vannak ; a dór beköltözéskor az aetóliak birtokába került,
kiknek fővárosa Elisz csak 471-ben épült. Területökön feküdt Olüm
pia, a hellének legünnepeltebb nemzeti játékainak színhelye, melyre
a hellének minden negyedik évben à legtávolabbi vidékekről össze
sereglettek, legalább néhány napra felhagyván az ellenségeskedéssel.
Árkádiában, a hegyekkel körűibástyázott zord tartományban,
sok volt az erdő és legelő, mindenféle vad, ló, sertés, juh és kecske,
de kevés a gabna- és bortermesztésre való föld ; nyers, harczias és
együgyű lakosai egyes falusi köztársaságokban éltek. Csak a keleti
és déli fönsíkokon keletkeztek jelesebb városok : Kleitor (a mostani
Kliturasz falutól keletre), Pheneosz és Sztümphalosz, Kaphüae, Orchomenosz és Mantinea, odább délre Tegea, hol Peloponnészus leg
nagyobb és legdíszesebb temploma volt Athéna-Alea tiszteletére ;
az Epamoninondasztól alapított Megalépolisz csak kis ideig vi
rágzott.
Lakedaemont a dórok szállták meg, kik hosszas háborúk után
Messzéniára és Argoliszra is kiterjesztek uralkodásukat. A szakga
tott partú, de sülevényes Argoliszban Mükenae, Tirünsz, Phliosz,
Troezéne, Epidaurosz, Hermione virágoztak, utóbb Argosz kereke
dett felül.
Miként a többi görög államok, úgy Peloponnészus is végre a
római birodalomba kebeleztetett be. A középkor elején a félszigetet
elsőben a gótok, azután a szlávok áraszták el ; a keresztes háborúk
idejében Mórea legnagyobb része, különösen pedig partvidékei és
szigetei Yelencze birtokába kerültek. Ekkor nagy változás történt :
24*

a népesség a belső tartományokból inkább a partvidékekre költözék
s köröskörűi élénk kereskedő városok keletkezének : Nauplion, Malvázia, Kalamata, Kóron, Módón, Navarino, Arkaäia, Patrasz. V e lencze csak a Passzaroviczi békekötés alkalmával, 1718-ban kény
szerűit Móreát a török szultánnak átengedni. A

török uralkodás

ismét új változást idézett elő ; a parti városok pusztulásnak indul
tak, s a lakosok megint a begyek között a belső tartományokban
húzódtak meg. Mórea fővárosává most Tripolicza lett, mely Mantinea, Tegea és Pallantion romjaiból épült fel.
A szabadsági háború legnagyobb elszántággal Peloponnészuson
folyt. A törökök tűzzel vassal pusztíták a helységeket, melyek a fel
keléshez csatlakoztak vala. A szabadság kivívása után csak lassan
épültek fel az elpusztult falvak és városok.

V.
Peloponnészus nevezetes vidékei, városai.

Athénából szárazon a Levszinán és Megarán át vivő úton
mehetünk Kalamakiba (hajdan Szchoinosz), mely tengeri városka
a földszoros legkeskenyebb részének keleti oldalán fekszik. A

hajók

is ott kötnek ki, mert réve most jobb mint az odább délre fekvő
Kechriaeszé (hajdan Kenchrae). Kalamakit elhagyván, a földszoros
lapályára érünk, melynek közepén fenyőligetben minden
évben Poszeidon tiszteletére az Iszthmusi

második

játékokat ünnepelték. A

lapály most egészen el van hagyatva ; éktelen cserjék, parti fenyők
és egészségtelen posványok lepik el a helyet, hol egykor díszes tem
plomok és más középületek voltak. A földszoros nyugati oldalán Lutralci s ettől délre Uj-Korinth fekszik ; az előbbi helységnél meleg
források fakadnak a tengerparton. Uj-Korinth nem régen keletkezett
s most még csekély helység, mely a most épülő csatornától várja
felvirágzását.
A régi Korinth omladékai néhány kméterel odább délnyugatra
esnek, nagy területet foglalnak el ; dél felé emelkedik a meredek
kúphegy, melynek tetejét az Akrokorinthus régi alapfalain felépült
várfalak, bástyák és tornyok koszorúzzák. A

velenczeiektől épített

vár most már egészen el van hagyva ; a kőfalakkal bekerített 4 0
hektárnyi területen egy mecset

s a kaszárnyául szolgált épület

még meglehetősen ép karban van. — O-Korinth legfényesebb kora-

bau vagy 300,000 lakost számlált, a kereskedés, ipar és művészet
központja volt ; templomai, palotái, csarnokai, de kivált magán lakó
házai szebbek voltak mint Athéna városéi. Mummius 146-ban Kr. e.
foglalá el a várost, kimélet nélkül leromboltatá azt és lakosait
elszéleszté. Az elpusztult város helyén 44-ben Kr. e. Julius Caesar
új várost, a »Colonia Laus Julia Corinthust« alapítá, mely hamar
felvirágzott. Ezt a gótok és szlávok dúlák fel, s a mit barbárok meg
kíméltek vala, a földrengések rombolák l e ; a nyomorult faluvá
lesülyedt várost az 1858 febr. 21-kén volt földrengés végképen
elpusztítá; életben maradt lakosai akkor nagy részt Uj-Korinthusban telepedének le.
Új-Korinthusból érdekes kirándulást tehetünk tengeren Zaküntho vagy Kephalonia szigetre, még pedig a Hellén gőzhajózási
társaság egyik hajóján. Szép nyári nap van; a hajó az öbölnek
tóalakú csendes kék tükrén gyorsan halad előre, jobbra a Helikon
zöldelő gyepmezőivel, majd a Parnaszus két büszke csúcsával, balra
Mórea partlejtője, e mögött a szakgatott hegyek aljában elterülő
művelt lapályok kötik le figyelmünket. Minden fordulatnál új meg
új kilátás tárul elénk. - A Nap már hanyatló félben van, mikor a hajó
a két kiszökő kis hegyfok, a Rhion és Antirhion közé jut, e szoro
son túl a víztükör megint kiszélesedik, a part dél felé kanyarodik,
balra széles lapály tárul fel, szemben a messze látóhatáron a leszálló
Nap önti ki lángsugarait. Szellő kél hűsítve a levegőt s kellemes
illatot hozva ezer meg ezer virágról, bal felé az öböl mormoló hullá
mai a zöld szőnyegnél törnek meg, mely lassan és menedékesen
húzódik a hegyek felé, melyek a látóhatárt élesen kiváló változatos
körvonalaikkal rekesztik be. Szőlők, szép fasorok, gyümölcsfák, cziprusok, platánok, oleander bokrok fedik bé a lapályt, imitt-amott a
síírü lombozat közöl egy-egy nyaraló int felénk.
Szárazon Korinthusból dél felé haladva most járatlan uton a
Longo völgyébe s ezen fölfelé menve Hagiosz- Vasziliosz helységbe
érünk. Ennek közelében nyugat felé Kleonae és Nemea omladékait
találjuk. Tovább haladva a Treton hágóra kapaszkodunk fel, melyen
Kolokotronisz vitézkedett s melyről Argosz lapályát már egész
kiterjedésében láthatjuk. Onnan látjuk a szürke dombot, mely Mükenae helyét mutatja, ettől dél felé a tenger kéklő karéja csillan fel,
a lapos part fölött a kúphegy magaslik, melyet Larissza vár koszorú
zott, odább délkelet felé a Palamidi hegy és Nauplion város mu
tatkozik.
Mükenae »a szépen épített, széles útczájú és aranyban dús«

város maradványai Kharvati falu közelében láthatók; a sziklás
dombon fekvő várnak s a nagy szögletes kövekből épített kerítőfalnak romjain kivül nevezetesen két kapu s két földalatti kupolás
építmény maradt meg napjainkig, noha a várost az argoszbeliek
már 468-ban Kr. e. rombolták le. A kapuk, melyek közöl az egyik
durván faragott oroszlánokkal van ékesítve, s a földalatti építmények
a görög építészet legrégibb és legérdekesebb emlékei közé tartoznak.
Schliemann ásatásai 1876 óta sok nagyon meglepő régiséget hoztak
napfényre. *)
Mükenaetől délre 2*/à km. távolságban Héra híres temploma
állt, ez majdnem nyom nélkül eltűnt, de marádrányai közelében egy
földalatti, sütőkemenczéhez hasonló, kincses házat fedeztek fel. — A
szép, de fátlan és »szomjas« lapályon dél felé haladván, Argoszba
jutunk. E város sohasem volt teljesen elhagyatva, azért régi emlé
kei csaknem mind eltűntek már, új épületei pedig jelentéktelenek,
házai egyszerűek és kHcsinyek. Az ókor legérdekesebb maradványa
a színház, mély a város délnyugati végén látható. A régi akropolisz,
t. i. Larissza maradványai egy 300 m. magas sziklaszál tetejét
koszorúzzák. A hegy oldalán egy kis kolostor van.
A Panicza (Inachosz) torkolatánál nincs kikötésre alkalmas
hely, ilyen rév odább délkeletre kínálkozik, hol egy sziklás kis félszi
get nyúlik ki az öbölbe. E kis félszigeten épült Nauplion vagyis
Nauplia, mely már az ókorban is Argosz tengeri városa volt ; szára
zon csak egyetlen egy kapun lehet a városba bemenni, a nyugatra
nyíló kikötő bejárása előtt egy kis sziklaszirt mered föl, mely meg
van erősítve, a város mögött pedig a felette meredek 320 m. magas
Palamidi hegy tornyosul, melyet már a bizanczi császárok erősítet*) Mükenae akropolisza egy éjszak és dél felé nagyon meredek szikla
magaslaton fekszik^jnely szabálytalan háromszöget képez. Ezt 4—11 m. magas
kiklopi kőfal veszi körűi, mely legnagyobb* részt még megvan. E kerítésen belül
van az agora, a tanács gyűléseinek helye, melyet két sor kőpad vesz körűi. Eze
ket az üléseket Schliemann ásatta ki, s„. ugyancsak ott 10 m. vastag törmelék
alatt a sziklaszálba vájt régi sirokaffedezett fel, melyekről hiszi, hogy Atreusz,
Agamemnon, Eürümedon és Elektra sírjai voltak; Klütaemnesztra és Aegiszthosz sírjai a kerítőfalon kivűl esnek. Az agora mellett azon építmény maradvá
nyai vannak, mely Schliemann szerint a régi királyi palota Volt. Néhány föld
alatti .kincsesházat is felfedezett. A sírokban a csontvázakon kivűl rendkívül sok
mindenféle ékszert és más becses tárgyakat, egyik sírban négy, másban egy
arany álarczot talált. Yalóban bámulatos az arany tárgyak mennyisége. Ezen
kincsek most legnagyobb részt Athénában a Nemzeti múzeumban láthatók. L.
Schliemann ; Mykenae.

tek vala meg; a velenczeiek és utóbb a törökök is kibővíték és
kijaviták az erősítési műveket. Nauplion tehát jól megerősített és
könnyen védelmezhető tengeri város, azért itt székelt egy ideig a
görög kormány ; a Palamidi hegyen levő vár most állami börtönül
szolgál.
Naupliontól éjszakra 4 km. távolságban s Argosztól délkeletre
egy mészkő sziklapadon az ősi Tirünsz óriási kövekből rakott fal
maradványai láthatók ; a kőfalak 8 m. vastagok s még 2 j —3 m.
magasak ; itt is ásatott Schliemann és egyebek közt tehénalakú bál
ványokat és Héraszobrokat talált tehénfejjel.
1
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Maga az Argoszi félsziget sülevényes és kopár hegytömkeleg,
mostani főhelye Kranidi ; ettől keletre a tengerparton Kasztri falu
fekszik, az egykori Hermione helyén. Troezéne maradványait a fél
sziget éjszaki oldalán, Porosztól nyugatra, Damala helység közelé
ben találjuk, odább éjszaknyugatra pedig Palaea- és Nea-Epidaurosz
a régi Epidaurosz helyét mutatja. Damala narancsfa-ligeteivel át
ellenben a hasonnevű tengercsatornán túl Porosz (hajdan Kalauria)
sziget emelkedik ki a tengerből ; mészkő alkotja, de a vele keskeny
földnyak által összekapcsolt nyúlvány, mely dél felé kiszökik, trachit
tömegből áll, úgy mint Methana félsziget. A sziget fővárosa, Porosz,
a vadul szaggatott vereses-barnás trachittömegek között épült*),
házsorai hosszan nyúlnak el, nyájas külsejűek. E szigeten oltá ki
életét saját kezével Demoszthenesz, a hires szónok, 322-ben Kr. e.
Odább délkeletre a Szküli ( = kutya) szigetkék szegélyezik a
hasonnevű hegyfokot; az Argoszi félsziget délkeleti oldala előtt
három nagyobb és sok apró szigetke emelkedik ki a tengerből. A
nagyobb szigetek : Hüdra, Dokozz és Szpezza.
Hüdra hosszan nyúlik el keletéjszakkeletről nyugatdélnyu
gatra, mészkő rétegekből áll, melyek éjszaknyugatra dőlnek. Dél
keleti oldala felette meredek. Az ókorbán e sziget, úgy látszik, nem
volt megnépesítve; 1730 táján néhány albán család menekült oda,
utóbb Argoliszból és Attikából mind többen telepedtek le a szige
ten, hol őket a török pasák nem bántották, csak némi adót szedtek
tőlük. Nem terem a szigeten se gabna, se bor, még forrása és iható
vize sincs, alkalmas és kényelmes kikötője sincs, csak apró rések

*) Porosz, annyi mint átjárás, a csatorna neve a szigetre is átment ; a
poroszi vereses, lyukacsos trachitkövet már a régi időben, kivált alapfalak épí
tésére használták ; talán a porosus, pórus átvitt jelentése azon kő tulajdonságai
tól származik.

nyílnak az éjszaki és déli oldalán. De a lakosok úgy ahogy segítet
tek a hiányokon s mint bátor hajósok, a kereskedés központjává
tették a sziklás szigetet. Ennek éjszaki oldalán két sziklaorom nyú
lik ki a tengerbe, s ezek között van a kis öbölke, melynél a város
fekszik. Csinos, fehérlő házai messzire fölvonulnak a sziklaoldalo
kon, a város mögött a sziget legmagasb csúcsán egy kis kolostor
látszik néhány zöldelő fa közepett. A szabadsági háború előtt vagy
50,000 ember lakott a szigeten.
Dokosz Hüdrától nyugatra esik, majdnem egészen kopár és
néptelen. Odább délnyugatra van Petsza vagyis Szpezza, legmaga
sabb csúcsa 244 m. magas ; nem mészkő, hanem trachit alkotja ;
gömbölyded dombjain mezők, cserjék és fák zöldéinek. Keleti olda
lán szép kis öbölke nyílik, mely alkalmas kikötőül szolgál. Ott fek
szik a csinos város.
Szpezza, de kivált Hüdra lakosai jobbára albán eredetűek,
nagy lelkesedéssel vettek részt a szabadsági háborúban. A hüdrioták több mint 100 hadihajót szereltek föl 200 ágyúval a törökök
ellen. Nem is gyanítják vala, hogy a szabadságért harczolva, saját
városuk hanyatlásán fáradoznak. Mihelyt Görögország felszabadult,
a kereskedés azonnal más alkalmasabb helyen ütéfel tanyáját. Most
Porosz szigetnek is n,agyobb jelentősége van, mert kikötője a görög
hadihajók főkikötője.
Trikeria, mely Hüdra és Szpezza között fekszik, s az utóbbi
hoz délkelet felől csatlakozó Petszopulo csak apró sziklaszirtek. Na
gyon kicsinyek a Nauplioni (Argoszi) öbölben fekvő Hüpszili, Platia
és Daszkalia szigetek is.
Mórea éjszaki oldalán az Aszoposz folyócska mellett, Vaszilikon falunál Sziküon s ugyanezen folyócska forrásvidékén HagioszGeorgiosz falu közelében Phliosz maradványait találjuk. A mostani
helységek közöl legjelentősebbek : Trikala és Zachuli, melyek odább
nyugatra fekszenek. Kalavrüta ( = szép kút) arról nevezetes, hogy
Germanosz érsek ott tűzé ki 1821-ben a keresztet jeladásul a törö
kök ellen való fölkelésre, s hogy közelében van a barlang, melyben a
már említett (1. 362. lapon) Megaszpilaeon kolostor épült.
A tengerparton a Korinthi öböl déli oldalán Voszticza emlí
tendő, mint a mely a régi Achája legjelentősebb városának, Aegionnak helyén épült. Leghíresebb nevezetessége a roppant platánfa,
melynél nagyobb nincs egész Görögországban; törzsének körűlete
15 m., korát több mint 600 évre becsülik. Voszticzától nyugatra
Achája parti lapálya mind jobban kiszélesedik s kivált a Voidia és

Olonosz hegységektől nyugatra oly nagy síksággá válik, minőt csak
Thesszáliában találunk. Csak helylyel közzel szakasztja meg felszí
nét egy-egy domb és sziklahát, kikönyökölve a sötéten kéklő Patraszi
öbölbe és Ióni tengerbe. A magaslatokon itt-ott festői várromok
szürkéllenék; így Andravida, Glarentsza, Chlemuczi, Patrasz hely
ségeknél. Drapanon, Mórea legéjszakibb helysége, és az odább dél
nyugatra fekvő Kasztritszi csak jelentéktelen városkák, ellenben
Patrasz az egész vidék legjelentősebb városa; a Voidiai félsziget
nyugati oldalán fekszik, róla nevezik a Korinthusi öböl nyugati
részét. Környékén olajfaligetek és szőlők díszlenek. Már az ókorban
is jeles és iparos város volt ; úgy látszik, a fönikeiek vetették meg
alapját s honosíták meg e vidéken a szőlő- és pamuttermesztést meg
pamutszövést. Legrégibb időben Aroe volt a város neve ; Augusztus
az Aktion melletti csata után római gyarmatot telepített oda, s a
»Colonia Augusta Areo Patrensis« csakhamar Görögország egyik
legnépesebb és legvirágzóbb városává lett. Jelentőségét a középkor
ban sem veszté el, noha 551-ben földrengés püsztítá. Megerősített
és népes város volt a török uralkodás alatt is. Görög lakosai 1821.
april 4-kén tűzék ki a keresztet a törökök ellen, de néhány nappal
utóbb ott termett Jusszuf pasa s tűzzel vassal dúlakodék a megvett
városban. — Az új várost kissé közelebb a tengerhez építek ; az ó
város most romban hever, mögötte emelkedik a kúphegy, melyen
hajdan az akropolisz, utóbb a középkori vár épült.
Patrasz, élénk kereskedésénél fogva, Görögország negyedik
városa, mindjárt Athéna, Korfu és Szüra után következik, lakosai
nak száma 26,000.
Mórea nyugati oldalán említendők : Manólada, melynek köze
lében hajdan Külléné feküdt; Lechaena, mely a régi Mürtuntion
helyén fekszik ; Glarentsza vagyis olaszosan Chiarenza, mely a keresz
tes háborúk idejében angol hűbér volt s melynek egyik angol királyfi
a herczegi czimét még most is viseli ; Gasztuni, mely most a tarto
mány főhelye; Pürgosz, mely azelőtt sokkal népesebb volt, mint
mostanában.
A Gasztuniko (Peneiosz) bal oldalán Palamipolisz falu köze
lében a régi Élisz maradványait talárjuk. Sokkal nevezetesebbek
Pürgosztól keletre, Platano és Miraka falvak közelében, Olümpia
maradványai, melyek az Alpheiosz s a beléje éjszakról ömlő Kladeosz meg a Mirakai csermely között terűinek el. Olümpia nem
város, hanem a hellének nemzeti ünnepeinek fő színhelye volt, hol
Kr. e, 776 óta minden negyedik évben az Olümpiai játékokat tartót*

ták meg. Az éveket a hellének az olümpiádok szerint számították.
A szent kerületnek középpontja a kőfallal bekerített liget (altisz)
templomokkal, képszobrokkal, oszlopokkal ékesített fenyőliget volt ;
a kerítésen kivűl más szentségek, oszlopsorok, csarnokok, kincses
házak, a versenyzők és a nemzeti játékokat rendező tisztviselők
lakásai stb. voltak. Legnevezetesebb épület az Altiszban Zeusz tem
ploma volt, melyet az éliszbeliek 570-ben Kr. e. kezdenek építeni,
440 óta Kr. e. Pheidiasz új bővítésekkel megtóldá. Hossza 6 3 / m.,
szélessége 2 7 / m., az oszlopok magassága 1 0 / m., a templom ma
gassága pedig 2 1 / m. volt. A környéken találtató mésztufából
építették. Benne volt Pheidiasz remekműve, az olümpi Zeusz óriási
képszobra aranyból és elefántcsontból. Az Alpheiosz, mely gyakran
kiont, de még inkább mellékvize a Kladeosz hordalékával az egész
lapályt feliszapolta s a régi maradványokat és műkiucseket nagy
részt eltemette. Az ásatásokat 1829-ben a francziák kezdek meg, de
nemsokára felhagytak velők. 1875-ben a németek kezdek meg s
meglepő sikerrel folytaták. Föltárták az Altiszt övező kőfalnak, a
hippodrom, stádium és gümnáziumnak, a számtalan képszobor, oltár
és templom, különösen pedig Zeusz templomának maradványait. *)
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A kerület mostani főhelye, Andritszena, hegyes vidéken fek
szik. Ettől délnyugatra, a Néda éjszaki oldalán, zord hegyes vidé
ken, mely hajdan Árkádiához tartozott, Phigalia omladékait talál
juk; ott egy 1131 m. magas fönsíkon az Apollo tiszteletére épült
templom áll, mely az ó görög művészet egyik legszebb és legjobban
megtartott emléke. Sárgás oszlopai messziről láthatók a környező
erdei fák lombozata között.
A tengerparthoz közel Árkádia városka fekszik, mely a régi
Küparisszia helyén épült.
Odább délre Mórea nyugati partjainak legszebb és legjobb
kikötője következik ; sziklás magaslatok veszik körűi, előtte Szphagia (Szphakteria) sziget nyúlik el, mely a Peloponnészusi háború
ban lett híressé. Ott volt hajdan Pülosz, helyét most Avarinitsza
vagyis 0-Navarin foglalja el, az öböl déli oldalán pedig Neokasztron
vagyis Navarino fekszik ; terrasszokban vonul fel a sziklás parton,
festői várral a legmagasabb helyen ; kis város, kereskedése csekély,
a gyönyörű öblöt kevés hajó látogatja, éjszaki részében az 1827-ben
elsülyesztett török hajók némi romjai még most is láthatók.
'*) L. Adolf Botticher : Olympia, das Fest und seine Staette etc. Berlin,

Nagyobb jelentősége van Módónnak (hajdan Methoni), mely
most a Messzéniai félsziget fő kereskedő városa. A félsziget keleti
oldalán a festőileg épült, tornyokkal és kőfalakkal kerített Koroni
(hajdan Kolonidesz) bir némi jelentőséggel. Niszi (hajdan Nisszion)
közel a Pamiszosz torkolatához fekszik ; Kalamata odább keletre a
hajdani Kalamae helyén épült, nemcsak a kerületnek főhelye, hanem
Peloponnészus egyik legélénkebb és legnépesebb városa ; házai között
szép kertek, füge-, olaj-, narancs- és czitromfa-ligetek zöldéinek.
Sziklás kúphegyen omlatag vára fekszik, körülte a görbe-girbe
útczájú óváros csoportosul, az új város a tengerhez közelebb fekszik
és szabályosabban épült, a külváros a Nedon folyócska túlsó olda
lán fekszik.
Niszi környéke szintén nagyon termékeny, ott is díszlenek a
füge-, olàj-, czitrom- és narancsfák, jó bor is terem ott, a Kaktusz
Opuntia és Agave Americana a forró övre emlékeztetnek.
Ha Niszi felől a Pamiszosz völgyén fölfelé megyünk, Mauromati falu közelében az Ithome és Evan hegyeket látjuk meg, melye
ket egy széles nyereg választ el egymástól. E nyergen feküdt Meszszéné, Ithome tetején pedig a régi "vár és Zeusz temploma volt. A
spártaiak lerombolták a szerencsétlen várost, de kerítőfalának, tor
nyainak és más építményeinek romjai még most is láthatók, mintha
csak nem régen pusztultak volna el.
Lakonia két hegyes félszigetének partjain csak két városnak
van némi jelentősége : Marathoniszinak és Monemvdzidnak. Amaz a
mellette levő szigetkéről neveztetett el, azt jelenti, hogy »Anizssziget.« Monemváfcia vagyis Malvázia a középkorban a régi Epidaurósz Limera helyén keletkezett ; a velenczeiek uralkodása idejében
jól megerősített, jelentős kereskedő város volt, környékén hires bor
termett, de mostanában a nevéről elnevezett bort nem ott, hanem
más vidéken termesztik.
Marathoniszitól délre a Taugetoszi félsziget legvadabb, legkopárabb és legsziklásabb része nyúlik el, hol alig találunk egy-egy
-szűk völgyecskét, mely művelésre.alkalmas volna. ,A hegyek jobbára
egészen meztelenek, csak itt-ott mutatkoznak rajtuk egyes olajfák
vagy fügefák és vad zsályacserjék. Apró terraszokon, melyekre a
földet hátukon felhordták, némi zabot és árpát termesztenek a lako
sok. E szegényes és kietlen vidék aránylag sűrűn van megnépesítve,
az omladékok tanúsítják, hogy hajdan is sok helység volt ott. Mos
tani lakosai a vitéz* de nyers mainoták, kik a szabadsági háborúban
rendkívüli vitézséggel hadakoztak a törökök ellen ; mondják, hogy

egyetlen mainota családnak, t. i. Mauromichaliszéuek hetvenöt tagja
esett el a csatákban. Sem a velenczeiek, sem a törökök nem tudták
Maina lakosait legyőzni, ők a legújabb időig megtartották vala függetlenségöket ; saját kapitányaik alatt éltek s a török kormánynak
csak némi adót fizettek. A görög kormány ellen is fellázadtak, de
1834*ben legyőzetének ; ekkor hegyi váraikat is lerombolták. Főhelységök Tszimova vagyis Arevpolisz, mely a félsziget nyugati olda
lán fekszik.
A Nauplioni öböl nyugati oldalát szegélyező hegyes partvidé
ken szintén nagyon nyers és vitéz népség lakik, t. i. a tszakónok, kik
azt tartják magokról, hogy ők a régi lakedaemoniak igazi ivadékai ;
izmos kemény emberek, ósdi nyelvjáráson beszélnek. Főhelyök Leonidion, mely talán a hajdani Prasziae helyét foglalja el.
Az Iri völgyében most megint Spárti a főváros, a régi Spárta
helyén épült.
Spárta, mint neve is mutatja, mely szétszórt várost jelent,
hajdan igen nagy területet foglalt el, mert házai kertek és szántó
földek között voltak elszórva, kerítőfalak nem szorították össze, csak
később vették körül falakkal. A régi városból csak kevés rom ma
radt meg. Helyén a középkorban egy új város keletkezett, melyet
Lakedaemoniának neveztek ; ebből is csak néhány omladék maradt
meg. Lakedaemonia leginkább 1250 óta kezdett hanyatlani, mikor
Villehardouin Vilmos franczia lovag a völgy nyugati oldalán egy
órányi távolságban Misztra várát és városát alapítá. Ez lett azután
Lakonia fővárosává. Uj-Spártát vagyis Spártit csak 1834-ben kez
dek építeni egészen szabályos útczákkal és közterekkel, s azóta
Misztra pusztul, hegyi vára, templomai, kolostorai romba dőlnek, a
nyájas új város pedig szépen gyarapodik, házait szép kertek veszik
körül. Lakosai sokkal szelídebb erkölcsűek, mint a régi spártaiak
voltak ; a nyugatról jövő Magula patak és Iri között elterülő félszi
geten, a hajdan Platanisztásznak nevezett helyen, hol egykor az ifjak
birkóztak s kézzel lábbal és foggal küzködtek, most szép csendesen
a kávét szürcsölik a platánok és topolyák árnyékában s a Taugeton
illatos szellőjét élvezik.
Spártitól nem messze dél felé az ősrégi Amüklae csekély
maradványait találjuk ; a dórok beköltözése előtt .az volt a tarto
mány fővárosa.
Az Iri völgyén fölfelé menve, mindenütt derült, verőfényes,
változatos vidéket találunk, s ha a Lakonia és Árkádia határán
emelkedő hegyeken állva körültekintünk, nagyon érdekes látvány-

ban részesülünk. Éjszak felé Árkádia zord begyhálózata, dél felé a
Taugeton tárul elénk sötétlő fenyveseivel, sziklacsúcsaival s majd
nem egész éven át hóval fedett ormaival ; alatta a mosolygó lapály
terül el zöldelő, virágos mezőivel és kertjeivel, helységeinek fehérlő
házaival és vöröslő tetőivel, melyek között az Iri ezüstös szalagja
kígyózik. Leontarion vagy pedig az ettől keletre eső Hagiosz-Petrosz
helységeken át mehetünk Árkádia fővárosába. Ha a nyugati úton
haladunk előre, Szinána falu mellett Megalépolisz maradványait
kereshetjük fel s odább éjszakra Karüliéna helységbe is betekinthe
tünk, mely a középkorban jelentős város volt. A másik, keleti úton
Tegea maradványait találjuk, s ezeket elhagyván, nemsokára Tripoliczába érkezünk. Ezt a várost a törökök, Nauplion elveszte után,
1686-ban egész Mórea fővárosává tették, ennek következtén a város
gyorsan megnépesűlt s lakosainak száma a 20,000-et meghaladta.
A görögök 1821-ben elfoglalák Tripoliczát és török lakosait felkon
czolák. Azonban Ibrahim pasa nemsokára azután visszafoglalá a
várost s elhamvasztá. A törökök eltakarodása után Tripolicza las
sankint újra felépült és népesült s most Árkádia fővárosa.

VI.
A görög szigetek. A z Ióni szigetek, Eüböa, Szporádok, Kükládok, Kréta.

Görögország vízszintes tagoltságának gazdagságát a szigetek
nagy mértékben növelik, melyek részint közvetetlenűl partjait szegé
lyezik, részint nagyobb távolságban a tengeren elhintvék. A parti
apró szigeteket az illető helyen már megemlítettük, most a nagyobb
szigeteket fogjuk tárgyalni. A nyugati oldalon, az Ióni tengerben
aránylag kevés a sziget, s ezek mind a part mentében sorakoznak,
melytől vagy vulkáni működés, vagy pedig a tenger vájkálása sza
kasztotta el. Ámde a keleti oldalon az Égéi tengerben csak úgy
hemzseg a sok sziget ;. mintha megmaradt oszlopai volnának a hatal
mas hídnak, mely egykor Görögországot Kis-Ázsiával kapcsolta
össze. Többnyire a szomszédos szárazföld hegysorainak megszaka
dozott folytatásai, függelékei, mint hegyeiknek csapása és geológiai
szerkezetök bizonyítja ; csak néhányan keletkeztek tengeralatti vul
káni működés következtében. Messziről tekintve gyönyörű látványt
nyújtanak e szigetek, mintha a kék tenger tükrén úsznának, s a
görög szó »neszosz« csakugyan úszó földet jelent.

Az Ióni szigetek. *)
Az Ióni tengerben öt jókora s néhány apró szigetet találunk ;
a nagyobbak: Korfu, Levkasz, Kephalonia, Thiaki és Zakünihosz
vagyis Zante. Közös nevök az ókorban nem volt, mert államilag
sohasem voltak egyesítve. Sokféle viszontagságaik voltak mind az
ókorban, mind a későbbi időkben ; a bizanczi császárság idejében
887 óta külön helytartójuk volt. Mikor a frankok Konstantinápolyt
elfoglalták (1204-ben), a szigetek a szomszédos partvidékekkel együtt
Velencze birtokába kerültek, s azóta Ióni szigeteknek kezdek ne
vezni, s politikai okból Cerigót is hozzájok számíták. Ezzel együtt
hét főszigetet vettek számba : Korfút, Paxót, Maurát, Thiakit, Zantét és Cerigót.
Velencze uralkodása eltörölhetetlen nyomokat hagyott a szi
geteken, a városok és erősségek olasz modorban épültek, a lakosság
is sok olasz elemmel vegyült, a hivatalos nyelv egészen 1830-ig az
olasz volt. Velencze bukása után 1800-ban a hét Ióni sziget köz
társasággá alakúit, mely elsőben a török szultán, utóbb az orosz
czár fenhatósága alatt volt, 1807-ben Francziaország birtokába,
1815-ben pedig Nagybritannia védősége alá került. A köztársaság
nak arisztokrácziai alkotmánya volt ; a törvénykozást 42 képviselő
ből álló országgyűlés gyakorolta s ez választotta a tanácsot is, mely
a közigazgatást kezelte. Nagybritannia kormánya csak egy főbiztost
vagyis főkormányzót, egy államtitkárt, minden fősziget számára egyegy ügyvivőt nevezett ki. Tehát az angolok uralkodása korántsem
volt nyomasztó, alatta a szigetek népessége és anyagi jólléte teteme
sen gyarapodott. Mindazonáltal a szigetek görög lakosai sohasem
szerették az angolokat, s mikor a görög királyság megalakult, ehhez
kivannak vala csatlakozni. Óhajtásuk teljesítését az angol kormány
sokáig ellenezte, végre 1863-ban lemonda a szigetek védőségéről és
átengedé őket Györgynek, az új görög királynak, még pedig minden
kárpótlás nélkül, jóllehet Korfu várából úgy uralkodhatott az Adriai
tenger bejárásán, mint Gibraltárból a Földközi tengerén uralkodik.
Valóban a fiatal király az angolok jóvoltából szép ajándékkal ked
veskedhetett a görög nemzetnek. Az Ióni szigetek 1864-ben egyesíttettek Görögországgal.
*) L. Dr. Havas Rezső : Az Ión szigetek s az Ión tenger, Földrajzi Köz
lemények, X . köt., 360 s k. 1.

A világoskék tengertől körűlhullámzott zöld szigetek, melye
ket sötét kék ég alatt mosolygó napsugarak aranyoznak, az E. Sz.
37 és 40 fokai között fekszenek. Általában a tengertől sokféleképen
kirágott mészkő-tömegek ; gyakran meredek sziklafalakkal emelked
nek s majd kopár, majd termékeny fönsíkok, vagy pedig szaggatott
ormok és hegycsúcsok. Különösen az egyes részek, a sziklák fölé
emelkedő s borostyántól körített széles levelű fák, a virágos bokrok,
a csergedező patakok, nagyon hasonlítanak a színpadi díszletekhez.
A nagyobb szigeteken, mint Korfun, Kephalonián és Zantén a he
gyek között tágasabb völgyek nyílnak, s ezekben nagyon buja a
növényzet. Kivált az olajfa és szőlő, a czitrom- és narancsfa díszlik
a völgyiapályokon és hegyoldalokon, de pamutot és némi gabnát is
termesztenek. A lakosság fő keresetforrásai a hajózás, kereskedés
meg halászat, újabb időben a selyemtermelés is lábra kapott. Egész
ben véve sokkal sűrűbben vannak népesítve, mint az anyaország.
Az idők folyamában sokféle népelemek szállták meg a szige
teket, a középkorban és újabb időben különösen olaszok és albánok
telepedtek meg rajtuk. Sokan még most is olaszul beszélnek. Ango
lok is laknak ott, de csekély számmal ; zsidó aránylag több van az
Ióni szigeteken, mint Görögország más részeiben. Yallásra nézve a
zsidókat és protestáns angolokat kivéve, / -da a görög-keleti, j -aa
pedig a római kath. egyházhoz tartozik. Az olasz és angol uralko
dás alatt nemesség keletkezett, minő Görögországban nincsen ; arány
lag sehol sincs annyi gróf, őrgróf stb. (conte, viconte, marchese),
mint a Ióni szigeteken. A nemesek csaknem az egyedüli föld
birtokosok.
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Korfu (hajdan Korküra vagyis Kerküra) a legéjszakibb és
(1120 • km.) legnagyobbik sziget. Albánia előtt hosszan nyúlik
el, melynek partjaitól csak keskeny csatorna választja el. Olaszor
szág közelvolta s tágas, kényelmes kikötője miatt mindenkor nagy
kereskedelmi jelentősége volt. Lakosai szívesen elhiszik s dicseked
nek vele, hogy az ő szigetök a phaeákok boldog országa, melyet
Homér az Odüsszeában leir ; most is mutogatják az utazónak a cser
melyt, melyben a szép Nauszikáa édes atyja, Alkinoosz, fehérnemű
jét mosogatta, s a város mellett levő szép kerteket, melyekben esten
den sétálgatnak. Ámde Homér »Szcheriá«-ja oly mesés sziget, mint
az Utópia vagy Eldorado.
Korfu csontváza két hegy sor, melyek közöl az éjszaki nyugat
ról keletre csap s keleti részében a kétcsúcsú meredek Pantokratorasz
hegyben legnagyobb magasságát (946 m.) eléri ; a másik hegysor az

előbbinek nyugati végéhez csatlakozik s délkeletdéli irányban csap
ván, a sziget legdélkeletibb csúcsával, az Aszprosz fokkal végződik
Az utóbbi hegysor nyugat felé hirtelen és meredekül, kelet felé pe
dig lassan és menedékesen dől a tengerre ; legmagasabb csúcsa a
közepe táján van (580 m.), neve Hagioi Deka, azaz szent tíz. A két
hegysör oldalairól számos csermely foly le éjszakra és keletre, de
nyáron majdnem valamennyi kiszárad. Leghosszabb folyócska a
Meszongi ; ez déli irányt vesz és a hasonnevű falunál ömlik a ten
gerbe. Forrás sok van. A sziget keleti partja általában alacsony,
nyugati partja pedig többnyire meredek.
Nyáron a nagy forróság és szárazság miatt a gyep elszárad,
a források kiapadnak, csak a szőlőtőke és olajfa zöldéi még ; de
mihelyt szeptember közepén az első záporesők beállanak, legott
ismét fölélednek a növények s márcziusban már teljes pompájúkban
díszlenek. Kivált a sziget éjszaki része, hol a talajt agyag, homok
és márga alkotja, és középső vidékei nagyon termékenyek s tavaszszal igazi tündérkertek. Csak legdélibb része, a Levkimo foktól délre
a keleti parton terméketlen. De a lakosok nem igen szorgalmasak,
bort, gabnát és mindenféle gyümölcsöt meg főzeléket sokkal nagyobb
mennyiségben termeszthetnének.
Szép tájképek nyílnak az ember előtt, mikor Korfu szűk csa
tornáján áthalad ; keletre a zord, műveletlen, verekedő hegyi népek
től lakott Albánia, a posványok, a Butrintói lapály, a tölgyerdőtől
környezett tó s a háttérben a kopár mészkő hegyek, nyugatra a zöld
sziget, karcsú hegyeivel, a büszke Déka, a susogó tölgyesek és olajfa
erdők, a sötét cziprusok és virágzó gyümölcsfák, az egész szigeten
elszórt vakító fehérségű házikók és falvak érdekes ellentétet ké
peznek
Hüpszosz festői öble mellett elhaladván, azonnal meglátjuk a
sziget középső fokán igézően fekvő fellegvárt s magát Korfu váro
sát. *) A háromszögletű sziklás hegyhát éjszaki oldalán egy na
gyocska, keleti oldalán egy kis öbölke nyílik, déli oldalához sarló
alakú földnyelv csatlakozik, mely a téres, de sekély Kardakói öblöt
képezi. A korinthusbeliektől alapított város a keskeny félszigeten
feküdt, akkoriban a halban bővelkedő Kardakói öböl még alkalmas
kikötőül szolgált. A mostani város a régi Kerkürától éjszakra esik,
*) L. Utazás a Keleten, irta ő cs. és kir. fensége, Rudolf trónörökös, for
dította Brankovics György. Budapest, 1883.

fő kikötője a sziklahát éjszaki oldalán levő öbölke, mely előtt Vido
(hajdan Ptüchia) szigetke fekszik.
A város a nyugat felé mind magasabbra emelkedő dombos
területet foglalja el, házai olasz-görög modorban építvék. A tulaj
donképi város kicsiny ; görbe és szük útczái a domblejtőn húzódnak
fel ; a legmagasabb helyen a régi vár (Fortezza vecchia) fekszik s
körülte csoportosul a város másik része, ugyanott van az árnyékos
fákkal beültetett vársík, a melyről elragadó kilátás esik a városra, a
tengerre, Albánia hegyeire. Az új vár kelet felé esik, egy magaslaton
épült, köröskörűl más váracsok vannak, melyek Kasztradesz, Manduchio és St. Rocco külvárosokat védik. Korfu nagyon jól volt meg
erősítve, vármüvein a velenczeiek, francziák, oroszok és angolok
munkálkodtak. Az angolok Vido szigetet is megerősítették, de mikor
Korfut a görögöknek átadták, az általuk épített erősítvényeket lerombolák. Most tehát a várművek jobbadán csak festői romok. A
délre húzódó földnyelven czitrom, narancs és olajfaligetek között
szép nyaralók vannak ; imitt amottt a régi kor maradványai látha
tók. Ott van a bájosan fekvő királyi nyaraló is. Kardakio öble bejá
ratát két apró szigetke zárja el ; az elsőn, melyet Pondikoniszinak
neveznek, egy régi görög templomocska s egy kis kolostor van, mely
ben két kalugyer lakik ; az Ulisszesznek Neptunustól kővé varázsolt
hajója. A piszok, mely e szigetet borítja, épen nem költői. Az átel
lenes sokkal kisebb szigeten egy tornyos épület áll s egy remetenő lakik.
Korfu város lakosai nagyon kevertek, a görögök ugyan túl
nyomók, de sok albán, dalmát, olasz, angol, máltai ember is van
köztük. 1864-ig az angol kormányzó, az Ioni szigetek országgyűlé
sénél? és főtörvényszékének székhelye volt ; most ott találunk egy
római kath. érseket, egy görög püspököt, egy gümnáziumot, tudomá
nyos társaságot, színházat, stb. Ivóvizét a város a 7 km. távolságban
fekvő Gaszturi falu környékéről kapja* Lakosainak száma 17,000.
A sziget többi helységei jobbára csak jelentéktelen falvak. A
partjai előtt fekvő apró szigetek közöl legjelentősebbek az éjszak
nyugati oldalán levő Othonosz vagyis Fano s Erïkuszi vagyis Merlera,
melyeknek lakosai leginkább halászattal foglalkoznak.
Az ókorban Paxosz és Antipaxosz szigetek Kerkürához tartoztak," de a hét sziget köztársaságában mint külön tag szerepeltek,
noha igen kicsinyek. Paxosz vagyis Paxo éjszaknyugatról délkeletre
nyúlik el hosszan ; hegyes mészkő tömeg, kivált nyugati oldala fe
lette meredek és festői. Nyugati és délnyugati partfalában néhány
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barlang nyílik, melyek csak tengeren közelíthetők meg. Főterméke
a faolaj, házi állatai a kecske és öszvér. Egyetlen csermelye van
csak, s nyáron az is kiapad, édesvizű forrása sincs s az ivóvizet
gyakran Korfuból vagy Albániából kell oda vinni. A sziget főhelye
Porto-Gaion, mely a keleti part déli részén fekszik. — Antipaxosz
csak sziklaszirt, talajából néhány helyen aszfalt bugyog ki; csak
vagy 100 juhász és halász lakik a szigetkén.
Odább délre Leukasz vagyis Leukádia, olaszosan Santa Maura
szigetet találjuk. Ezt Akarnánia éjszaknyugati nyúlványától csak
keskeny és sekély csatorna választja el, melyet állítólag a korinthusbeliek ástak ki. Annyi bizonyos, hogy a keskeny tengerágat ismé
telve ki kellett kotorni, hogy hajózható legyen ; az ókorban át volt
hidalva.
A sziget hosszan nyúlik el éjszakról délre s meredek, jobbára
fehérszínű sziklafalakkal emelkedik ki a tengerből, csak déli és dél
keleti partja szakgatott. Legdélibb csúcsa a délnyugat felé messze
kiugró Dukato fok (hajdan Leukatasz), mely függőleges fehér és
veres márványfalakból áll, s mintegy 60 m. magas. A hegyfok tete
jén Apollo Leukatasz temploma állott ; onnan löktek egy-egy elitéit
gonosztevőt a tengerbe s ugyancsak onnan ugrottak a tengerbe azok,
kik szerelmök szenvedélyéből ki akartak gyógyulni. A bűnös és a
szerelmesek megmentésére csónakokat rendeltek oda, de a megmen
tés nem mindig sikerült. Szapho hires görög költőnő is ott a tenger
hullámaiban oltá el megvetett szerelme lángját.
Majdnem az egész szigetet egy éjszakról délre csapó hegyhát
foglalja el, mely a közepe táján legmagasabb, hol egyes. tetői az
1200 m. érik el. Nagyobbacska parti lapály csak kevés helyen mu
tatkozik. Ivó vizben nincs hiány, sok forráson kivűl néhány patak is
van a szigeten. Eő termékei a faolaj és déli gyümölcsök, lakosai ke
reskedéssel és hajózással is foglalkoznak. — A sziget fővárosa Amaxiki vagyis Amakuki az éjszakkeleti csúcson fekszik, a keskeny csa
tornánál ; közelében a hajdani főváros, Leukasz maradványai talál
hatók. Gyakran szenved a földrengésektől. A várostól éjszakra egy
homokzátonyon Santa Maura váracs van, melyet a velenczeiek épí
tettek. — A sziget többi helységei jelentéktelen falvak.
Leukádia és Akarnánia között néhány apró sziget van, melye
ket hajdan lakosairól a Taphioszok szigeteinek neveztek s Akarnániához számítottak. Közölök legnagyobb a Meganiszi vagyis Taphia,
melynek alakja olyan mint a félholdé vagy a felajazott íjé ; domború
oldala nyugatra szolgál. Éjszaki szélesebb része néhány öbölkével

van kicsipkézve, melyek alkalmas kikötőkűl szolgálnak. Lakosai már
a legrégibb időben kitűnő hajósok és rettegett kalózok voltak.
Földje nem terméketlen, sőt búza és len is terem rajta. De lakosai
leginkább juhtenyésztéssel foglalkoznak.
Meganiszitől keletre Kalamosz (hajdan Karnosz) esik, mely
éjszakkeletről délnyugatra terjed; délkeleti oldalán kényelmes kikötő
nyílik, éjszakkeleti csúcsát középkori vár koszorúzza. Helysége
Phumo a keleti oldalon van. Kalamosztól délkeletre Kasztusz szi
getke fekszik, melyen csak egy falu van ; a délnyugatra eső Atakosz
s a Meganiszitól délre meg délnyugatra levő Kathro és Arkudi szi
getkéken nincs állandó lakos.
Ithaka vagyis Thiaki két hegytömegből áll, melyeket keskeny
dombos földszoros, az Aeto gerincze kapcsol össze a nyugati oldalon,
míg a keleti oldalon, a tágas Mólói öböl nyílik, mely két melléköböl
két bocsát dél felé a sziget testébe. A Mólói öböl délkeleti hosszú
ága nagyon kényelmes és biztos kikötőül szolgál ; Vathi-nak hívják,
s ezt a nevet viseli a déli végén félkör alakjában elterülő városka is,
melynek fehér házai messziről láthatók. Yathi most a sziget fővá
rosa. Mögötte a déli hegy tömeg legmagasabb kúpjai emelkednek ; a
Hagiosz Stephanosz (= Sz. István) 6 7 1 m. magas. Az éjszaki hegy
tömeg legmagasabb csúcsa, Sz. Ilyes hegye (hajdan Neritosz) 8 0 7 m.
magas. Odább éjszaknyugatra az alacsonyabb Oxoi hegy a tengerre
dől ; keleti oldala s a még éjszakibbra nyúló dombsor között, mely
a Marmaka fokkal végződik, az Aszphalész öböl nyílik, a dombsor
délkeleti oldalán pedig a védettebb Phrikiész öbölke van, melynél a
hasonnevű falu fekszik. Ez öblök kivételével a sziget partjai mere
dek s helyenként barlangokkal kiodúzott sziklafalak. Téresebb la
pály nincs a szigeten. Hegyei és dombjai erdőtlenek és kopárak, csak
itt-ott mutatkoznak cserjék a gerinczeken és tetőkön, a lejtők pedig
szőlővel és olajfával vannak beültetve. G-abnát nagyon keveset ter
mesztenek, kecskét annál többet tartanak ; a tengerben nemcsak ha
lat, hanem szivacsot és vörös klárist is találnak.
Ilyen a sziget, melyre Homér énekei annyi dicsfényt árasz
tottak, mint az ildomos Odüsszeusz (Ulisszes), hű felesége Penelopeia, fia Telemachosz, az »isteni kanasz« Eumaeosz, stb. hazájára.
A lakosok büszkék a dicső múltra, a költő képzelmének alkotásaira,
a ragyogó leírásokra ; minden családban legalábh is egy Odüsszeusz,
egy Penelopeia s egy Telemachosz van. A tudósok is azon fáradoz
nak, hogy megjelöljék az egyes helyeket, melyeket a költő megemlít.
Pedig leírásaiból kitetszik, hogy a szigetet a költő sohasem látta,
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hogy azt nem ismerte. — A középső földszoros Aeto nevü gerinczén
egy régi váracs romjai találhatók, ezekben Odüsszeusz palotájának
maradványait keresik. A sziget Ithaka nevű fővárosa a történelmi
időben annak éjszaki részében az Oxoi hegy alatt, a Phrikiész és
Polisz nevű öblök között, feküdt egy kis fönsíkon s ott csakugyan
még most is találunk falmaradványokat, sírokat és más emlékeket.
De a Phorküsz kikötőt a nimfák barlangjával hiába keresnők ott.
Thiaki szomszédja Kephalonia (hajdan Kephallénia, az őskor
ban Számé vagyis Szamosz) Korfu után legnagyobb sziget (810 •
kilométer) az Ióni csoportban, a Patraszi öböl bejárata előtt fekszik.
Eőtömege éjszaknyugatról délkeletre terjed; belőle egyik földnyelv.
Erisszosz félsziget, éjszaki irányban nyúlik ki Ithakával egyközűen
s vele a G-uiscard Róbert emlékére Viszkardo csatornájának neve
zett öblöt képezi ; másik földnyelv, Paliki félsziget pedig a sziget
éjszaknyugati végéről délre vonul s az Argosztoli öblöt rekeszti be.
A sziget keleti oldalán a Szamoszi, éjszaki oldalán az Asszoszi öböl
nyílik. Hasonló öböl van a déli oldalon, kisebb öbölkék pedig min
denütt szabdalják ki a sziget partjait. Legéjszakibb pontja a Dephundi fok, legdélibb osúcsa Sz. Athanásziusz foka, nyugati oldalán
az Ortholithi, keleti oldalán végre a Kapri fok van.
A sziget mindenütt hegyes, de a hegyek között termékeny völ
gyek és fönsíkok is vannak. Legnagyobb hegység az Elato vagyis
Megahvuni (olaszosan Montenero = feketehegy). Ez a sziget dél
keleti részében tornyosul ; felső fele még erdős, sőt nyugati oldalán
még őserdő van, melyben különös fenyőfaj díszlik. A hegy 1620 m.
magas, tetejéről szép kilátás esik. A sziget közepe táján az 1133 m.
magas Hagia Dünati emelkedik, odább éjszaknyugatra a kevéssel
alacsonyabb Xerakia, a sziget legéjszaknyugatibb részén pedig a
Kardakata és Aterra hegyek vannak.
A hegyek lejtői s a völgyek jól vannak megmívelve ; a lakosok
bort, apró szőlőt, olajt, mindenféle déli gyümölcsöt, pamutot és sely
met, némi gabnát is termesztenek. Az apró folyócskák nyáron több
nyire kiapadnak, a források is ritkák, mert a hasadékos mészkő az
eső vizét mint a rosta ereszti át. Paliki félszigeten Lixuri város kö
zelében kénforrások bugyognak. A földrengések gyakoriak, 1867-ben
kivált Lixuri nagy pusztulást szenvedett.
A fölszinen kevés viz folyik a szigetről a tengerbe, ámde saját
ságos látvány az, hogy a tenger vize két tetemes folyó gyanánt a
sziget felé folyik s földalatti üregekben eltűnik. A két tengeri folyót
Argosztoli várostól éjszakra láthatjuk; lisztőrlő malmokat hajt a

két folyó, vízmennyiségét naponkint 160,000 köbméterre becsülik.
Vájjon a szárazföld felé ömlő víz földalatti nagy tavakban gyűl-e
össze s ezekben az elpárolgás akkora mint a víz beömlése, vagy pe
dig a beömlő tengeri víz a sziklahasadékokon át nyomulván a mély
ségben szétoszlik s a kifakadó forrásokat táplálja-e? Erre határo
zott választ még nem adhatunk.
Az ókorban a szigeten négy külön köztársaság volt: Számé,
Pronoe, Krané és Paie. E városok omladékai még láthatók ; Számé
a mostani Szamosz, Pronoe pedig Porosz közelében feküdt, Krané
vagyis Kranioe maradványai Argosztolitól keletre, Palé végre Lixuri
környékén feküdt.
A sziget mostani fővárosa Argosztoli ; jelentős város Lixuri
is ; a többi helységek jelentéktelenek.
Zakünthosz, olaszul Zante, talán valamennyi Ióni sziget között
a legszebb és legtermékenyebb, mint azt az olasz közmondás kife
jezi: »Zante fior di Levante«, azaz Zante Kelet virága. A sziget
kevéssé tagolt, dél felé kiszélesedő földdarab. Nyugati és legéjsza
kibb részét hegyek foglalják el, közöttük legmagasabb a Vrachonia
(760 m.), mely a Szchinári fokkal végződik. A déli oldalon félhold
alakú öböl van két félszigetszerű nyúlvány között ; a keleti nyúlvány
a Szkoposz ( = őrszem) nevű hegyben 458 m. magasságot ér el s a
Hieraka fokkal végződik ; a nyugati szélesebb és alacsonyabb föld
nyúlvány végpontja a Chieri fok, az öbölben két sziklaszirt mered
föl. A sziget keleti oldalán, a Szkoposz hegytől éjszakra, a part né
hány apró öbölkével van kivagdalva s egy ily öbölkénél fekszik a
sziget fővárosa.
A hegyek hajdan erdősek voltak, most jobbára erdőtlenek, de
nem oly meztelenek és kopárok mint más szigeteken. Zante t. i. fek
vésénél fogva több esőt kap, mert az ellenkező irányokból fúvó sze
lek ott találkoznak. Azért a növények folytonosan zöldéinek, s a
sziget jól mívelt kerthez hasonlít. A nyugati lejtőkön gabnát, a ke
leti hegyoldalokon és lapályokon szőlőt, olajt s mindenféle déli gyü
mölcsöket termesztenek ; a szép berkek között a falvak és nyaralók
házikói fehérlenek.
A sziget délnyugati nyúlványán kátránforrások vannak, me
lyekből évenkint több mint 100 tonna kátránt merítenek.
Zante város tágas körben fekszik az öböl partján ; lapos tetejű
fehér házai, sok temploma külön álló tornyokkal, a várhegy a kis
váracscsal, messziről tekintve szép képet nyújtanak. De belsejében
a város nem felel meg a várakozásnak, kövezete és piszka leirhatat-

lan, sok utczája lépcsőkkel van ellátva és csak gyalogosok járhatnak
ott, s mindegyik utcza felette szűk. A főtéren sertések henteregnek
s az egész várost egy meghatározhatatlan illat tölti be ; a házak
részben csinos épületek, olasz palotákra emlékeztetnek, de jobbára
megfosztvák az ablaktábláktól s legfeljebb csak egy árva faredő
szárny himbálódzik a levegőben. A templomok ősrégi istenházak,
görögkeleti szertartásra berendezvék, de külön álló harangtornyok
kal. Egészben véve Zante olyan, mint Olasz- vagy Spanyolország
valamely hanyatlásnak indult tartományi városa. Lakosai némi ipart
is űznek, pamutfonással és szövéssel, selyem, bőr és arany ékszerek
gyártásával foglalkoznak ; számuk 16,300.
Zantétől dél felé számos sziklaszirtet s két nagyobbacska szi
getet találunk ; ezek a Sztrivali (hajdan Sztrophadi) szigetek ; a na
gyobbikon megerősített kolostor van, mely a vétkes papok számki
vetési és bezáratási helyéül szolgál.
Végűi az Ioni szigetekhez Cerigo és Cerigotto szigeteket is
számították, noha ezek nem az Ióni tengerben, hanem Mórea dél
keleti félszigete előtt feküsznek.
Cerigo vagyis Küthératulajdonképen Lakonia függeléke, haj
dan Aphrodité (Venus) kedvelt szigete volt, de kellemes lugasai
már régen eltűntek. Messziről tekintve a sziget egészen kopár szikla
halmaznak látszik, mindazonáltal apró völgyiapályai termékenyek
és elég sűrűen vannak bekintve tanyákkal és falvakkal. A fönikeiek
a partjainál találtató kagylók végett telepítették meg, melyekből a
biborfestéket készítették ; tőlük származott oda az Asztarte tiszte
lete, mely a helléneknél Aphrodité tiszteletévé lett. A sziget fő
helye Kapszali, a déli parton fekszik, meredek hegyen való vá
racscsal.
Az odább délre eső Cerigotto vagyis Anti-Küihéra (hajdan
Aegilia) jelentéktelen sziklaszirt, melyet leginkább krétai szökevé
nyek, szphakioták népesítettek meg.

Az Égéi tenger szigetei.
Az Égéi *) tengert a nagy és kis szigetek egész sokasága lepi
el. Sorakozásuk és hegyeik csapása szerint öt csoportba szokták őket
*) A hellének azt a tengert talán bárányforma hullámairól nevezték el
»Aigaion pelagosnak«-nak vagy »Aigios pontos«-nak, azaz Kecsketengernek.
Az előbbi névből elferdítés útján Aegeopelago, Agiopelago, Azopelago, Arcipelago és Archipel lett, s e szók átvitt értelemben nem annyira szigetes tengert,
mint inkább szigetsokaságot, szigetcsoportot jelentenek.

foglalni : az éjszaki Szporádok, Euböa, a Kükládok, a Szporádok és
Kréta csoportjaira. Geológiai szerkezetüknél és a tengeralatti föld
hátnál fogva, melynek kidudorodásai, mindannyian a szomszédos
földséghez csatlakoznak. Az éjszaki Szporádok, azaz szórványos
szigetek az Athosz és a Pelion hegyeihez fűződnek. Euböa hegyei
Attika, Argolisz, az Olümpusz és Athosz hegysoraival, Szkürosz
hegyei Euböa középső hegytömegével egyközüek. A Kükládok, azaz korbeli szigetek hármas sorban Euböához és Attikához csatlakoznak.
Rajtuk a csillám- és agyagpala, a mészkő és márvány uralkodnak,
Naxosz márványa a Pentelikonéval versenyez, Paroszé még sokkal
szebb s belőle faragták a hősök és istenek képszobrait. Némely szigeten
a gránit is mutatkozik, nevezetesen a kis Délosz szigeten. A Küklá
dok éjszaknyugatról délkeletre sorakoznak, déli tagjaikat vulkáni
szigetsor szegi keresztben, mely egyfelől Methana félszigethez
csatlakozik, másfelől pedig Kosz szigetig s Kis-Azsia partjáig ér.
Egy ideig az őskorban Kréta uralkodott a Görög tengeren,
utóbb a legtöbb sziget Athénát uralta. Nagy-Sándor halála után
részint a makedoniai, részint az egyiptomi királyok birodalmához
tartoztak a szigetek, Veszpazián a római birodalom egyik tartomá
nyává egyesítette. Azután a bizanczi császárok uralkodtak rajtuk,
8 2 3 — 9 6 1 - i g az arabok birták, 1204-ben a velenczeiek és más nyugati
hódítók foglalták el, végre a törökök szállták meg. Kréta s néhány
éjszaki sziget még most is a török birodalomhoz tartozik.
A Pelion hegységhez, illetőleg Magnézia félszigethez csatla
koznak: Szkiathosz, Szkopelosz, Chelidromia, Szarakino vagyis
Xeroniszi, Pelagoniszi, Giura, Pszathura és Piperi, melyek keleti és
éjszakkeleti irányban sorakoznak. Chelidromiához délkeleti irányban
egy kisebb szigetsor fűződik, melynek tagjai : Adelphi, Szkantzura,
Szküropulo és Chamiloniszi ; ez apró szigetkék még a messze dél
keletre eső Szküroszt is a fő szigetsorhoz kapcsolják.
Mind e szigetek hegyesek s jobbára még erdősek ; lakosaik ha
lászattal és bortermeléssel foglalkoznak.
Szkiathosz keleti oldalán biztos és kényelmes kikötőül szolgáló
öböl nyílik, ennek nyugati szélén fekszik a főváros, melyet rendesen
egyszerűen csak Chorának, azaz helységnek neveznek.
Szkopelosz (hajdan Peparethosz) nagyobb mint Szkiathosz,
lakosai boron kivűl faolajt és gabnát is termesztenek, partjaiba több
öbölke van bevágódva, keleti oldalán fekszik a főhelysége, melynek
ugyanaz a neve, mi a szigeté.
Chelidromia (hajdan Ikosz) délnyugatról éjszakkeletre nyúló

keskeny földdarab, hajdan sokkal népesebb volt mint mostanában ;
csak egy jelentéktelen falu van rajta.
A többi szigetek s a köztük elszórt sziklaszirtek most vagy tel
jesen lakatlanok, vagy csak néhány szerzetes lakik rajtuk, kikötőiket
leginkább csak halászok látogatják.
Szkürosz az egész csoportban a legnagyobb és legjelentősebb szi
get, délkeleti részét zord és magas hegyek foglalják el, éjszaknyugati
részében alacsony hegyek és termékeny völgyek váltakoznak. Közepe
táján mindkét oldalán egy-egy öböl van ; fővárosa az éjszakkeleti ol
dalon fekszik, mögötte egy meredek sziklahegyen a régi akropolisz
helyén egy középkori vár omladéka látható.
Euböa vagyis Evvia (igy ejtik a mostani görögök az »Eyboia«
szót) Kréta után legnagyobb sziget (3575 • km.) ; hosszan nyúlik el
éjszaknyugatról délkeletre ; a tengerág, mely Böotiától és Attikától
elválasztja, tulaj donképen csak hosszanti völgy, mely úgy mint a
szárazföldi völgyek szabályszerűen majd kitágul majd összeszűkül ;
legkeskenyebb része csak 65 m. széles, úgy hogy azt már az ókorban
áthidalhatták. *) E szoros az ár-apály feltűnő szabálytalanságáról
hiresedett el.
A sziget hegyei három csoportot képeznek. Legszélesebb részé
ben, hosszának közepe táján az a hegycsoport ágazik el, melyet
Delph-iíék, Delphisz-nék neveznek ; hajdani neve Dirphüsz. Legma
gasabb csúcsa 1745 m. ; gerincze sziklás és kopár, oldalain még
sűrű erdő van, melyben gesztenye,- platán- és fenyőfák díszlenek. A
fő hegy sorból két ág nyugati és délnyugati, s ugyancsak két ág éjszakkeleti irányban indul ki ; amazok az Elümbosz (Olümposz) hegyben
1173 m. magasságot érnek el, emezek még magasabbak ; Xerovuni
és Maurovuni hegységeknek nevezik. A Maurovuni keleti nyúlványai
ban, Kumi város közelében barnaszén-telepeket találtak. — A Delphisz hegycsoport legdélkeletibb tagja az Ochthonia hegy ; ettől kezdve
a sziget keleti partja délre kanyarodik. Ezen déli, legkeskenyebb
részét csak 500—600 m. magas hegyek foglalják el, melyek agyag
palából, tömött és szemcsés mészkőből állanak, s a sziget mindkét ol-

*) A tengerágat Euböai öbölnek, legkeskenyebb részét pedig Ghalkisz
városnál egyszerűen Euripusznak, azaz szorosnak vagy különösen chalkiszi Euripusznak nevezték. A nép nyelvén Egripusznak hangzik e szó ; a bizanczi császá
rok idjében e nevet a szigetre rnházták át ; az olaszok s általában a nyugat-euró
paiak a tengerszoroson való hídról Negroponte-nak (Fekete hid) nevezték el a
szigetet.
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dalán meredek fokokkal dőlnek a tengerre. E hegyfokok között sok
öbölke van, de alkalmas kikötő nincsen. A sziget legdélibb részét az
Ocha hegycsoport foglalja el, melynek legmagasabb csúcsa Sz. Ilyes
hegye (1404 m.). E hegységben zöld csíkokkal erezett fehér márvány
s Karüsztosz város közelében aszbeszt van. Déli ágai a Paximádi
(Leuké Akté) és Mandelo (Geraesztosz) fokokkal végződnek, melyek
között Karüsztosz öble nyílik ; az Arany fok (Capo d' oro, hajdan
Kaphereosz) hajóorrhoz hasonlít.
A sziget éjszaki részében a nyugati partot a Kandili hegység
szegélyezi, melynek legmagasabb csúcsa a Kurublia (1209 m.) ; odább
éjszakra az alacsonyabb Xeron Orosz, éjszaknyugatra pedig a tengerre
meredekül ereszkedő Galtzadész hegység van. Azon hegyeket szép
fenyő- és tölgyerdők fedik, a csermelyektől öntözött völgyekben pedig
olajfa-berkek és szántóföldek váltakoznak ; de a Galtzadész hegység
hez csatlakozó mészkő magaslatok az éjszaknyugatra kiszökő kopár
és sülevényes félszigetet képezik, mely a Lithada fokkal végződik.
Az ókorban az éjszaki partot Artemiszionnak nevezték az Artemisz
istenasszonynak szentelt templomról, mely a mostani Kasztri falu
közelében volt; ott verték meg Xerxes hajóhadát a hellének. A
sziget éjszaknyugati nyúlványa a Kenaeon hegyfokkal végződik,
mely a Thermopülai szorossal szemben fekszik. Ezen hegyfok aljában
Lipszosz (tulaj donképen Aedepszosz) kis falu fekszik, közelében sós
meleg források fakadnak, melyek a régi város maradványait s a völgy
nagy részét mésztofával borították be. Hajdan ott hires fürdők vol
tak, most azok nagyon kezdetlegesek. *)
A sziget legnagyobb lapálya a Kandili hegységtől az Elüm
bosz hegyig terjed ; mint hajdan úgy most is jól van megmívelve,
szőlők, fügefa és olajfa ligetek meg szántóföldek váltakoznak rajta.
Birtokáért hajdan sokat hadakoztak Chalkisz és Erétria, mely váro
sok korán virágoztak fel és sok gyarmatot alapítottak. Utóbb az
egész sziget Athéna felsősége alá jutott s azután mindig Attika és
Böotia viszontagságaiban osztozott; 1204-ben Velencze, 1470-ben
a törökök hatalmába került.
Éjszaki részében most Xerochorion a főhely, közelében Hisztiaea
feküdt. Limni a nyugati parton Aegae város helyén fekszik.
A legjelesebb városok középső Euböa nyugati oldalán voltak ;
fővárosa Chalkisz volt s most is az, de a régi korból kevés emlék
maradt meg, mert a régi maradványokat az ugyanazon a helyen
*) L. Ausland, 1874 évf. 19 s k. 1.

újra meg újra felépült városra és váraira használták fel. Vára a
tengerszorosnál emelkedő sziklás magaslaton fekszik, melyen hajdan
az akropolisz volt, kikötője külön kőfalakkal volt védve. Az Euriposzon át már 410-ben Kr. e. építettek kőhidat, mely a közepén és
két végén tornyokkal volt megerősítve. Most a tengerszoros a hajókat
áteresztő mozgó híddal van áthidalva.
Chalkiszból az éjszaki oldalán levő ívalakú öböl mentén halad
el éjszaki irányban a főút, mely azután a Budorosz folyó szép völgyét
követve Manduti falunál a keleti partot éri el. Ez hajdan is volt a
főút. Más út délkeleti irányban halad s Vaszüikon helységen át
TJj-Erétriába visz. Ez egészen új és szabályosan épített város, mely
a régi Erétria helyén fekszik ; határa posványos és egészségtelen.
Kumi most jelentéktelen város ; déli Euböában Sztura, Karüsztosz és
Platanisztosz a nevezetesebb helységek.
A Kükládok a tengerről tekintve csaknem mindenütt kietlen
és rideg képet mutatnak: meredek sziklafalak, meztelen szirtek,
majdnem teljesen kopár kúphegyek. De különös bájt kölcsönöz a
látványnak a levegő tisztasága, melynél fogva minden sziget körvo
nalai és hegyalakjai élesen kiválnak, s az erős megvilágítás, mely a
kopár hegyekre a legszebb színezetet árasztja. Közelebbről vizsgál
ván a szigeteket, úgy találjuk, hogy majdnem mindenütt, hol a he
gyek nem túlságosan meredekek, egymásra rakott kövekből épített
falakra támaszkodó terraszok vannak, melyek szőlőkkel beültetvék,
s ha egyik másik sziget belsejét látogatjuk, gyakran termékeny szép
völgyeket is találunk, melyekben a szőlőn kivűl mindenféle déli gyü
mölcs terem. Igaz, szántóföldet vajmi ritkán találunk ; a kecskék és
juhok minden gyepet lerágnak s egyetlen cserjét és facsemetét sem
hagynak meg.
A szigetek hegyei jobbadán csillámpalából és kristályos szem
csés mészkőből állanak ; kivált Tinosz, Naxia és Parosz kitűnő már
ványt szolgáltatnak; Tinosz déli s Naxia éjszaki részében gránit és
gnájsz is mutatkozik ; Mükonosz, Megali és Mikra Dilosz egészen
abból áll ; Androsz és Tinosz szigeteken szerpentint, Naxián csi
szolókövet, Thermia és Szeriphosz szigeteken pedig vasérczeket
találunk.
Androsz a legéjszakibb s Naxia után a legnagyobbik a Küklá
dok között; éjszaknyugatról délkeletre csapó hegygerinczét néhány
termékeny harántvölgy* sz éldeli ; legnagyobb hegye a Kuvari (975
méter) a nyugati parton egykori fővárosának maradványai fölött

emelkedik ; mostani fővárosa az éjszakkeleti oldalon fekszik, hivata
los neve Androsz, de rendesen Apano-Kasztrormak vagy csak Chorának nevezik, környéke termékeny, cziprusfák is díszlenek rajta ; a
város előtti sziklaszirten egy középkori vár van.
Tinosz (Ténosz) legmagasabb hegye 713 m. ; jeles márványt
fejtenek s ügyes kőfaragók, sőt szobrászok is laknak a szigeten;
lakosai szorgalmasan művelik a sziklás talajt, jeles bort is termesz
tenek, melyet malváziai bor gyanánt visznek ki. A lakosok egy
harmada római kath. ; a főváros a sziget délnyugati oldalán fekszik
védetlen kikötőnél ; közelében épült fehér márványból Panagia Evangelisztria szentegyháza, mely híres búcsújáró hely.
Mükonosz száraz kopár gránit tömeg, lakosai leginkább halá
szattal foglalkoznak ; keleti nyúlványa előtt Dralconiszi, odább dél
keletre Sztapodia két lakatlan sziklaszirt fekszik, délnyugati oldalán
pedig a két Dili szigetke van. Ezeken most nincs állandó lakos,
csak juhászok és hajósok látogatják olykor ; a kisebbik, MikraDili a hajdan oly hires Délosz, az Apollo-tiszteletnek központja,
Apollo és Artemisz szülőhelye ; a másik pedig Megali-Dili, a hajdani
Bheneia, melyen a régi deloszbeliek temetkeztek ; mindkét szigetkén
sok régi emlék van.
Szüra vagyis Szürosz most nemcsak a Kükládok, hanem egész
Görögország egyik kereskedelmi központja. Apró völgyecskéi és
parti lapály ai nem egészen terméketlenek, éjszaki részében némi
gabnát, déli részében szőlőt termesztenek, de különben alig látni
egyetlen zöld-cserjét és élőfát az egész szigeten. Szakgatott partjai
néhány kényelmes kikötővel kínálkoznak. A függetlenségi háború
ban Szüra lakosai semlegesen viselték magukat, míg Hüdra és
Szpezzia emberei nagy lelkesedéssel vitézkedtek a törökök ellen.
Ekkor a kereskedés lassankint Szürában ütötte fel tanyáját, mert
ott biztosabb volt, s fővárosa Hermupolisz (Hermész vagyis Merkuriusz városa) gyors virágzásnak indult, most vagy 22,000 lakosa van.
Az ó város magaslaton épült, az új város ellenben a kényelmes ki
kötő mellett fekszik, nyájas házakkal, szép tágas utczákkal és piaczokkal. A Levantéba járó gőzösök mind kikötnek Hermupoliszban.
Giura (Güarosz) meredek kopár szigetke, csak a juhászok lá
togatják. Kea vagy Tzia (hajdan Keosz) jóval nagyobb, szintén he
gyes, de termékeny, a hegyek között keskeny völgyek nyílnak mor
moló csermelyekkel és forrásokkal. A gubacs, bor és füge a sziget fő
kiviteli czikkei.
Thermia (hajdan Küthnosz) mostani nevét az éjszakkeleti

partján fakadó meleg forrásokról vette, melyek különösen sziksót és
magnéziát tartalmaznak ; látogatott fürdőhely. *) Fővárosa Messzária, hivatalos neve Thermia ; ettől délre Szüllaka fekszik, melynek
közelében jókora barlang van.
A Thermiától nyugatra eső Hagiosz-Georgiosz (hajdan Belbine) szigetke az ókorban jól volt megmívelve, most csak egy tanya
van rajta. Szeriphosz vagyis Szerphosz sziklás szigeten is kevés ember
lakik, egyetlen helysége Livadion.
Szipheno (hajdan Sziphnosz) jól mívelt és termékeny sziget,
hajdan aranybányái voltak ; helységei közöl legnagyobbak Asztüma
és Kasztro.
Sztrongülon és Episzkopi szigetkéken csak kecskét legeltetnek.
Antiparosz (hajdan Oliarosz) lakosai árpát, bort és pamutot termesz
tenek, sok kecskét is tartanak ; legnagyobb nevezetessége egy cseppköves barlang.
Parosz egyik legjelentősebb sziget a Kükládok között ; főkincse a márvány ; hegyei egészen kopárak, parti lapálya az éjszakke
leti és délnyugati oldalon termékeny ; fővárosa Parikia, a nyugati
oldalon egy öbölke mellett fekszik ; a sziget éjszaki oldalán bizto
sabb és alkalmasabb kikötőnél Naousza helység fekszik. A hires
márványbányákat csak 1844-ben kezdek ismét mi vélni.
Naxia vagyis Axia (hajdan Naxosz) a Kükládok között a leg
nagyobb, legtermékenyebb és történelmi tekintetben legnevezetesebb
sziget. Kiterjedése 330 • km. Nagy hegy sor vonul rajta végig éj
szakról délre; tetői éjszakon a Koronon (991 m.), délen az Oxia
vagyis Zía (1003 m.), középen az alacsonyabb Phonari hegyek. A
hegyek oldalain s a nyugati dombos partiapályon bor, olaj, gabna s
mindenféle déli gyümölcs terem. Szép fehér márvány is van a szige
ten, de nem igen használják, ellenben a csiszolókő egyik kiviteli
czikk. A középkorban Naxia olasz herczegség volt, a törökök csak
1579-ben foglalák el. Fővárosa a nyugati parton fekszik; mögötte
egy magaslaton a frank herczegek vára, a főtemplom s két kolostor
épült. Azonkivűl még vagy 40 más helység van a szigeten. — Az
odább keletre eső Denusza szigetkén csak néhány pásztor lakik.
A Szporádok közöl Kimólosz, Polinosz és Milosz vulkáni ere
detűek. Az utóbbi a legnagyobbik; éjszaknyugati oldalán mélyen
benyúló öböl van, ez az egykori kráter, melynek egyik oldalfala be*) Mineralbäder auf der griechischen Insel Thermia, Ausland,
évf. 335. 1.
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szakadt. Az egész szigeten a talaj olyan, mintha tűzben meg volna
pörkölve, üreges és likacsos. A déli parton egy barlangban a hőség
akkora, hogy az ember alig állja meg néhány perczig, néhány he
lyen forró kénesviz buzog, mely a barlangot gőzzel megtölti, a szikla
falak repedéseiben kristályozott, vagy még folyékony, sőt néha égő
kén van lerakódva, a boltozat pedig violakék és vörhenyes timsóval
bekérgezve. E barlangtól nem messze nyugat felé forró levegő tódul
ki a földből emberkarnyi lyukakon ; más üregek természeti gőzfür
dőül szolgálnak, néhány helyen kénes és vasas hőforrások fakadnak.
A sziget termékei konyhasó, timsó, kén, agyag, gipsz, porczellánföld, tajtékkő és malomkő. Obszidián is van a szigeten, valamint a
szomszédos Kimoloszon ; belőle készültek a történelemelőtti időben
nyílhegyek és kések, melyek Görögország különböző vidékein talál
hatók. A sziget fővarosa Plaka, melynek középkori vára meredek
sziklahegyen fekszik. Miloszon találták a hires Venus-szobrot, mely
a párisi Louvre egyik fődísze.
Kimolosz ivóvízben szegény, kopár és terméketlen sziget, az
ókorban az itt előforduló szappanagyagról volt hires, melyet nem
csak a ruhatisztításra, hanem fürdőben a testi bőr tisztítására, sőt
orvosszerül is használtak.
Polinosz vagyis Kaemeni (hajdan Polüaegosz) szigetkén csak
néhány juhász lakik, legmagasabb hegyének barlangjában opált
találtak.
Antimilosz vagyis Erimihsz s az odább nyugatra eső szigetkék
szintén vulkáni eredetűek, most lakatlanok.
A Milosztól keletre eső Polükandrosz, Szikinosz, Niosz, Amurgosz már csillám- és agyagpalából meg kristályos szemcsés mészkő
ből állanak. Polükandrosz (hajdan Polegandrosz) meredek hegygerinczének keleti oldala meztelen mészkő és márvány, nyugati oldala
mállékony csillámpala ; csak ezen terem némi gabna, faolaj és bor.
Ejszakkeleti partján szép cseppköves barlang van, melyet csak ten
geren lehet megközelíteni. Főhelységét egyszerűen csak Chorának
nevezik.
Kardiotissza szigetkén csak kecskét legeltetnek ; Szikinosz is
jelentéktelen ; Niosz (hajdan Iosz) jóval nagyobb, rajta gránit és
gnájsz is előfordul, legmagasabb csúcsát (735 m.) Sz. Illyés hegyé
nek nevezik, mint ez Görögországban szokás. Niosz meglehetősen
termékeny, fővárosa a nyugati oldalon fekszik jó kikötőnél.
Amurgosz a görög királysághoz tartozó szigetek közöl a leg
keletibb ; kopasz hegysorból áll, melynek keleti oldala nagyon merex

dek. Főhelye Kasztron vagyis Amurgosz, közelében az őskori Minoa
maradványai találhatók. Karo, Katokuphoniszi, ApánokupTioniszi,
Szchinásza és Iraklia stb. szigetkék csak legelőkul szolgálnak, most
nincsen rajtuk állandó lakos.
Anaphi, mely Amurgosztól délre esik, arról nevezetes, hogy
hegyeiben sokféle kőzetek vannak : pala, szienit, gránit, szerpentin
aszbeszt, mészkő, földpát, stb. Mívelhető földje kevés, hegyein csak
némi cserjék és satnya füge-, eper-, meg olajfák mutatkoznak.
?

Minden tekintetben sokkal nevezetesebb az odább nyugatra
eső Thira vagyis Szantorin ( = Sz. Iréné, hajdan Théra), mert a gö
rög szigetvilág leghiresebb vulkáni tűzhelye. Alakja olyan mint a
patkóé, homorú oldala nyugatra van irányozva. Ez alakjánál fogva
a sziget egy 11 km. hosszú és 9 km. széles, tojásdad, tetemes mély
ségű medenczét zár be három oldalról, éjszakról, keletről és délről.
E medencze nyugati oldalán az éjszakról délre elnyúló Thirászia
szigetke mered föl, melynek éjszaki vége meg Thira éjszaknyugati
nyúlványa között alig van két kmnyi hézag. Sokkal nagyobb a nyílás
Thirászia déli vége meg Thira délnyugati csúcsa között, ámde ennek
a közepén az Aszproniszi szigetecske bukkan föl. — Thira legdélkeletibb részében agyagpala van, rajta mészkő és fehérszürke márvány
települ s ebből áll a legmagasabb hegye is, mely 578 m. magas. De
különben a sziget legnagyobb részét, valamint a többi említett szi
getkéket is, trachit, láva, tajtkő és vulkáni hamú alkotják. Thirának
azon oldalai, melyek a medenczére szolgálnak, 260—390 m. maga
sak s felette meredekek, ellenben kelet felé a sziget szelíden és lassan
lejtősödik. Thirásziának egészen hasonló alkotása van. Mindez azt
bizonyítja, hogy Thira, Thirászia és Aszproniszi egy elsülyedt ha
talmas vulkáni kráter peremének a darabjai ; a kráter belseje beom
lott, tenger alá merült. Ámde a mélységben, a tenger fenekén, a
vulkáni működés még folyvást tart s időről időre kikitör újult erő
vel. Magában a medencze belsejében trachitból és üveges lávából
való három fekete szigetke nyúlik ki a tengerből, nevök Kaemeni,
azaz elégett. Mindhárom szigetke a történelmi időben bukkant fel :
a Palaea Kaemeni 199-ben Kr. e. emelkedett ki négy napig tartott
lángolással, az új szigetet Hierának (szentnek) nevezték; 19-ben és
726-ban Kr. u. új kitörések alkalmával tetemesen megnagyobbodott,
de 1457-ben egy része megint elsülyedt. Nem messze tőle 46-ban
• Kr. u. új szigetke bukkant fel, de úgy látszik nemsokára megint el
tűnt. 1650-ben a medenczén kivűl, ^birától éjszakkeletre bukkant
fel egy új szigetke, de utóbb az is eltűnt és helyét csak egy zátony

mutatja. A Mikra-Kaemeni az 1570. és 1573-ban történt kitörések
alkalmával keletkezett, a középső pedig, t. i. a Nea-Kaemeni legelső
ben 1707 május 23-kán üté fel fejét s utóbb új meg új kitörések al
kalmával 1711-ig folytonosan növekedett. Ekkor némi nyugalom
állott be. De 1866-ban jan. végén új kitörések indultak meg, melyek
1870. okt. végéig tartottak; ezek következtében a Nea-Kaemeni
megint tetemesen növekedett. *)
Az apró szigetek nincsenek megmívelve, Thira meg Thirászia
fő terméke pedig a bor, mely nagyon hires, noha kellemetlen szur
kos íze van, mert itt is úgy mint általában Görögországban nem
hordókban, hanem kiszurkolt, kecskebőrből való tömlőkben tartják
a bort. Aszúbort is készítenek Thira szigeten. Legjelesebb bora a
»vino santo«, mely a cziprusival vetekedik. Fa nincs a szigeten, s a
lakosok részint a sziklákba vájt üregekben laknak. A porrá szétmállott tajtékkő 30—40 m. vastag tufaréteget képez Thirán és Thiraszián, e tufaréteg alatt néhol emberi lakások és szerszámok marad
ványaira akadtak, melyek a történelemelőtti időből valók. A tufa
megrostálva és mészszel keverve jó czementet ad, mely újabb időben
jelentős kiviteli czikké lett.
Thira szigeten nyolcz, Thiraszián pedig egy helység van ; a főhelység neve szintén Thira.

Kréta.
Kréta **') (most Kriti, a török kiejtés szerint Kirid, a nyugati
aknál Kandia) az É. Sz. 35° alatt s a K. H. 41° és 44° között fek
szik, Cziprus után a görög világ legnagyobb szigete. Kiterjedése az
apró parti szigetkékkel együtt 8,618 Q km., lakosainak száma
körülbelől, 280,000. Politikai tekintetben még a török birodalomhoz
tartozik, de önkormányzattal bir. Nagy és szakgatott hegységek
foglalják el, melyek jobbára szürke és feketés mészkőből állanak. A
hegyeket, a legmagasabb ormok és csúcsok kivételével, szép erdők
ékesítik, tölgyek, platánok, fekete nyárfák, czédrus- és cziprusfák, az
alacsonyabb lejtőkön a szőlő díszlik, a völgyekben és lapályokon
gabna s mindenféle gyümölcs, birsalma, füge, mandola, narancs, czit*) L. Szabó József:

Santorin sziget geológiai történelme, Természet

tudományi társulat Közlönye, 1876, jan. és febr. füzeteiben ; ugyanaz : A szőlő
művelés és aszubor-készités Santorin szigetén Görögországban, Magyar földrajzi
távsaság Közleményei, IV. köt.., 52. s k. 1.
**) Gustav Pauli : Drei Wochen auf Kreta, Ausland, 1875 évf. 345 s k. 1.

rom, gránátalma terem, itt-ott a pálmafa is mutatkozik. Sok folyócska
és csermely folyik le a hegyekről, kivált éjszaki és déli irányban.
Egész éven át zöldéinek a növények és virágoznak a narancsfa,
rózsa, jáczint, nárcsisz, ibolya stb., míg a magas hegyek vállait és
tetőit októbertől áprilisig hó takarja, mely néhol nyáron sem olvad
el egészen.
A hegyek a sziget hosszában kelet-nyugati irányban sorakoz
nak, legnagyobb magasságukat a középső tájakon érik el. Ott emel
kedik a Psziloriti (hajdan Ida) csoportja, mely hajdan Zeüsznekvolt
szentelve, ki a hitrege szerint gyermekkorában ott ápoltatott egy
barlangban a nimfáktól és kuretektől. Délre és délnyugatra nagyon
meredekül, éjszak meg éjszakkelet felé pedig fokozatosan ereszkedik
a hegycsoport. Legmagasabb kúpján (2460 m.) a Sz. Kereszt (Hagiosz Sztaurosz) kápolnája áll. Gyönyörű kilátás esik a hegy tetejéről,
nemcsak egész Krétát látjuk lábunk alatt elterülni mint valami
domborművi földképen, hanem Mórea déli részét s az Égéi tenger
szigeteit is Naxiáig és Bhódusig. Dél felé a határtalan tenger terűi
el, mert Afrika partjai alacsonyak s az Idáról nem láthatók. E hegy
csoporttól a délnyugatra eső, sokkal alacsonyabb Kedroszt (1830 m.)
termékeny völgy választja el.
Az Ida hegységet alacsonyabb hegysorok Szphakia hegycso
portjával kapcsolják össze, mely a sziget nyugati részében emelkedik.
Az felette vad és nehezen megmászható hegység ; sziklás főnsíkok
meredek ormokkal és mély szakadékokkal váltakoznak benne;
kivált nyugati része felette zord és csak szédítő ösvényeken lehet ott
járni. Legmagasabb ormai 2630 m. magasságot érnek el. Középső
részében a meredek sziklafalaktól körűizárt Omalo-lapály van, mely
olyan mint egy betemetett kráter. Ez volt mindig Kréta legnehezeb
ben kivívható természetes erőssége s a gyakori lázadásoknak fő
fészke. A régiek e hegységet Leuka Őrének, azaz Fehér hegységnek
nevezték ; mostani neve Aszpra- Vuna ugyanazt jelenti. Meztelen
sziklatetőit októbertől marcziusig hó takarja, mely a gödrökben egész
nyáron át megmarad. Keletre vonuló főgerincze a Madara hegység.
A törökök az 1869-ki lázadás után nagy nehezen benyomultak a
hegység szivébe és számos váracsot építettek a szphakioták megfé
kezésére, kik Lakusz, Zurba és Szamaria helységekben laknak.
A sziget keleti részét alacsonyabb és járhatóbb hegy sorok fog
lalják el. Ott hol a sziget dél felé kiszélesedik s a Theodia fokkal
(Lithinosz) a tengerbe kiszökik, a déli partot a Messzara hegysor
szegélyezi; éjszaki oldala s a Psziloriti keleti ágazatai között a

hasonnevű síkság terűi, mely a sziget legnagyobb lapálya. Ettől
éjszakkeletre s a mélyen benyúló Mirabella öböltől délnyugatra a
sziget keleti részének legnagyobb hegycsoportja emelkedik ; ez a
majdnem patkó-alakú Laszithi hegység, melynek legmagasabb kúpja
a Sztavrosz (1680 m.). A sziget legkeletibb részében a Szitia hegysor
emelkedik^mely délnyugatról éjszakkeletre vonulván, a Szalamone
és Szidero fokokkal végződik.
Az említett Mirabella öblön kivűl a sziget éjszaki oldalán még
az Armürói, Szudai, Chániai és Kiszamói öblök vannak; a déli
parton az egészen nyílt Messzarai öblön kivűl csak apró bevágásokat
találunk. Legmesszibbre kiszökő hegyfokok: a Szidero, Zuano,
Szpáda és Busza, melyek mind az éjszaki oldalon vannak ; a déli
oldalon a már említett Theodia fok nyúlik ki.
A fővizválasztó a sziget egyik végétől a másikáig kelet-nyugati
irányban kanyarodik el, a folyóvizek mind csak apró hegyi zuhogok ;
ilyen a Homértól említett Jardanosz (most Platanasz) is, melynél a
küdoniaiak laktak. A sziget természeti eldaraboltsága okozta, hogy
rajta egymástól független "államok keletkeztek, melyeket csak idegen
uralkodás volt képes egyesíteni.
Kréta az ó világ három földségétől majdnem egyenlő távolságra
esik, természeti hidúl szolgál éjszak és dél s nyugat és kelet között.
Azért korán magára vonta a hajós népekfigyelmét,s különböző népsé
gek szállták meg azt. Homér ötféle népét említi, s kilenczven városáról
van tudomása. Bizonyosnak vehetjük, hogy lakosai között szemiták s
nevezetesen fönikeiek is voltak, s talán ezek vetek meg alapját azon
államnak, mely az őskorban a szigeten és a szomszédos tengeren
uralkodott. A görög hagyomány Kréta azon mesés történeteit Minosz
nevéhez kapcsolja. — Utóbb achájai és dór jövevények szállták meg
a szigetet, s ők hellénesítették meg a meghódolt lakosokat Az álta
luk alapított görög államok folytonosan versengtek egymással, míg
nem 66-ban K. e. a rómaiak az egész szigetet elfoglalták. Utóbb
Kréta a keleti birodalomhoz tartozott; 823—961 az arabok, azután
megint a bizanczi császárok uralkodtak rajta ; 1204-ben a velenczeiek
foglalták el. A »regno di Candia«-nak Velenczére nézve nagy jelen
tősége volt, azért birtokát mindenképen biztosítani törekedett a köz
társaság, erősen védelmezte a törökök ellen, kik végre 1669-ben
kiragadták kezéből. Az Aszpra-Vuna vitéz lakosai, a nyers szphakioták, Velenczének is sok bajt okoztak vala, a törököknek pedig csak
1770-ben hódolának meg annyiban, mennyiben magukat bizonyos
adófizetésérekötelezték.
HUNFALTY : EGYET. FÖLDBAJZ.
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A török hódítás következtében kivált a városokban lakó görö
gök közöl sokan az iszlámra tértek át, idő folytán török családok is
telepedtek a szigeten. Mindazonáltal lakosai mindig túlnyomóan ke
resztények voltak ; most körülbelől egy harmadrészök vallja az isz
lámot. A mohammedánok leginkább a városokban és^mint földes
urak falusi birtokaikon élnek, de többnyire ők is tudnak görögül, s
a török nyelv leginkább csak a Messzara síkságán dívik. Az összes
népességből a keresztényekre körülbelől 186,000, a mohammedánokra 94,000 esik ; azonkívül van még vagy 1000 zsidó.
A függetlenségi háború alkalmával a görögség Kréta szigeten
is fellázadt, de Méhemet Ali egyiptomi pasa albán hadteste elfőjtá
a lázadást. A békekötés után a szigetet a szultán Méhemet Alinak
engedé át, ki azt 1840-ig bírta; ekkor Kréta ismét a szultán felsősége alá került. De a forrongás s a törökök és görögök kölcsönös
elkeseredése és gyülölsége nőttön nőtt, 1866-ban végre kitört a lá
zadás s az öldöklő háború lángja csakhamar az egész szigeten ha
rapódzott el. Sokáig folyt a küzdelem, utoljára is a törökök győztek.
De majd itt, majd ott új lázadás ütött ki, végre a szultán csaknem
terjes autonómiát kényszerűit adni a szigetnek.
Kréta tehát még most is török .ejalet s három pasaságra van
osztva: Kánea, Rétimo és Kandia pasaságokra.
A szép sziget sokkal gyérebben van népesítve és mindenféle
terményekben sokkal szegényebb, mint hajdan volt. Urai mindig
csak fosztogatták és pusztítgatták, ezt tették a rómaiak, bizancziak,
arabok és velenczeiek, s a törökök sem sokkal roszabbak, mint az
előbbi urak voltak. A régi városok romban hevernek, helyöket nyo
morult falvak foglalják el, melyek házikói jobbadán a régi omladékokból épültek. Az egykori Gortüna város közelében vannak. a rop
pant kőbányák, melyek kivájt nagy barlangok ; ezek az úgynevezett
»Labyrinthus«. Most bizony nem kell annyi követ fejteni, nem kell
oly útvesztő barlangokat kivájni, egy ócska falmaradványból egész
falvakat lehet építeni.
A középületek és erősítvények jogára a velenczei uralkodás
idejéből származnak;.így Kánea vagyis Chánia majdnem még egé
szen olyan, milyen a velenczeiek idejében volt, váracsai és kerítőfalai roskadoznak, a kapukon és más középületeken sok helyen az
oroszlán is meg van még, noha gyakran csonka. A város az éjszaki
parton, jó kikötőnél épült, ott hol hajdan Küdonia feküdt, de a
Jard.anosz torkolata már nincs a város közelében, mert a folyó

Homér óta más, odább nyugatra eső medret vájt magának. Kánea
most is a sziget legélénkebb városa.
Réthümnon vagyis Rétimo (hajdan Rithymna) szintén az éjszaki
parton fekszik, hajdan csekély helység volt, most pedig a sziget egyik
legjelentősebb városa.
Odább keletre Margaritész falut találjuk, mely Eleütherna
helyén fekszik, Axo falunál pedig a régi Oaxosz omladékai láthatók.
E vidéken támad a sziget egyik jelentősebb folyócskája, a Mülopotamosz ( = malompatak) ; e folyó és a Váli öbölke között Melidoni
falu s ennek határában egy cseppköves barlang van ; ebbe menekült
1822-ben több mint 300 görög aggastyán, nő és gyermek ; Husszein
bég néhány napig ostromolta a barlangot, azután tűzet rakatott
szája előtt, mikor a füstöt a szél az üregbe fújta, mindannyian ott
fúltak meg a füsttől ; a holt testeket ott hagyták temetetlenül, lassan
kint fehér szemfedél fedé be őket, melyet a természet takart rajok
mésztufából.
Kandia vagyis Megalokasztron a sziget éjszaki partjának majd
nem a közepén fekszik; az araboktól a VIII. vagy I X . század
ban alapíttatott, a velenczeiek idejében a sziget fővárosává lett s
most is az. Meg van erősítve. A várostól dél felé 3—4 km. távolság
ban, két csermelytől határolt hullámos lapályon Knosszosz marad
ványait találjuk ; az volt Minosz székhelye s a történelmi időben a
sziget leghatalmasabb városa, melylyel csak Gortüna s egy ideig
Lüttosz is versenyezhetett a felsőségért ; amaz a sziget déli részé
ben a mostani Mitropolipotamosz folyó lapályán, Ampelusza falu
közelében, emez pedig Knosszosztól keletdélkeletre hegyes vidéken
feküdt.
A sziget déli oldalán egyik jelentősebb helység Szphákia, az
említett néptörzs fővárosa.
Kréta partjait több helyen apró szigetkék szegélyezik ; köz
tük legnagyobbak Dia és Gaudo, amaz az éjszaki oldalon Kan
diától éjszakra, emez pedig a déli oldalon a Messzara öböltől dél
nyugatra esik.

VII.
Görögország jelen állapotai.

Oroszország régóta felhasználta a görögöket saját czéljai el
érésére. Orlov már 1770-ben jelenék meg néhány hajóval Mórea
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partjainál, hogy a görögök fölkelését gyámolítsa. Mauromichalisz
és Andrutzosz a fölkelők vezérei ; a papság kereszttel kezében küzd
a hitért és hazáért. De az oroszok oda hagyják Móreát s a KucsukKajnardsiban 1774-ben létrejött békekötésben megfeledkeznek a
görögökről, a törökök pedig kegyetlen boszút állnak rajtuk. 1788ban a szulioták lázadnak fel Epirusban Janinai Ali pasa ellen, négy
falu lakossága szövetkezik a zsarnok ellen, kevesen vannak, de mint
oroszlánok harczolnak férfiak és nők s 15Q0 vitéz megver 30,000
törököt, úgy hogy AH pasa 1792-ben kénytelen békét kötni a
lázadókkal.
A nemzeti szellem fölébred, a hazafiak titkos társaságot szer
veznek, melynek fejei Rhigasz Pheraeosz és Koray ; amaz hazafias
dalokat költ, emez jeles tudós. Az osztrák kormány Triesztben el
fogatja Rhigaszt és Zimonyban kivégezteti. »A mag el van hintve,
édes gyümölcseit a nemzet szedi majd!« így kiált fel Rhigasz halála
előtt. A szulioták újra fellázadnak, Ali pasa az erdők közé szorítja,
hol három éven át makkal és gyökérrel táplálkozva ellentállanak.
Végre néhány sziklatetőre szorulnak, még ott is folytatják a kétség
beesés küzdelmét, lőporuk elfogy, köveket dobálnak az ellenségre,
azután kivont karddal megrohanják. Hatvan nő a szikla tetejéről
nézi a harczot gyermekeivel együtt, őrültségtől elragadtatva a mély
ségbe lódítja gyermekét az egyik, azután a másik s így sorban vala
mennyi ; majd kezet fogva kört képeznek a nők s tánczot járva egyik
a másik után leugrik a mélységbe.
A férfiak is elesnek az iszo
nyú harczban, csak ötven ember menekül Parga faluba 1803-ban.
Nemsokára azután Athénában a philomu^sák társasága támad
(1813-ban), Arta városban pedig titkos társaság keletkezik, mely
nek tagjai csakhamar a szomszédos tartományban is szaporodnak.
E társaság fejei 1820-ban Tripoliczában értekezletet tartván, Paparigopulót az orosz czárhoz küldik, hogy segítséget kérjenek tőle.
Végre 1821-ben Ypszilanti kitűzi a fölkelés zászlóját, még pedig
Moldovában. E fölkelés hirére Konstantinápolyban és Móreában is
fölzendülnek a törökök ellen, Konstantinápolyban ugyan elfojtják a
lázadást s Gergely pátriárkát templomának ajtaján akasztják fel a
törökök ; de csakhamar a szigetek is feltámadnak Konduriotisz, Miaulisz és Tombaszisz vezérlete alatt s a mozgalom, hullámai végig
rezegnek az egész országon. A fölkelők eleintén közös terv és össze
függés nélkül működnek, három nemzeti gyűlés meg három kormány
egyszerre működik, egyik Lakedaemonban, másik Misszolunghiban,
harmadik Szalonában székel. Csak 1827-ben egyesülnek a képvise-

lök egy közös nemzeti gyűléssé, melynek székhelye elsőben Argosz,
azután Epidaurosz. A kormány fejévé Maurokordato Sándor lett.
A törökök vezérei Dram Ali és Ibrahim pasa, a görögök legjele
sebb hősei Kanarisz, Miaulisz, Botzarisz és Karaiszkaki ; ezek egész
vagyonukat áldozzák fel a hazáért. Kanarisz a török hajóhadat
Chiosz szigetnél meglepi és felgyújtja, a törökök a szerencsétlen
szigeten iszonyú boszút állanak.
Európában nagy rokonszenvre talált a görögök fölkelése mind
azoknál, kik a szabadság barátjai s az ókori hellén tudományok és
művészetek ismerői voltak. Százanként és ezrenként sereglettek
Görögországba a lelkesült hellénbarátok (philhellének) Németor
szágból, Francziaországból, Angliából stb., hogy a függetlenségi
háborúban részt vegyenek. Sokan közőlük elvérzettek a csatamezőn.
De a diplomatia még késedelmeskedik, még nem akarja a görögök
pártját fogni. A görög kormány elnöke Kapodisztria János, az orosz
kabinet kegyeltje. De ő sem menthette volna meg Görögországot.
A törökök Peloponnészust már-már legázolják vala, midőn Ibrahim
egyiptomi pasa új szárazföldi és tengeri haderővel érkezik meg. Móreában. Navarinónál vet horgonyt. Az Ióni szigeteknél czirkáló
angol és franczia hajók parancsnokai intik őt, ne kezdje meg az
ellenségeskedést, s midőn látják, hogy intésök sikeretlen marad,
néhány orosz hadihajóval egyesülve, megtámadják a török-egyiptomi
hajóhadat és tönkre teszik. Csak 44 hajó marad meg a 147 hajó
ból, a többi légberepül vagy elsülyed. Azután franczia hadak a
partra is szállanak Móreában, úgy hogy Ibrahim pasa kénytelen a
félszigetről elvonulni.
Azalatt az orosz hadseregek az alsó Dunán átkelve, ellenáll
hatatlanul előnyomultak Bolgárországban, majd a Balkánon is át
kelvén, végre Drinápolyba vonultak be. A szultán kénytelen volt
békét kötni s a görögök függetlenségét elismerni.
A Drinápolyi békekötés után a görögök Szász Koburg herczeget választák kormányuk fejévé, de ez a megtiszteltetést el nem
fogadá ; ekko» Kapodisztria Ágost, Maurokordato és Kolletti ideig
lenes kormányt képezének, de ez nem volt képes a pártoskodást
megszüntetni. Végre 1832-ben a nemzeti gyűlés Otto bajor herczeget választá meg királyul ; ez elfogadá a koronát, de még kiskorú
volt, s nevében Armensberg bajor ember uralkodott.
Az új királyság területét és határait az európai nagyhatal
masságok Londonban tartott értekezleten határozták meg. A görö
gök élőtől fogva nem voltak e határokkal megelégedve, vágyaik sok-

kai messzibbre terjedtek ki. Ottót számos bajor és más német ki
sérte Athénába, a németek uralkodása sem tetszett a görögöknek.
Otto jó, de gyönge és kissé elfogult ember volt s a nemzet sze
retetét akkor sem tudta megszerezni, mikor maga uralkodott. 1837ben Amália oldenburgi berczegnővel kelt egybe, ki gőgös magavise
lete által még fokozta az elégedetlenséget. 1843-ban forradalom üt
ki s Otto kéirytelen az alkotmányt elfogadni, mely az 1830-diki köz
társasági alkotmány mintájára készült. A pártoskodás ezután sem
szűnt meg, a kormány és nemzet közötti súrlódások mind sűrűbbek
lettek. 1862-ben három előkelő görög kivégeztetik, erre általános
felkelés tör ki, a király épen kirándulást tett vala hajón, be sem
eresztik a Piraeusba s elmozdítják a trónról. Otto 1862. október
14-kén hagyá el az országot.
Most új alkotmányt készítenek s új királyt választanak. A
választás Györgyre esik, I X . Keresztély mostani dán király máso
dik fiára, Schleswig-Holstein Sondersburg és Glücksburg herczegére. A három védőhatalmasság, t. i. Anglia, Francziaország és
Oroszország jóváhagyja a választást az 1863-ban Londonban fölvett
jegyzőkönyv értelmében s Anglia még az Ióni szigetekkel is kedves
kedik az új királynak. György protestáns bitét elhagyva, a görög
keleti egyház kebelébe véteti föl magát; 1863. jun. 27. nagykorúvá
jelentetik ki a nemzeti gyűlés által s okt. 30-kán kiköt a Piraeusban és megesküszik az új alkotmányra. 1867-ben Olgát, Konstantin
Nikolajevics orosz nagyherczeg lányát veszi feleségül, s 1868-ban
már a trónörökös, Konstantin is megszületek. Most már három fiú
gyermeke és két lánya van.
A felszabadult görögök eddigelé nem teljesítették a philhellének vérmes reményeit, kik azt hitték, hogy ők az idegen járom lerá
zása után legott őseikhez méltó állást fognak elfoglalni. De ebben a
reményekben nagyon csalatkoztak. A görögök sem az állami és
társadalmi életben, sem az anyagi és szellemi műveltségben nem
igazolták a philhellének vérmes várakozásait. Az ország nagy rész
ben még most is puszta, a művelhető talaj sok heljfütt parlagon
hever, a mocsárok nincsenek lecsapolva s kigőzölgéseikkel egészség
telenné teszik a Környéket; a közigazgatás és igazságszolgáltatás
rossz és részrehajló, a tisztviselők gyakran megvesztegethetők és
csak magánérdekeiket nézik ; a közbiztonságot tolvajok, rablók és
zsiványok veszélyeztetik ; a száraföldi közlekedési eszközök hiányo
sak, az utak és hidak építésével senkisem gondol, az utak többnyire
csak szédítő kecskecsapások ; a falvak rongyosak, piszkosak, a laka-

sok gyakran olyanok, mint a vadállatok vermei ; a nép babonás,
tudatlan, munkakerülő. A pártviszályok folyton san dúlják az állami
életet, a közhivatalokat ármányos cselszövők hajhászszák, kik a
politikát mint jövedelmes mesterséget űzik. Elég különös tény az,
hogy a legjobban igazgatott, legvagyonosabb, legvirágzóbb görög
községek a török tartományokban, Thrákországban és Makedoniában vannak, nem pedig Görögországban. A legkisebb görög város a
török tartományokban mintául szolgálhatna az önálló és független
Görögországnak a közügyek vezetésére nézve, noha török pasa fel
ügyelete alatt van. Mert közvetetlenűl érdekelve van abban, hogy
közügyei jól intéztessenek el, míg Görögországban mindenbe nyug
talan és kapzsi bureaucratia avatkozik s a maga hasznára fordítja a
község jövedelmét, megvesztegeti a választókat, hogy állását meg
tarthassa. *)
Némelyek azért tagadják, hogy a mostani görögök általában
képesek volnának magasabb czivilizáczióra és műveltségre emel
kedni. Az a kérdés, van-e a mostani görögökben elég hajlandóság
és képesség az európai műveltség bevételére és terjesztésére ? E kér
désre csak úgy felelhetünk, ha Görögország mostani állapotát össze
hasonlítjuk azon állapotával, melyben a felszabaduláskor volt. A
hosszas háború alatt az ország teljesen elpusztult, a törökök, látván
hogy meg nem tarthatják a fellázadt tartományokat, tűzzel vassal
mindent elpusztítottak, a szőlőket és olajfákat is kiirtották.
A régi Hellaszban, mikor virágzása tetőpontján volt, talán
6—7 millió ember élt ; Attikának bizonyosan tízszer annyi lakosa
volt, mint mostanában, némely szigeten most csak néhány juhász
lakik, hol hajdan népes városok voltak.
A függetlenségi háború előtt azon tartományokban, melyek
utóbb a görög királyságot képezték, legfeljebb 800,000 ember élt ;
a háború alatt sokan megölettek, a békekötés után a mohammedá
nok kiköltöztek, 1832-ben tehát csak 715,000 lakost számláltak.
Eleintén a népesség szaporodása csekély volt. 1870-ben az egész
királyság népessége 1.451,894, 1879-ben pedig 1.679,775 lélekre
rúgott, tehát az évi szaporodás l . / volt.
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Az említett évben következő volt a görög királyság kiterje
dése és népessége :
*) Elisée Keclus, About, Senior.

Éjszaki Görögország

24,316 • k m .

Mórea

22,201

»

743,494

»

Az Ióni s z i g e t e k

2,317

»

230,174

»

A Kükládok stb.

2,485

133,020

—

25,703

.'

Katonák és hajósok
Összesen:
Az írj B z e r z e m é n y

51,319 • k m .
13,369

»

547,384 lélek.

»

1.679,775 lélek.
299,533

»

Tehát most az egész királyság kiterjedése 64,688 • km., lako
sainak száma pe&ig 1.979,308. A lakosok legeslegnagyobb része
görög-keleti vallású, a római katholikusok és protestánsok száma
alig tesz 20,000 ; a zsidók számát 2600-ra teszik. Epirusban és
Thesszáliában mohammedánok is vannak még. Egyes városok népes
sége gyorsan növekedett: Athéna népessége 1852-ben 25,331, 1856ban 30,969, 1861-ben 41,298, 1870-ben 48,107, 1879-ben 68,677 ;
Piraeusé 1870-ben 11,047, 1879-ben 21,618; Patraszé az előbbi
évben 26,190, az utóbbiban 34,227 lélek volt. Ergaszteriában 1876ban még csak 3800 ember lakott, 1880-ban már 6500 lakosa volt.
Az előmenetel tehát kétségtelen, s Fallmerayer igazságtala
nul itélt, midőn felkiáltá : »Mily nyomorult és elsatnyult az a Görög
ország a békeévek hosszú sora után ! Népessége fogy és segédforrá
sai nem szaporodnak.« Bizonyára népessége is szaporodik, segéd
forrásai is növekednek, jóllehet nem oly mértékben, mint sokan
remélték vala. — A tengeri, búza és árpa termését 1846-ban még
csak 6 millió kilóra (egy kilo 33. litre) s értékét 26 millió drach
mára (egy drachma 36. kr.) becsülték, 1876-ban a mennyiséget már
12 millió kilóra, az értéket 79 millió drachmára tették. Az apró
szőlő termesztése a háború alatt csaknem teljesen megszűnt, s azután
a szőlőbetegség miatt csak lassan fejlődött, mégis 1858-ban az apró
szőlő (korinthi szőlő) termése már 62 millió fontot tett, a szőlő
kivitele pedig 1865-ben 111 s 1876-ban 198 millió fontra rúgott. A
háború után az egész királyságban már csak 2.300,000 olajfa volt,
1860-ban már 7*/ , 1876-ban pedig 12 millió darab gyümölcstermő
olajfa volt, s az utóbbi évben a nyert faolaj mennyisége 19 millió
okkát tett. (Egy okka valamivel több, mint egy kilogramm.) Dohányt
1851-ben csak 121,263, 1876-ban pedig már 3.650,000 okkát ter
mesztettek. A pamuttermesztés is növekedett, kivált Phthiotiszban
és Livádiában.
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Mindazonáltal a földmívelés még mindig nagyon fejletlen álla
potban van. Az új tartományokon kivűl a művelhető szántóföld,
szőlő és kert mintegy 2.100,000 hektárt tesz, s ebből csak vagy

800,000 hektár van megmívelve. Az erdők, legelők, hegyek, tavak,
mocsárok stb. több mint 3.000,000 hektárt foglalnak el. Bracheise
szerint a királyság területének 41. °/ -ka termőföld, 58. °/ -ka pedig
nem-termő.
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Görögország még korántsem termeszt annyit, mennyi a népes
ség élelmezésére szükséges, jóllehet aszalt szőlőt, bort, déli gyümöl
csöket, pamutot, dohányt, gubacsot stb kivisz. A földmivelés gyara
podását különösen a szárazföldi utak hiánya is hátráltatja ; a kőutak
építése a sok meredek hegy miatt sok költségbe kerül. Yasút még
csak egy van az országban, t. i. az, mely Athénát a kikötővel, Piraeusszal kapcsolja össze, hossza csak 12 km. Most két más vasút
épül, melyekre 1881 júliusban nyilvános pályázatot hirdettek, az
engedély 90 évre szól. Az egyik vasút Piraeusztól Patraszig, a másik
pedig Athénából Larisszáig terveztetett. Ugyancsak most a Korin
thusi csatornát is készítik.
A hajózás sokkal élénkebb mint a szárazföldi közlekedés.
1871-ben a görög kereskedelmi hajók száma 6135-re rúgott 420,000
tonna térfogattal ; azonfelül a török lobogó alatt járó hajók is rész
ben görög hajósok tulajdonát teszik. E hajók jobbadán kicsinyek,
melyek minden kikötőbe bemehetnek, azért nemcsak Görögország
tengeri be- és kivitelét, hanem általában a Földközi tengeren a parti
hajózásnak legnagyobb részét közvetítik. A külföldi részvényes tár
saságok nagy gőzösei, az osztrák-magyar Lloyd s a franczia és olasz
társaságok gőzhajói nem mehetnek be minden apró kikötőbe s a
szállítás olcsósága tekintetében sem versenyezhetnek a görög hajók
kal. Ámde miként a nagy gyáripar mindenütt elnyomja a kis ipart,
úgy a hatalmas gőzhajózási társaságok is előbb utóbb mégis győzni
fognak. Azért helyesen cselekedtek a görögök, hogy ők is kellő tőké
vel rendelkező gőzhajózási társaságot alapítanak.
A nép általán véve szegény, keresete csekély, s az állami adók
terhesek. A nagy szegénységhez hozzájárul a babona és tudatlan
ság, mely kivált a félreeső vidékeken felette nagy. A babona és
mindenféle babonás szokások jobbára még az ókorból származnak, s
e tekintetben javulás alig mutatkozik. Annál örvendetesebb előhaladás történt a közoktatás tekintetében. Általában a görög nagyon
kíváncsi és tanulékony, s a mit tud, szívesen közli másokkal. Fél
század előtt alig volt még egyetlen egy nyilvános iskola ; a kivívott
szabadság utáni első tiz év alatt nagy nehezen sikerűit 252 elemi
iskolát felállítani, s ezekbe csak 22,000 tanuló járt. Most vannak
elemi községi iskolák, hellén iskolák (azaz 3 osztályú algümnáziu-

mok), gümnáziumok négy évi tanfolyammal, egy tudományegyetem
s egy műegyetem. 1874-ben 1127 községi iskola volt összesen 74,560
tanulóval, 136 hellén iskola és 18 gümnázium összesen több mint
10,000 növendékkel. Athénában a Nemzeti egyetemen (Ethnikon
panepisztémion) 1875-ben 74 tanár s 1400 hallgató volt, köztük
1150 jogász és orvosnövendék; 1 8 / - b a n a hallgatók száma 2030
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volt, ezekből a hittani karra 49, a jog- és államtudományira 908,
az orvosira 728 s í i bölcsészetire 316 esett; gyógyszerész 30 volt.*)
A műegyetem is Athénában van.
A kormány és a nép szegény, a közoktatás ügyében koránt
sem tehetett volna annyit, ha másunnan segítséget nem kap ; ámde
a görög királyságban levő tudományos intézetek létesítéséhez a
keleti tartományokban élő összes görögök, sőt a nyugati országok
ban lakó gazdag bankárok és kereskedők is hozzájárultak adomá
nyaikkal. A művészeti Akadémiát, a Nemzeti egyetemet, a műegye
temet, az Arszakeiont (azaz felső leányintézetet) Athénában csak a
különböző, országokban élő görögök hazafias adományaiból lehetett
felállítani ; báró Sina költségén épült fel a csillagvizsgáló intézet.
A z összes görögöket, bárhol lakjanak is, a közös nyelv, a közös
hagyományok és emlékezetek s a közös remények egy nemzetté
egyesítik ; sőt az idegen földön élő görögök talán buzgóbb hazafiak,
mint azok, kik a királyság területén laknak, s kiket a pártoskodás
szelleme gyakran kölcsönös gyűlöletre ösztökél. Hogy az új görögök
a czivilizáczióra és magasabb műveltségre képesek, hogy ők Kelet
népeit szellemi tekintetben túlszárnyalják, azt nèm lehet kétségbe
vonni. Nagy lendületet vett az új görög irodalom i s ; nemcsak jeles
költők, hanem kitűnő tudósok is vannak a görögök között.

*) Érdekes a hivatalos kimutatás, mely az egyetemi hallgatók

hazáját

feltünteti. E kimutatás szerint Konstantinápolyból 33, Thrákiából, Várnából s
a thrák szigetekről 42, Epirusból és Albániából 101, Makedoniából 75, Thesszáliából 67, Hellászból 358, Peloponnészusból 680, a Peloponnészusi
46, az Ióni szigetekről 139, Krétából 69, a Kükládokról

szigetekről

159, Euböából és a

Szporádokról 67, az Ázsiai szigetekről 104, Cziprusból 4, Kis-Ázsiából 78, Damaszkusból 1, Egyiptomból 2, Bolgárországból 2, Olaszországból 1, Francziaországból 1, Szerbiából 1 egyetemi hallgató származott. A fölvételek a követ
kező gümnáziumok és egyéb középiskolák bizonyítványai alapján történnek :
Athéna (3 gümnázium), Piraeusz, Szürosz, Chalkisz, Lámia, Meszolongion, Kerküra, Kephallénia, Leukasz, Nauplion, Aegion (Vosztidsza), Korinthus, Joannina, Thesszália, Varvakion (lyceum), Athéna, (Ridszarosz iskolája), Konstanti
nápoly (felső iskola), Chalkisz (theologiai és kereskedelmi iskola), Mütiléne,
Chiosz, Szmürna, Szamosz és Jeruzsálem felső iskolái.

Legszomorúbb állapotokat az állami intézmények mutatnak,
a közigazgatás, igazságszolgáltatás, a pénzügy és a hadsereg. A nép
igényei, vagyai és reményei igen nagyok, a kormány pedig sokszoro
san meg van bénítva a segédforrások elégtelensége s a külföld be
avatkozása által. Mikor a francziák és angolok a törökökkel szövet
kezve Oroszország ellen hadakoztak (1854—1855), Otto és kormá
nya nagyon szerették volna Epirnst és Thesszáliát elfoglalni, önkénytes csapatok be is törtek a török területre, de kudarczot vallottak s
a francziák és angolok csendre intették a királyt. Az utolsó orosz
török háborúban sem vehettek részt a görög vérmes hazafiak, kik
azt remélték, hogy a félhold végkép el fog tűnni a Balkáni félsziget
ről. Végre a diplomatia nagylelkűsége megadá nekik legalább egyrészben azt, a mit régóta óhajtottak vala.
Az alkotmányt a függetlenségi háború óta már háromszor
változtatták, most az 1864-diki alkotmány van érvényben. E szerint
a polgárok a törvény előtt egyenlők ; nemesi rang és czim nincsen ;
a király nem felelős, a nép felsége ki van mondva. Az egyéni sza
badság sérthetetlen, a sajtó szabad, a nép szabadon gyűlésezhet ; • a
levél titka sérthetetlen ; a birák el nem mozdíthatók ; a törvényszé
kek nyilvánosak ; bűnvádi esetekben és sajtóvétségekben az esküdt
szék itél. Minden görög hazafi, kinek' valami vagyona van, vagy ki
mesterséget űz, 25 éves korától fogva választó s 30 éves korától
fogva képviselőnek választható. A képviselők 4 évre választatnak,
számuk 190. A szenátus vagyis felsőház 1864-ben eltöröltetett.
Közigazgatási tekintetben az ország 13 nomoszra (kerület,
megye), 59 eparchiára (járás) és 351 démoszra (község) van osztva.
A nomoszok következők: Attika és Böotia, Phthiotisz és Phokisz,
Akarnánia és Aetolia ; Achája és Élisz, Árkádia, Lakonia, Messzénia, Argolisz és Korinthus, a Kükládok szigetei, Kerküra, Kephallénia, Zante. Ezekhez járultak 1881-ben Larissza, Trikala és Arta.
A nomarchosz a nomosz, az eparchosz az eparchia s a démarchosz
a démosz feje ; az utóbbit az illető község választja, a járási és
megyei főnököt a kormány nevezi ki, de a járási és megyei tanácsok
tagjait a nép választja.
Minden vallásfelekezet tűretik, de a görög-keleti egyház az
uralkodó s papsága korántsem nagyon türelmes. A görög-keleti egy
ház független a konstantinápolyi pátriárkától s az Athénában szé
kelő zsinat által kormányoztatik. Ennek elnöke az athénai métropolita, tagjai 5 idősb püspök, 2 kanczellár s egy királyi biztos. A
görög-keleti püspökök száma 32, azok, kik valamely nomosz főváro-

sában székelnek, érseki czímet viselnek. A papság aránylag igen
számos, s az alsó papság, Moraitinisz szerint is, egészben véve nagyon
műveletlen. A szerzetesek száma vagy 1500; 1833-ban és 1834-ben
sok kolostort eltöröltek, a törvény szerint csak 80 férfi- és 3 apáczakolostort hagytak meg. Legnagyobb és leghiresebb kolostorok:
Megaszpilaeon és Taxiarchész Móreában, Sz. Lukácsé Livádiában,
Evangelisztria Tinosz szigeten és Sztrophiadesz az Ióni szigeteken.
A püspökök egyenként 4000, az érsekek 5000, a metropolita 6000
frankot kapnak az államtól, egyéb jövedelmeik is tetemesek, de az
alsó papság jövedelme nagyon csekély.
A római katholikusokn'ak két érsekök s négy püspökük van.
A háború folyama alatt a forradalmi kormány Angliában és
Hollandiában vett fel kölcsönöket, egyes vagyonos görögök is tete
mes összegeket kölcsönöztek. Hogy azután a felszabadult ország
szervezkedhessek, új kölcsönhöz kellett folyamodni, ezt csak a három
védő hatalmasság, t. i. Anglia, Franczia- és Oroszország kezessége
mellett kapta meg a görög kormány, úgy hogy mindegyik állam a
kölcsön egy harmadát biztosította. Az így szerzett külföldi kölcsön
névleges értéke 60 millió frankra rúgott. Sem a belföldi, sem a kül
földi adósság kamatait nem birták rendesen fizetni. 1874 óta a
kiadások a bevételeket évenkint vagy 4 / millió fttal haladták meg,
s a hiányt új meg új kölcsönökkel kellett fedezni. »A mi költség
vetésünk — mondja Moraitinisz — olyan, a milyen egy és fél millió
lakost számláló királyságé lehet, törekvéseink pedig az egész hellén1

ség érdekeit karolják fel
legyőzhető. «
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A helyzet súlyos, ámde a nehézség

Az 1880-diki költségvetés szerint az összes bevétel 16.685,000
ftra, a kiadás pedig 18.805,000 ftra van téve.
Az állami adósságok 1879 végén tettek:
A brit adósság

12.000,000 ft.

A külföldi biztosított adósság

34.500,000 »

A belföldi adósság

45.200,000 »

A franczia adósság

24.000,000
Összesen:

115.700,000 ft.

A pénzügyminiszter kimutatása szerint 1880 végén az összes
adósság 163.958,523 forintra rúgott.
Az új, 1880 elején életbeléptetett védelmi törvény az általá
nos katonakötelezettséget rendeli el, minden görög 21 éves korától
40 éves koráig köteles 3 évig az állandó hadseregben, 6 évig a tar-

talékban s 10 évig a honvédségben szolgálni. De a művelt ifjak
mint önkénytesek csak 6 hónapig szolgálnak tettleg. Nagy készülő
déseket tettek 1880-ban a háborúra s így lassankint oda vitték a
dolgot, hogy 1881 elején 82,077 ember volt felfegyverezve, holott
1880 közepén a fegyver alatt levő katonaság és csendőrség összes
létszáma csak 10,000 főre rúgott. A legújabb időben a hajóhadra
is sokat költöttek. A hadihajók száma 10, rajtuk van 36 ágyú.
Naupliát kivéve, alig van számba vehető erősség. A hadi felszerelés
is nagyon hiányos, s a felszerelési műhelyek is jelentéktelenek. A
keleti kérdés s a Balkáni félsziget sorsának végleges eldöntésekor
képes lesz-e a görög nemzet a maga nagy igényeit érvényesíteni, az
még igen kétséges. A szlávság nagy számánál fogva sokkal erősebb,
mint a görögség, s igényei nem csekélyebbek. Elébb utóbb a görö
gök és szlávok érdekei okvetetlenül összeütközésbe fognak jutni.

N Y O L C Z A D I K FEJEZET.

Az Apennini félsziget.
L A MARMOR A : "Voyage de 1 8 1 9 — 1 8 2 5

en Sardaigne etc.

Paris, 1 8 2 8 ; UGYANAZ: Itinéraire de 1' Ile de Sardaigne, Turin,
1 8 6 0 ; TAINE: Voyage en Italie; LENORMANT: A travers l'Apulie
et la Lucanie, notes de voyage, Paris, 1 8 8 3 ; GREGOROVIUS : Wan
derjahre in Italien ; ERNST ECKSTEIN : Italien's Kunstschaetze etc.
mit erlaeuterndem Text, Leipzig, 1 8 7 6 ; BRACHELLI : Geographie und
Statistik des Königreichs Italien, Leipzig, 1 8 7 1 ; G. VOM RATH : Ein
Ausflug nach Calabrien, Bonn, 1 8 7 1 ; G. VOM BATH: Durch Italien
und Griechenland nach dem heiligen Lande, Heidelberg, 1 8 8 2 •
Annuario Statistico Italiano, 1 8 7 8 , 1 8 8 1 ; Censimento del,la popolazione del Begno d'Italia di dicembre, 1 8 8 1 . — Általában a BODIO
kitűnő vezetése alatt levő Római statisztikai hivatal közleményei,
melyek nagyon részletesek és tanulságosak.
Az olasz táborkar földképein kivűl különösen KIEPERT e föld
képe igényli a figyelmet: Carta corografica et archeologica deli
Itália Centrale, Berlin, 1 8 8 1 .

I.
A félsziget neve, alakja, fekvése, külső és belső szabása, Róma fekvése,
Kóma és Karthágó, Kóma világuralkodása, a római birodalom felbomlása, a
pápaság keletkezése, az olasz nemzet alakulása, Róma elveszti

felsőbbségét,

az idegenek döntik el Olaszországé politikai viszonyait, I. Napoleon, a Bécsi
kongresszus, Ausztria uralkodása, forradalmi törekvések, a legújabb esemé
nyek, Olaszország egyesülése, Olaszország elsősége a művészet terén, az
olasz nemzet hibái és erényei.

Itália Niebuhr szerint alföldet, Mommsen szerint pedig mar
hatenyésztő országot (vitalia) jelent ; ezt a nevet az ősi időben a fél
szigetnek csak egyik déli tartománya, Oenotria viselte, a rómaiak
lassankint az egész félszigetre ruházták, a mint azt az Alpokig meg
hódoltatták. A germánok Itália latin nyelvű lakosait val-oknak,
országukat Val-országnak (Waelschland) nevezték el, ebből lett a
magyar » olasz «, miként a valach-bólaz »oláh« lett; a népies »taljan«
és »Taljanorszag« Itália elferdítése.
Mostanában Itália vagyis Olaszország nevezete alá nemcsak
az Adriai és Ióni, meg a Liguriai és Toskánai tengerek között el
nyúló félszigetet s a partjait szegélyező apró szigeteket foglaljuk,
hanem Szicziliát, Szardiniát és Korszikát is. Az e kiterjedésben
vett Olaszország az É. Sz. 35° 20' és 46° 42' s a K. H. 24° 10' és
36° 9' között fekszik. Maga a félsziget csak 145—220 km. széles,
de ferde irányban délkeletre húzódván s déli végén széthajló külön
két ágra szakadván, 12 hosszúsági fok-között terjed el. Legéjszakibb
pontja, a politikai határ szerint, a Piave forrásvidékén van, ez a
Kalábriai félsziget legdélibb csúcsától, a Capo deli' Armitól, mely
az E. Sz. 37° 58' alatt fekszik, kerékszámmal 1000 kilométernyire
esik. Otrantótól a Caccia fokig, Szardínia legnyugatibb pontjáig, a
távolság 869 kse. tesz.
A tulaj donképeni félsziget a Genuai és Velenczei öblöket egy
bekapcsoló vonalnál kezdődik ; az ettől éjszakra eső vidék Európa
törzsébe nyúlik be s még földségi jelleme van. Ezt a területet majd
nem félkör alakjában az Alpok magas hegyrendszere szegélyezi,
mint hatalmas bástyafal, melynek nincsenek rései és nyílásai, me
lyen csak a fenyvesek, havasi legelők, örök hómezők övébe eső magas
hágók vezetnek át.
Olaszország mostani határai nem mindenütt vágnak össze a

hegységek /"őgerinczeinek vonalával. Francziaország felé ugyan a
politikai határ jobbára az Alpok nyugati szárnyának főgerinczeit és
a vízválasztót követi; ez az eset a Mont-Blanc csoportjától keletre
Svájczország felé is, de odább keletre Tesszin és Graubünden svájczi kantonok, valamint Tirol déli része a főgerinczeken túl délre
terjednek. Általában az Alpokon érintkező három nemzet, az olasz
franczia és német nemzetek nem állapodtak meg a természetes ha
tárokon ; itt az egyik, ott a másik terjeszkedett túl a főgerinczeken
azért a nemzetiségek mesgyéje sem szolgálhat politikai határúi
Miután legújabb időben Olaszország állami egyesítése aránylag
könnyű szerrel sikerült, a vérmes olasz hazafiak nemcsak az Alpok
középső övétől délre eső vidékeket, egészen a Dreiherrnspitztől
kezdve, igénylik, hanem Trieszt s az Isztriai félsziget, Fiume és Dal
mátország, sőt Albánia birtoka után is sóvárognak^ hogy az Adriai
tenger olasz beltengerré váljék ; már pedig a Trieszti öböltől keletre
és délre levő vidékek földrajzi tekintetben sem tartoznak Olaszor
szághoz.
?
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Itália, az Alpokon túli* ország, az éjszaki népek édes álmainak,
hő vágyainak volt tárgya mindenkor ; bizonyos varázst gyakorolt
rajok az ország, melyet szép tengerek fürösztenek, melyre derült ég
mosolyog, hol a czitromfa virágzik, sötét lugasban a narancs arany
lik, enyhe szellő lengedez s a mirtus és babérfa zöldéi. Mihelyt az
éjszaki lakos a jegeseket és hómezőket elhagyva a magas hegységi
övön átkel, azonnal más természet veszi körül, más ég boltozódik
felette, más világ tárul ki előtte. Mert Olaszország csakugyan külön
kis világ, határozottan kiváló földrajzi egyediség. A Lombardiai
síkságtól kezdve Sziczilia, Szardínia és Korszika partjaseg meglát
szanak a közös arczvonások, ugyanaz a mérsékelt éghajlat, a hason
latos szokások és életmód, ugyanaz a nyelv. De a szembetűnő ha
sonlóságok mellett mily bámulatosak és festőiek az egyes vidékeken
a különbségek és ellentétek, melyek a földrajzi fekvés, talaj és dom
borzat különbségéből erednek s melyeket az ember munkája még
fokozott.
A különbség főtényezője az Apennin ek hegyláncza, melynek
mint hátgerinczének a félsziget az ő sajátságos alakját köszönheti.
Ez a hegyláncz ott csatlakozik az Alpok koszorújához, hol ez a Liguriai tenger partjáig ér. Elsőben a tenger partját szegélyezi, mint rovátkos kőfal, azután roppant félhold alakjában az egész félszigeten
végig vonul, hol egyszerű gerinczczé összeszűkülve, hol lapos vagy
hegyes fönsíkká kiszélesedve, hol kisebb-nagyobb oldalbordákat

eresztve, hol szétágazva. A hegységet minden irányban völgyek szel
delik, itt-ott tavi medenczék nyílnak, melyek részint még csillogó
tavak, részint már hordalékkal betemetett mezőségek. A szaggatott
hegyláncz oldalain egyesével vagy csoportosan vulkáni kúphegyek
könyökölnek, melyek különös bájt kölcsönöznek a tájnak.
Az összevisszakuszált hegytömegektől megrakott és sokféle
képen kivagdalt és kicsipkézett, meg számtalan szigettel szegélye
zett görög félszigettől mind belső mind külső szabására nézve na
gyon elüt az olasz félsziget. Hegységei szabályosabbak, partkifejlő
dése szegényesebb. Az Apennini félsziget mind földrajzi helyzeténél,
mind körvonalainál fogva közepes helyet foglal el a dús tagolása
által kitűnő Balkáni s a komoly alakú zárkózott Pirenéi félszi
get között.
A görög félsziget arczával keletnek fordul, keleti partja a leg
dúsabb és legváltozatosabb ; az olasz félsziget ellenkezőleg a nyugati
oldalon mutatja a legledvezőbb kifejlődést. Keleti partja Aquileja
környékéről Velenczéig délnyugati, azután Bavennáig déli irány
ban húzódik, mindenütt alacsony és lapos, s kisebb-nagyobb édes- és
sósvizű tavakkal, lagunákkal van megszakasztva. Bavennától Ankonáig s a Conero fokig délkeletnek, Giulianováig délkeletdélnek,
azután egy darabig megint délkeletnek, sőt majdnem egyenest kelet
nek tart a part ; Viesténél délre, majd délnyugatra fordul. Igy Ankonánál kidudorodó könyök (ezt jelenti a város neve is), alább pedig
kerek félszigetke támad, melyet a Gargano hegy gerincze szegélyez.
E félszigetke déli oldalán a Manfredoniai öböl terjed el. Azután a
part szabályosan délkeletre húzódik egészen Otrantóig és csupán
Brindisinél *) mutat némi kiszögellést, egy darabig még délre ka
nyarodván, a Santa Maria di Leuca hegyfoknál éjszaknyugatra
fordul.
E szerint a keleti part nagyon szabályos és egyhangú, több
nyire alacsony, kivéve a Pescara és Fortore torkolatai közötti da*) Azokra nézve, a kik olaszul nem tudnak, a következőket jegyezzük
meg. A magánhangzókat az olasz mindenkor tisztán ejti ki ; a mássalhangzók
közöl «c« a, o és u előtt k-nak, e és i előtt cs-nek,

»ch« mindenkor k-nak

ejtendő. »Sca«, »sco«. »scu« olv. szka, szko, szku ; »sce», .»sei« olv. se, s i .
.sehe«, »schi« olv. szke, szki ; »g« az e és i előtt dzs-nek különben mint a ma
gyarban ejtendő ; »gh« e és i előtt úgy ejtendő mint »g« ; gl = a magyar ly ;
»gn« =

a magyar ny ; «q« általában véve úgy ejtendő mint k ; »j« =

i ; »s*

többnyire úgy ejtendő mint a magyar »z«, néha mint a magyar .sz« ; »z« annyi
mint a magyar dz, néha mint a magyar cz.

rabot s a Gargano félsziget keleti és déli oldalát, hol magasabb.
Sziget sem kiséri a keleti partot s alkalmas kikötőt csak Ankonánál
és Brindisinél találunk ; hajdan Ravennánál is volt jó kikötő.
A Capo di Leucától (Promontorium Japygiuni vagy Salentinum) fogva a part éjszaknyugatra kanyarodik, Tarentum városon
túlig, azután délnyugatdélre fordul, majd ismét délkeletre, a Punta
deli' Alicetől a Capo di Naóig délre s a Capo Rizzutóig délnyugatra
húzódik. Az Apuliai és Kalábriai félszigetek között a nagy Tarentumi öböl terjed el, melynek kisebbített hasonmása a Rizzuto foktól
délre eső Squillacei öböl (Sinus Scyllaeus). Onnan a part délre és
délnyugatra kanyarodván, a Capo Spartiventónál (szélosztó fok,
Prom. Herculis) nyugatra, a Capo deli' Arminál (Prom. Leucopetra)
pedig éjszakra fordul s a Farói vagyis Messinai tengerszorost sze
gélyezi, mely Szicziliát választja el a Kalábriai félszigettől. A ten
gerszorostól kezdve a part ívalakú kanyarulatokkal éjszakra meg
éjszaknyugatra húzódik s a csekély behajlásu Giojai, Eufemiai és
Policastrói öblöket képezi.
v

Valamint a Kalábriai félsziget körűi, úgy a Policastrói öböl
től éjszakra is a part többnyire hegyes és magas ; a Capo Spartivento vagyis Palinuro mint sziklafal mered ki a tengerből, mely
beléje számos üreget vájt ; ott Palinurusnak, Aeneas kormányosának
sírboltját mutatják. A part a Punta della Licosáig éjszaknyugatra
húzódik, azután az ívalakú Salernói öblöt s * ennek éjszaki oldalán
nyugatra kanyarodván, a kiszögellő hegyes és horgas Sorrentói fél
szigetkét képezi, mely a Punta della Campanellával végződik. Ettől
éjszakra a Capo Miseno mered föl s a két hegyfok között a bájos
Nápolyi öböl nyílik, melynek hátterében a Vezúv füstölög. Az emlí
tett két hegyfók előtt a gyönyörű Capri, Ischia és Procida szigetkék
emelkednek ki a tengerből.
A Capo Misenótól fogva éjszaknyugatra kanyarodik a part
s a tágas Gaetai öblöt képezi, melynek éjszaknyugati sarkán a Monte
Circello nyúlakodik fel. Odább éjszakra a part többnyire alacsony,
homokos és posványos, némi be- és kihajlásokkal egészben véve éj
szaknyugatnak tart. Nagyobbacska kiszögellést az Argentario he
gyes félsziget képez, s ehhez a Giglio és Monte Christo két szigetke
csatlakozik; az odább éjszakra levő félkerek öbölke előtt a nagyobb
és hegyes Elba sziget nyúlik el.
A part azután egy darabig még egyhangú és alacsony, de már
Massa és Carrara közelében változatosabb alakot ölt s a szép és
kényelmes Spezziai öblöt képezi. Ezentúl a part már mindenütt maHUNFALVY
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gas és csipkézett s éjszaknyugatra, azután pedig délnyugatra ka
nyarodván, a félköralakú Genuai vagyis Liguriai nagy öblöt képezi,
mely a túlsó oldalon levő Velenczei öböllel a legmeglepőbb ellenté
tet mutatja.
A félsziget partvonalának egész hossza 3213 km.; az összes
olasz szigetek partjainak hossza 3098, tehát az olasz királyság ten
gerparti vonalának hossza 6,311 km.
Az Apenninek zord hegyláncza a félszigetet hosszában két
egyenlőtlen részre osztja. Keleti lejtője az Adriai tengerre vagyis
inkább tengeröbölre meredekül és hirtelen s rövid ágakkal ereszke
dik, nyugati oldala ellenben fokozatosan, enyhén és hosszabb ágak
kal lejtősödik a Toskánai tenger felé. A keleti oldalon jobbára csak
keskeny hegyszakadékok és keresztvölgyek vannak, s maga a part
vidék csak keskeny földszegély ; a nyugati oldalon pedig a hegyláncz
töve előtt dombos lapályok, hosszanti völgyek, kisebb-nagyobb előhegyek vannak ; amott csak hirtelen dagadó s ugyancsak hirtelen
apadó hegyi zuhogok, emitt állandó, sőt bővizű s hajózásra is alkal
mas folyók kígyóznak a tenger felé. A jókora szélességű nyugati
előterületen vízszintesen lerakódott földrétegeket utóbb a vulkáni ki
törések sokféleképen megzavarták, s változatos hegy- és völgyalakú
latokat hoztak létre.
Mindezeknél fogva az olasz félsziget legmunkásabb, legértel
mesebb, legmíveltebb népei mindenkor azok voltak, melyek az Apen
ninek nyugati oldalán laktak. Valóban a félszigetnek ez az oldala a
verőfényes, a történelmi, az eleven oldal. A keleti oldalon csak az
Apuliai part s a Tarentumi öböl részesült a természet nagyobb ál
dásaiban, s épen ott vert gyökeret a görög műveltség, ott virágoztak
a hellén gyarmatok : Tarentum, Lokri, Szübarisz, valamint Sziczilia
keleti oldalán Szürakuza, Katanea stb. Hogy pedig onnan a művelt
ség nyugat felé vette útját és nyugati Európában is elterjedett, azt
különösen annak köszönhetjük, hogy Szicziliától éjszakra az olasz
félsziget mintegy arczával nyugatnak fordul.
Olaszország majdnem kétezer évig uralkodott a művelt vilá
gon ; az ókorban a római császárok, a középkorban a római pápák
uralkodtak a földkerekségén. Az újkor elején a tudományok és mű
vészetek megújhodása, valamint a középkorban a hajózás és keres
kedés fellendülése szintén Olaszországból indult ki. Az állami s
utóbb az egyházi világuralom központja Róma, az »örök vá
ros* volt.
A rómaiak életrevalósága, vállalkozó tettereje, szívóssága,

szervezési*és uralkodási képessége kétségen kivűl igen nagy volt, de
a világbirodalmat alig birták volna megalapítani, ha Rómának nincs
oly szerencsés fekvése. Róma ugyanis a tulajdonképi félsziget főfolyójánál, a Tiberis két partján, könnyen védhető dombok közepett
épült, nem messze a tengertől, ott hol a folyó minden mellékvizét
már fölvette medrébe s hajózásra legalkalmasabbá vált. Épen azon
a vidéken három különböző népség, dél felől a latinok, kelet felől a
szabinok s éjszak felől az etruszkok területei szögellettek össze, tehát
azon népeknek mind békében mind háborúban legsűrűbben ott kelle
érintkezniük s a Tiberisen föl- és lemenő árúk is ott találkoztak és
cserélkeztek. A Tiberis egész vizkörnyékének forgalmára nézve al
kalmasabb hely a folyó mentében sehol sem volt, azért Róma az
ottani népek közlekedésének természetes központjává és árúiknak
lerakóhelyévé lett. Kezdettől fogva különböző népelemeket foglalt
magában s már gyermekkorában megtanulta a népek össze- és be
olvasztását. Kétségen kivül a kereskedés táplálta s a Tiberis meg a
közeli tenger növelte a város erejét. De jóllehet fekvése a helybeli
közlekedésre nézve, különösen a Tiberis völgye mentén, nagyon ked
vező volt, a világforgalomra korántsem mondhatjuk annak, s e te
kintetben Karthágónak, Alexandriának, Konstantinápolynak min
denesetre sokkal kedvezőbb volt a fekvése. Egyfelől a római terüle
tet az Apenninek határolták, melyek a közlekedést nagyon megne
hezítették, úgy hogy a kereskedők kerülgették, a mennyire csak le
hetett. Másfelől a szomszédos tengerpart sem nagyon barátságos és
kedvező a kereskedésre ; a Tiberis torkolata oly kényelmetlen s Ostia
oly alkalmatlan révhely, hogy a régi hajók is alig köthettek ki benne
és mesterséges medenczéket meg védő gátakat kellett készíteni. Te
hát Róma csak a helybeli kereskedésnek maradt központja, csak
tartományi fővárossá lehetett volna, ha fekvése más tekintetben nem
lett volna felette kedvező.
Mindenesetre nagyon kedvező körülmény volt az, hogy a fél
sziget nyugati oldalán épült, melyen az olasz népek élete legerőseb
ben lüktetett. Azután Róma a félsziget nyugati oldalának épen azon
a helyén épült, mely nemcsak hosszanti kiterjedésének, hanem az
egész olasz világnak a közepe. Ha tehát valamely város hivatva volt
arra, hogy a félszigetet s az egész olasz világot egyesítse és hatalma alá
hajtsa, az csakis Róma lehetett. Legrégibb eredeti területe a Teverone és Tiberis egyesülésétől a folyó torkolatáig terjedett ; az sze
rencsésen ki volt kerekítve; Róma százados harczokban nemcsak
megvédte, hanem a szomszédos városokat és népeket egyiket a másik
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után legyőzvén, lassankint ki is terjesztette minden irányban. Ez
volt az örök város gyarapodásának, terjeszkedésének első korszaka,
ebben azt a területet szerezte meg, melyet a megélhetés és növekvés
körének mondhatunk. Igy megizmosodván, csakhamar a sokkal szé
lesebb körrel körülhatárolt olasz világot is meghódítá. Ez nem volt
könnyű feladat, mert az olasz világ természet szerint külön részekre
szakad, s annak nincs oly központja, mely erős szálakkal maga felé
vonzaná a külön részeket. De Róma a középfutó erőket legyőzé, s
oly szálakat tudott szőni, melyek az egész olasz világot behálózták
és tartósan összefűzték. Nemcsak harczolni, győzni és hódítani tu
dott, hanem az országutak építésében s a közigazgatás szervezésé
ben is kitűnt. Felette jelentős körülmény volt az, hogy az olasz világ
két ellentétes végén oly gazdag és termékeny tartományok feküdtek,
mint éjszakon a Po síksága, s délen Sziczilia, melyek Rómát, a nagy
világvárost bőven táplálhatták. E gazdag, kifogyhatatlan éléstára
kat birtokába kerítvén, Róma megszerezte a további terjeszkedés
alapfeltételeit.
Az olasz félsziget a Földközi tenger közepén nyúlik el, tehát
az ókor mívelt országainak természetes központja volt. Ezen körül
ménynél fogva Róma az egész Földközi tengeren s az ezt környező
európai, ázsiai és afrikai országokon való uralkodásra is hivatva
volt. Erre nézve csak egy versenytársa lehetett, t. i. Karthágó, mely
Afrikának a Földközi tenger közepébe nyúló csúcsát foglalta el,
melynek tehát szintén központi fekvése volt. Róma ezt jól érezte s
azért az élethalálharczot mindaddig folytatá, mígnem Kárthágót
eltörlé a Föld színéről. S miután ezen versenytársa meg volt semmi
sítve, akadály nélkül megalapithatá világuralmát, a császárok nagy
birodalmát.
Valameddig a világtörténelem tengelye a Földközi tenger,
Róma annak földrajzi középpontjában volt s hatalmi állását és világ
uralkodását megtartá. Ámde az ókori földkerekség, az »orbis terrarum« határai nem maradtak meg, időfolytán leomlottak, s maguk a
rómaiak rombolták le, midőn nemcsak Galliát, hanem Britanniát
és Germániát is bekebelezték birodalmúkba s keleten a partusok
ellen is hadakoztak. Lassankint ismeretlen új világ nyílt meg előt
tük, melynek végtelen határait nem is sejdítették. Ekként a Föld
közi tenger világának egyensúlya ingadozni kezdett, a birodalom
központja elmozdult Róma vidékéről ; másutt, Milanóban, Ravennában, Konstantinápolyban keresték azt. A z egységes birodalom két
részre szakadt, de a nyugati, a tulaj donképi római birodalom az

éjszakról és keletről betóduló barbár népek csapásai alatt csakha
mar romba dőlt.
Róma hanyatlás " és pusztulásnak indult, de hire és dicsősége
nem enyészett el soha. Olaszországban a római műveltség sem tűnt
el soha egészen. Különbféle népeit közös törvény, közös intézmények
és közös nyelv által egyesítették vala a rómaiak ; az egyes tartomá
nyokat összeforrasztó politikai kapocs széttört ugyan, de a római tu
domány és művészet magvai a félsziget egyik végétől a másikáig
kicsiráztak, s a barbárok dúlásai közepett is éltek. Jóllehet a sokféle
népek.a római uralkodás alatt némi sajátságokat és nyelvi különb
ségeket megtartottak vala, a birodalom felbomlása előtt és után
pedig sok idegen szokású és ajkú nép is beköltözött, a rómaiak nyelve
még sem halt ki, nemcsak tovább is élt mint az egyház és tudomány
nyelve, hanem a nép-között is mint »lingua romána rustica« megma
radt, s ámbár tájankint különböző idegen elemekkel vegyült, lassan
kint a mostani olasz nyelvvé alakúit, mely egészben véve egy és
ugyanaz, az egész olasz világ közös nyelve, noha vidékenként külön
böző tájszólások divatoznak. Jóllehet tehát a római birodalom fel
bomlása után Olaszország politikai tekintetben ismét széthullott és
különböző töredékekre szakadt, mégis Itália nemzeti és földrajzi
fogalma megmaradt úgy, mint azt a rómaiak megállapították vala.
»A közös nemzetiség köteléke, melyet a rómaiak fűztek vala, a po
litikai tekintetben annyira meghasonlott olaszokat összekapcsolta
az egész félszigeten éjszakra és éjszaknyugatra az Alpok hatalmas
bástyafaláig, délre Tarantóig és Reggióig s a szigetek, Sziczilia,
Szardínia és Korszika koszorúján végig. Sőt Olaszország politikai
egysége is, melyet a rómaiak teremtettek vala, folyvást élt mint
eszme s mint remény, mely egyes költőket és államférfiakat lelkesí
tett, noha az csak mint álomkép lebegett előttük. «
Olaszország szét volt darabolva, de Róma egy új világuralom
nak lett székhelyévé. A caesarok birodalmát a pápák egyházi biro
dalma váltotta fel. Ugyanazon geográfiai tényezők, melyek a haj
dani római consulok és caesarok hódításait előmozdították, a római
püspökök az egyetemes egyházi uralkodásra irányzott törekvéseit is
elősegítették. Hozzájárult a megszokás s a népek hagyományos tisz
telete, melynél fogva Rómát a világ természetes fővárosának tekin
tették ; az egyház tanítása, mely szerint Krisztus a maga egyháza
látható fejévé Péter apostolt rendelte, ki Rómában mint püspök Pál
apostollal együtt vértanúi halált szenvedett, s mely szerint a római
püspök Péter apostol utódja és örököse, tehát Krisztus hely tar*

tója ; végre hozzájárult az a körülmény is, hogy aiegtöbb európai
nemzetet a római püspökök küldöttei térítették meg.
A római pápák birodalma még nagyobb lett, mint a császá
roké volt. Pipin adományából külön világi birodalmat (patrimonium
Petri) is nyertek, mely körülbelől az ősi Róma eredeti területével
összevágott, s mely utóbb új szerzeményekkel megbővűlve Olaszor
szág közepén a szép egyházi államot képezte. Mint egykor a köztár
saság és császárság tisztviselői és küldöttei vonultak ki a tartomá
nyok igazgatására, úgy most a pápák hithirdetői és legátusai jártak
szerte szét s uralkodtak a lelkeken és kedélyeken. VII. Gergely,
ama lángeszű fia valamely római kézművesnek, joggal mondhatá,
hogy »az egész világ körülte forog mint középpont körül. «
De a theokratiai világuralmat teljesen valósítaniuk még sem
sikerűit a pápáknak. Csak az egyházi ügyekben, a lelkeken uralkod
tak, a Nagy Károly által helyreállított »szent római birodalomnak«
valóságos urai az Alpokon túl székeltek ; Rómában csupán hatalmok
megszentesítése végett jártak, magát a hatalmat nem Rómában keres
ték s nem ott lelték. A római pápák még az egyház egységét sem
birták megalapítani és fentartani; a keleti egyház már a X I I .
században vált el tőlük, s a reformáczio új szakadást idézett elő. Az
olasz félsziget politikai egységét sem állították helyre, sőt inkább ezt
telhetőleg ellenezték ; napjainkban is az olasz világ állami egyesülé
sének egyik fő akadálya a római pápa s az ő állama volt. Olaszor
szág sokáig csak »földrajzi fogalom« vala, mint Metternich monda.
Elsőségét és felsőségét Róma már régen elvesztette volt ; a
kereskedésben és iparban, a tudományokban és művészetekben fel
váltva más meg más olasz városok szárnyalták túl : Amalfi, Piza,
Genua, Velencze, Pávia, Florencz, Bologna, Milano, Turin. Ezen és
más olasz városokból indult ki az anyagi és szellemi téren a vállal
kozás, a kezdeményezés, az alkotás.
Olaszország politikai viszonyait a közép és újkorban jobbára
az idegenek, a külföldiek döntötték el, mert a külföldi megtámadá
sok ellen sem a környező tengerek, sem az Alpok nem nyújtottak
ótalmat. A görögök, arabok, normannok és spanyolok tengeren, a
németek, osztrákok és francziák szárazon, az Alpokon keresztül,
jutának Olaszországba ; a magyarok részint szárazon, részint tenge
ren tették meg hadjárataikat. Az Alpok a félsziget éjszaki oldalán
magas és folytonos bástyafalat képeznek ugyan, de félkerek övük a
Po síkságára nyílik, tehát a hegyek és völgyek erre felé összehajIá
nak, kifelé pedig széthajlanak. Azután meredek és rövid lej tőségük

az olasz lapály felé esik, ez oldalról sokkal nehezebb » felkapaszko
dás és átkelés, mint az ellenkező oldalról, Francziaország, Svájcz és
az osztrák tartományok felől, hol a lejtők hosszabbak, az emelkedés
enyhébb. Az Olaszország szép ege és gazdag kincsei után sóvárgó
külföldiek nagy nehézség nélkül érhették el az Alpok derekának
hágóit s innen gyorsan szállhattak alá a mosolygó lapályokra. E
szerint az Alpok valóban csak az olaszokra nézve szolgálnak sorom
póul, annyival inkább, minthogy rajtuk túl nincs mit keresniök, egy
havaselvi tartomány sem ér föl hazáj okkal. Ellenben a francziák, a
svájcziak, a németek szemében Olaszország valóságos paradicsom,
legédesebb álmaiknak tárgya volt, s úgy szólván csak át kellett
kelniök a hegységen, hogy e szép és bájos ország egy-egy darabját
birtokukba ejtsék.
Egészben véve földrajzi szempontból az Alpok inkább a szom
szédos országokhoz tartoznak, mintsem Olaszországhoz. A déli, az
olasz oldalról egész lejtőségöket egyetlen tekintettel pillanthatja
meg az ember ; egyszerre látja a venyigével és eperfával beültetett
mezőket, a bükk és fenyő erdőket, a havasi legelőket, a kopasz szik
lákat és a csillogó jegeseket; ámde a földmives csak szükségtől
kényszerítve nyomul be a bajosan művelhető völgyekbe. A túlsó
hosszabb, éjszaknak fordult oldalon a hegység látványa általán véve
nem oly bájos és változatos, a föld ott nem oly termékeny, de a
magas völgyek és fensíkok lakói könnyen átkelhetnek a hegység
derekán s alászállhatnak a déli oldalra. Onnan van, hogy az Alpok
ban a franczia és német elem túlnyomó ; a hegységi övön túl csak
egyes helyeken hallatszik az olasz szó, ellenben a franczia és német
nyelv a déli lejtőségen is több helyen van elterjedve.
Azonban talán épen az idegenek, a spanyolok, francziák, néme
tek és osztrákok gyűlöletes uralkodása táplálta az olaszokban az
együvétartozás érzelmeit, érlelte meg bennök az olasz haza egységé
nek eszméjét s lelkesítette az egyes tartományok állami egyesítésére
való törekvéseket. Sokáig csak egyesek ápolták az egyesítés eszméjét,
s Dante költői államai, Cola di Rienzo lelkesült szónoklatai, Macchiavelli cselszövései és ördögi javaslatai foganat nélkül maradtak.
Nemis csuda, hogy Olaszország oly sok külön államra szakadt s oly
sokáig feldarabolva maradt. A félsziget hossza ötszörte nagyobb
mint közepes szélessége s az Apenninek hegyláncza egész hosszában
két szalagra osztja, mely ismét külön medenczékre, hegyek által
egymástól elválasztott lapályokra, hol alacsony hol meredek külön
partvidékekre szakad. Nincs hegycsoport, nincs oly fővölgy, vagy

központi lapály, mely az egész félszigeten uralkodnék. A három
nagy sziget pedig megannyi kis földség, megannyi külön földrajzi
egység. Tehát az olasz világ egyes részei, vidékei és tartományai a
közös jellemvonások mellett is nagyon különböznek egymástól,
nagy ellentéteket mutatnak. Ugyancsak különböző elemekből alakúit
az egyes tartományok lakossága is s mindegyik népcsoport a közös
nemzetiség mellett is saját, szomszédjaitól független életet akart
élni. Sőt az ország természeti viszonyainál s a római birodalom fel
bomlása után bekövetkezett viszontagságainál fogva a partikularizmus annyira felkapott s oly erős gyökeret vert, mint talán egy más
országban sem. A városi köztársaságok s a kisebb nagyobb egyed
uralmi államok folytonosan ellenségeskedtek egymással, sőt a pártos
kodások az egyes államokban is folyvást dulakodtak. Ha valamely
közös veszély és ellenség néha-néha egyesülésre birta is őket, a vesze
delem elhárulta után annál dühösebben fordultak egymás ellen.
Cola di Rienzo, mint római néptribun a régi emlékektől eltelve
a X I V . század közepén az egyes városokhoz lelkes szózatokat
bocsáta ki, melyekben felhívja : arázzák le a zsarnokok jármát s
kössenek nemzeti szent testvériséget, mert Róma felszabadítása egy
szersmind az egész szent Itália felszabadítása. « Küldöttei ezüst
bottal kezekben bejárták a félszigetet s felhivák a városokat, hogy
küldjenek követeket az »Orök városba « a közös országgyűlésre mint
»római polgárok.« Rienzo a régi állapotokat akarta föléleszteni,
kijelenté, hogy Róma még most is »a világ ura s teljes joga van a
nemzetek kormányzására. « De épen a leghatalmasabb városok, Florencz és Velencze gúnyosan elutasíták a római néptribun felhívásait.
Velencze büszke polgárai a X V . században így nyilatkoztak : »Siamo
Veneziani, poi Cristiani« ; tehát még csak olaszoknak sem vallották
magukat.
I. Napoleon Olaszországnak is teljesen felforgatta állami viszo
nyait; a Bécsi kongresszus 1815-ben újból rendezte azokat. A lombard-velenczei királyság ekkor csatoltaték Ausztriához, s osztrák
fejdelmek a szomszédos tartományokban is uralkodtak. Az önálló
köztársaságok megszűntek, s a reactio minden franczia újítást eltörlött, a szabadság híveit kegyetlenül üldözte. Összeesküvések és titkos
társaságok támadtak, melyek az ország felszabadítását s az idegenek
kiűzését czélozták. A »carbonarok« üzelmei 1820-ban és 1821-ben
lángba boríták Olaszországot, de a forradalmat mind éjszaki mind
déli államaiban könnyű szerrel elnyomták az osztrák hadak. Mind
azonáltal a fölébredt új szellemet nem sikerűit többé elfojtani.

1848-ban újra kitört a forradalom, a fejdelmek résxint elűzettek, ré
szint alkotmányt kényszerültek adni országaiknak. Ekkor a két
Szardínia, azaz Szavoja, Piémont és Szardínia királya, Károly Al
bert, állt a mozgalom élére s Ausztria ellen hadat indíta. De Radeczky kiveré az olasz hadakat Lombardiából, s Károly Albert az
uralkodást fiának, Viktor Emmánuelnek engedé át, ki békét köte
Ausztriával. Megint a régi rend állott helyre, de az elégűletlenség
nőttön nőtt, s a hazafiak nem szűntek reménykedni. 1859-ben Viktor
Emmanuel szövetséget kötvén III. Napoleon franczia császárral,
újra hadat üzene Ausztriának. Napoleon jun. 4-kén Magentánál,
jun. 24-kén Solferinónál véres csatákban győzvén, Ferencz József
ausztriai császárral a Villafrancai fegyverszünetet s azután a Zürichi
•békét szerzé (1859 nov. 10.), melynél fogva Ausztria egész Lombar
diát a győztes Napóleonnak engedé át, ki azt azután Viktor Emmánu
elnek adta, kárpótlásul Szavoját és Nizzát kötvén ki magának. A
békekötés értelmében most az összes olasz államoknak szövetségben
kellett volna egyesűlniök a pápa elnöksége alatt, azonban e megálla
podás csak a papiron maradt.
Szavoja, Viktor Emmanuel nemzetségének ősi tűzhelye "és
birtoka, valamint Nizza 1860-ban Francziaországhoz csatoltatván,
Napóleon szemet hunyt, midőn a Szardíniái királyság az olasz álla
mokat egymásután bekebelezé. Pármát, Modenát és Toskánát, mely
utóbbi két berczegségen azelőtt ausztriai fejdelmek uralkodtak vala,
már 1859-nek a végén annektálta, 1860-ban Garibaldi Nápoly és
Sziczilia királyságát forgatá fel ; májusban önkény tes csapattal
Marsalánál Szicziliában szállá partra és csaknem minden harcz
nélkül birtokába ejté a szigetet. Néhány hónap múlva Nápolyba is
bevonúla, Sziezilia és Nápoly királya, a spanyolországi Bourbon
nemzetségből származó II. Ferencz Gaetába' menekült, hol 1861
febr. 13-áig vitézül védekezek. Azalatt Viktor Emmanuel hadai
Bomagnát, a Márkákat és Umbriát is megszállák, mely tartományok
a pápai államhoz tartoztak vala. Ily könnyen teljesültek most az
_ olasz hazafiak vérmes reményei. Már 1861-ben Turinban gyűlt össze
az első olasz parlament, mely Viktor Emmánuelt az egyesített Olasz
ország királyává jelentette ki. Még csak Velencze s a pápai állam
maradványa, t. i. Bóma és környéke hiányzott ; Garibaldi 1862-ben
Bóma ellen is vonult önkény tes csapattal, de az olasz király III.
Napóleon kívánságára kénytelen volt Garibaldi szándékát fegyveres
erővel meghiúsítani. Egyelőre tehát 1865-ben Florenczet tették az
olasz királyság fővárosává.

De a jelszó ki volt adva : Olaszország az Adriáig és Róma
vagy halál ! Az örök várost minden áron meg akarták szerezni, a
nélkül .az ország egységét képzelni sem tudták maguknak ; Rómá
ban keresték a közös kapcsot, a jövendő nagyság zálogát, az új
állam székhelyét. Türelmetlenül várták a pillanatot, melyben Velenczét és Rómát is bekebelezhessék. S e pillanat csakhamar bekövetkezék. Olaszország 1866-ban Poroszországnak volt szövetségese ;
a poroszok az osztrák tartományokban diadalmasan nyomultak elő,
Olaszországban az ausztriai hadak szárazon (Custozzánál jún. 24.)
és tengeren (Lissánál) fényesen győztek, mégis Ausztria a Prágai
békekötésnél fogva Velencze birtokáról is lemonda. Most Garibaldi
1867-ben újra Róma alá szállá, ekkor Napóleon hadai akadályozák
meg szándéka kivitelében s Mentanonál megverték önkényteseit, de
Rómából kivonulván Civitavecchiát szállták meg, s ezt Napóleon
bukásáig őrizték. Végre midőn a porosz-franczia háború alatt
1870-ben a franczia hadak a pápai államot otthagyák, Viktor Em
manuel ezt is megszállá s négy órai harcz után a Porta pián bevonula Rómába (szept. 20.). I X . Pius pápa hiában tiltakozék az erő
szak ellen, hiában szórta egyházi villámait, a nép a volt egyházi
államban is megszavazta az egyesítést. Tehát megint Róma, mely
hez annyi régi emlék csatlakozik, lett az egyesített Olaszország fő
városává. A pápának a Leonini városnegyedet, melyben Sz. Péter
temploma s a Vatikáni palota van, továbbá a Lateráni palotát s
nyári lakúi az Albanói hegycsoport arjában fekvő Gandolfo kastélyt
hagyták meg, mint teljesen független birtokot.
Olaszország politikai egyesülése aránylag gyorsan és könnyen
esett meg, s befejezett tén^nyé lett az, a mi sokáig az olaszok előtt
is agyrémnek, a külföld el&tt pedig a legújabb időig merő lehetet
lenségnek látszott. A kik az olaszok történelmét ismerik, el nem
hihették, hogy a piemontiak, szardiniaiak, lombardok, nápolyiak és
szicziliaiak valaha békésen egyesülhetnének s egységes államban
összeolvadhatnának. Mindazonáltal az egyesülés megtörtént, ámde
meg kell vallani, hogy azt az olaszok nem annyira saját maguknak
róvhatják fel érdemül, hanem inkább a szardíniái uralkodó ház élet
revalóságának, melynél fogva az birtokai növelésére évszázadok óta
minden kedvező alkalmat meg tudott ragadni, úgy mint Németor
szágban a porosz uralkodó ház, főképen pedig a külső események
rendkívül kedvező fordulatának. Mert ám bizonyos, hogy az ellen
állhatatlan mozgalom, mely az olasz nemzetet a politikai egységre
vitte, nem a nép tömegében keletkezett, egyes vérmes s részben

ábrándozó hazafiak szították, körmönfont politikusok pedig ügyesen
felhasználták. Némelyek még most sem bíznak abban, hogy a poli
tikai átalakulás, az egyesülés maradandó lesz ; az ellentétek még
most is nagyok, s a pártviszályok, a szenvedélyek, a gyűlölködések
még nem csillapultak le. Sokan a királyságot csak eszközül akarták
használni az idegen járom levetésére, s most a királyság ellen küz
denek, pedig a köztársaság az állami egységet Olaszországban épen
úgy nem tarthatná fenn, mint Németországban sem.
Olaszország már a természettől meg van áldva mindenféle
kincsekkel és szépségekkel, egyszersmind a több ezer éves czivilizáczió és miveltség felhalmozódott kincseivel is dicsekedhetik. Nincs
ország, melyben annyi s oly sok palotával, képszoborral, festménynyel
s mindenféle más díszítménynyel ékesített város volna. Vannak tar
tományok, melyekben minden tanya, minden falu leköti a figyelmet
freskói vagy faragványai, valami kivésett pártázat, festői erkély
vagy feltűnő lépcső által. A szépség iránti érzék, a művészeti ösztön
valamennyi néposztály közös tulajdona. Még a földműves is úgy
építi házát és ékesíti falait s ülteti a bokrokat és fákat, hogy öszhangzatban legyenek a környékező tájékkal, még a legszegényebb
falusi leány, még a koldus is festőileg tud öltözködni. Ebben rejlik
Olaszország főbája : a művészet mindenütt karöltve jár a természet
tel, hogy az idegent elbájolja, bámulatra ragadja.
Sokan állítják, hogy az olaszok tunyák, és restek, tisztátala
nok, csalfák, cselszövők, indulatosak és könnyelműek, de ők is kény
telenek megvallani, hogy bennök általában meg van a fogékonyság
és érzék az idom és hang, az arányosság és a színek szépsége iránt,
hogy úgyszólván minden olasz született költő, zenész és képiró, s
hogy a képzőművészetek és zene iránt a közérdeklődés seholsem oly
általános és oly erős.
Olaszország a sok szép műemlék és műalkotásnál fogva kivált
azokat, kik művészeti pályát választanak, s a művészetek kedvelőit
vonzza magához ; de a költők és tudósok s általában mindazok, kik
a természet szépségeiben gyönyörködni, a múlt idők felett elmélkedni
szeretnek, szintén örömest látogatják a félszigetet, mert ott, hol év
ezredek óta annyi művelt nép élt és működött, a történelmi hagyo
mányok és emlékek, az irodalmi kincsek sokasága is összehalmozó
dott. Egyik népréteg s egyik műveltség a másikra rakódott le. A
mostani falu vagy város helyét hajdan talán latin vagy etruszk vagy
hellén város foglalta volt el ; minden vár és kastély, minden egyház
és nyaraló egy-egy ókori Castrum, templom és villa helyén épült.

Olaszországban a különböző korszakok maradványait a hely szinén
mint megannyi lerakódott földréteget tanulmányozhatjuk.
A művészet és tudomány érdekein kivűl a vallási érdek is
még mindig ezer meg ezer zarándokot gyűjt Rómába„a világ min
den részeiből.
Az olaszok életmódja egészben véve egyszerű és mértékletes ;
a parti lakosok egykét kagylóval, tengeri pókkal s egy harapás ke
nyérrel érik be ; a falusi nép fő étele a polenta kukoriczalisztből, a
városi vendégfogadókban sem nagyon busások az ételek. A lakóhá
zak, még a paloták is, szegényesen és hiányosan vannak bebútorozva,
ritkán kényelmesek ; az olasz ember inkább a szabadban, az utczán
él, azért a házi kényelem hiányát kevésbe veszi.

II.
A Pó medenczéje. A hegységek. A régi jegesek. A tavak. A folyók. A Pó
a többi folyók szabályozása. A z éghajlat.

A Pó folyónak nagy völgye, melyet gyakran felső Olaszország
nak neveznek, a geologok állítása szerint hajdan tengeröböl volt,
melyet a környező hegyekről lerohanó folyók hordalékaikkal betöl
töttek, hozzájárulván talán a talaj lassú emelkedése is. Már Strabo,
geográfiája V-dik könyvében ezt irja: »Az Alpok lejtősége meg
van görbülve s tengeröbölhez hasonlít, homorú oldala Itália felé
esik. Az öböl közepe a salassusok földjén van (a Dora Baltea völgye
és környéke), egyik vége pedig keletre az Okráig (most Birnbaumi
erdő) és az Adriai tenger szögletéig, s a másik vége a Liguriai par
ton Genuáig tart, hol az Apennin csatlakozik az Alpokhoz. Mind
járt a hegyek alatt a nagy síkság terűi el, melynek déli oldalát az
Apenninek határolják. Ezek t. i. Liguriában kezdődvén Etruriáig
(Toskana) vonulnak, csak keskeny partszegélyt hagyva ; azután las
sanként befelé húzódnak s a pizai területen legott keletnek, az Ad
riai tengernek fordulnak s Ariminium (Bimini) és Ankona környékéig
érnek. Ezek az Alpokon inneni Galliának határai. Ez a tartomány
pedig igen áldott és termékeny dombokkal átszőtt síkság. Majdnem
a közepén a Padus (Po) szegi á t . . . Az egész vidék tele van folyók
kal és tavakkal, kivált pedig a keleti része. Az Adriai tengernek, úgy
mint az oczeánnak, árapálya van, s azért a lapály nagy része tengeri
mocsárokkal van borítva. De csatornák és töltések is szeldelik, ugy

mint alsó Egyiptomot... A városok közöl némelyek olyanok, mint a
szigetek, mások legalább egy részben vannak körülfolyva, de vala
mennyi várost, mely a mocsárokon felül van, hajón kényelmesen
meg lehet közelíteni, mert kivált a Padus hajózásra nagyon alkal
mas. Ez ugyanis a legnagyobbik folyó ; a záporesők és hóolvadás
gyakran megárasztják ; de kiömlése felé több ágra szakad s tulajdon
képeni torkolata alig felismerhető s a hajók bejárása b a j o s . . . .
A tartomány jélességét bizonyítja az emberek sokasága, a
városok nagysága s a gazdagság, melynél fogva az ott lakozó rómaiak
a többi Itáliát mindig felülmúlták. Mert a megmívelt földön sok
és sokféle termés van, s az erdőkben annyi a makk, hogy Róma
jobbára az onnan eredő sertésekből él. De a jó öntözés következté
ben kölesben is felette gazdag, s ez a legjobb óvószer az ínség ellen ;
mert az az időjárás minden viszontagságait megállja és mindig sike
rül, még akkor is ha a többi gabna silány. Hogy pedig sok bor
terem, a hordók mutatják ; mert ezek fából vannak készítve s nagyob
bak mint a házak. Mutina (Modena) környéke s a Skultenna (Panaro) folyó melléke igen finom és szép gyapjút szolgáltat, Patavium
(Padua) vidékéről középszerű gyapjú kerül, melyből a becses szőnye
geket, a takarókat s az efféle, egyik vagy mindkét oldalon kóczos
kelméket szövik. De a bányákat most nem mivelik többé ugy mint
hajdan.«
Strabo tehát már nagyon jól jellemzi Olaszországnak azt a
részét, mely Európa földségi törzsébe van benőve s melyet oly felsé
ges hegykoszorú övez. Déli oldalán az Apenninek az erdei tenyészet
határán felül emelkedve sziklacsoportjaikkal, erdőikkel és legelőik
kel nagyon elütnek az egyhangú nagy síkságtól ; nyugati és éjszaki
oldalán a hatalmas Alpok havas és jeges ormai ágaskodnak föl ;
Saluzzo mezői fölött a Viso tornyosul, melynek magas gúlája az
egész hegysoron uralkodik, vállain zöldellő legelők terülnek apró
tengerszemekkel, melyekből csörömpölve az a zuhogó folyik ki, mely
azután a Pó nevét veszi föl ; Turin éjszaknyugati oldalán a GrandParadis nyúlakodik fel roppant gyámokra támaszkodva, oldalain
nagy jegesek vonulnak le ; odább éjszakra a Grivola tornyosul, mely
az Alpoknak talán legkecsebb s legbájosabb csúcsa; azután az
Alpok hegyrendszerének forduló pontjánál a Mont-Blanc csoportja
nyúlik el, mint sziget emelkedve a környező hegyek fölé ; odább ke
letre a Monte-Bosa óriási tömege következik, hétágú koronájával ;
azután a Sz. Gotthard, Adula, Bernina, Orteier, Adamello, Marmolata s annyi más hegycsoport sorakozik a határon. A ki oly szeren-

esés volt, hogy a milanói dorn tetejéről, derült reggelen, a számtalan ;
várossal megrakott zöldellő síkságot ölelő óriási hegykoszorút megláthatta, csak annak lehet képzelete a felséges látványról.
-J
Az Alpok magas hegycsoportjaiból csak néhány tartozik egé
szen Olaszországhoz, legtöbbje a határain kivűl esik.
A nyugati szárnyból a Tengeri, Kottiusi és Gráji Alpok cso
portjainak főgerincze összeesik a politikai határral.
A Tengeri Alpok a hegyrendszer nyugati szárnyának végső
szakaszát képezik, a Stura és Tinea forrásai fölött emelkedő Pelouze
hegygyei kezdődnek; fővonaluk Franczia- és Olaszország határán
délkeleti, azután inkább keleti és éjszakkeleti irányban húzódik el s
így éjszakkeletre nyíló ívet alkot. Olaszország felé csak rövid oldal
ágakat ereszt s Cuneo, Mondó vi és Ceva vidékén hirtelen letörpűl.
Főcsúcsai: az Enchastraye vagyis Quattro Vescovadi, (2972 m.), a
Valdieritől délre levő Monte Clapier (3046 m.), a Cima de Gelas
(3135 m.) a maradandó hó határát elérik, a többi csúcsok alacso
nyabbak. De a főgerincz közepes magassága tetemes, s rajta több
nyire csak gyalogösvények vezetnek át. Ilyen átjárók a Colle della
Lombarda s a Colle di Santa Anna, amaz 2395, emez 2414 m. ma
gas, ezeken Vinadióból a Stura völgyéből Isolába a Tinea völgyébe
lehet menni.
(

Legmélyebben a Coile di Tenda van bevágódva, magassága
1878 m. ; rajta viszen át a főút, mely Turint Nizzával kapcsolja öszsze. Cuneo felől az út erdős hegyek és festői mészkő falak között
halad el a Limonei völgyön felfelé. A hágó magaslatáról szép kilá
tás nyilik. Az út azután Tenda helység felé ereszkedik kanyarogva,
azt elhagyván a Boja völgyét éri el. Most már vasút is szëgi a Tendai hágót, az alatta 1322. m. magasságban elmenő alagutat 1881
nov. végén nyiták meg ; ezen alagút hossza 3173. m. Ez az Alpokon
át az ötödik átjárás.
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A Tendai hágón túl keletre a kristályos kőzetek, melyek eddig
a hegység főtömegét tették, jobbára eltűnnek és csak keskeny sza
lagban mutatkoznak, mely keletnek tartva Salona környékén a ten
gerig ér ; de mindkét oldalán a mészkő uralkodik. A hegység főge
rincze mindinkább letörpűl, a Monte Gioje ugyan még 2650 m.
magas, de a többi csúcsok már sokkal alacsonyabbak s a Tanaro
forrásaitól keletre a Bormida forrásáig csak egyes tetők haladják
meg az 1300 métert, a hágók pedig, mint a Tanaro völgyéből Pievébe
és Onegliába vivő Colle di Nava s a Caressio és Albenga közötti
Colle di S. Bernardo már nagyon mélyen vannak bevágódva, aman-

nak magassága 959 m., emezé 1006 m. levén. Legmélyebb a Cadibonei hágó (490 m.), ezen át az út Cevából Savonába megyén, s ren
desen ezt jelölik meg mint határt az Alpok és az Apenninek között.
Könnyen lehetett ott vasútat építeni, mely Turinból a Tanaro völ
gyén felfelé s a Bormida völgyén keresztül Savonába visz.
A főgerincztől éjszakra a Stura és Tanaro völgyei között van
nak tetemes hegyágak, melyek Cuneo, Mondovi és Ceva vidékén a
Piemonti lapályra ereszkednek. A Valdieritől délnyugatra emelkedő
Rocca del Mat 3087, a Monte della Stella 3271, a Rocca deli' Argentera 3290 m. magasak, a többi hegyek alacsonyabbak ; a Cima
di Mercantoura csak 2775 m. A főgerincz déli oldalán alacsonyabb
hegyágak részint vele egyközűen vonulnak el s a Genuai vagyis Liguriai tengeröböl nyugati magas partját szegélyezik.
A Mont. de Pelöuze éjszaki oldalán a Colle deli' Argentera
vagyis della Maddalena van (2019 m.), melyen át kocsival járható
út a Stura völgyéből az Ubaye völgyébe visz ; ott kezdődik a Kottiusi
Alpok csoportja, melynek keleti főgerincze Olasz- és Francziaország
határán éjszakra kanyarodik. Ez egészben véve magasabb és töme
gesebb, mint a Tengeri Alpok főgerincze, s csúcsai mind elérik a
maradandó hó övét. A nyugati főgerincz Francziaországban még
magasabb. — A határon emelkedő hegyek közöl legmagasabbak :
a Maira forrásai fölött, Saluzzótól délnyugatra emelkedő Col Maurin (3995 m)., az odább éjszakra levő Grand Rioburent (3370 m.),
a Monte Viso (3839 m.), a Mont Granero vagy Meddassa (3105 m.),
a Mont Genèvre (2984 m.), a Mont Tábor (3180 m.), a Col d'Ambin
(3381 m.) s legéjszakibb sarkpontja, a Mont Cenis (3575 m.). A
Monte Yiso igen szép alkotású hegy, magasra nyúlakodik fel a környező hegyek fölé ; két csúcsa van, melyeket 100 m. hosszú keskeny
szakadék választ el egymástól. Mindkét csúcs oly meredek, hogy
megmászhatatlannak tartották, mignem 1861-ben néhány angol
megmászá. A hegy éjszaki oldalán egy ösvény kanyarodik el, melyen
Saluzzóból a Durance völgyében fekvő Mont-Dauphin helységbe le
het menni. Az ösvény 2970 m. magasságban gnájsz sziklafalon ke
resztül van vájva ; ez a hires »Trou de Traversette.«
A hegycsoport déli szakaszában a Maddalena hágótól a Mont
Genèvre-ig vagy kilencz ösvény visz át a hegység főgerinczén ;. a
Mont Genèvre éjszaki oldalán a hasonnevű, 1865 m. magas hágó
van, melyen át a francziák 1804-ben szép műutat építettek a Du
rance völgyében levő Brianconból a Dora völgyében fekvő Susáig.
Az odább éjszakra levő alacsonyabb Col des Echelles nevű hágón

nem lehet kocsival átjárni. A főgerincz legnyugatibb kanyarulatánál
emelkedő Mont Tábortól éjszakkeletre esik a Cime de Fréjus, ezen
hegy alatt megyén el a hires Mont-Cenisi alagút, mely a Dora Riparia völgyén felfelé menő vasutat avval kapcsolja össze, mely Francziaországban, az Arc völgyén halad fölfelé. Az alagút Bardonèche
helységtől Modane franczia városig terjed, hossza 11 kilométer; az
olasz kormány a nagyszerű művet, melynél a technika legújabb vív
mányait először alkalmazták, 1859-ben indítá meg, utóbb Szavoja
Francziaországhoz csatoltatván, a franczia kormány fizette meg a
költség felét.
A Mont Cenis éjszakkeleti oldalán van a hasonnevű hágó,
melyen a vasúti összeköttetés előtt a főút volt Franczia- és Olaszor
szág között. Egy gyalogösvény már régen volt ott, I. Napoleon 1802.
szép műutat építtetett. Ez az út az Isère völgyében kezdődvén, az
Arc völgyén felfelé Lans-Lebourg helységnek tart, azután számos
nagy kanyarulattal délnek fordul s így éri el a hegyet, melyen át
< rémítő mélységek mellett és fölött és sziklafalakba vájt boltozatok
alatt halad el. Sehol sem meredek s mindenütt 5 méter széles. A
hágó a Nagy és Kis Cenis hegyek között van s 1980 m. magas,
hosszú gyepes lapály, melyen egy tócsa van. E mellett katonai lak
tanya, postaépület s a szerzetes fogadó (hospitium), melyet Kegyes
Lajos a I X . században alapított ; 40 szoba van benne. A MontCenis-i átjáró mentében 26 menedékház (réfuges) van, melyekben
az utasok hófergeteg s más viszontagságok elől menekülhetnek.
A Kottiusi Alpok alkotó kőzetei jobbára gnájsz, csillámpala
s más kristályos kőzetek, helyenkint szerpentin mutatkozik. Keleti
harántágaik magasak és rövidek, tehát a Piemonti alföld felé mere
dekül szakadnak meg. A Stura, Maira, Varaita, Po, Pelice, Clusone
vagyis Chissone és Dora Ripera völgyei között terjednek el, s a
Cuneo, Busca, Saluzzo, Cavour, Pinerolo és Ambrogio helységeken
átmenő vonalnál végződnek. Az ezen oldalágakból emelkedő hegy
csúcsok közöl néhányan még a 3000 métert meghaladják.
A Mont Cenisi hágónál a Grdji Alpok kezdődnek, melyeknek
magas és meredek főgerincze szintén Olasz- és Francziaország hatá
rán kanyarodik el éjszaki irányban a kis Sz. Bernáti hágóig. Mind
két oldalán magas, terjedelmes hómezőkkel és jegesekkel borított
hegytömegek csatlakoznak hozzája, melyek nagyszerűségre a MontBlanc és Monte Rosa csoportjaival versenyeznek. A nyugati oldalon
a hegy tömegek leginkább dél-éj szaki, a keleti, olasz oldalon pedig
nyugat-keleti irányban csapnak.

A vízválasztó főgerincz a Mont Cenistől a Susa helységtől
éjszakra emelkedő Roccia Meloneig (3542 m.) délkeletre vonul,
onnan a Viu jegesen és hágón át a Levanna hegyig (3573 m.) egye
nest éjszakra, azután éjszaknyugatra kanyarodik. A Roccia Melone
és Levanna között a Roche Michel (Mihály sziklája, 3297 m.) s a
Col d' Arnas (3118 m.) van. Odább éjszakra az Iséran hágó követ
kezik, az Orco, Arc és Isére forrásai felett, továbbá a Col de Galletta, La Sassiére (3764 m.), a Mont Ormelune (3299 m.), Mont Ruitor
(3335 m.) s a Mont Valesan (3331 m.). A Ruitor jegestől nyugatra
van a Kis Sz. Bernáti hágó, mely 2206 m. magas s az Isére és Dora
Baltea völgyeit, Bourg St. Maurice és Aosta helységeket kapcsolja
össze. Ezen a hágón át már igen régi időben közlekedtek a két
ország lakosai. Talán Hannibál is azon át jutott Olaszországba. St.
Mauriceból kényelmes úton négy óra alatt juthatunk fel a hágó
tetejére ; ott szerzetes fogadó van, melyet most az állam kezel ; a
fogadó előtt kavicsos lapos terűi, rajta tócsa van, melyből a Dora
Baltea egyik forráspataka foly ki ; az út Aosta felé e patak völ
gyét követi.
A Dora Riparia és Orco völgyei között csak rövid oldalágakat
ereszt a Gráji Alpok főg'erincze, közölük legnagyobb az, mely az
Orco völgyének déli oldalát szegélyezi. Az Orco Locana helységen
felül magas gránitfalak közé zárt szűk hasadékvölgyön rohan le
számos vízeséssel, kivált Ceresole környékén. Onnan egy ösvény
(le Scale), mely helyenként a sziklába van vájva, a 2923 m. Galise
hágón át az Isére, s a Gran-Crocói (Rivolesi) hágón át éjszakra a
Savaranche völgyébe visz.
Az Orco és Dora Baltea völgyei között a Gráji Alpok egyik
legnagyszerűbb hegytömege terjed el, mely az egész Olaszország
területén levő hegységek közöl a legnagyobb és legnevezetesebb. Ez
a Gran Paradiso (Nagy Paradicsom) csoportja, mely csúcsainak
magassága, oldalágainak nagysága, jegeseinek kiterjedése és soka
sága által kitűnik. Különös, hogy e fölséges hegy tömeg a legújabb
időig úgy szólván ismeretlen volt, s gyakran még most is a 20 kilo
méternyire odább nyugatra eső, sokkal alacsonyabb orommal cseré
lik fel, mely a franczia határon az Iseran hágó mellett emelkedik.
A könyvekben s a legtöbb földképen még most is az »Iseran hegy«
úgy szerepel mint a Gráji Alpok legmagasabb hegye ; Mathews angol
utazó volt az első, ki bebizonyítá, hogy Iséran hegy nincsen, s hogy
a 4000 méternél nagyobb magasság, melyet annak tulajdonítottak,
valóságban a Grand Paradis magassága.
W L V Y
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A Gran-Paradiso csoportja délnyugatról éjszakkeletre húzó
dik ; nevezetes csúcsai : a Púra, Charforon, Gran-Paradiso, (4045
méter), azután odább keletre a Grand St. Pierre, s ettől éjszakke
letre a Lavina csúcs. Az oldalágak közöl legnagyobb az, mely a
Savranche és Cogne völgyek között éjszakra vonul ; ezen ágnak
éjszaki sarkán tornyosul a felséges szabású Grivola, melyet már
megemlítettünk. A Punta Lavinától éjszakkeletre a 2944 m. magas
Col Airetta van, e mellett az Alai völgy mögött a Mussa nevű szép
völgykatlant meredek szerpentin sziklák övezik ; odább keletre a
Roccia di Bandse s ettől éjszaknyugatra a Mont Emilius emelkednek,
amaz 3251, emez 3600 m. magas.
A Gran-Paradiso csoportja szemben fekszik az éjszaknyugatra
eső Mont-Blanc csoportjával. Ez az Arve és Dora Baltea forrás
vidékei között Olasz-, Franczia- és Svájczország határain emelkedik,
legnagyobb része Szavojában terjed el, S váj czor szagba csak éjszak
keleti ágai nyúlnak be; az Alpok hegyrendszerének fordulóján
nyúlakodik fel, hol az éjszakkeletről délre fordul. Tömzsöke dűlényalakú, éjszakkeletről délnyugatra nyúlik, hossza 40, szélessége
10—14 kilóm. Délkeleti oldala sokkal meredekebb mint éjszaknyu
gati oldala. Déli szögletén a Col de Seigne, délnyugati végén a Col de
Bonhomme, éjszaki sarkán a Col de Balme s keleti sarkán a Col de
Feret 2200—2470 m. magas hágók vannak, melyek a Mont-Blanc
csoportját a környező hegységektől elválasztják. Nyugat felé a
Chamouny-i és Trienti, éjszak és kelet felé a Drance-i és Ferret-i s
dél felé a Véni (Allée blanche) völgyek határolják. A Chamouny-i
völgyön lerohanó Arve a Balmei hágón ered, elsőben délnyugati,
azután éjszaknyugati irányban kanyarodik. Az ellenkező oldalon
levő völgyeken a Dora Baltea két forráscsermelye folyik ellenkező
irányokban; az egyik a Ferreti hágóról délnyugatra, a másik a
Seignei hágóról az Allée blanche-ban éjszakkeletre foly s a Kis Sz.
Bernát és Oratoire hegyekhez csatlakozó Gramont hegyet választja
el a Mont-Blanctól. A két patak Entréves helységnél egyesül s az
után a Courmajeuri völgyben délkeletre kanyarodik tovább.
Chamouny a hegcsoport éjszaki, s Courmajeur annak déli olda
lán a hegymászók előtt hires helységek, mert onnan indulnak ki azok,
kik a Mont-Blancra fel akarnak kapaszkodni. Mind innen mind
onnan nagyszerű kilátás esik a hegység ormaira és jegeseire. Cha
mouny több mint 1000, Courmajeur fürdő pedig 1370 m. magasság
ban fekszik.
A Mont-Blanc hegységnek tulajdonképi völgyei nincsenek,

oldalait csak vadregényes szakadékok és debrők szeldelik. Legma
gasabb kúpja, a szorosabb értelemben vett Mont-Blanc (fehér hegy)
Bosse du Dromadaire-nek (Teve púpjának) is neveztetik ; ez a Kau
kázus tetőin kivűl Európa legmagasabb, 4810 m. magas csúcsa ;
teteje kis lapos, melyen alig két ember állhat meg egymás mellett;
Hósüveggel van befedve, köröskörűi 130 méterrel alacsonyabb szik
latetők tornyosulnak.
A hegység e főbúbjából mindenfelé rövid, éles ormok sugároz
nak ki, mély szakadékok között. A legmagasabb ormok és sziklate
tők a hegytömzsök délkeleti szélén sorakoznak ; délnyugat felé esik
az Aiguille de Miage (3372 m.), melynek délkeleti orma a Seignei,
délnyugati gerincze pedig a Bonhommei hágó felé vonul ; éjszakkelet
felé a Géant (4253 m.), Mont Tacul (3605 m.), Jorasse (4100 m.)
s az Aiguille de Lechaux sorakoznak. A Géant-tól keletre a hegység
közepe táján az Aiguille du Midi (3915 m.), ettől éjszakra a Charmoz (3555 m.) tornyosulnak; a Tacultól éjszakra & Mailét 4033 m.),
odább éjszakkeletre az Aiguille du Moine (3855 m.), az Aiguille
Verte s az Aiguille du Dru (3801 m.) emelkednek.
A hegycsoport éjszakkeleti oldalán a Dolent, Nouvaz (3284 m.),
ettől nyugatra az Aiguille de Tour s az Aiguille d'Argentier e
(3557 m.) vannak.
A keleti, olasz oldalon valami 15 jeges csüng alá, de ezek
aránylag rövidek ; sokkal nagyobbak a franczia oldalon való jegesek ;
a Glacier de Miage, a Gl. Bionassay, melyet a Bossons és Taconnay
jegesektől az Aiguille du Goûté (4144 m.) választ el, az utóbbiak
majdnem a Chamouny-i völgy talpáig érnek le. A hegycsoport belsejében a Mer de Glace terül el, melyet a Géant-i vagyis Taculi s az
egymással egyesülő Talèfre meg Lechaux jegesek alkotnak. A Mer
de Glace alsó végét, mely az Arve völgyére ereszkedik, Glacier des
Bois-nak nevezik. Ez táplálja az Arveyront, az Arve mellékvizét,
mely hatalmas jégkapu alól rohan ki. — Odább éjszakra még az
Argentière, Tour, Trient stb. jegesek vannak. — Legmagasabban a
Talèfre jeges fekszik, t. i. 2600 m. magasságban, sziklatetőkkel öve
zett medenczét foglal el, közepén háromszegletű sziklacsúcs tornyo
sul, a Jardin (kert) vagyis Courtil, melyet nyár derekán szép havasi
virágok ékesítenek, köröskörűi hatalmas morénak terjeszkednek.
A Mont-Blanc *) legmagasabb csúcsát legelőször dr. Paccard
*) Déchy
schei'-Grduly

Mór : A Mont-Blanc, Földrajzi Közlemények VI. köt. ; Tau-

Hermina : Utazásom a Mont-Blancra, Földrajzi Közlem. X . köt.

rnászá meg 1786-ban ; következő évi aug. 1—3-kán a hires termé
szettudós Saussure mászta meg, azóta már nagyon sokan tették meg
ezt az útat. Sőt most már nők is megteszik azt. Aránylag könnyű a
Mont-Blanc megmászása, de nem jár veszedelem nélkül ; a kisérlet
már számos emberáldozatba került. Az újabb időben Fedcsenko hires
orosz utazó is ott lelte halálát (1873. szept. 15.). *)
Az Alpok többi magas hegycsoportjai vagy egészen vagy leg
nagyobb részt Olaszország határán kivűl esnek, azokat tehát az
illető helyen írjuk le. A Mont-Blanc-tól keletre a hires Nagy-Sz.Bernáti hágó van, melynek hoszpicziuma 2494 m. magasságban fek
szik, s mely a Dora Baltea völgyét a Rhône völgyével kapcsolja
össze. Odább keletre a Mont-Cer vin (Matterhorn) és Monte-Rosa
óriási hegycsoportjainak főgerincze épen Olaszország határán emel
kedik, de legnagyobb ágai Svájczországban vannak. A Bernina hegy
csoport déli részében feltornyosuló Monte delle Disgrazie, az Adda
völgyétől vagy Val-Tellinától éjszakra, egészen Olaszországba esik.
Az ezen völgy déli oldalán emelkedő Orobia vagyis Bergamói hegy
ség Olaszország legnevezetesebb hegycsoportjai közé tartozik, fürész
hez hasonló hegylánczot képez, melynek közepes magassága 2800 m.
Hágói aránylag igen magasak s éjszaki oldalán néhány apró jeges
is van.
A Bergamói hegycsoport a Val-Tellina, a Val-Camonica
(Oglio völgye) s a Comói és Iseói tavak között terjed el. Főgerincze
nyugatról keletre húzódik mind nagyobb magasságra emelkedve.
Ejszakfelé csak rövid, délfelé hosszabb s menedékesen lejtő oldal
ágakat ereszt, melyek között nyájas, termékeny és sűrűn népesített
völgyek nyílnak. A Comói tó közelében emelkedő M. Legnone 2612,
a Piz dei tre Signori (három úr csúcsa) 2398, odább keletre'àMonte
Stella 2878 s a Piz di Diavolo 2924, az odább keletre emelkedő
csúcsok pedig 2760—3020 m. magasak.
Az Oglio és Chiese völgyei között elterjedő Bresciai hegycso
port egyes csúcsai szintén még tetemes magasságra emelkednek, de
különben Lombardia és Velencze hegységei az Alpok főövének csak
előhegyei, melyek az örök hó határát már el nem érik. Csúcsaik te
tejéről annál bajosabb kilátás nyílik, mert onnan szemeinket jártat
hatjuk egyfelől a magas hegycsoportok egymás mellett s egymás
mögött tornyosuló óriásain, csillogó hó- és jégmezőikkel, ijesztő ko
mor ábrázatukkal, más felől a nyájas viruló völgyeken és zöldellő
*) Déchy Mór : Földrajzi Közlemények II. köt.

mezőkön s a sűrűn elszórt kisebb nagyobb helységeken és váro
sokon.
Sokan látogatják azokat a kisebb előhegyeket, hogy a szép és
nagyszerű látványban gyönyörködhessenek. Kivált azokat látogatják
meg, melyek a gyönyörű tavak közelében emelkednek ; ilyenek a
Lago Maggiore nyugati oldalán, Spallanzától délre levő Motterone,
továbbá a Generoso, ama szép gúla, mely a Luganói tó keleti olda
lán a lapályból emelkedik, hol a tó kék tükréhez a rétek zöld bár
sonya s az erdőség járul ; azután a Comói tó két déli ága között s
a Brianza zöld viránya fölött emelkedő hegyek ; végre a Monte Baldo,
mely hosszan nyúlik el s nyugati hegyfarkait a Garda tó feíé
ereszti.
Miként Franczia- és Svájczországban és Ausztriában, úgy
Olaszországban is az Alpok középső övének előhegyei annál ujabbkori kőzetekből állanak, minél közelebb esnek a síksághoz. A hegy
láncz fővonalát alkotó gránit, gnájsz, pala és másféle kristályos
tömegeire az alakváltott kőzetek, a verrukano, dolomit stb. támasz
kodnak, ezekre oly lerakodások következnek, melyek leginkább a
triász és jura képződmények idejéből valók ; lejebb a márga, agyag
és kavics rétegek települnek, melyek fokozatokat, gömbölyded föld
hátakat és dombokat képeznek. Ezekben legtöbb kövület fordul elő.
Különösen híres e tekintetben a Monte Bolca Veronától éjszaknyu
gatra ; rendkívüli sok növényi és állati kövületet találtak ott, neve
zetesen sok halfajt.
Magának a nagy Piemonti és Lombard-Velenczei síkságnak
földrétegei majdnem kizárólag folyóvízi hordalékok ; csak a szélein
s imitt-amott belsejében is vannak dombok és buezkák, melyek más
féle eredetűek s tengeri képződmények foszlányai. A folyami áradványokból való földrétegek vastagsága még ismeretlen, az eddigelé
helyenként tett fúrások még seholsem érték el azok alját. Föltéve
hogy az Alpok s az átellenben levő Apenninek lejtősödése egyfor
mán folytatódik a síkság alatt, akkor a szálban levő sziklafenék az
áradványok fölszíne alatt 1260 méternyi mélységben volna. Tehát
a folyók, a hóomlások és jégárak roppant tömegeket ragadtak már
el a hegységek töredékeiből.
Egészben véve a nagy síkság egyenletesen terjed el a tenger
partjától befelé a Monte-Bosáig, Gran-Paradisóig és Monte-Visóig.
Mindazáltal itt-ott mintegy szigetek és félszigetek emelkednek ki
lapályos felszínéből. Turintól keletre és délkeletre Montferrato és,
Astésan harmadkori dombozatai terülnek el, melyeket a Tanaro

völgye mind az Apenninektől mind az Alpoktól elválaszt. Ezt a föld
hátat minden irányban völgyelések szeldelik, az egyes hegylaposok
magassága 5—700 méter.
Az Alpok aljában itt-ott gránit, gnájsz és porfir tömegek egé
szen elszigetelve dudorodnak ki a környező lapályból ; így Cavour
környékén a Pó közelében, továbbá Páviától délre a Bosco Montcllo ;
Pávia és Piacenza között a Po mellett. A Garda tótól keletre a la
pályon vulkáni tömegek domborodnak, melyeket krétaképződményű
kőzetek öveznek. Ott vannak Vicenza és Lonigo között a Monti
Berici, továbbá odább délkeletre Padua és Este között a Monti Euganei, melyek igen érdekes vulkáni dombok, krátereikből már rég
óta nem ömlött ki láva, de a trachitjaik és bazaltjaik hasadékaiból
kitóduló gázforrások és hévizek még most is tanúskodnak á föld
alatti erők működéséről. Belluno és Bassano környékein a földren
gés is gyakori. A Berici hegyek legmagasabb trachit kúpja a San
Giovanni (416 m.), az Euganéi hegycsoport legmagasabb bazalt gúlái
a Menda (568 m.) és Monte Cero (410 m.).
A két hegycsoportot bájos völgyek szeldelik dús növényzettel,
kies mezei lakásokkal.
Különös, hogy a síkság ellenkező oldalán Modenától és Bo
lognától délre az Apenninek ormain, kivált szerpentin sziklák köze
lében, a hasadékokból égő gáz tódul ki több helyen. E hüdrogén gáz
források, a Pietra Mala, Porretta, Barigazzo, stb. amaz »égő források«, melyek már az ó- és középkorban híresek voltak, minthogy
éjjel az utasnak világítanak. Ez égő földövvel egyközűen, de sokkal
lejebb közvetetlenül a síkság szélén, szintén földhasadék van ; ebből
iszap bugyog fel. A leghíresebb sárvulkán Modena közelében Sassuolo mellett van. Parmához közel Mianonál kőolajforrás van. Hé
vizek Piemontban is előfordulnak, különösen Acqui mellett.
A Pó síkságának szélein mindenütt meglelhetjük a jégkorszak
jegeseinek nyomait ; a Tanaro völgyétől kezdve az Isonzó völgyéig
minden alpi völgy torkolatánál meg vannak a töredékhalmazok,
melyeket a hajdani jegesek szállítottak oda s most jobbára növények
takarnak be. A jégfolyamok, melyek a síkságon elterültek, több
nyire oly nagyok, hogy hasonmásaikat csak Grönlandban s a Karakorum és Himalaja hegységekben talárjuk.
Egy jeges a Tendai hágó felől Cuneo felé vonult le, hossza
46 km. tett, már pedig egyik legkisebb jégfolyam volt. A Dora
Biparia völgyén levonuló jeges, mely a Mont Genèvre, Tábor és
Cenis jégtömegeit foglalta magában, még egyszer oly hosszú volt ;

morénál egészen Turin közeléig érnek s félkörben emelkedő domb
sort alkotnak, melyet helyenkint a folyók megszakasztottak és el
mostak. Odább éjszakra a Gran-Paradisotól a Monte-Rosáig terjedő
hegységi ívről levonuló jégárak egy folyammá egyesültek, mely 130
kilóm, hosszú volt s Ivreán túlig nyúlt ; roppant mennyiségű horda
lékai a Dora Baltea völgyének talpa fölött 330—650 méternyi ma
gasságban is mutatkoznak ; a völgy keleti oldalán az oldalmoréna
mint 28 km. hosszú sáncz húzódik el, ar Serra d' Ivrea, melynek
rézsűje egészen szabályos ; oldalain most gesztenyefák díszlenek.
Nyugat felé a Brossoi dombsor maradt meg a morenából ; dél felé a
most már szakadozott homlokmoréna félkörben emelkedik, noha
több helyen már át van szelve. De még e roppant jégfolyamot is
felülmúlta az ikerjeges, mely a Simploni hágótól a Stelviói hágóig
való hegyekről leszállva, a Ticino és Adda völgyein ereszkedett le,
s főtömegével a Lago Maggiore és Comói tó medenczéit töltötte be,
oldalágaival pedig a mostani Luganói tó tekervényes mélyedését is
elfoglalta s azután a Lombardiai síkságra bocsátkozott. A két jeges
hosszúsága' 150 — 190 km. tett s végső ágai az Alpok legdélibb nyúl
ványait is körűifogták.
Odább keletre az Oglio jeges következett, mely az Iseói medenczét töltötte be s mintegy 110 km. hosszú volt; homlokmorenájának
magassága vagy 300 m. Szomszédja a sokkal nagyobb jégfolyam
volt, mely az Adige völgyén* húzódott el. Ez a déli Alpok legnagyobb
jegese volt. Az Oetzvölgyi hegycsoportban kezdődvén, majdnem
Mantuáig ért, tehát hossza vagy 280 km. tett. Egyik keleti ága a
Dráva völgyén Klagenfurt vidékéig nyúlt el. Főtömege az Adige
völgyén délnek tartva a Monte-Baldo két oldalán húzódott el s a
Gardai tó medenczéjét töltötte be. Homlokmorénája a síkságban
félkörben emelkedik.
A Brenta, Piave és Tagliamento jegesei sokkal kisebbek
voltak.
A jegesek szállította jövevény-kövek mindinkább fogynak, a
síkságon kedves vendégek, mert jó építőanyagúi szolgálnak. Néme
lyek háznagyságúak. Pianezza mellett, a Susai völgy kijárásánál,
egy szerpentin tuskó van, mely még most is 25 m. hosszú, 12
m. széles és 14 m. magas, noha már sokat letörtek belőle. Egyik
sarkán kápolna áll. Számos jövevény-kő van a Comói tó két ága
közötti hegyeken, némelyikből egész oszlopokat lehetett faragni a
templomok és paloták számára. A Turin melletti dombok azon oldala,
mely az Alpoknak van fordítva, szintén be van hintve jövevény-

kövekkel. A jegesek apróbb bordalékaiból való dombok még sokkal
nagyobbak és számosabbak; ilyenek Solferino, Cavriana, SommaCampagna

dombjai is, melyek az ott vívott csatákról híresed-

tek el.*)
A Pó medenczéjének egyijj főékességeűl az alpi tavak szolgál
nak, melyek közöl a nagyobbak a lapályban vagy dombos vidéken
végződnek, míg felső részök magas begyek között nyúlik el. Medenczéik dél felé nyílnak s verőfényben úsznak, éjszakról magas begyek
kel vannak övezve s a hideg szelektől megóva, azért a piniák, babér
fák, cziprus-, czitrom- és narancsfák, fanagyságú kanielliák stb. dísz
lenek partjaikon. Hajdan a hegységek eme » fiatalsági kecsei«, a
tavak száma és kiterjedése kétségenkivűl nagyobb volt, mint most ;
időjártában sokat köz ölük betemettek a folyók hordalékai s mind
nyáját folyvást kisebbítik. A Piemonti lapályról a tavak már csak
nem egészen eltűntek, csak Ivrea környékén van még két tócsa;
egyik a Candiai, másik a Viveronei vagyis AzegMói; amaz a Dora
Baltea nyugati, emez annak keleti oldalán, a hajdani nagy jeges
homlokmorenájától éjszakra.
A

nagyobb tavak

a Lago Maggiorévél (Nagy tó) vagyis

Verbanóval (Lacus Yerbanus) kezdődnek, melylyel hajdan nyugat
felé az Ortai, kelet felé a Varesei, Commabiói és a felette szabály
talan alakú Luganói (Lacus Ceresius) összefüggtek. Azután a Comói
tó (Lacus Larius) következik, melynek éjszaki kisebbik része a Lago
Mezzola, déli széthajló hosszú ágai közöl a délkeleti a Lago di
Lecco ; ehhez az Adda mentén csatlakoznak a Pescarenico, Olginate
és Brivio tócsák, a Lago di Como és Lecco között elterülő hegyes
Brianzán pedig még a Pusiano és Annone tócsák vannak. Csekély
kiterjedésű tavak az Iseói (Lacus Sebinus) és Idrói is, de azután
Olaszország legnagyobb tava következik, t. i. a Gardai vagyis Benacói (Lacus Benacus), melynek

éjszaki részét hatalmas havasok

környezik.
A

három legnagyobb tó egyszersmind a legszebb. A

Lago

Maggiore mint 52 km. hosszú s 4 — 8 km. széles égszínű szalag hú
zódik el kanyarogva mosolygó zöld dombok között, melyek tetejét és
oldalait kertek, nyájas villák ékesítik, aljokban falvak és városok
épültek, mögöttük magasabb erdős hegyek, ezek mögött

csillogó

havasok emelkednek. A tó keleti oldalán egy öbölke van, ebbe sza*) L. Martins von Spitzbergen zur Sahara, Jena, 1868. I. k., 257 s k. 1, ;
Siegmund: Untergangene Welten, 1877., 333 1. ; Tyndall, Whymper stb.

kad a Tosa vagyis Toccia, az Alpok legszebb vízesését képezve,
130 m. magasságról esik három fokozattal. Ugyanabban az öbölben
a Borroméi szigetkék vannak; ezek 1671-ig csak meztelen kősziklák
voltak, ekkor valamely gr. Borromeo tündéri kertekké alakítá. A
nagyobbik szigetke tiz terraszszal 3 2 ^ méternyire emelkedik a tó
tükre fölé, legmagasb

laposán aránylag

túlságosan nagy palota

ván, melyből felséges kilátás esik a tóra s a havasokra, melyekkel
meglepő ellentétben vannak a szigeten díszlő mirtus- és narancslige
tek és szebbnél szebb virágoskertek. Ezeket mesterséges barlangok,
képszobrok, szökőkutak is ékesítik. A másik szigetkén, az Isola
Madrén, szintén vannak díszes kertek, s azt mindenféle madarak,
fáczánok stb.-is népesítik ; az Isola Pescadorén halászfalu, az Isola
Giovanni-n kápolna van, kertekkel környezve.
A Comói tónak talán még bajosabb partjai vannak ; rajtuk a
legbujább növényzet díszlik, szőlő, füge-, olajfa, narancsfa, és számos
helység, kastély, villa váltja fel egymást. Bellagio ott fekszik, hol a
tó a két déli ágra szakad ; onnan a legszebb kilátás*nyílik.
A Gardai tónak éjszaki nyúlványa magas hegyek közé van
szorítva, sziklafalaikról néhány vízfátyol lengedez alá. Itt is szép
czitrom-

és narancsfa-ligetek díszlenek,

kivált

a nyugati part

szélen, a keleti part • fölé a Monte Baldo emelkedik, mely sokáig
hóval van fedve. Dél felé a tó mindinkább kiszélesedik, a magas
hegyek dombokká törpülnek, melyek végre a lapálylyal olvadnak
össze. A tó vizének dél felé sötétzöld, éjszak felé pedig gyönyörű
kék színe van. Legszebb tájai közé, mint keskeny hosszú földnyelv,
a déli végén benyúló Sermione félsziget tartozik.
A tiz négyszög kilométernél nagyobb olaszországi tavak kiter
jedése, közepes magassága és legnagyobb mélysége a következő :
A tó neve :

kiterjedése :

közepes magassága :

Lago d' Orta

14 • km.

342 m.

250 m.

197

375 »
26 »

»

Maggiore
di Varese
di Lugano

211 »
16

»

235 »

legnagyobb mélysége :

56

271 »

279 »

156 »

202 »

412

d'Iseo

60 »

197 »

298 »

d'Idro

14 »

378 »
69 »

122 »
294 »

di Como

di Garda

300 »

Ebből látjuk, hogy a Nagy, a Comói, Iseói és Gardai tavak
fenekének egyes részei sokkal mélyebben vannak, mint a tenger víz
tükre. S nevezetes, hogy a legnagyobb mélységeket a tavaknak nem
a lapály, hanem a magas hegyek felé eső részében találjuk.

Sokat írtak és vitatkoztak az Alpok déli oldalán levő tavak
eredetéről és sajátságos alakjáról. Abban csaknem mindnyájan meg
egyeznek, hogy keletkezésekben és megmaradásukban nagy részök
a hajdan oly terjedelmes jégfolyamoknak van, melyeknél? morenái
még most is láthatók a tavak körűi. Peschel szerint az olasz tavak
akkor, mikor a Lombardiai és Piemonti síkság az Adriai tengernek
nagy öble volt, a norvégiai fjordokhoz hasonló tengerágak voltak.
Valamennyi lombardiai tóban még most is él a »Cyprinus agone«
nevű szardina faj, mely tengeri hal, a Gardai tóban még más két
tengeri halfaj s egy apró tengeri rák is él. A jégkor alatt jegesek
lepték el a fjordokat, és sós vizök lassankint kiszorult vagy megédesűlt ; a jegesek hordalékai és a folyók áradványai a hosszú időszak
alatt betemették a mélyedéseket s* hátratolták a tengert, s mikor
végre az éghajlat megváltozván, a jegesek hátravonúltak, akkor elő tűntek a szép tómedenczék, megtelve édes vízzel. A mely mélyedése
ket be nem takartak vala a jégmezők, azokat a környező hegyek
omladékai és görgetegei betemették s kiegyengették; ellenben a jég
takaróval fedett szakadékokat a jégtömegek kivájták és kicsiszolták
és tördeléksánczokkal, morénákkal szegélyezték.
A jégtakarótól megszabadult területeken a zuhogok és folyók
folytatják geológiai müködésöket, a beömlő vizek a felülről hozott
anyagot a tavakban rakják le, a kiömlő vizek pedig a tavak alsó
végén levő keresztgátakat vájkálják és nyilasaikat mindinkább tágitgatják és mélyítgetik. Igy lassankint a kisebb és csekély mélységű
tavak mint elenyésztek és sík lapályokká lettek, így fogytak és fogy
nak lassankint a többi tavak is. Régi partszélek, melyek egyremásra
400 méternyi magasságban vannak a tenger fölött, bizonyítják, hogy
a Lago Maggiore hajdan sokkal nagyobb volt s a szomszédos kis
tavakkal együtt sokágú nagy víztükröt képezett. A belőle kiömlő
Ticino átrágta a jégkorbeli terraszokat s most 100 m. magas part
falak között folyik ; így az Ortai, Luganói stb. tavak folyócskái is
mélyen kivájt mederben folynak. A Lago Maggiore felső szélein a
beömlő Ticino és Maggia hordalékai szemlátomást terjeszkednek a
tó rovására. A helységek, melyek közvetlenül a parton épültek vala,
most már 1—2 kilométernyire esnek tőle. A Locarnói öblöt a Mag
gia áradványai nemsokára el fogják rekeszteni a Lago Maggiorétőb
a Strona és Tocia áradványai a Mergozzo tócsát csakugyan már
elválasztották a Pallanzai öböltől, melyben a Borroméi szigetek
ragyognak.
Hasonló változások történtek a Comói tónál is. Még a rómaiak

idejében a hajók a tó éjszaki nyúlványában Samolaco (Suminolacus)
helységig mehettek fel, most ott lapály terül, melyet a Mera árad
ványai teremtettek ; az oldalt beömlő Adda pedig lassankint azt a
posványos lapályt építé föl, mely a tavat kétfelé osztja ; az e lapálytól éjszakra eső része a tónak mindinkább fogy, ez a lacus dimidiatus, a mostani Mezzola, melynek mélysége csak 50 méter. A

tónak

déli ágát, t. i. a Leccóit, a kiömlő Adda szintén néhány külön medenczévé darabolta fel, melyeket most lassankint betemet. Munkáját az
emberek is előmozdítják, midőn lefolyásának medréből az aka
dályokat elhárítják,

hogy

a tó veszedelmes

áradásainak

elejét

vegyék.
Legkevesebb változást a Gardai tó szenvedett, mert jelentős
folyó se nem ömlik beléje, se ki nem foly belőle ; a Mincio a tó nagy
kiterjedéséhez képest csekély folyócska.
A tavak a beléjök ömlő folyók megszűrésére s a belőlük kifo
lyó vizek járásának szabályozására szolgálnak. A Gardai tó vízállása
majdnem változatlanul mindig ugyanaz marad s a belőle kifolyó
Mincio is csendesen hömpölyög, egész év alatt alig árad és apad.
Sokkal nagyobb ingadozásokat mutat a Comói és Nagy tó vizállása ;
a Comói tóban a legkisebb és legnagyobb vízállás közötti különbség
négy méterre rúg, a Lago Maggioréban pedig még nagyobb, t. i.
néha több mint hét méter. Ily nagy áradáskor a két tó ellepi a part
vidéket, s a belőlük kiömlő folyók is nagyon megdagadnak ; mind
azonáltal a Ticino legnagyobb áradásakor is felét sem viszi el annak
a vizmenyiségnek, melyet az összes zuhogok a tóba ontanak. H a
tehát a vizek járását

szabályozó tavak nem

volnának, Lombor

dia síksága felváltva

majd vizben fuladna meg, majd aszályban

szenvedne.
A tavaknak továbbá a környék éghalati viszonyaira is jótékony
befolyásuk van, s ugyancsak ők a közlekedést közvetítik a magas
hegyvidékek s a síkság között s végre sokféle halat és más állatot is
táplálnak. Azért nem csuda, hogy az emberek szívesen letelepedtek
partjaikon

s ezeket helységekkel, villákkal, palotákkal, kertekkel

megrakták s természetes szépségeket, a regényes fekvés, az elragad
tató körlátvány hatását még művészet által fokozni törekedtek. S
nem csuda, hogy az utazok is oda sereglenek, hogy az enyhé levegőt
szívhassák s a természet és művészet nyújtotta szépségekben gyönyör
ködhessenek.
A síkság belsejében volt tavakat már lecsapolták, csak Mantuánál van még két tócsa.

Ellenben a tengerparti mocsárok és tavak vagyis lagúnák nagy
területeket foglalnak el s az ország határától, az Isonzó torkolatá
tól kezdve Ferrara vidékéig terjednek. Legnagyobbak a Muranói,
Velenczei és Caorlei lagúnák, azután a Pó deltájának ágai között a
Mezzogorói, Ambrogiói, s végre a Comachiói és Ravennai vallék. E
parti fertők s az egész ottani tengerpart időfolytán nagy változáso
kat szenvedtek. A

Caorlei mocsárok alakja a rómaiak ideje óta

teljesen megváltozott, a Velenczei és Chioggai lagúnák csak azért
nem változtak meg annnyira, mert a velenczeiek mindent elkövettek^
hogy a betemetéstől megóvják. A

Comachiói lagúnát a folyóvizek

számtalan töltésforma zátonynyal

(valli) szelték keresztül kasul és

csak itt-ott maradtak meg egyes mély helyek (chiari). Hajdan a
Comachiói laguna a Padusai lagunáig ért, mely Ravennát környezte
csatornahálózattal, most \ez a laguna már be van temetve és Ravenna
szárazon fekszik.
Hajdan a belső lagunákat a nyilt tengertől egy körülbelől 200
km. hossszú földszegély választotta el. E régi partszegélynek marad
ványai

a Velencze

és Comachio környékén való lidók, melyeken

helyenkint nyílások vannak, hogy a tenger vizesahajókalagunákba
bemehessenek. Másutt a régi partszegély nyomai most már a száraz
földön vannak;

ilyenek a Pó hordalékai által előretolt alacsony

félszigeten az éjszakról délre vonuló bnczkák, melyek a Comachiói
fertőben is mutatkoznak, mint a mostani tengerparttal

egyközű töl

tésvonalok. Itt-ott a régi partot fenyő- és tölgyerdők foglalják el.
A mint a folyók hordalékai a természetes töltések mögötti
lagunákat betöltvén azokon át a tengert elérik, ez felkapja az iszapot
és homokot s új földszegélyeket épít. Igy a Pó főágának torkolatától
kezdve három buczkasor vonul dél felé. Ravenna keleti oldalán a
főbuczkához, melyen hosszan elnyúló fenyves szomorkodik, két egy
közű buczkasor csatlakozik.
Ekként növekedik a part s a tenger új meg új földszegélyekkel
jelezi hátrálását. D e néha a tenger ismét foglalásokat tesz, mert az
ottani partvidék lassan sülyed. A

Caorlei mocsárok partja előtt

elnyúló Cartelazzo zátony talán régi lido

volt, most pedig húsz

méternyi mélységben van. Aquilejánál a tengerpartot az ókorban
erdős, népes és műhelyekkel megrakott szigetek szegélyezték, még a
középkorban is a velenczei doge s az aquilejai pátriárka szarvast és
vaddisznót vadásztak a szigeten ; most ezek majdnem egészen eltűn
tek már, csak némi buczkák maradtak meg és a partszélen egyedül

Grado helységnek vannak még lakosai. A régi építmények marad
ványai a mocsárok és tenger fenekén láthatók.
Velenczénél szintén sülyed a partvidék. Artézi kutak fúrása
kor rájöttek, hogy a föld felszíne alatt négy egymásfölött települő
turfaréteg van, s hogy az egyik réteg 130 méternyi mélységben terűi
el. Sz. Márk altemploma, a város régi kövezete, útjai és különböző
építményei már mélyebben vannak, mint a tenger és lagúnák felszine ; a tenger benyomulását csak az gátolja meg, hogy — a feliszapolás fölér a talaj lassú sülyedésével, sőt ezt meg is haladja.
Ravenna talaja szintén sülyed, noha a partvidék ott is terjeszkedik
a tenger rovására.
Folyóvizekben az olasz síkság nagyon bővelkedik. Fő folyója a
Pó (Eridanus, utóbb Padus). Forrásvidékének központja a Monte
Viso, azért forráspatakainak azokat tekintik, melyek a Viso és Granero hegyek közötti hágón támadnak s egymással egyesülvén, nagy
eséssel a Paesana és Saluzzo közötti lapályra sietnek. Itt éjszakra
fordulván a Pó, Montferrato hegyvidékének nyugati oldalán Turinnak tart s ott már hajózhatóvá válik, noha még csak kis hajók jár
hatnak rajta. Abban a legfelső szakaszában beléje ömlenek balról :
a Clusonéval egyesülő Pelicê s néhány más apróbb zuhogó ; jobbról :
a Varaita, a Granával egyesülő Maira s néhány apróbb csermely.
Turinon túl éjszakkeleti s azután inkább keleti irányban folytatja
útját a Pó, hol délre hol éjszakra menő kisebb-nagyobb kanyarula
tokkal, mindig a síkságban marad s domb is alig mutatkozik a
partjain.
F ő mellékvizei az Alpokról rohannak le ; tavaszszal nagyon
megáradnak, nyáron a hómezők és jegesek vizével táplálkoznak, a
hegyekről sok hordalékot szállítanak magokkal a lapályra, itt szá
mos természetes mellékágra és emberkészítette csatornákra oszla
nak s így termékenyítve és öntözve a környező lapályt, a Pó medre
felé kigyódzanak. A síkság általános lejtősödésénél fogva alsó szaka
szukban keletnek fordulnak, még pedig annyival inkább, minél köze
lebb esnek a tengerhez.
Legszámosabbak s legjelentősebbek a baloldali mellékvizek. A
Dora Riparia a Mont-Cenis patakaival egyesülve a Susai völgyben
folyik s mindjárt Turin alatt ömlik a Póba. Rövidebbek a Roccia
Melone és Levanna vizeit egyesítő Kis-Stura s az Iséran vidékéről
jövő Orco. Sokkal nagyobb azután a Dora Baltea, mely a MontBlanc délkeleti oldalán eredő vizekből támad s azután a Nagy-Sz.
Bernát s a Monte-Rosa hómezői és jegesei által táplált patako-

kat földvevén, Ivreánál a lapályt éri és Chivassón alul a Póba sza
kad. A Sesia a Monte-Bosa déli oldalán támad s a lapályon számos
csatornára szakadván, Casalén alítl egyesül a Póval. Az Ortai tó
déli oldalán levő hegyekben eredő Agogna csatornái a Sesia és Ti
cino csatornáival úgy vannak összekuszálva, hogy alig lehet azokat
különválasztani.
A Ticino vagy Tessin Svájczországban támad s a Lago Maggiorén keresztül jut Olaszországba ; a tavat Sesto Calendénél hagyja
el, onnan Oleggióig hajózható, azután szélesen elterülve sok szigetet
és zátonyt képez, miért keleti oldalán hajózható csatornát, a Naviglio
grandét készítették, mely azután két ágra szakadván, Paviába és
Milanóba visz. A Ticino Paviánál egyesül a Póval, ennek legjelen
tősebb mellékvize ; azelőtt Piémont és Ausztria között határfo
lyó volt.
A Ticino és Adda közötti területen a Luganói és Comói tavak
előhegyeiben eredő vizek, az Olona, Lambro stb. természetes elága
zásuknál s a kiásott csatornáknál fogva nagyon bonyolódott hálóza
tot képeznek. Az Adda a Praele hágón eredvén, az Ortler, Vazagia
és Bernina hegycsoportjainak vizeit egyesíti s a Val-Tellinán átfut
ván, a Comói tóba ömlik, mely még más vizeket is fölvesz ; Lecconál
elhagyja a tavat s elsőben változatos, szőlőkben, eperfaültetésekben
gazdag hegy- és dombvidéken, azután a lapályon át kanyarodik a
Pó felé, melyet Cremona előtt ér el. Hajózható, csatornákkal is van
összekapcsolva. Az Oglio az Ortler déli oldalán támad, a Camönica
völgyön foly le, az Iseói tavon áthaladván, a Brescia mellett elmenő
Mellával s az Adamello felől jövő Chiesével egyesül, s Scorzarolánál
a Póba ömlik ; csatorna által a Saridval is van kapcsolatban.
A Mincio az Adamellón támad, felső szakaszát Sarcának ne
vezik, mely a Gardai tóba ömlik, Peschieránál elhagyja a tavat s
kies dombvidéken, azután posványos lapályon kigyódzik tovább ;
Mantuát elhagyván Governolón alul egyesül a Póval. Alsó szaka
szában medre magasabb, mint a szomszédos lapályok, azért erős
töltések közé van fogva. Csatornák mind a Póval mind az Adigével
kapcsolják össze.
A Mincio Lombardiát Velenczétől választja el, a Pónak utolsó
baloldali mellékvize.
A jobboldali mellékfolyók, melyek az Alpokon erednek, szin
tén, bővizüek, ellenben az Apennini hegységről csak jelentéktelen
patakok rohannak a Póba ; esős időben vad zuhogok, száraz időben
majdnem egészen kiapadnak. Legnagyobb jobboldali mellékfolyó a

Tanaro, mely Astitól fogva hajózható; a Tendai hegycsoportban
támad, éjszakra folyván, csakhamar a Piemonti síkságot éri el, Cherascónál a Sturát veszi fel, azután Montferrat hegyvidékén tör át,
Alexandria és Marengo között a Bormidával egyesül s azután a Pá
felé siet.
Az Apennini hegységben erednek : a Scrivia, Trebbia, Nure,
Chiavenna, Arda, Taro s az Enzóv&X egyesülő Párma. Ezek között
leghosszabb folyása a Tarónak van. Guastallán túl keletre a mocsá
ros vidékek kezdődnek, melyeken a folyók számos öntözési és lecsapolási csatorna által összeköttetésben vannak egymással. Igy a
Secchia (Grabellus), a Panaro, a Benő, Idice, Sillario, Santerno és
Senio.
Mindezek a folyók egyközű völgyekben rohannak le Emilia
tartomány síkságára, melyen áradáskor nagy pusztításokat tesznek.
Kivált azok a folyók, melyek Modena, Bologna, Eerrara és Imola
lapályait szeldelik, folytonosan ide-oda csavarognak s áttörve tölté
seiken új meg új medreket vájnak magoknak. A Secchia Modena
várost is romba döntötte. Legveszedelmesebb valamennyi között a
Benő ; az általa a síkságra hordott törmelékréteg nyugatról keletre
menve 30 kilométernyi területen húzódik el. Felette rendetlen járása
van, legkisebb vízálláskor csak egy, legnagyobb áradáskor pedig
majdnem 1,400 köb méternyi víztömeg folyik le medrében másodperczenkint. Vízállása áradáskor némely helyen 9 méterrel maga
sabb mint a partszélein való mezőségek. E században az Apennini
hegység erdőtlenítése miatt a folyó áradásai még nagyobbak és hir
telenebbek. Sokféle szabályozási munkálatokat vittek már véghez,
de maradandó siker nélkül. Elsőben a Póba vezettek, azután megint
keleti irányban készítettek neki medret, hogy közvetlenül a tengerbe
vezessék.
Turintól kezdve a Pónak esése egyenletesen csökken, de del
tája kezdetéig elég nagy. Felső szakasza a Ticino torkolatáig ér,
ettől kezdve már gőzösök is járhatnak rajta ; az Adda torkolatától
kezdve medrében már csak finom homok és iszap van. Partjai ezen
túl mindenütt alacsonyak, a nyílt síkságon egyetlen domb és földhát
sem gátolja kiöntéseit. De mindkét oldalán magas töltések (argini)
vannak, melyekhez hasonlókat csak Hollandiában találunk.
Ugy látszik, hogy a Pó első töltéseit már az etruszkok épí
tették, mert Lucianus úgy szól róluk mint régi építményekről. A ró
maiak gondoskodtak fen tartásukról, de a középkor első századaiban
elhanyagolták és csak a kilenczedik században kezdek helyreállítani ;

1480 táján a munka már készen volt. A városokat könnyű megvé
deni, mert élőtől fogva feltöltött magasabb talajra építették azokat.
Csak századunk elején, midőn a folyó áradásainak színtája mindmagasabbra emelkedett, némely várost is külön körtöltésekkel kel
lett megvédeni, pl. Ostigliát, Grovernolót, Borgofortét stb.
A Pó és mellékvizeinek ártere 1,200,000 bektár, az évi ter
mést e területen 200 millió frankra, a földek értékét nebány milli
árdra becsülik, s ebhez járul még a városok, gazdasági és ipari épü
letek, felszerelések stb. pénzértéke. Roppant vagyont kell tehát megótalmazni a kiöntésektől.
A folytonos védő töltések a folyó mindkét oldalán Cremona
felett kezdődnek, minden veszedelmes helyen haránttöltésekkel van
nak megerősítve, továbbá hátrább még más töltések következnek,
hogy visszatartsák az árt, ha netalán az első töltés átszakadna. Alsó
szakaszukban a Pó mellékfolyói, a' holt ágak s az árvízzel közlekedő
csatornák is töltések közé vannak fogva. A nagy töltések egész hoszsza legalább 1000 kilométert tesz. A folyónak tulajdonképi medre
rendesen csak 200—500 méter széles, de a parti főtöltések (froldo)
2, 3, sőt 6 kilométernyi távolságban vannak egymástól, úgy hogy
aránylag igen széles ártér marad. De ezt nem hagyják míveletlenűl,
nemcsak fűzesek vannak rajta, hanem vetések és szőlők is. A z árte
ret t. i. a közönséges áradások ellen külön töltésekkel biztosítják,
melyeknek másfél méterrel alacsonyabbaknak kellene lenniök a főtöltésnél. Ámde ezt a szabályzatot némely földbirtokos megszegi s
külön töltéseit kelleténél magasabbra építi, s igy a folyó medrét
túlságosan összeszorítván, a közérdeket veszélyezteti. Sőt Arthur
Young és más irók szerint az is megtörtént, hogy az ellenkező par
ton levő töltésben szántszándékkal rést csináltak, hogy a maguk ve
téseit mások rovására megmentsék. Azért áradáskor tilos volt éjjel
a hajózás, csak bizonyos bárkáknak volt az megengedve, s a parti
őrök minden más járműre lőhettek.
A z ártér szélessége felülről,lefelé menve 6 kilométerről lassan
kint 3, 2, sőt 1 kilométerre csökken, s végre a Pó deltájának egyes
ágainál a védő töltések távolsága egymástól csak 300—500 méter.
E z az ártér nem mindig elegendő a megáradt folyónak, mert az ára
dás gyakran 8, 9 sőt 9*^ méterrel magasabb mint a kis vízállás.
Azután még Olaszországban sem fordítanak mindenütt kellő gondot
a töltések jó karban tartására, s tehát ott is gyakoriak a töltés
szakadások.
Csak a jelen században is a Pó töltésein történt szakadások

száma következő volt: 1801-től 1811-ig 2 0 ; 1811—1821-ig 7;
1821—1831-ig 3 ; 1831—1841-ig 11 ; 1841—1851-ig 2 0 ; 1851-től
1861-ig 34; 1861—1871-ig 1 9 ; 1871—1877-ig 38. — 1841-től
fogva a szakadások gyakran úgy történtek, hogy az árvíz áthágott
a töltés koronáján, ez 1871—1877-ig 23 helyen történt. Legnagyobb
kiöntések 1872-ben és 1877-ben voltak. Az előbbi évben az egész
terület, mely a Secchia és tenger között, Mirandolától Comacchióig
elterjed, nagy tengerré változott, melyet éjszak felé csak az Adige
s dél felé a Ueno töltései határoltak. A városok kőfalai és palotái
mint szigetek emelkedtek ki a 3000 négyszög kilométernyi ten
gerből.
Természetes, hogy a nagy töltés-szakadások alkalmával a Pó
néha elhagyja régi medrét s ujat váj magának. De legnagyobb változá
sai a deltájában történnek; ez már 920 kilométernyi távolságban a
tengertől Ostiglia környékén kezdődik, hol a Forsetta nevű ág sza
kad ki a Pó baloldalán s a Tartaróval és az Adige némely ágával
egyesülvén, a Canale-Biancót képezi s azután mint Po di Levante
a tengerbe ömlik. Alább a második elágazásnál jobbra a Po di Vo
lano szakad ki, mely Ferraránál ismét megoszlik s a Po di Primqrót
dél felé ereszti, mely Comaechiótól délkeletre, míg a Po di Volano
attól éjszakkeletre ömlik a tengerbe. A harmadik elágazásnál a Po
di Goro jobbra szakad ki a főágból, melynek neve Po di Maestra
(Po di Venezla, Po grande) ; ez utóbb megint több ágra oszlik.
A rómaiak idejében s egészen a X I I I . századig a delta főága
a Po di Volano volt, azután a Po di Primaro lett azzá, mely nem
messze Ravennátol szakad a tengerbe. Most főág a Po di Maestra.
A delta talaja sok helyen mélyebben fekszik, mint a Pó köze
pes vízállása, Ferrara lapálya is a Pó alatt fekszik. De nem áll, a
mit Cuvier állított, hogy a Pó Ferraránál oly magasan folyik, mint
a házak tetői. Lombardini szabatos lejtméréseiből kitűnik, hogy a
Pó legmagasabb vízállása csak 2. méterrel van magasabban, mint
a várkastély udvara.
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Mióta a Pó minden ága töltések közé van szorítva, azóta a
folyó az áradások alkalmával szállított iszaptömeget leginkább a
tenger szélén rakja le, s deltáját mind kijebb tolja. Kiszámították,
hogy rendkívüli áradások idején 100 millió, egyremásra pedig 46
millió köbmétert tesz a szilárd anyagok mennyisége, melyet egy-egy
évben a Pó a tengerbe szállít. Ennél fogva nem csuda, hógy a delta
növekedése évenkint körülbelől 70 métert tesz, t. i. ennyivel terjesz
kedik a tenger rovására a delta kihajló iszapos félszigete.
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Az Adige (Athesis, Etsch) Tirolban a Malsi fenyéren támad,
az olasz batárt Ala városon alul éri el, déli irányban keskeny völgy
ben foly, melyet néhol magas sziklafalak szegélyeznek ; a Veronai
szoroson (Ohiusa di Verona) kiérvén, nemsokára a síkságra jut, hol
keletre fordul, Veronától fogva délkeleti, azután déli s végre keleti
irányban folytatja útját. A síkságon medre kiszélesedik, partjai posványosak; különböző ágak és csatornák szakadnak ki belőle, így a
Legnagói csatorna, mely a Villafrancánál eredő s a Mincio és Adige
között levő vizeket medrében egyesítő Tartaróba szakad s ezzel
együtt a Pónak egyik ágával, a Canale Biancóval egyesül. Az Adige
deltája különböző ágai kapcsolatban vannak a Pó deltájával.
Hajdan az Adige medre odább éjszakra volt, közvetlenül az
Euganéi hegycsoport alatt ment el, benne most a Frassinei folyócska
folydogál ; torkolata akkor Brandolónál volt. Kr. utáni 587-ben az
Adige átszakasztá töltéseit, s főága a mostani medret ásá magának
s Fossonénél szakad a tengerbe. Utóbb új ágak szakadtak ki dél
felé, így a Bovigo mellett elmenő Adigetto, mely az Adria város ke
leti oldalán való buczkákon áttört. Ekként az Adige deltájának há
lózata mind inkább összebonyolódott a Póéval. A természetes folyóágakat azután szabályozták, töltések közé fogták, zsilipeket is
építettek, s így megkönnyítették a hajózást az egyik folyóból a
másikba.
Az Alpokról az Adriai tengerbe még a következő kisebb folyók
ömlenek :
A Bacchiglione, mely több patak egyesüléséből eredvén, már
Vicenzától kezdve hajózható.
A Brenta, mely Tirolban a Trient közelében levő Caldonazzói
tóból folyik ki, a Sugana völgyön áthaladván, Primolanónál az olasz
határt s Bassanónál a síkságot éri el ; Campo San Martinótól fogva
több hajózható csatorna szakad ki belőle, melyek közöl kettő az Adigével kapcsolja össze, torkolata Chioggiánál van.
A Piave a Karintiai Alpokban nem messze a Dráva forrásai
tól, Auronzo környékén ered, elsőben Bellunón át délnyugatra, azu
tán délkeletre foly, Nervezánál elhagyja a hegyes vidéket, Zentonétől fogva hajózható, Cortellazónál a tengerbe szakad, csatornák által
kapcsolatban van a Livenzával és Síiével.
A csekély Livenza is hajózható, de csak Portobuffolától kezd.
ve ; Caorle közelében a tengerbe ömlik.
Jóval nagyobb folyó a Tagliamento, mely közel a Piave forrá
saihoz a Cadorrei hegyekben ered, elsőben keletre foly, a FelM-\s\
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egyesülvén délre fordul, Pinzanónál a síkságra jut s legott szétága
zik ; Catisanától fogva hajózható.
Mindezek a folyók tavaszszal nagyon megáradnak, gyakran
kiöntenek s a síkságon ide-oda bolyonganak új medret ásva s a régit
elhagyva. Roppant sok szilárd anyagot szállítanak magokkal, melyet
a tengernek parti áramlása nyugat felé hord, s ebben az irányban
tetemesen nő a partszéle. A

Piaje most nyugatnak forduló nagy

ívet ír le, hajdan egyenesen délre folyt Serravalle és Ceneda városo
kon át ; nem tudni, mikor zárta el egy hegyomlás a régi ágyát s
kényszerítette, hogy

nyugatra

forduljon a Cordevole medre felé,

melyet most egészen a tengerig követ. Egyik legrakonczátlanabb
folyó a Brenta, s ez legtöbb gondot okozott a velenczeieknek, kik
nek attól kellett tartaniok, hogy a lagunákat és lidók nyílásait horda
lékaival betemeti. A paduaiak s más partmelléki lakosok érdeke azt
kívánja, hogy a Brenta minél egyenesebb és rövidebb folyással érje
el a tengert, hogy szintje alább szálljon s kiöntései megszűnjenek.
Ellenben a velenczeiek minél távolabb akarták tartani a folyót az ő
lagunáiktól, melyektől lételök függött. A z érdekek ez ütközéséből
véres háborúk is támadtak, élethalál harczot vívtak ; a velenczeiek
győztek s legott hozzáláttak

a Brenta

eltávolításához.

Azelőtt

ennek torkolata Fusinánál volt. Most új mederbe, a Brenta nuovába
vagyis Brentonébe terelték a folyót, utóbb a Brenta nuovissimát
készítették s így arra kényszeríték a folyót, hogy a lagunákat meg
kerülje s a Bacchiglione és más apróbb vizekkel együtt Brandolónál
szakadjon a tengerbe, néhány kilométerrel éjszakra az Adige torko
latától. Ámde ekként a Brenta folyása jóval hosszabb, tehát esése
csekélyebb lett s ennek következtében medre feliszapolódott s áradá
sainak magassága nőttön nőtt. A gátszakadások oly gyakran fordul
tak elő, hogy 1859-ben végre kénytelenek voltak folyását 16 méter
rel megrövidíteni, s azt a Chioggia melletti lagunába vezetni.
Hogy lagunáikat a velenczeiek minden feliszapoltatástól meg
óvják, az Isonzótól a Brentáig való összes folyókat egy nagy csator
nába akarták egyesíteni s a lagunáktól délre a tengerbe vezetni. D e
ezt a nagy tervet végre nem hajthatták, mert a tenger parti áramlása
betömte a lidók nyilasait. A porto di Lido csakugyan járhatatlanná
lett, s a velenczeiek kénytelenek voltak főhadi és kereskedelmi kikötőjöket odább délre

a

Malamoccói nyílásba áttenni, melyet nagy

kőtöltések védenek a beiszapoltatás ellen.
A Pó deltájától s a Comacchiói laguna körcsatornájától délre
csak apró parti folyócskák vannak ; ilyenek : a Faenza mellett elha29*

ladó Lamone, a Forlit érintő Montone, mely több ágra oszolván
Ravenna mellett ömlik a tengerbe, a Cesenát éritő Savio, a Pisciatello és Màrecchio. E folyócskák is gyakran megváltoztatják medreket, úgy hogy most azt sem lehet biztosan meghatározni, melyik
volt közülök a Rubico, mely hajdan Itália határát jelölte s melyen
Caesar átkelve felkiáltá: »Alea jacta est« ! Talán a mostani Fiumicvno az, mely a Pisciatellóval egyesülve Riminitől éjszakra 16 kilomé
ternyi távolságban a tengerbe szakad.
Felső-Olaszország fő folyóinak viszonyait a következő kimuta
tásból ismerhetjük meg : *)
A folyó neve.

Folyásának
hossza

Környékének
kiterjedése

Legnagyobb
Közepes
vízmennyisége vízmennyi
másodpercz. sége másodp.

Tagliamento

170 kilóm.

2,590 • kilóm.

89 köbm.

Livenza

115

»

2,690

100

1,000

»

Piave

220

»

4,100

1,000

»

Brenta

160

60
159

Bacchiglione

113

Adige

410

Po

672

Benő

180

Tanaro

27.

Bormida

15.3

»

2,304 »
1,600

6

1,036

»

78

770

12,200 »

220

2,500

1,720
33

7,000
1,521

135

1,700

70

1,000

69,382
»

1,500 köbm.

»

5,000

»

7,984 »

»

2,190

»

Az olaszok nemcsak a folyókat szabályozni, kiöntéseiket elhá
rítani törekszenek, nemcsak töltéseket építenek, hanem a vizet
földjeik termékenyítésére és öntözésére is felhasználják. Nincs Euró
pában ország, melyben annyi és oly jól szerkesztett fő- és melléköntö
zési csatorna volna, mint éjszaki Olaszországban, főleg pedig Piemontban és Lombardiában. Már a középkor közepe táján kezdtek öntö
zési és lecsapolási csatornákat készíteni. Milano már a X I I . század
végén készítette a Gr an Naviglio nevű csatornát, mely mind öntö
zésre mind hajózásra szolgál s a Ticinótól 50 kilométernyire a váro
sig ér ; még nagyobb csatornát vezettek ki az Addából, t. i. a Muzzát ;
utóbb ugyancâak az Adda vizét a Martesana csatornába vezették be.
Még hosszabb csatornák a Milánót Paviával összekapcsoló Naviglio,
meg a Cavowr-csatorna, mely Turinon alul Chivassónál ágazik ki a
Póból, s 80 kilométernyi hosszú útjában Vercelli, Novara vidékeit
s a Lomellina lapályt öntözi, 8 folyón halad keresztül. 64.400,000
frankba került. Nevezetes még az Adigéből kiágazó Veronai csa
torna is.
*) Annuario Statistico Italiano, Anno 1881.

A Muzza csatornán 61, a Naviglio Grandén 51, a Cavourcsatornán 110 s a Martesanán 26 köb-meter viz folyik le másodperczenkint.
Nemcsak a folyókat, banem a források vizét is felhasználják az
öntözésre, s ennek köszönhető, hogy Lombardia rétjein, évenkint
nyolczszor is lehet kaszálni a füvet. A Pó medenczéjében mestersége
sen öntözött területek kiterjedése körűbelől 12,000 • km., s az öntö
zésre másodperczenkint fordított vízmennyiséget 1000 köb méterre
becsülik, mi a folyók összes átlagos vízmennyiségének majdnem egy
harmadrésze.
A Pó medenczéje Európának legnagyobb kertje, felette ter
mékeny talajjal és sűrű népességgel ; sehol sincs annyi város, palota
tanya, nyaraló, kertiház, csatorna, árok, út és ösvény. A föld apró
telkekre van felosztva, a szántóföldek négyszög alakúak, mesgyéiken
gyümölcsfák, eperfák és szilfák vannak ültetve, melyeken a szőlő
felkúszik s füzérekben húzódik egyik fáról a másikra. A lombozat
alatt búza, kukoricza és más gabna, mindenféle főzelék és takarmány
terem. Ezeket az árnyas terűleteket nyílt lapályok váltják fel, me
lyeken a vizenyős rizsföldek terűinek el. Dombos és hegyes vidéken
minden lejtő és hegyoldal nagy gondosan terraszozva van, az óriási
lépcsőkhöz hasonlító terraszokon az olaj-, füge-, eper- és mandolafa
s a szőlőtőke díszlenek. A lapályos vidékeken, különösen Emilia
tartományban sok és jeles kendert termesztenek; Ferrarától Bolog
náig augusztusban mindenütt a kenderkúpoknak ezüstfényes fehér
sorai ragyognak az út szélén, s a merre a szem belát a messze föl
deken. A kender ott 3 m. magasságra is nő.
Minden talpalatnyi föld meg van mívelve, évenkint kétszer is
aratnak ugyanazon a földön, a kukoriczát rendesen a búzaföldekbe
vetik az aratás után. Csekélyebb gondot fordítanak az állattenyész
tésre ; általán véve házi állat aránylag kevés van, mert a földet nem
annyira ekével mint inkább ásóval és kapával mívelik. Tehát túl
nyomó a kertmívelés. A vad állatok a síkságból úgyszólván már
egészen eltűntek, a környező hegyekben is nagyon megfogytak. Min
dent lelövöldöznek és elfogdosnak, még az apró éneklő madarakat
is, nemcsak a szalonkát, fürjet és rigót, hanem a fecskét és fülemilét
is. A Lago Maggiore szélein, Tschudi szerint, évenkint vagy 60,000
éneklőmadarat ölnek meg, Bergamóban, Veronában, Chiavennában,
Bresciában millió számra fogdossák és öldösik.
Bort sokat termesztenek, de az többnyire közönséges silány
bor; csak Asti környékén és Monferrato dombjain, valamint a síksá-

gon magában emelkedő Sau Colombauói begyen terein jobb bor.
Helyenkint híres sajtot készítenek, kivált Parma és Lodi környékén.
Az összes gazdasági termékek pénzértékét két milliárd frankra be
csülik.
A terület természeti viszonyai szerint megkülönböztethetjük a
hegyes és dombos vidéket s a síkságot. E különböző vidékek szerint
más a talaj minősége s más az éghajlat. A szerint nemcsak a földmivelési mód s a termesztési ágak kölönböznek, hanem a földbirtoki
viszonyok is. A hegykoszorú magas völgyeiben a földbirtok, az erdők
és legelők többnyire az illető községek közös birtokát tették, s a
közös birtoklást még most sem sikerűit mindenütt egyéni birtokká
tenni. Még most is a hegyi lakók legnagyobbrészt közösen bírják a
havasokat, de a mellett mindegyik gazdának meg van a maga saját
telkecskéje is, egy-egy rétecskéje, egy-egy sziklája, melyet kertecskévé alakított át. A magas hegyek aljában elterülő dombos vidéken
már nagyobb birtokrészletek, majorságok vannak, de a ki míveli, az
rendesen nem tulajdonos, hanem csak feles, ki a termés felét a bir
tokosnak köteles adni s más terhekkel is meg van róva. A síkságon,
hol a töltések és csatornák építése és fentartása nagy költséggel jár,
a föld, noha apró telkekre van osztva, majdnem kivétel nélkül egyes
nagy birtokosok s a városiak tulajdona, a földmívesek jobbára csak
szegődött munkások. Altalán véve Olaszországban az önálló parasz
tok és kis földbirtokosok száma nagyon csekély, s a Pó síkságában
aránylag legcsekélyebb. Azért tulaj donképi falvakat sem találunk
ott, a vagyonos emberek, az iparosok és földbirtokosok a városokban
élnek, a bérlők, felesek és mezei munkások pedig elszórva az illető
telkeken, majorságokban, tanyákon laknak. Sehol sincs annyi kis és
nagy város, mint a Pó síkságában. A mezei nép, a munkások rend
kívül dolgosak, takarékosak és mérsékletesek ; felette kevéssel
érik be.
Az éghajlati viszonyok *) a földmivelésre nézve nagyon ked
vezők. A sok álló- és folyóvíz, a tavak, folyók, csatornák s a tenger
miatt a levegőnek nyirkossága mindig tetemes. Az éjszaki széles
ségnek 45-dik foka majdnem épen a közepén szegi a Pó medenczéjét, azért éghajlata kiválóan mérsékelt. Azonban korántsem olyan
kellemetes, mint minőnek az olasz éghajlatot magunknak rendesen
képzeljük. Nemcsak a magasabb fekvésű hegyes vidékeken, hanem
*) L. L'Italie économique en 1867., Florence, 1867.; Itália economica
nel 1873. Borna, 1874.

a síkságon is nagyon ingadozik a légniérséklet ; a nyár forró, a tél
hűvös s a havi és napi változások is nagyon érezhetők. Az uralkodó
szeleknél fogva az Alpok aljában s kivált a délre nyíló völgyekben
az éghajlat egyenletesebb és enyhébb, mint a síkság közepe táján ;
pl. sokkal kellemetesebb a Lago Maggiore, a Comói és Garáai tavak
nál, Bresciában és Veronában, mint Milanóban és Paviában. A ten
ger melletti városokban a légmérséklet változásai szintén csekélyeb
bek, mint a beljebb eső helyeken. Különben az Apennineken át kell
mennünk Terracináig, sőt Nápolyig, hogy a magasztalt olasz éghaj
latot s a szubtropikus növényzet illatait élvezhessük. Felső-Olasz
országban az éghajlatnak egészben véve földségi jelleme van, azért
a szélsőségek tetemesek. Legtöbb helyen a leghidegebb és legmele
gebb hónap közepes mérsékletei 22—25 C. fokkal különböznek;
majdnem mindenütt Januarius a leghidegebb s Julius a legmele
gebb hónap. Az őszi hónapok közepes mérséklete valamivel maga
sabb, a tavaszi hónapoké pedig valamivel alacsonyabb, mint az évi
közepes mérséklet. Pl. a következőket soroljuk fel :
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A megfigyelt legnagyobb meleg és legnagyobb hideg közötti
különbségek sokkal nagyobbak ; a legnagyobb megfigyelt meleg volt
Luganóban 36. Milanóban 36. , Veronában 3 5 . , Bolognában
39.5 °C, a legnagyobb hideg pedig ugyanazon városokban — 8 . ,
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Eső általán véve egész felső Olaszországban legtöbb az őszi,
legkevesebb a téli hónapokban esik ; az Alpok aljában az évi eső
mennyiség egyremásra 1,500, a síkság közepe táján 800—900, a Pó
es Apennin közötti vidéken pedig 600—700 milliméter. Legnagyobb
évi esőmennyiséget Tolmezzóban, s Tagliamento felső völgyében
figyeltek meg, t. i. 2,088 millimétert. A hegyes vidékeken gyakoriak
a zivatarok és záporok, melyek miatt a folyók hirtelen megáradnak.
A Pó medenczéje magas hegyek közé zárt, a nyugati Alpok
aljától szahályosan lejtősödő s keletre nyíló völgy, azért a légáram
lásokat eltereli útj okból. Onnan van, hogy benne leginkább két szél
uralkodik : a nyugati s a keleti, vagyis inkább délkeleti. Az Alpok-

ról leszálló nyugati szél száraz, heves és erős ; elhajtja az alföld
gőzeit és ködéit ; ellenben a délkeleti szél vagyis a scirocco az Adriai
tenger felől fúván, nedves tikkasztó s rendesen esőt hoz. Sokkal rit
kább az éjszakkeleti szél (grecale), mely a Karniai és Júliai Alpo
kon át jut a síkságra ; az teljesen száraz és szép időt hoz.
A levegő egészben véve egészséges, még Velenczében és Chioggiában is, mert a lagunákat a tenger járja és felfrissíti s az Alpok
ról jövő szél is elhajtja a rosz kigőzölgést. Ámde Ravenna, továbbá
Ferrara, Mantua környékein s Milano kerületében a rizsföldeken
egészségtelen a levegő. A betegségeket részint az elégtelen táplál
kozás is okozza. Az Alpok némely keskeny völgyében sok golyvás
és hülye van, Aosta környékén majdnem minden nő golyvás.

III.
Felső-Olaszország lakosai, városai.

Éjszaki Olaszország nagyon sűrűn van népesítve, kivált a
lapályos'vidékeken sok ember lakik. Egyremásra több mint 119
lélek lakik egy-egy • km. területen.
A lakosság legnagyobb része a mezei gazdaságból él ; az ipar
hajdan jobban virágzott, mint most, de néhány év óta újabb és
örvendetes lendületet vett. Baj, hogy a gyáripar egyik alapténye
zője, t. i. az olcsó tüzelőszer nincsen meg. Az erdők régóta ki van
nak pusztítva s most az építkezésre szükséges fát sem szolgáltatják ;
kőszén pedig alig van éjszaki Olaszországban. Leginkább a víz hajtó
erejére szorulnak, s azért a gyárak és műhelyek, főleg az alpi völ
gyek torkolatánál vannak.
Hajdan Lombardia és Velencze városaiban kivált a selyem,
bársony, arany és ezüst szálakkal szőtt kelmék, szőnyegek, tükrök s
mindenféle üvegárúk gyártása virágzott; a selyemtermelés meg
selyemárúk készítése, a papir- és bőrgyártás s Velenczében az üveg
árúk készítése még most is nagyon jelentős. A bányászat csekély,
csak némi vasbányák vannak ; de a márvány, gnájsz, gránit és agyag
bányák sok munkásnak adnak foglalkozást és keresetet. Még többen
foglalkoznak a hajózással és halászattal. Legnevezetesebb halászati
hely a Comacchiói laguna, hol évenkint roppant sok halat fognak.
Sokan szülőföldjükön nem találnak elegendő keresetet s kény
telenek más vidékeken és a külföldön keresni munkát. Kivált a friau-

liak, bergamóiak, piemontiak s a Lago Maggiore környékéről valók
nagy számmal költöznek ki hazáj okból : Francziaországban,az osztrák
tartományokban és hazánkban keresnek és találnak munkát. Nálunk
olasz munkások nemcsak a vasutak, köz- és magánépületek építésé
nél, hanem még a Tisza szabályozásánál is dolgoztak és dolgoznak,
mert ügyességök, szorgalmok és takarékos életmódjok miatt szívesen
látják őket a vállalkozók.
Felső Olaszország ősi lakosai liguriaiak, pelaszgok, etruszkok,
gallok és kelta-kimberek voltak. Ezekhez járultak a római hódítók
és telepítvényesek, kik a római nyelvet és műveltséget honosíták
meg. A középkor első századaiban germán népek, gótok, vandálok,
herulok, áraszták el a Pó lapály ait. A germán hódítók kisebbségben
voltak s hamar beolvadtak az elrómaiosodott benszülött lakosságba.
A friauliak aránylag legerősebben vegyültek a német s utóbb a szláv
elemmel, úgyihogy szójárásuk is tetemesen külömbözik a többi olasz
nyelvjárásoktól. Az Alpok déli oldalán s a síkságban volt német gyar
matokból leginkább két vidéken maradtak meg némi nyomok, t. i. a
» Tizenhárom « s a »Hét közseg« kerületeiben. Az előbbi kerület Vero
nától éjszakra, nem messze az Adige bal partjától,az utóbbi pedigBassanótól éjszaknyugatra a Brenta völgyét szegélyező hegycsoportban
fekszik. Mindkét kerület lakosai teljesen elolaszosodtak már, német
eredetüket csak kék szemük és szőke hajuk árulja el. Különben völ
gyeiket már a velenczei köztársaság ótalma alatt és megbízásából
védelmezték a németek beütései ellen.
A franczia elem sokkal erősebb és szívósabb. Az Aostai völ
gyet a Gran Paradiso és Monte Bosa között, a Doria Biparia, Clusone és Pelice s a Varaita völgyeit túlnyomóan francziák népesítik,
a Pinerolo környékén lakó valdensek szintén francziák. De mosta
nában az olasz nyelv ott is előnyomul és hátra szorítja a francziát.
A sok kis és nagy város közöl némelyeknek már a természet
jelölte ki helyét s határozta meg jelentőségét. Mindenütt, hol a kör
nyező hegyeken keresztül át- és kijárás van a nagy síkságra, hadi
és kereskedelmi tekintetben jelentős központ keletkezett, mely annál
jelentősebb, minél több 'út találkozik az illető helyen. A rómaiak az
Apennini hegységen át az Adriai tengerig nagy hadi és közlekedési
útat építettek, ez a »via Flaminia« ; ott a hol ez út a tengerpartot
elérte, Ariminum, a mai Bimini. épült, mely a bejárást Felső-Olasz
országba őrizte. Onnan két fontos út indult ki : egyik a tengerpart
mentén éjszaknak, Bavennának tartott, a másik pedig az Apennin
hegység éjszaki aljában éjszaknyugati irányban vonult el Piemon-

tig. Ez a »via Aenselia«, mely még most is Piemout és az Adriai
tenger között a fő közlekedési út s melyről az egész tartományt ne
vezték el. — Midőn Olaszország több külön államra 'volt szakadva,
Bologna, Ferrara, Piacenza emelkedőnek nagy jelentőségre, mint a
mely városok a síkság déli bejárásánál, vagy a Pó nevezetes átkelői
nél feküdtek Piemontban Alessandria nyert nagy jelentőséget, mert
közel fekszik a Tanaro és Bormida összefolyásához a lapályban, mely
számtalan csatának volt színhelye. A határos országokból az Alpo
kon átvivő utakat minden völgyben őrizte és elzárta egy-egy vár
vagy megerősített helység; ilyenek: Vinadio a Stura völgyében,
Château-Dauphin vagyis Castel-Delfino a Varaita völgyében, Pinerolo a Clusone völgyében, Fenestrella odább éjszaknyugatra ugyan
abban a völgyben, Susa és Aosta (Augusta Caesarorum) a Dora
lseparia és Dora Baltea völgyeiben stb.
Olaszország határát a Brenner hágón való átjárásnál, az
Adige völgye mentén, védi legkevésbbé a természet. A Gardai tótól
délre, a Mincio és Adige között elterülő lapályt legkönnyebben tá
madhatja meg az ellenség. Itt esett meg a legtöbb csata, itt folyt a
legtöbb vér : Castiglione, Lonato, Rivoli, Solferino, Custozza tanús
kodnak róla. Az osztrákok az Adige völgyének biztosítása végett a
hires várnégyszöget, Verona, Peschiera, Mantua, Legnago erősségeit
építették; annak is ingyen jutottak birtokába az olaszok.
A rómaiak óta mindenfelé épültek útak, melyek Felső-Olasz
országot a szomszéd tartományokkal s a külfölddel összekapcsolják.
Az Adriai tenger mindig nyitva volt előtte, s Velencze sokáig ural
kodott rajta. Most az Ápennini hegységet szegő vasutak FelsőOlaszországot a Thürrhéni tengerrel is összekapcsolják, t. i. Genuával, Savonával, Speziával. A Mont-Cenisi, Brenneri, Szemeringi,
a Sz.-Gotthardi s más vasutak a szomszéd országokkal könnyítik
meg a közlekedést.
Minél több útvonal találkozik valamely helyen, annál nagyobb
az ő jelentősége, annál virágzóbb a kereskedése és ipara. E tekintet
ben legjelesebb városok : Turin, melyben à Mont-Blanc-tól a Col di
Tendáig az Alpokon át valamennyi út találkozik; Milano, hol a
Szimplon, Sz.-Gotthárd, Bernardino, Splügen, Julier, Maloja és
Stelviói hágókon át vivő útak egyesülnek ; Bologna, mely a Bécs,
Paris, Marseille és Nápoly felől jövő vasutak központja.
Éjszaki Olaszország állami viszonyai az idő folyamában gyak
ran változtak; a középkorban sok önálló köztársaság keletkezett,
melyek lassankint elenyésztek. Végre az egész terület a következő

országokra szakadt : Piémont (Pedemontium) herczegségre, mely a
Szardíniái királyságnak fő alkotó része volt ; Monferrato herczegségre ;
Lombardiára és Velenczére, melyek királyság czimével az osztrák csá
szársághoz voltak kapcsolva; Parma meg Piacenza és Modena
herczegségekre s Romagnára, melyek utóbb Emilia nevezete alá fog
laltattak.
Piémont nevezetes városai :
Turin, olaszul Torino, mint római gyarmat Augusta Taurinorum, Szardínia királyságnak s 1865-ig az egyesűit Olaszországnak
fővárosa volt. A Pó baloldalán, 215 m. magas szép layályón fekszik,
melyet nyugat felől az Alpok, kelet felől a Monferratói dombozatok
szegélyeznek. Éjszaki oldalán a Dora Riparia, keleti oldalán a Pó
folyik el, a két folyó itt egyesül, mindkettőn szép hidak vannak, a
Dora Ripariából egy csatorna a városon keresztül vonul. Turinnak
egészen újkori jellege van ; azt vélné az ember, hogy Berlinben vagy
valamely gombamódra hirtelen támadt éjszak-amerikai nagy város
ban van, ha ott közelben az Alpok havas csúcsai nem integetnének.
Utczái szélesek, egyenesek, egymást derékszögben szegik, közterei
tágasak ; a lakóházak egész utczákban egyenlően épitvék, 4—5 eme
letesek, számos erkélyekkel, boltíves folyosókkal, erősen kiszökő
tetőkkel és ormokkal. A nagyobb paloták többnyire a X V I I . és
X V I I I . századból valók. Sem a magánházaknak, sem a középületek
nek nincsen olasz jellegök, a templomok díszesek, de művészeti
tekintetben ki nem tűnnek. A Keresztelő Sz. János tiszteletére épült
főtemplom egyik kápolnájában, mely fekete márványból való harmincz oszlopon nyugszik, az izzadságtörlőt (il santo sudatorio) őrzik,
melyet a hagyomány szerint Veronika a megváltónak nyújtott. A
Madama palota az egyetlen épület, mely négy hatalmas saroktor
nyával a középkorra emlékeztet. A királyi palota 1660-ban épült,
utóbb megnagyobbíttatott. Nagyon diszes épület a központi pálya
udvar, mely a város délnyugati szélén fekszik ; előtte terűi el a szép
Piazza Carlo Felice. A köztereken túlságosan sok képszobor van.
— Legszebb és legnépesebb utczák : a Via di Po és Via di Borna ; az
utóbbi a központi pályaudvart a Piazza S. Carlóval, Carignano szín
házzal, Piazza Castellóval, melyen a palazzo Madama fekszik, to
vábbá a Piazza reáléval, a királyi várpalotával s a székesegyházzal
kapcsolja össze. Nagyon szép utczák a Via Dora grossa és Via
Nuova is. A város bástyáit szép sétahelylyé alakították át, melyről
elragadó látvány esik a városra és környékére ; de az erős fellegvá
rat a város délnyugati oldalán meghagyták.

Turin megszűnt az olasz királyság fővárosának lenni, mind
azonáltal a királyi udvar elköltözése óta nemcsak nem hanyatlott,
hanem inkább gyarapodott ; mert a tudomány, a művészet, kereske
dés meg ipar jeles központja. Egyeteme, tudományos és művészeti
gyűjteményei, fegyvertára nagyon hiresek, Akadémiája, mely 1759ben alapíttatott, egyik elsőrendű olasz tudós társaság. Gyáraiban és
műhelyeiben mindenféle selyemárúkat, gyapjúszöveteket, szőnyege
ket, ékszereket, bőröket, papirt stb. készítenek. Lakosainak száma
253,000.
Turin környéke nagyon szép, kivált a várostól keletre emelkedő
dombsor igen kies, nyaralókkal és kertekkel, részint erdővel is van
fedve; a legmagasabb tetőn a híres la Superga kolostor fekszik,
melyet Viktor Amadeus herczeg a francziákon 1706-ban nyert
győzelmeért háladatosságból szűz Mária tiszteletére építtetett. A
pompás templom az egész környék dísze, az előtte való terraszról
gyönyörű kilátás esik az Alpokra, kivált a Monte Viso szabályos
kúpjára. Az altemplom a királyi család sírboltja.
A távolabbi környéken Moncalieri, mely vasúti csomópont,
Chieri, melynek 12,900 lakosa van, és Carignano szintén kedves
mulatóhelyekűl szolgálnak, és sok szép nyaraló van határaikban.
Odább délre esnek: Carmagnola, tetemes selyemtermeléssel, az
Apenninek fő útjánál ; Ttaconigi, k. várral, selyem és más gyárakkal ;
Brd, a szarvasgomba-termesztés főhelye ; Saviglano ; Fossano kavi
csos földháton, fellegvárral, selyem, posztó és karton gyárakkal;
Saluzzo, a Viso előhegyeinek menedékes lejtőjén, bőr, vas, kalap és
selyemgyárakkal; Busca, a Maira szép völgyében, mely Piémont
paradicsoma.
A Clusone völgyében Pinerolo és Fenestrella megerősített he
lyek fekszenek, az előbbinek régi vára gyakran állami börtönül szol
gált ; a völgy felső vidékén Luserna, Perosa, San Martino és Clusone
helységek a valdensek székhelyei.
Cuneo, a Stura és Gesso között elterülő háromszögletű terraszon fekszik, melyen Valdieri füstölgő kénes vizerei folydogálnak,
tetemes kereskedést és ipart üző város, 22,000 lakossal. Valdieri-né\
látogatott fürdő, márvány- és vasbányák vannak. Hőforrásokat
Vinodoli-nál is találunk.
Mondovi három dombon épült város 16,600 lakossal; Millesimo, Montenotte és Dego, I. Napoleon győzelmeiről híresedtek el ;
Acqui (Aquae Statiellae) a Bormida mellett, nagyon meleg hővizekkel ; Cherasco ; Alba sok palotával és villával, selyemgyártással ; Asti

(Hasta Pompeja) a Tanaro mellett, 33,300 lakossal, határában jeles
bor terem.
Rivoli, kies vidéken, sok villával ; továbbá Susa (hajdan Segusium, mint Kottius székhelye) a Dora Biparia völgyében ; Susánál
az Augusztus tiszteletére épített diadalkapu némi maradványai még
láthatók ; itt a Mont Genévre és M. Cenis hágókon átmenő utak
találkoznak ; az előbbi utat még Fort Exilles, az utóbbit pedig Fort
Brünette védi.
Rivarolo, az Orco folyónál; C'hivasso, közel az Orco és Pó
egyesüléséhez; Caluso odább éjszakra; Ivrea (hajdan Eporedia)
a Dora Baltea mellett, régi várral, mely most állami börtön ;
Fort Balt odább éjszaknyugatra, a Dora Baltea völgye fölött
uralkodó erősség ; Aosta (Civitas Augusta vagyis Augusta Praetoria), a Kis- és Nagy Sz. Bernát útjainak kulcsa, gyönyörű
vidéken, sok római műemlékkel (diadalkapú, szinház, híd) ; Courmayeur a Mont-Blanc arjában, fürdővel, hőforrásokkal, közelében
ezüsttartalmú ólomérczeket aknáznak; Biella, Ivreától éjszak
keletre, posztógyárakkal; Vercelli, a Sesiánál, már a rómaiak
idejében virágzott ; Casa le Monferrato főhelye, nem messze a Sesia
torkolatához, erős várral ; Valenza odább délkeletre ; Alessandria, a
Tanaro és Bormida egyesülésénél, mocsáros lapályon, szépen épült
élénk város, 62,500 lak., híres erősség, melyet a lombard városok I.
Fridrik német császár ellen 1168-bán építettek; gúnyosan » Szalma
város «-nak neveztetik. Alessandria vára a Tanaro bal oldalán fek
szik, a Bormida oldalán pedig Marengo falut találjuk, melynél I.
Napoleon 1800-ban az ausztriai hadsereget megverte.
Novi, Tortone, Voghera a Pávia és Gesso közötti vasút mellett ;
Bobbio a Trebbia mellett, hol az ir származású Kolumban hithirdető,
614-ben híres benczés monostort alapított.
A Pótol éjszakra esnek: Novara 33,100 lakossal, az Agogna
folyócska mellett, termékeny vidéken, egy dombon, hol Badetzky
1849-ben marcz. 24. a szard hadakat megveré; Varallo a felső
Sesiánál, híres bucsúhely. Azon a vidéken a Monte Rosa felől levo
nuló völgyekben néhány német falu van ; lakosaik bányászattal
foglalkoznak, Vallisz svajczi megyéből költözködtek oda a X I V . és
X V . században ; Cressonay és Alagna a jelentősebb helységek, az
utóbbinak lakosai minden tizedik évben egyszer bibliai történetekből
színi előadásokat tartanak, olyformán mint Felső-Ammergau-ban,
Bajorországban.
Domo d' Ossola (Oscella) a Toce völgyében, melyet a Simploni

út követ, élénk kereskedéssel ; Pallanza a Lago Maggiore éjszaki
oldalán benyúló földnyelven, szép kilátással ; Arona, odább délre, a
tó nyugati oldalán, Sz. Károly roppant bronsz szobrával.
Lombardia az Alpok, Lago Magiore, Ticino, Gardai tó, a
Mincio és Pó között terjed el. Éjszaki hegyes részében sok festői és
termékeny völgy van, vasérczek, ásványos források is vannak ott;
egyik legszebb vidéke a Brianza, mely a Lambro és Adda között
terűi el s a Comói tó két ágát egymástól elválasztó földcsúcscsal vég
ződik. Nagyon szép az Adda völgye vagyis Valtellina és sok mellék
völgye is. A talaj majdnem mindenütt termékeny, búza, tengeri,
rizs, bor, gyümölcs, olaj, len bőven teremnek. Az ásványország vasat,
rezet, márványt, barnaszenet szolgáltat ; az iparágak közöl kivált a
selyemgyártás virágzik.
Nevezetes városok :
Milano, »la Grande« ( = a nagy), hajdan Mediolanum, németül
Mailand, a tartomány fővárosa, Olaszországnak egyik legjelesebb vá
rosa, mely lakosainak számát tekintve, mindjárt Nápoly után követke
zik ; kereskedelmi tekintetben csak Genua előzi meg, az ipar és tudo
mány tekintetében talán egyik olasz város sem éri el. Egyhangú,
de nagyon termékeny lapályon fekszik az Olona és Lambro
folyócskák között, azon a vidéken, hol a Lago Maggiore és Comói
tó felől az utak találkoznak, majdnem egyenlő távolságban a Pótol
s az Alpok tövétől. A római császárok idejében már igen népes
és fényes város volt, a longobárdok idejében hanyatlott, de azután
ismét felvirágzott, a német császárok ellen nagy hadsereggel küz
dött, I. Fr-idriktől megaláztatott és leromboltatott, de nemsokára
ismét felvirágzott. Hajózható folyója nem volt, tehát három nagy
csatornát épített magának, t. i. a Naviglio Grandét, Naviglio di
Paviát és Naviglio della Martesánát, melyek a várost az Addával,
Ticinóval, Lago Maggioréval és Póval kapcsolják össze.
Milánónak kerek alakja van, a belvárost körben menő csatorna
övezi, köröskörűi a külvárosok csatlakoznak, melyeket bástyák és
gesztenyefa sorok szegélyeznek^ az egészet pedig széles körút veszi
körül platánfa sorokkal. Tizenegy, jobbára diadalívforma kapu van
a külső körúton, melyek felől egyenes, széles útczák a külvárosokon
át a belvárosba visznek. Ebben az utczák többnyire szűkek és szeg
letesek, de mindenütt tiszták és nyájasak, jobbára gránit koczkákkal
burkolvák. Általában Milano szabályosan, újkori ízlésben van építve,
házai téresek, magasak és szellősek, köztük sok a díszes palota,
mindenütt a jóllét, jó ízlés, szorgalom és ipar jelei mutatkoznak.

Építőanyagúi rendesen a tégla szolgál, de az előkelő épületekre
sok márványt, gránitot és csillámpalát is használnak. A belváros
központja azelőtt a Piazza de' Mercanti (kereskedők piacza) volt,
most a mellette levő Piazza del Duomo (a székesegyház tere) a vá
ros legszebb köztere. Legszebb utczák : a Corso Vittorio Emanuele,
Via Torino, Principe Umberto, Alessandro Manzoni, s a Corso di
Porta Romána.
A Római kapu (Porta Romana) a város délkeleti sarkán van,
az éjszaknyugati oldalon a Szimploni kaput (Porta Sempione)- ta
láljuk. Ezt I. Napoleon a római diadalkapuk mintájára kezdé épít
tetni az osztrák hadseregen nyert győzelmei emlékére, bukása után
az osztrák uralkodás idejében 1838-ban fejezték be s az »Arco della
Pace« nevét ruházták rája. Egészen fehér márványból van építve
és sok szoborművel ékesítve ; az igen nagy Piazza d' Armi-ra (Fegy
vertér) nyílik, melynek éjszaknyugati oldalán az I. Napoleon által
épített körszinalakú Arena, délkeleti oldalán pedig az egykori herczegek, a Visconti-k és Sforzá-k várkastélya fekszik. A Porta Vercellina közelében a Corso Magentánál a dömések kolostorát találjuk
(Santa Maria delle Grazie), mely most katonai laktanya ; e kolostor
refektoriumában van Leonardo da Vinci hires festménye, mely az
Ur vacsoráját ábrázolja ; az egész éjszaki falat foglalja el. Odább
délkeletre a belváros nyugati szélén Sz. Ambrus (S. Ambrogio) ba
zilikáját találjuk, mely nagyon sok régi műemléket foglal magában,
egyes részei a I X . századból valók ; benne koronáztattak a vas ko
ronával a lombard királyok és német császárok.
De Milánónak leghíresebb szentegyháza a dóm, mely a belvá
rosnak majdnem kellő közepén áll ; Giovanni Galeazzo Visconti ve
tette meg alapját 1386-ban ; majdnem 600 évig építettek rajta, öszszesen 190 különböző építőmester vezetése mellett. Teljesen most
sincs kiépítve. Roppant nagy, jobbára fehér márványból való épület,
melynek egyes részei nagyon különböző modorra vallanak ; inkább
nagysága és szobrászati diszítményeinek rendkívüli gazdagsága által
tűnik ki, mintsem építészeti szépsége által. Belseje öt hosszanti és
három harántos hajóra van osztva 52 pilér által ; hossza a főkapu
tól a köröndig 148 m., a harántos hajók tengelyének hossza 88 m.,
a keresztkupola tetejének magassága 62 m., főtornyának magassága
108 m. Lapos márvány fedelét 98 gót tornyocska s ugyanannyi
bronsz képszobor ékesíti ; az összes képszobrok száma meghaladja
a 6000-et. A dóm fedeléről gyönyörű kilátás esik a városra, Lom
bardia áldott lapályára s az Alpok hatalmas lánczolatára, melyet az

Ortlertől a Monte Rosáig tekinthetünk át ; a nagy távolságban ködlő
Apennineket is láthatjuk. A fedél tornyai, gúlái, tornyócskái és kép
szobrai erdeje fölé emelkedik a középső kupola, melynek tetejére
márvány lépcső vezet fel.
A dóm terén van az érsek palotája s a királyi palota. A pa
loták között legnevezetesebb a Brera, mely hajdan a jezsuiták kol
légiuma volt, most a nemzeti könyvtár és obszervatórium, a szépmű
vészetek akadémiája, a képgyűjtemény s a régiségtár vannak benne
elhelyezve. Mindezen gyűjtemények nagyon gazdagok és becsesek.
Még gazdagabb a »Biblioteca Ambrosiana«, melynek első emeletén
szintén képgyűjtemény is van.
Mellőzzük a többi templomok, paloták és gyűjtemények felso
rolását, még csak a nagyszerű színházat (teatro della Scala) s a fő
kórházat említjük meg, melynek homlokzata 450 méter hosszú,
továbbá a közkerteket (Giardini publici) s az új temetőt (nuovo
Cimiterio).
Milano éjszaki Olaszország fő kereskedelmi és ipari városa,
kivált selyemárúi és ékszerkészítményei híresek. Népessége 322,000
lélekre rúg.
A város környékén a Casa Simonetta arról híres, hogy benne
a pisztolylövés 30-szor és többször is viszhangzik. Délkeletre Marig
nane* esik, hol I. Ferencz franczia király 1515-ben győzelmeskedett.
Magenta nyugat felé esik, a véres csatáról hiresedett el, melyben a
franczia és piemonti egyesűit hadsereg 1859-ben az osztrák hadakat
megverte. Legnano, odább éjszakra az Olonánál fekszik ; itt veretett
meg I. Frjdrik német császár 1176-ban a milánóiaktól. Monza, Mi
lánótól éjszakkeletre a Lambrónál fekszik, régi város, a lombard
királyok székhelye volt, székesegyházában az úgynevezett vaskoro
nát őrzik, ez azonban aranyból van, csak belsejében látható egy kes
keny vas karika, mely állítólag Krisztus keresztfájának egyik sze
géből készült. Monza élénk iparos város, 28,000 lakossal.
Cassano, Treviglio, Caravaggio, Crema, Melegnano és Binasco
mind kis városok Milano közelében a lapályon. Erdekesebbek azon
városok, melyek a tavaknál s az Alpok aljában fekszenek. Ilyen Como,
mely a róla nevezett tó nyugati ágának alsó végénél, termékeny dom
boktól övezett szép vidéken fekszik, gazdag, jól épített, iparos
város, kivált selyemiparral foklalkozik, 25,600 lakossal. Épületei
között legnevezetesebb a püspöki székesegyház. Érdekes a mellette
levő Broletto, azaz városháza is, mely 1215-ben készült el.
Lecco, mely a tó másik keleti ágának végénél fekszik, szintén

iparos kis város, vas-, pamut- és selyemgyárakkal. Varese, a hason
nevű tónál, Comótól nyugatra esik, nagyon kellemes vidéken fekvő,
nyaralókkal környezett kis város.
Bellaggio ott fekszik, hol a Comói tó két ága kezdődik, környéke
gyönyörű. Menaggio és Gravedona a tó nyugati oldalán a fő helyek.
Colico, a Comói tó keleti oldalán, az Adda torkolatától délre,
a Stelviói és Chiavennai utak egyesülésénél. Chiavenna, odább
éjszakra, a Mera völgyében, szépfekvésű, olaszias modorban épített
kis város, magas kőházakkal, környékén az eper, gesztenye és fügefa
buján terem, szőlőhegyek is vannak. Itt a Mera völgyén leereszkedő
Splügeni út az Engadinból jövő Malojai úttal találkozik.
Sondrio a felső Adda völgyének fő helye ; Bormio, a Stelviói
hágó déli oldalán, piszkos, de szép fekvésű kis város, meleg for
rásokkal.
Bergamo, Monzától éjszakkeletre fekvő régi város, mely ugy
van építve, mint a legtöbb város közép és déli Olaszországban, t. i
az óváros egy hegyen, az új város pedig a hegy aljában a lapályon
épült. Ezt az iparosok, kereskedők és földmivelők népesítik. A
»Strada Vittorio Emanuele« eléggé meredekül húzódik fel a hegy
oldalán a felső városba, mely egészen ószerü, bástyákkal, kőfalakkal
van kerítve, de bástyái most szép sétahelylyé vannak átalakítva. Az
egyetlen egyenes tér a felső városban a hegy tetején való Garibaldi
tér, a városházával s a Brolettóval, melyben most a könyvtár van
elhelyezve. Bergamo kivált a selyem- és gyümölcstermelésben tűnik
ki, lakosainak száma 39,700.
Bergamóból meglátogathatjuk az Iseói tavat, melynek partjain
Pisogne a főhelység ; az Oglio mellett fekvő Palazzolón át pedig a vas
úton Bresciába jutunk.
Brescia (hajdan Brixia) a Melle és Chiese völgyei között
emelkedő Monte Maniva déli farkán fekszik, a középkorban Lombar
dia egyik legnépesebb városa volt, utóbb Velencze birtokába jutott ;
iparos város, fegyverei, kései, vas- és aczélárúi, bőr és ötvös-készít
ményei híresek, lakosainak száma 60,700. Bégi és új dómja, város
háza a nevezetes épületek "közé tartoznak ; gyűjteményei is gazda
gok, nevezetesen a »Museo patrio«, »Museo Civico«, a városi könyv
tár stb. A hazai múzeum régiségeket foglal magában, melyek egy
1820-ban kiásott régi Herkulesz- vagy Jupiter-templomban vannak
elhelyezve.
Kelet felé folytatván utunkat, Lonatón át Desenzanóba jutunk,
mely a Gardai tó délnyugati sarkánál fekszik ; odább éjszakra a tó
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nyugati oldalán Sah, Toscolano és Gargano a jelentősebb helységek ;
keleti oldalán Garda jelentéktelen helység fekszik, ettől délre Peschiera esik, mely meg van erősítve. Desenzano és Peschiera között
nyúlik be a tóba a gyönyörű félsziget, melynek neve Sermione.
Peschierától dényugatra Solferino falu esik, Castiglione közelében,
hol 1859 jun. 24-kén a véres csata esék meg, melyben az ausztriai
hadak az egyesűit francziai és szard hadaktól megverettek.
Mantova (németül Mantua), az alsó Minciónál fekszik, ott hol
az nagy mocsárrá szélesedik ki, úgy hogy köröskörűi vizzel van körül
véve ; zsilipek segítségével az egész környékét el lejaet önteni. E
mocsárok nagyon megnehezítik a városhoz való közeledést, de azon
kívül mindenféle erősítési művek is védik ; ezeknél fogva Mantova
éjszaki Olaszországnak legnagyobb s legnehezebben megvívható erős
sége. Éjszak felől a városba egy nagy töltésen lehet jutni, mely a
nagy mocsárt két részre osztja, ezeket más töltés meg hidak ismét
felezik. A tulajdonképeni város egy szigeten fekszik, csinosan van
építve ; a külvárosok is meg vannak erősítve. Lakosainak száma a
katonai őrségen kivűl 28,100. Középületei közöl Sz. Endre és Sz.
Péter templomai, a herczegi palota, a palazzo del Té s a Liceum
említendők; az utóbbiban egy könyvtár és régiségi gyűjtemény vanMantova nagyon régi város, keletkezését az etruszkoknak kö
szönheti, Vergilius szülővárosának nevezte, mert a szomszédos An
des helységben (most Pietole) született. Leginkább a Gronzágák
uralkodása idejében virágzott a város, mikor a szépművészetek egyik
jeles központja volt. A z ausztriai hadak sokáig védelmezték I. Na
poleon ellen, végre is ez foglalta el. A mocsárok a várost az ellensé
ges megtámadások ellen ugyan védik, de ártalmas kigőzölgéseik
által az ostromlók és védők életét egyaránt veszélyeztetik.
Cremona, Mantuától nyugatra, szintén az alföldön fekszik,
még pedig a Pó egyik holt ágánál ; aránylag nagy területet foglal
el, népessége 32,000 lélekre rúg ; székesegyháza mellett áll a harang
torony (campanile), mely 120 m. magas, s Lombardia legmagasabb
tornya.
Odább éjszaknyugatra az alsó Addánál Pizzighetone fekszik,
mely kis erősség; ettől éjszaknyugatra Lodi esik, melyet rőtszakállú
I. Fridrik német császár alapított, 25,800 lakossal; környékén a
marhatenyésztés meg sajtkészítés virágzik. Kissé odább nyugatra
Lodi Vecchio fekszik, a hajdani »Laus Pompeja« helyén.
Pacia, Milánótól délre, nem messze a Ticino és Po egyesülé
sétől fekszik, ószerű modorban van építve, egykor a lombard királyok

székhelye volt, most leginkább tudományegyeteméről hires, melyet
I V Károly német császár alapított ; lakosainak száma 30,000.
A várostól éjszakra, 8 km. távolságban híres kartauzi kolostor
(Certosa di Pavia) fekszik, melynek gyönyörű temploma van.
Peschierától keletre

Verona esik, mely északi

Olaszország

egyik legérdekesebb városa. A z Adigénél fekszik, ott, hol a folyó a
hegyek közöl a lapályra ér s délnyugatról éjszakkeletre s azután
ismét délnyugatra kanyarodván, egy délre s egy éjszakkeletre irány
zott ívet képez. A város főrésze a folyó jobb oldalán, az éjszakkeleti
kanyar két ága között terűi el, a bal oldalán való városrész ötszögletű s éjszak felé hegyekre támaszkodik. A z egész várost köröskörűi
bástyafalak, tornyos kapuk és árkok veszik körűi s nagyobb távol
ságban még külön erődítési művekkel van védve. A folyó bal oldalán
levő kastélyok és bástyaköröndök dombokon épültek. Ekként kettős
erősítési öv veszi körűi Veronát s a hozzá való közeledést meg a
folyó átkelését még távolabb eső művek is védelmezik. Tőle délke
letre Legnago fekszik, ugyancsak az Adige folyónál, ez is meg van
erősítve, de sokkal kisebb és jelentéktelenebb erősség. Verona, Leg
nago, Mantova és Peschiera képezték a hires várnégyszögöt, mely
nek erősítésére az ausztriai kormány tömérdek sok pénzt és fárad
ságot fordított, s melyet aztán 1866-ban mégis kénytelen volt Olasz
országnak az egész tartománynyal együtt átengedni. *)
Verona leghosszabb és legszebb utczái : a Strada di Porta Stupa,
mely a hasonnevű kapunál kezdődik, éjszakkeleti irányban mint
Corso Cavour Santa Anastasia templomáig s a folyóig húzódik ;
továbbá a Corso Vittorio Emanuele, mely a Porta Nuovánál, a köz
ponti pályaudvar közelében kezdődik s éjszakkeleti irányban a
Piazza Vittorio Emanuelen át haladván mint Via Nuova a Piazza
d' Erbére és tovább a folyóig, a Ponte nuováig (uj hid) visz. A v á

:

ros szíve és legszebb része a Piazza d^Erbe (Zöldségtér) és Piazza
dei Signori (Urak tere) körül van. Ott találjuk a legdíszesebb köz*) Az osztrák kormány kivált az 1854 — 1859-diki években igen sok pénzt
vesztegetett az olasz városok megerősítésére. Piacenzára, mely Lombardiához
sem tartozott, 7 millió frtot költöttek, s a Magentai csata után önkényt odahahagyák, mivel állítólag jelentéktelen erősség ; Pizzighetone-ra az Addánál több
mint 4 millió frtot költöttek, utóbb abból is önkényt kitakarodtak. Borgofortéra, a Pónál való hídfftre Mantova közelében, a hatvanas évek elején 5 millió
frtot fordítottak s 1866-ban néhány órai ágyuztatás után odahagyák. Bovigót
1866-ban erősítették meg, egy millió frtot fordítottak rá, s mikor az erősítési
mű elkészült, »hadműködési tekintetekből « ismét légbe röpítették.

épületeket s a legélénkebb népmozgalmat. Az Urak tere egészen
márványnyal van kiburkolva ; közepén Dante márvány képszobra áll.
Egy köz onnan a Santa Maria Antica templomához és a della Scala
(Scaliger) család gót modorban készült nagyon díszes síremlékeihez
visz. A Piazza Vittorio Emanuele (azelőtt Piazza Brà) legnagyobb
nevezetessége a keleti oldalán emelkedő római amphitheatrum
(Arena), melynek belseje úgy szólván még teljes épségben van, a
köröskörül 45 sorban futó kőpadok látása valóban tiszteletparan
csoló ; 25,000 ember fér el rajtuk. Mellette nyugat felé a városháza,
vele szemben pedig a fővárta áll.
Yerona a rómaiak idejében éjszaki Olaszország egyik legszebb
é& legnépesebb városa volt, Catullus és Vitruvius születtek benne ;
később Detre, a keleti gótok királya, székelt egyik várában. A X I I .
század elején Verona a német császárok ellen hadakozó városok
szövetségének tagja volt, 125 esztendőn át a della Scala nemzetsé
get, 1405-ben Velenczét, 1814-től fogva 52 esztendeig Ausztriát
uralta. Polgári lakossága 68,700 lélekre rúg.
Veronától délkeletre Villafranca s ettől éjszakra Custozza falu
esik, mindkét helység a legújabb idő eseményei által lett híressé ;
Villafrancában III. Napoleon és I. Ferencz József az előleges békét
köték meg, mely az 1859-diki háborúnak véget vetett; Custozzánál
pedig 1848-ban és 1866-ban az ausztriai hadak győzelmeskedtek.
Veronából a vasút Vicenzán és Padovan át Velenczébe visz.
Vicenza a Bacchiglione mellett, igen termékeny, kertekben és szőlő
hegyekben bővelkedő vidéken fekvő, nyájas város, sok díszes épület
tel, 39,500 lakossal. Attól éjszakkeletre Bassanót találjuk, a Brentánál, 13,300 lakossal. Padova Vicenzától délkeletre ugyancsak a
Bacchiglione folyónál fekszik, hajdani neve Patavium, jelzője »la
dotta« (a tudós). Bégi nevezetes s műemlékekben gazdag város, a
rómaiak idejében virágzó és vagyonos város volt, T. Livius ott szü
letett 50-ben Kr. e. A középkorban a Carrara család uralkodása
alatt virágzott leginkább ; tudományegyeteme már 1222-ben alapít
tatott. Legrégibb része négyszögletű területet foglal el, mostani alakja
háromszöghez hasonló ; sánczok és bástyák övezik, a Bacchiglione s
a belőle és a Brentából kiszakadó csatornák szeldelik. Főtere a
Piazza d' Erbe, melyet díszes épületek és sok műemlék ékesít ; kü
lönös említést érdemel a városháza (palazzo della Bagione), mely
ben 80 m. hosszú, 27 m. széles s 24 m. magas terem van. Közel a
városházához két más tér van, t. i. a gyümölcspiacz s a »Piazza
deli' Unità d' Itália « , melyen a kapitányok egykori palotája, a

Carrarák székhelye, fekszik s melyet azért azelőtt Piazza dei Signorinak neveztek vala. Sokkal nagyobb tér a Piazza Vittorio Emanuele,
melyen szép sétahely van. A templomok közöl legnevezetesebbek : a
dóm s az előtte levő baptiszterium, az egyetemi templom, a Santa
Giustina, és Sz. Antal temploma. A város népessége 72,200 lé
lekre rúg.
Paduától délnyugatra Abano és Battaglia, az Euganei hegyek
leghíresebb fürdőhelyei. Még odább délre esik a tornyokkal és kő
falakkal övezett Este, ószerű kis város, a róla nevezett herczegi csa
lád ősi fészke. Ettől délre, az Adige jobb oldalán, Rovigo nagyobb
város fekszik, ettől keletre pedig Adriát találjuk, mely ősrégi etruszk
város volt ; még a X I I . században is virágzott mint tengeri város,
most pedig jelentéktelen helység, mely jókora távolságra esik a
tengertől.
Paduát elhagyván a vasúton csakhamar Mestrét érjük el, mely
a velenczei lagúnák nyugati szélén fekszik. Itt kezdődik a majdnem
6 km. hosszú s 222 íven nyugvó vasúti híd, mely a lagunán át Velenczébe visz, s melyet Malghera várda védelmez.
Velencze (olaszul Venezia) a vénetektől, kik Olaszország éj
szakkeleti tartományában laktak, származtatja nevét. E tartományt
különböző barbár népek pusztítgatták a IV. század kezdetétől fogva,
azután a hunok, gótok, herulok, longobárdok áraszták el ; a lakosok
a szomszédos lagúnák szigeteire menekültek s ott települték le né
hány kis helységet képezve. A tengerre szorulván, hajózással, halá
szattal, kereskedéssel foglalkoztak. 697-ben közös herczeget (dux,
dogé) választanak magoknak ; ez a Piave és Livenza torkolatai kö
zötti szigetkén, Eracleában székelt; 742-ben Malamocco, 811-ben
pedig Riva alta vagyis Rialto lett a dogék székhelye ; Alexandriába
vetődött hajók Sz. Márk tetemeit hozták Riajtóba, ezt kőfalakkal
vették körül s igy az lett a keletkező tengeri város központjává, Sz.
Márk evangélista annak fő védőszentje, a szárnyas oroszlán pedig
jelképe volt. A város mindinkább népesedett, halászata, ipara, ke
reskedése gyarapodott ; lassankint teljes önállóságra és független
ségre emelkedett s a bizanczi császárok részéről mind nagyobb ked
vezményekben részesült. Belsőleg mind szilárdabban szervezkedett,
kifelé pedig mindinkább terjeszkedett. A dogé mellett a,köztársaság
igazgatásában eleintén két tanácsos s a segédkezésre fölkért polgárok
(pregati vagyis pregadi) vettek részt, lassankint az egész hatalmat
az előkelő nemes családok ragadták magokhoz s a népet minden
befolyásból kizárták. A végrehajtó hatalmat a Kis tanács (Consiglio

minore) vagyis a signoria gyakorolta, melynek tagjai a doge, a prcgadi-k, hat tanácsos és a három főtörvényszék (Quarantia) elnökei
voltak. Azonkivűl volt egy Nagy tanács (Maggior Consiglio), mely
480 tagból állott. Ennek kebeléből vették a 11 választót, kik a dogét
választották meg. A Nagy tanács tagjait eleintén szabadon választ
hatták az előkelő polgárok közöl, de 1296 óta új családok nem ju
tottak többé az Aranykönyv névjegyzékébe s tehát a Nagy tanács
tagjaivá sem lehettek, a hivatalok pedig ezekből töltettek be. E sze
rint a köztársaság alkotmánya egészen arisztokrácziai jellemet öl
tött, s minden hatalom egy zárt testület birtokába került. A dogék
s a többi tisztviselők ellenőrzésére s az elégületlenek fékentartására
a Tizek tanácsa rendeltetett, mely a titkos rendőrség hatalmával és
korlátlan büntető joggal ruháztatott fel.
Ily szervezet mellett Velencze hatalma egyre növekedett ; a
keresztes háborúk idejében, mikor Dandolo doge a konstantinápolyi
császárságot 1204-ben felforgatá, hatalma tetőpontjára emelkedett.
Hadi és kereskedelmi hajói az egész Földközi tengeren uralkodtak ;
az Adriai tenger egészen velenczei tengerré lett. Tömérdek sok mű
kincs és roppant gazdagság halmozódott össze Velenczében, mely a
világforgalom központja volt. A dogé minden évben Krisztus égbemenetelének napján Bucentoro hajón kiment az Adriai tengerre s
ezt, a pápai gyűrűt dobván beléje, e szavakkal jegyzé el magának :
»Desponsamus te mare in signum veri perpetuique dominse«, s ez
nem volt üres szertartás. De a büszke köztársaság hatalma és gaz
dagsága már a X V I . századtól fogva hanyatlani kezdett, részint
belső okok, részint külső események miatt. Amerika s az Indiába
való tengeri útnak fölfedezése következtében a világforgalom szín
helye megváltozott, a Földközi tenger elvesztette egykori jelentősé
gét, a törökök is sokat ártottak Velenczének. Mindezeknél fogva ez
már a X V I I I . században haldoklani kezdett, I. Napoleon 1797-ben
a végdöfést adta meg neki. Ipara, kereskedelmi jelentősége mindin
kább csökkent, lakosai elszegényedtek, a népesség egyre fogyott, sok
ház és palota elpusztult. 1866-ban Velencze az olasz királysággal
egyesíttetett ; ámde hazafias reményei és" vágyai, úgy látszik, nem
fognak teljesülni. Sok palota még most is el van hagyatva s pusztu
lásnak indult, más paloták vendégfogadókká lettek, némelyekben
szegény emberek laknak. Mindazonáltal Velencze nagyon érdekes
város, régi dicsősége még nem tünt el egészen; jelzői ezek voltak:
»La dominante, la ricca, saggia e signorile«, azaz uralkodó, gazdag,

bölcs ós úrias, az utolsót némileg még most is megérdemli ; fényes,
úrias város még most is.
Velencze a Piave és Brenta csatornázott torkolatai között esö
lagúnák éjszaki szélén fekszik ; e szigetes lagúnák 520 • km. terű
letet foglalnak el, hosszuk éjszakról délre több mint 55, szélességök
7—14 km. A sík tengertől keskeny földszegély, feltorlódott homok
buczkák sora (lidi) választja el, melyet a hullámok rombolása ellen
részint óriási töltések és kőfalak (murazzo) védenek, pl. Palestrina
és Sottomarina szigeten. Öt nyilas (porto) szakasztja meg a lidókat
s ezeken át közlekedik a tenger a lagunákkal. A Malamoccói nyilas
Velenczétől délkeletre s a Lidói a várostól éjszakkeletre oly széle
sek és mélyek, hogy nagy tengeri hajók is bemehetnek rajtuk.
A szigeteket, melyeken a város épült, 3. km. széles tengerág vá
lasztja el a szárazföldtől. A város 118 kisebb-nagyobb szigeten három
szög alakjában terűi el, melynek hossza 4130 m., szélessége 1210 m.,
egész kiterjedése pedig 7. • km Közlekedési útjait és útczáit 157
csatorna képezi,melyek minden irányban húzódnak el; főútúla3470 m.
hosszú, 45—72 m. széles és 4. —7 m. mély Nagy csatorna (Canal
Grande) szolgál, mely két nagy kanyarral a várost átszeli s azt keleti
és nyugati részre osztja. Ennek délnyugati oldalán egy sokkal széle
sebb és mélyebb csatorna, a Canal della Giudecca húzódik el ; ez a
kés pengéjéhez hasonlító Giudecca szigetet választja el, melynek
keleti csúcsa előtt S. Giorgio Maggiore szigete fekszik. A Canal
grandén a híres Bialto hidon kivűl még két más hid van, 15 helyen
pedig kompon lehet rajta átkelni. A legszebb paloták a Nagy csa
torna két oldalán vannak. A többi fő és mellékcsatornák közöl néme
lyek be vannak boltozva, ugy hogy száraz utczát képeznek, de ezek
nagyon keskenyek ; a legtöbb csatorna mellett a házak közvetetlenűl
a víz szélén állanak, vagy csak az egyik oldalon van keskeny, vagy
kissé szélesebb parti út vagyis utcza ; ott tehát szárazon lehet járni
s azért a csatornák át vannak hidalva mindazon helyeken, a hol ily
utczák egymást szegik. Összesen 390 hid van ; ezek a középen oly
magasak, hogy alattuk a kecses sajkák, a gondolák, akadály nél
kül elmehetnek, tehát mindkét oldalokon kőlépcsők vannak. Azért
még a szélesebb utczákon sem lehet kocsival járni. A csatornák és
kisebb nagyobb utczák hálózata oly bonyolódott, hogy az idegen
ember nem egy könnyen igazodik el ; éjszaka még az ott lakók is
könnyen eltévednek, ha gyalog járnak. A Nagy csatornán gőzhajó is
járhat, a többi csatornákon csak kisebb-nagyobb evezős sajkák, a
gondolák és bárkák közlekednek, A gondolázás, kivált a Nagy csa5

5

5

tornán nagyon kellemes, nyári holdvilágos estvén órákig andaloghat
az ember a vizén szelíden rengve. A tenger dagálya és apálya felfrísíti a csatornák vizét, mindazonáltal a mellékcsatornák vize néhol
nagyon szemetes és bűzhödt. A közönséges házak rendesen csak
téglából épültek, de a palotákon és- templomokon sok márványt és
más becses kőanyagot is látni. Nagy gondot kivált a homlokzatok,
ormok, lépcsők és kémények építésére fordítottak. A paloták belső
berendezése jobbára fényes, noha nem mindig kényelmes. A talaj
merő iszap, azért az épületeket 3—9 m. mélységre bevert tölgyfa
czölöpökre s a föléjök rakott veresfenyő gerendákra kellett alapozni,
az alapzat porczellán vakolattal összeragasztott márványlapokból
készült, még pedig oly magasan, hogy a legmagasabb vízállás
fölé érjen.
Velencze hajdani gazdagságát és hatalmát kiváltképen a sok
nagyszerű templom és palota hirdeti. A templomok belseje rendesen
nagyon díszes, s feltűnően sok síremlék van bennök. Minden templom
előtt kisebb nagyobb köztér (campi) van ; összesen 13 7 nagyobbacska
és 159 kis köztér van; »piazzá«-nak azonban csak Sz. Márk terét
nevezik. Néhol kertekre is találunk ; a város éjszaki oldalán, a vas
úti állomás mellett a Botanikus kert s a »Giardino Papadopoli«, a
város délkeleti sarkán pedig a Népkert (Giardini publici) van.
A város életének és fényének központja Sz. Márk tere, mely
kelet-nyugati irányban mint hosszúkás négyszög terűi el, s melyhez
dél felől a tengerre nyiló Piazzetta, azaz Kistér csatlakozik. Ez közel
esik a Canal Grande torkolatához ; mindjárt az elején két, 16 m.
magas, gránit-oszlop emelkedik, melyeket 1120 táján Szíriából szállí
tottak oda s 1380-ban felállítottak; az egyiken a velenczei köztársa
ság czimere, a másikon Sz. Tivadar képszobra látható. Jobbra
vagyis a Kistér keleti oldalán a »Palazzo ducale«, a doge palotája
emelkedik, mely egyike a legfényesebb és legcsodálatosabb építmé
nyeknek, benne a bizanczi, arab és gót építési modor van egyesítve.
Tereméinek díszítése felette gazdag. Első emeletéből a Ponte de'
Sospiri (a sóhajok hidja) az állami börtönbe visz, melyet az ólomte
teje miatt ólomkamarának neveztek. Ott, hol a Sz. Márk terével
összeszögellik, a roppant vastag s 99 m. magas, idomtalan harang
torony (Campanile) emelkedik, melyről az egész várost és környékét
áttekinthetjük. A Sz. Márk terének déli oldalán s a doge-palotától
éjszakra Sz. Márk temploma áll, Velencze tulajdonképeni nemzeti
szentsége, a dogék állami szentegyháza s 1807 óta az érsekpatriárka
székesegyháza. Egy építményen sem tükröződik oly nagyszerűen a

hatalmas köztársaság egész középkori történelme, mint c szentegy
házon, a maga oszlopaival, szobraival, ivezeteivel, kupoláival, mozaik
képeivel s bizanczi, arab, román és gót díszítményeiveL Hossza 76.
m., szélessége az elején 51. m., a keresztnél 62. m. A főhomlokzat
nak öt díszes kapuja van, ezek az előcsarnokba nyílnak. A főkapu
felett a híres négy ókori rézöntetű ló van felálítva (Lüzippusz
lovai), melyeket 1204-ben a velenczeiek Konstantinápolyból vittek
el, hova az V. században Chioszból kerültek vala.*) A templom előtt
három magas árboczfa áll czedrusfából, ezekről lobogtak hajdan a
három meghódoltatott királyság, t. i. Cziprus, Kandia és Morea
lobogói; most ünnepnapon az olasz királyság zászlóját szokták
azokra felhúzni.
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A templom Sz. Márk terének keleti oldalán áll, vele szemben
annak nyugati oldalán az új palota fekszik, melyet I. Napoleon az
olasz alkirály számára építtetett, 1810—14-ben; a tér két hosszant
oldalán azon nagy paloták vannak, melyekben hajdan az úgyneve
zett procuratorok laktak, s melyeket azért még most is »Prokura
tie «-knek neveznek, az éjszaki oldalon az ó, a déli oldalon az új
Prokuratie fekszik ; az utóbbihoz a Piazzetta felé a könyvtári épület
(Liberia) csatlakozik. Az új palota, új Prokuratie és könyvtár most
a király palotája ; az ó Prokuratie magánosok birtoka. Az utóbbi
nak keleti oldalán a harangtorony emelkedik, kissé odább a pátri
árka palotája esik.
Az említett díszes épületektől van környezve Sz. Márk tere
mely tehát Olaszország legszebb köztere, olyan mint nagyszerű te
rem, fehér márvány és fekete trachit koczkákkal van burkolva, hosz.
sza 176, szélessége 56—82 m. Az a legkedveltebb sétahely, kivált a
nyári estvéken éjfélig mulatnak ott, s a gáz- é§ holdvilágnál az épü
letek még szebbek, még festőibbek, úgyszólván költőibbek, mint nap
pal. Szép sétahelyűi szolgál a Piazzetta felől keletnek elhúzódó ten
gerpart is, melyet a Szlávok partjának (Riva degli Schiavoni)
neveznek.
A sok templom közöl kivált a következők említendők még :
Santa Maria della Salute, Giovanni e Paolo, del Redentore Guidecca szigeten, San Giorgio Maggiore a hasonnevű szigeten.
A város egykori uralkodásáról a tengeren' különösen a nagy*) Sz. Márk temploma s általában Velencze építményei és műemlékei
többi közt a következő munkában vannak lçirva : » Guida Artistica e storica di
Venezia e délie isole circonvicine, Venezia, 1881.«

szerű arszcual tanúskodik, mely úgyszólván külön városrészt foglal
el, körülete 3 km. A kötélverő műhely 300 m. hosszú, 22 m. széles
és 10 m. magas. Nagyszerűk a hajóépítő műhelyek (cantieri) s a
hajómedenczék (darsena) is ; ezekben 32 nagy és 54 kis hajó fér el.
A hajóépítésen kivűl más iparágak is virágoztak Velenczében
és környékén ; némely iparág még most is virágzik, nevezetesen az
üveggyártás, a mozaik és filigrán művek készítése. Tudományos és
művészeti intézetei közöl különösen említendők : Sz. Márk könyvtára,
mely nagyon gazdag, a szépművészetek Akadémiája, a központi le
véltár, mely a S. Maria dei Frari kolostorában van elhelyezve.
Velencze népessége 133,000 lélekre rúg, a szegények száma
aránylag nagyobb, mint más olasz városokban.
Ejszakkelet felé Murano esik, mely az üveggyártásról hires ;
ez hajdan sokkal virágzóbb volt, mint mostanában, de az üveggyön
gyök és hasonló üvegárúk készítése még mindig jelentős. Burano,
Mazzarbo és Torcello hajdan élénk kereskedést űztek, most legin
kább csak szegény halászok laknak ott. Chioggia most Velencze kör
nyékén a legélénkebb és legnépesebb város, híd által össze van kap
csolva a szárazfölddel, lakosainak száma 28,000.
Treviso szintén élénk város 31,300 lakossal, az alsó Silénél
fekszik ; közelében Altino falu helyén a rómaiak idejében igen népes
és virágzó Altinum feküdt.
Conegliano és Pordenone kis városok a vasút mellett, Udine a
selyemtermelés főhelye Friaulban 32,000 lakossal ; szomszédjában
fekszik Campo Forraló falu, melyről a Napoleon és Ausztria között
1797-ben kötött békét nevezték el. Belluno, Tolmezzo és Pontéba már
a hegyek között fekvő helységek. Palmanuova Údinétől délkeletre
esik, közel a határhoz fekszik, kis erősséggel, mely igen szabályosan
van építve csillagformára.
A Pó és Appenninek között elterülő Emília tartomány fővá
rosa Bologna, mely kövér termékeny lapályon a Ueno és Savena fo
lyók között fekszik. Mint Felszína az etruszkok régi gyarmata, utóbb
a gall bojusok fővárosa volt, 190-ben Kr. e. római gyarmattá lett s
Bononia nevét kapta, Augusztus idejében szép virágzásnak indult,
a középkorban Nagy Károlytól új kiváltságot kapván, mindinkább
gyarapodott. Tudományegyeteme mind a császárok, mind a pápák
részéről sok kedvezményben részesült s már 1140 óta a jogi tudo
mányok leghíresebb székhelye volt ; tanulóinak száma 12,000-re rú
gott. Polgárainak villongásait a pápák arra használták fel, hogy azt
az egyházi államba kebelezték be, de bizonyos kiváltságokat meg-

hagytak neki. Határának termékenysége miatt kövérnek (crassa),
egyeteme miatt tudósnak (dotta) nevezték. Egyeteme most is hires,
ipara és kereskedelme is jelentős, népessége 123,300 lélekre rúg.
Bologna azon olasz városok közé tartozik, melyek a középkori
jellegből még ki nem vetkőztek. Alakja majdnem kör, vagyis inkább
szabálytalan hatszög ; bástyafalak veszik körül, melyeknek 12 kapujok van. A kapuk felől majdnem sugárosan húzódnak el az útczák
a város közepe felé ; közülök legszebbek az éjszaknyugati oldalon a
Strada di San Felice, a délkeleti oldalon a Strada San Stefano és
Strada Manzini, az éjszakkeleti oldalon a Strada di Luigi Zamboni
s az éjszaki oldalon a Strada di Galliera. A többi utczák, kivált a
város közepe felé, nagyon szűkek, szabálytalanok és sötétek. A há
zak is komor külsejűek. De azért sok díszes templom és palota van
Bolognában s a középületek általában nagyszerűek. A Piazza Vittorio Emanuele a legszebb köztér, majdnem a város közepén terül
el, nyugati oldalán a Palazzo publico emelkedik, melyben a városi
hivatalok vannak, éjszaki oldalán a Palazzo del podestà van, vele szemben a Zecca, a két palota között a Piazza Nettuno (Neptunus)
köztere fekszik. Közelében van a székesegyház. A Mercato di Mezzo
egyik legélénkebb utcza, ez visz a híres két ferde toronyhoz, az
egyik a Tőrre Asinelli 78 m. magas, a másik a Tőrre Garisenda
csak 40 m. magas, de még ferdébb. — Az Academia di belle Arti
egy hajdani jezsuita kolostorban van, képgyűjteménye nagyon jeles.
Bologna környéke kies, sok kerttel és villával van ékesítve.
Bolognától éjszaknyugatra a tartomány főútjánál és a vasút
nál a következő jelentős városok fekszenek : Modena, Reggio, Parma
és Piacenza. Modena (hajdan Mutina) a Secchiát és Panarót össze
kapcsoló csatorna mellett fekszik, igen nyájas és csinos város, 1861-ig
külön herczegségnek fővárosa volt ; főutczájat a Strada Maestra, az
egész városon húzódik keresztül. Főterét a szép várkastély ékesíti,
melyben nézésre méltó képtár van ; az Este-féle könyvtár is becses.
A székesegyház igen régi, közelében áll a hires harangtorony, a
Ghirlandina. A lakosok száma 53,100. Sassuolo Modenától délnyu
gatra a Secchiánál, szép kéjvárral és parkkal, határában apró iszap
vulkánok vannak.
Reggio (hajdan Begium Lepidi) szintén nyájas és csinos város,
egyenes, széles utczákkal, Ariosto szülővárosa, lakosainak száma
50,600. Délnyugatra nem messze, a Calpa folyócska forrásánál Ca
nossa falu fekszik, mell i b hever romban a vár, melyben IV. Hen
rik német császár VII. Gergely pápától bocsánatért esdekelt (1077

január hóban). Corveygio, Reggiótól éjszakkeletre eső kis város,
melyben Allegri festesz (Correggio) született.
Parma a hasonnevű folyócska mellett fekszik, szabályosan
épült város, szép tágas és egyenes utczákkal, alakja kör, bástyái
sétahelyül szolgálnak. A Nagy tér éjszaki oldalán a kormányszék
palotája, a déli oldalán a szép városháza áll. Legrégibb temploma a
püspöki székesegyház. Műkincsei nagyon gazdagok, nevezetesen régi
ségtára, képtára és könyvtára. Egyeteme is van. Roppant nagy szinháza (teatro Farnese) most nem használtatik ; a város kihaltnak
látszik, több utczáját fű lepi el ; lakosainak száma 45,300.
Piacenza (hajdan Placentia) a Pónál fekszik, nem messze a
Trebbia torkolatától, termékeny szép lapályon, szintén csinos város,
egyenes tágas utczákkal, sok nevezetes templommal, de csekély né
pességgel, lakosainak száma csak 35,000. Piacenzának hadi jelentő
sége van, mert ott több út találkozik s a Pó is át van ott hidalva ;
erős fellegvár védi a várost.
Guastalla, Parmától éjszakkeletre a Pónál, meg van erősítve ;
Gonzaga és Mirandola mostanában jelentéktelen városok. Ferrara,
a X V I . században virágzó és népes város volt, melynek herczegi udvarában a leghíresebb művészek és költők éltek, most utczái
néptelenek, sok háza üresen áll. Lakosainak száma 75,600. Környéke
mocsáros és egészségtelen.
Comacchio, a róla nevezett lagunában épült, meg van erősítve.
Odább délre fekszik Ravenna;, mely hajdan nagy és virágzó tengeri
város volt, most közte s a tenger között nagy fenyőerdő terül el.
Augusztus az ottani nagy kikötőbe a rómaiak adriai hajóhadát he
lyezte el (Portus Classis), s e kikötő mellett egy külön város kelet
kezett. Hajózható csatornák Ravenna szivéig vittek. Több római
császár ott székelt. Utóbb a bizanczi császárok helytartója (exarcha)
lakott Ravennában. Az egyhori kikötő most egészen fel van iszapolva,
Ravenna 8 km. távolságra esik a tengertől. Hajdani dicsőségét csak
a különböző korokból való műemlékek hirdetik ; sok sírt is találtak
ott, melyek a rómaiak előtti időből valók. Lakosainak száma 60,600.
Ravennától délkeletre Rimini (hajdan Ariminum) fekszik, et
től is eltávozott a tenger, s kikötője nagyon megszűkült és elseké
lyesedett; lakosainak száma 35,700. Rimininél éri a tengert a vasút,
mely Piacenzától Emilia tartományt szegi a régi Via Aemilia men
tében. E vasút mellett Bolognáig a következő említésre méltó váro
sok feküsznek : Cesena, Forli, Faenza és Imola. Ezek mind csinos
kis városok, melyekben egyenkint 30—40,000 ember lakik. Imola a

legkevésbbé népes, hajdani neve Forum Cornelse volt; Faenza (haj
dan Faventia) városban készítették először azon félporczellán edé
nyeket, melyeket majolicá-nak vagy fayence-nak neveznek. Forli
hajdani neve Forum Julse.

San Marino köztársaság.
Riminitől délnyugatra esik azon kis terület, mely annyiban
nevezetes, hogy Olaszország egykori sok független köztársasága kö
zöl az egyetlen, mely az idők minden viszontagságán keresztül a mai
napig fentartotta magát. Az Apennini hegyláncz az Adriai tenger
hez közeledvén, meredekül ereszkedik az éjszaki oldalán elterülő 1?
pályra, néhány táblaalakú hegyfokot előre tol. Egyik ilyen előretolt
meredekoldalú hegyfok a 780 m. magas Titano, melynek három or
mát régi várak és tornyok koszorúzzák, a negyediken pedig templom
áll. Ez San Marino temploma. Az egykori kolostor körül kis hely
ség keletkezett, mely a X I I I . században önálló köztársasággá lett.
Sem à környező városok herczegei és püspökei, sem a pápák nem
birtak e daczos kis köztársasággal. I. Napoleon is megkímélte. Az
egyesült Olaszország sem bántotta. így tehát megmaradt a kis állam,
mely senkinek sem árthat. Egész kiterjedése csak 62 fj] km., lako
sainak száma 7,900. A köztársaság élén két kormányzó kapitány
van (capitani reggenti), kiket ápril 1. és október 1. választanak a
Nagy tanács nemesi tagjai közöl. A Nagy tanácsnak 60 tagja van, 20
a nemességből, 20 a polgárokból s 20 a parasztokból, kiket életök
fogytára választanak; a Nagy tanács kebeléből a 12 tagból való Kis
tanács küldetik ki, melynek tagjait egy-egy évre választják. A köz
társaságnak külön hadserege is van ; ez 8 századból áll, mindegyik
században 120 ember van; a tisztek száma 55i — A tulajdonképeni
város a hegy tetején fekszik s oda csak gyalog lehet feljárni, a kül
város (borgo) a hegy aljában terül el. Azon kivűl még négy falu
tartozik a köztársaság területéhez.

IV
Líguria alkata, hegyei, tengerpartja, terményei, lakosai, városai.

A Genuai öblöt környező partvidéket Liguriának nevezik ; ez
a Pó nagy medenczéjéhez képest csak keskeny szalag, csak hegységi
párkány, de sajátságos alkata van, s lakosainak tevékenysége kiváló

helyet vívott ki számára. A liguriai partvidék a hegykaréjon túli
nagy síkságtól feltűnően elüt, de nyugat-keleti irányban az odább
nyugatra és délkeletre eső partvidékektől alig különbözik.
Az Alpok és Apenninek hegyrendszerei Liguriában találkoznak
egymással, az átmenet közöttük olyan, hogy szabatosan meg sem
mondhatjuk, hol végződik az egyik s hol kezdődik a másik. Néme
lyek a Cadibonei vagyis Altarei, mások a Tendai hágót veszik a két
hegyrendszer közötti határnak. A Cadibonei hágónak magassága
csak 490 m., s az csakugyan mély horpadást jelöl, melyen át Turinóból legkönnyebben érhetjük el a tengert. E hágótól kezdve a hegy
ség főgerincze keleti irányban húzódik, mint 1000 m. magas bástya
fal. Genuától éjszakra kettős hágó van: la Bocchetta és a Giovi
hágó ; az előbi 790 m., az utóbbi 469 m. magas s ezen megyén el a
vasút, mely a Pó medenczéjét Genuával kapcsolja össze.
A Bocchetta hágótól keletre a hegység fővonala nagyobb
magasságra duzzad, a Genuától ENy-ra eső Monte Secco csak
1072 m., de az ezen várostól Ek-re levő Monte Antola már 1348
m., s odább E-ra a M. Penice 1466 m. Még magasabbak a M. Penna
(1740 m.) s a Monte Ragola (1689 m.) Chiavaritól Ék-re és É-ra,
valamint a M. Gottero (1646 m.) Varese és Pontremoli között. A
főhegysor számos elárkosodott oldalágat ereszt éjszakra, egyszer
smind a tengerparttól mindinkább eltávozik. Az Apenninek ezen
legelső szakaszát Liguriai Apenninnek nevezik ; La Cisa hágónál, me
lyen át Parmából Speziába viszen az országút, a Toskánai Apennin
kezdődik, melynek főgerincze már 50 km. távolságra esik a tengertől.
A Monte Gotterónál egy déli oldalág válik el, mely csúcsról
csúcsra alább ereszkedve végre a szép Porto Venerével szakad meg ;
ez messzire kinyúlik a tengerbe s a Speziai öblöt a nyugati szél ellen
ótalmazzza. Közvetetlenül a tenger mentén Genuától Chiavarseg s
Lavagnától Speziáig és a Porto Veneréig egy-egy parti hegysor
emelkedik, melynek magassága 650—974 m.
Mind a főhegysor mind az oldal- és mellékágak nagyon mere
dekül lejtősödnek, és csak kanyargós ösvények és útak visznek
át rajtuk.
Minthogy a Liguriai hegységek ívezete oly közel vonul el a
tengerparthoz, azért déli oldalukon csak rövid parti folyócskák
vannak ; hóolvadáskor és nagy esőzés alkalmával megáradnak és
zúgva rohannak a tenger felé, különben pedig csak nagy kavics
mederben lassan kigyódzó erecskék. Albengától Speziáig jobbára
csak száraz árkok mutatják a néha-néha megduzzadó folyócskák

medrét ; kissé jelentősebb folyó a Magra, mély Liguriát Toskánától választja el, s mely hajdan -Augusztus koráig Itália határ át jelöl
te meg, úgy mint a keleti oldalon a Rubico. Mikor e folyó megárad,
sok törmeléket szállít magával, hordalékaival 1 2 0 0 méter széles
partlejtőt képezett, mely az etruszkok régi városát, Lunit, a tenger
től elválasztja.
A viz helyenként földalatti erekben folyik le s a tenger fenekén
itt-ott hatalmas édesvizű források fakadnak. A Speziai öbölben két bő
forrás van 1 5 méternyi mélységben, az édesvíz bugyogva száll fel
a tenger fenekéről oly tömegben, hogy azt el lehet szigetelni a sós
viztől s a hadi kikötőben ivó vizűi használják.
Liguria hegyoldalai és mélyedései oly meredekek, folyóvizei
oly szegényesek, hogy az ember, ki a Pó lapályáról oda utazva a
hegykaréjon átkel, azt vélhetné, hogy Afrika sülevényes tájaira
jutott, hol zöldelő mezőnek s virágokkal tarkázott rétségnek nyomát
sem látja. Még a kertekben is csak nagy ügy gyei-bajjal lehet némi
gyepet fentartani. A hegyek jobbára kopárak és erdőtlenek s noha
azokon az évi középmérséklet jóval magasabb, mint az Alpokban, az
erdei tenyészet felső határa mégis alacsonyabb. Oly magasságban,
melyben a svájczi hegyeken még szép bükkfaerdők vannak, a liguriai hegyeken a bükkök csak törpe bokrok, a veres fenyő egyáltalá
ban nem terem rajtuk.
Nemcsak a föld kopár és terméketlen, hanem a tenger is
szegényebb, mint Olaszorsszág más vidékein. Ott t. i. a magas part
falak meredekül és hirtelen ereszkednek a tenger alatt is, ugy hogy
közel a parthoz már 2 0 0 — 3 0 0 m. mélységet találunk. Sziget sem sze
gélyezi a partot. A hegyfokok között elnyúló alacsony partlejtők csupa
finnom homokból állanak. Minthogy sekély fenékhátak, szigetek és
tengeri növények nincsenek, azért a hal is kevés.
De a lakosok ezt a kopár partszegélyt is'meg tudták termé
kenyíteni s mindenféle építkezésekkel és ültetvényekkel ékesíteni.
Tájképi tekintetben már a természet is festői szépséggel ruházta fel,
ezt azután az emberek még megtoldották és fokozták. A partszél
hegyfokról hegyfokra szabályos kanyarokkal húzódik el, de a szikla
falak és alacsony partlejtők, az ültetvények és építkezések mindenütt
új meg új bájos részleteket mutatnak. A kocsiút Genua és Nizza s Ge
nua és Spezia között völgyön-hegyen átmenve mindenütt a part köze
lében kigyódzik el, minden fordulójánál új látvány tárul elénk. Itt az
alacsony partlejtőn tamariszkliget terül el, szélét a mormoló tenger
hinti be tajtékzó fodraival, amott az' út sziklás lejtőkön kigyódzik

fel és le, körülöttünk a megmívelt föld fokozatos terraszain olajfa
ligetek és más ültetvények díszlenek s a falombozaton keresztül
nagy távolban a tenger kék övét látjuk, egészen Korszika ködlö
hegyeseg. A hegyfokokról a partszél szabályos kanyarulatait bámul
juk, melyek hol a napfénytől ragyognak, hol árnyékba és ködbe
burkolódzanak ; s mindenfelé csillognak és fehérlenek és zöldellené
nek a városok és falvak, a várak és villák, a gyárak és műhelyek, a
kertek és ligetek. Egyik város hegylaposon épült s alulról csak kerítő
falait látjuk, másik a hegy oldalán körszinileg terjed el, vagy vala
mely völgy ölében húzódik meg s olaj faligetek, szőlők, czitrom- és
narancsfa lombozat között rejtőzik. Helyenként a czitrom- és na
rancsfa mellett a datolyapálma is díszlik, nevezetesen Bordigheránál,
közel a franczia határhoz.
A vasútról, mely szintén a part mentében húzódik el, a sok
alagút miatt koránt sincs oly változatos és szép kilátásunk. Genua
vidékéről a tengerpart egyfelől délnyugatra (Riviéra di ponente =
nyugati partszél), másfelől délkeletre (Riviéra di levante = keleti
partszél) kanyarodik s tehát tökéletes ívet képez, mely dél felé nyí
lik. A déli légáramlás az egész partvidéket járhatja, de az éjszaki
és keleti szelek ellen megvédi a hegykoszorú. Azért a Genuai part
vidék éghajlata aránylag nagyon meleg, s növényzete majdnem olyan
mint Szicziliáé. Eső általán véve sok esik, s a levegő nyirkos. Néhol
tengeri mocsárok is vannak. Azért némely parti hely nem egészsé
ges ; ez áll különösen Albengáról és Loanóról, sőt némi tekintetben
Genuáról is. Ámde más helyeken az éghajlat oly enyhe és egyenle
tes, hogy azokat a beteges emberek tömegesen fölkeresik egészségök
helyreállítása végett. Ily helyek : Nizza, mely most Francziaországhoz tartozik, Bordighera, San Remo, Nervi.
Genuában a közepes légmérséket januárban 8. , júliusban
24.
az egész évben 16.i °C. Legnagyobb hideg — 4. , legnagyobb
meleg 32. °C. Legtöbb eső az őszi hónapokban esik ; október a legesősebb, július a legszárazabb hónap. Az évi csapadék Genuában
1307, San Remóban csak 714 millimétert tesz.
A földterület lapályos mívelhető része a hegyek és tenger kö
zött nagyon csekély, azért a mezei gazdaság és baromtenyésztés je
lentéktelen. De a dombos vidék nagyon jól van megmívelve, s a he
gyek oldalain is nagy gonddal ápolt ültetvények vannak. Ott díszle
nek az olajfa és szőlő, a czitrom és narancsfa, s más déli gyümölcsök.
Sok selymet is termelnek. A bányák némi ezüstöt, rezet, mangánt
stb. szolgáltatnak. Lavagna környékén jeles palakövet fejtenek. Az
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iparágak közöl leginkább a hajóépítés, a selyem, papir, olaj, továbbá
a gépek és ékszerek gyártása virágzik.
De a lakosok főfoglalkozása a hajózás és kereskedés. Már ős
régi időben a tengerre utalta a természet a keskeny partvidék lako
sait ; a liguriaiak már az ókorban bejárták a szomszédos tengereket,
fő helységek Antium volt, mely Genua helyén feküdt. A középkor
ban az' olasz félszigetnek hónaljában fekvő Genua a tengeri hajózás
és kereskedés tekintetében mindjárt Velencze után következett ; a
félsziget nyugati oldalán levő köztársaságok közöl csak Piza verseny
zett vele, de siker nélkül. Genua diadalmaskodott, elfoglalá a szem
ben fekvő Korszikát, a mórok kezéből kiragadá Menorkát, az Égéi
tengerben megszállá Chiosz, Leszbosz és Lemnosz szigeteket, egy
ideig Konstantinápolyban is uralkodék s Kis-Azsia és a Fekete ten
ger kereskedését is magához regadá ; Krimben Kaffát birta ; őrtor
nyai és várai a Kaukázus völgyeiben és Kis-Azsiában is hirdették
hatalmát.
Piza hatalmát Genua megtörte, de a büszke Velenczével nem
tudott megbirkózni. Változó szerencsével folyt az elkeseredett harcz
a két köztársaság között, utoljára is Genua volt kény telén meghu
nyászkodni. Velencze a tudományokban és művészetekben is túlszár
nyalta. Genua leginkább csak az uralkodást, a hatalmat, a kincseket
és külső fényűzést hajhászta. Egy közmondás igy szól : » Halban
szegény tenger, erdőtlen hegyek, hitetlen emberek, szemérmetlen
nők, ím ez Genua«. — Mint minden olasz köztársaságot, úgy Genuát is elkeseredett pártviszályok dúlták. Kereskedelménekés hatal
mának hanyatlását csak a Sz. Györgyről elnevezett hires bankinté
zet ügyes eljárása hátráltatta. E bank a X V I I I . század közepén
megbukott, s azóta Genua mindinkább sülyedett. Száradunk elején
Francziaországhoz csatoltaték, 1815-ben a bécsi kongresszus a
szardíniái királyságba kebelezte be.
Liguriának kiterjedése 5 , 5 2 4 • kilométer, lakosainak száma
1871-ben 8 4 3 , 2 5 0 volt, tehát egy-egy • kilométerre 1 5 3 esett. E
népességből Genuára és külvárosaira 200,00.0, magára a kerítőfalakon belüli városra 1 3 0 , 0 0 0 esett. 1 8 8 1 végén Liguria népessége
8 9 2 , 3 7 3 lélekre rúgott, Genuáé 179,575-re. Tehát Genua még most
is nemcsak Liguriának, hanem Olaszországnak is egyik legnépesebb
városa, s újabb időben, kivált mióta a vasút a Pó síkságával s tehát
Franczia- és Svájczországgal is összekapcsolja, mindinkább gyara
podik. Kikötőjében évenkint 1 6 — 2 1 , 0 0 0 nagy hajó fordul meg,
majdnem 3 millió tonna térfogattal ; áz Olaszország kikötőiben évenHUNFALVY.
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kint épített kereskedelmi hajók három negyedrésze Genuában épít
tetik, s az olaszországi kereskedelmi hajóknak majdnem fele a genuai hajóbirtokosok tulajdona. Genuai hajók most is nemcsak a
közeli, hanem a távoli tengereket is fölkeresik s különösen Dél-Ame
rikában a La Plata, Paraná és Uruguay folyamokon való hajózást
majdnem kizárólag azok közvetítik.
Egyetlen híres iró és tudós, képíró vagy zeneszerző sem született
Genuában, de a város azért nagy emberekben még sem szűkölködött.
Kolumbus, az újvilág felfedezője, Genua gyermeke volt, úgy Cabotto
(Giovanni) is, ki az angolok szolgálatában Éjszak-Amerikát fe
dezte föl.
A város jelzője »la superba«, azaz pompás, s ezt méltán viseli.
Virágzásának főalapja s egyszersmind fődísze a gyönyörű kikötő.
Két hatalmas molo nyúlik ki messzire a tengerbe s keretezi be a
130 hektárnyi félkör alakú vízmedenczét ; a hosszabbik a keleti
oldalon húzódik el, ez az öreg töltés, a molo vecchio, melyen egy
régi kis világítótorony van ; a nyugati oldalon az új töltés (molo
nuovo) van, melynek végén a fehéren csillogó, 158 m. magas új
világítótorony áll, Ez a külső kikötő, mely a déli szél (libaccio)
ellen nincsen megvédve. A tengeröböl éjszaki oldalán a kir. hadi
kikötő van (Darsena reale) a tengeri arszenállal, azon a helyen, hol
Fiesco 1547-ben a tengerbe esett. A keleti oldalt a volt szabad ki
kötő foglalja el, mely 1867 óta a külföldi árúk általános lerakó
helye ; ott van a nagyszerű vámpalota 350 raktárral, melyet magas
kőfal boltíves folyosóval a szomszéd útczától és köztértől elválaszt s
vasúti ág a pályaudvarral összekapcsol.
A külső kikötő felől, de még inkább némi távolságban a ten
gerről kell szép derült napon megnézni a várost és környékét, hogy
képét láthassuk. Onnan tekintve egy pillantással meglátjuk Genua
egész báját és szépségét. Ott látjuk a kikötőt megtelve vitorlás s
egyéb hajókkal, a gyönyörű sétahelyűl szolgáló mólókat, a szépen
megburkolt rakodópartot s az egész várost, sok templomával és tor
nyával, nagyszerű palotáival, bástyáival és váracsaival, s a körszinileg elhúzódó utczákon és háztömegeken túl a zöldelő kertek szegé
lyét, ezek mögött pedig az Apennini hegység kopár sziklafalait. Nagy
távolból az Alpok havas csúcsai is felcsillannak.
A várostól jobbra és balra a paloták, nyaralók és városok
koszorúja csaknem megszakadás nélkül húzódik el a partok menté
ben ; azt vélné az ember, hogy a végtelen hosszúságban elnyúló ház-

sorok egyetlen egy várost képeznek; csak egyes kiszökő sziklás
hegyfokok s a kertek szakasztják meg a házcsoportokat.
A tulaj donképi város a kikötő szélén s a tenger felől köz vetet
lenül emelkedő terrasszokon terjed el két folyócska között. Ezt a
városrészt kerítő fal övezi. Kijebb nagyobb, tornyos és mellvédes
kerítőfal van, mely a környező dombokat befogja s a külső váracsokkal van kapcsolatban. Ez erősítések hegyes szögletben, a sarkan
tyúban (lo Sperone) végződnek, mely a legmagasabb ponton áll. A
két kerítőfal között dombok és völgyek terülnek el, melyeket palo
ták, villák és kertek foglalnak el. A terület egyenetlensége s a nyári
nagy forróság miatt az utczák igen szabálytalanok és szűkek, mere
dekül föl s alá húzódnak. Legtöbb ház négy, öt, hatemeletes, sőt
vannak nyolczemeletes házak is, azért az utczák rendesen nagyon
komorak és sötétek is, s annyival inkább valami nagy ház folyosói
hoz hasonlítanak, minthogy sima kőlapokkal vannak kirakva s
nagyon tiszták.
Csak kevés utczában lehet kocsival járni. Legszélesebbek és
legszebbek a Via Balbi, Strada nuova, Strada nuovissima és
Strada Carlo Felice, melyek együtt szabálytalan körutat képezve a
kormány palotájától a pályaudvarig érnek. Legújabban a magasan
fekvő gyönyörű sétahely, az úgynevezett Acqua Sola felé s a tenger
part mentében is keletkeztek szép tágas utczák, mint a Via Roma,
mely a Via Assarottira nyílik s a Piazza Manin felé vonul, honnan
az új körút (Strada di Circonvallazione), t. i. a Corso Solferino,
Corso Magenta, Corso Paganini, Corso Carbonara nyugat felé a
Szegények házáig vonul.
Szép utczák a Via Carlo Felice és Via Carlo Alberto is. Eze
ket az utczákat többnyire márványból épített paloták szegélyezik,
melyek nagyszerű stílben építvék s díszes homlokzataik, lépcsőzeteik és oszlopcsarnokaik által nagy hatást tesznek. Tetőik laposak,
palalapokkal fedvék s többnyire terrasszokra vannak osztva, melye
ken szép ültetvények, virágok, díszbokrok, narancs-, mirtus- és grá
nátalmafák vannak, néhol szobrok, sőt szökőkutak is mutatkoznak
e »függő« kertekben. Tündéries látványt nyújtanak e kertek, mikor
kivilágítják, mint ez rendesen Sz. János napján történik.
Leghíresebb paloták : a palazzo Durazzo, vagyis palazzo Reale
(a királyi vár), a palazzo Ducale (most palazzo della Cittá), mely a
dogék palotája volt s egészen fehér márványból épült, a palazzo
Brignole, vagyis palazzo Rosso, melynek homlokfala veres márvány
lapokkal van kirakva s melyben nag) képgyűjtemény van ; az egye31*
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tem épülete stb. A templomok is díszesek ; ilyen a székesegyház,
mely Sz. Lőrincznek van szentélve ; a jezsuiták temploma, mely
Sz. Ambrusról neveztetik el stb.
S a sok fényes és díszes épület nemcsak a mult idők dicsősé
gét hirdeti, hanem arról tanúskodik, hogy Genua nem hanyatlik,
úgy mint a haldokló Velencze, ellenkezőleg, hogy új lendületet vett
s új virágzásnak indult. A paloták nem düledeznek, nem konganak
az ürességtől, pezsgő élet lakik bennök. A tágas kikötő már szűk
lett, nem birja befogadni a sok hajót, az egyetlen vasút, mely a
várost a hegyeken túli tartományokkal összeköti, nem,győzi a nagy
forgalmat ; az egész város szűk lett, már is igen magas házakat épí
tettek, de a lakosság úgy sem fér el s kénytelen a kerítőfalakon túl
jobbra és balra terjeszkedni. Különösen sokféle műhelyei és gyárai
számára nincsen elegendő hely, mert Genuában nemcsak a kereske
dés, hanem az ipar is virágzik. A hajóépítésen kivűl különösen élel
miszereket, selyemárúkat, bársonyt, papirt, mesterséges virágokat,
diszitményeket stb. készítenek.
Nyugat felé San Pier d' Arena (23,000 lak.), Cornigliano,
Rivarolo, Sestri di Ponente Pegli és Voltri, kelet felé Albaro,
Quarto, Nervi mind megannyi népes és iparos városok, melyek foly
tonos füzér gyanánt Genuához csatlakoznak.
%

Sestri di Ponente-hese igen nagy hajógyár van.
Odább nyugatra Savona fekszik, melyet vasút kapcsol össze
Turinual ; egykori szép kikötőjét az egyedárússágra törekvő genuaiak
behányták, úgy hogy még most is csak kisebb hajók mehetnek be,
de újabb időben mind kereskedelme, mind ipara emelkedett. Lako
sainak száma 30,000.
Csekélyebb jelentőségök van Finale Borgónak, Albengának és
Ala8siónak ; nagyobb virágzásnak örvend Oneglia és Porto Maurizio
ikerváros, emez a tengerparton terül el, amaz meredek dombon fek
szik, mindkettőnek négyszegletű kikötője ugyanabban az öbölkében
fekszik. Porto Mauriziónál sok olajfa terem.
Még nagyobb olajfaültetvények San Bemónál vannak, mely a
nyugati partvidéken Savona után a legjelentősebb város. Kivált sok
olajt, narancsot és czitromot termel, lakosainak száma 16,100. Ventimiglia most a határerősség.
A keleti parton az egészséges éghajlatáról híres Nervin túl Recco
és Camogli városok vannak, melyeknek lakosai élénk hajózást űznek,
azután a Porto Fino sziklás hegyfok következik, melynek keleti
oldalán Rapallo réve terűi el.

TOSKANA.

485

llapallo igen iparos, Chiavari pedig élénk kereskedést űző
város ; Lavagna környékén híres szürke palát fejtenek. Sestri di
Levante lakosai leginkább halászattal foglalkoznak.
Odább délkeletre a partfalak oly meredekek, hogy valamely vá
ros számára alig van hely. Azután az a félsziget következik, mely a
Porto Venere hegyfokkal végződik, s melyhez két szigetke csatlako
zik, Palmaria és Tino szigete. A félsziget keleti oldalán gyönyörű
öböl van bevágódva, mely szépségére nézve Nápoly és Palermo öblei
vel versenyez. Ez az öböl tökéletesen biztos ; a szelek ellen kettős,
sőt hármas hegysor védi. Ejszaknyugati oldalán egy kis lapály terűi
el s ezen épült Spezia, hol 1861 óta roppant vízi és erősítési mun
kálatokat végeztek, hogy első rendű hadi kikötővé tegyék. Kereske
dése jelentéktelen, mert nincs még vasút által a belfölddel össze
kötve. Lakosainak száma 31,000.
A félsziget csúcsán Porto Venere városka fekszik ; a mögötte
emelkedő márványhegyekről bájoló kilátás esik a tengerre s a kör
nyező partvidékre. Átellenben, a Speziai öböl keleti oldalán
Lerici fekszik, bájos várkastélylyal. Beljebb Sarzaha van, melynek
közelében Luna római város omladékai láthatók. A város feletti
hegyeken levő két vár szintén dőledez már.
Közigazgatási tekintetben Liguria területe az Apenninek éj
szaki oldalára is kiterjed, nevezetesen a Tanaro és Bormida forrás
vidékén. Az ottani helységek jelentéktelenek, a nevezetesebbeket már
Piemontnál megemlítettük.

V
Toskana, a Toskánai Apennin és Szubapennin, az Arno s Toskana egyéb fo
lyói, a maremmák, az éghajlati viszonyok, a termények, a lakosok, a neve
zetes városok.

Etruria hajdan a Magra folyótól a Tiber folyóig terjedett, a
mai Toskánának kisebb a kiterjedése. Az Apennini hegység a Grenuai öböl felől ferde irányban az Adriai tenger felé vonul s a déli

oldalához csatlakozó mellékágaknál fogva tetemesen kiszélesedik;
külön hegycsoportok és fensíkok is vannak, kivált az Arno völgyétől
délre, s e vidéken a félsziget a legnagyobb szélességét éri el.
Az Etruriai vagyis Toskánai Apennin néhány hosszan elnyúló
hegyágból áll, melyek egyközűen színfalak módjára sorakoznak;

egymással összefüggnek ugyan, folytonos vízválasztó geriuczet alkot
nak, mindazonáltal köztük völgyek és horpadások nyílnak, melyeken
kocsiutak visznek át a hegyláncz egyik oldaláról a másikra. Néhol
az Etruriai Apennin több mint 2000 m. magasságra emelkedik s
havasi jellemet ölt, egyes szakaszait Álpének, havasnak nevezik.
Vállaikat féléven át és tovább is hó takarja, csúcsaik ábrándos
szaggatottsággal meredekül tornyosulnak. Néhol megvan még a
hegyek ősi dísze, lent gesztenyések, feljebb fenyvesek és bükkesek
foglalják el oldalaikat. Ezek a költőktől dicsőitett kies hegylejtők
és árnyas völgyek. Ily szép erdő ékesíti még a Prato Magno lejtőjét
a hires Valombroso felett.
Egészben véve az Apenninek éjszaki szakasza messziről tekintve
egyforma bástyafalnak látszik, mely dél felé hirtelen, éjszak felé las
sabban lejtősödik. Éjszaki lejtőjét számtalan egyközű, mélyen kivájt
harántvölgy szeldeli; e völgyek többnyire bajosan járható árkok,
úgy hogy az útak nem azokon, hanem a köztük levő nyilt, szellős és
zord ormokon húzódnak felfelé a hegyláncz főgerinczére. Ott csak
vad zuhogok vannak, melyek vagy a Póval egyesülnek, vagy közvet'
lenül az Adriai tengerbe szakadnak. A hegyláncz déli oldalán sok
kal tágasabb, nyájasabb völgyek és nagyobb folyók vannak.
A fő hegylánczot alkotó hegyágak közöl az első az, mely a
Cisa hágó, vagyis a Magra forrásvidéke felől délkeletre a Panaro és
Lima forrásvidékéig húzódik. Ebben a hegysorban főcsúcsok: a
M. Orfajo (1835 m.), az Alpe di Succiso (2019 m.), az Alpe di
Mommio (1915 m.), az Alpi di Camporaghena (2000 m.), s az Alpi
di S. Pellegrino és Rondinaja (1962 m.). Főhágó a Sassalbói, melyen
át az út Fivizzanóból Reggióba visz.
Azon hegysort a déli oldalon két mellékcsoport kiséri, a kiseb
bik Lunigiana terűletét foglalja el a Magra mellett, a másik nagyobb
és magasabb hegycsoport a Magra és Serchio között terjed el, legin
kább Carrara területén. Ez az Alpe Apuana, mely szaggatott hor
gas sziklafalakkal és ormokkal mered föl ; fő csúcsai : a M. di Uccello
(1875 m.), M. Sagro (1809 m.) és M. Pisanino (2014 m.). A kis, de
magas hegység a jeles fehér márványt szolgáltatja, mely Carrarát az
egész világon híressé tette. Jóval alacsonyabbak a Luccától éjszakra a
Lima és Ombrome között levő hegyek, valamint az elszigetelt Pizai
hegyek, mely utóbbiak közül a M. Serra csak 914 m.
A Pievepclagói vagyis Fiumalbói hágón (1200 m) túl, melyen
át az út Luccából és Pistojából Modenába megyén, a második fő
hegysor kezdődik, mely szintén délkeletre húzódik. A Reno völgy-

szakadéka két tagra osztja. Az éjszaki tagban a Monte Cimone
(2020 m.) a főcsúcs, ettől délre az alacsonyabb M. deli' Uccelliera
emelkedik. A déli tag a Bisenzio völgyéig terjed, mely Pratótól éj
szakra esik; főcsúcsa a M. Lattajo. Firenzétől éjszakra a Bisenzio és
Sieve völgyei között a begyek már jóval alacsonyabbak, köztük leg
magasabb a Monte Giovi (977 m.). A szintén alacsony Monte Albano
(Pietra Marina 575 m.) oldalán néhány barlang s a hires meleg
tócsa van, melynek neve Monsummano.
A Toskánai Apenninek harmadik főhegysora a Reno völgyé
nél, Porretta környékén kezdődik, hol a vasút Firenzéből Pistoján
át az Ombrone völgyén fel s a Renoén lefelé Bolognába megyén.
Onnan elsőben keletre, azután délkeletre kanyarodik s a Tiberis for
rásáig tart. Éjszaki részében van a horpadás, melyet La Futa hágó
nak (910 m.) neveznek, s melyen át a vasút építtetése előtt a legjáratosabb út vitt Firenzéből Bolognába. Más hágó a M. de' Tramitinél van, melyen az út Firenzéből Ravennába szegi a hegysort. Éj
szaki részében csak alacsony hegycsúcsok vannak, déli részében a
M. Falterone (1648 m.) emelkedik legmagasabbra.
Azon hegysorhoz két mellékág csatlakozik ; egyik a tömeges
Frato Magno, melyet az Arno hosszúkás körben megkerül s melynek
legmagasabb kúpja 1580 m., másik a felső Arno és Teverone között
elnyúló Alpe di Catenaja, melynek legmagasabb pontja 1400 m. E
hegytömegtől délre Arezzótól Perugiáig a Ohiana és Tiberis völgyei
között hullámos és egyes kúpokkal megtetézett fönsík terjed el,
melynek legmagasabb pontjai az 1000 m. alig haladják meg.
Az Etruriai Apenninekben a krétaképződményhez tartozó
mészkövek és homokkövek aralkodnak, helyenként juraféle mészkö
vek, továbbá egyes szerpentintömzsökök mutatkoznak. Fiatalabb,
harmadkori lerakodások képezik Toskana dombos vidékét, melyet
az Arno és Chiana völgyei az Apenninektől elválasztanak. Ez na
gyon áldott és szép vidék, a kies völgyek között kerekded dombok
emelkednek, majdnem mindegyikét egy-egy régi vár koszorúzza,
imitt amott festői nyaralók szép kertekkel környezve, szőlőhegyek,
cziprusfa-ligetek mutatkoznak. Minden talpalatnyi föld gondosan
meg van mívelve.
Ez a vidék Toskana középső részét foglalja el, déli részét is
mét magasabb hegysorok és csoportok ágazzak be, melyeket a Tos
kánai Szubapennin nevezete alá foglalnak össze. Ez harmadkori lera
kodásokból, homok- és agyagkőből, márgából stb. álló fensík, melyet
keresztül-kasul szeldeltek a folyóvizek, úgy hogy az emelkedések na-

gyon szabálytalan s mindenféle irányban csapó begyágakat képez
nek. A Subapennin főtömege az Arno, Cecina és Ombrone völgymedenczéi között terjed el ; oda tartozik a Poggio di Montieri, mely
több mint 1000 m. magas, s gazdag rézbányáiról nevezetes. Az Om
brone völgyétől délre még magasabb begyek vannak ; ilyenek : a M.
di Cetona, a M. Labbro s a M. Amiata (1731 m.). A M. di Cetona
juraféle kőzetekből áll s mint sziget emelkedik a környező harmad
kori magaslatok fölé, a M. Amiata pedig trachit kúp, s a félsziget
legmagasabb vulkánja. Lávát nem okád, régóta kihamvadt, de szolfatarái és hőforrásai még most is tanúskodnak egykori működéséről.
Odább keletre a sokkal alacsonyabb Radicofani (910 m.) szintén
vulkáni hegy, bazaltból s oly lávákból áll, melyek megkeményedett
tajtékhoz hasonlitanak.
A földalatti erők működéséről a sokfelé elágazó érczerek s kü
lönböző ásványos források is tanúskodnak. Toskánában aránylag
több ásványos, sós, kénes, vasas és savanyú forrás van, mint Olasz
ország bármely más részében. Leghiresebbek a Monte Catini, San
Giuliano és Lucca forrásai. Az utóbbiak körül a fürdőhelyből népes
város keletkezett, t. i. Bagni.
A Montieri hegycsoport éjszaki oldalán, a Cecina egyik mel
lékvölgyében hires fortyogok, az úgynevezett Lagoni vannak. Messzi
ről látni a fehér füstfellegeket, melyek a lapályon gomolyognak,
hallani a sziszegő zajt, melyet a föld belsejéből kitóduló gázok okoz
nak s a tócsák vizét felfortyant]ák. E forrásokban különböző sókon
kivűl sok kovasav és bórsav van. Ez utóbbi sav ritka helyen fordul
elő oly mennyiségben, hogy azt gyűjteni lehetne, de a Lagoni-bau
annyi van, hogy az Toskana egyik nevezetes kiviteli czikkévé lett.
A Montieri hegycsoporttól délnyugatra Massa Maritima kör
nyékén is vannak fortyogok (soffioni), melyek bórsavat tartal
maznak.
A tengerpart mentében néhány elszigetelt magaslat és hegy
fok van, melyek kétségkívül hajdan szigetek voltak s időfolytán a
félsziget partjához csatlakoztak. Ily szigetek voltak a Pizai hegyek
az alsó Serchio és Arno között ; még most is köröskörül mocsárok
és csak nagy bajjal lecsapolt alsíkok veszik őket körül. ALivornótól
délre domborodó magaslatok, melyek a partot szegélyezik, csak
alacsony küszöb által függnek össze a beljebb eső dombozatokkal.
Az Elba szigettel szemben levő kerek öböl éjszaki oldalán kiszökő
félsziget, melynek éjszaki lejtőjén a régi Populonia maradványai,
déli csúcsán pedig Piombin o város fekszik, csak igen alacsony ho-

ínokfenék által csatlakozik a szárazhoz. Odább délre az Argentaro
vagyis Argentario hegy nyúlakodik föl a tengerből 636 méternyi magas
ságra. Oldalai meredekek és sziklásak, s kidudorodó ormait egy-egy
váracs vagy őrtorony koszorúzza. Éjszaki szélén San Stefano, dél
keleti csúcsán Porto Ercole apró helységek vannak. A félsziget part
jához csak két ívalakú keskeny és alacsony földszegély kapcsolja,
melyek szabályos tavat rekesztenek be. E tóba keskeny földnyelv
nyúlik ki s ennek végén Orbetello városka épült, melynek lakosai
leginkább halászattal foglalkoznak, mert e tó úgy mint a Comacchiói
laguna bővelkedik halakban, kivált angolnákban.
Az Argentarói és Piombinói félszigetekhez csatlakoznak a
szigetek, melyek Toskana és Korszika között nyúlnak ki a tenger
ből. Ezek a következők : Giglio és Monte Christo, melyek az Argentaróval egy vonalba esnek, a Gigliótól délkeletre levő Giannutri, a
Monte Christótól éjszakra eső Pianosa és Elba, mely valamennyi
közöl a legnagyobb. Ettől éjszaknyugatra esik Capraja s még odább
éjszakra Livorno közelében Gorgona.
Mind e szigetek hegyesek és magasak, a Monte Christo leg
magasabb csúcsa 644 m., az Elba szigetén levő Capanne hegy 1012 m.
magas s gránitból áll.
A sziget keleti oldalán levő alacsonyabb hegyeket mészkő és
verrukano alkotja s ezekben gazdag vasércztelepek vannak, kivált
Castel Voltrajo hegyeiben. Giglio, Monte Christo és Capraja szi
getekben a gránit, Pianosa és Gorgona szigetekben pedig a mészkő
uralkodik, mely a Monte Argentarót is alkotja.
A folyók geológiai működése Toskana egész partszélén látható.
A Varával egyesülő Magrától délre az Apuanai Alpokról csak
apró erek folynak a tengerbe, azután a hosszabb Serchio következik,
mely regényes völgyben délre kanyarodván, a Limával egyesül s
azután nyugatra fordul, Luccánál a termékeny lapályra ér s végre
mocsáros vidéken kigyódzik a part felé.
Az Arno Toskana főfolyója, a Monte Falteronén ered, szép
völgyben délkeletre tart, Arezzo közelében a Chianával egyesül s
nyugatra fordul, azután éjszaknyugati irányban kanyarodik tovább,
mintha forrásához vissza akarna térni ; ott a Sievét veszi föl, mely
elsőben tágas hosszanti völgyben délkeletre, azután szűk kereszt
völgyben délnyugatra foly ; a Sievével öregbedvén, csakhamar a szép
tágas völgyiapályba jut, mely hajdan Pistoja vidékéig érő tó volt,
a lapályból szűk és tekervényes völgyszoroson át az Empoli környé
kén elterülő tágas völgybe s ebből az egészen lapos parti síkságra

jut s Pizán alul a tengerbe ömlik. Mellékvizei délről a Grève, Pesa,
Elsa és Era, éjszakról a Bisenzio és Pescia. A Canale Imperiale az
Arnót a Bientinai tavon át a Sercbióval, a Canale Maestro della
Chiana pedig a Tiberissel kapcsolja össze.
A Cecina csekély folyócska, Livorno és Piombino között szakad a tengerbe.
Az Ombrone Sienától ej szakkeletre támad, majd tágas majd
szűk völgyben kanyarodik délre és délnyugatra s Grrossetón alul éri
el a tengert.
Az Albegna jelentéktelen folyócska, mindazáltal ez is teteme
sen megváltoztatta völgyének s torkolatánál a tengerpartnak alakját,
épen úgy mint ezt Toskana többi folyói tették. Ezek általában sok
hordalékot szállítanak magokkal, melyet kivált az erdőktől megfosz
tott hegyoldalokon s a laza földrétegekből való dombokon szednek
föl. Hajdan a Serchio és Arno közös mederben folydogáltak a ten
gerbe ; mondják hogy Piza lakosai készítették a Serchio mostani
medrét, mely éjszakra kanyarodik. Annyi bizonyos, hogy az Arnónak is más torkolata volt, s hogy mindkét folyó Piza környékén át
alakította a lapályt és tetemesen megnövelte a partmelléket. Strabo
szerint Piza 20 stadiumnyi, azaz 3,700 méternyi távolságban feküdt
a tengertől, most háromszor akkora távolságra esik attól. Az Arno
a XI-dik század óta vagy 5 kilométernyire tolta előre a torkolatát.
Az egész posványos lapály, az úgynevezett maremmák ily áradványos terület ; homokbuczkák húzódnak el rajta, melyek részint fenyő
erdőkkel fedvék ; nagy gulyák és ménesek legelnek a homokos terü
leten, sőt a tevét is meghonosították ottan. Lehet, hogy ott a part
szél nem egyedül a folyók működése által növekedik, hanem hogy a
talajt földalatti erők is emelgetik lassankint.
A maremmák partján oly helyeken, hol kikötő van, tornyok,
néhány apró városka, néhány gyárépület s imitt-amott egy-egy me
zei lakóház szakasztják meg a vidék egyhangúságát ; arbutusz-cserjék
és mirtusligetek zöldéinek itt-ott, ezekben sok a vaddisznó. Az etrusz
kok idejében virágzó városok voltak ott Volaterrae-től Caeré-ig
és Veji-ig; egyik leggazdagabb város Vetulonia, utóbb Populonium volt.
Igen nevezetesek a Chiana völgyben végrehajtott munkálatok.
E tágas völgybe számos patak folyik le a két oldalán levő hegyekről.
Az ott összegyűlő viznek egy kis része Arezzó környékéről a közeli
Arnóba folyt le, de legnagyobb része rendes lefolyás nélkül ott vesz
tegelt poshadt mocsárokat képezve, melyek a Montepulciano környé-

kén levő tavakig húzódtak. Onnan kezdve a völgy dél felé lejtősödik
s vize a Tiheris felé tart. A két vízválasztó küszöb között elterülő
lapály a maga bűzhödt vizű tavaival és mocsaraival oly egészségte
len volt, hogy miaszmáival az egész környéknek is elrontotta leve
gőjét. Hiába igyekeztek az álló vizeket lecsapolni, a lapálynak nem
volt kellő hajlása. Yégre a múlt század közepe táján a hires Fossombroni utasitása szerint megkezdték a munkálatokat, melyeknek
fényes sikerük volt. Fossombroni minden oldalvásti pataknál feliszapolási medenczéket készíttetett, így kényszeríté a vizeket arra, hogy
hordalékaikat szabályos rétegekben lerakják s lassankint az egész
völgy fenekét feltöltsék. Ekként a völgy rendes hajlást nyert mind
éjszak, mind dél felé. A folyók által eszközölt feltöltés vagy 20,000
hektárnyi területen történt meg s egyre-másra 2—3 métert tett. A
vízválasztó küszöb most legalább 50 kilométerrel délebbre esik, mint
azélőtt volt, s így az Arnóba sokkal több víz jut most, mint előbb.
Az emsetett két csatorna egyszersmind az Arnót a Tiberissel kap
csolja össze.
A mocsárok és tavak eltűntek s az egész völgy most a leg
egészségesebb és legjobban mivelt vidékek közé tartozik.
A Chiana sikerűit feliszapoltatása mintaképe a hasonló
munkálatoknak, melyeket nemcsak Olaszországban, hanem másutt
is foganatosítottak. Igy szárították ki feliszapoltatás által aCastiglionei nagy mocsárt, a rómaiaktól úgynevezett Prilius tavat, mely nem
messze az Ombrone jobb partjától Grosseto és a tenger között terűit
vala el.
Fucecchio, Pontedera, Piza, Lucca, Livorno és Viareggio
mélyfekvésü mocsáros vidékeit részint feliszapoltatás, részint lecsapolási csatornák által igyekeztek kiszárítani. Különösen a Pizai
hegyektől keletre eső Bientinai vagyis Sestói tónak lecsapolása igen
bajos volt. E tónak vize éjszakra a Serchióba, délre az Arnóba folyt
le, de csak akkor, mikor e folyók vízállása csekély volt. Mikor pedig
a folyók áradni kezdtek, a víz ellenkezőleg a tó felé folyt, ha a két fo
lyó zsilipjeit el nem zárták. Ekkor azután a tó, nem levén lefolyása,
mindinkább terjeszkedett s 10,000 hektárnyi,
rendesnél hat
szor nagyobb területet is elfoglalt. Hogy a tó vize mindenkor lefoly
hasson, oly csatornát ástak, mely alagútban az Arno medre alatt
megyén el, s azután a tengerig az Arno régi medrét követi, melyet a
Colombrone foglalt el.
A Viareggio és Livorno között elterülő maremmák vagyis
parti mocsárok felette egészségtelenek voltak, a mocsári lázak ször-

nyű pusztításokat tettek a lakosokban. Mindenütt, hol a tenger s ó s 
vize az édes vizzel keveredik , mind a tengeri, mind az édesvizi
állatok és- növények kivesznek, s felbomlásukból halálhozó gázok
fejlődnek. Viareggio környékén úgy segítettek a bajon, hogy minden
torkolatnál zsilipet építettek, mely nem engedi, hogy a sós és édes víz
a mocsárokban összekeveredjék. A homokbuczkákat fenyő és más
fákkal is beültették, s ez ültetvények szintén hozzájárulnak a vidék
éghajlatának javítására. Viareggio hajdan pestis fészek volt, most
egészséges hely, sőt tengeri fürdője is van, melyet minden nyáron
sok idegen látogat.
Sokat, igen sokat tettek Toskánában a föld és éghajlat javítá
sára, de azért vannak még nagyon egészségtelen vidékek. Ilyen
különösen Grosseto környékén a maremma, mely Piombinótól délre
Orbetellóig elterjed. Itt a rosz levegő (malaria) nemcsak a mélyfek
vésű fenekeket, hanem a szomszéd dombos vidéket is megfertőzteti s
néha a népességnek majdnem felét gyötri a láz.
Különben a tartomány legnagyobb része egészséges és kedvező
éghajlati viszonyoknak örvend. Az Apenninek bástyafala megvédi
az éjszaki szelek ellen, ellenben a tenger felől fuvó langyos déli szelek
szabadon járhatják. A hőmérséklet kellemetes s ingadozásai nem
nagyok. Az esőzések sem túlságosak, s ezt Toskana annak köszön
heti, hogy a magas hegyekkel megrakott Korszika és Sziczilia az
esővel terhes felhőket felfogja.
Firenzében az évi középmérséklet 14. , a januariusi 4. , a
júliusi 25. , a megfigyelt legnagyobb meleg 39. , a legnagyobb hideg
— 11. °C. Az évi esőmennyiség Firenzében 1231, Sienában csak
734 milliméter ; legtöbb eső őszszel esik.
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Az Arno völgye mind tájképeinek szépsége mind talajának
termékenysége által tűnik ki, a Szubapennin völgyei s általában a
dombos vidék szintén termékenyek és jói vannak mívelve. A selyem
termelés is tetemes. A bányászat fő tárgya a vas; a kőbányák
kitűnő márványt és alabastromot szolgáltatnak. Az ipar ágai közöl
különösen a selyemgyártás, szalmakötés és mozaikkészítés virágzik.
Toskana régi lakosai a türrhének vagyis etruszkok, kik a Kr.
előtti VIII—VI-dik században Közép- és éjszaki Olaszországba^
az uralkodó nép voltak. Számos gyarmatot alapítanak : Campaniában 12 városuk volt, melyek feje Capua ; felső Olaszországban Adriát,
Ravennát, Bolognát, Mantuát alapíták ; mint kereskedők és tengeri
rablók mind az Adriai, mind a róluk elnevezett tengeren uralkod
tak. Járatosak voltak nemcsak a hajózásban, hanem a földmívelés-

ben, a mocsárok lecsapolásában, az iparban és művészetben is. Vál
lalkozó szelleműkről, iparukról és művészetökről építkezéseik ma
radványai, óriási kőfalak, vízvezetékek, csatornák, sírboltok, minden
féle edények, festmények és feliratok tanúskodnak. A rómaiak tőlük
kölcsönözték a társadalmi és állami intézmények, a miveltség és
czivilizáczió alapjait.
Toskánában az etruszkok tizeûkét városi köztársaságban éltek,
melyek egymással szövetségben voltak, s melyeket Róma egymás
után meghódoltatott. Kik voltak az etruszkok, honnan származtak,
honnan vették míveltségöket ? Ezek oly kérdések, melyekre még
senki sem tudott határozottan felelni. A rómaiak magokba olvasztották az etruszk népet, a középkorban különböző más népelemek
vegyültek a régi lakosokhoz, s a mai toskánaiak korántsem a haj
dani etruszkok ivadékai. Toskana mostani lakosai kedves,'szellemes,
finom izlésű, műértő emberek, talán nagyon is hajlékonyak és
szelídek.
A középkor első felében Toskana déli része a római herczegséghez, éjszaki része egymásután a lombardok, frankok és németek
birodalmához tartozott. Tuscia őrgrófság Nagy Károly idejétől fogva
volt, ezt hagyta végrendeletében Matild őrgrófné VII. Gergely pápá
nak. A német császárok nem engedték, hogy a tartomány az egy
házi államba bekebeleztessék, de uralkodásukat ők sem tudták ér
vényesíteni. Toskánában is mint más olasz tartományokban független
városi köztársaságok keletkeztek : Firenze ,. Pisa, Siena, Pistoja,
Lucca, Volterra, Cortona, Arezzo, Perugia és Orvieto. Az utóbbi
két köztársaság utóbb az egyházi államhoz csatoltaték, a többiek
fölé pedig Firenze kerekedett felül, mely csakhamar kivált a pénz
kereskedésnek egyik főhelyévé lett. Lassankint a születési arisztokrácziát a pénzarisztokráczia szorította ki, s végre a leggazdagabb
család a köztársaság urává lett.
Medici Cosimo korának leggazdagabb bankára egyszersmind
jeles államférfi volt s 1443 óta majdnem korlátlan hatalommal ural
kodott Firenzében. Unokája Lőrincz felhagyván a banküzlettel, egész
idejét a köztársaság kormányzására fordítá s Firenzét a költők, tu
dósok és művészek gyűlhelyévé tette. Mint hajdan Periklész Athé
nában uralkodott s azt a hellén tudomány és művészet székhelyévé
tette, úgy Firenzében a Mediciek uralkodtak s azt az olasz tudo
mány és művészet, ipar és kereskedelem központjává tették A Me
diciek fényes korában fejlődött ki a mívelt olasz nyelv, mely az

egész félsziget irodalmi nyelvévé lett s az összes olasz mívelt körök
ben a népies táj szólásokat és nyelvjárásokat háttérbe szorította.
A köztársaság külső színe is eltűnt, midőn V. Károly császár
Medici Endrét 1531-ben Firenze herczegévé nevezte ki. A herczegből nemsokára nagyherczeg lett, s a Mediciek 1737-ig uralkodtak
mint nagyherczegek. Ekkor Toskánát cserében Lotharingiáért Má
ria Terézia férje, Ferencz kapta meg, s halála után második fia
Lipót örökölte. I. Napoleon félbeszakitá az osztrák ház uralkodását
Toskánában, de a Bécsi kongresszus helyreállitá a régi rendet. Végre
1860-ban Toskana az olasz királyságba kebeleztetek be.
Miután Bóma uralkodása megszűnt, alig volt más tartomány,
mely földrajzi fekvésénél fogva inkább lett volna hivatva arra, hogy
az olasz félszigeten felsőbbséget vívjon ki magának. Az Apenninek
főhegysorai s a mellékcsoportok több külön völgyre és medenczére
osztják a tartományt, ezekben külön s egymástól független köztár
saságok keletkezhettek mind az ó, mind a középkorban ; de az Arno
völgye valamennyinél nagyobb s nemcsak Toskánának, hanem az
egész félszigetnek is legbájosabb völgye; Firenze pedig épen ott
épült, hol a völgyet öntöző folyó hajózhatóvá válik. E városnak tehát
már földrajzi fekvésénél fogva az egész tartomány fővárosává kellett
lennie. Míg Genua csak a kalmár szellemet ápolta, Firenze nemcsak
anyagi kincseket gyűjtött, hanem a nagy elmék hazája, a szellemi
javak tárháza volt. Nagy tudósok, művészek és államférfiak szület
tek és működtek ott, mint : Giotto, Masaccio, Michel-Angelo, Leo
nardo da Vinci, Brunnelleschi, Dante, Savanarola, Galilei, Macchiavelli. — Amerigo Vespucci is Florencz fia, ki spanyol szolgálatba
lépvén, Amerikát meglátogatá s az új világról az első részletesebb
közléseket közrebocsátá. Dante az olasz hangzatos nyelvet teremtette
s ez volt a szellemi kötelék, mely a félsziget lakosait egybefűzte s
az egységes állami életre előkészítette.
Firenze, hajdan Florentia, onnan a német Florenz, a virágok
városa, az ókorban jelentéktelen város volt, a tartomány akkori fő
városa Faesolae, a mai Fiesole odább éjszakra fekszik. Gyors felvi
rágzását Firenze a középkorban annak köszönheti, hogy az éjszaki
Olaszországból az Apennineken átmenő hadi és forgalmi főút rajta
vitt keresztül. Jelzője »la bella«, a szép, és ezt a jelzőt csakugyan
megérdemli, mert »mindegyik utczája egy-egy világ a művészet szá
mára, kerítőfalai oly kehely, mely az emberi szellem legszebb virág
ját foglalja körűi. « Az Arno tágas medenczéjében terűi el a magas
palotákkal, kupolákkal és festői tornyokkal ékeskedő város, kör-

nyezve szép dombok és begyek koszorújával, melyeket a szürke, hor
gas és meztelen ormoktól lefelé a legváltozatosabb növényzet : fe
nyők, gesztenye-, eper-, olaj- és fügefák,

szőlő, pinia,

cziprus,

mirtus- és babérfák, örökzöld tölgyek s virágos cserjék, számtalan
kolostor, templom, nyaraló és falu ékesítnek. A város legnagyobb
része a folyó éjszaki, jobb oldalán terül el. Erős kőfalak kerítik,
éjszaknyugati és déli oldalán egy-egy vár van. A z óvárost a folyó
mindkét oldalán többnyire szűk és görbe utczák jellemzik, az új
város utczái tágasabbak és egyenesebbek ; legszebbek a folyó két
partján elhúzódó utczák, az úgynevezett Lungarno. A z utczák és
közterek szűk volta miatt a nagyszerű építményeket néha alig lehet
egész teljességekben jól megnézni. Pedig Firenze oly gazdag a kö
zépkor s a renaissance idejéből való építészeti remekművekben, hogy
e tekintetben egy olasz város sem versenyezhet vele. A z egész város
valóságos múzeum, oly sok és különbféle benne a templom, palota,
torony, emlékoszlop, képszobor, szökőkút. S minden építmény úgy
szólván magában is egy-egy múzeum, oly gazdag kivül és belül a
művészet alkotásaiban, a szobrászat és festészet műveiben. A székes
egyház a Santa Maria del Fiore ; az éjszaki városrésznek körülbelől a
közepén áll, a világ egyik legnagyszerűbb építménye, 1298—1481-ig
épült, leginkább olasz-gót stílben. Hossza 169. m., szélessége a ke
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resztben 104 m., magassága a padozattól a kupola keresztjéig 107
méter. Homlokzata nincs befejezve, többi oldalain a külső falak fe
hér és szines márvány nyal vannak kirakva. Kupolája nem kerek,
hanem nyolczszegletű, Brunelleschi építette s 1435-ben befejezé.
A

dóm nyugati oldalán magában áll a harangtorony (Cam

panile), mely egészen fehér, fekete, sárga és vereses márványnyal és
gabbróval van kirakva, számos márvány domborművei és szoborral
van ékesítve. A dóm homlokzatával szemben a keresztelő Sz* János
nak szentelt Rotunda, a Battisterio áll, mely román stílben épült,
fehér és fekete márványból, belül az oszlopok gránitból vannak, fe
jeik megaranyozvák. A Battisterio leghíresebb remekművei az éj
szaki és déli oldalán való bronsz ajtók, gyönyörű domborművekkel ;
az éjszaki ajtót Ghiberti, a délit Pisano készité, amaz Michel-Angelo
szerint méltó volna, hogy a paradicsom kapuja legyen. A keleti ajtó
előtt két porfir-oszlopon az a láncz függ, melylyel a pizaiak kikötő
jüket elzárták vala s melyet a firenzeiek 1362-ben zsákmányul el
vittek.
A dómtól éjszaknyugatra Sz. Lőrincz temploma áll, a Medicicsalád hires mauzóleumával. A z úgynevezett új sekrestyében (Sagre-

stia nuova) Michel-Angelo szobrászati remekműveit találjuk. — E
templomhoz tartozik a »Laurentiana« könyvtár, melyben igen be
cses kéziratok vannak.
Ugyancsak a dómtól nem messze délkeletre a város éjszaki
részében a Szent Keresztről elnevezett templomot (Santa Croce)
találjuk, mely egyszerű, de hatalmas építmény a X I I I : századból.
Abban nyugszanak Firenze nagy emberei : Michel-Angelo, Macchiavelli, Galilei, Alfieri stb. Danténak is ott állítottak méltó síremléket.
Ezeken kivűl még sok nevezetes templom van; összes számuk 170.
A paloták többnyire várszerű modorban épültek ; roppant kő
falakkal, kivűl nem díszesek, de nagyszerűek, belül a művészet re
mekműveivel ékesítvék s többnyire gazdag gyűjtemények tárházai.
Ily roppant építmények, veszik körűi a dómtól délre eső közteret,
nevezetesen a Palazzo Vecchio (ó palota) s a Loggia dei Lanzi,
amaz a nagyherczegek lakóhelye volt, emez gót stílben épített nyílt
csarnok, mely hajdan a köztársaság tanácsának ünnepélyes alka
lomkor gyűlési helyűi, majd a nagy herczegek lándzsásainak őrhe
lyéül szolgált, végre műcsarnokká lett, melynek kő- és érczszobraiban
a közönség akadály nélkül gyönyörködhetik. Délre az Arno felé a
Palazzo degli Uffizi (az állami hivatalok palotája) van, melyben
hajdan az állami hivatalok voltak elhelyezve, de utóbb a tudomá
nyos és művészeti gyűjtemények számára rendeztetett be. Igen ter
jedelmes patkóalakú épület, melynek folyosóiban és termeiben a
legbecsesebb ókori és újabbkori szobrokat, festményeket s egyéb
műtermékeket találjuk. Leghíresebb benne a nyolczszegletü csarnok,
melyet tribünnek neveznek ; ott a legszebb képek és szobrok vannak.
A város déli részében a Palazzo Pitti van, melyet már Brunelleschi
tervezett, de melyet csak 1839-ben fejeztek be teljesen. Ez a palota,
melyben újabb időben a nagyherczegek laktak, kívülről csak roppantsága által tűnik ki, de belül felette díszes ; benne is gazdag gyűjte
mények, különösen hires képgyűjtemény van. Mögötte nagy kert
van, mely délnyugati irányban a terraszokkal emelkedő magaslaton
felfelé a város keritőfaláig terjed. Ez a Boboli kert, legmagasabb
pontjairól gyönyörű kilátás esik a városra és környékére.
De Firenze nemcsak az építészet, szobrászat és festészet re
mekmüveiben bővelkedik, hanem a tudományok terén is kitűnő he
lyet foglal el.,Az »Academia della Crusca« már 1582 óta áll fenn;
ez a tudóstársaság czélúl különösen azt tűzte ki magának, hogy a
nyelvet a korpától (crusca) megtisztítsa, onnan a neve. A város egyéb
tudományos intézetoi közöl csak az egyetemet említjük meg.

Az ipar és kereskedés is virágzik, nevezetesen a selyemárúk,
mesterséges virágok, szalmakalapok gyártása tetemes. A város né
pessége 169,000 lélekre rúg.
Firenze legközelebbi környékén említendők : San Miniato vagyis
Monte hegyen fekvő kolostor s Poggio Imperiale és Bello Sguardo
kéj várak az Arno déli oldalán ; Cascine és Pratolino sétahelyek és
parkok s odább éjszakra Fiesole 14,000 lakossal, az Arno éjszaki
oldalán. Az utóbbi városka szép templomokban és régiségekben bő
velkedik ; mind e helyekről bájos kilátás esik Floren ezre és kör
nyékére.
Az Arno völgye Florencztől felfelé is bájos, hegyen föl és le
olajfaligetek, szőlők, villák. Helység aránylag kevés van. Ott, hol a
Sieve egyesül az Arnóval, ennek völgye délre nyílik, keleti oldalát
az erdős Prato Magno szegélyezi. Csakhamar a keletre nyiló haránt
völgyet érjük el, melyen egy patak csörtet le több vízeséssel. Ez a
híres árnyékos völgy, a Valombrosa, melyet a költők dicsőítenek s
mely fölött magas hegylaposon a fenyves övezte gyepmezőn az 1039ben alapított szerzet anyakolostora fehérlik.
Folytatjuk utunkat a völgyön felfelé, melyen a vasút is elha
lad, néhány helységet elhagyván, keletre fordulunk s így csakhamar
Arezzót érjük, mely hegyekkel övezett völgykatlanban egy magasla
ton épült, csinos, kőfalakkal kerített és díszes templomokkal ékesí
tett kis város, több híres embernek szülővárosa ; ott született Petrarca
költő, Guido a kóta feltalálója, Vasari a képiró stb.
Az Arno legfelsőbb szakaszában, a Casentinóban, csak jelen
téktelen helységek vannak, de a Catenaja és Prato Magno hegysé
gek szaggatott lejtői regényessé teszik. Bibiena helység közelében
az Arno és Tiberis vízválasztóján a három oldalán csaknem függé
lyesen emelkedő Monte Avernia nyúlik fel, mely össze-vissza van
hasogatva ; tetejéről bájoló kilátás esik a környékre. A nép szent
helynek tartja a hegyet, mert Sz. Ferencz testébe ott nyomódtak be
Krisztus sebhelyei. A hegy aljában épült kolostor híres búcsújáró
hely. Prato Vecchio helységből a völgy bal vagyis keleti oldalán
meredek hegylejtőn felkapaszkodva kopasz gerinezre érünk, onüan
az ösvény a Camaldoli völgybe ereszkedik le. Zajos zuhogó szökik
le benne szikláról sziklára, medre buja rétek és gesztenyések között
kigyódzik el, a háttérben süi;ü fenyvessel borított hegy emelkedik.
Ezt a területet Maldolus gróf Romuald benczésnek ajándékozta, ki
ott 1018-ban a híres kolostort alapitá, mely a Camalduli szerzet
anyakolostora. Ez völgy zugban terjed mellékézületeivel együtt, a
IIUNl'ALVY : E G Y E T . FÖLDRAJZ. I. DÉL-EURÓPA.
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remetelakások (Sagro Eremo) magas és meredek hegyen Tannak,
ott mindegyik szerzetesnek meg van a maga házikója és kertecskéje.
Firenzétől nyugatra, az Arno völgyén lefelé Empoli, Fucecchio,
Pontedera és Piza városokat találjuk. Ezek mind csinos városok és
szépen fekszenek. Empolinak dicsérik az éghajlatát, mely sokkal
egészségesebb, mint Florencz levegője. Piza nyáron szintén egész
ségtelen, de télben kedves hely. Hajdan sokkal népesebb és hatal
masabb volt, sokáig küzdött Genuával, majd Florenczczel is a felsőbbségért, de meggyőzetett Hanyatlását azután kikötőjének beiszapolódása sietteté, 1442-ben még 5 lábnyi mélysége volt, egy század
dal később már csak kis sajkák látogathatták, végre teljesen el kel
lett azt hagyni s most nyoma is alig látszik meg. Piza tehát meg
halt (Pisa mortua) és csak árnyéka maradt meg. Ujabb időben
ismét emelkedni kezdett s kedvező éghajlata miatt, kivált télben,
sok idegen látogatja. A folyó két partján terül el tágas síkságban ;
régi kőfalakkal van kerítve, melyeken belül kertek és szántóföldek
is vannak. Utczái szélesek, de mintha ki volnának halva ; építmé
nyei többnyire újkoriak és jelentéktelenek. Hajdani dicsőségét csak
a város éjszaknyugati szögletében levő dóm, ennek keleti oldalán a
battisterio s nyugati oldalán a ferde harangtorony hirdetik. A dóm
román-keleti stílben van építve nagy díszszel s belsejében igen jeles
szobrászati művek és festmények vannak. A battisterio román-keleti
stilben épült rotunda, kupolával. A harangtorony hengeralakú,
nyolczemeletű, minden emeleten oszlopos folyosó fut körűi, a leg
magasabb emelet sokkal keskenyebb, mint a többi. Talán építés
közben sülyedt az egyik oldalán, azért ferdén áll, de egészben véve
valóságos remekmű. Ezen igen nevezetes régi építményeken s az
Arno szép hídjain kivűl Piza leghíresebb nevezetessége a sírkert
(Campo santo), melynek földjét Palesztinából szállították oda 1228ban. A négyszegletű helyet szép ívekkel és pilérekkel ékesített kő
fal veszi körül, belül vannak a fülkék és sírcsarnokok szoborművek
kel és festményekkel. A sírkert 1287-ben készült el.
Kereskedelmi jelentőségét Piza majdnem egészen elvesztette,
de régi jeles egyeteme van s környékén a földmivelés meg barom
tenyésztés virágzik. Látogatott s igen díszesen berendezett fürdője
is van, 24—36° meleg források fakadnak ott. Lakosainak száma
54,000.
Piza örökségét Livorno vette át, mely az Arno torkolatától
délre esik. A tengerpart ott egészen lapályos, mocsáros és egészség-

telén; a rómaiak idejében jelentéktelen révhely volt ott, Portus
Liburnus, az egész középkoron át is jelentéktelen volt a helység s
Genua birta. Ettől Cosimo Medici szerezte meg s azután csatorná
kat kezdtek ásni, hogy a mocsárokat lecsapolják. Idő folytán sok
ezer spanyol és portugál zsidó telepedett le ott, kik csakhamar élénk
kereskedést folytattak Afrika, Sziria és Kis-Ázsiá tengeri városai
val. Nagy költséggel kimélyítették és kitágították a kikötőt s hajóz
ható csatornákat is építettek a város belsejében. Most belső és külső
kikötő van ; a belső kikötőnél nagy hajómühelyek vannak, a külső
kikötőt egy hosszú és széles gátfal védi, mely délről éjszakra húzó
dik el a tengerben. Kijebb Meloria szirten a világítótorony áll.
Ekként Livorno nemcsak Toskánának lett fő tengeri városává,
hanem egész Olaszország tengeri városai között a hajóforgalomra
nézve mindjárt Genua után következett. Legujabban Nápoly for
galma meghaladja Livornóét.
A város egészen szabályosan épült s újkori jellemű. Elüt valamennyi olasz várostól, mert semmi műkincse nincsen. Éjszaki részét
egy fő és több mellékcsatorna hasítja, azért azt Uj-Velenczének
nevezik. Lakosai nagyon kevertek, köztük különösen sok a zsidó, de
vannak görögök, törökök, albánok, örmények, egyiptomiak stb. is.
A z európaiak közöl aránylag legtöbb az angol. Míg a többi olasz
városokban a r. katholikusok mellett a más vallású lakosok egészen
eltűnnek, s mindenütt a r. kath. templomok a legdíszesebbek, Livornóban ellenkezőleg a zsinagóga a legszebb istenháza. A z örmények
nek, görögöknek és protestánsoknak is vannak templomaik, sőt török
mecset is van Livornóban. Lakosainak száma 97,700.
Firenzétől éjszaknyugatra a vasúton menve Pfato és Pistoja
városokba jutunk, mindkettő csinos és iparos olasz város ; Prato
határában vasérczek és jeles szerpentin-bányák vannak, dómjában
szűz Mária övét (la cintola) őrzik, híres a homlokzatának szögletén
Donatello által faragott szószék ; Pistojáról a pisztolyt nevezték el.
Odább nyugatra, követvén a vasútat, Pesetát, azután Capannorit és
Luccát érjük el, mely városok a Serchio medenczéjében, Toskana
»kertjeben« fekszenek. Lucca hajdan független köztársaság, azután
külön herczegség fővárosa volt. Szépen van építve, tágas nyájas
utczákkal, 68,000 lakossal. Érdekesek a római időből való amphitheatrum s néhány régi templom a V I I I . és I X . századból. Jelző
jét, az iparos (la industriosa) leginkább selyemgyárainak köszönheti.
Roppant széles bástyafalakkal van övezve, melyek fasorokkal beültetvék s gyönyörű sétahelyül szolgálnak. Ha ott fel s alá sétálunk a
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magas fák árnyékában, egyfelől a városnak, tornyaínak és kupolái
nak, másfelől a bájos környék nézésében gyönyörködhetünk. A zöldelő rétek, a szőlőhegyek, az olojfaligetek, a fehérlő városok és fal
vak, a távolabb magaslatok, melyeken egy-egy torony áll, s háttér
ben az erdős magasabb hegyek oly látványt nyújtanak, melyet nem
győzünk bámulni. A z t mondják, hogy azon szép és jól művelt vidék
népsége munkásabb, elégedettebb, mint Olaszország bármely más
vidékén. Lucca, Capannori s az egész környék lakosai a szomszéd
vidékekre, különösen Korszikába is elmennek szántani és aratni s
mindenütt szívesen látott munkások.
A Serchio felső völgye, a Garfagnana is nagyon jól van megmívelve, a hegyo dalok mindenütt gondosan terraszozva vannak s a
1

fokozatokon mindenféle vetések és ültetvények díszlenek. Garfag
nana főhelye Castelnuovo igen szépen fekszik egy hegyfokon. Mond
ják, hogy azon vidék parasztjai a legszebb olasz nyelvjáráson beszél
nek s a legszebb dalokat éneklik.
Luccától délnyugatra vannak a 3 5 — 4 0 ° meleg források, melyek
körül híres fürdőhely támadt; ez most már jelentős város, egysze
rűen csak Bagni-nak (fürdőknek) nevezik.
A Massa völgyének felső részében Pontremoli városka s néhány
falu fekszik ; a völgy alsó szakaszát az egykori Luni városról Lunigiandndk nevezik. E z szintén igen szép völgy. Torkolatánál a bájo
san fekvő Sarzanától délre az Apuanai Alpok a tengerig előnyo
mulva völgyszorost képeznek, melyben Carrara és Massa városok
fekszenek.

Carrara

határában

vannak a hires

márványbányák,

melyek a legbecsesebb fehér márványt szolgáltatják, egy köbméternyi
kőtuskó 2 0 0 0 frankba is kerül. A környező hegyekben összesen
vagy 7 2 0 bánya van, s mintegy 3 0 0 bányában fejtik a márványt.
A z egész város csak egy faragó-műhely. Massa határában is vannak
márványbányák, melyeket 1 8 3 6 óta aknáznak, de az ottani márvány
nem oly szép, s rendesen

csak közönséges művekre

használják.

Odább délre Serravezza és Pietra Santa fekszik ; ott is vannak már
ványbányák, melyekből részint a carraraihoz hasonló szép márvány
kerül ki. A Carrara, Massa és Serravezza bányáiból évenkint kifej
tett márvány mennyisége 1 3 0 — 1 4 0 , 0 0 0 tonnára, pénzértéke 1 2 — 1 3
milló frankra rúg. A környéken más bányák is vannak, melyekből
fedőpalát, vas-, ólom- és ezüstérczeket nyernek.
Pietra Sántától délre Viareggio tengeri város fekszik, mely
nek élénk kereskedése van.
A z Arno völgyétől délre Toskana fensíkján igen régi, de több-

íiyire hanyatlásnak indult városok vannak. Ott találjuk Cortonát,
mely egyik legrégibb olasz város, továbbá Chiusit, mely mint Clusium hajdan Porsenna székvárosa volt, most egészen jelentéktelen.
Odább délnyugatra Montepulciano van s ettől délnyugatra Montaicino ; az előbbi város környékén jeles bor terem.
A fensík közepe táján Siena fekszik, mely hajdan az Arno és
Ombrone között eső városok feje volt, s népessége, hatalma és ipa
ránál fogva Flórenczczel

versenyzett.

Gyönyörűen fekszik három

dombon s háromszög alakjában épült, melynek csúcsa éjszakra esik.
Déli oldalán most jobbára csak kertek és szántóföldek vannak, nyu
gati oldalán várkastély emelkedik. Utczái szabálytalanok, fel- s aláhuzódnak, némelyikben kocsival sem lehet járni ; magas házak és
díszes paloták szegélyezik.

Sienában, mely a ghibellini párt feje

volt, a gót stil virágzott leginkább. Ily stílben van építve a szép
városháza, melynek kagylóalakja van. A székesegyház egy magasla
ton fekszik, márványból van s részletei oly ékesek, mint a milanói
dóméi ; legszebb gót templomnak mondják. A pálló tarka márvány
lapokból van összerakva s igen szép képeket ábrázol.
Sienában régi hires egyetem is van. Lakosai a legtisztább
olasz nyelven beszélnek, s az idegenek iránt igen nyájasak ; számuk
25,200-ra rúg.
Volterra, Sienától éjszaknyugatra, régi etruszk város, mely
nek régi kerítőfalai nagy részben még most is megvannak, nyílt fensíkon fekszik, mely mély árkokkal van szeldelve, úgy terül el, mint
a kéz tenyere és ujjai ; még a középkorban is igen népes város volt,
most nagyon megfogyott, mert félre esik a fő közlekedési utaktól.
Némi életet kölcsönöznek neki a szomszédságában levő sóbányák,
továbbá az alabastrombányák, a Monte-Catini gazdag ércztelepjei,
a kénforrások

és bórsavas lagúnák. A

régi

kiklopszerü

kerítő-

falakból különösen még két nagy kapu van meg s-gazdag múzeumá
ban vagy száz etruszk szarkophag és egyéb régiségek vannak.
A posványos maremmák főhelye Grosseto, az Ombrone éjszaki
oldalán. A kerületében levő helységek mind csekélyek s nyáron a
lakosok jobbára odahagyják azokat, oly egészségtelen a levegőjök.
A tengerparton, kiugró földnyelveken épült Piombino és Orbetello
sokkal egészségesebbek. E z utóbbi két város meg van erősítve.
Piombinóval

szemben a Toskánai

szigetek legnagyobbika,

Elba fekszik ; hajdani nevei Aethalia, Iloa, Ilva. Előtte Cervoli és
Palmarola szigetkék vannak, mindegyiken egy-egy torony. Elba ha
talmas hegytömegei tiszteletet parancsolnak; partjai meredekek s

komoran fönségesek; a legmagasabb hegy tetejéről ősrégi szürke
torony, a Tőrre di Giove tekint alá. A mint a hajó a sziget legéjszakkeletibb csúcsát megkerüli, egyszerre Porto Ferrajo szép nagy
öble tárul fel, gyönyörű félkörben, körszinileg emelkedő hegyektől
környezve, melyeknek oldalait kápolnák, majorságok, villák és ker
tek, cziprusfák, magas áloék és eperfák foglalják el a tetőtől a ten
ger partjáig. Jobb felől az öblöt félszigetke szegélyezi s ennek kes
keny nyakán terűi el Porto Ferrajo kis város, a hajdani Argousz s
utóbbi Koszmopolisz helyén. Keskeny, de napos és nyájas utczái a
hegyen felfelé vonulnak ; az egész város világos sárga alapszínben
ragyog, mely a narancsfaligetek fris zöldjétől s a tenger kékjétől
kellemesen elüt. Három kis vár és bástyafalak övezik a várost, de
azok sem komorak ; a kerek kikötőt szép kőpart veszi körül ; amott
a Stella várad alatt a sárga nyájas ház fekszik, melyben most a
kormányzó lakik, s mely 1814 május 4-től 1815 febr. 26-áig I. Na
poleon székhelye volt.
A sziget másik, keleti oldalán Porto Longone, Marciana, Poggio, Rio s még néhány más kis helység van. A lakosok gesztenyét,
czitromot, narancsot és bort termesztenek, némi kukoriczát is ; az
olaj kevés és rosz ; a fában nagy hiány van. A tenger kivált
szardellában és tinnhalban bővelkedik. De a sziget főkincsét a vasérczek képezik. A nyugati oldalon a hegyek jobbára gránitból, a
keletin szerpentinből, a középen pedig nagyon sokféle kőzetekből
állanak ; van ott márvány, alabástrom s mindenféle becses ásvány.
De Rio helység mellett egy 165 m. magas hegy emelkedik, mely
úgyszólván egészen vaskövekből áll ; 250 hektárnyi területet foglal
el, s az ottani vasércz mennyisége legalább 20 millió tonna, az egyik
telepen különösen mágnesvas (calamité) van.
A többi szigetek közöl Monte Christo, mely mint 300 m. ma
gas gúla nyúlakodik fel, Dumas egyik regénye által lett híressé î
csak halászok laknak rajta, úgy mint Giglión is ; Pianosdn szép
olajfa-ültetvények vannak; Capraja Genuához tartozik, helysége
veres gránitsziklákkal övezett katlanban fekszik ; Gorgona csak cser
jékkel benőtt szirt egy őrtoronynyal.

VI.
Római tartomány. A Márkák. Umbria. A z Abruzzók és Molise ;

a hegyek,

völgyek, lapályok, folyók, éghajlat, a lakosok, a városok.

E tartományok az olasz félsziget törzsökét képezik, az Apen
ninek azokban érik el legnagyobb magasságukat és kiterjedésöket, s
a félsziget legnagyobb folyórendszerét is azokban találjuk. Hajdan
onnan indult ki a római világuralom, most épen e tartományok
vannak leggyérebben népesítve s az anyagi és szellemi míveltségbeu
leghátrább állanak.
Riminitől kezdve az Adriai tenger partja majdnem egyenes
vonalban Ankonáig délkeletre, onnan pedig a Tronto torkolatán
túlig délre húzódik. A Római Apenninek egészben véve a tenger
parttal egyközűen csapnak, s lánczolatuk a tengerről tekintve egészen
szabályosnak látszik, keleti lejtőségök a tenger felé gyorsan eresz
kedik alá, s egyközű völgyekkel van szeldelve, melyeken a rohanó
patakok a tenger felé sietnek. A hegycsúcsok is szabályosan sora
koznak a főgerinczen ; helyenkint mélyebb horpadások vannak köztük,
melyeken az utak mennek el a hegység egyik oldaláról a másikra.
Ankona dombos könyöke olyan mint valamely ivboltnak a záróköve
s az Apennin hegyláncz fordulója épen szemben esik vele. Reclus
ezt a vidéket Genua partvidékével hasonlítja össze, mint olyat, mely
ennek hasonmása, csakhogy Ankonánál a tengerpart és hegyláncz
ellenkező irányban van meghajolva. Továbbá Ankona vidékén a
hegyláncz főgerincze távolabb esik a tengerparttól, mint Genuánál,
noha a parti lapály csak igen keskeny s a helységek többnyire
magaslatokon fekszenek. Végre Liguria partvidékét mindenfelől
hegyek zárják el, Ankona vidéke pedig éjszak felé férjesen nyílt,
nyugat felől a hegyeken át is könnyen meg lehetett azt támadni.
Oly határvidék volt az, melyért sokat hadakoztak a szomszédok,
onnan a neve, t. i. Márkák ( = határok).
Miként az Etruriai Apenninek, úgy az a hegyláncz is, mely
Róma tartomány s a Márkák között emelkedik, néhány külön hegy
sorra oszlik, melyek szinfalak módjára egy más mellé sorakoznak s
elsőben délkeleti, azután inkább déli irányban csapnak. Az első
hegysor a Tiberis forrásai fölött a M. Comeróval és Fumajolóval
kezdődik s a Tiberis felső völgyét keleten szegélyezi ; legmagasabb
csúcsa a M. Maggiore (1349 m.). A M. S. Antonio mellett a hegysort

egy út szegi, mely Cittá di Castellót Urbinóval kapcsolja össze ;
éjszaki oldalágaihoz a M. Carpegna és M. Titano tartoznak ; az utób
bin, mint láttuk, San Marino fekszik.
A másik főhegysor az Urbinótól délnyugatra eső M. Neronével
(1526 m.) kezdődik ; gerincze a Furlo hágónál, melyen az út Folignóból Caglin át Fanóba visz, tetemesen letörpűl, de azután ismét
magasabbra emelkedik s a M. Catriával 1702 m. magasságot ér el.
Itt a hegység szétágazik, elsőben két, majd több ágra szakad, melyek
széles terűletet behálózván, nagy hegytömkeleget képeznek. A sok
hegyág között két fő hegysort különböztethetünk meg ; ezek Umbria
és az Abruzzók vagy 200 km. hosszú és egyremásra 50 km. széles
felföldjét kelet és nyugat felől párkányozzák be, de egyikök sem a fővizválasztó, mert a nyugati hegysort a Nera s más folyócskák, a
keletit pedig a Metauro, Esino, Potenza, Chienti, Tronto, Vomano
és Pescara törték keresztül.
A keleti hegysor a Cesano völgyétől kezdve délnek tart, "kelet
felé meredekül lejtősődik ; hegycsúcsai dél felé mind magasabbak.
A M. Vicino Fabrianótól délkeletre még csak 1485 m., a Chienti
völgyszorosától délre húzódó Sibüla hegységben a M. Rotondo 2103,

a M. Regina 2322, a M. Sibüla 2198, s a M. Vettere 2479 m. magas
ságot érnek el ; a Tronto völgyszorosától délre eső Pizzo di Sevo
még magasabb, t. i. 2545 m. Azután az olasz félsziget legmagasabb
hegytömege következik. Ennek főgerincze a Vomano völgyétől a
Pescara szorosáig

délnyugatra nyíló ív alakjában emelkedik ; éj

szaki legmagasabb részét Gran Sasso d' Itáliának (Olaszország nagy
sziklája) nevezik. A hegycsoport fő gerincze, kivált keletről tekintve,
nagyszerű látványt nyújt, nyugati oldala hullámos völgyektől szeldelt, szép havasi fönsíkra támaszkodik. Mészkő ormai büszkén tor
nyosulnak majdnem 3000 m. magaságra. A regényes hegyvidéken a
zerge és kőszáli kecske s a medve is tanyázik még ; az alacsonyabb
előhegyek le vannak tarolva, s az eső a termőföldet is lemosta róluk,
a magasabb vidékeken szép havasi legelők vannak, helyenként még
bükk- és tölgyfaerdők is mutatkoznak.
Aquila várostól éjszakra a hegycsoport déli szélén a M. S.

Franco, Malecosto, Pizzo Cef ahne, M. Portello, M. Preno, M. Tremoggia sorakoznak nyugatról keletre, 2134—2532 m. magasságra
emelkednek ; ezek mögött, Fanótól délre, a hegycsoport legmagasabb
csúcsai félkörben tornyosulnak: a M. Corvo, M. Intermesole, M.
Corno s ettől éjszakra a M. Piccolo Corno ; köztük legmagasabb a
M. Corno, mely 2921 • m. magas. Barth, a hires afrikai utazó,

1864-ben megmászta a begyet, 1750 m. magasságban még bükkfákat
talált rajta, de feljebb csakhamar az erdei tenyészet végképen meg
szűnik ; a hegy legmagasabb ormán jéghó s egy kis jeges van.
A M.Tremoggiánál a hegysor délre fordul, mindinkább letörpűl,
s a Pescara völgyénél a 975 m. magas Rocca Tagliatá-\al végződik.
E völgyszorostól dél felé ismét magasabb hegyek sorakoznak ; ilyenek
a M. Rotondo, la Mucclsea, M. Morrone, melyek 1732—2080 m.
magasak. Odább délre a Pizzo Alto emelkedik, mely a Montag na
della Majelldval van kapcsolatban. Ezen az orvosi füveiről hires
szép hegycsoport Chietitől délre emelkedik, az Aventino és Orte
völgyei között terjed el ; főgerincze déléjszaki irányban csap, éjszaki
része szétterpeszkedik mint a virág szirmai ; legmagasabb csúcsa a
M. Amaro 2795 m.
Az Apenninek keleti párkányától nyugat felé sorakozó hegy
csoportok általán véve fokozatosan letörpűlnek, de annyira szét
vannak szaggatva, hogy a nyugati párkányt csak egyes csoportok jelö
lik meg. A Sentina szorosától délre a M. Cuccot (1566 m.), M. della
Pennát (1396 m.) és M. Penninót (1572 m.) találjuk. Azután a Serravallei hágó következik, melyen az út Folignóból Camerinóba visz ;
e hágótól délre a hegysor néhány egyközű ágra szakad, melyek a
Nera völgyét szegélyezik ; a legyugatibb hegyág a Nera jobb partját
Terni vidékéig kiséri, tetői a Tőrre Maggiore (1428 m.) és il/. Fianchi (1350 m.). Más alacsony hegyágak a Tiberis keleti oldalán Cittá
di Castello vidékéről Foliguóig és Perugia vidékéről Terni városig
húzódnak.
A Nera déli oldalán Terni és Narni környékén az alacsony,
de merész szabású és szaggatott Sabini hegység kezdődik, mely délre
az Aniene vagyis Teverone völgyéig terjed. Éjszaki részében a Costa
Marchegiana (1095 m.) és M. Tançia (1170 m.) Rietitől délnyugatra
legmagasabb emelkedései ; a Farfa völgyétől délre csak alacsony
dombsorok vannak, de odább délre megint magasabb hegyek követ
keznek, mint a M. Falco 862 m., az ettől keletre eső M. Pellecchia (1368 m.), a M. Gennaro (1269 m.) s a M. Mórra (1038 m.)
Tivolitól éjszakkeletéjszakra. Még az Anierie völgyétől délre is
vannak jókora hegycsoportok, mint a M. Cerella, M. Cah és M. Manno,
melyek az 1000 m. meghaladják.
Még magasabb hegycsoportok Subiaco környékén, az Aniene
forrásvidékén emelkednek, hol a M. Autore 1902 m. magassá
got ér el.
y
A Sibilla hegysorból egy szaggatott hegyág indul ki, mely dél«

nyugatra Eieti felé vonul; legmagasabb csúcsai a M. Pattino (1891 m.),

a Colle di Pizzuto (1936 m.), a M. deli' Acquasanta (1850 m.) s M. Terminillo (2213 m.). E hegysort kelet felől a Velino völgye határolja; e
völgyes az Aterno között alacsonyabb hegycsoportok vannak. D e odább
délre, a Salto völgye keleti oldalán ismét magasabbb hegytömegek
sorakoznak, délkeleti irányban csapnak s a Gran Sasso d' Itália nagy
hegysorával

átellenben

tornyosulnak.

Legmagasabb

csúcsaik: a

M. Giano (1826 m.), M. Calvo (1901 m.), M. Botondo (2045 m.),
il Costone (2277 m.), M. Velino (2487 m.) és szomszédja &M. Cafornio (2424 m.). A z utóbbi hegyek a Fucinói nagy medencze éjszaki
oldalán nyulakodnak fel ; a M . Velino sajátságos alakjánál fogva
tűnik fel, mert két csúcsba végződő sziklás gúla. Hozzájok kelet
felől a M. di Magnola és M. Cocurello csatlakoznak ; ezeknek keleti
oldalán kanyarodik el az út, mely a Fucinói medenczét Aquilával
kapcsolja össze. E z út keleti oldalán szintén magas hegyek vannak,
a Montagna del Sirente 2205 m. magasságot ér el. Ehhez csatlakoz
nak azon hegysorok, melyek a Fucinói medenczét kelet felől szegé
lyezik. A hegyi út, mely azokat szegi, az Aterno völgyébe visz s a
Fucinói lapályt Aquila és Solmona lapályaival kapcsolja össze.
A Solmonai és Fucinói lapályoktól délre sok egyközű hegysor
emelkedik, melyeket a Sangro, Liri és más folyók völgyei választa
nak el egymástól ; mindannyian délkeletdéli irányban csapnak, szá
mos csúcsaik közöl némelyek a 2000 m. is meghaladják. A

nyugati

hegysorok Sora és Alatri lapályainál végződnek, de a felső Liri és
Sangro völgyei között emelkedő hegysorok megszakadás nélkül tovább
húzódnak s a 2241 m. magas Métához csatlakoznak, mely az Abruzzók felföldjének legdélibb sarokbástyája, Sorától keletre emelkedik.
Éles körvonalok, szaggatott ormok és csúcsok, gyakran mere
dek oldalú hegylaposok, roppant töredékhalmazok, mélyen bevágó
dott völgyek s hegyekkel övezett lapályok, melyek betemetett tómedenczék, jellemzik a középső Apenninek mészkő-hegyeit. A

Tiberis

völgye általában megjelöli azoknak nyugati határát egészen a Monte
Rotondo és Mentana vidékéig ; azon völgy keleti szélén emelkednek
az Apenninek végnyúlványai, melyek hajdan a tenger partját képez
ték, mikor a római Campagnát még a tenger hullámai fedték. E
Campagna mind geológiai szerkezetére mind külső alakjára nézve
nagyon különbözik az Apennini
szelid földhullámok
Vulkáni

terűlettől;

lapos

völgyteknők,

s egyes kimagasló kúphegyek jellemzik azt.

tufarétegek és lávatömegek alkotják. D e egyes mészkő

hegyek, a Tiberistől nyugatra, a vulkáni területen is előfordulnak ;

ezek hajdan szigetek voltak. Némelyek még most is a partszegélyből
kidudorodnak mint félszigetek, melyek nem régen nőttek össze a
szárazzal.

Ily magános

mészkőhegy

a Tiberis jobb

oldalán

a

M. Oreste vagyis Soratte, mely 692 m. magas, igen szép és éles sza
bású, vereses színű. Messziről látható, Róma felől is, középkori tor
nyok és templom vannak rajta.
Ugyancsak mészkő alkotja a volszkok hegységét, a Monti Lepin i-t is, mely Rómától délkeletre, a Pontini mocsárok keleti oldalán
emelkedik ; legmagasabb gerincze, a Schienet d'Asino ( = Szamárhát)
1477 m. magas s olyan mint a kőfal ; majdnem mindenütt mez
telen és kopár, csak imitt-amott vannak még egyes gesztenye- és
bükkfa-csoportok. Terracinától nyugatra, ugyancsak a Pontini mocsá
rok nyugati oldalán egy elszigetelt hegytömeg tiz csúcscsal mered
föl, éjszaki oldalát erdő fedi, de a tengerre szolgáló déli oldala mere
dek és majdnem teljesen meztelen ; csak egyes hasadékaiban terem
egy-egy törpe pálmafa. Ez a M. Circelh, Circének hires promontoriuma ; még most is mutogatják a barlangot, melyben Circe az embe
reket állatokká varázsolta ; San Felipe falu felett kiklopi kőfalak
némi maradványai a hellének reges korára emlékeztetnek. A hegy
tömeg legmagasabb pontja 315 m.
A z Apenninek fő hegysorait jura- és krétaféle mészkövek al
kotják, ezekhez járulnak homokkő, márga és agyag, melyek az d o 
begységekben túlnyomók. A vulkáni képződmények aránylag fiatal
korúak ; ugy látszik, hogy Róma területén a vulkánok a jégkorszakban
működtek, még pedig a tenger fenekén. A vulkáni kúphegyek az
Apenninek tengelyével és a tenger partjával egyközűen sorakoznak ;
egymással vastag tufarétegek
mészkőhegyek

által vannak összekötve, melyek a

aljában, körülbelől 200 km. hosszú területen, a

Toskánában levő M . Amiatától kezdve az Albanói hegycsoportig
rakódtak le. Róma környékén az egész kietlen mezőséget, Campagnát
borítják ; vulkáni hamuból és kavicsból állanak ; csak a Tiberis áradványos lerakódásai szakasztják meg.
A

vulkáni kőzetek rendesen kráterszerű mélyedéseket képez

nek ; kimagasló kúpok csak helylyel közzel mutatkoznak. CivitáVeccbia

környékén a timkőben gazdag rétegekből álló dombok

magva a Tolfa hegy, ez pedig trachittömeg. Fiatalabb vulkáni kú
pok : a M. Cimino (1056 m.) Viterbótól keletre, a M. Fajano s az
Albanói hegység vagyis Monti Laziali (hajdan Möns Algidus). A
költőktől annyira dicsőitett s a festőktől oly gyakran ábrázolt Alba
nói hegység Rómától délkeletre fekszik ; magaslatai patkóalakú or-

mot képeznek, mely nyugat felé nyílik, s egy roppant nagy kráter
párkányának maradványa. Közepén egy kisebb hegykor emelkedik,
mely másodrendű krátert övez s melynek éjszaki szélén a Bocca di
Papa, délnyugati szögletén pedig a M. Cavo emelkedik. Az utóbbi
az egész hegycsoportnak legmagasabb kúpja (950 m.). Nyugati,
oldalán az Albanói, déli oldalán pedig a Nemse tavat találjuk. Az
egész hegycsoport kihányt lávából, kavicsból és hamuból áll, körülete vagy 60 km. ; külső lejtőségét sugárosan széthajló völgyek szeldelik, melyeket minden irányban a viz vájt ki ; e völgyek oldalain a
különböző vulkáni rétegeket láthatjuk. A lávafolyam Róma vá
rosig ér.
E hegycsoport nemcsak geológiai, hanem történelmi tekintetben
is érdekes ; oldalain és aljában voltak Albalonga, Lavinium és más
római városok, utóbb mind a római előkelők mind a pápák ott sze
rették a nyarat tölteni, s azért ott kastélyokat, nyaralókat és más
mulató helyeket épitettek.
A Monte Cavo laposán Jupiter Latialis temploma, a latinok
szövetségének fő szentsége állott, melyben évenként áldoztak, a Nemse
tó feletti magaslaton .Diana temploma volt. Most ott vannak a gyö
nyörű fekvésű Frascati (hajdan Tusculum), CastelrGandolfo a pápa
kastélya, Albano, Ariccia, Genzano, Cività-Lavinia, Velletri és más
városok, melyeket a hegycsoport aljában félkörben elvonuló vasút
érint. Rossi és Ponzi olasz tudósok 1866-ban az Albanói tó éjszaknyugati párkányán, a Monte Crescenzión a tufarétegek (peperino)
alatt egy ősrégi helységet fedeztek fel, melyet a vulkáni kitörés elte
metett, úgy mint Pompejit a Vezúv.
A vulkáni területen nagy tómedenczék vannak. Közölök leg-,
nagyobb a Bolsenai (Lacus Volsiniensis) ; néhány szigetke van benne,
partjain körös-körül gesztenyések díszlenek. Körűlete 40 km., egész
kiterjedése 114 • km. Vulkáni hamuból, salakból és lávából való
fensíkon van bemélyedve a medenczéje, de az nem vulkáni kráter,
hanem sülyedési és kimosási mélyedés. A tótól keletre Montefiascone
kúpja aljában van egy kis tócsa, mely csakugyan vulkáni töbör;
ugyancsak vulkáni kráterben fekszik Latéra falu, mely a Bolsenai
tótól nyugatra esik ; egy hegykaréj veszi körűi s benne egy kitörési
kúp van.
Bolsena környékén a folyóvizek nagyon mély medreket vájtak,
völgyeiket függőleges tufa- és lávafalak szegélyezik ; a helységek a
völgyszakadékok között emelkedő ormokon épültek. így Bolsenától
délkeletre Bagnorea városnak ó része két szédítő mélység között

mint gátfalon fekszik s onnan az új városrészbe csak felette keskeny
ösvényen lehet lemenni, hogy az idegen alig mer rálépni. Orvieto
egészen egy elszigetelt sziklán fekszik, mint valamely középkori vár ;
a tótól nyugatra eső Pittiglianót csak keskeny földszoros köti össze
a fensíkkal.
Rómától éjszaknyugatra a Braccianói tavat (Lacus Sabatinus)
találjuk ; ez kerek medencze ; úgy látszik szintén sülyedés következ
tében támadt; délkeleti oldalán az Arrone folyik ki belőle, mely
délnyugatra a tenger felé kanyarodik ; a Bolsenai tóból a Marta
folyócska folyik ki.
Igazi vulkáni kráterben terűi el a Vicái tó (Lacus Ciminius),
mely a Bolsenai és Braccianói tavak között, egyiktől és másiktól
majdnem egyenlő távolságra esik. A kráter közepén a 383 m. magas
M. Venere emelkedik mint szabályos kúp, hajdan a tó azt a hegykú
pot egészen körűi vette, most csak déli^ lábát locsolja. Ugyancsak
vulkáni kráterek helyét foglalja el az Albanói hegycsoport két kis
tava ; az Albanói tóban egy tengeri rákfaj él, ebből azt következte
tik, hogy az hajdan a tengerrel összefüggött; mostanában víztükre
vagy 300 m. magasságban van a tenger felett.
Bómától keletre még a kis Castiglionei tócsa, Tivoli közelében
pedig két kis mocsár van, egyik a Lago dei Tartari, másik a Lago
della Solfatara. A rómaiaktól úgynevezett Regillus tó már egé
szen eltűnt.
A vulkáni területen levő tavak jókora mélységűek, ellenben a
mészkő-területen levők sekélyek és könnyen lecsapolhatok. Ezek kö
zöl legnagyobb a Fucinói vagyis Celanói (Lacus Fucinus), mely ma
gas hegyek közepett 655 m. magasságban fekszik, a félszigetnek
kellő közepén, hová a rómaiak Itália köldökét képzelték. A tó leg
nagyobb része most már le van csapolva, azelőtt mintegy 270 •
km. területet foglalt el ; fölös vize a Campi Palentini térségen át a
Salto folyóba ömlött, mely a Velinóva'l egyesülvén a Tiberisbe sza
kad. Idő folytán a tó ezen lefolyása bedugult, víztükre tehát a szeriut a mint esős vagy száraz idő járt s az elpárolgás nagyobb vagy
kisebb volt, folyvást változott, majd összezsugorodott s partszéleiu
bűzhödt mocsárokat hagyott hátra, majd meg kiszélesedvén, a mívelt
földeket és helységeket-is elárasztá. Vízállásának különbsége 16 mé
terre is rúgott, nagy áradáskor mélysége 28 méter volt. Már a ró
maiak megkisérlették a tó lecsapolását. Mondják, hogy Claudius
császár idejében 30,000 rabszolga 11 éven át dolgozott egy alagúton,
melyen a Monte Salviano alatt a tó vizét a Lirisbe, a Gari^liano

mellékfolyójába akarták vezetni. De a begy alatti csatorna roszúl
volt csinálva s nemsokára teljesen bedugult; a X I I I . ésXVIII. szá
zadban helyre akarták állítani, de a kísérlet nem sikerűit ; végre
1855—1869 Torlonia herczeg költségén új földalatti csatornát ké
szítenek ; ez 6303 m. hosszú, közepes szelvénye 20 • méter ; építése
30 millió frankba került. A lecsapolás jól sikerűit, s most szép ül
tetvények és vetések vannak ott, hol azelőtt a levegőt elrontó mo
csárok voltak.
A római tartományok ellenkező, t. i. éjszaki szélén is van egy
nagy ló ; ez a Perugiai vagyis Trasimenói, mely Umbriában fekszik.
Vizkörnyéke csekély, azért nem igen árad, partszéleit soha el nem
önti; beléje ömlik a Sanguinetto folyócska, melynek térségén Hanni
bál a rómaiakon véres győzelmet vett. A tó medenczéje szép látványt
nyújt, néhány szigetke is van benne ; de a környékező magaslatok
terméketlenek s a levegő egészségtelen, azért ezt a tavat is le akar
ják csapolni.
Az említett tavak közöl a Fucinói még 1860-ban volt a legna
gyobb, mert akkor 158 • km. területet foglalt el, most már sokkal
kisebb ; a Trasimenói tó kiterjedése 120, a Bolsenaié 108, aBraccianóié 58 • km. Ennek legnagyobb mélysége 250 m., tenger feletti
magassága csak 151 m. ; a Bolsenai tó legnagyobb mélysége 140,
tenger feletti magassága pedig 303 m. Az Albanói tó még valamivel
mélyebb, tenger feletti magassága 305 m., a Nemse tó mégmagasab_
ban fekszik, mélysége 50 m.
A Tiberisen kivűl Közép-Olaszországnak csak jelentéktelen
folyói vannak. Ilyenek : a Fiora, mely a M. Amiatán ered s dél felé
kanyarodik ; a Marta, mely a Bolsenai tóból folyik ki ; a Mignonej
mely a Braccianói tó nyugati oldalán ered ; az Arrone, mely az em
lített tónak kifolyása. Még jelentéktelenebb folyócskák az Astura,
Moscarello, Mascaro, Tebbia és Amaseno, melyek az Albanói hegy
ségen erednek s mocsáros lapályon a tenger felé folydogálnak. Na
gyobb folyó a Garigliano (Liris) ; felső folyása, a Liri, a Fucinói
medencze nyugati oldalát szegélyező hegyeken támad, onnan délke
letre folyván, Sorának tart, ezt a várost elhagyván délnyugatra ka
nyarodik és a gyönyörű Postai tócsából kifolyó FibrenÓYsil egyesül,
melynek egyik szigetkéjén Cicerónak villája volt ; alább a Liri vei az
éjszaknyugatról jövő Sacco vagyis Tolero egyesül, azután még a
Melfa és más kisebb folyócskák ömlenek beléje. Az így megnöveke
dett folyó délkeletre, majd délre kanyarodik s mint Garigliano a
Gaetai tengeröbölbe szakad ; alsó szakasza hajózható.

Csekély folyók azok is, melyek az Apenninek keleti oldaláról
az Adriai tengerbe sietnek ; már megemlítettük, itt csak azt jegyez
zük meg, bogy azok mindnyájan mély völgyeket vájtak a hullámos
térségen. A vasút, mely Folignóból az Apenninek fő hegysorán át
visz, az Esino völgyét követi a tengerpartig. Valamennyi nyugati
folyó közöl a Pescara (Aternus) a legjelentősebb ; felső folyása meg
tartotta a régi nevet, Aterno, a Monte della Laga nyugati oldalán
ered, délkeletre kanyarodván az Aquilai lapályt szegi, azután kes
keny völgy szoroson áthaladván éjszakkeletre fordul s a Solmonai
lapályon átkigyódzó Giziót veszi föl, Popoli várost elhagyván a Gran
Sasso d'Italia déli ágán áttör s a mély szakadékból kiérvén, a hullá
mos lapályra jut ; Pescara városnál szakad a tengerbe. A z Abruzzókat szegő vasút az ő völgyét követi.
Alább még a Sangro következik ; ez a FuAnói medencze déli
oldalán emelkedő hegyekben támad, elsőben déli irányt követ, de
csakhamar keletre és éjszakkeletre fordul s a Pescarával egyközűen
kanyarodik a tenger felé.
A Tiberis (olaszul Tevére) a szorosabb értelemben vett olasz
félszigetnek egyetlen folyója, mely alsó szakaszában/hajózható, t. i.
a torkolattól fel odáig, hol beléje a Nera ömlik. Vizkörnyéke 16,721
•

km. területet foglal el, egész hossza 393 km. Legkisebb vízállás

kor 160, legnagyobb vízálláskor 4,500 köbméter víz folyik le benne
egy másodpercz alatt. A z Apenninek főgerinczén, a Coronaro és
Fumajolo hegyeken ered, nem messze a Marecchiától, mely keletre
Rimini felé tart. Csakhamar vadregényes hosszanti völgybe jut,
melyben Perugia vidékéig délkeletdélre kanyarodik. Jobbról és bal
ról számos hegyi zuhogót vesz fel. A szép Perugiai medenczében
megváltoztatja irányát s délnyugatra fordulván, az Apenninek egyik
mellékágán tör át. Itt jobbról a Trasimenói tóból kifolyó Nestor ével, balról a ChiasiÓY&l és Topinóval egyesül ; amaz Ubbio vidékéről
délnyugatra kanyarodik, emez pedig délkeletről éjszakra foly és a
Spoleto környékéről éjszaknak tartó Clitumnót veszi föl. E folyók a
gyönyörűFolignói lapályban egyesülnek, mely hajdan tómedencze volt.
Onnan két főút megyén át az Apennineken : egyik éjszaknak tart
ván, a Scaletta hágón át a Metauro völgyébe visz, a másik keletnek
a Virágos hágóra (Col Fiorito) kanyarodik fel, melyen vizi növé
nyekkel fedett mocsár van, s azután a rohanó Chienti völgyébe eresz
kedik s Macerata és Loreto városokba visz. A Chienti völgyét mere
dek sziklaormok szegélyezik, melyeken régi várak láthatók ; régi várat
a hágó nyugati oldalán való Serravallei völgyszorosban is találunk.

Az említett folyócskák közöl a Clitumno vizének kristály tisz
taságáról hires ; forrásai felett egy még jó karban levő római tem
plom áll.
Perugia vidékéről a Tiberis délnyugati irányt követ Orvietóig,
ott a Pagliát és Chiandt veszi föl ; azután az utóbbinak irányát kö
vetvén, alsó hosszanti völgyében délnek tart s Nami környékén leg
nagyobb mellékvizét veszi fel, t. i. a Nerál
A Nera (Nar) a M. Sibillán és M. Reginán ered, Terni vidé
kéig délnyugatra folyik, ott a FeZmoval egyesül, mely az Abruzzók
éjszaknyugati vizeit gyűjti medrében s többi között a Saltót és Toranőt veszi föl. Hajdan e vizek Rieti (Reate) és Terni között a Velinói
tavat képezték, melyből csak apró tócsa maradt meg ; ezek között
legszebb a Piedilucói. A völgyiapály tenger feletti magassága 419
méter, a Nera völgye 325 méterrel mélyebb. Rieti lapály át mészkő
dombok övezik s a Velino vize folyvást növeli a mésztufa rétegeket,
s így maga vet gátat az útjába. Hogy a víz lefolyhasson, M. C. Dentatus consul 269-ben Kr. e. vájadékot készíttetett. így támadt a
hires Márvány-zuhatag (Cascate della Marmore). A Velino vize
vagy 200 m. magasságról zuhan le három fokozatban; vagy 100 mé
tert függőlegesen esik habbá és tajtékká változva, azután a szikla
fokozatokon ágaskodva és zuhanva rohan tovább. A dörögve, zúgva,
sziszegve rohanó tajtékzó víztömegből sűrű páraköd száll föl, csil
logó poreső hull a környező cserjés magaslatokra, s a Nap sugarai
folyton változó szivárványokat szőnek. Kivált a Nera túlsó partján,
a vízeséssel átellenben levő magaslatokról tekintve valóban bájoló
látványt nyújt a Márvány-zuhatag. De más tekintetben is ritka tü
nemény. A többi vízeséseknél a víz vájkáló ereje működik, a szikla
falakat szüntelenül rongálgatja, lassankint szétbontja, tehát az esést
kisebbíti. A Velino vizéből ellenben annyi mész válik ki, hogy a
sziklagát nemcsak nem fogy, hanem az új lerakódásokkal még növe
kedik, a folyó medre pedig mindinkább szűkül.
A Nera torkolatán alul a Tiberis egy darabig még déli irány
ban kanyarodik tovább, a Gennaro és Soratte hegycsoportjai között
nyiló tágas völgyben a római síkságra jut s ott ínég a Teveronével
vagyis ámenével (Anio) egyesül. Ez a Fucinói lapály délnyugati
oldalán emelkedő magas hegyeken ered, egészben véve nyugatra ka
nyarodik a hegysorokon keresztül, Tivolinál (Tibur) bájos vízesést
képez. Vize ott számtalan kis érre szakad, melyek a zöldelő dombról,
melyen Tivoli fekszik, alászökdelnek. Az ezüstös habok itt mint
hosszú szalagok lejtenek alá a sima sziklán, amott nagyot ugornak

s a lombozat közül felcsillanva a levegőben lebegnek egy darabig s
azután ismét eltűnnek. Tivoli a szép vízeséskék miatt a rómaiak
kedvelt mulatóhelye volt, Maecenas, Horatius, Catullus, Propertius
ott szerették a nyarat tölteni, villáik helyén új nyaralók támadtak.
Hadrian császár nyári palotájának helyét Tivolitól nyugatra
még most is mutatják a néhány négyszög km. területen elszórt om
ladékok. Tivoli környékén nagy mennyiségben fordul elő az úgyne
vezett travertino, vagyis a vizből kiváló mésztufa, mely nagyon alkal
mas az építésre ; mikor a bányából kikerül, fehér színű, utóbb a le
vegőn sárga s végre vörhenyes színt ölt.
A

Tiberis és Teverone folyóktól képezett félszigeten a Szent

begy domborodik (M. Sacro), hova a plebs kiköltözött, hogy a patrí
ciusok nyomása alól felszabaduljon ; Menenius Agrippa rábeszélé
sére visszatért Rómába. E város nyugati részén kanyarodik dél felé
a Tiberis, azután nyugatra fordul s megkerüli az utolsó dombokat,
melyek hajdani torkolati öblét szegélyezik. A tengeri dagály nyo
mása miatt folyása meglassúdván, két ágra szakad, melyek az úgy
nevezett Szent szigetet (Isola sacra) képezik. Ez hajdan Venus szi
gete volt, s rózsáiról hiresedett el; most nádas és posványos puszta
ság. A folyó főága a sziget déli oldalán folyik el, O-Tiberisnek nevez tetik;

ez

legtöbb hordalékot szállít s legmesszibbre tolta ki az

áradványos félszigetet. Mellette volt Ostia, a hajdani kikötő, melyet
már a rómaiak idejében ismételve odább kellett helyezni a tenger felé.
Most a legrégibb Ostia helyét szántóföldek foglalják el ; az a mos
tani parttól befelé 6*/
vannak. A

2

km. távolságra esett. Közelében sómezők

köztársaság idejében odább délnyugatra, a császárság

idejében megint valamivel kijebb feküdt Ostia. Végre a kikötő telje
sen betemetődött s már Strabo idejében nem volt használható. H e 
lyén 1855-ben ásásokat indítanak meg, s néhány régi épületet már
ki is ástak ; mint Pompejit, melyet a Vezúv kihányásai temettek vala
el, úgy itt az iszaptól eltemetett Ostiát tárták fel.
Miután a régi folyóág bedugult, a római császárok attól éj
szakra csatornát ásattak ; ez lassankint kanyargós folyómederré lett
s a mostani Fiumicino. Ennek torkolatától éjszakra Claudius tágas
és mély medenczét ásatott kikötőnek, s ott Uj-Ostia támadt, de már
Trajan kénytelen volt más kikötőt építtetni, mely amattól délkeletre
esett. Néhány évszázad múlva az új kikötő is beiszaposodott, most
pedig mindkét régi kikötő már vagy 2 km. távolságra esik a part
tól befelé.
E szerint a Tiberis torkolatánál nincsen alkalmas kikötő ; a
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régi időben Antium (Porto d'Anzio), Anxur (Terracina), sőt Puzzuoli, újabb időben pedig Civitá-Veccbia szolgáltak Róma kikötő
városaiul.
Dé nemcsak a torkolatnál okoz bajt a Tiberis, feljebb is gyak
ran kiont s veszélyezteti a mívelt földeket és városokat. Még Róma
batárában is 12, 15, sőt néha 20 métert is árad, pedig az csak
36 km. távolságra esik a tengertől. Kétségtelen, hogy az áradások
azért, mivel a hegyekről az erdők jobbára eltűntek, most nagyobbak,
mint hajdan voltak. A pápák uralkodása idejében alig történt va
lami a folyó szabályozására, legújabb időben az olasz kormány látott
hozzá komolyan ; a mérnökök a szabályozási terv megállapítása előtt
alapos tanulmányokat tettek, nemcsak a folyó járása, hanem egész
vizkörnyékének domborzati és földtani s esőzési viszonyai körűi.
Nagy feladatot kell niegoldaniok, ha a Tiberist gyökeresen és helye
sen akarják szabályozni, de talán még nehezebb feladat a római
mezőség javítása egészségi tekintetben s annak megmivelése.
A »Campagna romana,« az »Ager romanus« hajdan mulató
helyekkel, nyári palotákkal, parkokkal és kertekkel volt megrakva,
a patríciusok nagy birtokai voltak ott, melyeket ezer meg ezer rab
szolga mívelt. De időjártában a munkás kezek eltűntek, a paloták
és kertek elpusztultak, s a mezőség legnagyobb része szomorú pusz
tasággá lett, a mélyedéseket bözhödt mocsárok lepték el, melyek a
levegőt megrontják. A rideg pusztaság már a nagy város kapuinál
kezdődik s onnan elterjed végtelenül a tengerig s éjszakra, délre és
keletre a hegyekig. A malaria, a rosz levegő magában Rómában is
érezhető, az elhagyatott mezőségen pedig halálhozó lázakat okoz.
Nincs egyetlenegy város vagy jókora helység a nagy területen, csak
egyes tanyák és pajták vannak ott, szántóföld csak imitt-amott lát
ható, a legnagyobb rész legelőül szolgál, hosszúszarvú ökrök, a ma
gyar Alföld ökreinek hasonmásai, s lomha bivalyok legelnek ott.
Pedig a föld termékeny volna, a talaj jobbára kövér áradmányból,
vulkáni anyagokból és agyagos márgából áll. De a szántóvetők és
aratók, kik a szomszédos hegyekről leszállnak, csak sietve végezhetik
munkájokat, s úgy is gyakran halálos betegséggel térnek vissza
falvaikba. A Tiberistől éjszakra elterjedő Campagna több mint
200,000 hektárt foglal el, a folyótól délre a míveletlen és egészség
telen terűlet a tenger mentében egészen Terracináig terjed. Hajdan
Ostiától Nettunóig a palotáknak majdnem szakadatlan sora foglalta
cl a tengerpartot, maradványaik a homokbuczkákban sok helyütt

még most is láthatók. Most néptelen és puszta az egész vidék, min
denütt ártalmas kigőzölgések rontják a levegőt.
Legveszedelmesebb a mezőségnek az a része, mely a Lepini
hegységtől a tengerig terjed el Porto d' Anzio és Terracina között.
Ez hajdan a volszkusok termékeny és jól mívelt területe volt, melyen
huszonhárom város virágzott, köztük volt Pometia. Erről Pontini
vagyis Pomptini mocsárnak nevezték el a vidéket, mely a volszkusok
leigázása után csakhamar elposványosodott. Appius censor 310-ben
K. e. Rómából Terracináig a hires útat építtette a mocsárokon
keresztül. Azóta ismételve tettek kísérletet a mocsárok lecsopolására
s a vidék megmívelésére, de kevés sikerrel. V I . Pius pápa a X V I I I .
század vége felé az Appiusi út hosszában lecsapolási csatornát ása
tott, de ez sem használt sokat ; a 750 • km. terűlet most is egész
ségtelen mocsár, melyben leginkább csak a vaddisznó, bivaly és
szarvas tanyáznak.
A lapály hajdan tengeröböl lehetett, nyugati szélén a tenger
parttal egyközűen magas, erdős homokbuczkák sorakoznak ; közvetetlenűl a tengerparton más homokszegély húzódik el az Asturai
földcsúcstól Circe hegyfokáig, az is fákkal van benőve ; a két buczkasor között lagúnák terjednek el. A kettős homokgáton keresztül
bajos volna a lecsapolást eszközölni, azért a lecsapolási csatornákat
dél felé Terracina vidékére irányozták. De ebben az irányban a
terűlet esése nagyon csekély, egész hosszában legfeljebb 6 métert
tesz. Hozzájárul az, hogy a csatornákat holmi vízi növények lepik el
és dugják be. Esős időben a terűlet legnagyobb részét viz borítja,
száraz időben pedig a pásztorok gyakran felgyújtják a cserjéket, s a
tűz még a turfát is fölemészti, így új gödrök támadnak, melyek azu
tán vízzel megtelnek. Különben az év nagy részében a vidék zöldelő
és virágos lapály ; az ember nem is gyanítaná, hogy az oly annyira
egészségtelen. De most egyetlen egy helység sincs rajta. Az éjszaki
szélén a X I . vagy X I I . században Ninfa város keletkezett ; lako
sai kénytelenek voltak azt elhagyni, kőfalait, tornyait, templomait,
kolostorait, palotáit a repkény és más kúszónövények lepték el.
A malária a hegyes vidéken is uralkodik némely völgyiapá
lyon, pl. Rieti környékén, azért a helységek többnyire a magaslato
kon épültek. Nagyon egészségtelen volt különösen a Fucinói lapály.
De egészben véve a hegyes vidékek egészségesek, s az Abruzzók
éghajlata eléggé zord. Még Perugiában is az évi középmérséklet
J2. °, a januariusi 4. °, a júliusi 23. °; Rómában pedig 15. °, 6. ° és
24. °. Általában véve Róma a légmérségletre nézve közepes helyet
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foglal az olasz városok között. Az évi esőmennyiség Perugíában
1022, Rómában pedig 815 millimétert tesz; itt is ott is legtöbb eső
őszszel esik ; de nyáron Rómában csak 89, Perugiában pedig 236
millimétert tesz a csapadék.
Róma igazán »Caput mundi«, »alma citta«, hozzá fogható
város nincsen a Föld kerekségén. Európa fővárosai között a népes
ség számát, a forgalmat, ipart és kereskedést tekintve csak szerény
helyet foglal el, sok más tekintetben is mögötte áll Parisnak, talán
Bécsnek és Berlinnek is, de annyi szellemi érdek, annyi dicső emlék,
annyi báj és varázs egy más fővároshoz sem fűződik mint az örök
Bómához, melyben az évezredek világeseményeinek rétegei rakódtak
le, melybe az óvilág míveltségének folyama torkollott s melyből a
kereszténység új míveltségének árja indult ki.
Más városokról könnyen szerezhetünk magunknak áttekintést,
meglehetősen hű képet, néhány nap alatt megnézhetjük nevezetes
ségeiket, sajátságaikat, könnyen le is Írhatjuk őket úgy, hogy az ol
vasó is megközelítő képet vehessen róluk. De Bómában az utazó azt
sem tudja, mit nézzen, mit bámuljon elébb, hol kezdje tanulmányait
és vizsgálódásait ; feje elkábul, képzelődése ellankad, lelkileg testileg
belefárad s utoljára úgy érzi magát, mintha csak álmodott volna.
Bövid leírásban csaknem teljes lehetetlen Bómáról világos képet
adni ; csak igen hiányos és hézagos vázlatot adhatnak róla.
A tengertől 38 km. távolságban a Tiber egy darabon egyenest
éjszakról délre folyik, azután hirtelen nyugatnak tart, majd délke
letre fordulván keletre kanyarodik, s ismét nyugatra hajolván, végre
majdnem egyenest déli irányban folytatja útját. Tehát éjszak-déli
két darabja között egy nyugati s egy keleti kanyarulata esik ; keleti
kanyarának éjszaki részében egy kis sziget van, csúcsának közelében
pedig két domb emelkedik egymással szemben : az éjszaki a Capitolinus (46 m.), a délkeleti a Palatínus (52 m.). Ettől délnyugatra, a
folyóhoz közelebb az Aventinus (48 m.), délkeletre a Coelius (51 m.)
esnek. Ennek délnyugati oldalán a Testaceus (46 m.) húzódik
el a folyó mellett ; mondják összehalmozódott cserepekből áll, onnan
a neve. — E domboktól éjszakkeletre más hosszúkás hegyek sora
koznak, még pedig éjszakról délre menve a következő rendben : a
Pincius vagyis Collis Hortulorum (65 m.), ettől délkeletre a QuirinalÍ8 (55 m.), Viminalis (52 m.), Cespius, Esquilinus (65 m.) és
Oppins, mely a Coeliustól éjszakra esik. Ezen utóbbi hegyek csak
nyugat felé vannak völgyek által egymástól elkülönítve, kelet felé egy
gerinczçzé olvadnak össze. Az emsetett hegyek mind a folyó bal ol-

dalán vannak; a jobb oldalon csak a Vaticanus s a sokkal nagyobb
és magasabb Janiculus emelkedik, amaz a Pinciussal szemben fek
szik, emez odább délre esik s hosszan nyúlik el éjszakról délre, leg
magasabb pontja 94 m. Most Gianicolónak vagy Montoriónak neve
zik. E dombok jobbára vulkáni tufából állanak.
Róma legrégibb része a Palatínust &glalta el, melylyel csak
hamar a Capitolinus és Quirinalis csatlakozott. Azután az Aventinus, Coelius, Esquilinus és Vimínalis is benépesültek, és Servi us
király már a hétdombú várost kerítette be kőfallal. Utóbb a város
mindinkább terjeszkedvén, a folyó jobb oldalára is átnyúlt. Augusz
tus idejében vagy 2 millió ember lakott benne. Aurelian császár
alatt az új kerítő fal épült, mely a Pinciust s az ettől délnyugatra,
a folyó nyugati kanyarába eső térséget (Campus Martius) meg a
Janiculus egy részét is körülövezte. Be volt építve a Vaticanus is,
de ez a kerítőfalon kivűl esett.
Augusztus 14 regióra osztotta Rómát. A mostani város szintén
annyi negyedre (rioni) oszlik ; a folyó bal oldalán a Piazza del Popolo felől legyező alakjában terjed el, dél felé a kerítő falakkal öve
zett területnek mintegy csak felét foglalja el, leginkább az éjszaki
kapu s a Capitolinus között a hajdani Marsz mezején szorong Î
keleti és déli oldalán a M, Testacciót, Aventinót, Celiót és Esquilinót egyes templomok és villák, de leginkább romok és omladékok,
kertek és szőlők foglalják el, csak egyes elhagyatott utczák húzód
nak a kapukig. A Celión a Lateran, az Aventinón öt kolostor fek
szik. Két városrész, Trastevere és Borgo a Vatikánnal és Sz. Péter
templomával a folyó jobb oldalán fekszik, ott van az egyházi köz
pont, mintegy magában való külön város. Ezen egyházi központ felé
legsűrűbben csoportosulnak a templomok, paloták és háztömegek, s
a város'főútczája t. i. a Corso és a folyó között a legszűkebb útczákat találjuk.
Az utczák általán véve szűkek, görbék és szegletesek, a lakó
házak gyakran jelentéktelenek és aprók, de néhol a szegényes kuny
hók közepett is fényes nagyszerű palotákra akadu ík ; összesen vagy
400 palota van, melyek közül némelyek valóban nagyszerű és díszes
épületek s felette sok és becses műkincseket foglalnak magokban*
A templomok számát 369-re teszik; némelyek à régi pogány templomok helyén épültek, néhánya megmaradt régi alakjában, sok templom bazilika módjára, de legtöbb az újkori olasz modorban van
építve. A 131 kolostor közöl sokat lefoglaltak katonai laktanyáknak
vagy más közigazgatási rendeltetésre.

Rómának most 301,000 lakosa van, köríílete 23 km. ; a kerítő
falak jobbára még a régi időből valók, 12
kerítőfal tornyai négyszögletűek,

kapu van bennök ; a

a kaputornyok ellenben

göm

bölyűek.
A pályaudvar a város éjszakkeleti oldalán a kerítőfalon belül
van, nincs messze a Porta Lorenzótól, mely tőle délkeletre, s Santa
Maria Maggiore templomtól, mely tőle délnyugatra esik. A Quirinal
is közel van bozzá. A

pályaudvar felől a Via Nazionale a város

szive felé halad s azon főútcza körűi egészen új városnegyed kelet
kezik , mely a Piazza Colonna, a mostanában legnépesebb köztér,
meg a Porta S. Lorenzo között terjed el. Ott vannak a főbb új
utczák, a Strada di Torino és Strada di Genova.
Hogy a mostani város inkább éjszak és nyugat felé terjeszke
dett, annak éghajlati

okai is

vannak ; most a levegő a Palatino

és Celio, az Aventino és Palatino, a Capitolino és Quirinale, a
Celio és Esquilino közötti

völgyekben

s magokon a dombokon

is sokkal egészségtelenebb mint hajdan volt, mert azon vidékek
a

tikkasztó

s a maláriát

terjesztő

déli szelek ellen

nincsenek

ótalmazva.
A Tiber hat helyen van áthidalva ; e hidak : a ponte Santo
Angelo, ponte di Ferro, ponte Sisto a palazzo Spada mellett, a
ponte Rotto s a várost a folyó szigetével, az Isola San Bartolomeo
val összekapcsoló két hid. Ezeken kivűl még egy gyaloghíd van az
Angyalváron felül. A folyó szélessége a Ripetta kikötőnél 75 m., a
Farnesinánál 52 m., s a Cloaca maximánál 75 m., mélysége a Ripettánál 13 m., a ponte Sistónál csak 5 m. Még Strabo idejében jókora
tengeri hajók majdnem az Aniene torkolatáig mehettek fel a Tibe

r

ren, most Róma és a tenger között csak apró gőzösök járhatnak
rajta. Szabályozni és nagyobb hajók számára is járhatóvá akarják
tenni. A várost is át akarják alakítani, a római császárok és pápák
romokban gazdag metropolisát az új királyság méltó fővárosává kíván
ják tenni. A Kapitoliumon az országgyűlés, a minisztériumok és
központi kormányszékek palotáit épiteni, a régi vízvezetékeket Tivoli
s az Aniene forrásai felől helyreállítani, az Albanói és Braccianói
tavakat új vízvezetékek által a várossal összekapcsolni ; a környező
mocsárokat lecsapolni, az egykori nagy kőutakat helyreállítani vagy
vasutakkal pótolni, a Campagnát benépesíteni s mivelés alá fogni :
ezek a nagy tervek, melyek foganatosításán fáradoznak. A várost ki
akarják vetkőztetni középkori jellegéből, hogy az újkori fővárosok
színvonalára emeljék ; ellenben a régi várost, a Forumot, Palatínust

s részint az Esquilinust is szabad ég alatti nagyszerű nemzeti
múzeumnak akarják meghagyni, hogy ott az ó világ maradványai
között lehessen sétálgatni.
Említettük, hogy az egyházi központ a Tiber jobb oldalán
fekszik ; nyugati kanyarának csúcsától keletre a ponte S. Angelo, a
hajdani pons Aelius van; ezen átkelve Róma fellegvárához, az
Angyalvárhoz (Castello di S. Angelo) jutunk, Ez erdetileg mauzó
leum volt, melyet Hadrian császár építtetett ; négyszegletű alapon,
melynek mindegyik oldala 80 m. hosszú volt, egy kupolával végződő
kerek torony emelkedett, melynek átmérője 60 m. Márvány falakkal,
szobrokkal volt ékesítve. Roppant erős kőfalai miatt már a keleti
gótok idejében várnak használták, VI. Sándor és VIII. Orbán pápák
teljesen átalakíttatták fellegvárrá s külső művekkel is megerősíttették.
Most arszenálnak, állami börtönnek, levéltárnak s a pápai kincs őrzé
sére szolgál. E tömeges építménytől nyugatra az a városrész esik, melyet
a középkorban » Cittá Leoniná«-nak neveztek, vagyis a Rione di Borgo.
Ennek főutczája a Borgo Nuovo ; az sem nagyon díszes. Ezen végig ha
ladván, egyszerre a Piazza di San Pietro tárul fel előttünk. Ezen ellip
szis-alakú köztér már magában véve is nagyon szép, legnagyobb átmé
rője éjszakdéli irányban 273 m., a négy sorban felállított 284 dór osz
lopok pedig, melyek három fedett folyosót képeznek, s melyeken 162
szent képszobor áll, a világ legszebb közterévé teszik ; közepett a
25^2 m. magas egyiptomi obeliszk áll, melyet V. Sixtus állíttatott
oda, az obeliszktől jobbra és balra egy-egy kettős medenczéjű szökő
kút éjjel-nappal löveli vizsugarait. A felséges köztér nyugati oldalán
Sz. Péter temploma emelkedik, mely 1450—1506-ig épült, 104 millió
forintba került ; a világ legnagyobb szentegyháza, mert 23,000 • m.
foglal el ; latin kereszt alakjában van építve, belső hossza 181, szé
lessége 83 m., több mint 40,000 ember fér el benne ; főkupolájának
magassága a padló fölött 117 m., a kupolán álló kereszt tetejéig az
egész magasság 128 m. Két oldalán egy-egy kisebb kupola. A főkupola Michel-Angelo remekműve. A köztérről roppant kőlépcsőzeten a templom előcsarnokába jutunk, melyet hatalmas oszlopok
képeznek, ezeken közepett oszlopos erkély (loggia) nyugszik, mely
ről a pápa a sátoros ünnepeken a köztéren térdeplő népsokaságot
megáldja. Az előcsarnokból öt kapu nyílik a templom belsejébe ; az
egyik ajtó be van falazva és csak minden 25-dik évben az általános
búcsú alkalmával nyittatik meg. A templom belseje, mind a főhajó,
mind az oldalvásti kápolnák márványnyal, aranynyal, szoborművek
kel és festményekkel, egyszóval a művészet mindennemű alkotásai-

val igen pazarul vannak ékesítve. A szem csak lassan szokik hozzá
a nagy fényhez és pompához ; a díszítési részletek sokasága miatt az
egésznek nagyságát és összhangját csak nehezen fogja fel. A főhajó
közepén, a kupola alatt, az egyszerű főoltár van, mely előtt a pápa
nagy ünnepeken s mikor valakit a szentek közé iktat, a misét mondja ;
a kereszt közepén pedig Sz. Péter és »Pál apostolok földalatti sír
boltjába való lejárás van. Az óriási kupola belülről tekintve a legnagyobbszerű benyomást teszi ; a kápolnák közöl legdíszesebb a
Clemensféle.
Sz. Péter templomától éjszakra a Vatikáni palota, vagyis in
kább palotasor fekszik, mely éjszaki irányban elterjedő hosszúkás
négyszöget képez, hossza 340 m., szélessége 220 m. ; 22 udvara s
4422 szobája és terme van. Azon óriási palotában lakik a pápa s
benne vannak felhalmozva a tudomány és művészet kincsei, neveze
tesen a könyvtár, mely kivált kéziratokban felette gazdag, a képtár,
az antik és modern szoborművek gyűjteményei, az egyiptomi és
etruszk múzeum stb. A termek, csarnokok, folyosók díszítésén a leg
jelesebb művészek fáradoztak. Különösen híresek a dísztermek
(stanze), melyeket Rafael freskofestményei díszesítenek, s a pápa házi
kápolnája (Capella sistina) stb.
A Vatikáni palota folyosó által összefügg az Angyalvárral,
nyugati oldalán nagy kertek terjednek el a hasonnevű hegy oldalán.
Az attól délre eső városrészben a Tiber jobb oldalán Sz. Onofrio
templomát, a palazzo Corsinit s a villa Farnesinit találjuk.
A Tiber bal oldalán a Porta del Popolón át a Piazza del Popoló-ra jutunk; ez ellipszisalakú, szép új palotaszerű házak veszik
körűi, közepén egy obeliszk, ettől jobbra és balra szép szökőkút van.
A köztér déli oldalán két egyforma templom áll. Onnan három egye
nes hosszú útcza húzódik dél felé, a középső a főútcza a Corsó, mely
1500 m. hosszú, de egyremásra csak 12 m. széles, a Kapitolium
közelében a Velenczei köztéren végződik; a hajdani Via Latát,mely
a Marsz mezeje mentében húzódott el s a Via Flaminia kezdetét he
lyettesíti ; mindkét oldalán díszes épületek, paloták, templomok van
nak. A Piazza Colonna mellett visz el ; ez hajdan Antonius Pius
fóruma volt, a császár márványoszlopán most Sz. Pál apostol kép
szobra áll ; a Velenczei téren, mely hajdan Trajanus fóruma volt,
Trajan hires oszlopa áll, melyet csigavonalban csavarodó dombor
művek díszítenek ; tetején most Sz. Péter apostol képszobra áll. A
Corsótól nyugatra eső útcza a Ripetta, mely délnyugati irányban
vonulván, Augusztus mauzóleuma mellett halad el s a Tiberhez kö-

zeledik ; a harmadik utcza a Via del Babuiuo, mely délkeleti irány
ban vonulván, Santa Maria Maggiore temploma felé halad.
A három útcza közöl mindenkor legnépesebb és lemozgalmasabb a Corso ; említettük, hogy a Piazza Colonna mellett halad el»
mely a város legélénkebb központja; éjszaki oldalán a Palazzo Chigi
van hires könyvtárral, nyugati oldalán a főpostát és távírót találjuk,
ezek előtt a Piazza di Monte Citorio terül el, melynek éjszaki olda
lán a Palazzo del Parlamento emelkedik. Odább délre Sz. Tgnácz
nagy temploma áll, s ettől keletre és délre a Collegio Romano esik
mely azelőtt a jezsuiták intézete volt s melyben most gimnázium,'
liczeum és technikai iskola, továbbá egy obszervatórium s a »bibliotheca Vittorio Emanuele« vannak; ez utóbbi magában foglalja a
jezsuiták s az eltörölt kolostorok könyvtárait. A harmadik emeleten
a Kircherféle múzeum van elhelyezve. Odább délre esik a Piazza
Venezia, ettől nyugatra a Palazzo di Venezia, mely az osztrák-ma
gyar nagykövet lakóhelye. Ennek nyugati oldalán a jezsuiták díszes
temploma (chiesa Gesu) áll, ennek teréről a Via d'Araceli a Piazza
d'Aracelire visz, mely előtt a Kapitolium, most »Campidoglio« terül
el. A templomok és paloták, melyek azt hajdan ékesítették, romba
dőltek, Michel-Angelo és más művészek ujabbkori építményekkel s
a régi korból megmaradt szobormüvekkel ékesítették.

Nagyszerű

lépcsőzeten felmenve egy köztérre jutunk, melyen Marcus Aurelius
bronszból való, lovas képszobra áll s melyet három palota vesz körűi,
az egyikben a kapitoliumi gazdag múzeum van ; ezen palotáktól
nyugatra a Palazzo Caífarelli áll, az egykori

Jupiter-templom

helyén.
A

Kapitolium

melyen még

déli

oldalán

a Forum Romanum terül el,

nem régen csak egy két templomot, néhány fasort,

bokrokat, törmeléket és romokat lehetett látni ; nagy részét bivalyok,
ökrök és tehenek foglalták el, azért Tehénvásárnak (Campo Vaccino)
nevezték. Legújabb időben t. i. 1871 óta az ott felhalmozódott sok
rondaságot és törmeléket, melynek vastagsága néhol 13 m. volt>
eltakarították, s most legalább ki lehet mutatni, hogy hol voltak a
népgyűlések (Comitium), a tanácsháza (Curia), a Kapitoliumra vivő
szent út (via sacra), a pontifex maximus lakóhelye (Regia), az álla
mi tűzhely temploma

(Vesta temploma), a

szószék (Rostra), a

bazilikák stb. Délkeleti végén Titus diadalive áll, ettől délkeletre
Constantinus diadalive esik, s ennek közelében az ókor legnagyobb
rommaradványa, Vespasianus amphitheatruma emelkedik, a Colos
seum (Coliseo). A roppant épületnek körülbelől még fele áll ; külső

faláuak magassága 4 8 ^ 2 m., az ellipszis hossza 185 m., szélessége
156 m., körűlete 524 m. Földszint 80 ives kapu mind megannyi
bejárásul szolgált ; 87,000 néző fért el benne. A z arénán most egy
nagy kereszt s köröskörűi 24 oltár áll, mert az üldözések korában
sok keresztény vértanú lelte ott halálát.
Az

Amfiteatro Flaviótól nyugatra emelkedik

a Palatinus,

melyet a római császárok palotáinak omladékai, kertek s néhány
villa foglalnak el. A z egykor oly fényes paloták maradványainak
feltárására csak nem régen indíták meg az ásatásokat.
A feljebb említett Sz. Ignácz templomától, s a Római kollégi
umtól nyugatra, az újkori házsokaság közepett, az ókor egyik leg
szebb emlékét találjuk, t. i. a Pantheont vagyis Botondát, melyet
Agrippa 26-ban K r . e. építtetetett, s mely most Szűz Máriának s
minden vértanúnak van szentelve. Belsejének átmérője és magassága
68 m. Bejárása előtt

szép

oszloptornácz van, belsejében is szép

oszlopok állnak a körfal mentében ; ablaka nincsen, a világosságot a
kupola közepén levő kerek nyilason át kapja. A z első olasz királyt,
Viktor Emánuelt, 1878-ban a Rotondában temetek el nagy pompá
val. Annak közelében délkelet felé a dömések temploma, Mária sopra
Minerva áll, mely Minerva templomának alapjain épült; nyugat
felé pedig kissé nagyobb távolságban az egykori Circus Agonalis
terűi el, mely most a Piazza Navona, a zöldségpiacz. Hosszan nyúlik
el éjszak-déli irányban, négy szökőkút ékesíti.
A Corsótól keletre eső Via del Babuino a Piazza di Spagná-ra (Spanyol piacz) visz, ettől délkeletre a Quirinal emelkedik,
melyen a hasonnevű palota fekszik; ez azelőtt a pápa nyári palotája
volt, most pedig az olasz király lakik benne. A Quirinálból, melyet
Monte Cavallónak is neveznek, az ott felállított Castor és Pollux két
óriási szoborról, melyek két lovat és lovászt ábrázolnak, a Viminalon át délkeletre menve a magasan fekvő S. Maria Maggiore szép
bazilikájához jutunk. Közte és a Colosseo között, az Esquilino dél
nyugati oldalán Titus thermáit talárjuk, ezektől délkeletre pedig a
Celio keleti oldalán a »San Giovanni in Laterano« temploma fekszik.
E z a keresztények első és legrégibb szentegyháza, melyet már Nagy
Konstantin alapított » omnium ecclesiarum urbis et orbis mater et
caput.« Azért az lett a pápa tulajdonképcni püspöki székesegyháza,
melyet megkoronáztatása után ünnepélyesen elfoglal. Sok zsinat és
egyházi gyűlés tartatott benne. A főoltárban Sz. Péter és Sz. Pál
apostolok koponyáit őrzik. A templom nyugati oldalán a Battisterio
(keresztelő) áll, melyben csak húsvét szombatján megtért zsidókat

ós törököket kereszteltek. A templomhoz a Lateráni palota csatla
kozik, melyet V. Sixtus építtetett ; a templom előtti téren pedig
Róma legmagasabb obeliszk)e áll. A Lateráni templomtól délnyu
gatra Caracalla ihermáit találjuk, melyekből nagyszerű romok ma
radtak meg. Ezektől éjszaknyugatéjszakra az Aventino és Palatino
között az egykori Circus Maximus helyét csak némi romiadékok
mutatják. Ebben 250,000 néző fért el.
A város éjszaki végétől, a Piazza del Popolótól keletre a
Monte Pinciót leginkább kertek és mulatóhelyek foglalják el, így a
Villa Borghese, Villa Medici, Villa Ludovisi. A hegy oldalán elka
nyarodó sétáról, a Passegiata del Monte Pincióról igen szép kilátás
esik a városra. Ugyancsak szépen láthatjuk a várost a M. Palatinó
ról, a M. Caprinóról, Konstantinus bazilikájáról, a Vatikáni palota
felső galleriáiról, a S. Pietro in Montorio előudvaráról, meg a Janiculuson levő Fontana Paolina felől.
A Pinciótól délkeletre, a Viminale felé, Diocletian fürdői
feküdtek, melyek nagyon sokféle épületeket foglaltak magokban.
Csak némi romiadékok mutatják helyöket, némely helyiségekből
szentegyházakat alakítottak.
Nagyon érdekes körutat tehetünk a város kerítőfalai menté
ben ; a régi kapuk és útak nyomai még mindenütt láthatók, noha
némely régi kapu be van falazva. Legépebben maradt ínég a Via
Appia, mely a mostani Via di Santo Sebastiano. Ez a Circus Maxi
mus felől délkeleti irányban húzódik el, mellette fekszenek : a Scipiók
sírboltjai, Maxentius circusa, melynek maradványaiból az eredeti
berendezést még jól lehet felismerni, s a katakombákba való lejárás.
A római katakombák a város kapui előtt, a'kerítőfalaktól 1 — 2 ' /
km. távolságban köröskörül elterjedő földalatti sírok, melyekben az
első századok alatt a keresztények temetkeztek. Eredetileg Coemetcviumoknsk, azaz alvóhelyeknek nevezték, a I X . században a mé
lyebben fekvőket katakombáknak kezdek nevezni s ez az elnevezés
utóbb általánossá lett. A földalatti tárnák és folyosók a vulkáni
tufába vannak bevájva, mely arra nagyon alkalmas; szélességök
többnyire csak 7 5 — 9 0 centiméter, magasságuk 2 — 2 / * méter;
a holttestek rendesen a folyosók két oldalán való fülkékben van
nak eltakarítva. Néhol kápolnaszerű, szélesebb sírboltok vannak;
az oldalfalakat és boltozatot freskofestések s az ó keresztények
nél szokásos jelképek ékesítik. Általában a római katakombák
nagyon érdekes emlékeket foglalnak magokban, melyek az első
2

1

keresztények

gondolkodására, hitére,

reményeire

teljes

világot

vetnek. * )
Róma — mondja Reclus — , nagyobb az ő emlékezeteinél,
mintsem jelenénél, vonzóbb az ő omladékainál, mint újkori épületei
nél fogva; még mindig inkább nagyszerű sír, mintsem élő város.
Erősen meg vagyunk hatva, mintha hatalmas kéz megrázna, mikor
szemben állunk az emlékekkel, melyeket a világ régi urai hátra
hagytak. — Azért látogatja Rómát oly sok idegen a világ minden
részeiből ; sokan állandóan telepednek le, mások éveken át laknak
ottan. Magoknak a külföldi művészeknek számát 300-ra teszik. Van
Rómában számos intézet a tudomány és művészetek ápolására, neve
zetesen több festészeti akadémia ; van továbbá természettudományi,
régészeti intézet, tudományegyetem stb.

A régészeti intézetet a

német birodalom tartja fenn, a francziáknak festészeti akademiájok
van. — Igen sok utazó legalább néhány hetet tölt Rómában, hogy
lássa a karnevált, mely nyolcz nappal hamvazó szerda előtt veszi
kezdetét, s lássa a fényes szertartásokat, melyekkel különösen a
húsvéti ünnepeket, virágvasárnapját, nagycsütörtököt és nagypénte
ket s húsvét vasárnapját ünnepelik. A z utazók nagy része az egy
házi szertartásokat csak bámulja, mint valami színjátékot; az ájtatoskodásban csak kevesen vesznek tettleges részt. — A húsvéti ünne
pek után az idegenek csakhamar odahagyják Rómát, s a ki csak
teheti, a nyári forróság és malaria elől a környék hűvös nyaralóiba
menekül.
Ipar és kereskedés tekintetében Róma korántsem foglalja cl
az első helyet, jóllehet a mostani kormány azt is törekszik előmozdí
tani. Népessége azóta, hogy az olasz királyság fő- és székvárosává
lett, sokkal gyorsabban szaporodik, mint azelőtt; 1871-ben lakosai
nak száma még csak 244,484 volt, 1881-ben pedig

300,467-re

rúgott, ezekből 24,830 idegen volt. **)
Rómának nincs tengeri kikötője, folyója alig hajózható, nincs
jól mívelt, dústermésű és népes környéke, nincsenek elővárosai. Kör
nyékén a miaszmák pusztítanak, mezősége kietlen pusztaság, niely*) Lásd, Rossi : Koma soterranea.
**) A zsidók azelőtt külön városrészben, az úgynevezett Cr/teííóban lak
tak, mely a Eione Sant' Angelóhoz tartozott s a Tiber mellett feküdt; 1848-ban
megengedték nekik, hogy a Ghettón kivül is lakjanak, de csak a Eione Sant'
Angeló-ban ; mikor 1850-ben a pápa visszatért Rómába, megint a Ghettóba
kellett költözniök. Most azonban szabad nekik bárhol letelepedniük és keres
kedést nyitniok.

íiek rideg egyhangúságát csak régi rommaradványok, beomlott sírok,
repkénynyel bevont vízvezetéki ívtöredékek, itt-ott némi bozót, cser
jék, fenyő, jegenye és cziprusfa-csoportok szakasztanak meg. Leg
közelebbi mulatóhelyei, nyaralói az Albanói hegycsoport aljában s a
Teverone völgyében vannak. A z Albanói hegység aljában sorakoz
nak : Frascati, Marino, Albano és Genzano. Frascati kellemes kis
város ; közelében egy dombon a régi Tusculum maradványai látha
tók ; dél felé esik a Grotta ferrata várszerűen megerősített kolostor,
görög szerzetesekkel. Marino állítólag Marius villája helyén fekszik.
Albánénak még szebb fekvése van, a hasonnevű tónál, e fölött a
pápa nyári palotája, Castel Gandolfo, emelkedik, Pompejus egykori
villájának maradványain épült. Rocca di Papa meredek sziklahegyen
fekvő kis helység, állítólag Alba Longa, Róma anyavárosa hajdani
várának helyét foglalja el. Genzano a Nemi tó mellett fekszik, hoszszűkás sziklás hegyen, Santa Maria del buon Consiglióról elnevezett
temploma hires búcsújáró hely. Genzano és Albano között tetemes
magaslaton Ariccia fekszik; odább délre Cività Lavinia (hajdan
Lanuvium) s ettől keletre Velletri (hajdan Velitrae) fekszenek ; az
utóbbi hegyen épült, hajdan a volszkusok fővárosa volt ; lakosainak
száma 16,500.
A

Teverone mellett Rómától keletre 25 km. távolságban

Tivoli (Tibur) egyik legkedveltebb kirándulási hely, érdekes és szép
vidékét már leírtuk (1. az 512. lapot). Subiaco (hajdan Sublaqueum).
melyet Nero három halastaváról neveztek el, szintén a Teverone
mellett fekszik. Közelében van a szent barlang (Sacro specu), mely
ben Sz. Benedek hires kolostort alapított a V I . század végén ; onnan
elzavartatván, 529-ben a Monte Casinón telepedett le ; a subiacói
apátság 705-ben újra megnépesűlt, miután azt a lombardok feldúl
ták vala. Subiaco a Campagna egyik legkiesebb völgyében fekszik,
melyet az Apenninekből kiágazó Fimbrivini hegység képez ; ezen
hegység a pápai államot Nápolytól választotta el ; a völgyet a min
dig hűvös Aniene öntözi, az olaj- és gesztenyefáktól árnyékolt hegyek
Tivoli vidékéig szegélyezik ; a dombok tetejét barna kastélyok koszo
rúzzák : Filettimo, Trevi, Jenna, Subiaco, Agosta, Cerbara, Marano,
Anticoli, Roviano, Cantalupo, Saracinesca, Bicovaro, S. Polo, Castell' Madama és Tivoli. Subiacótól délre Pagliano fekszik, fával és
szőlővel fedett magános hegyen, kis vára most börtönül szolgál.
Palestrina (hajdan Praeneste) mészkőhegy lejtős oldalán épült, szürke
liáztömkeleg, Latium főhelye volt s régibb, mint Alba longa, a mos-

tani város, egészen Fortuna egykori roppant templomának marad
ványain épült.
A Rómához legközelebb eső parti helységek leginkább csak
tengeri fürdőül szolgálnak, kereskedések jelentéktelen. Tengeri für
dők vannak : Palo, Fiumicino, Porto d' Anzio (hajdan Antium) és
Nettuno helységeknél. A nyugati parton az egyetlen jelentős ten
geri város, melylyel Róma közlekedik, s mely kikötőjének tekint
hető, a Tiber torkolatától éjszakra eső Cività Vecchia, 12,000 lakossal. Ez a hajdani Centumcellae helyén épült, biztos és szép kikötője
van, melyet hatalmas gáttöltések védenek ; a város és kikötő meg is
van erősítve; 2700 hajó 600,000 tonnatartalommal fordul meg
évenkint a kikötőben.
Cornetótól keletre Tarquinse etruszk város maradványai látha
tók; ott, valamint az odább éjszakra eső Canino mellett is sok
etruszk régiséget ástak ki. A PaZotól éjszakra fekvő Cerveteri falu
nál, mely a régi Caeres helyét foglalja el, 1839-ben császári síro
kat leltek.

i

A népesebb városok éjszak és dél felé azon főutak mellett fek
szenek, melyek Rómából Firenzébe és Nápolyba visznek. Bracciano,
Sutri, Nepi (hajdan Nepete), Cività Castellana, Bonciglione, Caprarola, Vetralla (Forum Cassse), Soriano, Bagnaja ugyancsak kis
városok ; de Viterbo nagyon szép fekvésű és nyájas város, a »szép
kutak és szép leanyok« városa, melyben 19,700 ember lakik. Montefiascone híres bort termeszt, Bolsena a hajdani Volsinse helyét fog
lalja el ; Aquapendente regényes vidéken fekszik, zúgó patakok
felett,
Rómától délkeletre a Nápolyba vivő úton és közelében fek
szenek : a már emsetett Velletri, továbbá Segni, Anagni 8,200 lakos
sal, közelében a Regillus tócsa; Alatti jelentősebb és iparosabb
város 13,700 lakossal; Verdse 11,000 lakossal; Ferentino 10,200
lakossal ; Frosinone szintén annyi lakossal ; Cepvano, a hajdani Fregellae helyén,

Cori, Sezze, a régi Setia 9,400 lakossal; Piperno.

Mindezen városokban sok régiség található. Anagni a hernikusok
hajdani fővárosa, a pápák gyakran laktak ott; Ferentino kiklopi
kőfallal volt kerítve, valamint a hegyi vár is ; ősrégi, római és közép
kori építkezések maradványaival dicsekszik. Segni (hajdan Signia)
szintén kiklopi fallal volt kerítve, mészkőfensíkon 'fekszik, bús
komor város.
A tengerparton csak Terrae ina említendő, mely a régi Anxur

helyén fekszik, 7,400 lakossal, fehérlő sziklafok aljában gyönyörű
faligetek között terjed el, de tengeri forgalma nagyon csekély.
Róma felől az éjszaknak tartó vasút a Tiberis bal oldalán
kanyarodik el, Cività Castellana közelében a jobb oldalra kel át,
Orténél szétágazik;

nyugati ága éjszaki irányban halad tovább

Firenze felé, keleti ága Umbrián keresztül éjszakkeleti

irányban

Ankonának tart. Orte csinos kis város a Néra és Tiber egyesülésénél ; odább éjszakra Orvieto fekszik, Umbriában, számos temploma
közöl a gót modorban épített székesegyház tűnik ki, lakosainak
száma 16,000.
A Nera völgyén felfelé menő vasútnál Narni (hajdan Nequinium) fekszik, nagyon szép és jól mívelt vidéken, hegyi várral, 11,700
lakossal ; odább keletre a folyó
Intaramna) fekszik, Tacitus

éjszaki oldalán

Terni (hajdan

szülővárosa, dombok és szép kertek

között, 15,900 lakossal. A várostól keletre szakad a Velino szép
vízesésekkel a Nerába (1. az 512. lapot). A Velino völgyében Rietit
találjuk, mely mint Reate a szabinusok fővárosa volt s mely most is
iparos város, 16,900 lakossal. Közelében Correso falunál a hajdani
Cures maradványai láthatók.
Rietitől éjszakra Spoleto (Spoletium) fekszik, mely Hannibál
ellen vitézül harczolt, s mely a középkorban longobard herczegség
fővárosa volt, sok nevezetes műemléke van, melyek az ó- és közép
korból valók, bazilikája jeles építmény, lakosainak száma 21,600.
Foligno (hajdan Fulginum) odább éjszakra, a Topino termé
keny völgyében fekszik, 23,000 lakossal, bőrgyártással; azelőtt a
város a kereskedelem egyik központja volt. Spello (hajdan Hispellum) egy hegyoldalon körszin alakjában terjed el, kis városka ; odább
éjszakra Assisi szintén hegyoldalon fekszik, mint Szent Ferencz, a
ferenczesek rendje szerzőjének szülővárosa híres, 16,200 lakossal; a
város előtti hegyen a ferenczesek nagy kolostora épült.
Perugia (hajdan Perusia), Umbria fővárosa, az ókorban a
tizenkét legvirágzóbb etruszk városok egyike, a rómaiak idejében is
virágzó város volt. Sok viszontagságot szenvedett, de minden háború
és minden romlás után újra felvirágzott, mert termékeny lapály szé
lén fekszik, hol több út találkozik. A renaissance korában külön
művészeti iskola székhelye volt, most is van tudományegyeteme s
vannak jeles tudósai és művészei. Utczái tiszták, házai díszesek,
levegője egészséges, azért nyáron sok idegen látogatja, ki a telet
Rómában tölti; lakosainak száma 52,400. Perugia tehát túlszár
nyalta egykori versenytársát Folignót.

Foligno felől egy vasút éjszaknyugati irányban Spellen át
Perugiának, azután a Trasimeni tó keleti és éjszaki oldalán kanya
rodik el s Arezzónak tart, Magione, Toricella, Borghella helysége
ket érintve. Ezektől éjszakkeletre, hegyes vidéken Gubbio (hajdan
Iguvium) fekszik, 24,000 lakossal. E város leginkább arról hiresedett el, hogy határában az apennini Jupiter templomának omladé
kai között 1444-ben hét felirásos bronsz-táblát fedeztek föl, melyek
az első pún háború idejéből valók ; két táblán a felirások umbriai,
öt táblán pedig latin nyelven vannak szerkesztve. Azon »eugubiai
tablakat« a városházán őrzik. Odább éjszaknyugatra Città di Castello
fekszik, szintén begyes, regényes vidéken, sok templommal és palotával, 24,400 lakossal.
A Folignóból Ancona felé vivő vasút Nocera (Noceria Camellaria), Gualdo, Tadino, Fossano, Fabriano és Jesi városokat érinti,
az utóbbinak 19,000, az előbbinek 17,600 lakosa van. Ancona KözépOlaszország egyetlen görög gyarmata volt; szürakuzai telepesek
alapították. Trajan az Adriai tengerpart legjelesebb kikötő váro
sává tette. Az most is Olaszország keleti partvidékein egyik leg
élénkebb tengeri város, mindjárt Brindisi után következik, évenkint
vagy 2200 hajó 800,000 tonnatartalommal fordul meg kikötőjében.
Szögletes, görbe utczái egy magaslaton húzódnak fel, melyet bás
tyák és fellegvár foglalnak el ; új erősítési műveket is építettek a
város és kikötő védelmére. Lakosainak száma 47,800.
A többi parti városok a Márkákban csekély forgalmat közve
títenek, alkalmas kikötőik sincsenek. A Biminiből ksenduló vasút
mindenütt a tengerpart mentében halad el. Anconától éjszakra
Sinigaglia, Fano, Pesaro és Cattolico, attól délre pedig Loreto,
Fermo, Giulianova, Pescara, Ortona és Vasto parti városok vannak.
Közöttük Sinigaglia (Sena Gallica) 22,500 lakossal a legjelentő
sebb. Pesaro (Pisaurum) Bossini szülővárosa, azzal dicsekszik, hogy
a legjobb fügét termeszti ; Fano (Fanum Fortunáé) Konstantin diadal
ívére büszke, mindkét városnak vagy 20,000 lakosa van egyenkint.
Loreto a leghíresebb búcsújáró hely, főtemplomában Boldog
ságos Szűz Mária lakóházát (Casa sánta) mutatják, melyet angya
lok, nehogy a hitetlenek birtokába kerüljön, Dalmátországba s onnan
Loreto vidékére vittek. A lakosok száma 8,100, kik leginkább szen
telt olvasók és más tárgyak eladásából élnek. Fermo (Firmum Picenum) 18,400 lakossal majdnem 6 km. távolságra esik a tengertől.
Urbino és Fossombrone a Márkák belsejében fekszenek, az
előbbi arról hires, hogy Bramante szülővárosa, s hogy Bafael ott

töltötte ifjúságát ; a város meredek hegyen épült, komor, sötét útczái
vannak, lakosainak száma 16,900. Fossonbrone (Forum Sempronse)
a Metaurónál fekszik, a selyemtermelésről nevezetes.
Osimo, Anconától délre esik, hegyen épült, 17,400 lakossal ;
Recanati, odább délkeletre közelebb a tengerhez ; Macerata 20,300
lakossal ; Tolentino és Camarino, kis városok, hegyes vidéken ; odább
délre a Tronto folyónál Ascoli-Piceno fekszik, a vidék legnépesebb
városa, 23,300 lakossal.
Az Abruzzókban legjelentősebb városok : Teramo 24,400
lakossal; Chieti(Teate) 21,900lakossal, a teatinusok szerzete onnan
vette nevét ; Lanciano a vidék legjelentősebb kereskedelmi központja
17,809 lakossal; Aquila, Solmona és PopoK. Aquila ipara és keres
kedelme tetemes, lakosainak száma 18,600; Solmona (hajdan Sulmo,
Ovidius szülővárosa), 17,600 lakossal; Popoli a hajdani Corfinium
helyén fekszik. (Lásd alább az 562. lapot).

VII.
Déli Olaszország, Nápoly, Apulia, Kalábria, a partvidék, a hegységek, a
földrengések, a folyók, az éghajlat, termények, a lakosok,'görög gyarmatok,
mostani városok.

Az Apennini félsziget déli része a Nápolyi királyságot ké
pezte, mely a szétdarabolt Olaszország legnagyobb állama volt s az
Abruzzókat és Szicziliát is magában foglalta. Az volt a legszebb,
de egyszersmind a legelhanyagoltabb, legvisszásabban kormányozott
olasz állam.
A Tarantói nagy öböl Olaszország déli részét két külön félszi
getre osztja, Apuliára és Kaldbriára; amaz a keleti part irányát
megtartva délkeletre vonul, emez sokkal hosszabb és tagosúltabb s
délnek, sőt délnyugatnak tart. Egy harmadik kis félsziget, a Garganói kelet felé nyúlik ki. Ha az olasz félszigetet csizmához hasonlít
juk, a Garganói félszigetke annak sarkantyúja. Déli oldalán a Manfredoniai öböl nyílik, különben a keleti part mindenütt egyhangú,
kikötőkben szegény. Az Apuliai félsziget a Santa Maria di Leuca
fokkal (Pr. Sallentinum vagy Japygium) végződik ; partja meredek
párkány, de csak Otranto környékén van némileg csipkézve. A Ta
rantói öböl mint nagy négyszög van bevágódva, partjainak széle
szintén szabályosan húzódik el, csak a Kalábriai félsziget keleti
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oldalán vannak apró bevágódásai és kiszökő begyfokai ; ilyenek : a
Punta deli' Alice, a Nao és Bizzuto fokok. Ez utóbbinak déli olda
lán a Squillacei öböl nyílik, mely a Manfredoniainak hasonmása ;
attól délre a part szép kanyarodással húzódik tovább a Spartivento
fokig (Zephyrium Pr.), mely Kalábria legdélkeletibb csúcsa ; azután
a Messzinai tengerszorosig nyugatra, ennek mentén éjszakra, majd
éjszakkelet-éj szakra húzódik; a Yaticano fok déli oldalán némi bekanyarodást

mutat.

Sokkal

mélyebben van bevágódva az odább éj

szakra eső Eufemiai öböl, mely a Squillaceivel együtt a félszigetet
nagyon összeszűkíti. A z Eufemiai öböltől a Policastrói öbölig a part
magas hegy sorral van szegélyezve, szabályosan éjszaknyugatra húzó
dik, azután nyugat felé szökik ki a Punta dello Spartivento és Punta
della Licosa között. Ettől éjszakra a Salernói öböl következik, mely
nek éjszaki oldalán a hegyes és szép Sorrentói félsziget nyúlik ki, a
bájos Kapri szigettel ; e félsziget éjszaki oldalán Olaszország legszebb
öble kéklik, t. i. a Nápolyi, melynek hátterében a Vezúv füstölög ;
éjszaki oldalán egy kis félsziget a Misenói fokkal délre nyúlik s
hozzája Procida és Ischia szigetek csatlakoznak. Odább éjszakra a
Gaetai öblöt találjuk, melynek partja jobbára lapályos és mocsáros ;
előtte a Ponza apró szigetkék sorakoznak éjszaknyugatról délke
letre, mintha Ischia töredékei volnának.
E

szerint déli Olaszországnak kivált nyugati partvidéke na

gyon változatos, s gyönyörű öblökben és kikötőkben gazdag. Hegy
ségei az Apenninek hegylánczának déli ágazatai. Általában véve
jóval alacsonyabbak, mint az Abruzzók, szabályos lánczokat sem
képeznek, hanem külön csoportokra oszlanak, melyeket csak fénsíkok
vagy harántágak kapcsolnak össze. A z egyes völgyek és fensíkok
között könnyű a közlekedés ; már a Oalore és Ofanto között a víz
vezető 600 méterre süly ed le.
A legéjszakibb hegycsoport a Sangro völgye déli oldalát sze
gélyezi, legmagasabb csúcsa a Sorától keletre eső Meta (2241 m.),
melyet már megemlítettünk. Hozzája éjszak felől a M. Tartaro,
Petroso és Capraro, dél felől pedig a Metuccia és Serruccia hegyek
csatlakoznak.
A

Volturno völgyén túl, Isernia és Benevento városok között,

a Matese hegység emelkedik, a hasonnevű hegyi tóval, mely fölött a
Miletto (2050 m.), a szamniták utolsó menedékhelye tornyosul. A
Calore völgye déli oldalán a hegyek magassága már csak 1000—
1300 m. Capua és Avellino között sintén csak alacsony, de jobbára
meredek és szűk völgyektől szeldelt hegyek vannak ; ezek a rómaiak

és szamniták között folyt véres háborúk színhelyei voltak. A z or
szágút Nápolyból Beneventóba az elhírhedt Caudiumi szoroson visz
át Forchia és Arpaia mellett ; a vasút odább éjszakra esik, Maddaloni felől éjszakkeletre kanyarodván, a Yolturno és Calore völgyeibe
fordul be.
A Valle Caudinától délkeletre Avellino felé vonuló hegysor a
Montagne della Vergine, melynek legmagasabb csúcsai a Ciesco Alto

(1495 m.), M. Avella (1590 m.), M. Tavertone (1305 m.) s a M.
Vergine (1461 m.).
A fő víz vető a Türrhéni és Adriai tengertől majdnem egyenlő
távolságban s a partokkal egyközűen húzódik el, de a két lejtőség
alakúlatra nézve nagyon különbözik egymástól. A keleti lejtőséget
csak négy egyközű harántvölgy barázdálja, melyek nehezen járha
tók ; ezek a Sangro, Trigno, Biferno és Fortore éjszakkeletre rohanó
folyócskák völgyei. A nyugati oldalon a fő hegyláncz mellé rövidebb
hegyágak sorakoznak, melyek között széles hosszanti völgyek nyíl-~
nak ; ilyenek a Tamaro, Sabato, Calore és Volturno völgyei ; ezek a
szelíd éghajlat és nagy termékenység áldásaiban részesülnek.
A z említett hegycsoportok egészben véve éjszak-déli irányban
sorakoznak, az Ofanto völgye déli oldalán emelkedő hegysor pedig
Avigliano vidékéről keletről nyugatra csap ; legmagasabb csúcsa a
közepe táján, a Sabato forrásai fölött emelkedő Terminillo (1800
méter) ; onnan nyugat felé, Nocera és Salerno között, a hegysor letörpűl, s ott vasút megy rajta keresztül, de a.Sorrentói félsziget ele
jén ismét magasabbra emelkedik s a M. S. Angeloben 1450 m. ér
el, végre a Punta della Campanellával (Pr. Minerváé) mint mere
dek hegyfok szakad meg.
E hegysortól éjszakkeletre, ugyancsak az Ofanto déli oldalán,
Melfitől délnyugatra, magában nyúlakodik fel a Voiture (1330 m.)
hatalmas kúpja ; ez egy kihamvadt vulkán, kráterét kis tó foglalja
el. Most erdő fedi a hegyet, de az ásványos források és mofetták
még most is tanúskodnak arról, hogy vulkán volt. Csúcsáról nagy
szerű kilátás esik az Apenninre, Apulia

síkságára

s az Adriai

tengerre.
A

Volturétől éjszakkeletre, a Fortore és Ofanto között, s

odább délkeletre, nyílt térség van, mely nagyon elüt a nyugati part
vidékektől. Talaja agyagos; számos egyközű mély völgy szeldeli,
mintegy külön földtáblákra osztja ; kevés eső áztatja. Legnagyobb
része kietlen erdőtlen pusztaság, melyen cserjét is alig látni, csak
valami ánizsféle növény díszlik rajta. Foggia környékén az apuliai
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térség felső része a római Campagnára emlékeztet, csakhogy füve
sebb és kevésbbé festői. Csak egyes vidékei vannak megmívelve, leg
nagyobb része legelő ; még csak nem régen törölték el a szokást,
melynél fogva a juhnyájak hajtására mindenütt széles átjárásokat
(tratturi) kellett parlagon hagyni. Ez a sülevényes térség, melyet
Apulia sakktáblájának (il tavogliere di Puglia) neveznek, s mely
Olaszország egyik legkietlenebb vidéke. Csekély népessége a völgyek
torkolatában épült városokban vagy pedig a könnyen védhető ma
gaslatokon fekvő helységekben él; egyes majorságot vagy tanyát
csak ritkán látni. *)
E pusztai jellemű térség, melynek földhullámai a 100 m. ma
gasságot alig haladják meg, a Munte-Garganót, a keletre kiszökő
hegyes félszigetet, teljesen elválasztja az Apenninektől. Az hajdan
kétségkivűl sziget volt ; éjszaki oldalán és déli tövénél még most is
vannak parti lagúnák, nyugati oldalán pedig a Candelaro mélyen
bevágódott völgye nyúlik el. Maga a félsziget egyre-másra 600—800
m. magas, egyes kúpjai, a Fornone, Spigo, Aquűa, Pecora jóval ma
gasabbak, főcsúcsa pedig, a M. Calvo (azaz Kopaszhegy), 1570 m.
magas. Az odább délre eső M. Sant' Angelo sem sokkal alacsonyabb
(1470 m.). A félsziget keleti és délkeleti partja, mint meredek szik
lafal emelkedik ki a tengerből ; az éjszaki hegy lej tőket még kukojczafák és szentjános-kenyérfák, sőt tölgyesek és fenyvesek is fe;lik, de
a délkeleti lejtők s maga a főcsúcs egészen kopaszok. A középkor
ban szerecsen kalózok' fészkelték meg magukat a könnyen védel
mezhető félszigeten ; a keresztények ismételve megtámadták őket és
csak nehezen űzhették el onnan, azután templomokkal és kolostorok
kal rakták meg a hegyeket és völgyeket ; a M. Sant' Angelón való
templom egyik leghiresebb búcsújáró hely.
Sziklaszirtek övezik a félsziget partjait, vele szemben apró

*) A Tavogliere vagy 300,000 hektárt foglal el, az egész Capitanatán te
rül el s délre Bari tartományig, Basilicatáig és Otranto vidékéig ér. Már hajdan
is jobbára legelő, »ager publicus* volt ; a középkorban is királyi uradalom lé
vén, a X V .

század óta rendesen bérbe adták a hegyi lakosoknak, kik ott legel

tették juhaikat. A nyájak útjai, a tratturó-k az Abruzzóktól, Aquila környéké
től Kalábria hegyeseg értek, 40—80 m. széles földszalagok voltak, melyeken a
nyájakat őszszel a síkságra, májusban pedig a hegyek közé terelték lovas pász
torok ; egy-egy nyáj (punta) 10,000 darabból is állott, 3—400 főnyi alosztá
lyokra szakadt. A

»pastorizia sforzata«-t (kényszerített legelőt) csak az 1865

febr.' 26. törvény törölte el, a bérlők a hajdani legelőket bizonyos fizetésért mint
magánbirtokot kapták meg.

szigetek nyúlnak ki a tengerből, mint a Dalmátországba szolgáló
híd oszlopai : Tremiti, Pianoza és Pelagoza.
A z Apuliai félsziget egész belseje egyhangú térség, melynek
átlagos magassága 50—200 m., hosszan elnyúló dombok és földhul
lámok

mélyen bevágódott völgyekkel

váltakoznak rajta;

talaja

mészkő, vízben szegény ; a helységek gyéren elhintvék. Más jelleme
van a Kalábriai félszigetnek, mely általában véve hegyes. Basilicata
tartományt ugyancsak alacsony hegyek ágazzak be, de nyugati szé
lén már tetemes hegysor van ; ez Potenza vidékéről délnyugatra a
Policastrói öbölnek tart, legmagasabb csúcsa a M. Serino (1819 m.),
mely Lagonegrótól éjszakkeletre mered föl. E hegy sorhoz dél felől a
Kalábriai félsziget éjszaki hegycsportja csatlakozik, melynek legma
gasabb csúcsa a M. Polino (2334 m.) ; ez Morano felett tornyosul.
Attól keletre esik a M. Caspo, melyből egy ág a Sinno völgye s a
Tarantói öböl között éjszakra vonul.
A

M . Polino csoportja a mészköves Apennini hegyláncznak

legdélibb tagja, Cassano és Lungro között a Crati és Coscile völ
gyeinél meredek sziklafallal végződik. Azok a hegytömegek, melyek
a Kalábriai félszigetet foglalják el, mind geológiai szerkezetökre,
mind külső alakjokra nézve különböznek a tulajdonképeni Apenninektől. Kalábria nyugati partját, Verbicaro vidékétől délre a Savuto
völgyéig, egy hegy sor mint meredek sziklafal

szegélyezi, melyen

egyetlen egy út sem viszen át ; nyugati oldala mindenütt meredek,
keleti oldala tagoltabb s a Crati széles völgyére lépcsőzetesen eresz
kedik; legmagasabb csúcsa a M. Cocuzzo (1712 m.). E hegysort leg
inkább gnájsz és agyagpalák alkotják. Déli erdős völgyeiben egye
bek közt ama kőrisfa díszlik, mely az orvosi szerül szolgáló mannát
izzadja ki.
A Crati völgye keleti oldalán a Sila hegység emelkedik, mely
a Kalábriai félsziget keleti kiszélesedését Bossano és Policastro kö
zött foglalja el. Ezen hegy tömeg kristályos palákból, gnájszból és
gránitból álló, erdős fensík, mely nyugati, déli és éjszaki oldalain
mint magas, tagozatlan s majdnem vízszintes vonalú sánczfal emel
kedik ; e külső párkánya felől néhány domború hegygerincz befelé
vonul, ezek tágas völgymedenczéket szegélyeznek, melyeket bajosan
járható ormok választanak el egymástól s melyek kifelé igen szűk
szakadékokkal nyílnak. A Sila belsejében eredő folyók, mint a Neto,
Tacina, Corace, Savuto, e szűk nyílásokon törnek át. —

Bengeteg

erdők fedték az ókorban a hegységet, a bruttiak tanyáztak benne ;
nagy része még most is erdős, a jegenye-, lúcz- és veresfenyő, a tölgy-

és cserfa, a hárs-,, juhar-, paratölgy- és más szálas fák díszlenek a
Sila erdejében, mely legnagyobbrészt állami birtok s az olasz hadi
hajókra szükséges fát szolgáltatja. Ámde gondatlanul bántak itt is
az erdővel, sőt nagy területeken már ksertották. — A magas völ
gyekben és hegyhátakon nagy havasi legelők vannak, s a nyári hó
napokban, mikor a Neto és Tacina között a partvidéken a fű elszá
rad, nagyon sok juhot, marhát, lovat és öszvért legeltetnek ottan.
A Sila vagy 2400 • km. területet foglal el, e nagy területen
igen kevés helység van. Lakosai felette nyersek és míveletlenek,
jobbára zsiványok. A banditákat az olasz kormány még mostanig
sem tudta kipusztítani. Azelőtt az Eufemia környékén elterülő pos
ványos erdő is biztos menedékül szolgált a banditáknak.
Catanzaro környékén a hegyek letörptilnek s a Kalábriai fél
sziget legkeskenyebb részében, az Eufémiai és Squillacei öblök kö
zött, csak völgyektől összevissza szeldelt alacsony dombhátak van
nak. A Lamato és Corace folyócskák közötti vizvető magassága csak
250 m. H a itt a föld 300 méterrel sülyedne, oly tengerszoros támadna,
mint a Messzinai.
Azon mélyedéstől délre, a Kalábriai félsziget legdélibb hegy
csoportja terjed el, mely geológiai szerkezetre nézve a Sila hegység
nek hasonmása ; erdős, majdnem tagozatlan zord hegytömeg ; főgerincze délnyugat-délre csap ; oldalait mély szakadékok szeldelik, me
lyeken az esős évszakban rohanó patakok zúdulnak le. Méltán Aspromonté-nak, azaz zord hegységnek nevezik; legmagasabb csúcsa a
szorosabb értelemben vett Aspromonte vagyis M. Alto (1909 m.) ;
Scilla várostól keletre emelkedik.
A z Apennini hegyláncz nyugati oldalán a Nápolyi tartomá
nyokban is vannak előhegyek. A Sabini hegység, Fondi várostól ke
letre, azokba is átnyúlik ; a Gaetai öböltől éjszakra a Liri völgyéig
elterjedő hegyes vidéknek legmagasabb pontja a M. Petrella (1533
m.) ; nem sokkal alacsonyabbak a Ravegrande és M. Audino, vala
mint a Forrnia várostól éjszakra eső M. Ruazzo és M. Revole. A
legdélibb hegyág a Fondse tó és lapály keleti oldalán a tengerig
nyomul s a G-aetai hegyfokkal végződik.
Ezen hegycsoport déli részét a »Via Appia « szegi Fonditól
Formiáig, éjszaki és keleti oldalán a Garigliano kanyarodik el. E
folyó völgyétől keletre a »Via Latina «-ig, melynek irányát egy da
rabon a Nápolyba vivő vasút követi, s a Savone lapályáig egy más
hegycsoport terjed el,melyben úgy, mint az előbbiben, szintén a mészkő
és márga uralkodik. Hegyei az 1000 m. sem érik el. Déli ágai az

alsó Grarigliario és Volturno lapályai között a tengerpartig, Mondragone városig érnek ; ezen hegyágakhoz tartozik a M. Massico ( M . Massicus, 875. m.), melyen a Horatiustól magasztalt falerni bor termett.
A hegycsoport közepe táján magassága és gyűrűs alakja által
a Rocca Monfina tűnik ki. E z kihamvadt vulkán, legmagasabb kúpdad csúcsa, a Santa Croce (1005 m.) körűi 4600 m. széles kráter
terjed el, melynek nyugati széle még meglehetősen ép, keleti pár
kánya pedig jobbára már elmosódott. A hegytömeg

oldalain két

kisebb kráter s néhány kitörési fiókkúp mutatkozik. A Volturno
gyönyörű lapályát, a hires Campaniát, jobbára vulkáni hamu fedi ;
ezt a Rocca Monfina hányta ki történelemelőtti időben ; a hamuré
tegek részben tenger alatt rakódtak le, mint a közéjök keveredett
tengeri kagylók héjai mutatják.
A büszke Rocca Monfina már régen kialudt, az aljában elte
rülő lapály a félsziget legbujább, leggazdagabb vidékei közé tartozik.
De Marano várostól délre s Pozzuoli öblének éjszaki oldalán apró
kupdombokkal

és kráterekkel megrakott térség van, melyen a

vulkáni működésnek különböző jelenségei még most

is tapasz

talhatók. Azon térség a Nápoly nyugati oldalán emelkedő Camaldoli magaslatról tekintve oly képet mutat, mint a Hold felszine,
csakhogy nem kopár,

hanem buja

növényzettel

van fedve. A z

apró vulkáni kráterek száma vagy húsz, ha csak azokat számít
juk, melyek még jól felismerhetők, melyeknek körfalai még épek
vagy csak helyenkint leomlottak. D e vannak oly kráterek is, melyek
egymásba olvadtak s egymással összekusszálódtak. Közölük legna
gyobb az úgynevezett Solfatara (kénverem), melyet a régiek »Forum
Vulcani«-nak neveztek. Hossza 344, szélessége 291 m. Fenekének
talaja fehéres, spongiaszerű laza kőzetből áll és kong; főnyilásából
(la bocca della Solfatara) sziszegve tódul ki a 80° C. meleg kéngőz,
s a'gőzökből lecsapódó kén sárgára festi a tofát. Sok más hasadék
ból is felszállnak kéngőzök, melyek éjjel gyenge vereses fényt adnak.
Közepén egy üreget ástak, ebben fekete iszap bugyog fel nagy bubo
rékokban. Legújabban a kráter szélén gyógyintézetet állítottak fel,
melyben a kénnel és arszénnel megterhelt gőzt a tüdőbetegek gyó
gyítására alkalmazzák. A Solfatarától keletre egy más kráter van, mely
kerek s melynek körűlete 3 km. E z azelőtt hideg vizzel volt megtelve,
mely időről időre felforrt ; Agnanói tónak nevezték, de ez most le
van csapolva. Déli oldalán San Germano kéngőz-fűrdőit, keleti olda
lán az úgynevezett Eb-barlangot (Grotta del Cane) találjuk. E z 3 m.
hosszú, majdnem ugyanoly széles és több mint 1 m. magas üreg,

melynek falai zöldesek. Talajának repedéseiből szénsavas gáz tódul
ki, mely benne vagy 30 ctm. magasságig elterjed. A barlang be van
csukva, őrje az idegen látogatók kívánatára egy kutyát visz bele,
mely a szénsavas levegőben csakhamar elalél s néhány perez múlva
meg is döglik, ha ki nem eresztik a szabad levegőre.
Ej szaknyugatra a lecsapolt Lago d' Agnano mellett elhaladó
út a messziről látható Astroni vadászkastélynak tart. Ez 240 m.
magas hegyen fekszik, parkja pedig kráterben terűi el, melynek
körűlete 6 km. ; közepéből a 60 m. magas, harangalakú trachitkúp
emelkedik, melynek neve Rotondella. A krátor körfaláról gyönyörű
kilátás esik a környékre. — Egyik legmagasabb kialudt vulkán az
Astronitól nyugatra eső Monte Barbaro (329 m.), melynek szélén
régi romok láthatók, ezek állítólag Cicero falusi birtokának, Puteolanumnak, maradványai. Sok üreg és melegforrás van az egész
térségen ; a hőforrásokat már a rómaiak fürdőkűl használták, most
is több helyen vannak fürdők. Puteoli talán a bűzös forrásokról
kapta nevét. A régiek a térséget Égömezönek (Phlegraia, Phlegra,
Campi Phlegraei) nevezték, az alvilági hatalmak működésének szín
helyét látták benne ; a költők sokféle mondákat kapcsoltak az egyes
helyiségekhez a Tartaruszról, a Titánok harczárói, Daedaluszról,
Herkuleszről stb. Az Egőmező egészben véve 10 • km. területet
foglal el. Yele átellenben fekszik a Pozzuoli öblének nyugati oldalán
elterjedő félsziget, mely a Miseno hegyfokkal végződik. Ez szintén
kialudt vulkán. A félsziget hajdan meg volt rakva palotákkal, vilákkal, templomokkal, fürdőkkel ; ott kéjelegtek és dőzsölögtek az elő
kelő rómaiak és császárok. Ez volt az »Elyseum«. Most a félszigeten
jobbára csak pusztaságot és romokat találunk. A malária uralkodik
azon, úgy mint az Egőmezőn is.
A Nápolyi öböl környékeit a vulkáni működés tette oly vál
tozatosokká s oly bájosokká ; köröskörül annak nyomaira találunk.
Régi vulkán a kis Nisida sziget, mely a Posilipói félsziget előtt fek
szik, a kráter alakját még világosan mutatja ; sokkal nagyobb vulkáni
tömeg Ischia sziget, de csak a Vezúv működik még folyvást s képezi
Nápoly félelmét és báját. A Yezuvhoz csatlakoznak éjszaknyugati
irányban az Egőmező kúpjai és kráterei, Nisida, Procida, az Epomeo
Ischia szigeten, a Ponza szigetkék, a Rocca Monfina, az Albanói
hegység, Toskana bazalt és trachit kúpjai és tufalerakodásai stb.,
délkeleti irányban pedig a Lipári szigetek kialudt és müködö vulkánjai
s az Etna Szicziliában. A vulkáni öv legéjszakibb hatalmas bástyája
a M. Amiata Toskánában, melynek magassága 1730 m.; de ez már

szintén kihamvadt, ellenben az öv déli még sokkal hatalmasabb és
magasabb bástyája, az Etna Szicziliában, még most is működik^
valamint a Lipári szigeteken a Stromboli. A Vezúv e vulkáni öv
hosszának majdnem a kellő közepén emelkedik ; ez öv tengelyét
egy más vulkáni öv tengelye szegi, mely a Vezuvtól keletre a kialudt
Volturéig, nyugatra pedig a tengeren túl a nyugati Szardiniában
levő M. Ferrúig ér.
Kétségtelen, hogy a déli Olaszországot és Szicziliát oly gyak
ran látogató földrengések, legalább részben, a vulkáni tűzhely műkö
désének eredményei. Nápoly partvidékén majd hirteleni majd lassú
ingadozások, emelkedések és sülyedések is tapasztalhatók. A 180 m.
magas Monte Nuovo, azaz új hegy, 1538-ban szept. 29-kén keletkezek,
a kihányt hamuból és lávából négy nap alatt nőtt oly magasra,
Baja közelében emelkedik a lapályból. E kitörés alkalmával Tripergola falu eltemettetett, a Lucrinói és'Avernói tavak pedig tetemesen
megszűkültek s egészen különváltak egymástól. Pozzuolinál ismételve
sülyedett és emelkedett a part a történelmi időben.
A

lassú sülyedések és emelkedések nagy veszedelmet nem

okoznak, sokkal rémitőbbek a vulkáni kitörések, mikor a kilövelt
hamu és kavics s a kiömlő tüzes lávák egész falvakat és városokat
eltemetnek, mint ez Pompeji, Herculanum és Stabiae városokkal
79-ben K r . után történt, mikor a Vezúv a történelmi időben lege
lőször tört ki. D e a földrengések néha még borzasztóbb pusztításokat
okoznak; néhány perez, sőt másodperczek alatt egész vidékek pusz
tulnak el s ezer meg ezer ember leli halálát.
Többi közt 1638. marcz. 27-kén Terranovától délre Beggióig
rendült meg Kalábriában a föld;

180 helység pusztult el, Santa

Eufemia város minden lakossal együtt elsülyedt, s helyén bűzhödt tó
támadt. Még rettenetesebb földrengés érte Kalábria legdélibb részét
s a szomszédos

Szicziliát 1783-ban. Ekkor a lökések központja

körülbelől Oppido város alá esett; február 5-kén rázkódott meg
hírtelen a föld oly erősen, hogy vagy száz másodpercz alatt Kaláb
riában Beggiótól Pizzóig minden helység, összesen 109 város és falu
romba dőlt s vagy 32,000 ember veszté el életét. Márczius 28-kán a
lökések ismétlődtek, s összesen Kalábriában és Szicziliában több
mint 300 város és falu pusztult el. Scilla város is romba dőlt ; élet
ben maradt lakosainak nagy része a herczeggel együtt halászbárkákra
menekült ; febr. 5-kén éjfélkor a föld újra megrendült, a Jaci hegy
ről nagy sziklatömeg leválván a tengerbe zuhant, a felkavart tenger

összözuzá a halászbárkákat s 6 m. magasságban elönté a partot, több
mint ezer embert elnyelve.
Nemcsak a helységeket és városokat dönté romba a földrengés,
hanem a föld felszinén is nagy változásokat okozott. A talaj sok
helyen megszakadt és szétrepedt, a nyilasok néhol embereket és
házakat is elnyeltek, némelyek nyitva maradtak, mint tátongó hasa
dékok, mások ismét becsukódtak. Mindenfelé nagy hegy- és földcsu
szamlások voltak ; sok határ és helységi terűlet felszíne
megváltozott, hogy felismerhetetlenné

annyira

vált. Néhol a források és

patakok a mélységben eltűntek s kisebb nagyobb távolságban tócsá
kat képeztek. Leírhatatlan nyomor és ínség volt a földrengés követ
kezménye.
Kisebb-nagyobb földrengések majdnem minden évben fordúlelő, s néha hónapokon át ismétlődnek a lökések. 1854-ben Cosenza
és környéke, 1857-ben Potenza és környéke, 1870-ben ismét Cosenza
és környéke szenvedett sokat a földrengéstől. 1857-ben vagy

10,000

ember veszté el életét, 1870-ben 1 6 0 0 ház dőlt romba. E z utóbbi
földrengéskor két új iszap vulkán támadt : egyik a V a l del Dragóban
S. Sisto mellett, másik a Sila piccolában Tőrre di Ponte mellett.
Nápoly környékén igen gyakran tapasztalnak kisebb nagyobb föld
rengéseket, melyek a Vezúv kitöréseit megelőzik, kisérik vagy köve
tik. Ischiát

1881-ben

s még inkább

1883-ban

pusztítá a föld

rengés.
Kalábriában

számos hőforrás van, kivált Paola környékén,

továbbá Cerisano közelében, a Cocuzzo hegy éjszakkeleti oldalán,
Montaltónál, Fagnanónál stb.
Déli Ol&szorsz&g folyóvizei a hajózásra nem alkalmasak, részben
csak hegyi zuhogok, rövid parti folyók és időszakos záporpatakok.
Legjelentősebbek a nyugati oldalon a Garigliano, Volturno és Sele,
a keleti oldalon pedig a Sangro, Carapella, Ofanto és Crati.
A Gariglianó-ról már szóltunk (1. az 510. lapot).
A Volturno (Vultarnus) a Matese és Meta hegycsoportok vizeit
egyesíti medrében, elsőben déli, azután délkeleti irányt követ, S.
Agata környékén az Ariano és Benevento közelében elfolyó Calorével

egyesül

s nyugatra

fordulván, a Capuai síkságon keresztül

hömpölyög lassan a tenger felé.
A

Sarno jelentéktelen folyócska, a Nápolyi öbölbe szakad ;

jelentősebb a Sele, mely a délkeletről jövő Calorével és Calarével
egyesül s a Salernói öbölbe szakad.
A Sangro (Sagrus) a Fucinói medencze déli oldalán ered, első-

ben délkeletre, azután éjszakkeletre folyik s Luciano közelében éri
el a tengert.
Az Asinello, Trigno, Biferno, Fortore vagyis Frento és Carapella mind csekély folyócskák; valamivel hosszabb és bővebbvizu
az Ofanto (Aufidus), mely Barlettánál szakad az Adriai tengerbe.
Szintén csak apró folyócskák a Bradano, Busento, Salandrella,
Agri és Sinno, egymással egyközűek s a Tarantói öbölbe ömlenek.
Jelentősebb a Crati, mely a Sila erdőben ered, éjszakra, majd éjszak
keletre folyván, a Tarantói öbölbe szakad.
A Sila legnagyobb folyócskája a Neto. Az Aspromonte keleti
oldaláról sok egymással egyközű hegyi zuhogó (fiumara) rohan le,
melyek esős időben nagyon megdagadnak, száraz időben pedig csak
apró erecskék, melyek a széles kavicsmederben majdnem egészen
eltűnnek.
Éghajlati tekintetben déli Olaszország egyes vidékei között
felette nagy különbség van. Belső hegyes vidékei hűvösek, sőt zor
dak, keleti lapályos vidékei szárazak és sülevényesek, végre nyugati
partvidékei egészben véve nagyon kellemesek, de néhol a posványok
miatt egészségtelenek. Cosenza környéke s a Crati völgye egész
hosszában egészségtelen ; leginkább az erdő ksertása következtében
posványosodott el annyira.
Nápoly városban az évi középmérséklet 17. , a januariusi 9. ,
a júliusi 25. C. fok; a legnagyobb meleg 37°, a legnagyobb hideg
— 3°. Hó ritkán esik, s hamar elolvad. A csapadék évi mennyisége
901 mm. ; legtöbb eső őszszel és télben, legkevesebb nyáron és tavaszszal esik. A partvidéken s a lapályokon mindenütt díszlenek a
déli növények, sok helyen a datolyapálma is szépen nő, noha gyümöl
cse csak néha érik meg, kivált Reggióban. Az opuntia és amerikai
agave egész sövényeket és bozótokat képez ; a czukornád és gyapot
cserje is megterem. Az olajfa Kalábriában úgy díszlik mint nálunk
a bükkfa. Mindenütt buja növényzet mutatkozik, a hol csak némi
termőföld fedi a sziklákat ; a legmeredekebb sziklafokok teraszain
is gyümölcsösök és szőlők vannak. Csak Apulia sülevényes térségein
vannak terméketlen és kopár puszták.
Kalábriában néhol vas és más érezek, barnaszén-telepek is
vannak, de nem aknázzák. Lungro határában Olaszország legna
gyobb kősótelepe van.
Déli Olaszország partvidékein számos görög város virágzott,
úgy hogy azokat Nagy-Görögországnak nevezték. A hellén jövevé
nyek különböző népségeket találtak ott, melyek közöl némelyek,
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mint az apuliak vagyis japügek, könnyen elhellénesedtek. Leghatalmasabbak a szamniták

voltak, kik vitézül hadakoztak a hellén

gyarmatosok s utóbb a római hódítók ellen, de egységes szervezetek
és közös kormányuk sohasem volt, s így lassankint a rómaiak legyőz
ték őket a K r . e. 290—272 években. A görög városok is meghódol
tak a rómaiaknak, de görög jellemöket jobbára megőrizték. A nyu
gati római birodalom felbomlása után egy ideig a keleti gótok, majd
a konstantinápolyi

császárok uralkodtak déli Olaszországon , de

csakamar egyes tartományai különváltak. A belső vidékek jobbára
a Beneventói longobard herczegséghez tartoztak, Nápoly, Apulia és
Kalábria részint független

herczegségekre

konstantinápolyi helytartók

(katapan) alá kerültek. Szicziliát az

szakadtak, részint a

arabok szállták meg. A X . században a görögök, arabok és néme
tek hadakoztak déli Olaszország birtokáért. Utóbb a normannok je
lentek meg. Ezek a Gargano hegyen való Sz. Mihály kolostorába
járogattak búcsúra s hol a katapan, hol más herczeg zászlója alatt
szívesen hadakoztak a mohammedánok ellen. 1016-ban néhány nor
mann vitéz Palesztinából hazatérvén, a Salernót vivó szerecsenek
ellen szállt síkra ; utóbb a normannok Aversát szállták meg, s ezen
grófság birtokában I I . Henrik császár megerősíté őket. Hautevillei
Tankred 12 fia közöl tiz ment Olaszországba, közőlük Guiscard R ó 
bert 1059-ben Apulia és Kalábria herczegévé, Róger pedig az ara
bok elűzése után Sziczilia grófjává lett. Ez utóbbinak fia I I . Róger
1127. Róbert utódainak birtokait is öröklé, 1135-ben Nápolyt is
hatalmába ejté. A pápával a normannok mindig jó barátságban vol
tak s I I . Róger 1130-ban Sziczilia és Olaszország királyságát a pá
pától vevé mint hübért ; székhelye Palermo volt. A normann kirá
lyok fiágának kihalta után a királyság leányágon a Hohenstaufok
birtokába került 1193-ban; de a német császárok uralkodását Olasz
országban a pápák nem akarták megtűrni s utóvégre is megbuktaták a Hohenstaufokat.
I I . Fridrik törvénytelen fia Manfréd megszállja Szicziliát, a
pápa Anjoui Károlynak, Szent Lajos franczia király testvérének
adományozza a koronát. Manfréd 1265-ben a Benevento

mellett

vívott csatában elesik, I V . Konrád császár fia Konradin 1268-ban
Tagliacozzónál fogságba kerül s Anjoui Károly parancsára kivégez
tetik. Igy vész el a Hohenstaufok utolsó sarjadéka, s a trónt Anjoui
Károly foglalja el. D e Sziczilia már 1282-ben elszakad s az Aragó
niái király birtokába jut. Nápolyban az Anjoui ház uralkodik 1442-ig.
I I . Johanna, ki ellen Nagy Lajos magyar király hadakozott, V . A l -

fonsz királyt fogadja örökbe, s ez csakugyan elfoglalja mind Nápolyt,
mind Szicziliát. A spanyol uralkodás 1713-ig tart; az Utrechti bé
kekötés az ausztriai báznak itéli oda Nápolyt és Szicziliát, de már
1735-ben a spanyol Bourbonok szerzik meg.
Az egymást felváltó idegen uralkodások alatt új meg új nép
elemek jutottak déli Olaszországba, s a különböző nemzetiségek
sohasem olvadtak össze. Az etruszk városok Campaniában ugyan
elenyésztek, de a görögség a rómaiak alatt is fentartotta magát.
Számos helységben, különösen Otranto és Reggio környékén a lakosok
a legújabb időig görögül beszéltek, Bova, Bovudi, Bocaforte del
Greco, Condofuri, Cordeto, Curio stb. helységekben részint még most
is a görög nyelv divatozik ; a görög tipust és szokásokat még sokkal
több helységben őrizték meg.
Az ókorban oszk, etruszk, szamnita, japüg vagyis apuliai,
brutti, görög és latin elemekből állottak déli Olaszország lakosai ; a
középkorban hozzájok járultak longobárdok, arabok, normannok,
francziák, spanyolok, albánok. Ezek a törökök elől, kivált Skanderbég halála után, tömegesen menekültek Olaszországba, leginkább
Bazilikáta és Kalábria tartományokban telepedtek le ; sokan idő
folytán elolaszosodtak, de ivadékaik közöl vagy 80,000 még most is
az albán nyelven beszél.
Déli Olaszország tartományainak lakosai tehát sok tekintet
ben különböznek egymástól ; a főváros lakói egészen más j ellem üek,
mint az Abruzzók pásztorai, vagy Apulia és Kalábria emberei. Még
inkább különböznek a többi olaszoktól. Altalán véve barnábbak és
kisebb termetűek; arányos testalkat, kifejezéses arcz, tüzes szem,
élénk tagmozgatás, gyors felfogás jellemzik őket. A természet sok
szép testi és lelki tulajdonságokkal áldotta meg ; kebelökből mindig
jeles emberek kerültek ki, kik a tudományok és művészetek mezején
kitűntek. De részint az ország természeti viszonyai, részint a törté
nelmi események miatt a nép nagy tömege lelki tunyaságba, tudat
lanságba és nyerseségbe merült, melyből még fel nem tudott ocsúdni.
A közmondás igy szól : »Paradicsom a Nápolyi királyság, de ördö
gök laknak benne. «
Déli Olaszország a Földközi tenger közepén feküdvén, minden
hajós népnek, minden tengeri rablónak s minden hódítónak az út
jába esik. Sajátságos belső és külső szabásánál fogva nincs termé
szetes központja, nincsen sem oly fővölgye, sem oly fő hegysége, mely
az egyes vidékeket összekapcsolná. Partvidékei különböző irány felé
lejtősödve kifelé nehézkednek s a belső tartományokkal csak bajo-

san közlekedhetnek. Onnan van, hogy déli Olaszországnak sohasem
volt történelmi önállósága és egyedisége, egyes tartományai és népei
magok szántából sohasem egyesültek egy állammá, hanem mindig
csak az idegen uralkodás, a fegyveres hatalom kényszere tartotta
egybe. *)
A nápolyi tartományok vajmi ritkán örvendhettek jó kormány
nak, de valamennyi uralkodás közöl a Bourbonoké talán a legroszabb
volt. I. Napoleon 1799-ben a Parthenopei köztársasággal akarta
őket boldogítani ; 1805-ben testvérét Józsefet, utóbb pedig sógorát,
Murát Joakimot tette Nápoly királyává. Az elűzött Bourbonok az
angolok ótalma alatt Szicziliába menekültek vala. Napoleon másod
szori legyőzetése után Murát 1815-ben elfogaték s főbe lövetek, a
Bourbonok pedig boszút lihegve visszatértek Nápolyba. II. Ferdi
nánd s azután fia, II. Ferencz (1859 óta) csak azon voltak, hogy az
abszolút uralkodást megszilárdítsák ; e czéljokat az által vélték leg
biztosabban elérhetni, hogy minden szabad gondolkodást és szellemi
mozgalmat, minden tudományos törekvést megakadályoznak és el
fojtanak. Törekvésök nem a nép felvilágosítását, hanem inkább elbutítását czélozta ; nem kellett nekik sem iskola, sem országút. A kor
mány közegei előtt már az olvasás, irás tudása is gyanússá tette az
embert. Hogy mily szomorú állapotban volt a nép nevelése a nápo
lyi tartományokban, azt a következő adatokból Ítélhetjük meg. Campania tartomány az első, Basilicata pedig az utolsó helyet foglalta
el a közoktatás tekintetében. 1868-ban, a hivatalos kimutatás szerint,
100 vőlegény közöl Campaniában 69, Basilicatában 85, 100 meny
asszony közöl pedig amott 88, emitt 96 nem tudta nevét aláírni !
Minél tudatlanabb a nép, annál babonásabb, már pedig a ba
bona korántsem jár mindig karöltve a kegyességgel és vallásosság
gal. Igaz, déli Olaszországban a nép vallásos, sőt vakbuzgó, mind
azonáltal a magasabb körökben a hitetlenség és vallástalanság
nagyot! el van terjedve, pedig a babona azokban is mély gyökeret
vert. Maga a nép a vallásosságot gyakran csak a külső szertartások
teljesítésébe helyezi, a mellett pedig nagyon sok pogány szokást kö
vet ; a szentek tisztelete körűi is néha sajátságos felfogást és indu
latot tanúsít. Kalábriában még 1858-ban is megesett, hogy a tartós
szárazság s a kért eső elmaradása miatt felbőszült nép a szen*) Leo, Geschichte der italienischen Staaten (5. köt. Hamb. 1829 —1832)
ezimű munkájában nagyon jól jellemzi a nápolyi királyság tartományait és
népeit.

tek képeit börtönbe csukta. Barletta apuliai városban pedig a jelen
századunk közepén még eretneket égettek el a tűzmáglyán. *)
A kuruzsolásokban való hit s a bűbájosságtól való félelem
általános. A » gonosz szem« bubája ellen mindenféle amuletteket vi
selnek. — Rendkívül nagy volt a püspökök, papok és kolostorok
száma, de a papság épen oly keveset törődött a nép nevelésével és
felvilágosításával mint a kormány. **)
A nagy szegénység és tudatlanság miatt a közerkölcsiség is
alásülyedt, s kivált a brigantok (zsiványok) annyira elszaporodtak,
hogy a közbátorságot Kalábriában és Bazilikátában folyvást veszé
lyeztették. A Sila erdőben némely helységben minden lakos zsivány
volt. Cosenza várost a zsiványbandák hónapokon át úgy körűlszállták, hogy közlekedését Reggióval, Paolával és Nápolylyal terjesen
megakadályozták. A földesurak csak nagy pénzösszegek lefizetésé
vel nyerték tőlük az engedelmet földjeik megmívelésére s a gabna,
olaj és bor betakarítására. Gyakran magából a városból is elhurczolták kiszemelt áldozataikat a Sila erdőbe és csak nagy váltságdíjért
eresztették haza.
A brigantaggio a hübérségből eredő társadalmi baj volt. A
bárók a múlt század végéig kegyetlenül sanyargatták a népet s fegy
veres testőreik (sbiri) segítségével vérig zaklatták. A tűzhelyétől el
űzött nép a közeli erdőbe menekült s a mikor szerét tehette, boszút
állott a földesurakon. így keletkeztek és szaporodtak a bujdosó csa
patok, melyek a társadalmi és állami rendet veszélyeztették. Minden
kormányváltozáskor is szerepeltek a brigantok. A bukott fél rende
sen velők szövetkezett. ***) Murát uralkodása idejében az angolok
Szicziliából szőtték összeköttetési szálaikat az Eufemiai erdőben és
*) Lásd Elisée

Reclus:
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Géographie Universelle, I. kötet,

502. s k. 1.
**) Talán sehoLsem volt aránylag annyi püspök és kolostor mint Kalá
briában ; a két »Calabria ultra« tartományban 2 érsekség (Reggio és Santa Severina) s 12 püspökség (Bova, G-erace, Squillace meg Stilo, Catanzaro meg Ta
verna, Cotrone, Isola, Belkastro, Nikastro, Tropea, Mileto, Nikotera, Oppido)
volt;

az összes népesség a két tartományban 1866-ban 738,560 lélekre rúgott.

— Az új kormány a kolostorokat egész Olaszországban eltörölte, csak né
hányat hagyott meg, t. i. a Monte Cassinón, a Monte Cavón s a Rómában
levőket.
***) A Napóleontól elűzött Bourbonok pártját vezérlő Ruffo bibornok
Pra Diavolo, Mammone stb. banditákat vette szolgálatába.

—

mondják, egy leütött fej koponyájából embervért ivott mindennap.

Mammone,

a Silában bujkáló zsiványokkal. *) A legújabb állami változáskor a
brigantok Ferencz király érdekének ürügye alatt követték el a leg
nagyobb kegyetlenségeket.
A

nápolyi banditák között voltak egyes vérszopók, kik telje

sen elvadultak s rémítő kegyetlenségeket míveltek, de legnagyobb
részök bizonyos lovagiasságot negédelt, sőt a maga módja szerint
lelksesmeretes volt, a szegényeket nem bántotta, csak a gazdag föl
desurakat sarczolta, s a mellett külső vallásosságot is mutatott. So
kan fogadalmat tettek a Szent szűznek vagy külön védőszenteknek
s a nyert zsákmányból az igért részt lelksesmeretesen letették az
oltárra. Mondják, hogy némelyek közőlük amuletteket viseltek, bogy
a puskagolyók ellen biztosítsák magukat, sőt kezöket felhasítva szent
ostyát is tettek a sebbe, bogy az ő golyóik halálosak legyenek az
ellenségökre nézve.
A mostani kormány minden módon igyekezett a zsiványságot
ksertani, teljes sikert még nem aratott, de a bajt mégis nagy mér
tékben csökkentette, kivált az útak építése s a nép anyagi jólétének
előmozdítása által.
Némely vidéken a nép szegénységét lelksesmeretlen telekvásár
lók igen utálatos módon kizsákmányolták, t. i. pénzért megvették
a szüléktől a gyermekeket, fiúkat és leányokat s azután Franczia-,
Angol-, Németországba, sőt Amerikába vitték, hol belőlük akrobátokat, tánczosokat, sípládásokat, utczai énekeseket vagy egyszerűen
koldusokat csináltak. E lélekvásárlást kivált Bazilikáta tartomány
ban űzték, különösen szerették Viggiano város gyermekeit összevá
sárolni, mert ezek nagy zenei tehetséget tanúsítanak. A

mostani

kormány kemény törvényekkel tiltotta meg a gyermekek eladását és
vásárlását.
Néhány év óta sokan önkényt kivándorolnak, kivált déli A m e 
rikába ; a minden irányban megnyitott országutak és vasutak a for
galmat és közlekedést nagy mértékben előmozdítják, s ekként déli
Olaszország lakosai a félsziget többi tartományaival s a külorszá
gokkal is élénkebb és sűrűbb érintkezésbe jutnak.
*) 1807-ben egy franczia század Catanzaróból a hegyi úton Cosenzába
akart menni ; Parenti helység előtt Francatripa zsiványfőnök eléje ment s azt
állítván, hogy a nemzetőrség parancsnoka, meghivá egy vendégségre. A semmi
roszat nem sejtő francziák belementek a kelepczébe, még a fegyvert is összerak
ták a ház előtt, melyben a lakoma rendeztetett. Mikor aztán a lakoma javában
folyt. Francatripa hirtelen megrohanta őket bandájával ; az egész századból
csak heten menekültek meg.

A nagyobb forgalom a földmívelés meg ipar fejlődését is elő
mozdítja. Azelőtt déli Olaszországban az ipar nagyon alacsony fo
kon volt, a földmív.elés sem virágzott, nagy területek parlagon be
vertek, vagy csak legelőül szolgáltak. Most nemcsak a déli gyümöl
csök, az olaj és bor, hanem a gabna termesztése is növekedik.
Olaszország legbájosabb öble a Nápolyi ; a gyönyörű medenczének alakja szabálytalan négyszög, éjszaki és déli oldala kanyar
gós, melleköbölkékkel van kivagdalva, keleti oldala szabályosabb,
éjszaknyugatról délkeletre húzódik, mögötte a Vezúv füstölög. A
három oldal partvonalának hossza 136 km. Az öböl éjszaki oldala
nyugaton egy félszigetkét bocsát délre, mely a délkeletre kiszökő
Capo Misenóval végződik; e hegyfokról gyönyörű kilátás esik az
egész öbölre ; délnyugat felé Procida (hajdan Prochyta) meg Vivara
és Ischia nyúlakodnak ki a tengerből. Procida éjszakról délre
hosszan elnyúló, keleti oldalán szaggatott partú kis sziget, melyen
vagy tíz helység van, köztük legjelentősebb Procida, mely a Miseno
fokkal szemben a sziget éjszakkeleti csúcsán fekszik. A sziget lako
sai leginkább korallszedéssel és tinhal-fogással foglalkoznak, de némi
főzeléket, gyümölcsöt és bort is termesztenek.
Vivara 109 m. magas sziklaszirt, mely Procida délnyugati
sarka előtt mered föl. Ischia kissé távolabb esik ; Homér Enarimének nevezi, utóbb Aenaria vagyis Pithekusza volt a neve. E gyönyörű
sziget keletről nyugatra terjed el, hosszúkás négyszög alakjában,
partjai nagyon meredekek és szaggatottak, kivált déli oldalán sok a
behajlása és kiszökő hegyfoka. Belseje mindenütt hegyes, közepe
táján az Epomeo vagyis M. 8. Nicolo mered föl, félkerek, merészen
kirovátkolt ormánok legmagasabb pontja 792 m. B hegy a görög
irók tudósítása szerint gyakran kitört, kivált 474-ben K. e. nagyon
hevesen működött, utolsó kitörése 1302-ben volt. Tőle éjszakketre a
M. Rotaro esik, mely szintén kihamvadt vulkán. Az egész szigetet
vulkáni tufák és laza konglomerátok alkotják, melyek fekete trachit
láván települnek. A földalatti tűzhelyet a hőforrások, meleg gőzök és
gyakori földrengések árulják el. A legtöbb hőforrás Forio, Casamicciola és Lacco Ameno környékein fakad ; hőmérsékletök 38—78° C.
Közőlük leghíresebbek a Citara és Gurgitello, amaz Forio mellett,
emez Casamicciolában bugyog. A Táborhegy nyugati oldalán meleg
vízgőzök tódulnak ki a sziklarepedésekből ; odább éjszakkeletre Castiglione mellett meleg viz ömlik a tengerbe, úgy hogy ott meleg
tengeri fürdők vannak. Természetes gőzfürdők is vannak ; a Cacciuto
gőzfürdőben távoli dobpergéshez hasonló moraj hallik.
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A sziget vagy 5 0 • km. foglal el ; völgyei nagyon terméke
nyek , kivált sokféle gyümölcs, füge és bor terem bennök. A
lakosok száma 2 5 , 0 0 0 ; tinhalászattal is foglalkoznak, de fő keresetök az idegenek látogatásából ered. A sziget valóságos paradicsom ;
tájképi szépsége ; gyönyörű fekvése, kellemes levegője és gyógyforrá
sai miatt télen nyáron sok utazó és fürdővendég mulat ottan. Mind
partjain mind belsejében számos helység van ; közöttük legnagyobbak :
Ischia ( 6 5 0 0 lak.), Casamicciola, ( 3 7 0 0 lak.), Forio, ( 6 0 0 0 lak.),
Bagno, Lacco Ameno s a délkeleti oldalon Barano. — Forio a
nyugati oldalon fekszik ; Ischia Procida szigettel szemben a keleti
parton épült, előtte emelkedik ki a tengerből a 1 0 m. magas szírt,
melyen a »Castello«, az állami bürtönűl szolgáló vár kopasz falai
láthatók ; e szirtet gát és hid kapcsolja össze Ischiával.
Casamicciola a sziget éjszaki partjának nyugati felén terjed
el, az Epomeótól éjszakra, közelebb esik- Forióhoz mint Ischiához.
Az nem összefüggő helység, hanem villák, falvak és fürdők sokasága.
A megnépesített félkör középpontja egy domb, melyen a vendégfoga
dók épültek. A dombtól nyugatra, a tenger partján Lacco Ameno
fekszik, honnan egy völgy délkelet felé húzódik fel, keletre pedig
ugyancsak a tengernél a Marina, Casamicciola kikötője van, mely
től kelet felé Guardiola, Olivieri s még odább Bagno ( = fürdő)
esnek. A Marina felől egy völgy délnyugati irányban húzódik s a
Lacco felől jövő völgy gyei találkozik ; a két völgy közötti nyergen
Casamicciola vecchia, Purgatorio és Menella házcsoportjai feksze
nek ; egyes házak itt is ott is vannak elszórva. Dél felé az Epomeo
és kiágazásai emelkednek, melyek félkört alkotva a Tábor hegyig
húzódnak.
Fájdalom, a paradicsomi sziget sokat szenved a földrengéstől ;
a középkorban kivált 1228-ban és 1301-ben voltak nagy földrengések.
Századunkban a veszedelmes rázkódások 1 8 2 8 . febr. 2-kán kezdődtek.
Legújabban 1 8 8 1 . márcz. 4-kén Casamicciola nagy része pusztult el a
földrengéstől, 1 2 0 ember életét veszté, 8 0 pedig tetemesen megsérült.
De még sokkal borzasztóbb volt a pusztulás, melyet az 1 8 8 3 . jul. 29-én
esti 9 és 1 0 óra között hirtelen bekövetkezett földrengés okozott,
mikor a szigeten épen nagyon sok idegen mulat vala. Casamicciola
egy pillanat alatt, úgy szólván, egészen romba dőlt, lakosai legna
gyobb része a romok alá temettetett; sokat szenvedtek Forio,
Lacco Ameno, Panza, Succhivo, Fontano, Santangelo s a többi hely
ségek és tanyák is ; egyedül Ischia város maradt épen. Több mint 5 0 0 0
ember veszté el életét, sokan nagy sérüléseket és csonkításokat szen-

védtek. Némelyek csodálatos módon megmenekültek. A romok alá
temetett emberek és állatok közöl olyikat még a rengés utáni negye
dik és ötödik napon is élve találtak.
A régi Misenum város majdnem nyomtalanul eltűnt, a fokbegy
éjszaki oldalán nyíló öbölke a Porto Miseno az Agrippától épített
római hadi kikötő, mely a Mare morto lagúnát is magában foglalta.
Odább éjszakra azon szép öböl nyílik, melyet hajdan Bajae városról
neveztek el, most Pozzuoli-ról nevezik. Bajae a nyugati parton a
római világ leghíresebb fürdőhelye volt, most nyomorult falu, sze
gény halászok lakóhelye, csak omladékok hirdetik egykori fényét,
egészségtelen levegő borong a tájon. A z V . Károly építette kastély
közelében számos omladék mutatkozik a parton és a tenger szélén,
thermák és templomok

maradványai: A Monte Bacolin (Baoli)

Agrippina, Nero anyjának sírját mutatják. Bajaetől éjszakra egy
római palota maradványai közelében Nero fürdőjét mutatják (stufe
vagyis bagni di Nerone) ; ez egy barlang, melyben hővizű medencze
van, hőmérséke 86° C. Kissé beljebb az Avernói vagyis Cannitói tó
van ; ez egy kerek, meredek sziklafalakkal övezett, 125 m. mély vízmedencze, régi vulkáni kráter. A régiek azt hitték, hogy mérges
kigőzölgései az arra repülő madarakat megölik, onnan származtatták
a nevét, Avernus. Keleti partján régi Apollotemplom omladékai
láthatók, déli partján a Szibülla barlangja tátong, a sziklába vágott
lépcsőzettel és három kamarával, a Szibülla fürdőivel. A régiek
szerint ez volt az alvilágba való egyik bejárás. Augusztus császár
idejében az Avernusi tó a tőle délre eső Lucrinusi tóval, ez meg a
tengerrel volt

összeköttetésben.

vulkáni kitörés meg földrengés
zott. A

A z egész

az

1538-diki

alkalmával* teljesen

tájék

megválto

Lucrinus tó majdnem egészen betemetődött, Tripergola

falu teljesen

eltűnt,

Puteoli

vagyis

a mostani Pozzuoli pedig

nagy romlást szenvedett, úgy hogy jelentéktelen varossá sülyedett
alá. Ez Bajaevei szemben az öböl keleti oldalán fekszik, a vár és
felső város elszigetelt magaslaton épült, az alváros a tenger partján
terül el. Most leginkább fürdőiről s a róla elnevezett földről neveze
tes. Ez a pozzuolani föld igen jó czementűl szolgál, nem egyéb mint
a kéngőzöktől átjárt és felbomlott tufa. A város lakosainak száma

17,300.
A régi Puteoli egykori fényét számos rom hirdeti. Augusztus
temploma most a fő szentegyház, Szerapisz tomplomának maradvá
nyai arról híresedtek el, hogy az ottani partvidék stilyedéséről és
emelkedéséről

tanúskodnak ;

az új várostól éjszakkeletre a régi
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amphitheatrum maradványai láthatók; ebben Diokletian czászár
idejében Beneventum püspökét, Januariust, a vad állatok elé vetet
ték, de ezek nem bántották, tehát utóbb lefejezték azon a helyen,
hol most a tiszteletére épült kápolna fekszik. A várostól éjszakra
a kikötő régi gátjának kőoszlopai látszanak ki a tengerből.
Pozzuoliból a Nápolyba vivő országút a tengerpart mentében
húzódik el szép nyár- és szilfa sorok között. Nemsokára eléri a szik
lás hegyhátat,

mely

éjszakkeletről délnyugatra csapván, Nápoly

nyugati oldalán a tengerre kiszökő félszigetkét képez. E z a »fájdalomenyhito« hegyhát, a »Pausilypus«, most Posilipo, melyet buja
növényzet, pálmafák, kaktuszok és agavék, kertek, villák és kápol
nák foglalnak el. Mint haránt gát állja el az utat, azért már a róma
iak

áttörték egy alagúttal, mely azonban igen keskeny és sötét

volt. Most a Posilipo grottájának nevezett alagút hossza 1000, széles
sége 7, magassága 7—25 m. Be- és kijárásánál kerek nyilasok
vannak a boltozatában, lámpák is égnek benne.
A z alagút keleti kijárásánál jobbra téglaépitmény látható a
sziklán ; arról azt mondják, hogy Vergilius sírboltja. Mások a
római költő sírját a Posilipo délnyugati végén keresik.
A Posilipótól keletre már Nápoly városa kezdődik. E helyen
Kümé (Cumae) polgárai két görög városnak, Parthenopénak vagyis
Palaeopolisznak ( = 0 város) és Neapolisznak ( = új város) vetették
meg alapját, melyekben azután Chalkisz és Athénából való jövevények
is megtelepedtek. Palaeopolisz a rómaiaktól 327-ben K . e. elfoglal
tatván, elenyészett, Neapolisz önkényt hódolt nekik s megtartá városi
szervezetét és görög jellemét ; nagy várossá nem lett ugyan az ókor
ban, de az előkelő római emberek kedvelt mulatóhelye volt. Augusz
tus és Lucullus is gyakran mulattak ottani villáikban. A normann
királyok Palermóban székeltek, Nápoly csak I I . Fridrik császár ide
jében, 1209-ben lett a két Sziczilia fővárosává. Azóta mindinkább
gyarapodott és szépült; az Anjoui házból való királyokon kivűl leg
többet köszönhetett V . Károly helytartójának, Toledói Péter alkirálynak.
A Posilipo-grottától kezdve az öböl partja egy darabig, a ten
gerbe kiszökő földnyelven épült Castel deli' Óvóig, keleti irányban
húzódik, ez a Spiaggia di Chiaja; azután éjszakkeletnek kanyaro
dik, végre mint Spiaggia di Marinella ismét keletnek tart. Nápoly
az ekként szabálytalanul elhúzódó part szélén s az e mögött emel
kedő magaslatokon terül el, úgy hogy legmagasabb helyei 300 m.
magasságban vannak. Tulajdonképen egy régi, már elmosódott krá-

térben fekszik ; a kráter megmaradt körfalai a várost övező hegyek.
A város mögött egy hegysor emelkedik, mint bástyafal, mely egész
ben véve a tengerparttal egyközű, s mely a nyugati oldalon közel
esvén a parthoz, a várost nagyon összeszűkíti. E keskeny városrész
az újabb időben keletkezett új város. A Castel S. Elmo vidékén a
hegy sor éjszaki irányt vesz, de azután ismét keletnek fordul. Igy
marad közte s a part-között az éjszakra terjedő szélesebb terület,
melyet az ó város foglal el ; keleti irányban szabadon terjeszkedhetik
a város, mert arra felé szép lapály nyílik, mely a Vezúv aljáig ér.
Nápolynak festői, igazán bájos fekvése van ; elragadó látványt
nyújt az, akár a tengerről, akár a környező magaslatokról szemlél
jük. A legszebb kilátást élvezhetjük a város éjszaki oldalán, dombon
fekvő Capo dî Monte nevű királyi nyári palota, a csillagvizsgáló
torony, továbbá a Castel S. Elmo, a kissé alacsonyabban fekvő
S. Martino karthauzi kolostor, a benczések fejedelmi építményeivel
ékesített Vomero, különösen pedig a várostól éjszaknyugatra 5 km.
távolságban, 455 m. magasságban fekvő Camaldoli kolostor felől.
E magas pontról éjszaknyugat felé a szép Campagna Terracináig
és Circe hegyéig, ettől délre a Ponza szigetek, közelebb a Flegréi
mezők, Bajae omladékai, s a szép Posilipo, Nisida, Procida, Ischia,
délkelet felé Nápoly s az öblöt szegélyező más városok, a Vezúv,
a M. S. Angelo s a Sorrentói félsziget szaggatott hegyei, csipkés
partjai, hegyfokai és Capri terülnek el tekintetünk előtt, az egész
fölött pedig a ragyogó ég mosolyog. *)
A város belseje korántsem oly szép, mint a minőnek messziről
tekintve látszik. Kivált az óvárosban szabálytalan, girbe-görbe, sötét
és szűk utczákat, sok szemetet találunk ; a Jiázak jobbára igen ma
gasak, öt, sőt nyolcz emeletesek, tetőik laposak vagy kissé boltozot
tak, gyakran csinos kertecskékűl szolgálnak, melyekben narancs- és
czitromfák, mirtusok és oleanderek virágoznak ; néha szökőkutak is
vannak bennök. Építészeti jelentősége csak kevés háznak van; a
*) Gregorovius szerint Nápoly tájképi tekintetben az első helyet foglalja
el ; nincs város, mely a természetnek oly roppant és remek amphitheatrumával,
oly öböllel, Vezuvval, Castellamare és Sorrento partjaival s oly bájos szigetekkel
dicsekedhetnék. Azon képösszeség szinpompája és nagysága páratlan a világon,
de méretei oly nagyok, hogy szemünk össze nem foglalhatja. Oly helyről kell
azt néznünk, honnan az egész képet megkisebbedve látjuk, úgy hogy a város
részletei elmosódnak és csak a természet alakjai hatnak túlnyomóan. Genua és
Palermo a legfelségesebb kerettől befogott, áttekinthető képet nyújtanak, mely
nek mind színgazdagsága, mind idomai a szemet elbájolják. Nápoly képe ellen
ben szétmászik, a messzeségben, a fényár csillámló végtelenségében elmosódik,

templomok sem kitűnők ; nagyszerűek csak a régi várkastélyok és
paloták.
A hegyhát, melyen a Castel S. Elmo fekszik, dél felé húzód
ván, a Castel deli' Ovo sziklás szigettel a tengerbe szökik ki ; ezen
hegyhát két részre osztja a várost, keletre a régibb és nagyobb, nyu
gatra az újabb és szebb városrész esik. Ez a Chiaja negyed, mely
nek legszebb házsora a tengerpartot szegélyezi. Ott van a Villa
Nazionale, mely talán a világ legszebb sétatere ; ennek egyik neve
zetessége az 1874-ben alapított Aquarium, mely állattani tanulmá
nyokra is szolgál. Odább keletre, ott hol a Castello deli' Ovo szigete
gáttöltés által a szárazzal van összekapcsolva, a Castello Pizzofalcone emelkedik. Ezt elhagyván s a tengerparton éjszaki irányban
néhány nagy szálló mellett elhaladván, azon nagy mólóhoz jutunk,
mely a hadi kikötő déli oldalán nyúlik ki a tengerbe. Ott fekszik az
arszenál s a Castello Nuovo, mely mély árkokkal és magas kőfalak
kal van övezve. E várdával kapcsolatban van a délnyugat felé eső
királyi palota. Ennek éjszakkeleti oldalán a San Carlo színház fek
szik, Olaszország legnagyobb színháza, nyugati oldalán pedig a
Piazza del Plebiscito terűiéi. E térre nyílik Nápoly főutczája, melyet
Toledói Péter alkirály nyittatott vala, neve most Strada di Roma,
azelőtt Strada di Toledo volt. A 10 m. széles utcza majdnem egye
nes vonalban éjszaknak tart, a vásártérig (Largo del Mercato), onnan
mint Strada Nuova di Capodimonte némi kanyarulattal tovább húzó
dik éjszaki irányban. Keleti oldalán a Museo Nazionale (azelőtt
Borbonico) fekszik, mely nagyszerű műgyüjteményeket és gazdag
könyvtárt foglal magában. A hosszú utcza végén a Capodimonte
kir. palota fekszik, ettől délnyugatra a S. Gennaro dej Poveri tem
ploma esik, hol a katakombákba való bejárást találjuk. A Nemzeti
múzeumtól éjszakkeletre a Piazza Cavour s a S. Carlo all' Arena
utcza nyílik, mely a Botanikus kert s az Albergo dei Poveri felé
vezet. Ez talán a világon a legnagyobb Szegények-háza. A Piazza
Cavour éjszakkeleti végéről egy szélesebb utcza délre nyílik, ez a
Strada del Duomo, melyben San Gennaro (Sz. Januarius) főegyháza
fekszik. Sz. Januarius Nápoly védőszentje, tiszteletére két ünnepet
ülnek, vértanúi halálának (szept, 19.) s tetemei eltakarításának év
fordulóját (májusban).
A hadi kikötő éjszaki oldalán egy nagy molo nyúlik ki a ten
gerbe, közepén van a világítótorony ; azon molo a Porto Grandét, a
kereskedelmi kikötőt, rekeszti be. Ezen túl megint keleti irányban
húzódik a part az Új utczával, ettől nincs messze a Piazza del Mer-

cato, a köznép legnagyobb vásártere ; e piaczon fejezték le Konradint és Badeni Fridriket, kik a közeli templomban (Santa Maria
del Carminé) vannak eltemetve. Ugyancsak azon a piaczon Masaniello balász 1647-ben a lázadás zászlóját tűzte ki. A város keleti
végén a tengerparton a Castello del Carminé fekszik, közelében van
a központi pályaudvar.
A város ellenkező, nyugati oldalán az igen szép új utczát épí
tették, melynek neve Corso Vittorio Emanuele. Ez a Piazza di Salvatore Bosa felől délnek tart, a Monte Calvario, a S. Martino és
Castello S. Elmo keleti oldalán kanyarodik el, azután nyugatnak
fordulván, a Chiajára a Posilipói grotta közelében nyílik. Mindig
tetemes magasságban halad el a hegyek oldalán, gyakran hidakon
és magas támfalakon át, egész hossza 5 km. Egyes pontjairól igen
szép kilátás esik a városra és tengerre.
Nem annyira az épületek és műalkotások, mint inkább a fek
vés, a környezet, a szép tenger, a ragyogó ég, az erős fény, a válta
kozó színárnyalatok s végre a tarka nép jelenségei teszik Nápolyt
oly érdekessé. A nép itt úgy szólván egészen az utczán él. A nápo
lyi ember az utczán, a ház előtt, a piaczon eszik, iszik, öltözködik,
dolgozik, mester a kiabálás művészetében, mint Alfieri monda, min
den ügyét, baját nagy kiabálással és heves mozdulatokkal végezi. A
legnagyobb néptolongás és zaj a Bómai úton, a mólóra vivő úton,
magán a mólón s a nagy piaczon szokott lenni. A népviselet tarka
eredetisége már fogyni kezd ; de a Villa Nazionalén összesereglő
dajkaleányok még nagyon feltűnő falusi öltözetükben jelennek meg ;
a halászok sem vetették le még veres frügiai sapkájokat, s vasárnap
és ünnepnapon zöld vagy veres selyemövet is kötnek derekukra ; a
hajósok is megtartották még festői öltözetüket ; az elhírhedt lazzaronik szintén még festői rongyaikban jelennek meg, de számuk
fogyton fogy, s helyöket közönséges napszámosok és hordárok fog
lalják el. A nápolyi nép általában szereti a rikító színedet, a fényt,
a tarkabarkaságot s a zajos mulatságokat ; legnagyobb örömét a
tréfás szini előadásokban leli, nemcsak a gyermekek, hanem a fel
nőttek is szívesen mulatnak a pulcinellón, a bábuk előadásainak tré
fáin. Gregorovius szerint a nápolyi nép csak a pillanatnak él, leg
belsőbb lényegében politikátlan, s nincsen meg benne ama férfias
szenvedély, mely nélkül történelmi cselekvést képzelni sem lehet.
Beclus szerint boldognak mondható, ha az emberiség bármely része
az ; élvezni tudja mindazokat a kedvezményeket, melyekben a ter
mészet részesíti, s mikor ez mostohán bánik vele, megelégszik a

kevéssel is. Természetes értelmiségénél fogva mindent képes meg
érteni és megkezdeni ; ámde gyűlölvén az erőködést, könnyen abban
hagyja, a mit megkezdett s maga nevet azon, hogy vállalata nem
sikerűit.
Nápoly már régóta Olaszország legnépesebb s az idegenektől
leginkább látogatott városa; a Földközi tenger környékén egyik leg
élénkebb

kereskedőhely, ipara is jelentős. Lakosainak száma az

1881-diki számlálás szerint 495,000 lélekre rúg. Ipari készítményei
közöl említendők : a selyemkelmék (gros de Naples), az üveg- és
porczellán-árúk, a hangszerek, az ékszerek, kivált klárisból, a mes
terséges virágok, a tésztafélék. A hajóforgalom és kereskedés tekin
tetében Nápoly mindjárt Genua után következik. Egyik dicsősége a
tudomány-egyetem, mely egyike a legrégibb egyetemeknek, mert
már a X I I I . század első felében alapíttatott. A Bourbonok uralko
dása alatt nagy hanyatlásnak indult, mert az archaeologián és
numiszmatikán kivűl alig volt szabad más tudománynyal foglal
kozni, de az új kormány alatt gyors lendületet vett, s 2000-nél több
növendéke bizonyos mohósággal űzi tanulmányait.
A könyvtárak s kivált a muzeumok felette gazdagok. A régi
ségek múzeumában a márvány és bronszból való műtárgyak, a fel
iratok, érmek, kameák, papirus tekercsek stb. rendkívül nagy menynyiségét találjuk. A katakombák, melyek a város éjszaki oldalán
emelkedő tufahegyek alatt húzódnak Pozzuoli felé, két-három eme
letben, majdnem oly nevezetesek mint Bóma katakombái. Valóságos
muzeumoknak tekinthetők Puteoli, Bajae, Cumae, különösen pedig
Pompeji és Herculaneum maradványai.
Népes és egymáshoz közel eső városok sorakoznak Nápolyhoz
az öböl partja mentében, mely délkeleti irányban húzódik tovább a
Sorrentói félsziget tövéig.

gio a Cremano

S. Giovanni a Teduccio, Barra és S. Gior
Portici a szép

kissé távolabb fekszenek a parttól, de

Résina a Salernói herczeg kéjvárával (Favorita),
Tőrre del Greco, Tőrre deli' Annunziata és Castellamare di Stabia

királyi palotával,

közvetetlenűl a tengerparton épültek. Legnépesebbek Castellamare
(33,100 lak.), Tőrre del Greco (27,600 lak.), Tőrre Annunziata
(22,000 lak.) és Résina (15,600 lak.). Castellamare a Sorrentói fél
sziget tövénél gyönyörű vidéken fekszik, két várdával van megerő
sítve, hajóműhelyeiben nagy élénkség uralkodik. Tőrre del Greco
lakosai kivált klárishalászattal foglalkoznak, 400 hajót is indítanak
Szardínia, Sziczilia és Afrika partjai felé ; a város egy lávafolyamon
épült s ujabb időben is sokat szenvedett a Vezúv kitöréseitől.

E városok közelében s részint alattuk

vannak azon római

városok, melyeket K r . u. 7 9 augusztus 24-kén a Vezúv a kihányt
lávával és hamuval eltemetett. Portici és Résina alatt 2 0 — 3 0 m.
mélységben Herculaneum fekszik ; hamu és hat lávaár temette el a
várost. Egy kút

alkalmával bukkantak 1709-ben legelőször a

földalatti városra, 1738-ban hozzáfogtak annak kiásásához. Mint
hogy rajta az új város épült, azért csak óvatosan és csekély kiterje
désben lehetett az ásásokat folytatni. Nemsokára fel is hagytak a
dologgal, de 1828-ban újra megindíták. Tőrre deli' Annunziátától
keletre 3 km. távolságban Pompeji, Castellamare alatt pedig Stabiae
vannak eltemetve. Ez utóbbi helyen még keveset ástak ki, de Pom
pejinek több mint fele van már feltárva, egy külvárosa- és kerítőfalai
is ki vannak már ásva. Szőlőkapások 1755-ben bukkantak Pompejire ; ezt csak 5 — 6 méter vastag hamu- és tajtkő-réteg fedte be s
rajta nincs új város építve, azért itt az ásásokat könnyen és akadály
nélkül lehetett végrehajtani. Pompeji tengeri város volt, most vagy
két kméternyire esik a tengertől. A nagy szerencsétlenségek, a föld
rengések, hegyomlások, árvizek az emberekkel együtt műveiket is
megsemmisítik, de a katasztrófa, mely Pompejit érte, mely lakosait
cselekvéseik, élvezeteik közepett hirtelen meglepte, kioltá ugyan az
emberek életét, ámde műveiket meg nem semmisíté ; még az emberi
alakokat is megőrizte ; az emberi testeket finom vulkáni tufa vette
körül, mint kőmagvakat, ezeket el lehet távolítani, s ha a tufaüregbe
gipszet öntenek, az emberek idomait, rémületek, fájdalmaik kifeje
zését is híven mutatják. A föld mindent híven megőrzött, a feltárt
városban mindent úgy találunk, mint a borzasztó katasztrófa napján
volt. A 6 — 8 m. széles utczák kövezetén még meglátszanak a kerék
vágányok, mindkét felől járdák vannak a gyaloglók számára. A lakó
házak, akár nagyok, akár kicsinyek, mind egyenlőn vannak beren
dezve ; mindegyikben van egy belső udvar, közepén fürdőmedencze,
az udvart többnyire oszlopfolyosó környezi s erre vagy közvetetlenűl
az udvarra nyílnak az egyes szobák ; ezeknek gyakran nincs abla
kuk, s világosságot csak az ajtón, vagy az e felett levő nyilason át
kapnak. A kőfalak többnyire freskofestményékkel vannak ékesítve,
a padozat igen szép mozaikból vagy márványból készült. Némely
magánház kitűnik nagysága és szépsége által.
rendesen sokkal nagyobbak és pompásabbak.
három oldalról fedett oszlopcsarnokok

D e a középületek
A

fórumon, melyet

vesznek körűi, Jupiter és

Venus, továbbá Romulus templomai és egy Pantheon vannak ; hoz
zája csatlakozik a Basilica vagyis törvényszéki csarnok. Még jobban

van megtartva Isis temploma. A forumtói délkeletre, közel a város
kerítőfalaihoz van egy kisebbik s egy nagyobbik theatrum ; a keleti
városrészben pedig, szintén közel a város falaihoz, az amphitheatrumot találjuk, melyben 2 0 , 0 0 0 néző számára 3 0 sor ülőpad van. Leg
újabban Juno templomát tárták fel; egy sütőkemenczében 8 1 elsze
nesedett kenyeret találtak. A

köz- és magánépületekben, a bódék

ban, boltokban és vendégfogadókban mindenféle műkincseket, érczés márványszobrokat, ékszereket, eszközöket és szerszámokat, csont
vázakat stb. találtak; a műkincsek és egyéb régiségek a nápolyi
múzeumban láthatók. — Herculaneumban a föltárt legnevezetesebb
középületek a theatrum és forum, s a két templom, melyek oszlop
folyosó által a forummai összeköttetésben voltak. Ugyancsak Her
culaneumban van a legnagyobb régi lakóház, melyet eddigelé fel
fedeztek. Más házban elzárt éléskamarákban mindenféle élelmisze
reket, egy borbély bódéjában holmi szereket, ülőpadokat, fürdőszo
bát, haj tűket stb. találtak.
A

Vezúv magánosan

emelkedik a lapályon ; két főrészből áll,

a tulajdonképeni Vezuvból, mely kúpalakú csúcs s az ezt az éjszaki
oldalon övező Sommából, mely horgas hegy karéj. Ez a lapály felé
szeliden, a Vezúv felé pedig meredekül ereszkedik, számos horhos
sal van barázdálva ; a nyugati, déli és keleti oldalon beszakadt krá
terfalazatnak maradványa ; a kráter átmérője 3 5 0 0 m. volt. A Somma
legnagyobb része talán 79-ben omlott össze, s ekkor halmozódott fel
a tűzhányó mostani kúpja. Strabo azt mondja a hegyről, jól megmívelt mezők voltak az oldalain, csak tetője, mely jobbára lapos,
volt egészen kopár és terméketlen, mintha hamuból volna, a rozsda
szinű, likacsos kövek olyanok, mintha égtek volna. Ugy hitték, hogy
a hegy már kihamvadt, senkisem gyanította, hogy működését újra
meg fogja kezdeni, a katasztrófa, melyet ifjab Plinius oly részlete
sen leir, s melynek nagybátyja, az idősb Plinius áldozata lett, egé
szen váratlanul állott be.
A nagy kitörés után hosszasabb ideig szünetelt a Vezúv, de
azután ismét hol kisebb, hol nagyobb erővel tört ki. Erős kitörései
1635,

1 7 6 7 , 1 8 3 4 , 1 8 3 5 , 1 8 3 9 , 1 8 5 0 , 1 8 7 2 években voltak, most

pedig néhány év óta, úgy szólván, folytonosan dörög és füstölög.
Legújabb kitöréséi következtében alakja és magassága tetemesen
megváltozott, mostani magassága körülbelől 1 3 0 0 m.
Mikor nyugalomban van a Vezúv, akkor csúcsának kürtőjéből
csak gőz száll ki lassan és egyenletesen minden zaj nélkül. Mikor
erősebben kezd működni, akkor a fehér gőzt fekete füstoszlop váltja

fel, mely éjszaka mint tűztől világított felhő fénylik ; a füstoszlop
vagy gomolyogva száll fel vagy sugárként löveltetik ki, még pedig
lökés-szerűen szabálytalan időközökben ; a füsttel együtt hamu, izzó
kövek és olvadékok is löveltetnek ki nagy zajjal, egyszersmind föld
alatti morajt is hallani. Néha a föld is megrendül köröskörül. Mikor
teljes erővel működik a vulkán, akkor nemcsak a csúcs kürtőjéből,
a kúp kráteréből ömlik ki a- lávaár, hanem a hegy oldalain vagy al
jában is kitör az.
.Nápolyból nagy láva kőlapokkal kirakott szép út visz Resinába, honnan a Vezuvra szoktak felmászni. Résina útczái a hegy
alsó lejtőségére vonulnak fel s egyes házakkal és kertekkel végződ
nek. Mikor a kertfalak közöl kiérünk, már szabad kilátásunk van
Nápoly vereslő házsokaságára s az öbölre. A hegység alsó lejtői
köröskörűi gondosan meg vannak mívelve, a gyönyörű szőlők, me
lyekben a hires »Lacrimae Çhristi«-nek nevezett bor terem, néhol a
hegy fele magasságáig terjednek fel, de több helyen meg vannak
szakasztva mély, fekete, egészen terméketlen völgyszakadékokkal,
melyekben a lávaárak megmerevedett, összevissza hasadozott, facsart
és csavart tömegei halmozódtak fel. A vulkánból kilövelt fekete ha
muhomok csakhamar megmívelhető s nagyon termékeny, de a láva
századokon át is meztelen és terméketlen marad. A nagyobb láva
árak mint 50—70 m. magas dombozatok emelkednek a mélyedések
és szakadékok között. A z út elsőben néhány kisebb lávafolyamon
halad át, azután a széles lávaárt éri el, mely 1854-ben ömlött ki.
Ezen áthaladván, azon hegyhátra jutunk, mely világos szürke réte
ges tajtkőtufából áll ; ez alkotja a hegység tulaj donképeni testét al
jától fel 500 m. magasságig, odáig hol a nagy kúp két csúcsra, t. i.
a Sommára és Vezuvra kezd szétválni, mely két csúcs lávából és
salakból áll. A z alul levő tajtkőtufa a hegység alsó részében minde
nütt kibúvik, hol a lávaboríték hiányzik, vagy hol mélyebb völgyelés
van. A z említett hegyháton egy vendégfogadó s néhány lépéssel
odább Palmieri tanár meteorológiai observatoriuma van, melyet
Ferdinánd király 676 m. magasságban építtetett. Ennek két oldalán
sugáros szakadékok -vonulnak le, melyek két-három

évtized előtt

még 150—200 m. mélyek voltak, de most a bennök feltorlódott láva
tömegektől már csaknem kitöltvék.
A hegylaposon még holmi cserjék nőnek, de feljebb már csak
egészen meztelen Iává kőtenger és fekete hamu mutatkozik. A
Somma sáncz és a Vézuv kúpja között azelőtt egy völgyelés, az
úgynevezett Atrío vonult el félkörben, odáig lóháton is lehet menni ;

az Atrio del Cavallón át haladván, a hegykúp éjszaki oldalán ka
paszkodtak fel a kráter szélére. Az 1872-diki kitörés az éjszaki lej
tőt szétrombolta s az Atriót járhatatlanná tette. Most tehát a nyu
gati oldalon kapaszkodnak fel. Igen darabos lávatömegen át halad
ván, a sikló (Ferrovia funicolare) állomását érjük el. A siklón 10
perez alatt emelkedünk 380 m. magasságra, ezt az útat különben a
laza és mozgékony hamuból álló meredek lejtőn csak nagy fáradság
gal tehetjük meg gyalog kapaszkodva. A hegyi vasút felső állomása
mintegy 1180 m. magasságban van^ onnan még vagy 140 métert
kell kapaszkodni zig-zugos ösvényen az állomás védelmére felhalmo
zott gáttöltésen át. így érjük el a felső lapost, mely délnek szelíden
emelkedik fel az új kitörési kúp tövéig. E mintegy 200 m. széles lapos
az 1872 ápril 26-án keletkezett nagy kráter kitöltése következtében
támadt. A régi kráterfalból a déli oldalon még csak egy szarvalakú
vagy 20 m. magas darab maradt meg, mely befelé majdnem függő
leges, kifelé kevesbbé meredek. A kis fensík 1882-ben még meleg,
sőt helyenként izzó és szivósan folyó lávából állt ; a láva eredetileg
fényesen fekete színe a kitóduló sok chlorhydrogén behatása követ
keztén veresre és verhenyes-sárgára változik. Az új kitörési kúp
1882-ben 40—50 m. magas volt, lejtőszöglete 39—40°. Csak nagy
óvatosan lehetett a kráter széléig felkapaszkodni. A. kitóduló gőzök
tompa moraját egyes dörgések kisérték, melyekre néhány másodpercz
múlva a visszahulló lávatöredékek csörömpölése és csörgése követ
kezett. Az ember majdnem elkábult a forróságtól, a vakító színektől
és süketítő zajtól. A kráter kicsiny volt, kerülete csak vagy 150 m.,
mélysége 15—20 m., fenekén kis belső kúp képződött, ebből lövet
tettek ki 50—100 m. magasságra a lávadarabok és salakok. A gő
zök és füstgomolyagok csak néha-néha húzódtak el úgy, hogy a krá
ter belsejébe lehetett alátekinteni.
A Vezúv veszélylyel fenyegeti folyvást a lakosokat s ismételve
rémítő pusztításokat tett, mindazáltal alját népes városok veszik kö
rül. Azokat, melyek nyugati oldalán a tengerparton vannak, már
megemlítettük. Ejszaknyugati oldalán fekszenek : Ponticelli, S. Se
bastiane) és Massa eli Somma, éjszak felé S. Anastasia és Somma
Vesuviana, éjszakkelet felé Ottajano és S. Giuseppe, kelet felé Poggiomarino s délkelet felé Bosco trecase és Bosco reale. Ezek között
Ottajano 19,500 és S. Giuseppe 17,800 lakossal a legnépesebbek;
S. Sebastiano és Massa di Somma az 1856 és 1872-diki kitörések
alkalmával jobbára elpusztultak.
A Castellamare felé délnyugatra kiszökő Sorrentói félsziget

éjszaki partja felette szaggatott, meredekül emelkedik a tengerből s
festői sziklabegyekkel van szegélyezve. E mellett a déli növényzet
rajta egész pompájában díszlik. A magaslatokon olajfák és tölgyfák,
a lejtőkön és völgyekben szőlők, narancs- és czitromfák bujálkodnak,
kertekkel, egyes házakkal és helységekkel a félsziget egész éjszaki
lejtője van megrakva. Mindezekhez hozzájárul az erős fény, a tenger
s a balzsamos levegő. A helységek a part felett a sziklafal fokozatán
épültek. Köztük Sorrento kellemes fekvéséről és jó boráról már az
ókorban híres volt. Három oldalról mély szakadékkal övezett lapo
son fekszik, melyen a legjelesebb narancs és czitrom terem. Tasso
hires olasz költő Sorrentóban született, szülőházának helyén ven
dégfogadó épült, melynek erkélyéről gyönyörű kilátás esik az öbölre.
Sorrentótól délnyugatra Massa Lubrense, éjszakkeletre Meta és Vico
Equense, végre Castellamaretól keletre Gragnano (14,000 lakossal)
fekszenek.
A Sorrentói félsziget csúcsa, a Punta della Campanella előtt
a vulkáni sziklasziget fekszik, melynek neve Capri (hajdan Capreae).
Keletről nyugatra nyúlik el, hossza 6, szélessége 2 km. Roppant
komor, de egyszersmind kedves egy földdarab. Partja szaggatott,
meredek, szirtes, hegyei mélabús vadsággal merednek föl, horgasok,
verőfényesek, sólymok keringenek felettök, üldözve a megpihenő
fürjserget. A mirtus, citisus ruta, rozmarin, masztiksz, repkény, bér
ese, jeneszter, kapor csak gyéren fedik be a sziklás talajt, a kertek
ben és terraszos lejtőkön eper- és olajfa, szentjánoskenyérfa, füge,
mandola, gesztenye és diófa, de kivált narancs- és czitromfa meg
szőlő teremnek, itt-ott a cziprus- és pálmafa és pinia mutatkoznak.
Csak egyetlen helyen köthetnek ki a bárkák, t. i. az éjszaki oldalon.
E kikötő felett a sziget girbe-görbe hátán egy nyájas városka fek
szik, fehér boltozott házai, kupolás temploma, magas kőfalai messzi
ről integetnek. Ez Capri város. A parttól igen meredek és bajos
ösvény kanyarodik fel kertfalak között a városka felé, ennek szűk
utczáiban soha szekér nem járt; a vendéglő felé egy pálmafa nyújtja
fel fönséges koronáját. Augusztus császár villát és kerteket építte
tett magának a szigeten, azután Tiberius lakott ott, dőzsölve, kéje
legve és kegyetlenkedve. Kr. u. 26-ban ment oda s tizenegy évet
töltött a szigeten, pompás kertté alakíttatta és 12 villát építtetett.
— A mosolygó zöldelő völgyecske, melyben Capri fekszik, a legéle
sebb ellentétben van a környező meredek vereses sziklafalakkal. A
városka nyugati oldalán a 600 m. magas M. Solaro emelkedik, mez
telen sziklatuskókkal behintett gerincze mint valami bazilika fedele

vonul el a szigeten keresztül, oldalán

Ana-Capri,

a felső város fek

szik, melybe az alsó városból a sziklaszálba vágott 560 lépcsőn kell
felkapaszkodni. Ana-Capri apró házai

kertecskékben

fekszenek,

férfilakosai halászattal és kláris fogással foglalkozván, jobbára távol
vannak, mig a nők és lányok otthon a kertekben dolgoznak, selymet
termelnek, fonnak és szőnek. Mikor a víztartókban összegyűjtött eső
elfogy, a vizet az a^só városból kell felczepelni ; ott négy forrás van.
De a sziget leghíresebb nevezetességei a barlangok. Kivéve nyugati
oldalát, hol a partvidék alacsonyabb, mindenütt vannak kisebbnagyob barlangok ; a keleti parton cseppköves, másutt másféle barlan
gok vannak. Azelőtt leghíresebb volt a délkeleti parton levő

del Matrimonio,
1826-ban fedezték

most a

Kék barlangot

Grotta

látogatják leginkább ; ezt

fel. Száda köz vetetlenül a tenger szine fölött

nyílik, kiterjedése vagy 40 m., belsejében a tenger 20 m. mély. Csak
akkor lehet azt úszva megközelíteni vagy kis sajkán beléje evezni,
mikor a tenger egészen csendes. Kedvező világításkor tündéries a
látvány. Willkomm így irja le : » A z egész barlangot bájos azúrkék
szin tölti be, eleintén halványkék pára dereng rajta, utóbb mind
átlátszóbbá, fényesebbé, lángolóbb szinüvé válik, a szikla és hullám
és minden más tárgy foszforféle lágy csillámmal van elöntve. Mintha
sötétkék tűztengerben s étherileg fénylő lángocskákban úsznánk.
Ott fent

nagy magasságban

a mésztufából ábrándosan alkotott

mennyezet boltozódik, mintha aczélkék lepkeszárnyakból volna. Mikor
az evezőt a viz csendes kékjébe belemártjuk, a cseppek úgy csillognak
és villognak, mint a gyöngy és gyémánt. H a hosszasabban mulatunk
a barlangban, ennek mélyéből susogás és zengés hallatszik, mely
lassanként dallamossá válik, mint a Nereidek báj éneke. A

magas

boltozatról sajátságos nyöszörgéssel egyes vízcseppek hullanak az
elfátyolozott, félig átlátszó árba. Azután meg a vizből kéken égő
karikák szállnak föl, mint a vizi tündérek rejtélyes szemei, a jöve
vényt kísérteties hatalommal elvarázsolva. A tenger zúgása a bar
langban visszhangzik mint éolhárfa elhaló hangjai, csakhogy erőseb
ben és tartósabban. A Kék barlang világossága színes éj, tele fény
nyel s mégsem vakító, egészen árnyék, de oly árnyék, melyben a
világosság minden lágy színezete el van burkolva. Csodálatos minden
tárgy e barlangban. H a messze belsejébe behatolunk, a bejárásának
nyilasa egészen fehérnek látszik, mint fehér tűz-tányér. H a a nyílást
felszökő hullám takarja el, akkor a barlang kék szine még fényesebb,
nemhogy bágyadtabb volna. A sziklák töve felcsillog a gyémántok
átlátszó árjából. A veres klárisok és bíborszínű vizi növények mintha

más világból volnának. A balak, melyeknek itt csendes menedékek
van, boldogan enyelegnek a halász csónakja közül. A levetkezett és
csipőig a vizben álló ember testének felső része sötétkéknek, alsó
része meg gyémánt szinűnek látszik. Capri Kék barlangja valóban a
teremtés legkedvesebb meséje, melynek nincs párja a földön.«
A Zöld barlangban zöldes fény ragyog ; más barlangban a
falak sárgás színűek, s a hol a hullám a sziklát nedvesíti, ott rózsa
szín, bársonyzöld és fehéres árnyéklatok mutatkoznak.
A Salernói öböl éjszaki oldala, melyen a déli növényzet pom
pájával felruházott, festői hegysorok emelkednek, tájképi tekintetben
a Nápolyi öböl partvidékével versenyez. A part előtt két szirtszi
getke van, a Szirének szigetei ; odább keletre a tenger felé nyíló
völgyszakadékban Amalfi fekszik, mely most jelentéktelen városka,
a X I I . században virágzó kereskedő város volt, melynek kereske
delmi törvényeit általánosan követték ; Flavio Gioja, egyik polgára
1302 óta terjeszté a tájékoztató használatát. A normannok és pizaiak
megtörték Amalfi hatalmát. Közelében éjszakkeletre egy bájos völgy
zugban Ravello régi mór városka fekszik, mely az arab építészet
emlékeiben majdnem oly gazdag mint Palermo.
Odább keletre az öböl legéj szakkel étibb bekanyarodásánál
fekszik, dombokkal környezett kellemes lapályon, felette egy
magaslaton G-uiscard Róbert herczegi vára épült. Salerno igen régi
város, azzal dicsekszik, hogy Noe fia Szém alapította ; az arabok
már a X I . század óta tanították ott az orvosi tudományokat, Róger
király 1150-ben az egyetemet alapítá, melyen kivált az orvosi tudo
mányok virágoztak, de az már régen* elnémult. Kereskedelme most
jelentéktelenebb mint hajdan volt, mert nincs biztos kikötője, lako
sainak száma 31,300. Nápolyból a vasút Tőrre deli' Annunziata
felől Seafati, Angri, Pagani, Nocera, Cava de Tirreni és Vietri sul
Mare városokon át visz Salernóba. — Odább délre az öböl keleti
partvidéke lapályos és posványos s ilyen marad a Sele torkolatán
túl is. Ettől nem messze, két kilométer távolságban a tengertől
Paestum vagyis Posidonia ókori város omladékai búslakodnak ; az
Sybaris gyarmata volt, melyet a római irók rózsái, árnyas lugasai,
szép forrásai és kellemes levegőjeért magasztalnak ; a X . és X I
században a szerecsenek és normannok romba döntötték. Az elpusz
tult város teljes feledés homályába esett, maradványait csak 1755ben fedezték fel, pedig ezek az ókor legszebb emlékei közé tartoznak.
Neptunus és Juno dór stílben épített templomai s egy bazilika na
gyon jó karban vannak meg. Még a kerítőfalból is megmaradt egy

Salerno

darab. De az érdekes romokat kevesen látogatják, a banditák s a
környező mocsárok rosz levegője veszélyeztetik az utazó életét.
A Salérnói és Policastrói öblök közötti parton Elea vagyis
feküdt, mely városban Parmenides és Zeno bölcselkedtek.

Velia,

A Salernói öbölnek hasonmása a Gaetai öböl, mely a M. Circello hegyfok és Ischia sziget között terjed el. A Via Appia Rómá
ból Terracinát elhagyván, éjszakkeletre fordul s Fondi városnak tart,
mely már a Nápolyi tartományokba esik. A jelentéktelen város szép
völgyben fekszik, melyben a narancs- és czitromfa díszlik. Onnan az
út délkeletnek tart s a magaslaton fekvő Itri városkán át megint
a tengerpartra ér, ott hol a régi Formiae helyén épült Forrnia
vagyis Mola di Gaeta fekszik. Ez szemetes, piszkos kis város, de az
ettől délnyugatra vonuló tengerpart csinos, nyájas házakkal és ker
tekkel van megrakva egészen a keletre kiszökő sziklás fokhegyig,
melyen Gaeta város és vár fekszik. E fokhegy csak keskeny földnyak
által csatlakozik a parthoz ; rajta a monda szerint Aeneas alapította
a várost, s ezt dajkájáról nevezte el Cajetának. A mostani erősség
némileg Gibraltárra emlékeztet, egyik legerősebb vár, mindazáltal
1861-ben elég hamar adá meg magát.
A sziklahegy, melyen a vár fekszik, földrengés alkalmával ket
téhasadt ; a hasadék közepén egy szikladarab ékelődött be, erre egy
kápolnát építettek. Gyönyörű kilátás esik a sziklafokról Gaeta kör
nyékére s a tengeröbölre ; sok mulatóhely volt ott már a rómaiak
idejében, s most is sok nyaraló és kert van ott. Gaetában s a külvá
rosokban és Formiában együttvéve 25,600 ember lakik.
Az út Formiát elhagyván, keletnek tart, Traetto közelében a
Minturnae maradványai mellett a Gariglianón kel át és Sessa
Aurunca (Suessa) mellett halad el, mely jelentős város. Minturnae

régi

mellett elágazik azon út, mely a part mentében halad el ; a Massico
aljában a régi Sinuessa mellett kanyarodik tovább, azután Mondragonét elhagyván, a Volturnót ott szegi, hol Volturnum feküdt. Odább
délre az ókori emlékek mind sűrűbben mutatkoznak. A Lago di
Patria parti tó déli végénél Linternum némi maradványa látható ;
egy régi toronyról az a hir jár, hogy Scipio Africanus síremléke.
Néhány kilométernyire odább a Lago di Licosa déli oldalán dombos
vidéken Cumae feküdt, a legrégibb görög gyarmat Olaszországban,
az euböai Kümé lánya, mely 1050-ben K. e. alapíttaték. Hajdan
igen virágzó város volt, de már a római császárok idejében hanyat
lani kezdett, 1207-ben pedig teljesen elpusztult. Kikötője mellett
most egy középkori kastély, befelé egy diadalkapú vagy vizvezetéki

ív s egy nagy templom maradványa látható. Az Akropolisz hegyé
nek tövében a Kumai szibülla barlangját mutatják, ez talán Bajaebe
vivő földalatti járat eleje. Az elpusztult várostól délre a Lago del
Fusaro terül el, (hajdan Acherusiai tó), s ettől délre az Eltízéi me
zőknek nevezett dombos félszigetke terjed el, mely a Misenói fokkal
végződik.
Graetától délnyugatra a Ponza szigetek vannak elhintve, vul
káni töredékek. Köztük legnagyobb Ponza (Pontia), melynek kikö
tője régi kráter, nyugat felé Palmarola (Palmaria), éjszak felé Zannone, délkelet felé Ventotiene (Pandataria) esnek.
A beljebb eső városok közöl a" G-arigliano mellett s környékén
fekszenek : Pontecorvo, mely azelőtt a pápai államhoz tartozott,
1806—1810 Bernadotte franczia tábornagy birtoka volt mint herczegség. Ettől éjszakkeletre esik Aquino, melyben Juvenalis római
iró s a középkori scholasticusok dísze Aquinói Tamás született. E
városkától keletre fekszik Monte Cassino, a Aires benedekrendi apát
ság, melyet sz. Benedek sziklahegyen alapított 528-ban. A nagy és
várszerűen megerősített kolostor aljában Cassino vagyis San Germano város terül el.

Arpino fekszik, hajdan Arpinum, hol Marius
Sora megerősített város esik.
A Volturno felső vidékén Piedimontét találjuk, a Matese hegy
ség nyugati tövében, odább délkeletre Cerreto, ettől délnyugatra
Caiazzo fekszik. Ott, hol a Volturno a síkságra jut, Capua épült,
Odább keletre

és Cicero születtek ; ettől éjszakra

mely meg van erősítve, 13,600 lakossal,-helyén hajdan Casilinum
feküdt. A régi Capua, Campaniának fővárosa, mely egykor Bómával versenyzett s a legnagyobb fényűzés székhelye volt, hol Hanni
bál hadserege az élvezetekben elpuhult, odább keletre feküdt, hol
most Santa Maria Capua vetere van ; lakosainak száma 20,000. Capuától éjszaknyugatra Teano, délkeletre Caserta fekszik. Az utóbbi
városban roppant nagy királyi várpalota és park van, ez az olasz
Versailles. Vízvezetéke, mely Maddaloni felől 40 km. távolságról
szolgáltatja a vizet, nevezetes építmény a múlt század közepéből.
Marcianisi a csatornázott Begi Lagni termékeny lapályán. Aversa,
Atella helyén fekszik, 21,500 lak. A'Begi Lagni, Nápoly saFlegréi
mezők között elterülő gazdag lapályon a városok sűrűn egymás
mellett fekszenek : San Cipriano és Casai di Principe, Frignano,

Trentola, Lusciano, Caivano, Cardito, Frattamaggiore, Afragola,
Casoria, Arzano, Secondigliano, Marano, Muguano, Giugliano ; kö

zöttük Afragola 19,400 lak. a legnépesebb. Ott két vasút van, az
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egyik délnyugat, a másik délkelet felé kanyarodik Caserta felől. A
fő vasút Maddalonit érinti, melynek 19,000 lakosa van, s a Caudiumi
völgy előtt halad el, azután Accerrán át Nápolynak tart. E vasúttól
keletre a Vezúv éjszaki oldalán Pomigliano d'Arco, Marigliano és
Saviano fekszenek.
A Caserta felől délkeletre s azután éjszakkeletre menő vasút
mellett a következő jelentős városokat talárjuk : Nolát, Palma Campaniát, Sarnót 15,400 lak., Marcato San Severinót, Solofrát, Atripaldát, Avellinót, mely' mogyorótermesztéséről híres, 23,000 lak. A
Monte Vergine aljában Mercogliano fekszik.

Benevento alacsony dombsoron fekszik, mely a Sabato és Ca
lore völgyei felé szelíden ereszkedik. A két folyó mindjárt a város
alatt egyesül egymással s a Volturnót képezi. A völgyek ekként tá
gas termékeny területet szolgáltatnak, melyet közelebb és távolabb
hatalmas hegyek vesznek körül. Az említett folyók három oldalról
védik Beneventót, ott hol a dombhát befelé tovább húzódik, a vár
kastély szolgál védelmére. Nagyon régi város, hajdani nevét, Maleventumot a rómaiak Beneventumra változtaták és Samnium főhe
lyévé tették. A középkorban longobard fejedelemek székeltek Bene-.
ventóban, TI. Henrik német császár I X . Leo pápának ajándékozá
1053-ban. A római időre kivált a nagy amphitheatrum maradványa
és Trajan márvány diadalkapuja emlékeztet. Lakosai különböző ipar
ágakkal foglalkoznak, számuk 21,700.
Beneventótól délnyugatra Montesarchio, nyugatra Santa Agata
keletre Aviano fekszenek, ez utóbbia legnépesebb, 14,400
lakossal.

de Goti,

A Silaro környékén, a Nápolyból Potenzába vivő vasút mellett
fekszenek : Eboli, Campagna és Bucino ; a Calore mellett találjuk
azon városkákat, melyek az 1857-diki földrengéskor sokat szen
vedtek, nevezetesen : Pollát, Atinát, Sala Consilinát, Paduldt, Mon-

tesanót.

Az Abruzzókban többnyire csak kis városok vannak, a legne
vezetesebbeket már az 529-dik lapon megemlítettük ; e helyen még
a következőket soroljuk fel : Tagliacozzo, Scurcola, Cività Ducale,
Antrodoco, Capistrello. A jobbára lecsapolt Celanói tó környékén
Celano, Avezzano, Pescina és más városkák fekszenek, a viztől meg
mentett területen már kilencz falu támadt.
Az Apenninek keleti oldalán fekszenek : Tőrre d'Amiterno a
régi Amiternum Sallustius szülővárosa helyén ; Atri a régi Hadria

Cività di Penne, Pescara
Ortona a tengerparton; Campobasso és Vasto szintén jelentős
városok ; Termoli, Atessa a tenger közelében ; Agnone, Isernia, Trivento a beljebb eső hegyes vidékeken.
Apuliában a belső tartományban fekszenek: San Severo
20,400 lak. ; Foggia jelentős forgalmi és kereskedelmi központ, sőt
Hadrianus császár szülővárosa helyén ;
és

Olaszország egyik leggazdagabb városa, 40,300 lak., egészségtelen
lapályon ;

Cerignola

24,500 lak. ;

Canosa

(hajdan Canusium), közelé

ben Cannae-nél volt a véres csata, melyben Hannibál a rómaiakat
megverte 216-ban. Foggiától

éjszaknyugatra

Lucera fekszik

egy

magaslaton, mely mint hegyfok mered föl a lapályból, I I Fridrik
legerősebb várává tette, csendes, régies kőfalakkal kerített város,

17,000 lakosai.

Trója, Bovino, Candela, Ascoli Satriano és San Marco

beljebb esnek, az utóbbi a legnépesebb 14,600 lak.

Monte S. Angelo a legnépe
Manfredonia, mely Sipontum görög
szintén élénk kis város, Vieste jelentékte

A Monte Gargano partvidékén
sebb város 17,300 lakossal,
gyarmat helyén fekszik,
lenebb.

A négy Tremiti szigetke közöl csak San Nicola és San Domino
van népesítve.

Minervino,
San Eramo és Gioja

A Terra di Bari tartományban számos város van :

Spinazzola, Gravina, Altamura (20,000 lak,),
del Colle (17,000 lak.) a belső vidéken fekszenek ; a tengerhez
közelebb esnek; Andria, CoratofRuvo, Terlizzi, Bitonto, Palo, Modugno, Conversano, Castellana és Putignano, melyek közöl az első
kettő a legnépesebb, Andriának 37,200 Coratónak 30,600 lakosa
lévén. A tengerparton sorakoznak ;
épített fővárosa 30,900 lak.,

Molfetta

Trani

Barletta a

tartomány csinosan

magastornyú szép gót egyházzal,

szintén csinos és népes város ;

Giovinazzv, Bisceglie és Bari

t

Ez sziklás félszigeten a régi Barium helyén fekszik, jó kikötővel, élénk
kereskedéssel, 60,600 lakossal.

Fasano

és

Ostuni

Mola di Bari, Polignano, Monopoli,

következnek Baritól délkeletre ; mindé városok a

vasúti közlekedés következtében gyarapodtak. Monopoli közelében a
régi Egnatia maradványai láthatók.
A délkeleti félszigeten, a Terra d' Otranto tartományban,
aránylag kevesebb város van. A

tengerparton

Brindisi

fekszik

16,800 lak., a régi Brundusium helyén, jeles kikötőül szolgáló öböl
kénél. A rómaiak idejében népes és virágzó város volt, ott kel
tek

át

Görögországba ; a középkorban

hanyatlani

kezdett ; a

legújabb

időben

mint az

olaszországi vasúthálózat, végpontja az

Adriai tengernél ismét emelkedett.
a legrövidebb

London-Brindisi-Szuez-Bombay

út Anglia és Kelet-India között.

Otranto

(hajdan

Hydruntum) jelentéktelen város.
A beljebb eső vidékeken

Lecce a

főhely, termékeny és sűrűn

lak., Francavilla
Ceglie és Martina is jelentős városok ; Oria, MancTuria, Nardo
Martano jóval jelentéktelenebbek.
A félsziget nyugati oldalán, a Tarantói öbölnél Gallipoli fek

népesített lapályon: fekszik, csinos város, 2 6 , 0 0 0

}

szik, a régi görög gyarmat Kallipolis helyén egy sziklás szigetkén,
melyet a szárazzal hídtöltés kapcsol össze. Osinos kis város, mely
kivált olajjal és borral kereskedik. Odább éjszaknyugatra az öböl
belső végénél

Taranto

fekszik.

Itt már régi olasz város, Tarasz,

volt; 7 0 0 táján K . e. spártai gyarmat telepedett le benne, azután
a város nemsokára annyira felvirágzott, hogy hatalma és gazdagsága
által déli Olaszország többi görög városait mind túlszárnyalta.

E

helyen két kiszökő félszigetke egy kerek öblöt képez, mely előtt két
kis sziget fekszik ; kelet felé az öböl egy keskeny csatornává szűkül
össze, de ezen túl ismét kiszélesedik. Ekként egy belső és egy külső
kikötő támad, mindkettő oly mély,hogy a legnagyobb hajók is bemehet
nek. A belső Öblöt most kis tengernek (mare piccolo) nevezik. Tarasz
vagyis Tarentum, így nevezték a rómaiak, — a külső és belső tenger
közötti földnyelven terült el, biborfesteséről, boráról és gyümölcséről
meg lakosainak fényűzéséről volt hires ; a rómaiaknak 270-ben K. e.
hódolt meg s azóta hanyatlani kezdett ; a középkorban az arabok
feldúlták. A két öblöt összekapcsoló csatorna i<^ő folytán eliszapolódott, más csatornát ástak, de az is elzátonyosodott, most csak kis
bárkák mehetnek be a belső kikötőbe. A mostani város a két csatorna
közötti sziklás szigetkén fekszik, csak a régi akropolis helyét foglalja
el, szűk és sötét útczái vannak ; de szép kertek, narancs- és czitromfa
ligetek környezik a várost, lakosainak száma 3 4 , 0 0 0 , egykor több
mint 1 0 0 , 0 0 0 - r e rúgott. *)
A Tarantói öböl nyugati oldalán most nincsen jelentős tengeri
város. A Bazente torkolatától éjszakra Metapontion, az Agri torko
latától délre pedig Heraklea görög városok maradványai láthatók ;

*) Tarantóról nevezték el a déli Olaszországban, Spanyolországban stb.
előforduló pókot, melynek csipését igen veszedelmesnek tartja a nép, azt mesé
lik t. i., hogy őrültséget okoz. melyet csak zenével és tánczczal lehet meggyó
gyítani.

és

az utóbbi Tarasznak lánya volt. Odább délre, a Crati torkolata éj
szaki oldalán, Sybaris feküdt, melyét az achájabeliek és trözéneiek
720 táján K. e. alapítanak. Sybaris 25 más város felett uralkodott s
lakosainak száma 300,000-re rúgott; mint a legnagyobb bujaság és
kéjelgés városa híresedett vala el. A krotonbeliek 510-ben földig lerombolák, helyén az athénaiak Thurse várost alapíták, mely azután
római gyarmattá lett.
Ott hol a part keletre kanyarodik,

Corigliano

és

Rossano je
Cotrone,

lentős városok fekszenek, a Naói fok éjszaki oldalán pedig

ez most szemetes és piszkos kis város, környéke egészségtelen ; haj
dan helyén az achájabeliektől 710-ben alapított Kotrón virágzott,
melyben Pythagorasz élt és bölcselkedett.

Potenza a főhely, zord hegyes vidéken fek
Trlcarico és Matera (15,700 lak.) kelet felé, Avlgliano, Rionero, Venosa és Melfi pedig Potenzától éjszakra esnek.
A belső vidékeken

szik, 20,300 lak.

Melíi elszigetelt magaslaton fekszik, erős tornyokkal és kőfalakkal
van megerősítve, a város felett Gruiscard Róbert vára látható,

12,700 lak.
Venosa, a hajdani Venusia Horatius szülővárosa, az amphitheatrum egy része s a római castellum még most is áll.

cano

Muro Lu-

kastélyában I I . Johanna királynét fogságban tartották s meg

ölték 1382-ben.
A z említett városok Basilicata ^tartományban fekszenek. Calabria citteriore belsejében említendők :

sano

és

Lungro ;

Morano, Castrovillarl, CasFuscaldo és Paola bír

a nyugati partvidéken csak

nak némi jelentőséggel.
A Crati felső völgyében

Montalto, Renate

tesebb városok, az utóbbi a főhely 16,700 lakossal.

Cosenza a neveze
Acrl, Longobucco,

és

S. Giovanni in Flore és Pollcastro a Sila erdő szélein fekszenek ;
Rogliano Cosenzától délre esik ; Nlcastro (14,100 lak.) és Catanzaro
(28,600 lak.) még odább délre vannak, Castelvetere, Gloiosa, Slderno
és Gerace (közelében Lokri Epizephyrse feküdt), a keleti partvidé
ken a Squillacei öböltől délre ; Pizzo, Monipleone, Tropea, Nicotera,
Bagnarra és Scilla pedig a nyugati oldalon az Eufemiai öböltől
délre esnek. A z utóbbi város a Messzinai tengerszoros bejárása előtt
fekszik, a tengerből meredekül feltornyosuló sziklahegy két oldalán,
melyet néhány szirt övez, ez volt a költők hatfejü szörnyetege, mely
a hajókat veszélyeztette, vele szemben a szicziliai oldalon a most

veszélytelen Calofaro örvény a régi Charybdis, mely a hajósokat

Cittùnova és Oppido
Reggio, a hajdani Rhegium ( =

elnyeléssel fenyegette.
Végre

beljebb eső városok.
szakadék), mely az

euböai Chalkisz lánya volt, a tengerszoros közepe táján fekszik. A z
1783-diki földrengéskor majdnem egészen elpusztult, de azóta újra
felépült, szabályos, egyenes és tágas utczákkal. Kereskedése, kivált
olajjal és selyemmel, igen élénk, lakosainak száma 39,300. Környé
kén gyönyörű kertek, narancs- és czitromfaligetek, imitt-amott da
tolyapálmák vannak.

VIII.
Sziczilia s a környező szigetek.

Sziczilia nemcsak Olaszország, hanem az egész Földközi ten
ger szigetei között a legnagyobb ; csak keskeny tengerág választja
el a Kalábriai félszigettől, t. i. a Messzinai tengerszoros (Faro di
Messina), melynek legkisebb szélessége 3,147 in., legnagyobb mély
sége 332 m.
A Földközi tenger középső vidékei az E. Sz. 33. és 43. s a
K . H . (Ferrótól) 27. és 37. fokai között nagy változásokat szenved
tek a múltban és szenvednek még folyvást, felváltva emelkedtek és
sülyedtek, s a száraz és vizfedte területek eloszlása ismételve válto
zott. Részint már kihamvadt, részint még most is működő vulkánhe
gyek Toskana déli vidékeitől kezdve déli Olaszországon, Sziczilián
s a környező tengeren át éjszaknyugatra nyiló, erősen hajlott ívben
egészen Afrikáig sorakoznak. A M. Amiata s déli Toskana egyéb
régi hegykúpjai és kráterei, az Albanói hegység, a Ponza szigetek,
Kampania vulkánjai, a Vezúv, á Lipari szigetek, az Etna, Siracusa
tartomány iszapvulkánjai, Linosa, Isola Giulia, Pantellaria az emlí
tett vulkáni lánczolatnak mind megannyi szemei. E lánczolattal
egyközűen húzódik el egy emelkedési vonal, mely hajdan a Földközi
tenger medenczéjét áthidalta s Európa törzsét Afrikával kapcsolta
össze. Provence déli partja, Korszika, Szardínia, a Toskánai sziget
csoport, a Sila, a Serra San Bruno, az Apromonte s Szicziliá
ban a Pelorói hegység azon emelkedési vonalnak maradványai és
töredékei.
*) L. Theobald Fischer : Beiträge zur physischen Geographie der Mittel
meerländer besonders Siciliens, Leipzig, 1877.

A Földközi tenger nyugati és keleti medenczéjét egymástól
elválasztó

azon szárazföldi

hid sűlyedés

következtében szétsza

kadt , a sülyedés fokozatai nem egyenlők, a Catanzarói vagyis
Tiriolói sülyedés, mely az Aspromontét a Silától választja el, még
szárazföldi völgyelés, melynek tenger feletti magassága 250 m., a
Messzinai tengerszoros mélysége már 102—332 m. a tenger szintája
alatt, az Afrika és Sziczilia közötti tengerág legnagyobb mélysége
496 m. Most Sziczilia keleti, éjszaki, s részben nyugati partjai is
lassan emelkednek, helyenként a történelmi időben már 5—7 mé
terrel emelkedtek, úgy hogy a régi kikötők sok helyen eltűntek vagy
nagyon elsekélyesedtek, s a tenger visszahúzódott. A tengerfenék is
emelkedik s mind a Messzinai, mind a Szicziliai szoros lassankint
sekélyebbűl és szűkül, mintha a természet a régi kapcsolatot Európa
és Afrika között helyre akarná állítani. A lassú emelkedés ezen
övétől keletre megint sülyedési öv van, mely éjszaki Afrikától a
Nilus deltájától, és a Barkai fensíktól kezdve Krétán át éjszakra
húzódik. A Messzinai tengerszoros tehát sülyedés következtében
támadt völgyelés, mely most lassan-lassan emelkedik ; a beléje sza
kadó fiumarák, azaz záporpatakok is sok hordalékot szállítanak ma
gokkal. E szerint valamikor talán el fog tűnni, de az emberek azt be
nem fogják várni, hanem vagy tengeralatti alagutat vagy hidat fog
nak rajta keresztül építeni.
A tengerszoros sohasem gátolta a közlekedést, Sziczilia csak
ugyan az olasz félszigetnek függeléke. Földrajzi fekvése nagyon ked
vező, a Földközi tenger közepén terül el annak két nagy medenczéje
között, mellette haladnak el mindazon tengeri útak, melyek Európát
és Afrikát s az Atlanti óczeánt a Kelettel kapcsolják össze. Partjai
jeles kikötőkkel kínálkoznak a hajósoknak; talaja sok helyütt felette
termékeny, segédforrásai sokfélék és gazdagok, éghajlata kedvező.
Európában kevés tartomány van, melyben sűrű népesség a megélhe
tés föltételeit oly bőven találja, mint Szicziliában. Kiterjedése 29,241
•

km., népessége 1870-ben 2.565,300, 1881-ben

2.928,841 lé

lekre rúgott.
Alakja majdnem egyenlőszárú háromszöghez hasonlít ; három
sarkán egy-egy fok emelkedik, onnan régi neve »Trinakria«, a három
fokú. Keleti oldala, a háromszög talpvonala, az Ioni tengerre szol
gál, 200 kméter hosszú, a Capo di Faro vagyis Peloro-tól (prom.
Pelorum) a Capo Passaróig (prom. Pachynum) ér, mely az É . Sz.
36° 38' alatt fekszik. Ez oldal partja csaknem mindenütt magas, ki
kötőkben bővelkedik s az ókorban görög városokkal volt megrakva.

Délnyugati oldala Afrika felé van irányozva, 330 km. hosszú, a
Capo Passarótól a Capo Boeóig (Lilybaeum) ér, partja egyforma
ivszerű behajlásokat mutat, homokos, kevés természetes réve van s
az sem nyújt viharkor kellő ótalmat a hajóknak. A sziget éjszaki
oldala a Türrhéni tengerre szolgál, 340 km. hosszú, a Boeói foktól a
Passarói fokig ér, annak partja a legváltozatosabb és legfestőibb,
meredek hegyfokok és öblök váltakoznak.
A sziget egészben véve hullámos, 500 m. magas fönsík, mely
éjszak felé párkányhegységre támaszkodik s melynek többnyire csak
keskeny parti lapályai vannak. Fölszinének szabása nagyon szabá
lyos volna, ha a hatalmas Etna nem emelkednék oly nagy magasságra
a Messz inai tengerszoros s az Ioni tenger partja fölé. E roppant
hegytömeg talpától a legfelsőbb csúcsáig egészen külön területet
képez, mely geológiai szerkezeténél, terményeinél és lakosainál fogva
nagyon elüt Sziczilia többi vidékeitől.
A régiek azt hitték, hogy az Etna a Föld legmagasabb hegye,
a Földközi tenger környékén csakugyan nincsen hegy, mely a ten
ger felől tekintve oly magasnak látszanék. A büszke hegy tömeg mint
óriási kúp merész szabással egészen magában emelkedik égnek, fel
séges alakja a szigetet környező tengerekről mindenünnen látható,
tetejét többnyire hó fedi, kürtőjéből majdnem mindig hatalmas füst
oszlop száll fel, gyakran izzó láváinak viszfénye is látszik az egen.
A Földközi tenger kellő közepén nyúlakodik fel a Messzinai szoros
kijárásánál, nem csoda, hogy az égbolt oszlopát, a Föld zárkövét
látták benne. Az arabok egyszerűen csak »Dzsebel«-nek azaz kivá
lóan hegynek nevezték, s a szicziliaiak most is Mongibelló-nak neve
zik, mi csak az arab szónak elferdítése.
Az Etna 3313 (mások szerint 3369 m.) magas, tehát Olaszor
szág legmagasabb hegye s Európa leghatalmasabb vulkánja *),
mindazonáltal átlagos hajlása nem meredek, mert talapzata igen
nagy, aljának kerülete vagy 130 km., egész felszínének kiterjedése
1,200 • km. Területét köröskörül az Alcantara és Simeto völgyei
határolják, csak éjszaknyugati oldalán van egy 860 m. magas föld
hát, mely azt Sziczilia többi hegyeihez kapcsolja. Tömege majdnem
tökéletes tompa kúpot képez, oldalain nincsenek ormok, fönsíkok és
fokozatok ; lejtőségeinek szabályosságát csak a keleti oldalán levő
*) Lásd : Sartorius von Walterahausen.

Der Aetna, nach den Mänuscrip-

ten herausg., selbständig bearbeitet und beendet von A. v. Lasaulx, Leipzig,
1880 ; nagy és drága munka.

Val del Bove szakasztja meg. Ez egy nagy völgykatlan, melynek
kiterjedése 25 Q km., közepes mélysége 1000 m. Benne igen sok
mellékkráter van, melyek lépcsőzetesen helyezkednek egymás fölé.
Lyell nézete szerint az Etna fő krátere hajdan a Val del Bővében
volt ; annyi bizonyos, hogy ennek mélységeiben legjobban szemlél
hetjük az egymásra rakódott lávafolyamok sorrendjét. Nagyon szé
pen láthatjuk ezt Aci-Beale városnál is. A fönsík, melyen e város
épült, a tengernél 100 m. magas sziklafallal végződik, mely az Etna
nyílásaiból különböző időszakokban kiömlött hét lávafolyamból ke
letkezett ; mindegyik árfolyam alsó része tömött anyag, felső rétegei
pedig porhanyós, tufás, sőt televényföld. Tehát az egyes kitörések
között annyi idő telt el, hogy a lávaár nemcsak teljesen kihűlhetett?
hanem felső részében el is máihatott és növényekkel ruházkodhatott.
Erre azután az új lávaár rakódott le. Míg ekként a parti fönsík
Aci-Bealénál a tetejébe lerakódott új meg új lávarétegekkel növe
kedett, azalatt alulról is lassan magasabbra és magasabbra emelke
dett, mint a tenger kimosásai különböző színtájakban mutatják.
Az Etna azóta, hogy róla többé-kevésbbé biztos tudósításaink
vannak, vagy száz ízben okádott olvasztott anyagokat, s némely ki
törései évekig tartottak. Ezek nem esnek össze a Lipári szigetek
vulkáni működésével s hol rövidebb, hol hosszabb időközökben áll
nak be. Majd itt majd ott támadnak a nyílások, s a belőlük kiömlő
anyagok mennyisége nagyon különböző. Egyik legrémitőbb kitörés
1669-ben volt. Ekkor roppant lávafolyam ömlött ki, mely elsőben
Nicolosi térségein terült el, azután Monpilieri dombját, mely útjá
ban állt, nagyrészt elolvasztva és magával sodorva tovább haladt ;
három ágra szakadt, a legszélesebb ág délkeletnek fordulván, Cataniának tartott, a város egy részét s a környező kerteket elárasztá,
betemeté egykori révét s helyén majdnem egy km. hosszú hegyfokot
képezett. A lávamennyiséget, melyet akkor az Etna kiokádott, egy
milliárd köbméterre becsülik. Vagy 100 • km. terület, mely azelőtt
nagyon termékeny volt s melyen 14 város és faluban több mint
25,000 ember lakott vala, tömérdek salakkal fedett sivataggá lett;
sőt azt mondják, hogy azon kitörés alkalmával 90,000 ember vesz
tette életét. Ekkor keletkezett a Veres hegyeknek (Monti Rossi)
nevezett kettős kúp, még pedig a felső nyílásból kilövelt hamu fel
halmozódásából. Több mint hétszáz hasonló kúp van az Etna külső
lejtőin, melyek megannyi tanúságai a hegy régi kitöréseinek. Néme
lyek közőlük már elmosódtak vagy lávatömegek alá temetkeztek,
mások még megtartották eredeti alakjokat s magasságuk néhány

száz m. ; némelyeken már erdő van, másoknak kráterei gyönyörű
kertekké lettek s mulató házakkal ékeskednek.
A vulkán belső működése leghathatósabban az 1000—2000
méter magas övén nyilatkozik, melyen a legtöbb fiókkúp és kráter
van. A legmagasabb csúcs környékén a kitörés rendesen kevesbbé
erőszakos ; a legfelső kráter többnyire csak kürtő gyanánt szerepel,
melyen füst, vizgőz és gáz száll ki gomolyogva. Csak kivételes ese
tekben löveltetnek ki apró kövecsek és nagyocska kőtömegek.
A z Etnát rendesen Catania felül mászszák meg ; az út Nicolosi-ig több csinos falun viszen át s épen nem meredek. Ezen hely
ség 698 m. magasságban fekszik s a közeli San- Nicolo deli' Arena
kolostoron kivűl a legmagasabb fekvésű lakott hely az Etnán. Ott
hálni szoktak. Feljebb az erdős öv következik, melyen keresztül az
út már kissé meredekebb. A z erdős öv felső szélén a Casa del Bosco
(erdei ház) szolgál pihenőül ; azután a meztelen salaklejtőn
kapaszkodván, megint egy lakatlan házat érünk, melynek

felfelé
neve

»Casa degli Inglesi« (az angolok háza) vagyis »Casa de Gemmellaro«. Odáig öszvér hátán is lehet menni. Nem messze tőle egy régi
római építmény romja van, melyet a bölcselő tornyának ( ï o r r e de,
Filosofo) neveznek. Ezt elhagyván, nemsokára a széles fönsíkra ju
tunk, mely az Etna válla. Ezen emelkedik a 300 m. magas meredek
kúp, melyben a főkráter van ; a legfelső kúp aljának kerülete 7 km. :
alkotó része vulkáni hamu, de ez többnyire nedves és összeálló, nem
pedig oly laza, mint a Vezuvon. A kráter átmérője 400—800 m.,
belső falai vagy 100 m. magasak, igen meredekek. Belsejéből, vala
mint a főkúpot környező mellékkráterekből csaknem folyvást száll
nak ki füst- és lángoszlopok. A talaj a kráterek körül mindig igen
meleg, azért a hó sem marad meg, hanem elolvad. A főkráter szélé
ről elragadó látvány esik Szicziliára, a környező tengerekre és K a lábriára.
A

hegy felső vidékeit az év legnagyobb része alatt fehér hó

lepel takarja. D e az egész hegységben nincs folyóvíz, sőt forrás is
csak néhány helyen bugyog. A tömött lávát takaró vulkáni kavics és
hamurétegek az esővizét elnyelik s a források csak a hegy aljában, a
tenger közelében fakadnak ki.
A hegy oldalain három magassági övet lehet megkülönböztetni.
A felső öv körülbelől 1800 m. magasságban kezdődik, ez a meztelen
havas öv, melyen csak kevés helyen mutatkozik némi növényzet. A z
Alpokban szokott havasi növények nem fordulnak elő az Etna tete-

jén. A második az erdős öv, melynek szélessége 5—8 km., s körülete
az alján 75 km.
Hajdan a hamu és hó öve alatt a hegy köröskörül erdővel volt
fedve, melyben a tölgy, bükk fenyő és gesztenyefák díszlettek. Most
a déli oldalon a ksertott erdő helyét csak egy-egy ágnélküli vén
tölgyfa törzs mutatja; az éjszaki oldalon is már csak itt-ott van egyegy pagony, a többi oldalokon még nagyobb területeken mutatkozik
a szálerdő, de a fejsze és tűz ott is kíméletlenül gazdálkodik.
A z alsó öv a mívelt földek öve ; ez sok helyütt olyan mint a
legszebb kert. A z olaj, narancs- és czitromfa-ligetek, másféle gyü
mölcsfák s helylyel-közzel egy-egy pálmafa ékesítik az alsó lejtőket,
a zöld lombozat között villák, templomok, kolostorok és népes hely
ségek mutatkoznak mindenfelé. Több mint 300,000 ember lakik a
hegy alsó lejtőin és tövében, a városok és falvak mint gyöngyfüzér
v

veszik körül a hegyet, mely örök veszedelemmel fenyegeti őket. H a
valamely lávafolyam megszakasztja az emberi lakások lánczolatát,
ez csakhamar ismét helyreáll, mihelyt az izzó tömeg kellően kihűlt
A házak és művelt földek zöldelő öve sajátságosan elüt a fekete
hamu s a fehér hó övétől, valamint a Simeto túlsó oldalán meredekül
emelkedő mészkő hegyek sziklatömegeitől.
Néhány apró kitörési hegykúp az Alcantara éjszaki oldalán is
mutatkozik, s néhány lávaár az Etnától nyugatra folyván, a Simeto
völgyét gátolta el, úgy hogy e folyónak új medret a bazalt sziklákon
keresztül kellett vágnia.
Sziczilia éjszaki oldalán az Etnánál sokkal alacsonyabb, de
régibb hegysor húzódik el, mely az Aspromonte folytatása. Nyugati

Pelorói hegység 660—1278 m. magas gránit tömeg, főcsúcsa
M. Temogna. A Pelorói hegységhez nyugat felől a Nebrodói hegy
ség csatlakozik, melynek főcsúcsa a M. Sori 1845 m.'magas. A
Bosco di Caronia alacsonyabb, de az odább nyugatra eső Madonia
hegység ismét magasabb, s főcsúcsa a Pizzo di Case 1931 m. E

tagja a
a

hegység még erdős s nagyon elüt a meztelen mészkő gerinczektől.
Nyugati oldalán egy völgyelés szakasztja meg a hegysort s odább
nyugatra már csak elszigetelt, 600—1000 m. magas hegycsoportok
következnek.
A z éjszaki hegysor főgerincze 15—20 km. távolságra esik a
tenger partjától, melyre nagyon hirtelen és meredekül ereszkedik.
Számos merész szabású hegyfokot bocsát a tengerbe, melyek részint
elszigetelve nyulakodnak föl s festői látványt szolgáltatnak. Ilyen a

Capo Mihzzo.

Még festőibb a roppant négyszögletű

Cefalui szikla-

tömeg ; Termini dombháta hullámos, de Caltafano sziklafala majd
nem függőleges, a 650 m. magas Monte Pellegrino pedig, Palermótól
éjszakra, oly meredek, hogy alig lehet azt megmászni ; Hamilkar
Barkasz három éven át védte magát e hegyen a rómaiak megtámadá
sai ellen. A hegyláncz legnyugatibb szeme, a 700 m. magas M. San
Gmliano (hajdan Eryx), majdnem egészen elszigetelt mészkő bástya.
A Madonia hegység keleti saroktornya, az 1330 m. magas
Zimmara felől, mely Gangi város közelében emelkedik, egy alacsony
hegysor déli s azután délkeleti irányban húzódik a Passarói hegyfok
felé ; e hegysor a szigetet keleti és nyugati részre osztja, s legnagyobb
folyóit választja el egymástól. A Siracusátol nyugatra emelkedő M.
Laura 985 m. magas. Az e hegysortól nyugatra levő hegycsoportok
mind alacsonyabbak.
A sziget fő lejtősödése keletnek és délnek, az Ióni és Afrikai
tengerek felé van irányozva. Az állandó vizű folyók, az Álcantara,
Simeto (hajdan Simaethus), a Salso (Himera), Platani stb. mind az
említett tengerekbe ömlenek, az éjszaki oldalon levő folyók csak vad
zuhogok,fiumarák,melyek esőzéskor hírtelen megdagadnak, száraz
időben pedig viznélkűli kavicsmedrek. A sziget déli oldalán kisebb
nagyobb tavak és mocsárok is vannak ; legnagyobb az, mely Lentini
közelében terjed el.
Az éjszaki hegysor jobbára kristályos kőzetekből, gránitból,
gnájszból, mészkőből és márványból áll, a délre vonuló hegyeket és
dombokat pedig harmadkori és fiatalabb képződmények alkotják.
Nevezetes, hogy a Cataniai lapálytól délre eső dombok harmadkori
rétegei vulkáni rétegekkel váltakoznak. Az agyag, homok és csiga
héjakból álló rétegek a tenger fenekén rakódtak le, de ezeket azután
tengeralatti kitörések vulkáni anyagokkal borították be. Girgenti és
Pantellaria sziget között jelenben képződnek ily váltakozó rétegek
a tenger fenekén. Ott egy tengeralatti vulkán van, mely hol felbukkan,
hol ismét alámerül. Júliának vagyis Ferdinandeának nevezték el.
Ujabb időben 1801-ben üté ki fejét, 1831-ben újra felbukkant s kis
szigetet képezett, mely azután megint eltűnt, 1863-ban újra fölmerült,
de a tenger csakhamar szétrombolta salakból és hamuból álló alkot
mányát. 1840-ben a vulkán csak 2 mérternyire volt a tenger színétől,
most pedig több mint 100 m. mélységben van.
A földalati erők működésének jelenségeit Sziczilia déli vidé
kein sok helyütt vehetjük észre. Számos ásványos forrásból szénsav
és más gázok tódulnak ki. A Catania lapályától délre eső Palagonia
közelében időszakos tó van három kis kráterrel, melyekből mérges

gáz száll ki. Pergusa mellett egy kerek tóban sok hal él, de néha
ezek hírtelen rakásra döglenek, hihetőleg az időszakonkint kitóduló
mérges gázaktól. Odább nyugatra Palazzo Adriano mellett 1870-ben
új iszapvulkán támadt.
Girgenti környékén a

Macculabé-nak

nevezett lapályon számos

kis iszapvulkán van ; nyáron az agyagsárral megtelt apró kráterek
ből folytonosan fortyognak ki gázbuborékok, a téli esők elmossák a
kis kúpokat, s az egész lapály sáros mocsárrá változik, melyből gőzök
szállnak ki.
Sziczilia egyik fő gazdagsága a kén ; az is legalább közvetve a
vulkáni működésnek köszönhető, jóllehet az Etná hegyen és közelé
ben nincsenek kéntelepek. Ezèk a harmadkori rétegekben fordulnak
elő, melyek Centorbi és Cattolica között, Girgenti tartományban
terjednek el. Ugyancsak azon vidékeken gazdag gipsz- és kősó-tele
pek is vannak ; néhol a só ki is virágzik. Jóllehet a ként még nagyon
kezdetleges módon állítják

elő, mégis évenkint mintegy 200,000

tonnát nyernek, ez az Európában felhasznált kénmennyiségnek több
mint két harmada. A kősó-telepek szintén felette nagyok s azonkívül
a tengerpartokon sok helyen, kivált Trapaninál, sószérűk is vannak,
hol a tengervíz elparologtatása által nyernek konyhasót.
A z éghajlat nagyon kedvező, a nyári forróságot a tengeri szel
lők enyhítik, csak a sziget belsejében emelkedik néha a hőmérő 43°
O.-rä. Palermóban és Messzinában az évi középmérséklet 18°, Cataniában és Girgentiben 20° C. A lapályokon és alacsony hegyvidéke
ken sohasincs hó és fagy. Legtöbb eső őszszel esik, az átlagos eső
mennyiség

Palermóban 660

millim. Uralkodó szél a nyugati és

éjszaki ; kellemetlen és egészségtelen a délkeleti szél (scirocco).
A növényzet a lapályokon és alacsonyabb völgyekben félig forró
övi ; sok ázsiai és afrikai növény honosodott meg a szigeten. A datolya
pálma nemcsak a kertekben, hanem nyílt mezőkön is terem, Sciacca
lapálya egészen Afrikára emlékeztet. Szépen díszlenek a pamut
cserje, banánfa, czukornád és bambunád ; némely mocsárban a híres
Victoria regia is megterem, Siracusa közelében egy patak mocsáros
partján az Egyiptomból való Papirus-sás is meghonosodott, mely
Európában sehol másutt nem terem. A z agave, a kaktusz-opuntia
mindenütt bujálkodik.
Sok fa és cserje egész éven át zöldéi, a kertekben mindig lehet
virágokat és zöldséget találni. A legszebb kertek Siracusa közelében
vannak ; ott kivált az a kert, mely a régi kőbányák helyét foglalja el,
az intaglatella vagyis Latomia, igazán tündéri látványt nyújt.

A parti lapályokon fő termény a búza, mely itt három hónap
alatt érik meg ; az aratás után még lent, tengerit vagy hüvelyes
veteményeket termesztenek a búzaföldeken. A belső fensíkokon a
föld sok helyen kopár, erdőtlen és sülevényes pusztaság, nagy terűle
tek parlagon hevernek. A földmivelést még az ősrégi módon űzik, a
földbirtok jobbára a nemesség és papság kezében van, s a földmivelők csak haszonbérlők. Nagyobb gondot fordítanak a gyümölcs ter
mesztésére. Narancs talán sehol sem terem oly nagy mennyiségben,
évenkint több száz millió darabot visznek ki különösen Angliába és
Ej szak-Amerikába. A silányabb narancsból holmi olajokat és más
féle vegyészeti termékeket készítenek.
A szicziliai borok közöl leghíresebbek a marsalai, siracusai,
alcamói és milazzói ; az Etna déli és nyugati lejtőin Cataniától Brontéig szintén nagyon jó bor terem. Leginkább Anglia vásárolja a szi
cziliai bort, olajt, gyümölcsöket, sáfrányt, eczet-szömörczét és mannát.
Sziczilia népessége nagyon sokféle elemekből alakúit ; legrégibb
lakosaihoz, a szikulusokhoz és szikanusokhoz az ókorban legelsőben
fönikeiek és görögök járultak. Az első görög gyarmat Naxosz volt egy
hegyfokon, az Etna aljában ; azután nemsokára Szürakusza, Lentini,
Katania, Megara HüblaeaJ Messzéne, Himera, Szelinusz, Kamarina,
Agrigentum mind megannyi görög városok virágoztak fel, bennök a
dórok voltak túlnyomók, köztük Szürakusza volt a leghatalmasabb.
A hellének Sziczilia partvidékein hazájok hasonmását találták,
ugyanoly ég, ugyanoly hegyek, folyók, növények, állatok voltak.
Szicziliában, mint a minőket Hellaszban és Peloponnészuson meg
szoktak vala. Új hazájokban rendkívüli jóllétre emelkedtek ; Szüra
kusza, Agrigentum és Szelinusz három görög városban több ember
élt, mint a mennyi most egész Sziczilia lakossága. A régi fönikei
gyarmatok elenyésztek, de a K. e. V. század óta a karthágóiak
új foglalásokat tettek s a sziget nyugati partvidékeit hatalmokba
kerítek, mig a görög városok egymás ellen hadakoztak, belesodortatván a peloponnészusi háborúba. Az athénaiak és szövetségeseik ször
nyű kudarczot vallottak, Szürakusza annál hatalmasabb lett. De
nemsokára azután Bóma kezdett Sziczilia ügyeibe beavatkozni,
Karthágót már az első pún háború alatt szorítá ki onnan (241-ben
K. e.), majd a görög városokat is meghódoltatá (212-ben K. e.). A
görög nyelv és műveltség nem enyészett el a római uralkodás alatt,
de a sziget nem görög lakosai lassankint ellatinosodtak. A római
birodalom felbomlása után a gótok és vandálok uralkodtak a szige
ten, egy részét utóbb a bizancziak foglalták el, 827-ben a szerecsenek,

azaz arabok és berberek szállák meg, kiknek hatalmát 1060-ban a
normannok törék meg.
Mikor a normannok jelentek meg Szicziliában, lakosai ötféle
nyelven beszéltek, t. i. arabul, héberül, görögül, latinul és közönséges
szicziliai nyelvjáráson ; a miveltség nyelve az arab volt, a hires arab
geographus, Edriszi, Róger király udvarában élt és irta munkáit. Az
utolsó arabajkú lakosokat 1223-ban Nápolyba telepítek át.
Utóbb a németek, francziák és spanyolok uralkodtak a szigeten
s új meg új népelemek járultak a régi lakossághoz. Ekként Sziczili
ában a sokféle népelemek vegyülése és kereszteződése által külön
nemzet keletkezett, mely az olasztól a külső testalkat, az erkölcsök,
szokások és érzelmek tekintetében nagyon elüt. A különböző népsé
gek csak lassan olvadtak össze. A lombardok, kiket a szigeten a
normannok telepítettek le, még sokáig megtartották nyelvöket, miután
ez Lombardiában már régen elenyészett vala. Néhány helységben,
San Fratellóban, Nicosiában stb. a lakosok még most is félig-meddig
lombardul beszélnek. Általában a szicziliai nyelv tetemesen külön
bözik az olasztól, sok görög, arab és más szó van benne. Az albánok,
kiket görögöknek neveznek, némely városban, kivált Piana dei
Greci-ben, Palermo közelében, nyelvöket és vallásukat még mostanáig
megtartották. Az egyes vidékeken a szerint, a mint az összekevere
dett népelemekben az egyik vagy másik túlnyomó, a lakosság nagy
különbségeket mutat. Az Etna aljában, kivált Cataniában és AciRealeban a lakosok túlnyomóan görög eredetűek, arról híresek,
hogy nagyon értelmesek, vendégszeretők, nyájasak és vidámak ; Trapani és San Giuliano lakosai testi szépség által tűnnek ki, ellenben
Palermo lakosai inkább rút és kellemetlen arczvonásúak, ereikben
sok arab vér kering. Ugyancsak Palermóban és környékén a nyers
erkölcsök és hajlandóság hadakozásra, tengeri rablásra, útonállásra
és vérboszúra legtováb tartották fenn magukat. Palermóban kelet
kezett a mafßa-nak nevezett titkos társulat is, melynek tagjai csa
lásra, tolvajságra és rablásra kötelezték magukat. Mondják, hogy a
szövetkezett zsiványok száma 4—5000-re is rúgott. Még 1865-ben
Palermo környékeit s a szomszédos vidékeket annyira veszélyeztették,
hogy az idegen alig merte a fővárost elhagyni, s a földesurak csak
bizonyos dij lefizetése mellett arathattak és szüretelhettek távoleső
jószágaikon. A maffia még most sincs teljesen ksertva, s tagjai még
folyvást garázdálkodnak.
A természet sokféle kincsekkel áldotta meg a szigetet, mégis
lakosai sok helyen felette szegények, nyomorban és ínségben élnek.

Ennek okait részint a nép tudatlanságában és tunyaságában, részint
a földbirtok egyenlőtlen elosztásában, részint más társadalmi és
állami körülményekben kell keresnünk. Falvak és tanyák úgyszól
ván nincsenek, a nép a városokban lakik, melyek gyakran igen távol
esnek a mívelt földtől. A közlekedés a sziget belsejében az útak
hiánya miatt felette bajos, 1866-ban az egyetlen kocsival járható út
az volt, mely Messzinát Catanián és Leonfortén át Palermóval kap
csolja össze, s ez úton egy-egy évben csak vagy 400 utas járt. A
terményeket a belső vidékekről a parti városokba csak szamár és
öszvér hátán lehetett szállítani, s a nép makacsul ellenezte az útak
építését, nehogy a szamár és öszvér-hajcsárok keresetektől elessenek.
Igy történhetett, hogy az úton, mely Terranovát Caltanissettával
kapcsolja össze, több mint 20 évig építgettek. A mostani kormány
végre erélyesebben munkálkodik az útak építésén, a vasút-hálózat
azonban még nem készült el egészen.
Legújabb időben a termelés, a belső forgalom s a hajózás te
temes lendületet vett. Sziczilia be- és kivitelét 1854-ben csak 60
millió frankra becsülték, 1873-ban az már 250 millió frankra rúgott.
Tetemes nyereséget hajt a parti halászat is, kivált a tinhal- és
szardella-halászat. Trapani környékén szép klárist szednek ; a Meszszinai szorosban a kardoshal él nagy mennyiségben.
Sziczilia belsejének egy pontja sem esik 60 kméternél nagyobb
távolságra a tengertől, t. i. egyenes vonalban, azért a népes városok
mind a tengerparton fekszenek. A középkorban, sőt részint az újabb
időben is mind a belföldön mind a tengerparton folyvást az ellensé
ges megrohanásoktól kellett félni, azért a városok jobbára hegy fo
kokon és meredek magaslatokon épültek, hol nagyobb bátorságban
voltak. Most a hegyek aljában a lapályon fekvő külvárosok mindin
kább népesülnek, a hegyeken való sasfészkek pedig pusztulnak.
Sziczilia fővárosa Palermo az éjszaki parton, gyönyörű vidé
ken fekszik. A Gallo és Zaffarana hegyfokok között majdnem derékszögletü öböl van, ezt a tengertől 7—8 km. távolságra eső, fél
körben felmagasió mészkő-hegyek veszik körül, melyeknek végnyúl
ványai az emsetett hegyfokoknál a tengerre könyöklenek ki ; a Gallo
foktól délre az ábrándos alakú, szaggatott gerinczü, 650 m. magas
M. Pellegrino emelkedik, nagyon meredekül ereszkedve a tengerre ;
más magános kisebb hegy, a M. Catalfano, a Zaffarana foknál sze
gélyezi a partot. Gyönyörű lapály terűi el a tenger és hegykaréj
között; az a Conca d'Oro {= arany kagyló), mely a déli növényzet
egész pompáját tárja ki. E kagylónak gyöngye Palermo, a hajdan

Panormosz, melynek a főnikeiek vetették meg alapját a szép és ké
nyelmes öböl belső szögleténél. Magánál a városnál a tenger partja
majdnem egyenes vonalban éjszakról délre húzódik; éjszaki oldalán
éjszakkeletre, déli oldalán pedig keletdélkeletre kanyarodik. Santa
Lucia külvárosnál egy nagy hullámtörő gát szökik ki a tengerre
világitótoronynyal, az ótalmazza a nagy kikötőt, mely a tulajdon
képeni várostól éjszakkeletre esik. Benne a legnagyobb tengeri hajók
is kiköthetnek. A másik kisebb kikötő amattól délre esik s keskeny
nyelv alakjában a város éjszaki részébe nyúlik be. Elragadó kilátás
esik Palermóra, lapályára, partjára és hegyeire a Zisá-nak nevezett
mór építmény lapos tetejéről. Oly szépség az, mondja Gregorovius,
mely minden képzeletet felülmúl. Az egész Concha d' Oro körül ama
csillogó hegyek könyöklenek, barnán és komoran, felségesen redőzve,
mintha dór vésű faragta volna ; tövükön zöld narancsfaligetek és
mulatóházak kertekben, a tenger mentén a magastornyú és sok kupolájú város, a tenger a távolban ezüstösen kékelve, fényt árasztva,
s amott hatalmasan elnyújtózkodva a horgas, sötétfejű Pellegrino,
túl rajta pedig a fénylő Zaífarana fok csillan fel a fényködön ke
resztül a maga tornyaival és szépen kifaragott kiszökéseivel és
csúcsaival.
A város hosszúkás négyszeget képez, a tenger partja felől
nyugatra a lassan emelkedő lapályon terűi el ; két főútcza kereszt
ben szegi, egyik éjszakdéli, a másik pedig keletnyugati irányban
húzódván. Spanyol alkirályok nyittatták e széles egyenes útczákat a
háztömkelegen keresztül. Ott hol ezek egymást szegik, nyolczszegletű szép köztér van, szép szökőkutakkal és spanyol királyok kép
szobraival ; onnan a város négy főkapujáig lehet ellátni ; ezeken túl
három irányban a lapályt övező szép hegyekre, a negyedik irányban
pedig a kék tengerre esik tekintetünk. Szép sétahelyül szolgál kivált
a Marina, a tengerpart. De a többi utczák és útczácskák szűkek,
szemetesek, szabálytalan közök és sikátorok ; a magánházak több
nyire jelentéktelenek, kényelmetlenek, úgy hogy a város belseje na
gyon elüt a csodálatos szépségű környéktől. Középületei azonban
sok tekintetben nagyon érdekesek, részint nagyszerűek és fényesek.
Leginkább arab, mór és spanyol modorban vannak építve. A Cassero, most Via Vittorio Emanuele útcza délnyugati végén fekvő
királyi palota várszerű nagy épület, melyen sokféle stilus látható. A
várpalotában levő kápolna (Capella Palatina) s a közel fekvő főegyház a normanni időszak legszebb emlékei közé tartoznak, melyeken
a bizanczi, mór és román építészet szépségeit egyesítve láthatjuk.
UUNFALVYÎ

EGYET.
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A Monte Pellegrino tövében La Favorita k. palota fekszik,
mely sinai modorban épült ; a begy tetején Sz. Rozália, Palermo
védasszonyának kápolnája fekszik, mely a szicziliaiak fő búcsújáró
helye. A várost környező lapályon, kivált éj szakkelet "és délkelet felé,
nagyon sok palotaszerű villa és néhány szép fekvésű kolostor van.
Dél felé esik a kapuczinusok kolostora, hires katakombákkal, me
lyekben a holttestek el nem rothadnak. Sok szép villa van Bagheria
város környékén is, mely Palermótól délkeletre esik. Ennek környé-kéhez Monreal?, város 19,600 lakossal is tartozik, mely délnyugatra
esik s már a magaslatokon épült. Szép fasorok visznek oda, az út
szélén villák és kertek váltakoznak ; közelében két arab kastély fek
szik, la Cuba és la Zisa ; az előbbi már dőledezett vala s kaszárnyává
alakíttatott át, a másik is már rom és csak a nyílt csarnok szökőkútjaival, két vízmedenczéjével és felette ékes mennyezetével van
még jó karban. Magában Monrealeban a főegyház igen nevezetes és
díszes épület az arab-normann időből. Ej szaknyugatra regényes
hegyvidéken S. Martino benczés kolostor fekszik.
Palermo a népesség számára nézve az olasz városok között
mindjárt Nápoly, Milano és Róma után következik, mert lakosainak
száma, beleértve külvárosait, 245,000 lélekre rúg. Ipara jelentős,
gyáraiban kivált selyem, pamut, arany, ezüst árúkat készítenek, a
hajóépítés is sok embernek nyújt keresetet. Hajóforgalma évről-évre
növekedik, de a kereskedés leginkább az angolok, genuaiak és livornóiak kezében van. A kikötőt két várkastély védelmezi, a várost
övező bástyákat lerombolták.
A Palermói öbölből nyugatra a mélyebben benyúló Castellammarei öböl van, a Capo S. Vito-tól keletre ; mellette fekszik Castellammare tengeri város 15,300 lakossal; kissé odább délkeletre
Alcamo, valamivel távolabb s egyenest délre Calatafimi fekszik, az
előbbinek 37,700, az utóbbinak 10,500 lakosa van. Castellammare
és Calatafimi között Segesta vagyis Egesta város feküdt, melyet ál
lítólag a trójaiak alapítottak vala. Omladékai között egy dór modor
ban épített templom még meglehetősen jó karban van.
Palermótól kelet felé Termini fekszik, gyönyörű vidéken, híres
hőforrásokkal, 23,200 lakossal ; a város körszin alakjában egy sziklaterraszon terül el, melyet egy zöldelő földnyak a festői San Calogero
hegygyei kapcsol össze. Termini, a régi Himera mellett volt 480-ban
nagy csata a görögök és karthágóiak között.
Szép fekvése van az odább keletre fekvő Cefalu-nak is (Kephalaedium). Nagyobb város Barcellona-Pozzo di Gotto, 21,000 lakos-

sal,

nagyon termékeny vidéken fekszik. Ettől éjszakra esik Mi(hajdan Mylae), melynek közelében Duilius legelőször verte
meg a karthágói hajóhadat. A Türrhéni tengeren érkező hajók szél
vészkor, mikor a tengerszorosba nem mernek bemenni, Milazzo ré
vébe menekülnek, melyet kiszökő félszigetke ótalmaz a nyugati sze
lek ellen. Barcellona és Patti gazdag és népes mezőségei termékeinek
kiviteléül Milazzo szolgál.

lazzo

A sziget éjszaki oldalán a tengerparttól beljebb legnépesebb
városok: Partinico, Monreale és Alcamo között, 2 1 , 3 0 0 lakossal,
Corleone odább délkeletdélre, 1 5 , 7 0 0 lakossal, Polizzi, Gangi és

Mistretto.

A keleti parton az éjszaki csúcson épült világitótoronytól és
halász városkától, azaz Farótól délre egy sarlóalakú sziklanyelv szö
kik ki, melynek hegye a száraz felé van görbítve ; ez Szicziliának
legjobb, Európának egyik legszebb kikötője, mely éjszakra nyílik s
melynek parthossza 3 km. Itt alapították a szikulusok Zanklé
( = sarló) városát. Utóbb 664-ben K. e. görög jövevények telepedtek
le itten, kik a spártaiaktól leigázott Messzánából származtak, s azóta
a város azt a nevet viseli, mely úgyszólván változatlanul napjainkig
megmaradt. Messzina a normannok és Hohenstaufok után sokáig a
sziget fővárosa volt, s most is versenyez Palermóval az elsőségért.
A »nemes» város a Földközi tenger medenczéjének középpont
jában fekszik, révében az összes nemzetek hajói találkoznak s a
gőzösök, melyek nyugati Európa és Kelet között a nagy forgalmat
közvetítik, okvetetlenül megállapodnak benne. Csak az a baj, hogy
Messzina épen azon a vonalon fekszik, mely a nápolyi és szicziliai
vulkáni tűzhelyet összekapcsolja, s hogy azért oly gyakran szenved
a földrengéstől; 1783-ban majdnem egészen elpusztult, azóta nagy
részt újból és szebben épült fel. Kivált a kikötő mentében elhúzódó
Palazzatta utcza nagyon szép. De kitűnő középületei nincsenek ;
székesegyháza a normannok idejéből való, oltárában egy héber nyel
ven irt levelet őriznek, melyet állítólag Szűz Mária a messzinaiakhoz intézett. A város feletti magaslatok sánczokkal és várkastélylyal vannak megerősítve, a földnyelv tövén a fellegvár, csúcsán pedig
San Salvatore várda épült. Hajóforgalma és ipara nagyobb, mint
Palermoé, évenkint vagy 11,00P hajó 1.700,000 tonnatartalommal
fordul meg kikötőjében. A lakosok száma 1 2 6 , 5 0 0 .
A tengerszorosnál nincs más említésre méltó helység, azon túl
délre Taormina fekszik egy meredek sziklafokon, hajdan mint Tauromenium népes és fényes város volt, most piszkos és nyomorult
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helység. A környező hegyeken régi várak omladoznak, egy kiszökő
hegyfokon római színház maradványai láthatók.

Giarre 20,800 lakossal kissé távolabb esik a parttól, réve
Riposto 9800 lakossal. Odább délre Aci Reale (hajdan Acium) kö
vetkezik, melynek 38,600 lakosa van ; szomszédja S. Antonio. AciTrezza mellett nevezetes lávaszirtek vannak, Faraglioni vagyis a
Küklopok sziklái.

Catania

vagyis

Catanea

730-ban K r . e. naxoszbeliektől alapít

tatott a Szimaethus termékeny lapályán. Neve az Etna alatti fek
vését jelzi, házai, útczái, egész környéke a szomszédos vulkánra mu
tatnak. Házai jobbára lávából épültek, ezzel vannak kövezve útczái,
határának termékeny talaját elmállott lávák képezik, s ugyancsak
lávaárak egykori tágas kikötőjét is betemették nagy részben, úgy
hogy abba csak kis hajók mehetnek be. A földrengések is gyakran
látogatják, úgy mint Messzinát. Mindazáltal Catania a sziget leg
nyájasabb, legszebb s egyik leggazdagabb és legélénkebb városa,
nem hiában neveztetik szépnek (la bella). Középületei közöl legér
dekesebb a székesegyház, mely Róger király idejében, 1091

táján

épült. A z ókorból is sok műemlék maradt meg. A város forgalma
élénk, lakosainak száma 100,500. A hajóforgalomra nézve Catania
mindjárt Palermo után következik, a vasúti forgalomra nézve pedig
az első helyet foglalja el Szicziliában ; az Etna aljában elterülő ter
mékeny és népes vidék termékeinek fő kiviteli helye. A vulkánhegy

Linguaglossa,
Francavilla, Castiglione diSicilia, Randazzo, Bronte, Aderno, Bian
cavilla, Paterno, Misterbianco, egyenkint 10—20 ezer lakossal.

tövében köröskörül a következő városok feküsznek:

Cataniától délre a keleti parton, nem messze Megara Hüblaea
maradványaitól

Augusta

fekszik, meg van erősítve, egy szigeten

épült, melyet a szárazzal hidak kapcsolnak össze. Kis város. Odább
délre

Siracusát

találjuk, mely szintén szigeten fekszik s meg van

erősítve. A z most sötét, piszkos, görbe-girbe utczájú város 23,500
lakossal; hajdan a sziget leghatalmasabb és legfényesebb városa
volt, melyet 735-ben K r . e. dór jövevények alapítottak. A régi Szü
rakusza az Ortügia szigeten feküdt, melyet a mostani város elfoglal,
de azután a szárazon is elterjedt az Anapusz hegyig, úgy hogy kerü
lete 22 km. tett. Tulajdonképen öt külön bekerített városból állt : a
szigetből, Achradinából, Tüchéből, Neapoliszból s a magaslaton
épült Epipolae-ből. Fénykorában 500 hadihajót volt képes kiállí
tani. — Archimedesz nem tudta a várost a rómaiak ellen megvédeni,
Marcellus 212-ben K r . e. diadalmaskodott rajta. Egykori nagyságát

a környéken elszórt romok hirdetik. A város székesegyháza Minerva
templomon épült, a szárazföldön roppant színház romja hever ; ott
vannak a nagyszerű kőbányák s az egyikben Dionüszius » fülét «
mutogatják, mely nem egyéb, mint egy a kőbánya oldalfalában levő,
felfelé kicsúcsosodó barlang. A katakombák is nevezetesek.
Siracusától délre még

Avola

és

Noto

városok vannak a par

ton, kivált az utóbbi csinos, nyájas város 18,300 lakossal. 1693-ban
mindkettő a földrengéstől romba döntetett, azóta szabályosabban
épült fel.

Avola környékén legsikeresebben termesztik a ezukor-

nádat.
A belső vidékeken említendő városok :

Lentini,

a régi Leon-

Militello odább nyugatra, Vizzini és
Grammichele, Caltagirone, Piazza, Castrogiovanni, Leonforte, Agira,
Nicosia és Traina. Nicosia lombard város, jelentős kereskedelmi

tini maradványai közelében,

központ.

Agira

a régi Argürium,

Diodor

szülővárosa

helyén

épült, Castrogiovanni majdnem a sziget kellő közepén fekszik, patkó
alakjában terűi el a hegy tövén, melynek tetejét normann várrom
foglalja el. Hajdan Enna feküdt ott, melynek virányairól Proszerpinát ragadá el Pluto. A z ottani vidék most nem oly dús és virágos,
mint az ókorban volt, de a kilátás a várhegyről a sziget hegyeire,
völgyeire és mezőire igen szép. Castrogiovanni lakosainak száma
19,600, az említett többi városok népessége kisebb.
A délnyugati parton a Passaro foktól éjszaknyugatra jó dara
bon nincsen jelentős város, a régi Kamerina helyén csak egy torony
látható.

A parttól távolabb esnek:

Ragusa, Vittoria, Comiso

Spaccaforno, Scicli, Modica,

városok, melyek között Ragusa 31,000

lakossal 'a legnépesebb. A parton Kamerina maradványaitól éjszak
nyugatra, a szabályos partív közepén

Terranova

fekszik, melyet

I I . Fridrik német császár a régi Gela közelében alapított, 14,900
lakossal.

Licata

vagyis

Alicata,

a

Salso

torkolatánál, a déli

partvidék legélénkebb kereskedő városa, 17,600 lakossal.

Naro, Favara, Aragona

és

Racalmuto

Palma,

a partoktól távolabb esnek, a

kénvidék jelentős városai.

Girgenti

piszkos, komor város, 21,200 lakossal, 5 km. távol

ságra esik a parttól, a hajdani Akragasz vagyis Agrigentum helyé
nek egy részét foglalja el. Ez nagyon népes és virágzó város volt, a
gelaiaktól alapíttatott 580-ban K r . e. Csakhamar
kezdett versenyezni. Girgenti marinája

Szürakuszával

Porto Empedocle.

A

régi

város maradványai egészen a kikötőig érnek, kivált a templomok

romjai nagyszerűek. Girgentitöl éjszakra 12 km. távolságra a már
említett iszapvulkánok (le Macalube) vannak.

Sciacca

a tengerre kiszökő hegyfokon épült, 22,200 lakossal.

Odább éjszaknyugatra Szelinusz vagyis Szelinuntum omladékai lát
hatók, az ottani templomok a görög építészet legszebb emlékei közé
tartoznak.

Campobello

s a népesebb

Castel- Vetrano

e romoktól nem

messze, kissé beljebb eső városok.
A sziget nyugati sarkán

Mazzara, Marsala

és

Trapani

tengeri

városok fekszenek. Mazzara hajdan jelentősebb volt, mint mostaná
ban ; Marsala (arabul Marsz-et-Allah =

isten réve), a régi Lilse-

baeum helyén épült, a Boeo foknál, leginkább borral és sóval kereske
dik, kikötője nem eléggé alkalmas, lakosainak száma 40,300. Gari
baldi 1860-ban máj. 11-kén ott kötött ki 1067

önkénytessel s 4

ágyúval, gyorsan a hegyek közé vonulván, hadcsapata csakhamar
4000 főre emelkedett, Calatafiminél először ütközék meg a 30,000
főből álló királyi hadsereggel ; győzött s négy hét alatt az egész
szigetet ejté hatalmába.
Trapani, a régi Drepanum, a tengerre kinyúló, sarlóforma
földnyelven terűi el, szép, iparos és élénk város, 38,200 lakossal ;
kikötője sokkal alkalmasabb, mint az előbbi két városé, parti szalinái sok konyhasót szolgáltatnak, a lakosok a tinhalászattal, klárisés spongia-szedéssel s többféle iparágakkal is foglalkoznak. H a majd
Szi«zilia vasúthálózata elkészül, Trapani kereskedése és forgalma
kétségkívül nagy lendületet fog venni, mert Afrikához legköze
lebb esik.

Monte San Giuliano

a hasonnevű hegyen épült jelentős város,

21,400 lakossal. A beljebb eső városok közöl említendők: Salemi és
Partanna, Corleone 15,700 lakossal, San-Cataldo 15,600 lakossal,
Caltanisetta, igen termékeny vidéken 30,000 lakossal, Pietraperzia,
Piazza Armerina 19,600 lakossal, Canicatti és Mazzarino.
Szicziliát kis parti szigetek s néhány szigetcsoport veszi körül.
Éjszaki oldalán, az Etna és Vezúv vonalában azon szigetcsoport
fekszik, melyet a régiek Vulkánról és Eolusról neveztek el, s melyre
utóbb a fősziget,

Lipári

nevét ruházták. Ide hét nagyobbacska s né

hány apró sziget tartozik. Csillagszerű hármas irányban sorakoznak
éjszakkeletről délnyugatra, délkeletre s keletről nyugatra. Valamenynyien vulkáni anyagokból, lávából, hamuból és tajtkőből állnak, mind
egyik egyes vagy többes tűzhányó alakját mutatja, kettő közőlük
t. i.

Volcano

és

Stromboli,

még folyvást működik, láng- és füstoszlo-

pokat okádva, melyek a hajósoknak a magasban fúvó szél irányát
mutatják, miből az időjárást jósolhatják, miért is a régiek szerint
Eolus ott tartotta tömlőkben elzárva s onnan bocsátotta ki a szele
ket. Mint kúpdad tömegek emelkednek ki a tetemes mélységű ten
gerből 300—900 m. magasságra, aljokat és oldalaikat buja növény
zet fedi, kivált bor, füge, pamut terem rajtuk. A z egész szigetcso
port 290 • km. foglal el, lakosainak száma 20,000.

Lipári a legnagyobbik és legnépesebb sziget, a vulkáni hasa
dék azon helyén fekszik, honnan az különböző irányokban szétter
jed. Több már kihamvadt vulkánhegy emelkedik rajta, köztük a
Monte S. Angelo 490 m. magas. A Monte della Castagna obszidiánból, a Monte vagyis Campo Bianco pedig hófehér tajtkőből áll ; álta
lában a sziget a vulkáni termények rendkivüli sokfélesége miatt a
geologra nézve felette érdekes. A sziget nyugati oldalán meleg víz
és meleg gőzök tódulnak ki a talajból s öt földalatti üregben gőz
fürdők vannak. A keleti parton a főváros fekszik, melynek szintén
Lipári a neve ; egy hegyfok két oldalán terül el, a hegyen régi vál
ván ; környékén a termékeny lapályon szőlők, olaj- és narancsfa
ligetek díszlenek, a szomszédos hegyek oldalai is jól vannak megmívelve.
A termékeny, mosolygó Lipáritól nagyon elüt a délre eső
melynek csak déli lejtőjén mutatkozik néhány zöld folt,
szőlő és olajfa, különben az egész sziget meztelen salakokból áll,
melyek színe nagyon különböző, fekete, rozsdás, skarlát, sárga, fehé
res. Két magaslat alkotja a szigetet, az éjszaki aVolcanello kitörési
kúp, melyet vereses hamuból álló földnyak a főhegygyel kapcsol
össze. Ez 390 m. magas, kráterének kerülete 2 km., belőle folyvást
szállnak ki gőzgomolyagok, melyek kénes szagot terjesztenek. A
hegy oldalain is vannak kis nyílások, melyekből forró gőzök tódul
nak ki. Az erőszakos kitörések ritkák, az utolsó 1873-ban volt. A z 
előtt csak néhány száműzött lakott a szigeten, kik ként és boraxot
szedtek s némi timsót is előállítottak. Legújabban valami skót em
ber vegyészeti gyárt állított fel a szigeten.

Volcano,

Stromboli

(hajdan Sztongülé) a csoport legéjszakibb szigete,
kisebb mint Lipári és Volcano, de szakadatlan kitörései miatt a
leghíresebb. 921 m. magas hegyének kráterében több nyilas van,
ezekből felváltva öt perczenként, néha még gyorsabban is tüzes hólyagok szállnak fel, melyek szétrobbanván gőzgomolyokat s izzó kőtöredékeket lövelnek ki. E kitörések szép és érdekes látványt nyúj
tanak, de kárt nem okoznak, jóllehet néha a kilövelt hamu az 52

kilóm, távolságra eső Kalábria partjaira is buli. A

lakosok félelem

nélkül élnek a tűzhányó aljában, kis szőlőiket és olajfaligeteiket még
sohasem pusztította el a láva. Éjjel a hajósoknak úgy világít a
Stromboli, mint valami világítótorony.
Stromboli és Lipári között

Dattilo

Panaria, Basiluzzo, Lüca, Bianca,

stb. lakatlan szigetkék vannak, melyek talán egy nagyobb

szigetnek töredékei.

Salina, Filicudi

és

Alicudi

keletről nyugatra sorakoznak. A z

előbbi Lipári után legnagyobb, két kihamvadt (902 és 860 m. ma
gas) tűzhányóból áll, azért a régiek Didümének ( = ikernek) nevez
ték ; Filicudi szintén két kúphegyből áll, melyeket alacsony földnyak
kapcsol össze, Alicudi pedig egészen szabályos kúp, mely messziről
tekintve sátorhoz hasonlít.

Üstica

egy magában kiemelkedő sziget, mely Alicuditól nyu

gatéjszaknyugatra, Palermótól pedig éjszakra esik, szintén vulkáni
eredetű, 2400 lakossal.
Sziczilia nyugati sarka nem végződik kicsúcsosodó szöglettel,
hanem széles nyúlvány nyal, melyhez sekély fenékhátak, homokzáto
nyok, szirtek és szigetek csatlakoznak. Ott lassú emelkedést tapasz
talnak, mintha az ottani sekélyek, szirtek és szigetek egymással és
Szicziliával össze akarnának forradni. Azok az
szigetek. A

Egádi, azaz

Kecske

három nagyobbacska sziget háromszöget képez, t. i.

Levanzo, Favignana

és

Maritimo.

Köztük legnagyobb Favignana,

melynek öblénél Lutatius Catulus 241-ben a karthágói hajóhadat
megverte s e győzelmével az első pún háborúnak véget vetett. A
sziget partfalában több barlang van, melyekben kagyló- és csonthal
mazok között kő fegyvereket és szerszámokat találtak. Maritimo szi
geten a 684 m. magas M. Falcone emelkedik.
Marsala és Mazzara partvidéke felől egy nagy homokzátony,
az Adventure pad terjed el Afrika felé, azon sekély zátonytól délre

Pantelluria

sziget emelkedik ki tetemes mélységű tengerből ; Afri

kához közelebb esik, mint Szicziliához, mégis ehhez számíttatik. A z
egy 650 m. magas kialudt vulkánhegy ; egykori működéséről a hő
források és gőzkitódulások tanúskodnak. Csak egy helyen lehet a
150 •

km. kiterjedésű szigeten kikötni, de azon kikötője is eléggé

alkalmatlan ; ott fekszik a megerősített

Oppidolo.

Sok ősrégi kőépít

mény van a szigeten, melyek olyanok, mint a Szárdiniában találtató
nuraghi-k.
Pantellariától délkeletre

Linoza

s ettől délkeletre

Lampeduza

és Lampione szigetkék emelkednek ki a tengerből ; azok is Szicziliáboz számíttatnak.
Pantellarián vagy 6000, Linozán 900, Lampeduzán 600 em
ber lakik, kik igen kevert nyelvűek, olaszok, máltaiak, földmívelők,
pásztorok, halászok, katonák és száműzött állami foglyok.
Sokkal jelentősebb és nevezetesebb Malta szigetcsoportja, mely
a Passaro foktól délre 96 s Afrika partjától éjszakra 270 km. távol
ságra esik. A legnagyobbik sziget Malta, a régi Melité ( = méz
sziget) 304 • km. foglal el, legmagasabb csúcsa 240 m. magas ; ettől
éjszaknyugatra az igen kicsiny Komino s a valamivel nagyobb Gozzo
fekszik, melynek kiterjedése 6 5 - Q km., legmagasabb hegye 175 m.
A fősziget szaggatott mészkő-fensík ; délnyugati oldala meredek,
egyenes vonalú tagolatlan sziklafal, éjszakkeleti oldala pedig két
mélyen benyúló nagyobb s néhány kisebb öböllel van kivagdalva.
Geológiai tekintetben a szigetcsoport Szicziliához tartozik, ugyan
azon tengeralatti talapzaton fekszik, mint ez, mely fölött a tenger
mélysége legfeljebb 200 m., holott kelet felé mintegy 100 km. távol
ságban a tenger feneke gyorsan 3—4000 méternyíre sülyed alá.
Bizonyos, hogy Malta és Gozzo egy elmerült nagyobb szárazföldnek
megmaradt töredékei, rajta egykor különböző elefántfajok és más
állatok éltek, melyek csak nagy földterűleteken élhetnek. Malta még
most is lassankint fogy, déli magas sziklafalai, melyekben számos
barlang (ghar) van, a tenger hullámaitól alámosva darabonkint a
tengerbe omlanak.
A szigetcsoport a Földközi tenger középpontjában fekszik,
azon aránylag keskeny tengerágban, mely Szicziliát Afrikától elvá
lasztja ; több öble van, melyek elég alkalmas kikötőkül szolgálhat
nak, mig Pantellariának egyetlen biztos kikötője sincs. Azért minden
hajós népre, mely a Földközi tengeren kereskedést űzött, nagy
jelentőséggel birt és bir most is. Már a történelem előtti időben
ismeretlen népek laktak a szigetcsoporton, ezt tanúsítják a sziklába
vájt barlangok, az » óriások tornyai « s egymás fölé rakott kövekből való
egyéb építmények, melyek a szárdiniai nuraghi-kra emlékeztetnek.
A történelmi időben a fönikeiek, karthágóiak, görögök és rómaiak
váltották fel egymást a szigetcsoport birtokában. A középkorban az
arabok birták sokáig. A keresztes háborúk idejében keletkezett
vitéz rendek közöl Sz. János vitézei a Szent föld elveszte után
1309-ben Bhodus szigetét foglalták el s ezt 1522-ig birták, mikor a
törökök vették el tőlük. Y. Károly 1530-ban Máltát adományozá
nekik azon kikötésssel, hogy a törökök s különösen az éjszakafrikai

kalózok ellen védelmezzék a keresztényeket. E kötelességét a vitézrend csakugyan hiven teljesíté s Máltát a kereszténység erős várává
alkotá. A szigetcsoport egészen 1798-ig maradt a rend birtokában ;
ekkor Napoleon foglalá el minden ellentállás nélkül. A francziák
azonban csak kis ideig birták, mert az angolok már 1800-ban szálIák meg, azóta ők birják s még jobban erősítették meg. Az angolokra
nézve Malta kereskedelmi és hadászati tekintetben talán még fontosabb, mint Gibraltár, mert az biztosítja nekik az uralkodást a Föld
közi tengeren. Ok Máltát nemcsak nagy hadi és élelmezési állo
mássá, hanem egyszersmind igen nagy kereskedelmi raktárrá és
gőzhajózási vonalaik meg tengeralatti telegraf-hálózatuk központ
jává tették. Malta — mondja Eeclus — amaz őrtorony, melyről az
angolok a Földközi tengeren őrködnek Gibraltártól Szmirnáig és
Szaidig. A Valettai jeles kikötő lehetővé teszi, hogy Malta kereske
delmi és hadi hivatását teljesítse. Ez kettős öbölből áll, mindkettő
mélyen benyúlik a sziget testébe s több mellékágra szakad. A két
öblöt egy éjszaknyugatra nyúló sziklahát választja el egymástól,
ezen terül a város nagyobb része, csúcsán világítótorony van. Egész
hajóhadak férnek el a két Öbölben ; mindenféle erősítési művek,
várfalak, tornyok, bástyák, fellegvárak védelmezik minden oldalról a
várost és kikötőt. Három évszázad óta építgettek e műveken. De a
forgalom és kereskedés is minden könnyebbitést és gyámolítást talál,
1867 óta, mikor "Valetta szabad kikötővé lett, nagy lendületet vett s
az utóbbi időben évenkint majdnem 9000 hajó fordult meg a kikötő
ben 4 ' / millió tonnatartalommal ; a vámolási kezelésnek alávetett
árúk pénzértéke 172—180 ftra rúgott.
2

Valetta, Malta fővárosa nagyon eredeti és festői város, magas
fehér házai kiszökő erkélyeikkel és virágokkal megrakott ablakaik
kal a magaslat oldalán körszin alakjában sorakoznak, az egyik
utczából a másikba gyakran csak széles kőlépcsőkön lehet jutni,
minden utczáról látni a kék tengert, a nagy és apró hajók sokaságát.
Tarka néptömeg, máltaiak, angol katonák, mindenféle matrózok sü
rögnek forognak az utczákon ; olykor egy-egy hölgy surran el gyorsan
a kőfalak alatt, beburkova keleti szokás szerint a faldettába, mi egy
neme a fekete selyemből való dominónak, mely tagjait és ruháit
eltakarja. A város több külön részre szakad, népessége az őrséggel
együtt 65,000 lélekre rúg. Van benne tudomány-egyetem, csillagvizs
gáló torony, több más tanintézet, füvészeti kert, stb.
A sziget belsejében a megerősített régi főváros, Gitta Vecchia

fekszik, a püspök székesegyházával, 7000 lakossal, katakombákkal.
Azonkívül a szigeten még 20 házcsoport (Casali) vagyis tanya van.

Komino

( = kömény-sziget) szintén meg van erősítve egy kis

várral, kevés lakosa van.

Gozzo

(hajdan Gaulosz =

kerek hajó) sokkal jelentősebb, két

jó kikötője s három vára van ; hasonnevű főhelye a sziget közepén
fekszik, azonkívül még 6 tanya vagyis falu van vájta.
E

szigetek tulajdonképen

nagyon

terméketlen sziklahátak,

maga Malta is a fővároson és környékén kivűl egészben véve szomorú
látványt nyújt. A talaj dél felé lassan magasabbra és magasabbra
emelkedik s szürkés sziklákkal van behintve, csak helyenként vannak
kis kertek, melyekben a narancsfák

díszlenek. Állandó

vízfolyást

seholsem látni. Nyáron minden el van perzselve, a növények leveleit
kőpor lepi el. S a sziklás magaslatok oldalain mégis vannak szántó
földek is, hol gabnát és lóherét termesztenek. A máltai földmives a
legnagyobb fáradsággal és szorgalommal

miveli kertjeit és mezőit,

a hol nincs termőföld, ott összezúzza a sziklát s úgy készít magának
földet ; azelőtt minden érkező hajó köteles volt másunnan termő
földet mint ballasztot vinni a szigetre, a szomszéd Szicziliából most
is hordanak termőföldet. Hogy a szél el ne hordja vagy az eső le ne
mossa a hegyek oldalairól, kőfalakkal veszik körül a megmivelt föl
det. De még ily szorgalom mellett sem termeszthetnek annyit, meny
nyit a szigetek nagy népessége szükségei, saját termesztményeikkel
öt hónapig sem érnék be. Minden reggel érkeznek hajók, melyek a
szükséges eleséget szállítják. Mert a szigetcsoporton, melynek kiter
jedése 394 D - k m . több mint

160,000 ember él, ezekből

142,000

Maitára esik, köztük 5000 angol katona van. A lakosság nagyon
sokféle népelemekből áll, a falusiak a spanyol- mór, a városiak inkább
a görög, franczia és olasz típusra vallanak. Nyelvök arab, olasz,
görög s egyéb nyelvekből való keverék. Általában véve a máltaiak
kistermetű, szikár, de inas, erős munkához törődött, mértékletes
emberek. Nemcsak szorgalmas földmivelők, hanem bátor és ügyes
hajósok és halászok is. A kik otthon meg nem tudnak élni, idegen
országba mennek, különösen Szicziliába, Olaszországba, Egyiptomba,
Tuniszba, Algiriába, kivált Constantine tartományba, s mindenütt
kitűnnek munkásságuk, de egyszersmind nyereségvágyuk és zsémbes
indulatuk által.
Malta szigeten ritkán esik az eső, az ég majdnem
derűit,

mindig

a mérsékleti változások csekélyek. A z évi középmérséklet

19° O , a leghidegebb hónap középmérséklete 12 ° C , a legmele6

gébbé 26. ° C. A maximum 39° C , a minimum — 3. ° C. Eső legin
5
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kább csak a téli hónapokban esik, az évi esőmennyiség 608 mm. Ez
éghajlat nagyon különbözik a ködös és nyirkos Anglia éghajlatától ;
azért számos angol család Máltán tölti a téli hónapokat. Legkelle
mesebb a februarius, ekkor Malta egész tavaszi pompában díszlik. A
szigetcsoportnak van külön közigazgatása és törvényhozása. A z anya
ország kormányától kinevezett főkormányzó a polgári és katonai
főhatalmat, a kegyelmezési jogot is gyakorolja. Oldala mellett van 7
tagból álló tanács. A z egyes járások közigazgatásának feje egy-egy
helytartó (lord-lieutenant), kit a máltai előkelők közöl választanak.
A z alsó törvényszékek és közigazgatási közegek az olasz nyelvet
használják, a főtörvényszéknél 1823-óta az angol nyelv a hivata
los nyelv.
A z évi állami jövedelem 1.720,000 ft., a közigazgatás költsé
geit fedezi ugyan, de a katonai őrség- és hajóhad költségeit az
anyaország viseli. — A máltaiak mindnyájan római katholikusok ; a
máltai pöspök egyszersmind czimzetes rhodusi érsek ; a pápa nevezi
ki, évi jövedelme 40,000 ftra rúg.

IX.
Szardínia ës Korszika.

Szardínia

*) nagy, szép és termékeny sziget, a Türrhéni tenger

közepén fekszik, mégis Európa egyik legelmaradottabb, legelhanya
goltabb része. A z ókorban, a karthágóiak idejében kétségkívül népe
sebb és virágzóbb volt mint mostanában, pusztulásának és hanyat
lásának okait részint szabásában kereshetjük, melynél fogva Olasz
ország felé irányzott keleti oldala felette meredek s a kikötésre ke
vés alkalmas helylyel kínálkozik, a nyílt tengerre szolgáló nyugati
oldala pedig posványos és egészségtelen. D e leginkább az emberek,
az idegen hódítók, kik a sziget birtokában egymást felváltották, okoz
ták hanyatlását ; a rómaiak, bizancziak, arabok, pizaiak, genuaiak,
aragoniak stb. csak azon voltak, hogy a szigetet kizsákmányolják,
fejlesztésével nem gondoltak. A tengeri rablók hirteleni megtáma
dásai és pusztításai ellen sem volt biztosítva a sziget, a tuniszbeli
*) Dr. Richard Lepsius : Ueber die Geologie und den Bergbau der Insel
Sardinien, Deutsche Rundschau für Geographie und Statistik, II. évf., 375
s. k. 1.

kalózok még 1815-ben lepték meg Antioco parti szigetet s összes
lakosait leölték vagy rabságba vitték. Még csak néhány évtizede,
hogy Szárdinia jobb kormány áldásaiban részesül s Olaszország
többi tartományaival szorosabb és sűrűbb érintkezésbe jutott.
Szárdinia majdnem akkora mint Sziczilia, a parti szigetekkel
együtt kiterjedése 24,342 • km., lakosainak száma csak 682,000.
Hosszúkás csizmatalphoz hasonló négyszög, melynek hossza 270,
szélessége egyremásra 115 km. Olaszországtól 195, Tunisztól 190,
Szicziliától 288 km. távolságra esik. A tengerág, mely azt Elba szi
getcsoportjától választja el, legfeljebb 310 m. mély, ellenben az,
mely Afrikától választja el, 500—1000 m. mélységű. Korszikától
Szárdinia csak ujabb időben vált el, a Bonifaciói tengerszoros csak
9. km. széles, jobbára csak 50 m. mély s a benne levő szirtek és
szigetkék még most is azt tanúsítják, hogy a földszorost, mely egy
kor a két szigetet összekapcsolta vala, a tenger rombolta szét. De
mikor Szárdinia Korszikával összefüggött, akkor az még nem volt
egységes sziget, hanem néhány külön darabra szakadt. Főtömege,
t. i. keleti része Korszika hegylánczának déli folytatása volt, nyugati
részét egyes" szigetek képezték, melyek csak a köztük levő sekély
tengerágak betöltődése által forradtak össze. Ez egykori tengerágak
most a sziget lapályai.
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Szárdinia keleti fele tehát mind geológiai mind topographiai
tekintetben különbözik a nyugati vidékeitől. Főhegysége már a Bo
nifaciói tengerszorosban levő Maddalena és Caprera szigetein kez
dődik, azután Szárdinia éjszaki részére átcsapván, ott a Gallura és
Barbagia hegycsoportokat képezi. A G-allura egészen gránitból áll,
számos hegycsúcsa, oldalágai és tekervényes völgyei zord, erdős és
nehezen hozzáférhető hegységet képeznek, melynek fő emelkedési
vonala, a Limbara hegység, éjszakkeletről délnyugatra csap. Ennek
legmagasabb csúcsai a Gigantinu ( = óriás) és Balestreri 1330 m.
magasak.
A Limbara hegység déli oldalán az Ozieri völgyelés van, mely
nek mentében a sziget két partját összekapcsoló országút és vasút
halad el. E mély völgyeléstől délre a Barbagia hegység ismét tete
mes magasságra emelkedik s a különböző, jobbára délnek csapó
hegysorok a sziget legmagasabb hegyében, t. i. a Gennargentúban
(Janua argenti) Összecsomósodnak. Ez 1917 m. magas; felső szur
dokaiban még nyár derekán is van némi hó ; legmagasabb ormai
majdnem egészen meztelenek, az erdei fák csak 1800 m. magasságig
érnek föl, nevezetcsen a fekete égerfák és tiszafák. A hegysorok dél

felé mindinkább letörpülnek s völgyektől vannak
legdélibb ágaik a

Carbonaro,

megszakasztva,

hegyfokig érnek.

A Barbagia éjszaki részében jókora fönsíkok vannak ; ily fön
sík a Tirso forrásvidéke, melyet kelet felől az Orosei mellett emel
kedő

M. Alvo

M. Ragu (1229 m.) határol ;
Catena del Marghine felé vonul.

(1230 m.), nyugat felől a

az utóbbi délnyugatra a

A Gennargentu hegytömegétől délre a gránit hegység keskeny
és alacsony hegy vonallá szűkül össze ; ebből emelkednek Cagliaritól
keletre a

M. di Serpedi

(1072 m.) s a

Sette Fratelli ( =

hét testvér,

971 méter), az utóbbi hegycsoport egy ágat a Carbonara hegyfo
kig bocsát.
Egészen más jelleme van a sziget nyugati felének ; ott nagy
alsíkok alacsony dombozatokkal és vulkáni hegykúpokkal váltakoz
nak. E j szaknyugati részét, Sassari, Alghero és Bosa között ala
csony fönsíkok foglalják el, melyeken a folyók mély és keskeny med
reket vájtak ; rajtuk legelők olaj faligetekkel, szántóföldek szőlőkkel
váltakoznak. E dombos vidéktől az Alghero és Porto Torres között
elnyúló alsík a sziget legéjszaknyugatibb nyúlványát választja el,
ezt a gránitból álló elszigetelt

Nurra

kis

hegység

foglalja

el,

melynek déli két ága messzire kiszökik a tengerre s a Porto Conte
csendes és mély öbölkéjét fogja közbe, éjszaki ága pedig szigetsort
képez, mely az Asinara öböl nyugati oldalát szegélyezi. A Nurra
majdnem egészen néptelen, noha völgyecskéi termékenyek. A z

Asi

nara szigeten kivált sok teknősbéka él.
Bozától délkeletdélre a sziget legmagasabb vulkánhegye, a

Monte Ferru emelkedik

(1049 m.), mint csonka kúp nyúlakodik fel

egészen magánosan egyenletes lejtőkkel, majdnem olyan mint az
Albanói hegység Bóma közelében, nagy lávafolyamai éjszakra és
délkeletre messzire terjednek ; régóta kihamvadt. Déli tövén Szardí
nia legnagyobb alsíkja, a Campidanói terül el, mely a nyugati par
ton Orisanónál kezdődik s onnan délnyugatra, Cagliari felé vonul,
egészen a déli partig. Mindenütt lapályos, 100 km. hosszú s 10—20
km. széles, a sziget legtermékenyebb része, noha sok helyütt posvá
nyos, lagunákkal és sós tavakkal van megrakva. Bor, gabna és gyü
mölcs terem rajta, Milisz környékén hires narancs terem. Hajdan
Bóma éléstára volt, most sok helyütt parlagon hever és a posványok
miatt egészségtelen.
Ez alföld s a Barbagia között a

Trecenta nevű hullámos
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dombvidék terjed el, mely éjszaknyugat felé a
vulkánig ér.

Végre a sziget délnyugati részét, mely a Campidanótól nyu
gatra esik, megint külön hegycsoportok foglalják el, ezek a Frasca
hegyfoktól délkeletre a Spartivento fokig vonulnak ; a Campidano
egyik ága nyugatra Iglesias közeléig vonul s az éjszaki hegységet a
déli csoporttól választja el ; abban a M. Linas (1220 m.) s a Punta
d'Arcuentu (827 m.), az utóbbiban pedig a Punta Severa (983 m.) a
legmagasabb csúcsok. E hegycsoportok palákból és gránitból állanak,
s bennök vannak Szárdinia legnevezetesebb ércztelepjei. A szomszé
dos szigetek, Sant' Antioco és San Pietro trachitból állanak ; az
utóbbi szigeten a trachit oszlopos idomokat mutat.
Tehát a sziget éjszaknyugati és délnyugati sarkait régi kőze
tek alkotják, melyek hajdan külön szigetek voltak. A közbenső vi
déken a Marghine hegysor húzódik el, egyközűen a Limbarával. Ott
tágas mészköves fönsíkok is vannak, melyeken vulkáni képletek tör
tek át. De a vulkánok régen kihamvadtak, gázokat sem lehelnek ki
többé, csak hőforrások vannak még. Az újabb kitörések kúpjai leg
inkább Oristano és Sassari között mutatkoznak, némelyek a keleti
partvidéken is vannak az Orosese patak lapályán.
La Marmora szerint a partvidék nem messze Cagliaritól las
san emelkedett 74—98 m. magasságra, még pedig azóta, hogy a
szigeten ember lakik ; más helyen megint a karthágóiak óta sülyedt
a part, mert Nora (Cagliaritól délnyugatra) és Tharrosz (az Oristanói öböl éjszaki oldalán) volt karthágói városok helyén a marad
ványok részint a tenger alá merültek.
Szárdinia folyói közöl csak a Tirso vagyis Oristanói folyó ér
demli meg ezt a nevet ; de száraz időben annak vize is jobbára eltű
nik a Campidano görelyes homokjában. A többi folyók nyáron mind
kiapadnak. A Gennargentu déli oldaláról lefolyó Flumendosa esős
időben rohanó hegyi zuhogó, nyáron kavicsos meder. Az erdőpusztitás szomorú következményeit Szárdiniában is tapasztalhatják : az
eső lemossa a hegyekről a televényt, a folyók hirtelen megáradnak
s ép oly hirtelen meg is apadnak. Csak a Bozai folyó tölcséralakú
alsó szakasza hajózható.
A parti tavak részint közlekednek a tengerrel, részint el van
nak attól rekesztve, mindannyian sós vizüek. A belső vidékeken levő
apró tavak nyáron kiszikkadnak és tisztátalan sórétegeket hagynak
hátra. Konyhasót csak Cagliari, Carlo-Forte mellett és San Pietro
szigeten nyernek a sós tavakból.
A sok parti tó és mocsár, az alsó völgyekben kiáradó folyók kátúi
és zsemlyékéi ártalmas gőzöket lehelnek ki, melyek csaknem az

egész partvidéket nagyon egészségtelenné teszik. Az álló yizek kör
nyékein sem fa sem bokor nincsen, azért az ártalmas gőzök ata, reggelenkint felszálló nedves ködök akadály nélkül még a hegyes fékekre
is elterjedhetnek és káros befolyásuk még ott is tapasztalható. Az
idegen a partvidéken a megromlott levegővel a halál csiráját szivja
be, de a benszülőttet is a láz gyötri. Azért nem szaporodik a népesség.
Szárdinia a rómaiak egyik éléstára volt, sajtot, sertéshúst,
gyapjút, ólmot, rezet és vasat szolgáltatott nekik nagy mennyiségben,
de partvidékei már akkor is egészségtelenek voltak, s a császárok
oda száműzték azokat, kiktől meg akartak szabadulni. A földes urak
már az ókorban is azt tették, mit a mostaniak, t. i. nyáron odahagy
ták birtokaikat és a városokba menekültek. Az egészségtelen vidé
kekre csak kegyvesztett embereket neveznek ki tisztviselőkűl, s ezek
csakugyan többnyire meghalnak, ha nem kapnak néhány havi sza
badságot, hogy egészségesebb helyen tölthessék az időt. A falusi nép
épen a legmelegebb időben bundát visel, hogy magát a Nap sugarai,
az eső, a reggeli köd és harmat ellen megóvja.
Az Apenninek hegyláncza, Korszika hegységei s magán a
szigeten a Limbara hegység miatt Szárdinia déli vidékein nagyon
ritkán fúj az éjszakkeleti szél, Afrika forró sivatagja is eltereli
útjokból a légáramlásokat. Mindezeknél fogva Szárdiniában az éjszak
nyugati s a délkeleti szelek uralkodnak. Amazt maestrale-nak, emezt
levantének vagyis sirokkó-nak nevezik. Legtöbb eső őszszel esik,
deczember és január hónapokban ritkán esik s a két hónap a leg
kellemesebb évszak ; februárban, márcziusban és áprilisban az idő
járás nagyon szeszélyes és változó, a meleg napokat esős és hűvös
idő váltja fel, azért a növényzet későbben fejlődik, mint déli Francziaországban és Olaszországban.
A sziget belsejében a hegy oldalokon és felső völgyekben még
terjedelmes erdők vannak, melyekben a fenyők, tölgyek, magyalfák,
gyertyánfák és égerfák uralkodnak ; a letarolt gerinczeken szagos
növények, mirtusok, ősztavasz kukojczák, fenyérek teremnek ; a falva
kat gesztenyések és diófák veszik körűi ; a partvidéken a vad olajfa
itt-ott nagy területeket foglal el, különben a nemesített olajfa, a
mandolafa, a czitrom- és narancsfa sok helyütt díszlik ; kivált Milisz
környékén, melyet az éjszaknyugati szél ellen hegyek ótalmaznak,
igen nagy és gazdagon termő narancsfa-ligetek vannak. Domus
Novas, Ozieri, Sassari stb. környékein sok bor terem. Cag liari és
más városok határában a datolyapálma is mutatkozik ; a törpe pálma
Alghero pusztáin egész sűrűségeket képez, de a sziget déli lapályani

nein terem. A vadon termő növényfajokban a sziget sokkal szegé
nyebb mint a szomszéd félszigetek ; állatvilága is szegényes, s az ott
honos emlősfajok általán véve silányabbak és kisebb termetűek, a ló
és szamár is sokkal kisebb mint Olaszországban. Kivételt tesz a
sertés, mely igen nagyra nő, kivált mikor a tölgyfaerdőkben egész
hónapokat félig vad állapotban tölt. A muflon juh, mely a Földközi
tenger legtöbb szigetéről már eltűnt, Szárdinia és Korszika hegy
ségeiben még elég gyakori. Caprera és Távolára szigeteken vad kecs
kék élnek, melyek házi kecskéktől származnak.
Szárdiniában igen sok régiséget találnak, talán többet mint
nyugati Európa bármely országában. Az úgynevezet Oltárok, Hosszú
kövek, Óriások kövei sok helyütt fordulnak elő, oly kőemléket, melyet
» dolmen «-nek neveznek, még csak egyet találtak, annál gyakoribbak
az úgynevezett »nuraghi«-k. Ezek messziről tekintve dombok tetején
épült régi várak omladékainak látszanak lenni, majd bizonyos sor
rendben, majd minden rend nélkül vannak elhelyezve. Már vagy
négyezer efféle kőépítményt találtak ; legszámosabbak Macomertől
délre, a bazalt vidékeken. Sokat vitatkoztak arról a tudósok, hogy mi
csoda néptől származnak a nuraghi-k s"micsoda czélra épültek; azon
meggyőződésre jutottak, hogy azok régi lakóházak, melyek többnyire
a kőkorszakban keletkeztek. Sok mindenféle régi szert találtak bennök. A volt karthágói városok helyén számos egyiptomi és fönikei
tárgyat is leltek.
Szárdinia ősi lakosai, úgy látszik, az ibérek néptörzséhez tar
toztak, hozzájok idő folytán sokféle népelemek járultak. Mostani
lakosai általán véve kis termetűek, de izmosak s arányos testalkotásúak, dús hajuk és szakálluk fekete. Az éjszaki vidékek lakosai
némileg különböznek a déliektől; ezek kétségkívül jobban van
nak keverve idegen elemekkel. Fajtái tisztaságukat a sziget belső
hegyes vidékeinek lakosai őrizték meg legjobban ; az idegen hódítók
többnyire a partvidékeken állapodtak meg s be nem nyomultak a
sziget belsejébe.
A szárdiniai nyelv tetemesen különbözik az olasztól, több latin
szót tartott meg változatlanul s általában inkább a spanyolhoz szít.
Osak Sassari s némely szomszédos partvidék lakosai beszélnek olasz
nyelvjáráson, mely majdnem olyan mint a korszikai s genuai. Miként
ősi nyelvökköz, úgy ősi életmódjokhoz %s szokásaikhoz is hiven ra
gaszkodnak, kivált a belső vidékek lakosai. Mulatságaik, tánczuk,
házassági, temetési szertartásaik jobbára még a régi korból valók.
HUXFALVY
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Sok helyütt a fogadott siratónők vannak még szokásban. Nuoro és
Grallura kerületeiben a vérboszú (vendetta) is divik még.
A jobbágyság Szárdiniában 1840-ig tartott, de a parasztok sorsa
általában véve kedvezőbb volt, mint Olaszországban. Tulajdonjoguk
ugyan nem volt, de a földesúr meg nem foszthatta a földek haszon
élvezetétől ; korlátlan legeltetési és faizási joguk is volt. D e a sűrűb
ben népesitett vidékeken a földbirtok nagyon fel van aprózva ; baj
az is, hogy a nagy földesurak nem laknak a szigeten s jószágaik ész
szerű kezeléséről nem gondoskodnak. A kisbirtokos és haszonbérlő
csak rablógazdálkodást űz. A földet általán véve hanyagul mívelik,
legtöbb gondot az olajfák termesztésére fordítanak. A bányászat a
legújabb időig egészen el volt hanyagolva, csak 1862-ben kezdé meg
egy franczia társaság San Leone-nál, nem messze Cagliaritól, a vas
bányák míveltetését, 1867 óta pedig Iglesias kerületében, hol a ró
maiak Plumbea és Metalla városokat alapították vala, az ólom- és
czinkbányákat mivelik. Franczia, angol és olasz társaságok kelet
keztek, melyek a gazdag ércztelepeket mind nagyobb eredménynyel
aknázzák. Iglesias város azóta nagy lendületet vett, Genosa faluból
csinos város lett.
A szigetet környező tenger, kivált Cagliari öble s a Madda
lena szigetcsoport közötti tengerág igen gazdag halakban. Bizonyos
időkben tömérdek sok szárdina és anchois meg tinnhal látogatja
meg a sziget partjait. S.ok hal a parti tavakban is éL D e a szárdiniaiak nem igen foglalkoznak a tengeri halászattal, sőt irtóznak a
tengertől, a genuaiak és más olasz vidékek lakosai űzik a sziget
partjainál a halászatot, ők szedik a korallokat is. A

hajózásban és

tengeri kereskedésben szintén csekély részök van Szárdinia lakosai <
nak. Legélénkebb kikötők Cagliari, Porto Torres, Carlo-Forte Sant'
Antioco a hasonnevű szigeten, L a Maddalena, Terranova.
A z éjszaki vidékek lakosai azt tartják magokról, hogy értel
mesebbek, munkásabbak és míveltebbek, mint a déli vidékekéi ; nem
szeretik, ha őket szárdiniaiaknak nevezik. Hajdan az éjszaki és déli
vidékek lakosai kölcsönös gyűlölködése akkora volt, hogy gyakran
véres ellenségeskedésben tört ki.

Cagliari a

sziget fővárosa, a karthágóiak Caralis-a, nevét alig

változtatta meg több mint két ezer év óta, de az ó korból csak holmi
pún bálványok, római sírok, római vízvezeték és amphitheatrum
omladékai maradtak meg. A sziget délkeleti oldalába, a Carbonara
fok és Punta della Savorra között benyúló öbölbe, egy kis félsziget
szökik ki, mely Sz. Ilyes fokával végződik ; e félsziget nyugati olda-

Ián van a nagy öbölnek azon nyúlványa, melynél Cagliari épült, s
mely igen szép és biztos kikötőül szolgál. A város négy részre oszlik ;
magaslaton fekszik a vár s az alkirály palotája, ettől délkeletre
Villa Nova, délnyugatra Stampate, délre pedig a Marina terül el.
Utczái szűkek, épületei a keletre emlékeztetnek a sok kupola és sza
bálytalan erkély miatt. Lakosainak száma 34,100. Kereskedése és
hajózási forgalma tetemes, mert fekvése közlekedési tekintetben na
gyon kedvező ; távolsága Tunisztól csak vagy 200 km., s a Baleári
szigetek és Sziczilia közötti tengeri út is a város mellett halad el.
Baj csak az, hogy a város környékén nagy parti tavak vannak, me
lyek egészségtelen kigőzölgéseket lehelnek ki. Cagliaritól keletre
Quarto Sant' Elena városka fekszik, nem messze a róla elnevezett
öböltől.

Palmas

a sziget-délnyugati oldalán levő öbölnél épült, lakosai
leginkább tinnhalászattal foglalkoznak.
Az öböl nyugati oldalán Antioco sziget fekszik, melyet a főszigettel egy régi kőhid kapcsol össze. Baj ta főnikei emlékek ta
lálkoznak.
A szomszédos San Pietro sziget főhelye Carloforte, meg van
erősítve, 4900 lakossal. Porto Scusoa, főszigeten, fekszik, ujabb időben
az Iglesias környékén való bányászat felvirágzása következtében
nagyon élénk kikötővé lett. Maga Iglesias is tetemesen szépült és
nagyobbodott a bányászkodás következtében, lakosainak száma
9,800.

Oristano odább éjszakra, a sziget nyugati oldalán benyúló öböl
közelében fekszik, a középkorban a sziget leghatalmasabb urainak
székhelye volt. Környéke nagyon termékeny, de a lagúnák miatt
egészségtelen ; szép öble mély s Tharrosz félsziget által van védve,
de aránylag kevés hajó látogatja; a város lakosainak száma 7000.
Élénkebb parti városok ugyancsak a sziget nyugati oldalán
és Alghero, mindkettő meg van erősítve, amannak 6700, emen
nek 9800 lakosa van. Környékökön jó bor terem, a tenger pedig
szép korallokkal kínálkozik. Porto Conte igen biztos öbölnél Algherótól nyugatra.

Bosa

Sassari a

sziget éjszaki partvidékén fekszik, szép vidéken,
olajfaligetek között, tornyos kőfalakkal van kerítve, kastélya magas
laton épült. Lakosai inkább olaszok, mintsem szárdiniaiak. Számuk
34,200. A város távol esik a tengertől s kikötője Porto-Torres csak
falu, a római Turris Libysonnis helyén fekszik, mocsáros és ná
38*

benőtt parton. Castel Sardo, Porto Torrestól éjszakkeletre kiszökő
sziklán épült, a sziget legerősebb vára.
Asinara s a Szárdinia éjszakkeleti sarkánál sorakozó Maddalena,
Caprera s nyolcz kisebb szigeteken jobbára csak balászok és pász
torok laknak, Caprera arról lett hiressé, hogy Garibaldi lakott rajta.
Terranova a sziget keleti oldalán biztos, de nem eléggé mély
kikötővel. Mondják, hogy itt feküdt Olbia görög gyarmati város,
mely a rómaiak idejében főkereskedő hely volt, állítólag 150,000 la
kossal. A közeli Tavalora szigeten a középkorban tengeri kaló
zok tanyáztak egy ideig. Orosei és Tortoli kis tengeri városkák a
sziget keleti oldalán.
A sziget belsejében csak jelentéktelen városok vannak ; legnenezetesebbek : Nuoro egyik legrégibb város, Tempio, Terranovától
nyugatra, 10,000 lakossal.

Korszika *), melyet a görögök Kürnosznak neveztek , Elba
szigettől 52, Livornótól 92, Genuától 168km.távolságra esik; alak
jára nézve körtvéhez vagy még inkább szilvamaghoz hasonlít. Kiter
jedése 8,748 • km., hossza éjszakról délre Capo Corsótol Capo
Blancóig 183 km., közepes szélessége 48 km., legnagyobb szélessége
84 km., parfejlődése 485 km. A Földközi tenger szigetei között Kor
szika a negyedik helyet foglalja el, t. i. Sziczilia, Szárdinia és Cziprus után következik; tájképi tekintetben nagyon szép földdarab;
hegyei több mint 2,500 m. magasságra emelkedvén, az év nagy része
alatt hóval fedvék, lejtőik hirtelen ereszkednek a tenger felé, a mez
telen sziklákat, az erdőket és művelt terűleteket egy tekintettel
lehet szemlélni. A völgyeken bővizű folyócskák sietnek lefelé, gyak
ran szép vízeséseket képezve ; a kiszökő hegyfokokat régi tornyok
koszorúzzák, melyek hajdan az öblök védelmére a szerecsen kalózok
ellen épültek s melyek most jobbára csak a tájék ékességére szol
gálnak.
A sziget éjszaknyugati részében a Niolo hegység ágazik el,
mint hatalmas fellegvár, melynek magas völgyei csakugyan erősségekűl szolgáltak a lakosoknak, mikor függetlenségökért hadakoztak. A
gránitos Niolótól délre a sziget fő hegyláncza déli irányban húzódik
tovább a Bonifaciói tengerszorosig, főgerincze majdnem egyközűen
csap a nyugati parttal ; belőle emelkednek a M. Cinto (2816 m.), a
*) Gvegorovius ; Corsica.

M. Rotcmdo (2,764 m.), a M. d! Oro (2652 m.), a Paglia Orba vagyis
Vagliorba (2,634 m.), Cardo (2,500 m.) s a l Incudine (2,063 m.>
Ez a lánczolat legdélibb magas csúcsa, ülővasboz hasonlít, onnan
a neve.
A Niolótól éjszakra más alacsonyabb hegyek emelkednek,
melyek éjszakra és éjszakkeletre csapván, azon lánczolathoz csat
lakoznak, mely a sziget éjszaki nyúlványát, a keskeny félszigetet
foglalja el s a Corso foktól egyenest délre vonul a keleti parttal egyközűen. Ezen 1000—1200 m. magas hegysor leginkább mészkőből
áll, mig a sziget fő hegylánczát kristályos kőzetek alkotják. Ennek
oldalágai keletre menedékesen, nyugatra pedig meredek fokozatokkal
lejtősödnek s a tengerbe messzire kiszökő sziklafokokkal végződnek.
A sziget belseje egészben véve bonyolódott hegy tömkeleg, s egyik
helységből a másikba csak meredek ösvényeken lehet járni, me
lyek az olaj faligetek vidékéről a havasi legelőkig emelkednek. A
sziget főútja, mely Ajaccióból Bastiába visz, több mint 1100 m.
magasságban kanyarodik el. A sok hegy és mély szakadék a vasút
építést nagyon megnehezíti.
A sziget nyugati oldalát mélyen benyúló öblök vagdalják ki,
melyek fjordszerűen szétágaznak ; ez öblök felé nyílnak a hegységek
völgyei. A keleti oldalon a hegyek sokkal szelídebben ereszkednek s
a partvidék lapályos és egyhangú, a partvonal szabályosan húzódik
el, bevágódások nélkül. Egykori öblei be vannak temetve vagy parti
tavakká változtak. Az egész keleti partvidék felette egészségtelen,
a lapályok ugyan termékenyek, de majdnem egészen néptelenek,
kivált nyáron mindenki, a ki teheti, otthagyja a lázas vidékeket.
Bastiától Porto-Vecchióig egyetlen egy helység sincs e szomorú
partvidéken. Legújabban az eukalüptuszfákat kezdték ültetni a vé
gett, hogy a lagunás vidéket egészségesebbé tegyék.
A hegyek között csak apró tócsák vannak ; a mélyen bevágó
dott sziklás völgyeken lerohanó sok folyó jobbára csak hegyi zuhogó,
legnagyobb folyóvizek a Golo és Tavignano a keleti s a Liamone a
nyugati oldalon. A völgyek oldalait az alsó vidékeken gyümölcsösök,
szőlők és olajfa-ligetek foglalják el, a magasabb helyeken a geszte
nye- és diófák díszlenek ; a magas hegyeket még nagy erdőségek
fedik, melyek a hajóépítésre igen alkalmas fát szolgáltatnak. Többi
között ott terem a veresfenyő (Pinus altissima), Európa legmagasabb
növésű fája.
A partvidékek s az alsó hegylejtők néhol felette termékenyek.
Ilyen a Campo deli' Oro (=arany mező) Ajaccio környékén, hol a

gyümölcsösöket és kerteket fanagyságú kaktusz-sövények veszik
körül ; ilyenek a Bastia felől éjszakra kinyúló félsziget partvidékei,
hol illatos virágok és Ízletes gyümölcsök, narancs, czitrom, mandola
és szőlők, nagy menyiségben teremnek. A partvidék alacsony domb
jait elfoglaló olajfaligetek ezüstös színe nagyon elüt a magasabb
hegyhátakon díszlő gesztenyések sötétjétől. A legszebb olajfa-ligete
ket Balagna területén találjuk, mely a sziget éjszaknyugati oldalán
Calvi felé lejtősődik. A hegység ellenkező oldalán Bastia felé egyik
völgyben a legszebb gesztenyés díszlik. A gesztenyének általában
nagy jelentősége van Korszikában, néhol a nép leginkább vele táp
lálkozik s azért nem sokat törődik a föld mivelésével.
Hajdan a sziget belsejében a hegyeket és fensíkokat mindenütt
rengeteg szüzerdők fedték. Ezek főleg a banditák és pásztoroktól
okozott égések következtében jobbára már eltűntek. Hivatalos kimu
tatások szerint az erdők még 125,000 hektárt foglalnak el, mi a
sziget területének mintegy hetedrésze ; de sok helyen az erdő már
csak cserjés vagy gyér facsoportokból áll s mintegy foltokat (macchie)
képez a sziklás lejtőkön. Igazán szép és rengeteg erdők még csak a
Balagnában, továbbá a M. Botondo nyugati lejtőin Valdoniello és
Aitone környékein s a Sarténé-től nyugatra eső hegyeken vannak.
A magas sziklák között néhol még a muflon találkozik. A far
kas Korszikában ismeretlen ; a medve több mint száz éve hogy ki
pusztult, a róka és szarvas még előfordul.
A sziget ősi lakosai talán ibérek és ligurok, kik a görögök és
rómaiak szerint nyers barbárok voltak. A görögök a Tavignano tor
kolatánál Aleriát alapították, utóbb az etruszkok és karthágóiak
létesítettek a szigeten néhány telepet ; 228-ban a rómaiak foglalták
el ; legjelentősebb római gyarmat Mariana volt a Golo torkolatának
éjszaki oldalán. A középkorban a vandálok, keleti gótok, bizancziak,
arabok, genuaiak és pizaiak uralkodtak egymást felváltva a szige
ten. Az arabok a X I . században végképen kiszorultak s 1284 óta a
genuaiak voltak a sziget urai, de uralkodásuk mindig gyűlöletes volt.
A korszikaiak gyakran fellázadtak, 1729-ben az egész sziget lángba
borúit, a genuaiak VI. Károly német császár segítségével leverték
ugyan a lázadást, de ez már 1736-ban ismét kitört. Ekkor egy Né
metországból oda szakadt nemesember, Neuhofi Tivadar volt a kor
szikaiak vezére, ki nagy vitézséggel, noha változó szerencsével, harczolt a genuai és franczia hadak ellen. Tivadar a királyi czímet is
felvette, utóvégre is kénytelen volt a szigetet odahagyni. Azután
1755 óta Paoli volt az elégületlen korszikaiak vezére ; a genuaiak

végűi csak Bastiát birták még, ekkor a szigetet 1768-ban Francziaországnak engedték át. A z első forradalom idején maga a nép is
csatlakozott Francziaországhoz, s Paolit nagy kitüntetéssel fogadá
a párisi nemzeti gyűlés. 1794-ben az angolok szállták meg a szigetet,
de már két év múlva ki kellett onnan takarodniok.
Buonaparte Napoleon alatt Korszika teljesen összeforrt Francziaországgal s ennek egyik departement-jává lett. Lakosainak száma
1876-ban 272,201 volt.
Különböző idegen népelemek telepedtek le a szigeten, mind
azonáltal a korszikai nép egészben véve megőrizte ősi tipusát és jel
lemét. Egy genuai közmondás így szól : » A korszikaiak megérdemlik
az akasztófát s ezt el is tudják viselni. « Paoli némi büszkeséggel
emlegette e közmondást. Jellemök szép vonásai a lángoló bonszere
tet, a vitézség, a halál megvetése, a hűség és vendégszeretet, de eze
ket elhomályosítják a határtalan nagyravágyás, a fékezetlen ver
sengés, az ellenség kiolthatlan gyűlölése s a boszuállás vágya. A
múlt század közepe táján a vendetta vagyis vérboszú, mely nemze
dékről nemzedékre szállt, évenkint ezer meg ezer áldozatot kivánt
meg ; egész helységek elnépetlenűltek ; némely vidéken majdnem
minden parasztház olyan volt mint egy vár, melyben a férfiak szünet
nélkül fegyveresen őrködtek, míg a nők, kiket a szokás ótalmazott,
szabadon kijárhattak s a mezei munkát végezték. A z erkölcsök azóta
megszelídültek ugyan, de a vendetta még most sem szűnt meg
egészen.
Korszika lakosai általán véve nem nagyon serények és iparkodók ; legszívesebben a baromtenyésztéssel és halászattal foglalkoz
nak, a földmivelést pedig elhanyagolják. Némely vidéken a szántást,
vetést és aratást s az összes mezei munkát Olaszországból, legin
kább Lukka környékéről való napszámosok végezik, kik tavaszszal
mennek oda, őszszel pedig a szerzett keresménynyel hazáj okba viszszatérnek. Legújabban nagyobb gondot kezdtek fordítani az ólajés bortermelésre ; az olaj, bor, a fris és aszalt gyümölcsök kivitele
csakugyan évről évre növekedik.
A z ércztelepek vasat, rezet, ólmot, ezüstöt, piskoltot foglalnak
magokban ; még nem régen egyedül a vasérczeket aknázták a Bastia
és Porto Vecchio környékén levő kohók számára. Most már Corte
hegyeiben Castifao mellett a rézbányákat s az Isola-Bossa közelében
Argentella mellett levő, ezüstöt tartalmazó, ólomérczeket is müvelik.
Némi keresetet a gyránit, porfir, alabástrom, szerpentin és márvány
bányák is adnak.

Sok helyen különböző ásványforrások vannak ; leghíresebb az
Orezza melletti forrás a szép Castagniccia vidéken, vasas forrás,
melynek vizében igen sok szénsav van.
A z idegenek Korszika némely parti városait a kellemes éghaj
lat végett is felkeresik s a telet kivált Ajaccióban és Olmeto faluban
szeretik tölteni. Ajaccióban az évi középmérséklet 17. ° C , január
7

ban a középmérséklet 10.
A

25

° C , augusztusban pedig 25.

66

°C.

régi időben az Olaszország felé fordított keleti partvidék

volt legjobban mivel ve és népesítve, ott a keleti oldalon feküdt Phokaea gyarmata Aleria, mely a X I I I . század végén teljesen elpusz
tult, valamint Mariana, melynek most helyét sem tudják megjelölni.
Mariana- után Biguglia volt a sziget fővárosa, most az csak nyomo
rult falu egy laguna mellett, mely a pizaiak fő kikötője volt. A
nuaiak

Bastiát tették

ge-

fővárossá, ez a X I V . század végén kezdett

épülni azon a helyen, mely legközelebb esik Elba szigethez, Livornóhoz és Genuához. Ez a sziget keleti oldalán az egyetlen város,
mely egyszersmind könnyen közlekedhetik a nyugati partvidékkel
is ; mert ott van

San Fiorenzo,

a mélyen benyúló öbölnél, mely Bas-

tiától csak 10 km. távolságra esik. Jóllehet Bastia kikötője kicsiny
s nemis egészen biztos, mégis azt látogatja legtöbb hajó s arra esik
az egész sziget hajóforgalmának több mint fele. A város kivált
Olaszországgal közlekedik ; egy hegyoldalon körszinileg épült, meg
van erősítve s hegyen áll a genuaivár és bástya, melyről nevét kapta.
A z évről-évre élénkebb forgalom szükségessé tette a kikötő nagyobbítását, s a város is mindinkább terjeszkedik és kivetkőzik ószerű
alakjából, a környező kertekben pedig mind számosabb nyaraló épül.
A lakosok száma 18,000.
San-Fiorenzónak igen szép és tágas kikötője van, de mocsarai
nak kigőzölgése nagyon egészségtelenné teszi a környéket, azért a
nyugati oldalon Balagna fő kereskedő varosa az odább délre eső

Isola Rossa (veres sziget), melyet 1758-ban Paoli alapított, hogy
a Genuához szító Calvi romlását idézze elő. Isola Bossa csakugyan
tetemes forgalmat közvetít, míg a megerősített Calvi mindinkább
hanyatlik, úgy hogy most már a beljebb eső

Galenzana

falu is népe

sebb és gazdagabb.

Porto öbléig a partvidék csaknem egészen el
van hagyatva ; a Sagonei öböl környéke is elpusztult, annál inkább
emelkedett az odább délre eső öbölnél épült Ajaccio. Ez hajdan
Castelvecchio tengeri külvárosa volt, de már a múlt század közepén
Calvitól délre

Korszika legkellemesebb és legjobban épült városává lett. Ez Bona-

parte Napoleon szülővárosa ; mind ő, mind az ő atyjafiai és hivei sok
kedvezésben részesítették. Minden épülete, minden útczája a két fran
czia császárság valami emlékét viseli magán. Kikötője mellett Napó
leon képszobra áll. Ajaccio a sziget közigazgatási fővárosa, lakosai
nak száma 17,100. Környéke igen szép, gyümölcsösei és kertjei
terjedelmesek.
Korszika többi városai jelentéktelen helységek. Sartene és

Porto- Vecchio

kerületi fővárosok ;

Corte

a sziget legjobb kikötőjével dicse

kedhetik, de csak halászbárkák fordulnak meg benne ;

Bonifacio

meg van erősítve s fekvése nagyon festői, de kereskedelmi jelentősége
csekély.
A z egész sziget öt kerületre, 62 járásra (canton) és 360 köz
ségre osztatik.

X.
A z olasz királyság jelen állapota.

Olaszország közigazgatási tekintetben provinciákra és circondariókra vagy distrettókra van osztva ; a provincia annyi mint ná
lunk a vármegye, a circondario és distretto pedig annyi mint a járás
és kerület. A z ország s az egyes provinciák kiterjedését legújabban
Strelbitszky vetette föl

a legjobb földképek alapján, méréseinek

eredménye nem vág össze a hivatalosan elfogadott adatokkal, de úgy
látszik, hogy megbízhatóbb, mint ezek. Azért e helyen az ő megálla
pításait közöljük*),

a

népességre vonatkozó adatokat pedig az

1881-diki népszámlálásról megjelent hivatalos kimutatásból veszszük át * * ) .
A provinciák száma 69, a circondarióké és distrettóké 284,

a

községeké 8259.
A provinczia neve.

Kiterjedése.

Alexandria

4,937. •

Cuneo

7,496.

5

km.

Népessége.
729,710
635,400

8

Novara

6,613.«

675,926

Torino

10,462.

1.029,343

Piémont összesen :

29,494.i

s

»

3.070,379

*) Strelbitsky : Superficie de 1' Europe St. Pétersbourg, 1882.
**) Censimento della popolazione del Regno d' Itália, (31 dicembre 1881),
Roma, 1882.

A provinczia neve.

Kiterjedése.

Népessége.

Genova

4,193.8 •

Porto-Maurizio

1,213.

Liguria összesen :

5,407.o »

Bergamo

2,828.o

Brescia

4,778.8

»

471,568

Como

2,796.o »

515,050

Oremona

1,777.8

»

302,138

Mantova

2,358.i

»

295,728

Milano

3,143.o »

»

1.114,991

Pavia

3,399.5 »

»

469,831

Sondrio

3,123.s »

»

120,534

»

3.680,615

Lombardia összesen :

km.

»

9

760,122
132,251

»

892,373
390,775

24,205-j

»

Belluno

3,346.

6

»

174,140

Padova

2,063.9

»

397,762
217,700

Rovigo

1,664.8

»

Treviso

2,466.T

»

TJdine

6,619.4 »

375,704
»

501,745

»

356,708

Venezia

l,898.i

Verona

3,181.,

»

394,065

Vicenza

2,785.,

»

396,349

Velencze tartomány

24,025.o

»

2 814,173

»

Bologna

3,592.7

»

457,474

Ferrara

2,626.8

»

230,807

Forli

1,988.6

»

251,110

Modena

2,572.9

»

279,254

Parma.

3.310.0

»

267,306

Piacenza

2,355.4 »

226,717

Bavenna

2,133.5

Reggio-Emilio

2,169.«

Emilia együtt

20,749.«

»

Perugia (Umbria)

9,474.a

»

572,060
267,338

225,764

»

244,959
»

2.183,391

Ancona

2,040.» »

Ascoli Piceno

1,994.8

Macerata .

2,777.8

Pesaro e Urbino

3,022.«

223,043

Márkák együtt

9,835.9

939,279
238,744

Arezzo

3,297.i

Firenze

5,798.8

Grosseto

4,585.

Livorno
Lucca

6

343.0
1,410.

8

209,185
»

239,713

790,776
»

114,295

»

121,612
284,484
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A provinczia neve.
Massa-Carrara

1,678.9 •

km.

169,469

Pisa

3,123.

»

283,210

Siena

Kiterjedése.

4

»

Népessége.

3,825.» »

Toskana együtt.

24,062.a

Bóma

12,170.b »

205,926

»

2.208,516
»

903,472

Aquila .

6,625.3

»

353,027

Campobasso

4,416.

»

365,434

9

Chieti

3,092.s »

344,048

Teramo

2,874.«

»

254,806

17,008.a

»

Avellino

3,034.4

»

Benevènto

2,168.4 »

238,425

Caserta

5,412.9. »

714,131

Abruzzók és Molise

Napoli .

871.8

Salerno

5,070.4

Kampánia együtt

16,556.i

1.317,315

»

392,619

1.001,245
»

550,159

»

2.896,579

Bari

5,225.9 »

Foggia

6,693.3 »

356,267

Lecce

7,890.

553,298

e

678,148

»

Apulia együtt

20,510.o

»

»

1.587,713

Potenz a

10,354.*

»

»

524,836

3,176.

»

.

.

Catanzaro
Cosenza

.

Reggio-Calabria *)

7

6,697.5

433,975
»

451,309

5,173.8

»

»

372,623

15,048.o

»

»

1.257,907

Caltanissetta

3,288.7

»

265,930

Catania

4,983.8 »

563,440

Grirgenti

3,019.j

312,487

Messina

3,227.4

460,924

Palermo

5,141..

Kalábria együtt

699,151

»

*) A »provinciak« most az illető fővárosokról neveztetnek el, de a törté
nelmi nevek Is előfordulnak még ; ilyenek : Umbria =

a mostani Perugia me

gye ; Abruzzo Citeriore, Ulteriore primo és Ulteriore secondo
Chieti, Teramo és Aquila provincziák ; Molise =
nata = Foggia megye ; Terra d' Otranto =

=

a mostani

Campobasso megye ; Capita-

Lecce megye ; Basilicata =

tenza megye , Calabria Citeriore, Calabria Ulteriore primo és secundo =

PoCo

senza, Beggio-Calabria és Catanzaro megyék ; Principato Citeriore és "ulteriore
=

Salerno és Avellino megyék ; Terra di Lavoro = Caserta megye.

Kiterjedése.

A provinczia neve.
Siracusa

3,728.7 •

Trapani

2,408.4

Népessége.

km.

343,036

»

283,873

Sziczilia együtt .

25,798.o- »

»

2.928,841

Cagliari

13,882.9 »

»

420,635

Sassari

10,159.; »

»

261,367

Szárdinia együtt

23,842.o »

»

682,002

Az egész ország

288,539.8 »

»

28.459,451

A hivatalos adatok szerint az olasz királyság területe 296,305
•

km.
A jelenlevő népesség 1871-ben 26.801,154 lélekre rúgott
1770-ben még csak 1 4 / milliót tett, tehát száz év alatt megkétszere
ződött. Az elmúlt tiz év alatt a szaporodás 1.658,297, vagyis körül
belől 6. °/o ; 10,000 lélekre egy esketés, 1000 lélekre 37 születés s
27 haláleset jut átlag véve; a szaporodás tehát még nagyobb volna,
ha sokan ki nem vándorolnának. 1878-től 1882-ig csak az Éjszakamerikai egyesületbe 96,318 olasz vándorolt ki. A szomszédos afrikai
és európai országokba talán még többen költöznek ki, úgy déli
Amerikába is ; igaz sokan közölűk a keresett szerzeménynyel megint
haza térnek. Összesen vagy fél millió olasz él idegen országokban,
közőlük mintegy 100,000 mint zenész, festesz, szobrász, énekes,
kintornás stb. keresi kenyerét.
1

2

2

Olaszország Európa legsűrűbben népesített országai közé
tartozik, egy-egy • kméterre átlag több mint 98 lakos esik ; sűrűbb
népessége csak a szász királyságnak, Angliának, Belgiomnak és
Hollandiának van.
Talán 300,000 kivételével mindannyian olasz ajkúak s körülbe
lől 150,000 kivételével római katholikusok ; 1871-ben -58,651 evan
gélikust, 48,468 másféle keresztényt és 35,356 zsidót számláltak.
Európa kertjének szoktuk nevezni Olaszországot, ámde
29.600,000 hektárnyi területéből 5.600,000 hektár vagyis 18. °/
egészen terméketlen s a többi 24 millió hektárból is egy jelentős rész
csak névleg termő, mert az leginkább kavicsmezőből, erdő marad
ványból, sovány legelőkből, mocsárokból áli. Az átlagos termés
hektáronként csak 11 hektolitert tesz, holott Angliában 32, Belgium
ban 20, Francziaországban 15 hektoliter. Vannak ugyan vidékek,
hol a termés több, de vannak viszont oly vidékek is, hol csak 3—4
hektoliter terem egy hektáron. Általában Olaszországban a mező
gazdaság helyzete, mint a hivatalos vizsgálatok tanúsítják, koránt9

0

sem kedvező*). A bajon vajmi keveset segítettek az által, bogy
1866. jul. 7-dikén királyi rendelettel az egyház birtokában volt
jószágokat az állam javára lefoglalták s azóta jobbára magánosok
nak eladták. A

földmivesek legnagyobb részt haszonbérlők, kik a

tulajdonosnak a termés

felét (mezzeria) kötelesek kiszolgáltatni,

vagy más terhes kikötések mellett mivelik a földet. Sok vidéken a
földbirtok túlságosan fel van aprózva, a haszonbéresek telkei is kicsi
nyek. Pl. Toskánában 1000 földbirtokos között 794-nek 200 franknál
kisebb, 173-nak pedig 200—2000 franknyi jövedelme van. A tizedet
eltörölték ugyan, de a telekadót fölemelték, Toskánában a múlt 20
év alatt kétszeres összegre emelték. A földmivesek tehát szegények,
még a legtermékenyebb tartományokban, Lombardiában, Velenczében, Toskánában is nagyon nyomorkodnak, nem képesek annyit ke
resni, hogy tisztességesen öltözködjenek s elégségesen táplálkozzanak ;
leginkább csak polentával (tengeri málé), gesztenyével s holmi silány
főzelékkel élnek, húst ritkán látnak. Azért testileg lelkileg elsatnyul
nak, s mindenféle kóroknak vannak alávetve. Jóllehet Olaszországban
kevés a zsidó, mégis az uzsora a szegény népet talán még jobban pusz
títja, mint nálunk. A z összes földbirtok pénzértékét 24 milliárd frankra
teszik, a jelzálog-kölcsönök, melyekkel az meg van terhelve, körülbelől
4 milliárd frankra rúgnak.
A z ország termő területéből a szántóföldekre, szőlőkre és
gyümölcsösökre 11, a legelőkre 5. , a kaszálókra 1. , az erdőkre 5.j,
9

2

az olajfa-ültetvényekre 0. , a gesztenyésekre 0.
9
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millió hektár esik

körülbelől. A szántóföldeken leginkább búzát és tengerit termeszte
nek; a búzát 50, a tengerit 31 millió hektoliterre teszik; rizst több
mint 10 millió hektolitert termesztenek. A

gabnatermés egy évben

sem fedezi az ország szükségletét ; csak rizsből marad felesleg, a mit
ki lehet vinni. A kereskedelmi növények közül, kivált kendert ter
mesztenek sokat, déli Olaszországban és Szicziliában pamutot is *
termesztenek, de csekély mennyiségben. Sokkal nagyobb jelentősége
van a faolaj és bor-termesztésnek. A z évenkint termelt faolajt 3. , a
76

bort pedig 27. millió hektoliterre teszik ; mind a faolajból, mind a
2

borból sokat kivisznek. Nagy területek eperfákkal vannak beültetve
s a selyemtermelés tekintetében Olaszország az első helyen áll ; éven
kint több mint 3 millió kgram nyers selymet termel. Francziaország*) L. Atti della giunta per la inchiesta agraria. Roma, 1881. —

Földes

Béla a Budapesti Szemle 1882. és 1883. év .folyamaiban emunkálatokból ismer
tetést közlött.

ban

csak

550,000, Spanyolországban

130,000,

Görögországban

18,000 kgrammra rúg az évenkint termelt nyers selyem.
A baromtenyésztés nem igen virágzik ; szarvas marhát és lovat
aránylag keveset tartanak ; a juh és kecske sokkal számosabb, de a
gyapjú nem igen finom. Egyes vidékeken hires sajtot készitenek.
A bányászat egészben véve jelentéktelen. Nyernek ugyan némi
aranyat, ezüstöt, rezet, stb. de nagyobb jelentősége csak a vas, ólom
és czinkbányászatnak van. Vasat kivált Elba szigetén, Piemontban
és Szárdiniában nyernek ; ugyancsak Szárdiniában vannak ólom- és
czinkbányák ; Sziczilia pedig ként szolgáltat roppant nagy mennyiségben. Toskánában boraxot állítanak

elő

a bórsavból. Értékes

anyagokat szolgáltatnak végre a márvány és gránit bányák.
A z ipar tekintetében Olaszország városai az első helyet foglal
ták el sokáig ; utóbb túlszárnyaltattak, de néhány évtized óta ismét
nagy lendületet

vettek.

Némely

iparágakban, nevezetesen holmi

apróáruk és ékszerek, a márvány, kláris, üvegáruk, a finom szalma
kalapok, mesterséges virágok stb. készítésében mindig kitűntek az
olaszok ; az ujabb időben kivált a gyapjú, selyem, pamut kelmék,
továbbá a bőr, papir, bronsz árúk gyártása emelkedett. Nagyon el
van még terjedve a kis ipar, de lassankint Olaszországban is a gépek és
gyárak leszorítják a kézmiveseket.
Nagy

baladást tett

Olaszország a forgalom és kereskedés

tekintetében. Hajósainak és halászainak száma aránylag igen nagy,
t. i. körülbelől 200,000 lélekre rúg. Kereskedelmi hajóinak száma
1882-ben 7,815 volt, összes tonnatartalmok 989,007 ; azokból azon
ban csak 176 gőzös 93,698 tonnatartàlommal. A

hajóforgalmat a

következő kimutatásból láthatjuk :
1881-ben

Érkezett
hajó
tonna

Távozott
hajó
tonna

Nemzetközi forgalom .

16,294

4.781,130

15,663

4.429,872

Parti forgalom

93,890
17,658

11,334,633

93,751

11.525,069

1.216,719

17,577

1.196,879

129,454

17.343,877

128,682

17.164,170

Szükségből
Össsesen :

A parti hajózás tehát nagyon élénk, mert a félsziget hosszan
nyúlik el s egyes vidékei tengeren sokkal könnyebben közlekedhet
nek egymással, mint szárazon. A nemzetközi forgalom sokkal kisebb
s azt is nagy részben külföldi hajók közvetítik. Legélénkebb a hajó
forgalom a következő kikötőkben :

1881 -ben érkezett
hajó
tonnatartalom

T á V o z o 11
hajó tonnatartalom

5,660
4,866

2.101,058

5,718

Nápoly

1.765,990

4,861

1.732,505

Messzina

4,320

1.310,524

4,387

1.425,071

Livorno

4,672

1.312,504

4,683

1.313,519

Palermo .

3,252

1.028,090

991,708

Catania

3,107

717,587

3,250
3,161

Velencze

2,824

685,115

2,760

694,167

Genua

2.017,553

748,593

A vasutak lassankint nagy változást idéznek elő, nemcsak ál
talában gyarapítják a szárazon való forgalmat, hanem a geográfiai
tényezők befolyását is megváltoztatják, mintegy ledöntik a korláto
kat, melyeket azelőtt a magas hegységek, az Alpok és Apenninek, a
forgalom elé raktak vala. Az Apenninek a félszigetet nemcsak keleti
és nyugati félre, hanem ezeket még több külön vidékre osztják, me
lyek között azelőtt a közlekedés igen bajos: volt. Most a hegyláncz
főgerinczét már öt helyen szegik a vasutak, s hálózatuk lassankint
minden vidékre kiterjed, mind sűrűbbé válik, tehát a félsziget nyu
gati és keleti fele s minden vidékei, éjszakról délre, gyorsan és könynyen közlekedhetnek egymással. A vasutak ledöntvén az egyes tar
tományok között való természeti korlátokat, ezzel egyszersmind az
állami egyesülést is megkönnyebbítették ; "a mérnökök előkészítették
azt, a mit azután az államférfiak és hadvezérek megtökéltek.
Különös jelentősége van azon vasútnak is, mely az Adriai ten
ger mentén Riminitől Brindisseg és Otrantóig épült, s része azon
nagy kereskedelmi vonalnak, mely Londonból Szuezen át Bombayba
visz. Évezredek óta a forgalom és műveltség leginkább a félsziget
nyugati oldalán volt elterjedve, ez volt annak mintegy élő és éltető
fele ; most a keleti oldal is belépett a világforgalom körébe. Nincse
nek ugyan ott még nagy és fényes városok, de már is sok ezren jár
nak az említett vasúton, a nélkül, hogy Firenzét, Bómát és Nápolyfe
meglátogatnák.
Az olaszországi vasutak összes hossza 1875-ben 7,820, 1883
elején pedig 9,264 km. volt. — A csatornák és hajózható folyók
hossza 2,990 km. ; az országos és tartományi közútaké 130,000 km.
A nemzetközi kereskedés 1862 óta tetemesen emelkedett.
Ugyanis az említett évben a bevitel pénzértéke 830.029,350, a kivi
telé 577.468,350 frank volt. 1873-ban a bevitel már 1,286.790,000,
a kivitel pedig 1,133.100,000 frankra rúgott. 1881-ben a bevitel
1,332, a kivitel 1,192. , 1882-ben a bevitel 1,346. s a kivitel
1,155. millió frankot tett. Az átvitel pénzértéke 1881-ben 89. mse25
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lió frank volt. Az összes nemzetközi kereskedésből Erancziaországra
több mint egy negyed, Nagybritanniára, az Osztrák-Magyar monar
chiára és Svájczországra együttvéve két negyedrész esik.
A kormány és kereskedelmi körök az óczeánon túli forgalom
gyarapításán fáradoznak, törekvéseik kivált Afrikára vannak irá
nyozva. Azért zokon vették, hogy Tuniszt a francziák, Egyiptomot
az angolok szállták meg. Marokkóban s a Veres tenger partvidé
kein keresnek kárpótlást ; az utóbbi helyen Aszabot szerezték meg,
hol már 1,193 olasz van letelepedve.
Az ország anyagi gyarapodását különösen állami pénzügyei
nek javulása is tanúsítja. A kül- és belháborúk s az állami egyesü
lésre való törekvések sok költségbe kerültek, 1866-ban a készpénz
ben valófizetéseketfelfüggesztették s papírpénzt bocsátottak ki. Az
állami adósságok évről évre növekedtek s a kiadások mindig nagyob
bak voltak, mint a bevételek. Az évi deficit 120—500 millió
frankra rúgott.
Az állami bevételek
»

»

kiadások
Hiány

Az állami adósság

1861-ben 458.322,000,
»

605.173,000.

1861-ben 146.851,000,
»

2,500.000,000,

1873-ban 1,309.600.000.
»

1,542.600,000.

1873-ban
»

233.000,000.
10,060.000,000.

A kényszerített forgalmú papírpénzből 1875-ben 1,484.400,000
frank volt kibocsátva.
1876 óta a hiány megszűnt s a bevételek felülmúlták a ki
adásokat.
Eendes bevételek

1878-ban 1,325.860,000,

1882-ben

»

109.970,000,

Eendes kiadások

»

1,287.660,000,

1,321.400,000.

120.560,000,

207.230.000.

27.620,000,

18.830,000.

Eendkivüli kiadások
Maradék

»

1,360.840,000.

Eendkivüli bevételek

186.690,000.

Tehát 1882-ben a papírpénz megszüntetését s a készpénz
ben való fizetések felvételét készítették elő, a valuta rendezésére
650.440,000 franknyi adósságot vettek föl. Csakugyan a készfizeté
seket 1883. april 12-kén megkezdek, s így sikerült a pénzügyet
rendezni.
Dicséretes munkásságot fejtett ki az olasz kormány a nép
oktatás körül is, de e tekintetben nagyon sok még a teendője. Az
évezredes műveltség hagyománya és öröksége s az olasz nép életre
valósága sokat pótol ugyan, de a tanulatlanságot és tudatlanságot
még sem enyészteti el. 1872-ben az összeírt ujonczok között 1000
közöl 567, az 1868-ban esketett párok között 100 férfi közöl 59 és

100 nő közöl 78 nem tudott olvasni és irai. Még 1879-ben is 100
vőlegény közöl 48, és 100 menyasszony közöl 70. nem tudott olvasni
2

irai. 1861-ben 100 filakos közöl 72 és 100 nőlakos közöl 84, 1871ben pedig 100 filakos közöl 67 és 100 nőlakos közöl 79 nem ismerte
az olvasás és irás mesterségét. Még 1871-ben is a 6—12 éves gyer
mekek közöl csak 42°/

0

járt iskolába, 1879-ben az iskolába járók

már 58°/o tettek. 1870-ben még 6401 községben, nem volt semmi
féle népiskola.
Sokkal jobb karban van a közép-, szak- és felső-oktatás. V a n
az országban 79 liceum, 104 gimnázium, 62 királyi s 143 városi és
tartományi ipariskola, 9 felsőbb szakiskola, 22 tudományegyetem és
számos művészeti akadémia. A z egyetemek közöl 17 királyi s ezek
ből 11 teljes, 6 pedig csak egy vagy két kart foglal magában. A
gimnáziumok és líceumok növendékeinek száma 1879-ben 48,589, a
technikai iskolákat 1880-ban 20,710, a kereskedelmi és tengerészeti
tanintézeteket 15,176, az egyetemeket 10,028, a többi felső intézete
ket 1,985, a papnevelő intézeteket 3,541 növendék látogatta. — A
művészeti és tudományos gyűjtemények, a muzeumok és könyvtárak
nagyon számosak és gazdagok. Jeles művészekben és tudós embe
rekben sohasem szűkölködött Olaszország.
A z olasz királyság alkotmánya azon alaptörvénynek kifolyása,
mely a szardíniái királyság számára' 1848. márczius 4-kén kelt, s
melyet utóbb a szükséges változtatásokkal az egyesített Olaszor
szágra is kiterjesztettek. Ezen alaptörvény szerint Olaszország örö
kös és korlátolt monarchia, Viktor Emánuel Tialála után 1878-ban
fia Humbert lépett a trónra ; a fejedelem egyszerűen Olaszország
királyának czimét viseli ; az ő személye szent és sérthetetlen ; ő gya
korolja a végrehajtó hatalmat, rendelkezik a szárazföldi és tengeri
haderővel, indít háborút, köt békét stb. O nevezi ki az állami tiszt
viselőket, összehívja, elhalasztja és eloszlatja a törvényhozó testüle
tet, szentesíti a törvényeket, gyakorolja a megkegyelmezési jogot ;
az igazságszolgáltatás is az ő nevében történik. D e minden törvény
nek és rendeletnek kell, hogy felelős miniszter által legyen aláírva.
A

miniszterek száma 9. A törvényhozó testület a szenátorok és a

népképviselők kamarájából áll. A szenátorok száma nincs megha
tározva ; a király nevezi ki életök fogytára a fő egyházi, állami és
katonai tisztviselők, továbbá a vagyonos emberek közöl, kik legalább
3000 frank adót fizetnek, végre általában azok közöl, kik különös
érdemeket szereztek magoknak. A képviselőkét a nép választja az
egyes kerületekben, még pedig. 5 évre, számuk 508. Sem a szenatoH U N F A L V T '. E G Y E T .
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rok, sem a képviselők nem kapnak napidíjakat, azért sokan elmaradnak a gyűlésekről. Érvényes határozat hozatalára szükséges,
hogy a képviselők felénél egygyel több jelen legyen ; gyakran hete
ken át sem lehet határozni, mivel a kellő szám nincs jelen. Választó
képességgel az bir, ki 25 éves, irni olvasni tud s legalább 40 franknyi adót fizet, vagy pedig értelmi minősítéssel bir, azaz akadémiai
tag, tanár, tisztviselő stb. Képviselőnek 30 évesnek kell lennie.
Közigazgatási tekintetben az ország, mint láttuk, megyékre
(provincia), járásokra (circondario) és községekre van osztva. Min
den megyében van a királytól kinevezett prefektus s egy megyei
tanács ; ez 20—60 tagból áll, kiket a megyei választók 5 évre válasz
tanak, minden évben egy ötödük kilép, de újra választható. Rende
sen évenkint csak egy gyűlést tartanak s leginkább csak a megyei
pótadót állapítják meg ; kebelökből egy választmányt küldenek ki,
mely a prefektus oldala mellett működik. A járások feje az alpréfektus ; a községek feje a polgármester (sindaco), kit szintén a kor
mány nevez ki. A községi tanács a városok nagyságához képest
15—80 tagból áll, kiket a községi választók 5 évre választanak; a
községi tanács évenkint rendesen csak két gyűlést tart, a folyó ügyek
elintézésére 2—12 tagból álló bizottságot (giunta) küld ki. — Az
igazságszolgáltatásra nézve minden községben egy vagy több békebiró van, kit a kormány a községi tanács javaslatára 3 évre nevez
ki; továbbá van 1,779 egyes biró, 151 első folyamodású törvény
szék, 25 feljebbviteli törvényszék és 4 semmisítő törvényszék (Florenczben, Nápolyban, Palermóban, Turinban).
Tehát a közigazgatásra és törvénykezésre nézve az ország
Francziaország mintájára, a hadsereg pedig körülbelől úgy van
szervezve, mint Poroszországban. A katonakötelezettség általános s
21 éves korban kezdődik; a haderő eloszlik az állandó hadseregre,
a honvédségre és a népfelkelésre. Az állandó hadsereg béke idején
164,624, háború idején 570,000 emberből áll. A honvédség háború
idején 205,000, a népfelkelés pedig 1.000,000 főre rúg.
A hadihajók száma 50, a tengerészek száma 20,000 ember.
A hadihajók között »Duilo«, »Dandolo«, »Italia« és »Lepanto« az
eddigelé épített legerősebb pánczélos fregattok ; a két elsőnek vas
pánczélja 550, a két utóbbié 700 mm. vastag. Mindegyiken négy
ágyú van, melyek öble 45 centim.
A hadseregre, hajóhadra, a várak és badi kikötők építésére álta
lában igen sokat költ az olasz kormány.
Az ország állami viszonyai mindinkább javulnak ésmegszilár-

dúlnak, mindazonáltal még sok nehézséggel kell a kormánynak küzködnie. A királyságot egyfelől a túlzók, a köztársaság és fejetlenség
hivei, másfelől azok veszélyeztetik, kik a régi provincialismushoz s a
pápai uralkodáshoz ragaszkodnak.
Rómában most két uralkodó és két kormány van. A

pápa,

jóllehet jelenleg nincs állama, mégis a legkorlátlanabb monarcha ;
senkinek sem felelős, feltétlen hatalommal uralkodik, az

1869-diki

Vatikáni zsinat kimondá csalhatatlanságát. Birodalmának fő tiszt
viselői a bibornokok, kik három osztályra szakadnak : a püspökök,
preszbiterek és diakonok osztályaira. Összes számuk 7 0 - r e van meg
állapítva. Bibornok püspök csak 6 van, s ezek Bómában székelnek, a
bibornok preszbiterek száma 5 0 , a bibornok diakonoké 1 4 . A legtöbb
bibornok olasz. A pápát a bibornokok testülete választja. I X . Pius
halála után X I I I . Leo lett pápa
nek látszott, mint elődje. A

( 1 8 7 8 .

febr.

20.),

ki engedékenyebb

királyság alaptörvénye függetlenséget

biztosít a pápának, meghagyja neki a felségi jogot a Leonini negyedre,
a Vatikáni, Lateráni és Castell-Gandolfo palotákra nézve s kiköt
számára

3.225,000

franknyi udvartartási költséget az olasz állami

pénztárból. De X I I I . Leo is folyvást.tiltakozik az egyház megrablása
s a pápa felségi jogain elkövetett erőszakoskodások ellen ; az úgy
nevezett biztosítéki törvényt ő sem akarja elismerni, a civillisztát sem
veszi föl. Sz. Péter fillérjei azonban többet jövedelmeznek neki.

A

pápának tehát külön udvara, saját nemesi és svájczi testőrsége, külön
telegrafhálózata s külön postája van ; a külföldi államok többnyire
az ő udvaránál is képviseltetik magukat külön követek által, az ő kö
vetei pedig a legátusok. — Miképen fognak a két udvar és két kor
mány között fenforgó ellentétek kiegyenlíttetni, azt még alig lehet
előre megmondani.

Eddigelé a pápa hivei nem igen avatkoztak

az ország politikai ügyeibe, sem az országos képviselők, sem a köz
ségi és megyei tisztviselők választásában nem vettek részt. De
Bómában a legújabb választásokban ők is részt vettek, sőt a többség
az ő részökön volt.
Egyházi tekintetben Olaszország 4 7 érseki és 2 0 6 püspöki
megyére van osztva. A
1866-ban

cza volt.

papi személyek száma vagy

eltörölt kolostorokban

3 2 , 0 0 0

szerzetes és

1 0 0 , 0 0 0 .
4 4 , 0 0 0

Az
apá-
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A spanyol nevek olvasását illetőleg megjegyzendő : »b« majd
nem úgy hangzik, mint a magyar »v« ; »c« a mássalhangzók és a,
o, u előtt annyi mint »k«, e és i előtt annyi mint »sz« ; »ch« úgy
ejtendő mint a magyar »cs« ; »g« mássalhangzók s a, o, u és i előtt
annyi mint »g«, e és i előtt pedig úgy hangzik, mint a német
»ch« ; »j« mindig úgy ejtendő mint a német »ch«, »11« úgy mint a
magyar »ly«, »n« mint a magyar »ny«, »q» minta magyar »k«, »s«
mint a magyar »sz«, »x« mint a német »ch«, »y« mint a magyar
»j«, »z« mint a magyar »sz«. A magánhangzók mindig kiejtendők,
még pedig tisztán.

I.
Általános áttekintet. Spanyolország és népe. Történelmi vázlat, a nép
jellemzése.

A Pirenéi félsziget, melyet a hellének Heszperiának, utóbb
Ibériának, a rómaiak Hispániának neveztek, Európa legdélnyugatibb tagja ; az Atlanti oczeán és a Földközi tenger mélységeiből
mint zárkózott, ferde négyszöghez hasonlító földtömeg emelkedik ki,
mely éjszakkeleti oldalán ki van ívelve, déli oldalán pedig kicsúcso
sodik. Az É. Sz. 35° 59' és 43° 47' s a K. H. (Ferrótól) 8° 9' és
20° 59' között terjed el ; legszélsőbb pontjai : éjszakon az Ortegái
és Vares, délen a Tarifa, nyugaton a Boca, keleten a Creus hegyfo
kok. Az egyenes vonalok hossza az Ortegái és Tarifa fokok között
890, a Boca és Creus fokok között 1150 km. A félsziget legnagyobb
kiterjedése délnyugatról éjszakkeletre, Sz. Vincze fokától a Creus
fokig 1202, éjszaknyugatról délkeletre a Finisterre foktól a Gata
fokig 835 km. ; területének nagysága 584,711 • km., t. i. a környező
szigetek nélkül.
Európa testével a Pirenéi félsziget csak 425 km. hosszú föld
nyak által van összenőve, tehát külsőleg sokkal szigetszerübb, mint
az Apennini és Balkáni félszigetek, mindazonáltal belsejének inkább
földségi jelleme van, partjainak szabása pedig nagyon elüt a másik
két félszigetétől. Körvonalai ugyanis majdnem egészen szabályosak ;
nincsenek messzire kinyúló tagjai és mélyen bevágódott öblei ; csu
pán "éjszaki és éjszaknyugati oldalán vannak szakádékszérü rések,
különben partjai csak ívszerű bekanyarodásokat mutatnak, melyek
egyik hegyfoktól a másikig szabályosan váltakoznak, mint oszlopo
kon felfüggesztett láncznak a hajlásai. Azért a Pirenéi félsziget
parti vonalának hossza aránylag csekély ; Strelbitsky szerint 5,535
km., sőt mások szerint csak 3,400 km., miből a' Viszkájai öbölre
575, az Atlanti óczeánra 1395 s a Földközi tengerre 1430 km. esik
Ehhez hozzájárul, hogy a félsziget legnagyobb részét magas
fensíkok foglalják el, melyek a partvidékek felé vagy meredek pár
kányokkal vagy bástyaforma hegygerinczekkel szakadnak meg s
leginkább csak nyugat felé lejtősödnek lépcsőzetesen. Onnan van,
hogy a félsziget belső területéinek nagy része csak bajosan köziekedhetik a partvidékekkel és a tengerrel, kényelmes utat a tenger felé

csak a Tajo völgyének alsó szakasza és a Guadalquivir *) alföldje
nyitnak. A partvidékek magokban véve keskenyek, nagy tengeri ke
reskedést saját termékeikkel nem táplálhatnak, azért még az alkal
mas kikötőkkel megáldott partokon sem fejlődött ki oly élénk hajó
zás és tengeri kereskedés, mint várni lehetne.
Gyakran megjegyezték már, hogy a Pirenéi félsziget Afrikára
vall, melytől csak keskeny tengerszoros választja el. Csakugyan olyan
az, mintha Afrika mintájára volna alkotva. Nehézkes alakzata, zár
kózott körvonalai, szegénysége a tengerre nyíló lapályokban, félszi
getekben, öblökben és parti szigetekben egyaránt a szomszédos nagy
kontinensre emlékeztetik az embert. Mindazonáltal óczeáni lejtősé
geinek, Aszturia, Galicia és Beira partvidékeinek még

egészen

európai jellegek van; éghajlatuk, növényzetök olyan, mint nyugati
Európáé. A félsziget afrikai természete az erdőtlen fensíkokon kez
dődik, leginkább pedig a Földközi tenger partvidékein mutatkozik.
A m a fensíkokon és partvidékeken csakugyan az éghajlat", a növény
zet, az állatvilág, sőt magok az emberek is arra az átmeneti földövre
vallanak, mely a berber tartományokat a Zaharáig foglalja magá
ban ; a Sierra-Neváda és Atlasz valóban iker hegységek, noha az
egyik Európában, a másik Afrikában emelkedik.
Miként az Apennini, úgy a Pirenéi félsziget is keletnek mint
egy hátát fordítja, arczával pedig nyugatra néz. Fönsíkjai és terü
letének legnagyobb része az Atlanti óczeán felé lejtősödnek ; fő fo
lyói mind ebbe ömlenek : a Minho, Duero, Tajo, Guadiana, Guadal
quivir ; a fővizvető Algecirastól Terűéseg a Földközi tenger közelében
kanyarodik el ; egyedül az Ebro vízkörnyéke nyúlik messzire nyugat
felé, de ezen folyó csak keskeny völgy szoroson át jut a Földközi
tengerbe ; belső lapályát hegyek rekesztik el attól. Ez az oka, hogy
az Amerikába és Kelet-Indiába vivő óczeáni utak fölfedeztetése óta
a Pirenéi félsziget nyugati oldalának a kereskedésre és hajózásra,
valamint általában a történelmi fejlődésre nézve sokkal nagyobb je
lentősége van, mint keleti beltengeri oldalának.
Bizonyos egy arányosság jellemzi a félszigetet ; közepét két
nagy és magas föltérség foglalja el, az O-Kasztillai és Uj-Kasztillai, melyeket keletről nyugatra csapó két hegysor választ el s az
éjszaki és déli oldalon egy-egy párkányhegység keretez be. A

két

föltérségnek két alföld felel meg, az egyik, az alsó Guadalquiviré
*) A spanyol folyónevekben gyakori »Guadal«
»ued«-ből lett, mi folyót, völgyet jelent.

az arab »uádi« vagyis

délnyugaton, a másik, az Ebróé éjszakkeleten van, de azok aránylag
kicsinyek, együttvéve csak 33,000 • km. foglalnak el. E két alföl
dön túl a félsziget két legmagasabb begyláncza emelkedik, éjszakon
a Pirenéek, délen a Sierra Nevada. A két föltérség keleti szélén kü
lön begycsoportok ágaznak el, melyeken több folyó áttört, főgerinczök vonala korántsem esik össze az óczeáni és beltengeri lejtőségek
fővizválasztójával. Jellemzetesek a meredekoldalú, tetejökön lapos
vagy csak dombokkal megrakott, meztelen fönsckok * ) , melyek mind
a két föltérségen mind a hegységek között gyakran előfordulnak ; a
fönsíkszerű alakulat magokban a hegységekben is gyakori.
Jóllehet a félsziget élesen körülhatárolt egységes egész, mégis
sok külön tartományra szakad, melyeket nehezen átjárható fönsíkok
és hegységek választanak el egymástól, úgy hogy köztük a közleke
dés nagyon bajos. Mindegyik folyóvidéknek, úgyszólván, külön arczulata, sajátságos jelleme van ; a benföldi föltérségek egymástól is
különböznek, de még nagyobb ellentétben vannak mind a keleti és
nyugati, mind az éjszaki és déli szélektől. A nyugati lépcsőzetes
lejtőség éghajlati és más tekintetben annyira elüt a belső föltérsé
gektől, hogy ott egészen külön nemzet és állam, Portugallia kelet
kezhetett.
Egészben véve a Pirenéi félsziget arczulata komor és rideg ;
belső térségein nincsenek zöldelő, mosolygó völgyJApályok, melyeken
lágy szellők enyelegnek. Hegységei, fönsíkjai ábrándos alakúak, me
rész szabásúak, jobbára erdőtlenek. Jól mívelt és félette termékeny
vidékek egészen meztelen és kopár területekkel váltakoznak. A ter
mészet, az anyagi alakzat — mondja Zádori — Spanyolországban
mindenütt nagyszerű, mert a sivár puszta, kiaszott mező, kiégett
görgeteg, zordon hegyoblök. inind a nagyszerűség, szokatlanság jel
legét viselik.
1

Az egyes tartományok természeti viszonyainak nagy különb
sége visszatükröződik a lakosokban, mintha ezek a különböző tarto*) Atöbbé-kevésbbé elszigetelt, meredekoldalú, szellős fönsíkokat a spanyo
lok »paramó«-knak vagy »paramerá«-knak nevezik. »Sierra-« (portugálul »serra«
megrövidítve Sa), általában hegységet, ormot jelent, melynek gerincze rovátkos s
némileg fürészhez hasonlít. »Serrania^ oly hegyes vidék, melynek sem magasra
felnyúló csúcsai, sem meredek hegyoldalai nincsenek. »Campo* oly lapályos vagy
dombos mező, mely mesterségesen nem öntözhető s ennélfogva kopár és termé
ketlen; »vega« vagyis »huerta« pedig öntözött és termékeny lapály. »Bambla«,
»barranco« annyi mint vizvájta árok, szakadék, mely többnyire száraz kavics
meder, de záporesőkor nagy zuhogóvá válik.

mányok mintájára volnának alkotva. Legnagyobb áldásait a félszi
get óczeáni és középtengeri partvidékeire árasztotta a természet ; ott
legkedvezőbb az éghajlat, legtermékenyebb a föld, legbújább a nö
vényzet s legkönnyebb a forgalom és közlekedés. Ott tehát legsű
rűbb a népesség, legszámosabbak a földmivesek, kereskedők és hajó
sok ; a nagy városok is többnyire ott keletkeztek. Ellenben a belső
tartományokban a rideg föltérségek, a meztelen hegyek, az útak
hiánya, a zord éghajlat, a szegényes növényzet mind meg annyi okai
annak, hogy a lakosság nem igen szaporodhatik, sőt onnan el s bol
dogabb vidékekre költözik. E szerint a népesség a félszigeten nagyon
egyenlőtlenül van elosztva: a partvidékek övében legsűrűbb, úgy
hogy helyenkint 100—150 ember esik egy-egy • km.-re, befelé
mind gyérebb, s a belső vidékeken néhol alig 10 ember esik egy •
km.-re. Katalonia, Valencia és Murcia, Málaga, Cádiz, a Guadalquivir völgye, Portugallia partvidéke s a nyugati Pirenéek tengeri
lej tősége képezik azt az övet, melyben a népesség legsűrűbb, tevé
kenysége legnagyobb. Az ország fővárosa a félszigetnek majdnem
kellő közepén fekszik, a közlekedési útak központja s így természe
tesen uralkodó helyet foglal el. Benne és körülte szintén sűrű né
pesség lakik s élénk tevékenység uralkodik, de a gyéren népesített,
sőt puszta vidékek mindjárt Madrid szomszédságában kezdődnek.
A történelem kezdetén a félsziget legnagyobb részét az ibérek
birták, kik talán a Gibraltári szoroson át Afrikából költöztek vala
be; a hegyek, folyók és sok város nevei bizonyítják, hogy ők az
említett tengerszorostól a Viszkájai öbölig voltak elterjedve. Később
kelta népségek költöztek be éjszakról s részint külön maradtak,
részint az iberekkel olvadtak össze. A tisztavérű kelták, a helynevek
bizonysága szerint, a mai Galíciában és Portugalliában, akeltiberek,
vagyis az iberekkel összeolvadt kelták, kivált a két Kasztillai föltér
ségen s végre az ibérek a félsziget déli és keleti vidékein laktak. Az
ibérek a régiek tudósításai szerint kistermetű, barnaszínű emberek, az
élvezetekben mértékletesek, de munkakerülők és lusták, gőgösek, mél
tóságteljesek, ravaszok ; kőfalak mögött s apró guerillahadban vitézek,
de nyílt csatában gyávák. A kelták ellenben magastermetű, szálas,
szőke hajú és szemű emberek s más tekintetben is nagyon különböz
nek az iberektől.
Ez ős eredeti népelemekhez azután fönikei, görög és karthágói
jövevények járultak, kiket az ország nemes érczekben, kivált ezüst
ben való gazdagsága csalogatott oda. Tartesszusz, Gadeira és Málaga
fönikei gyarmatok voltak; Zakünthosz Szaguntumot, rhoduszbeli

telepesek Bhodét (Rosas), massziliaiak Emporiaet (Ampurias) alapíták. D e a fönikei és görög gyarmatok csak a partokra szorítkoztak,
a belső tartományokra ki nem hatottak. Hamilkar Barkasz K . e.
248 óta egész délkeleti Spanyolországot hódoltatá meg, unokaöccse
Haszdrubal pedig a mai Kartagenának veté meg alapját. Karthágó
spanyolországi birtokait nemsokára Róma foglalta el ; a római l é 
giók 200 évig tartó háborúban megtörték a benszülött népségeket ;
Viriathus megöletése (140 K . e.) s Numantia eleste (133 K . e.) után
még csak az aszturiaiak és kantáberek folytaták a harczot, végre
a rómaiak ezeket is legyőzték (24—18 K . e).
Elsőben csak az Ebrón inneni és túli Hispániát különböztették
meg, utóbb három provinciára osztották az országot :

Baeticára

és

között terjedt

Tarraconensisra. A z előbbi a
el s fővárosa Emerita (Merida)

tis (Guadalquivir)

volt ; Baetica a Bae-

folyó vidékét foglalta magában s éjszakra az

Anasig (Guadiana) ért, fővárosa
félsziget

Lusitaniára,

Durius és Anas folyók

legnagyobb

Hispalis

(Sevilla) ; Tarraconensis a

részét foglalta magában, fővárosa

Tarraco

(Tarragona). Ezt a nagy tartományt utóbb négy részre osztották :
Gallaeciára

Augusta

Bracara

(Braga) fővárossal; Tarraconensisra Caesar

(Zaragoza) fővárossal ; Carthaginensisra

és Balearesre

Palma

Carthago novával,

fővárossal.

A latin nyelv és miveltség az egész félszigeten lett uralkodóvá,
az ősi lakosok töredékei csak a Kantáberi hegyek között őrizték
meg nyelvöket és nemzetiségöket. Nemsokára germán népek áraszták el a félszigetet ; 409 óta svévek, alánok, vandálok, nyugati gótok
törtek be, csak

az utóbbiaknak sikerűit maradandó birodalmat

alapítaniuk. Toletum (Toledo) volt 585 óta a gót királyok székhelye ;
ugyanazon városban lakott a metropolita s tartattak az országgyű
lések és egyházi zsinatok. A germán népek a keresztény vallással
együtt a római miveltséget is bevették s nemzetíségökből kivetkőz
tek. A spanyol nemzet tehát román nép s ezen jellemét az arabok
uralkodása alatt sem vesztette el. Ez uralkodás a V I I I . század ele
jén kezdődött. Tarek A b u Zara átkelvén a tengerszoroson, megerősíté a sziklahegyet, melyet azután róla neveztek el, (Dsebel al
Tarek, ebből Gibraltar lett), s 711-ben a Guadalete folyónál, Jerez
de la Frontéra közelében, síkra szállt Boderik gót király hadaival.
Mondják, hogy hét napig (jul. 19—26.) tartott az ütközet; végre a
király eleste után a gót hadsereg felbomlott, az arabok győzelme
sen nyomulának előre s néhány hónap alatt majdnem az egész fél
szigetet elfoglalák.

Innentova a tengerszoros mindkét oldalán a szerecsenek, (saracenusok) vagyis mórok, azaz berber és arab mohammedánok uralkod
tak. Abberráhman 755 óta Spanyolországban önálló emirséget
vagyis kálifaságot alapított, mely gyors virágzásnak indult. A föld
mívelés, bányászat, ipar, kereskedés, művészet és tudomány bámula
tos lendületet vettek ; a népesség a Duerótól délre eső tartományok
ban 25—30 millió lélekre rúgott; 80 nagy város volt, köztük
Cordoba a főváros, melynek népessége az egy milliót haladta meg.
De az egész félszigetet az arabok sohasem birták, egy csa
pat gót vitéz a Jerezi csata után a Kantáberi hegyek között
keresett és talált menedéket. Vezérök, a királyi nemzetségből
való Pelayo, ott az éjszaki hegyek ölében egy keresztény ki
rályságot alapított, melynek fővárosa elsőben Gijon, azután
Oviedo, utóbb Leon volt. E királyság 750 táján már a Dueróig
terjedt. Szomszédságában Navarra keresztény királyság támadt.
Nagy Károly 778-ban Barcelonát ragadá ki a mohammedánok
kezéből, 930 táján Kasztilla elvált Leontól, utóbb az alsó Duerónál
egy új grófság keletkezett, melyből azután Portugallia lett. Navarra
és Barcelona grófság egyes részeiből Aragon királyság keletkezett.
Ekként tehát a félsziget éjszaki részében sok apró keresztény állam
támadt. 1038 óta az arab emírség felbomlók és külön államokra
szakadt, melyeknek fővárosai Valencia, Toledo, Sevilla, Lisboa, Murcia, Granada voltak.
Évszázadokon át tartott a háború a spanyol keresztények és
mohammedánok között ; mindkét fél a vallás, a nemzetiség, az állami
függetlenség érdekében folytatta ; szent háborúnak tekintette, mely
a lángoló honszeretetet, az eszmékért való lelkesedést, a hősiesség
és a leventeség szellemét ébresztette és ápolta mind a keresztények
mind a mohammedánok kebelében ; a hősöket a költők és nép haza
fias énekekben dicsőitették. Vivari Diaz Rodrik, kit közönségesen
Cidnek neveztek, ama keresztény hős, kit a románczokban leginkább
dicsőitettek; meghalt Valenciában 1099-ben. Spanyolországban San
lago. Alcantara, Calatrava. Portugalliában Avis és Krisztus papi
lovagreudjei keletkeztek a mohammedánok leküzdésére. A kereszté
nyek nagyobb és nagyobb tért foglaltak; 1238-ban a mórok már
csak Granadát és Alicante környékeit birták. Az apró keresztény
királyságok lassankint két nagyobb birodalommá egyesültek : akasztillaivá és aragonivá. Az előbbi magában foglalta Okasztillát, TJjkasztillát, Aszturiát, Viszkaját, Leont, Galíciát, Estremadurát és
Murciát, az utóbbihoz Aragon, Katalonia, Valencia és Mallorca

tartoztak. Végre e két birodalom is egyesült azáltal, bogy Aragoni
Ferdinánd és Kasztillai Izabella házasságra keltek (1479-ben). Ez
után a keresztények egyesűit erővel támadták meg a mórok utolsó
birtokát, Granadát, s 1492-ben ezt is elfoglalták.
Ferdinánd nemcsak a mórok erejét törte meg végképen, hanem
a karok és rendek (Cortes), a nemesség és városok kiváltságait és
túlkapásait is megszegte, s birodalmát nemcsak Nápoly és Navarra
megszerzésével növelte, hanem az újvilágra is kiterjeszté, melyet
1492 óta Kolumbus és utódai fölfedeztek vala. O az abszolút monar
chiának vetette meg alapját; királyi hatalmát különösen az által
növelte, hogy magát a papi lovagrendek nagymesterévé tette ; továbbá
az úgynevezett szent pajtásságot (sánta hermandad) királyi városi
milicziává változtatta" s a hitnyomozó törvényszéket (inquisitio) is
újra felállította, mely nemcsak a mórokat, zsidókat és eretnekeket
üldözte, hanem azokat is, kik az abszolút királyság ellenei voltak.
Ferdinánd és Izabella egyetlen lányát és örökösét Johannát,
I. Miksa német császár fia, Fülep, vette feleségül, e házasságból
származik Károly, ki nagyatyja Ferdinánd halála után 1516-ban
Spanyolországot, I. Miksa halála után Németalföldet és Burgun
diát öröklötté, s végre mint V. Károly német császárrá is megvá
lasztatott. Ugyanakkor a spanyol conquistadorok Amerikában roppant
terűleteket foglaltak el, úgy hogy Károly méltán azzal dicsekedhe
tett, hogy birodalmában a Nap le nem száll.
Uralkodása alatt a spanyol monarchia hatalmának tetőpontját
érte el; fia és utódja, II. Fülep (1556—1598) még Portugalliát is
kapcsolta Spanyolországhoz, de a hanyatlás már az ő zsarnoki uralko
dása alatt kezdődött. Németalföld hosszas háború után kivivta füg
getlenségét, Portugallia 1640-ben szakadt el. Már I. Károly a váro
sok zendűlésének elnyomatása után (1521) majdnem korlátlan hata
lommal uralkodott, utódai minden állami és vallási szabadságot
elfojtottak, s az inquisitio hallatlan kegyetlenséggel dühöngött. A
mórokat és zsidókat kurták vagy száműzék, a legvállalkozóbb embe
rek Amerikába költözének, a folytonos háborúk is emésztgeték a
nemzet erejét. Tömérdek kincs özönlött Amerikából Spanyolországba,
mindazonáltal az ország szemlátomást elszegényedék és elnépetlenült, a nép sötét barbárságba sülyede. Az utóbbi uralkodók ügyefogyottsága sietteté az ország romlását.
A spanyol Habszburg ház utolsó fiú sarjadéka, II. Károly,
mind testileg mind lelkileg beteg ember volt. Halála után a spanyol
örökösödési háború ütött ki (1701—1714); utóvégre X I V . Lajos

franczia király unokája foglalá el a spanyol trónt, mint V. Fülep.
De az ország állapota a Bourbonok uralkodása alatt sem javult;
III. Károly.(1759—1788) miniszterei Aranda és Campomanes
ugyan a közfelvilágosodást igyekeztek előmozdítani, ámde törekvé
seik sikeretlenek voltak. IY. Károly (1788—1808) csak Godoy mi
niszter gyámoltalan eszköze volt, sajátfiávalFerdinánddal is megha
sonlott. Ekkor I. Napoleon mindkettőt lemondásra kényszeríté, s test
vérét Józsefet ülteté a spanyol trónra. De Napoleon ellen az egész nem
zet feltámadt. Iszonyú népháború tört ki. Napoleon személyesen siet
Spanyolországba, győzelmesen bevonul Madridba, az angolokat is ki
kergeti, mindazonáltal a lázadást le nem verheti. Nyilt csatákban győz,
a megerősített városokat is megvívja ; de az apró hadcsapatok folyto
nosan zaklatják és emésztgetik a franczia hadsereget, az ország alaku
lata nagyon is kedvez a guerillák szervezésének. A spanyol hazafiak
Cádizba gyülekeznek, ott egy alkotmányt szerkesztenek, melyet
1812-ben kihirdetnek, épen abban az esztendőben, melyben Napo
leon Oroszország ellen indul, hol szörnyű kudarczot vall. A spanyol
guérilla csapatok mind nagyobb bátorságot fejtenek ki, az angolok
ismét betörnek ; "Wellington herczeg keményen megveri a francziákat
Vítoriánál (1813). Napoleon új hadsereget küld Spanyolországba,
Wellington azt is visszaveri. Most VII. Ferdinánd foglalja el a spa
nyol trónt, 1814-ben
Ferdinánd legott eltörli áz 1812-diki alkotmányt, mindent
visszaállít a régi állapotba és kegyetlen zsarnok módjára uralkodik.
Az amerikai tartományok föllázadnak 1820-ban s változó szerencsé
vel folytatott háború után elvégre is kivívják függetlenségöket. Spa
nyolországban 1820-ban általános forradalom üt ki ; Ferdinánd az
1812-diki alkotmányra kénytelen megesküdni. De az európai hatal
mak Veronai kongresszusa az abszolút királyság helyreállítását ha
tározza el, a végrehajtással Francziaországot bizza meg. Csakugyan
franczia hadsereg vonul be Spanyolországba, majdnem ellentállás
nélkül egészen Cádizig nyomul elő, s helyreállítja a régi rendet. VII.
Ferdinánd megint korlátlan önkénynyel uralkodik ; kegyetlen boszút
áll a forradalom részesein s az alkotmányos szabadság hívein. Ha
lála után (1833.) új zavarok ütnek ki; önkényes intézkedései alap
ján hároméves leánya II. Izabella lép a trónra, a gyermek király
gyámja édes anyja Krisztina. De nagybátyja, Don Carlos, a lázadás
zászlaját tűzi ki s mint V. Károly a királyi czímet veszi föl, támasz
kodva Navarrára és a Baszk tartományokra. Igy 1833-ban a véres
polgári háború kezdődik, melyben Krisztina és Károly hivei változó

szerencsével harczqlnak egymás ellen. Végre 1840-ben Krisztina
hadai Károly embereit Francziaországba szorítják, s Navarra és a
Baszk tartományok II. Izabellának hódolnak meg. De Krisztina is
kénytelen lemondani a regensségről, helyét Espartero foglalja el ;
1843-ban az országgyűlés (cortes) a tizenhároméves Izabellát nagy
korúvá jelenti ki s 1845-ben új alkotmányt készít. Ezt is úgy, mint
az 1812-dikit, majd eltörlik, majd ismét helyreállítják; a pártoskodás nőttön nő, a tábornokok becsvágya és szeszélyei új meg új moz
galmakat támasztanak, a városokban pedig a köztársaság hivei sza
porodnak mindinkább. Izabella felette szeszélyesen uralkodik, az
elégületlenség és fejetlenség nőttön nő, végre ismét általános forra
dalom üt ki, melynek következtén a királyné 1868. szept. 30-dikán
Francziaországba kényszerül menekülni. Most ideiglenes kormány
támad ; a királyság és köztársaság hivei hevesen küzködnek egymás
ellen; az országgyűlés tüzes viták: után a monarchiát fogadja el
nagy szótöbbséggel (1869. május 21.). Királyt keresnek; végre
Amadeus, Aosta herczege, Viktor Emánuel olasz király másodszü
lött fia, elfogadja a koronát s 1870. decz. 30-kán a trónra lép. Ugyan
azon a napon, melyen Spanyolországban partra száll, decz. 13-dikán
meggyilkolják Prim tábornokot, ki a korona elfogadására rábeszélte
volt. — Amadeus becsületesen az alkotmányhoz hiven alkalmazkodva
igyekszik uralkodni ; mind hiába, a nemzet ragaszkodását nem tudja
megszerezni ; beleunván az uralkodásba, 1873. febr. 11-én lemond
s odahagyja Spanyolországot. Most megint a köztársaságot kiáltják
ki, de a pártviszályok mégsem lohadnak le ; a déli tartományokban,
kivált a népes kereskedő városokban, a hajthatatlanok (intranszigensek), az éjszaki tartományokban pedig Károly hivei, a karlisták,
lázongnak. Ekkor Castelar ragadja magához a diktátorságot, helyre
állítja a hadseregben a fegyelmet és szerencsésen harczol a déli tar
tományok lázadói ellen. De azalatt éjszakon a karlisták mind na
gyobb tért foglalnak, az országgyűlés pedig csak lanyhán támogatja
Castelart. Ez tehát lemond a diktátorságról (1874. jan. 2.). Ekkor
Pa via tábornok szétugrasztja az országgyűlést, és Serrano tábornagy
veszi át a kormányt. Végre a monarchia hivei Izabella fiát, Alfonzét,
híják meg a trónra; ez 1875. jan. 3. kiköt Barcelonában, mindjárt
a karlisták ellen fordul, kik Don Carlost, Izabella nagybátyjának
unokáját kiáltották vala ki uralkodóul mint VII. Károlyt. Ez 1876.
február 27-kén kénytelen a harcztért odahagyni és Francziaországba
menekülni, Izabella fia pedig mint X I I . Alfonzo bevonul Madridba,
hol a nép nagy lelkesedéssel fogadja.

Spanyolország lakosai, csekély kivétellel, egyazon nemzetiség
hez tartoznak. Navarrában s a Baszk tartományokban mintegy fél
millió

baszk

ember él; a Sa Moréna szurdokaiban s az Alpujarrák-

ban vagy 50,000

moriszko,

vagyis

modejare

maradt meg, kik az ara

bok származékai, s körülbelől 50,000 czigány van elszéledve az or
szágban.
A mostani spanyol nemzet alkotó elemei között az íbereknek
és rómaiaknak kétségkivűl nagy részök van ; hogy a nyelvre és ész
járásra nézve a román nemzetek közé tartozik, azt a rómaiak eltörölhetlen befolyásának köszönheti. A

germán népek közöl csak a

nyugati gótoknak volt annyi befolyásuk, hogy nyomai még most is
felismerhetők a spanyolok nyelvében, szokásaiban

és szellemében.

A

át

mórok és

keresztények

között

évszázadokon

elkeseredett

háború folyt, mindazonáltal békés érintkezések, keverődések, felszí
vódások is voltak köztük, s kivált a déli tartományok lakosaiban az
arab és berber elem világosan fölismerhető. Igaz, az inquisitio né
hány száz ezer, talán egy millió mórt elitélt halálra, rabszolgaságra
és számkivetésre * ) , ámde a nép nagy tömegének ereiben mégis sok
arab és berber vér kering. A

szerecsenek befolyásáról

a spanyol

nyelv is tanúskodik, mert benne mintegy két ezer arab törzsszó még
most is él, s ezek leginkább a magasabb míveltségre, a tudomá
nyokra, művészetekre és iparra vonatkozó fogalmakat fejeznek ki. A
torokhangok is az araboktól jutottak a spanyol nyelvbe, mely kü
lönben igen szép és hangzatos. Különböző táj szólásokra szakad, leg
szebb a kasztillai, mely az irodalom és a művelt körök nyelve.
A keresztények és mohammedánok között folyt küzdelem ide
jében a zsidók rendkivül elszaporodtak Spanyolországban ; hajlékony
természetüknél fogva mindkét féllel jó viszonyban igyekeztek ma
radni. Mind az anyagi mind a szellemi téren fő közvetítők voltak a
mohammedánok és keresztények között ; ők közvetítették a forgal
mat és kereskedést, ők szolgáltatták nekik a kölcsönös háborúra
szükséges pénzt, mindkét félnél ők voltak a kincstár közegei, melyek
a népet irgalmatlanul sanyargatták.
A mórok teljes legyőzetésé után rajok került a sor; akkor ellenök indítanak új keresztes háborút **) ; csak azok maradhattak
meg, a kik keresztényekké lettek.

Egyesek titokban

lappang

hattak az országban, de törvényes ótalmat csak a legújabb időben
*) 1609-ben vagy 600,000 mórt űztek ki az országból.
**) Már 1492-ben 800.000 zsidót száműztek az országból.

nyertek, mikor a spanyol kormány nyíltan és hivatalosan megen
gedte a letelepedést azoknak, kik Oroszországból kiűzettek.
Szerencsésebben jártak af gitanó-k, azaz egyiptomiak vagyis
czigányok. Őket nem bántotta $z inquisitió, mely annyi mórt, zsidót
és eretneket a tűzmáglyán végeztetett ki, a hermandad is csak úgy
bánt velők, mint egyszerű csavargókkal. A kóbor czigányok békében
élhettek sok helyütt, néhol állandóan letelepedtek és becsületes
munkával keresik élelmeket. De a többség most is nomád életet visel,
sőt a kóbor czigányok (viandantes) lenézik megtelepedett testvérei
ket. Különben a spanyol czigányok korántsem tisztavérüek ; gyak
ran megesik, hogy a czigány spanyol nőt vesz, de saját leányaiknak
ritkán engedik meg, hogy spanyolhoz menjenek feleségül.
Spanyolországot csak a folytonos háborúk olvasztották össze
egységes állammá. A mórok ellen való háború megkönnyítette, sőt
szükségessé tette a különböző tartományok egyesülését; az adta
meg a keresztény lakosságnak a hit és hazafiság egységét.
Az egyes tartományok különvált népeit csak a közös vallás s
az egyesűit erővel felszabadított közös hazához való ragaszkodás
tette egy nemzetté. Különben a félsziget természeti viszonyai koránt
sem kedveznek a központosításnak és egybeolvadásnak. Az óczeáni
és középtengeri lejtőségek, különösen pedig a partvidékek és belső
tartományok között oly nagyok a különbségek s oly erősek az ellen
tétek, hogy azok a félsziget történelmében újra meg újra nyilatkoztak ;
a partvidéki tartományok mindenkor hajlandók voltak elszakadásra s
mindig önállóságra törekedtek. Portugallia csakugyan különvált s
óczeáni helyzeténél fogva mai napiglan megtartotta függetlenségét.
A többi tartományokat azóta, hogy a mórok ellen való szent háború
megszűnt s ezzel egyszersmind az egyesítő szellemi kötelék elsza
kadt, leginkább csak a fejdelmi önkény, az erőszak és elnyomás tudta
öszetartani. A királyi kormány a papsággal szövetkezve elfojtotta a
szabadságot, elbutította a népet, elszegényítetté az országot, mind
azonáltal a tartományok különbségeit, önérzetes egyediségét mégsem
bírta eltörölni : a provinc'zializmus szelleme újra meg újra feléledt,
lázadások és polgári háborúk folyvást dúlták az országot.
A spanyol királyi udvar nagyon fényes volt, a legfeszesebb s a
legapróbb részletekig szabályozott élet uralkodott az udvarnál. A
külső szertartásokra és illemre különben is sokat ad a spanyol nem
zet. A királyi család gyermekei (»infante« és »infanta«) mintegy az
ország gyermekeinek neveztetnek, a trónörökös Aszturia herczege
czimét viseli. A sok rend közöl legjelesebb az Arany gyapjú rendje.

A nemesek száma felette nagy, 1787-ben 480,000-re rúgott a nőkön
és gyermekeken kivûl. Hidalgo annyi mint köznemes ; grande annyi
mint főnemes, mágnás. Az elsőrendű főnemesek a király jelenlétében
sem vették le a süveget.
Andalúzia és Galicia, Aszturia és Katalonia, Aragon és Kasztilla
lakosai külsejökre, viseletökre, erkölcseikre és szokásaikra, egy szó
val testi lelki tulajdonságaikra nézve annyira különböznek egymástól,
hogy bajos őket egy kalap alá fogni. Mindazonáltal valamint az
egyes tartományok természeti viszonyaiban a feltűnő sajátságok és
különbségek mellett bizonyos hasonlatosságokat is találunk, úgy a
külön tartományi néptipusok között is van hizonyos megegyezés, van
családi hasonlatosság.
Általában véve a spanyolok inkább kis, mintsem középtermetű
emberek, többnyire barna színűek és hajúak, fekete tüzes szeműek,
arányos testűek, éles szabású, szellemes arczczal. Felette élénkek és
mozgékonyak, de győzősek, minden nélküzéshez hozzátörődvék. Étel
ben, italban mértékletesek ; néhány olajbogyó, saláta és retek, ebből
áll a lovag tápláléka, ezt tartja egy régi spanyol közmondás. Testi
kitartásuk bámulatos ; azért a spanyolok, mint a történelem bizonyítja,
jeles katonák, csak jó vezéreik legyenek. Bennök a déli ember tüzes
természete az éjszaki ember szívósságával párosul, a nélkül, hogy
nekik oly bő táplálék kellene, mint ennek.
Lelki és erkölcsi tulajdonságaik szintén jelesek; fő jellemvoná
saik: a nyugodt elhatározás, kitartó bátorság és tántoríthatatlan
hűség. A magasabb körökben vannak olyanok, kik merőben hiúság
ból, kitüntetésért, vagy pénzért szolgálnak, s urat és pártot könnyen
cserélnek. De a nép embere híven ragaszkodik ahhoz, a kinek hűsé
get fogadott, s mig csak benne egy szikra élet van, legyőzöttnek nem
mondható. A fiú az apja nyomába lép s folytatja, a mit ez megkez
dett. Csakis a spanyol nép ezen jellemvonásából magyarázha
tók meg a mórok ellen hétszáz éven át folytatott hadjáratok, a
conquistadorok hódításai Amerikában, a Napoleon elleni küzdelmek,
s az évtizedek óta majdnem szakadatlanul meg-megujúló polgári
háborúk.
Meglepők azon ellentétek, melyek a spanyol nemzet jellemé
ben találhatók ; a kasztillai ember tulajdonságai : méltóságos maga
viselet (grandezza), zárkózott komolyság, fenhéjázó büszkeség és
gőg ; önérzetes büszkeség, ünnepies komolyság, többé-kevésbbé nya
kas önfejűség a többi spanyolokat is jellemzik, de a mellett nyájasak
és előzékenyek, barátságosak és vidámak is tudnak lenni. Gyakran

bőbeszédűek, csekély dologért a sallangos szavak egész árját öntik
ki, de mikor komoly ügy forog kérdésben, egyetlen szóval, egyetlen
mozdulattal beérik. Tagadhatatlan, hogy a spanyoloknak van bátor
ságuk, vállalkozási szellemök, hogy nemes elvekért, a hazáért, csa
ládért, vallásért tudnak lelkesedni ; hogy van bennök nagylelkűség s
hogy él bennök az egyenlőség érzelme. Ámde az ellenkező tulajdon
ságokat is megtaláljuk bennök, t. i. a lelki tunyaságot és gyávaságot,
babonaságot és tudatlanságot, a szív nyerseségét s a kedély elvadulását, a hajlamot a boszúállásra és kíméletlen elnyomásra. A spa
nyol ember minden dologba nagy tűzzel és szenvedélylyel kap, de a
miről azt hiszi, hogy meg nem másíthatja, azt teljes lelki nyugalom
mal eltűri; e tekintetben olyan, mint a mohammedán, valóságos
fatalista ; köpenyegébe burkolódzva, egykedvűen várja az események
lefolyását.
Ezen ellentétes jellemvonásokban kereshetjük a »spanyol
ügyek« (cosas d' Espana) gyakran meglepő fordulatainak és fejlődé
seinek nyitját.
Azon nagyságról és dicsőségről, melynek egykor a spanyol
nemzet örvendett, I I . Fülöp óta nagyon alászállt ; népes városai el pusztultak, virágzó ipara eltűnt, egykori gazdagságát szegénység és
nyomor váltotta fel. Az ország, mely a múltban Európának törvényt
szabott, a jelenben számot is .alig tesz az európai államok között. E
hanyatlásnak igen sokféle okai vannak.
A mórok ellen folytatott hosszú háború alatt a fejdelmek kényte
lenek voltak a tartományok jogait és kiváltságait elismerni, a városok
fejlődését és önkormányzatát előmozdítani. Mikor e háborúk szeren
csésen befejeztettek, a tartományok és városok érdekei csakhamar
ellenkezésbe jutottak az abszolutizmusra törekvő királyság érdekei
vel. Belső háborúk váltották fel a vallási háborúkat. A királyság
teljes győzelmet nyert, a városok és tartományok jogai és kiváltságai
eltöröltettek ; a pezsgő életet síri csend váltotta fel.
Ugyanakkor nyílt meg az Amerikába való út. A z újvilág fel
fedezése a spanyol nemzetre nézve valóságos szerencsétlenség volt.
A nemzet szine java Amerikába ment, az anyaország elnéptelenűlt.
A roppant ezüst és arany mennyiségek, melyek Amerikából az
anyaország kincstárába folytak, nemhogy gazdaggá tették volna az
országot, inkább a nemzet elszegényedését és erkölcsi hanyatlását
mozdították elő. Kéts'záz év alatt, 1500-tól 1702-ig az újvilágból
Spanyolországba bevitt nemes fémek pénzértéke 54 milliárd frankra
rúgott. Ezen óriási kincs, úgyszólván, az égből pottyant le, munka
lIUNFAT.Vr. E Q Y E T . FÖLDRAJZ. I . D É L - E U R Ó P A .
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nélkül szerezték meg, s a mily könnyen megszerezték, oly könnyen
ki is szórták. A munka, a termelés majdnem teljesen megszűnt, a
dologtalanság általánossá lett ; s mikor a kincsforrások kiapadtak,
az egész ország koldusbotra jutott.

II.
O- és Új-Kasztilla, Leon, La Mancha, Estremadura, a Sa Guadarrama, Sa
Moréna, a Duero, Tajo, Guadiana.

A Pirenéi félsziget középső nagy feltérségei az Ebro és Guadalquivir völgyei között terűinek el. Európa legmagasabb tömeges
emelkedései közé tartoznak ; a nagy félsziget közepén mintegy külön
kisebb félszigetet alkotnak, melyet köröskörül magasabb hegységi
öv határol. Együttvéve mintegy 210,600 • km. foglalnak el; e
nagy kitérjedésöknél, valamint központi helyzetöknél fogva arra
vannak hivatva, hogy a félszigeten kiváló, sőt uralkodó szerepet
vigyenek. Csakugyan onnan indult ki az egyes tartományok lassankinti meghódítása és politikai egyesítése.
Hegységek övezik a feltérségeket, de nemcsak külső széleik
hegyesek, hanem belsejükben is vannak magas hegy sorok. A Guadarrama hegyláncz, mely éjszakkeletről délnyugatra vonul, az egész
feltérséget két részre osztja, éjszakira és délire ; amaz jóval nagyobb,
mint emez ; az előbbi a Duero medenczéjét vagyis O-Kasztillát *)
és Leont, az utóbbi pedig Új-Kasztillát, La Manchát és Estremadurát foglalja magában; de a tartományok politikai határai nem vág
nak össze a természeti határokkal. Az Uj-Kasztillai feltérség nyu
gati részében egy kisebb hegysor a Tajo és Guadiana vízkörnyékeit
választja el egymástól.
A két nagy feltérség egészben véve keletről nyugatra lejtősödik, mint ezt a főfolyók iránya mutatja, de egyszersmind éjszakról
délre, a Kantáberi hegyláncztól a Guadalquivir völgye felé is ereszkedik. O-Kasztilla közepes magassága 700, Uj-Kasztilláé pedig
600 m. ; egyes fönsíkjaik azonban az 1200 m. is meghaladják.
Aránylag legmélyebben azon vidékek fekszenek, melyeket hajdan
nagy tavak foglaltak el. Ezen egykori édesvízi beltengerek kiterje*) Spanyolul Castilla la Vieja,
kapta e nevét a tartomány.

a gótoktól épített sok várról (Castello)

dése 76,000 • km. ; nagyon sokáig tarthatott, míg végre kiürültek,
mert a tavi lerakodásokból származó földrétegek vastagsága néhol
300 m.
Szép tájképekkel a Kasztillai feltérségeken ritkán találko
zunk. Egyes vidékeik ugyan mutatnak némi változatosságot, hol
völgyekkel vannak szeldelve, hol dombokkal behintve, de mind sík,
mind hápahupás területeik egészben véve nagyon egyhangúak, ko
morak, ridegek és barátságtalanok. A nagy síkságok többnyire hullámzatosak, meztelenek, szárazak; messze földön egyetlen élőfát,
egyetlen házat, egyetlen népesített utat nem látunk; csak itt-ott
pillantunk meg egy-egy viskót. Néhol helység mutatkozik, de házai
csak nyomorult, alacsony, fakószinű viskók, melyek alig ütnek el a
talajtól, igazi képei a rondaságnak és nyomornak. Búrgos és Valladolid között a rideg néma puszták, melyekre a Nap égető sugarait
árasztja, Afrika sivatagjaira emlékeztetik az embert, a kóbor életre,
a végtelen égre fordítják képzeletét, szivében a fáradság és bús
komorság leírhatatlan érzetét költik fel. E síkságok közepett, e
magányban és síri csendben megértjük a kasztillai nép rejtélyes,
rajongó természetét, királyainak lángoló hitét, költőinek ihletét,
szentjeinek mennyei elragadtatását, nagy templomait, kolostorait és
nagyszerű történelmét. *)
Éjszakon az O-Kasztillai feltérséget a Kantáberi hegyláncz
szegélyezi ; erről alább lesz szó. Azon hegyláncz legmagasabb cso
portja, a Pería Lábra, hosszan elnyúló hegygerinczeket bocsát,
melyek délkeletre vonulnak s a Duero medenczéjét az Ebróétól
választják el. E magaslatok a Reinosai fensíkot képezik, melyet a
közút és vasút 847 m. magasságban szeg, s mely az Ebro völgye
felé meredekül, a belső feltérségre pedig nagyon szelíden ereszkedik.
Pancorbónál nevezetes horpadás van; egy 37^2m. hosszú hegyhasa
dék, mint vadregényes nyílás, útat nyit az Ebro völgyébe. A Pancorbói hasadéktól keletre a több mint 1000 m. magas vízválasztó
elég szabályosan húzódik a Brujulai hegycsoportig, melynek egyik
(905 m.) hágóján át az út Burgosból éjszakkeletre a tenger felé
visz. A vasút is ott szegi a vízválasztót.
Burgostól keletre az Ocai hegyek mind magasabbra emelked
vén, a Sa de Demandához csatlakoznak, mely valóságos hegység,
kristályos maggal; legmagasabb csúcsa a San Lorenzo (2303 m.).
Hatalmas oldalágakra támaszkodik, úgy mint az odább délre eső
*) De Amicis : L ' Espagne, 84 s k. 1.

Urbion hegység (2246 m.). Ennek

déli oldalán két kis tó van (Laguna

negra és Laguna de Urbion), ezekből ered a Duero. A z

Urbion,

hegységhez alacsonyabb magaslatok csatlakoznak, melyek az

Alhama

völgyéig nyugatról keletre sorakoznak, köztük legmagasabb a

Cebollera

(2145 m.). A z odább délre domborodó

Sa del Madre

Sa
Soria

éjszakkeleti oldalán délkeletre vonul ; Jaray és Aranda között a

Montes de los Valeros

terjednek el.

A z Alhama és Jalon völgyei között a harmadik magas hegy
csoport emelkedik, a

Sa de Moneayo,

mely mint meredek gáttöltés

nyúlik el, hossza vagy 60 km. ; gerincze lapos, keleti lejtősége Aragonban hosszú és meredek, alsó felében erdős és forrásokban gaz

:

dag, nyugati oldala szelid, de kopasz és száraz ; főcsúcsa 2 346 ni.
magas. A Moncayói hegycsoporton túl a hegyláncz, melyet néme
lyek

Idubeda hegységnek

neveznek, egészen letörpűl ; helyét széles

földhátak foglalják el, melyek a közlekedést többé nem akadályoz
zák ; a Zaragozából Madridba menő vasút is azokat szegi. A Cebol
lera és Moncayo hegycsoportoktól délre a Duero
keleti szögletét egymással

medenczéjének

egyközű, kis hegy sorok foglalják el,

melyek miatt a folyó nagy kerülőt tesz dél felé.
A Duero és Tajo medenczéi közötti vízválasztó egészben véve
magasabb és szabályosabb, mint az, mely a Duerót az

Ebrótól

választja el. Soria és Siguenza között egy .rideg, magas, terjedelmes
földhát domborodik, melyen az Ebróval egyesülő Jalon s a Tajóba
ömlő Tajuna és Henares erednek. E magas vidéken a két feltérség
Összeolvad egymással;

ott tulajdonképeni hegység nincsen, csak

lapos földhullámok és kisebb-nagyobb völgyelések vannak. Osmától
délre a földhullámok lassankint hegysorokká duzzadnak fel, melyek
délnyugatra vonulván, mindinkább

kiszélesednek, magasabbra és

magasabbra emelkednek s azon hegylánczot alkotják, melyet főtag-

Guadarrama hegyláncznak,
ségnek neveznek. Ez nem egyszerű

járól

vagy pedig

Kasztillai választóhegy

hegysor, hanem egymáshoz csat

lakozó s egymás mellé sorakozó gerinczes hegységek összesége. Ittott magas lapályok szakasztják meg, de kisebb-nagyobb köz után az
emelkedési tengelyt megint más hegység folytatja. Oldalain számos
harántvölgy vonul le ; hosszanti völgyei közöl legnevezetesebbek : a
Lozoyai, Plasenciai és Alayoni.
Medinaceli környékén

néhány hegysor délnyugatra

vonul;

odább nyugatra alacsony földhátak (Altos) a Siguenzai fensíkot
éjszak felől kerítik be. Viszonylagos magasságuk csekély, noha ten
ger feletti magasságuk az 1200 m. meghaladja. Atienzától nyugatra

egy meredek, szaggatott hegysor emelkedik ; êz az Aylloni hegység ;
ettől délre a harangforma Pico Ocejon tornyosul (2064 m.), délnyu
gat felé pedig azon hatalmas gránitfal mered föl, melyet Somosierrának neveznek. Ennek csúcsa 2126 m. magas; nevezetes hágója
1428 m. Az út, mely rajta átvisz, a Duero melletti Arandától délre
törpe tölgybokrokkal benőtt magaslatok között s azután rideg mez
telen fönsíkon halad el ; a hegységen átkelvén, Buitragónak tart,
mely város a Lozpyai völgyben van. Ennek déli oldalát szintén vad
és szaggatott gránithegyek szegélyezik, melyek között legmagasabb

a Pico de Miel.

A Somosierrától délnyugatra a hegyláncznak főtagja, a Sa de
következik, mely épen Madrid látóhatárát keretezi
be. Éjszaki lejtőségét fenyvesek fedik, szaggatott gránit tetői job
bára meztelenek, déli oldalán az örökzöld tölgy (Quercus Ballota)
képez kisebb-nagyobb berkeket, de a szálas erdő ritka. A hegység
derekát novembertől márcziusig hó fedi, mely néhol nyáron át is
megmarad. A fő hegysort mind éjszaki, mind déli oldalán gránit
magaslatok kisérik. Legmagasabb hegycsomója a Pico de Penalara
(2404 m.) ; nem sokkal alacsonyabb a Cabeza de hierro ( = Vasfej).
Alacsonyabbak a meredek és hosszan elnyúló Cerro de los siete picos
( = a hét kúp csomója), a Col de Navacerrada (1778 m.), a Col de
Guadarrama (1,533 m.) s az Alto de Cierva (1,837 m.), mely a hegy
ség utolsó magas kúpja délnyugat felé. Ennél a hegyláncz két ágra
szakad ; az éjszaki nyugatnak tart, azután Avila térségét félkörben
övezi, helyenkint csak hosszúkás földhát, mégis az választja el egy
mástól a Duero és Tajo mellékvizeit. A déli hegyág magasabb és
szabályosabb alakú hegysor ; az Alberche mély völgye ketté vágja.
Ezen folyó a hegyláncz déli ágán tör át s a Tajóval egyesül, ellenben
a forrásaitól délre eredő Tormes az éjszaki hegyágon keresztül a
Duero felé siet.

Guadarrama,

Somosierrától nyugatra San Ildefonsóig egyetlen egy út sem
viszen át a hegységen. Azután két út következik, melyeken Madrid
ból Valladolidba és Segoviába lehet menni. Ezeket a spanyol kirá
lyok leginkább azért építették, mivel ott két kéjlakuk volt. Az egyik
San Udefonso vagyis La Granja ; oda a Manzanares völgyéből a
Navacerradai hágón viszen át az út ; VI. Ferdinánd építtette, annak
emlékére egy hegycsúcson oroszlán képszobrát állíttatta fel e felirat
tal : »A király legyőzte a hegyeket«. A másik hágó a Guadarramai,
amattól délnyugatra esik, a rajta átmenő út az Escorial királyi palo
tába visz. A vasút odább délnyugatra szegi a hegységet 1359 m.

magasságban s éjszaknyugati irányban kanyarodva Avilát érinti,
onnan pedig éjszaknak tart.
Az Albercbe völgyszorosától nyugatra a Sa de Gredos emelke
dik, mely a Sa Nevada és Pirenéek után Spanyolország legmagasabb
hegysége ; felette szaggatott oldalú, hasadékos gránit sziklafal, mely
kivált dél felé nagyon meredekül ereszkedik. Széles hátán havasi
legelők vannak ; lejtőin nagy görgetegkúpok vonulnak le, meztelen
csúcsai között a hó itt-ott nyáron át is megmarad, sőt egy kis jeges
is van, sziklás völgymedenczéiben apró tavak kéklenek. Legmasabb
csúcsa a Plaza del Moro Almanzor (2,650 m.). A hegység déli oldalát
a Tietar völgye határolja, mely Spanyolország egyik legszebb vidéke ;
la Fera-nak nevezik. Ennek éjszaki oldalán van Yuste kolostor, mely
ben V. Károly végső napjait töltötte.
A Sa de Gredos az Alberche völgyszorosától a Plasenciai
magaslatokig s a Tajo közelében fekvő Puerto de los Castanos-ig dél
nyugatra csap, ugyanezt az irányt Spanyolország azon vidékén a
többi hegységek és völgyek is követik. így az Alberche alsó völgye,
az éjszaki oldalát szegélyező kis hegysor, melynek neve Sa de S.
Vicente, s az ettől délnyugatra eső gránit fönsíkok ; a Tietar, Jerte
és alsó Alagon völgyei ; a Tras la Sierra hegysor, mely a Trampal
hegycsomó délnyugati oldalága ; a, Sa de Gata, stb.
Az utóbb említett hegység Salamancától délre kezdődik, az Ala
gon forrásvidékén ; onnan délnyugatra vonulván, Sa de Pena de Fran
cia nevét veszi föl ; végre délnyugati szakaszát különösen Sa de
Gatának nevezik. Ez egészben véve még vadabb és ismeretlenebb
hegység, mint a Sa de Gredos. Legmagasabb hegycsúcsa talán a Pe la
de Francia (1,7 34 m.). Ennek déli oldalán sziklás hegyekkel körülzárt
szurdokok és felette zord völgyek vannak ; ilyenek a Batuecasi és
Hurdesi, melyek úgy szólván egészen el vannak rekesztve a világtól.
Az Uj-Kasztillai föltérség keleti párkánya nem hegyláncz,
mint ezt némely földképek hibásan ábrázolják, hanem inkább töme
ges földduzzadás, melynek tenger feletti magassága 1000—1400 m.
E hatalmasan felpúposodott térségen csak apró dombok és gerinczek dudorodnak fel. De a folyóvizek mély völgyeket vájtak magok
nak, mert a nagy fönsíkot leginkább homok, agyag és mészkövek
alkotják, melyeket a víz könnyen megrág. Néhol a völgyek néhány
száz méternyi mélységre vannak bevágódva s meredek oldalaik szag
gatott hegyfalakhoz hasonlítanak. Az ily völgyektől keresztül kasul
szeldelt magasföld csakugyan olyan mint a hegyes vidék, i
Hegycsoporthoz hasonlít különösen azon vidék, mely Uj-Kasz-

tilla éjszakkeleti sarkát foglalja el s melyből a zápfoghoz vagyis
roppant fatuskóhoz hasonlító Muela de San Juan dudorodik ki ; e
hegy tömeg a szomszédos magaslatokkal együtt nevezetes folyóvízi
központ ; onnan folynak le a Tajo, Jucar, Guadalaviar s a Jalon
egyik főága, melyek különböző irányokban sugároznak szét. A Muela
de San Juan magassága 1610 m.,.az ettől éjszaknyugatra eső Cerro de
S. Felipe még valamivel magasabb, de a Sa de Albarracin s a Mon
tes Universales kúpjai jóval alacsonyabbak. A Cuenca környékén levő
mészköves magaslatok nagy kősó-telepjeikről nevezetesek. Leghíre
sebbek a Minglanillai sóbányák.
A felduzzadt főnsík Valencia partjaival egyközűen dél felé
húzódik s így a Tajo és Guadiana vizkörnyékeit azon folyóktól
választja el, melyek a Földközi tengerbe ömlenek. A vizvető vonal
hegységi jellemet csak ott ölt, hol a Guadiana, Segura és Guadalimar forrásai fakadnak. Ott a Sa Moréna hegyláncza kezdődik, mely
az Uj-Kasztillai feltérséget Andalúziától választja el. A Sa Moréna
( = Fekete hegység) tulajdonképen csak az Uj-Kasztillai föltérség
déli párkánya, éjszákról tekintve alacsony dombsornak látszik, ellen
ben délről tekintve vad és horgas hegyláncz képét- mutatja. Legin
kább palákból és homokkövekből áll, melyeken itt-ott különböző
kitódulási kőzetek törtek át, azért hegyei jobbára hosszan elnyúló,
laposan domborodott hátak és gömbölyded tetők. Az egész lánczolatot sűrű és mindig zöld bokrok fedik, nevezetesen szuharfélék
(Cistus ladiniferus és C. monspeliensis) ; az előhegyeken örökzöld és
paratölgyek olajfákkal váltakoznak. Némely vidéken, pl. Oordoba
környékén a babér, mirtus, eperfa, a vad olajfa, a terebint és pisztáczia s a pínia uralkodnak; a völgyeket kőris, éger, szil és jegenye
fák foglalják el, melyekre a vad venyige felkúszik ; a patakokat ole
anderek szegélyezik.
A hegy rendszer főlánczolata a Montieli mezőség déli oldalán,
a La-Mancha és Murcia határán emelkedő Sa de Alcarázzal kezdő
dik, mely éjszakkeletre csap ; éjszaknyugati oldalán a Guadarmeno,
délkeleti oldalán a Mundo völgye nyílik; az utóbbi a Calar del
Mundo hegysortól választja el. Ott találjuk az egész hegyrendszer
legmagasabb pontját, t. i. a Punta de Almenarát} mely 1800 m. A
Guadarmeno nyugati oldalán azon alacsony hegyhátak domborod
nak, melyeket különösen a Sa Moréna nevezete alá foglalnak. Ott
szegi a hegyrendszert a Madridból Andalúziába menő főút ; Santa
Cruzt s néhány más helységet elhagyván, a Venta de Cardenasnál
azon szakgatott sziklaszorosba fordul be, melyet Despenaperros-nsik

(azaz : dobd le a kutyákat, t. i. a hitetleneket) neveznek. Most a
vasút is ott megyén el. E völgyszoros tájképi szépségéről híres, de
nagy történelmi jelentősége is van, nagy szerepe volt minden hábo
rúban. Közelében volt 1212-ben a csata, melyben állítólag 200,000
mohammedán esett el. Magassága 745 m. Hajdan csak rettegve
jártak ott át a hegységen, mert a természet akadályain kivűl a ra
gadozó állatok és zsiványok is veszélyeztették az útat; 70—80 km.
távolságban egy házat, egy viskót sem találtak. A szép műutat csak
1779-ben építették I I I . Károly parancsára.
Ezen völgyszorostól nyugatra az alacsony hegyhátak nagy szé
lességben terjednek el s majdnem a Guadiana és Guadalquivir kö
zött való egész területet foglalják el. Részint kelet-nyugati, de
leginkább éjszak-déli irányban vonuló völgyek szeldelik. Egyes tag
jaik a Sa Madrona, Sa de A Imaden, los Pedroches, Sa de Cor doha,
Sa de los Santos, Sa de Belmez ; az utóbbinak legmagasabb kúpja
a Pelayo. Ezen vidék egészben véve fönsík, mely délfelé lépcsőzetes
fokozatokra van szeldelve ; a déli lapályról, kivált Cordoba síkságá
ról tekintve hegyes vidéknek látszik, de éjszakon oly egyforma és
egyhangú, mint a Manchai fönsík Albacete és Manzanares között.
A Sa de los Santos legmagasabb pontja 760 m., a Sierra de Cordobáé 466 m., a Pozoblancoé (los Pedroches) 503 m.
Az Alcudiai völgytől éjszakkeletre, LaMancha nyugati szélén,
a Calatravai mezők dombcsoportjai azért nevezetesek, mivel azok régi
kialudt vulkánok ; most a vulkáni működésről még csak a szénsavas
hőforrások tanúskodnak.
Odább nyugatra, a portugál határ felé a magaslatok összeviszszája valóságos tömkeleget képez ; gránit tömegek kitódulási kőze
tekkel, porfirral, szerpentinnel váltakoznak, mély, tekervényes völgyek
szeldelik, a folyóvizek a Guadianát, Guadalquirt, Odielt és Tintót
csak nagy kerülőkkel érik el. A Sa de Aracena, mely a Tintomelléki
bányavidéktől éjszakra esik, a Sa de Aroche, mely Portugallia
határához közel van, s a Sa de Tudia leginkább öltenek hegységi
alakot.
A Sa Moréna az Albacetei fönsíktól nyugatra a Guadiana
partjáig azon sajátsággal bir, hogy főemelkedési vonala seholsem
képezi a szomszédos folyóvidékek vizvetőjét. Nyugati szakaszán
maga a Guadiana is áttört s déli irányban tekervényes utat vájt
magának a tenger felé.
A fő vízvető egyremásra 20 km. távolságra esik éjszak felé
a hegyláncz főgerinczétől. A politikai határ, mely Andalúziát La

Manchától és Új-Kastillától választja el, többnyire még odább éj
szakra van.
Jóllehet a feltérség egészben véve keletről nyugatra lejtősödik, mégis a nyugati tartomány, azaz Estremadura korántsem sík
ság, hanem legnagyobb részt gránitos földhát. A gránit, gnájsz,
metamorf palák az egész területet foglalják el, mely a Sa de Gredos
és Sa de Gata hegységektől délre a Sa de Arochéig ér. Ä folyók át
szelték a sziklatömegeket s részint elhordták. A Guadiana és Tajo
között ugyancsak ily régi kőzetekből való hegysorok vannak, melyek
a két folyó völgyeivel egyközűen csapnak, a fönsík fölé egyremásra
500 méterrel emelkednek. Kelet felé a Toledói hegység ágazik el
(Montes de Toledo), nyugat felé, Estremadura és Új-Kasztilla ha
tárán, a JSa de Guadalupe emelkedik; végre Portugallia határán
még a Sa de San Pedro van. A Sa de Toledo legmagasabb pontja, a

Yilluercas, 1559 m.

A két föltérség folyóvizeinek koránt sincs oly jelentőségek,
mint vélhetnők, ha folyásuk hosszát tekintjük ; a félszigetnek több
mint felén kigyódzanak végig, a hajózásra még sem alkalmasak.
Egy az, hogy felső szakaszaik igen magas fönsíkokon folynak, s
hogy kanyargós, vadregényes völgyszorosokon át érik el csak a ten
gert ; más az, hogy vízállásuk felette változó, tavaszszal nagyon meg
áradnak, nyáron pedig majdnem egészen kiapadnak. Az utazó bámul
a magas és hosszú hidakon, melyeket útjában talál oly helyeken, hol
a kavics között alig lát egy csepp vizet. Sok kis folyóvíz csakugyan
teljesen kiszárad, mert a belső föltérségeken nagyon kevés az eső ; a
Kantáberi hegyláncz, Galícia és Portugallia hegységei felfogják az
Atlanti óczeán felől jövő párákat, s a levegő nyirkosságának legna
gyobb részét már elvesztette, mikor a feltérségekre jut. Madridban
az évi esőmennyiség csak 273 mm., Salamancában 320, Valladolidban 550 mm. ; az elpárolgás ellenben a levegő nagy szárazsága s a
feltérség erdőtlensége miatt felette nagy, Madridban évenkint 1.
métert tesz.
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A három fő folyó, t. i. a Duero, Tajo és Guadiana közöl az első
aránylag legbővebbvizű, mert környékén több az eső. Mind három
folyó erős munkát teljesített, áttörvén a föltérség párkányán, mély
medret vájt magának a tenger ' felé. Többnyire mellékvizeik is az
amerikai »canon«-okra emlékeztető mély völgyekben folynak.
A Duero (portugálul Douro, hajdan Durius) az Urbion hegyek
két kis tavából ered, majdnem Soriáig mély völgyben délkeleti, az
után déli irányban folyik. Almaraílnál hirtelen nyugatra fordul s

így az O-Kasztillai feltérséget majdnem a közepén hasítja; nagy
esése és sziklás partjai Arandáig tartanak, ott medrének magassága
810 m. ; Zamorán alúlig, hol 620 m. magasságban folyik, egészben
véve megtartja nyugati irányát, azután délnyugatra kanyarodik s az
Agueda torkolatáig Spanyolországot Portugalliától választja el.
Ezen délnyugati kanyargós darabja 90 km. hosszú, magas sziklafa
lak közé van szorítva ; a folyó egészen Tőrre de Moncorvóig, hol
alsó szakasza kezdődik, nagyon sebesen rohan. A Duero legnagyobb
mellékvizei jobbról : a Carrionnal egyesülő Pisuerga, mely éjszakról
délre folyván, a Kasztillai csatornát táplálja ; a Valderaduey s a vele
egyközű Esla ; balfelőli mellékvizei : a Cega, az Eresmával egyesülő
Adaja, a Salamancát érintő Tormes ; a Yeltes s az Agueda, mely
nek alsó szakasza Spanyolország és Portugálba határát jelöli meg
egy darabon.
A Tajo (portugálul Tejo, hajdan Tagus) a Muela de S. Juan
nyugati lejtőjén fakadó gazdag forrásból (Fuente de Abrega) ered,
elsőben éjszaknyugati irányt követ; s a Molina felől jövő Gáliéval
egyesül, azután nyugatra és délnyugatra fordul. A termékeny Alcarria lapályon áthaladván, Uj-Kasztilla pusztáját éri el ; ezen sza
kasza nagyon kietlen. Zavaros, gyakran veszteglő vize helyenkint
több ágra oszlik s a szürke vagy vörhenyes, egészen meztelen, márga,
agyag, gipsz és hömpölyökből álló dombokkal megrakott térségen
lomhán kigyódzik tovább. Partjait egy élőfa sem ékesíti, csak itt-ott
mutatkozik egy-egy zöld folt a gyéren elhintett helységek mellett.
De Aranjuez környékén, hol a Járama ömlik a Tajóba, dús erdőcskék és zöldelő rétek lepik el széles völgyét. Tóledónál regényes szikla
szoroson tör keresztül a folyó ; azután nyílt síkságon hömpölyög
tovább Talavera - de la Reynán alúlig, mely város előtt az Alberche
folyóval egyesül. Estremadurában megint gránitdombok között
folyik; ezeket Almaráznál magasabb hegyek váltják fel, melyeken
keresztül mély völgyszorosban tör át a Tajo. E hosszú és szűk völgy
szoros sziklás falai több mint 300 m. magasak. Ezt elhagyván, a
Tajo Estremadura jobbára tölgyesekkel fedett térségén kigyódzik
tovább Alcantaráig ; ott medrét egy darabon a Sa de Gata egyik
délre kiszökő nyúlványa szorítja össze. Rendes hajózásra csak alsó
szakasza Abrantestől kezdve alkalmas. A folyó számos hídja, közöl
leghiresebb az alcantarai, mely még a rómaiak idejéből való.
Bal oldalán vízkörnyéke nagyon keskeny, azért csak jobb ol
dalán vannak jelentős mellékvizei; ezek a következők: a Gallo, Jarama, Guadarrama, Alberche, Tietar, Alagon és Zezere ; az utóbbi

Portugalliában van. Köztük a Jarama és Alagon legnagyobbak. A
Jarama a Sa de Ayllon oldalán s a Somosierrai bagón eredő cser
melyek egyesüléséből támad, délnek tartván, jobbról a Penalaráról
lefolyó és szép festői völgyet öntöző Lozoyával, balról pedig a Henaressél egyesül. Ez a Siguenzai fönsíkon ered, Alcalá és Guadalajara
mellett folyik el s többi között az ezüstbányáiról nevezetes Hiendelaencina gnájsz fönsíkon át mély völgyszorosban lerohanó Bornovdt
veszi föl. A Jaramába ömlenek még : a Madridon átfolyó Manzanares s a Molinai fönsíkon eredő Tajuna.
Az Magon néhány csermelyből alakúi, melyek a Duero vizkörnyékén belül, a Salamancától délre eső fönsíkon kigyódzanak el ;
azután délnek tartván, balról a Jerfe'vel egyesül, mely a Sa del Pico
déli oldalán támad s a szép és népes Plasenciai völgyet öntözi. Az
Alagon egykori medrét Coriánál elbagyta, úgy hogy a rómaiaktól
az említett városnál épített szép híd most szárazon van.

A Guadiana (Anas) forrásai és felső folyása sok különösséget
mutatnak ; vizkörnyékének első erei a Cuencai fönsík déli oldalán
támadnak oly területen, melynek nincs határozott hajlása, melyen
a folyóvizek bizonytalanul ide-oda tévedeznek. Sőt oly sós állóvizek
is vannak ott, melyeknek lefolyásuk nincsen. Rendesen a Guadiana
forráspatakainak a Zancardt és Ziguelát tekintik, de az egymással
egyesülő két folyócska nyáron egészen kiapad, vagy a mocsárokban
vész el. A nép a Guadiana szemeinek (ojos) vagyis kútfejének azon
forrásokat tekinti, melyek Villarubia közelében néhány tisztavizü
tócsát képeznek, s folyvást tetemes vízmennyiséget szolgáltatnak.
Némelyek azt vélik, hogy ezen forrásokban a. Ruiderai patak buk
kan fel, mely fokozatról fokozatra rohanva néhány tócsát képez s
azután mocsárokban elvész. Azért Guadiana Altónak (felső G.) is
nevezik ; de Coello jeles spanyol geográfus kimutatja, hogy a Rui
derai viz száraz időben teljesen elpárolog, esőzéskor pedig az Ojos
de Guadiana vizétől éjszakkeletre a Zancarába ömlik. Ugyanezen
folyó a Guadiana hajót ( = alsó G.) is fölveszi, mely az Ojos de
Guadiana és Azuel egyesüléséből támad. Azután a folyó a Guadiana
nevét veszi föl. Ez Portugallia határáig egészben véve nyugatnak
tart ; erdőtlen rideg pusztákon hömpölyög keresztül lassú folyással,
nyáron többnyire átgázolható. Badajoznál délre fordul s nyugatra
hajló ívet ír le. Igy tör át a félsziget déli párkányán ; áttörési ívének
felső és alsó szakasza a két ország határát jelöli meg, középső sza
kasza Portugalliába esik.
A Guadiana mellékvizei mind jelentéktelenek ; közöttük legna-

gyobbak a Jabalon, Zujar és Ardila, melyek balfelől ömlenek beléje.
A Jabalon a Montieli fönsíkon bő forrásokból ered, a Calatravai
termékeny mezőséget öntözi. A Zujar a Guadalcanali hegyekről foly
le s a Serenai lapályt öntözi. Az Ardila a Bienvenidai fönsíkon ered,
nyugatnak tartván, az Aracenai medenczéből jövő Murtigát veszi föl
s Portugalliában Moura végvárnál szakad a Guadianába.
A két föltérség éghajlatának egészen földségi jelleme van ; a
tél kemény, a nyár pedig forró. A meztelen síkságokon végig nyar
galó szelek még fokozzák a mérsékleti szélsőségeket. Télben az éj
szaki szél uralkodik, mely a Pirenéi, az Urbion, Moncayo stb. hegy
ségek hómezőiről száll alá ; nyáron a déli szél (solano) még kelle
metlenebb vendég, mert elperzseli a növényeket s idegessé teszi az
embert. Onnan van, hogy a két Kasztilla városaiban a.z éghajlat,
kivált az idegenekre nézve, nagyon kellemetlen, sőt veszélyes. Mad
ridban az évi közepes mérséklet 14. ° C , de a legnagyobb meleg
40 °C, a legnagyobb hideg pedig —10 °C. A levegő ugyan tiszta, de
igen éles, s a közmondás szerint, a gyertyát ugyan el nem oltja, ha
nem az embert megöli. Más közmondás így jellemzi Madrid éghaj
latát : Három hónapig tart a tél s kilencz hónapig a pokol.
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A növények a feltérségek legmélyebb vidékeitől fel a hegysé
gek ormaseg természetesen különböznek, mindazonáltal a növényi
takaró egészben véve igen egyforma. Mindenütt a cserjés növények
uralkodnak. A Duero felső medenczéjében, valamint a Tajo és Gua
diana keleti fönsíkjain leginkább a kakukfű, levendula, roszmarin,
izsóp s más szagos növények díszlenek ; az éjszaki párkányon a veres
virágú hangák uralkodnak ; Cuenca magas hegyhátain az eszpartofű
foglal el nagy területeket ; Estremadura s a Sa Moréna hegyolda
lait kivált a szuharfélék lepik el, melyeknek fehér virágai tavaszszal
úgy borítják be a talajt, mint az új hó. A Burgos és Leon kö
zötti fenyéreket, valamint a Molinai, Cuencai és Barahonai fönsíkokat a medveszőlő (Arbutus Uva ursi, spanyolul gayubal) jellemzi.
Egyes vidékei a két feltérségnek nagyon termékenyek, hol
nemcsak a csicseri borsó (garabonzo), hanem a gabnafélék is dísz
lenek. Ilyen vidék az éjszaki feltérségen az, melyen a Carrion és
Pisuerga kigyódzik át (la tierra de Campos), hol a csekély mélység
ben levő földár táplálja a növények gyökereit. Ilyen az Alcarria
" íevű lapály, melyen a Henares fut át s mely nyugatra a Jaramáig
terjed. A Pancorbói és Burgosi hegysorok között elterülő Bureba
lapály is nagyon termékeny. Ez arról is nevezetes, hogy rajta egy
595 m. magas kialudt vulkán hegy emelkedik, melynek kráterét kősó

és tajtkő tölti ki. A hegy Poza de la Sálnál van. Más szárazabb és
partosabb vidékeken a szőlő és olajfa díszlik. így a Villahartai la
pályon a Calatravai és Montieli mezők között ; a Talaverai lapályon
Toledótól nyugatra az Alberche két oldalán ; Estremadura külön
böző vidékein. D e a két feltérség nagy része valóságos puszta, sőt
sivatag, melynek kavicsból, homokból, agyagból, márgából és sok
helyen gipszből álló talaja egészen meztelen vagy csak sós növénye
ket terem és egyedül legelőül szolgál. Ilyen puszta van Valladolid
tartományban a Duero, Adaya és Eresma között. Még nagyobb az
a puszta, mely Madridtól délkeletre Albacetéig s ezen túl terjed, s
mely L a Mancha nagy részét is elfoglalja.
Erdőt és berket még csak a hegységek oldalain láthatunk

;

magáról a feltérségről az erdei fák úgyszólván már egészen eltűn
tek, jóllehet a kasztillai tanács már a múlt század közepén bocsá
tott ki egy rendeletet, mely minden lakosnak meghagyja, hogy leg
alább öt fát ültessen. A z alsóbb vidékeken a gesztenyefák, de kivált a
tölgyfák teremnek ; az örökzöld tölgy, a paratölgy, a magyaltölgy
stb. az egykori erdők maradványai. Feljebb többféle fenyők nőnek,
Cuenca magaslatain, továbbá Avila, Segovia és Valladolid tarto
mányokban a Guadarramától

éjszakra eső homokos területeken

szintén fenyvesek vannak.
Igen nagyok azon területek, melyek most csak legelőül szol
gálnak, noha szántóföldek vagy erdők lehetnének. Roppant nagy
birkanyájak barangolják be a feltérségeket ; april elején elhagyják a
délvidéki legelőket Andalúziában, L a Manchában és Estremadurában s éjszak felé költöznek az országon végig; némely nyájak a nyári
hónapokat Segovia, Avila, Puerto de Bános hegységeiben töltik, má
sok a Cuencai fönsíkokig, sőt a Moncayo, Urbion és Kantáberi he
gyekig mennek; szeptember végén aztán oda hagyják az éjszaki
vidékeket s visszatérnek a déli legelőkre. Azon ide-oda való költö
zésre a törvény szerint 80 méter széles utat parlagon kell hagyni,
de a birkák nem maradnak meg a kijelölt úton, hanem jobbra-balra
is elszélednek s nagy kárt tesznek az illető birtokosoknak. Azelőtt
az ide-oda terelt birkák száma 4—5 millióra rúgott, s a nyájak egy
hatalmas, különös kiváltságokkal felruházott testületnek, az úgyne
vezett mestó-nak képezték tulajdonát. E testületet, melynek tagjai
a herczegi családok, más nagy urak és a főpapok voltak, csak
1836-ban törölték el. Most Estremadura birtokosai is megmívelhetik földjeiket, ha nem akarják legelőkűl hagyni.
Spanyolország merino birkái finom gyapjokért azelőtt nagyon

híresek voltak, de idő folytán elfajultak, s mostanában a legnemesebb
merino kosokat Franczia- és Szászországban tenyésztik. A két
Kasztillában sok szamarat és öszvért tartanak ; Leonban, Valladolidban és Estremadurában, a hol nagy tölgyerdők vannak, sok ser
tést tenyésztenek.
Nagy vad állatok csak a hegységek erdőiben vannak még. A
medve már nagyon ritka ; a farkas, hiúz, vadmacska, róka a Guadar
rama, Gredos, Gata erdőiben fordulnak elő ; a kőszáli kecske sincs
még egészen ksertva.
A két feltérség általán véve gyéren van népesítve, némely
vidéken egy • kméterre alig 13 lakos esik. Hajdan a népesség sok
kal sűrűbb volt, a Tajo és Guadiana völgyeiben, Estremadurában
több és népesebb városok voltak mint mostanában. Különböző okok
közreműködtek arra, hogy a földmívelés, ipar és kereskedés hanyat
lásnak indult s a népesség megfogyott. Nagy volt a hanyatlás nem
csak anyagi, hanem szellemi tekintetben is, a lakosok, kivált a félre
eső vidékeken terjes, tudatlanságba és barbárságba sülyedtek. Batuecas és Hurdes hegyi vidékek lakosairól azt állítják az utazók, hogy
még nem régen azt sem tudták, miféle vallásuk van.
A spanyol nemzet testi lelki sajátságai a két Kasztilla és Leon
lakosaiban találnak leghatározottabb kifejezést. A férfiak izmosak,
de szikárok, a nők jobbára karcsúk, s rajtuk különös természetes
kellem és báj ömlik el. Mindkét nembeliek túlnyomóan barna szí
nűek, hajúak és szeműek. Arczuk szikár, inkább hosszú mintsem
széles, álluk hegyes, orruk egyenes, homlokuk magas, szemök nagy,
szemöldökük iveit. Az estremaduraiak többnyire magas termetűek,
apró szikrázó szemökben bizonyos búskomolyság tükröződik. Általá
ban a kasztillaiak is mindig komoly, büszke és méltóságteljes maga
viseletet tanúsítanak ; szertartásosak s az illem szabályaihoz nagyon
ragaszkodnak, de a mellett jószivüek, udvariasok s másokban is
megbecsülik az emberi méltóságot, nem tekintve se rangot se vagyont.
Gazdag és szegény, előkelő és a köznép embere teljesen egyenlőknek
érzik magukat s minden fesz és elfogultság nélkül társalkodnak
egymással ; a köznép embere is megbecsüli magát, sohasem durva
és aljas, mindig tisztességtudó. La Mancha és kivált Estremadura
lakosai sokkal nyersebbek és együgyűbbek.
A két Kasztillában és Estremadurában, tehát azokban a
tartományokban, melyek uralkodásukat az egész félszigetre terjesz
tették ki s az új világ nagy birodalmait is meghódították, különböző
okokból leginkább fogyott a népesség, s az anyagi és szellemi mivelt-

ség is nagyon alászállt. A Sa de Guadarramától éjszakra eső tájakon
háromszáz év előtt sok népes és iparos város volt ; Avila, Medina del
Campo, Segovia gyapjú szövetei egész Európában hiresek voltak ;
mondják, hogy magában Segoviában 34,000 munkás volt a gyárak
ban ; Búrgosban és Arandában is virágzott az ipar és kereskedés ;
Medina del Rio Seco vásárjai oly népesek voltak, hogy Kis-Indiának
nevezték. Estremadurából kerültek a nagy hódítók és felfedezők,
Cortes és Pizarro és mások. Salamanca egyeteme az erények és
tudományok anyja gyanánt dicsőíttetett. Most sok helyütt pnsztaság
és néma csend van ott, hol hajdan pezsgőélet volt.
A z elhagyatott és elnépetlenült vidékeket Gralicia, Aszturia, a
Baszk tartományok, Aragon, Katalonia, Murcia, Valencia és Anda
lúzia szülöttei foglalják el, s kivált Madridra nézve általában azt
mondhatjuk, hogy az éjszaki tartományok és a Baleárok gyermekei
az anyagi munkát, a déli tartományok emberei pedig a szellemi mun
kát végezik.
Spanyolországban igen számosak a várakkal és kerítőfalakkal
megerősített helységek, de nagy város aránylag kevés van. A városok
általán véve kétfélék, t. i. vagy »ciudades« vagy » villas « ; az előb
biek rendesen a népesebbek és régibbek, de nem mindig, maga az
ország fővárosa, Madrid, csak » villa «. A falusi helységek »lugares«,
»aldeas«, »pueblos« ; az előbbiek rendes, összefüggő, az utóbbiak
szétszórtan épített helységek. Nagyon számosak az elszórt magános
majorok, tanyák (cortijos), lakóházak (caserios), nyaralók (quintas)
és csárdák (ventas).
A két Kasztillában az 5000 lelket számláló helységek csak
gyéren vannak elhintve ; legnevezetesebbek azok a városok, melyek
rövidebb hosszabb ideig az uralkodók székhelyei voltak.
Az

első jelentős város, melyet a keresztények a móroktól

visszafoglaltak

Leon volt;

neve a latin »legio«-ból lett, mert ott

tanyázott a »legio septima gemina«. Mint az első nagyobb királyság
fővárosa gyors virágzásnak indult, utóbb megint hanyatlott, mikor
az uralkodók máshova költöztek, s mostanában egykori fényét csak
nagyszerű székesegyháza, számos tornya s néhány más középülete és
rovátkos kerítőfalai hirdetik. Lakosainak száma 11,500.

Astorga,

Leontól délnyugatra, a rómaiak idejében fényes város,

Asturica Augusta, volt, a középkorban is virágzott még, most egé
szen jelentéktelen, lakosainak száma csak 4,500 ; rovátkos, vastag
kőfalai még a rómaiak idejéből valók.

A Duero mellett Toro és Zamora fekszenek, mindkét város
magaslaton épült, a középkorban Toro népes és nagy város volt,
most csak 7,800 lakost számlál ; Zamora szintén nagyon komor vá
ros, 13,600 lakossal.
Salamanca (hajdan Salmantica) szép vidéken a Tormes mel
lett épült, részint magaslaton, részint a lapályon, sok toronynyal és
más díszes épülettel, de sötét girbe görbe, szűk utczákkal. A Palenciában 1209-ben alapított tudományegyetemet 1239-ben tették át
Salamancába, hol annyira felvirágzott, hogy hire egész Európában
elterjedett ; volt idő, mikor lakosainak száma 200,000-re, az egyetemi
tanulóké 8000-re rúgott, most amazok száma 18,000, emezeké vagy
500. Nevezetes a pompás, 17 kőivből álló római hid, 'melyet Trajan
építtetett a Tormesen.
Dél felé ugyancsak a Tormes mellet Alba fekszik, a róla elne
vezett berezegi család ősi fészke. Bejár odább délre hegyes vidéken
van, szintén hires berezegi család származik onnan.
Ciudad Rodrigo, közel a portugál határhoz, meg van erősítve,
6,900 lakossal.
Palencia, a hajdani Pallantia, nagyszerű székesegyházzal,
jelentős forgalommal, 14,500 lakossal. Közelében több bővizű fo
lyócska a Pisuerga medrében egyesül, egyszersmind a szomszédos
állomáson, Venta de Banos-nê\ a vasutak találkoznak, melyek Galíciából, Aszturiából, Santander és Bilbaóból meg Francziaországból
Madridnak tartanak. Forgalma és ipara azért új lendületet vett.
Ellenben Medina del Rio Seco, mely egykor a kereskedés központja
volt, most mindinkább pusztul; a Seguillo mellett fekszik. — Valladolid, az arabok idejéken Belad Ualid, szintén sokat vesztett egykori
nagyságából; a »nemes« és »gazdag« városnak vagy 100,000lakosa
volt, mikor a spanyol királyok ott székeltek s az udvar körébe jeles
költők, művészek és tudósok gyülekeztek. Most is mutatják még a
házat, melyben Cervantes lakott, s azt, melyben Kolumbus meghalt.
Fő utczáit ugyan még most is élénkítik az egyetemi hallgatók és az
utazók, de mellékutczái ki vannak halva. A város legszebb köztere a
Plaza Mayor, melyet oszlopos folyosó vesz körűi, hol a heti vásárok
tartatnak; a Campo Grandét 15 kolostor és templom veszi körül. A
királyi palota a pusztulás képét mutatja ; vele szemben fekszik az a
kolostor, melyben Torquemada lakott, ki, mint mondják, 100,000
eretneket itélt el s 8,000-et közölük kivégeztetett. — Ujabb időben
számos gyár keletkezett Valladolidban, s népessége ismét növeke
dett ; most meghaladja az 52,000.

Nem messze délnyugatra, ott, hol a Pisuerga a Dueróba öm
lik, Simancas várkastély fekszik, melyben Leon és Kasztilla gazdag
levéltárait őrzik.
Búrgos, O-Kasztilla fővárosa egykori fénye még inkább elho
mályosodott, mint Valladolidé. A város az Arlanzon jobb oldalán,
8 1 9 m. magasságban, egy hegy körűi terjed el félkörben; a hegyen
egy vár van. Messziről tekintve szép képet mutat, de belseje nem
felel meg a várakozásnak, rendetlenül van építve szűk és görbe
utczákkal, jeles épülete is kevés van, házai leginkább a X V I I . szá
zadból valók. De van Búrgosnak egy sajátsága, mely neki bizonyos
eredetiséget kölcsönöz ; t. i. a tarkabarkaság. Házai veresre, sár
gára, kékre, szürkére, narancsszínre stb. vannak festve s mindenféle
tarkabarka díszitményekkel kiczifrázva. A kapuk, erkélyek, rácsok,
pártázatok stb. mind meg vannak festve. De e furcsaságon kivűl
más kincse is van Búrgosnak s arra csakugyan büszke lehet; ez
t. i. székesegyháza, mely egyike a legnagyobb, legszebb és leggaz
dagabb keresztény templomoknak. Az egész roppant nagy épület és
a külsejét meg belsejét ékesítő tömérdek sok szobrászati mű olyan,
mint egy drágakő. Csúcsíves stílben épült a X I I I . században. Három
hosszú hajóra van osztva, melyeket a középen a negyedik hajó
keresztben szeg ; ez a chorust a főoltártól választja el. *) A főoltár
és chorus közötti hely fölött egy magas kupola van. A homlokzat
két oldalán egy-egy felette sugár torony nyúlakodik fel, a roppant
nagy tetőt számos toronyka és oszlopka ékesíti. Híresek a templom
ban őrzött ereklyék is ; egy kápolnában Krisztus képét őrzik, mely
minden pénteken vérzik, s mely részben ember bőrével van bevonva.
Egy ócska faládát is mutatnak, melyet állítólag Cid, a hires nem
zeti hős arany helyett homokkal megtöltött s azután egy zsidónak a
tőle kölcsön vett pénzért zálogba adott. Búrgos népessége 3 0 , 0 0 0
lélekre rúg. A város környékén néhány hires kolostor van : La Car-

*) A spanyol székesegyházak egyik sajátsága, hogy azok kellő közepén
egy fedő nélküli kápolna van, melynek szélessége akkora, mint a főhajó, hossza
pedig a templom nagyságához van arányosítva. Az oltár felőli része nem fallal,
hanem csak rostélyzattal van bekerítve. A főajtó felőli része közönségesen fal,
melyet jeles faragványok vagy díszes oltár ékesítnek. A belépő ezt a falat látja
legelőbb. A káptalan kara a középső kápolna mögött van, tehát szintén a tem
plom közepén. A spanyol templomokban nincsen sem pad, sem szék, csak a
püspök és káptalan számára vannak szépen faragott székek. Az ablakok arány
lag igen kicsinyek, azért a templomok sötétek, úgy hogy bennök olvasni
alig lehet.
IJUNFAT.VY.

FGYET.

FÖLDRAJZ.

I.

DÉL-EURÓPA.

41

tuja de Mirafiores, las Huelgas, San Pedro de Cardena; ebben Cid
van eltemetve.
Búrgostól dél felé Lerma és Aranda kis városok vannak, az
utóbbi a Duerónál ; odább délkeletre Osma s ettől éjszakkeletre
Soria. Az utóbbinak környékén a rómaiak elleni, hőslelkű védelmé
ről hires Numantia némi maradványait mutatják.
A Duerófól délre O-Kasztillában Medina del Campót találjuk,
mely hajdan népes város volt, most jelentéktelen; továbbá Avilát,
mely soktornyú kőfallal kerített, nagyon sötét és komor város, egé
szen olyan még, mint a X V . században volt ; székesegyháza igen
nevezetes építmény, szintén olyan, mint egy vár. Ej szaknyugat felé
Segovia esik, mely az Eresma és Clamores völgyei között feldombo
rodó fönsíkon épült ; rovátkos és tornyos kőfallal van kerítve, majd
nem olyan, mint Avila, útczái görbék, szemetesek és nagyon egye
netlenek. Legnagyobb nevezetességei az igen szép székesegyház, s a
római időből való felséges vízvezeték, mely egymás fölé épített
nagyszerű kőivekből áll s a Bio Frio vizét 1417 m. távolságból a
völgyön át a városba vezeti. A város posztógyárai is híresek ; lako
sainak száma 11,300. Vele szemben egy meredek kősziklán az arab
királyok palotája, az Alcázar áll, mely 1862-ben nagyrészt leégett.
Segoviától délre San Ildefonso városka fekszik 1266, m. ma
gasságban, hol a nyár mindig hűvös. V. Fülep 1716-ban az ottani
királyi palotát építtette a versailles-inak mintájára, parkkal és víz
művekkel ; La Granjának is nevezik a palotát. Most üveg- és tükör
gyár van benne.
Sokkal híresebb azon királyi palota, melynek neve San Lorenzo
el Beal de la Victoria, közönségesen pedig Escorial. II. Fülep épít
tette 1563—1584-ig Sz. Lőrinc? tiszteletére, hálából a Saint Quen
tin mellett 1557-ben kivívott győzelemért. Sz. Lőrincz, a legenda
szerint, tüzes vasrostélyon halt meg ; azért Fülep a palotát vasrostély alakjára építtette. Ez a világ egyik legnagyobb gránit építmé
nye, hossza 240 m., szélessége 188 m., van benne 22 udvar, 17
keresztfolyosó, néhány kert ; a külső kerítőfal hossza 2500 m. Az
egész építmény egy roppant nagy négyszög ; a négy saroképület a
rostély négy lábát ábrázolja, a harántos épületek az udvarokat fog
ják be s a rostély rúdjait, a két oldalt hosszan elnyúló épületek a
királyi teremeket s a szerzetesek czelláit foglalják magokban s a
rostély kereteit, végre a templom a rostély fogóját ábrázolják. Leg
nagyobb díszszel mind kivűl, mind belül a templom van építve.
Nagyszerű és pompás sírboltjában a királyok és királynék I. Károly-

tói VII. Ferdinándig vannak eltemetve. Gazdag könyvtár is van a
palotában, de a képtárból a legbecsesebb képeket Madridba vitték.
Az Escorial, mely palota, kolostor és királyi temetkező, bámulatos,
óriási épület, aggasztó, szívszorongató benyomást tesz arra, ki töm
kelegszerű belsejét látogatja, II. Fülep szelleme kisért benne.

Madrid, az ország fényes fővárosa Uj-Kasztilla sárgás vörhe
nyes, hullámzatos térségén épült, a Manzanares folyócska keleti
oldalán. Több mint 660 m. magasságban fekszik a tenger felett,
tehát magasabban, mint Európának minden más nagy városa. —
Először 933-ban említtetik Mahndib vagyis Mazerit neve alatt,
akkor kis falu volt árnyas erdő közepett, melyben az arabok szar
vast, vaddisznót és medvét vadásztak. Sokáig jelentéktelen helység
maradt, de a X V . század végétől fogva a királyok gyakran megfor
dultak benne s néha az országgyűlés is ott volt. Végre 1561-ben
II. Fülep végképen odahagyá Valladolidot és Toledót, melyek az
előtt voltak a királyok székvárosai, s Madridba költözék, mely nyilt
és kietlen pusztaságon fekszik, s melynek éghajlata is kellemetlen.
A király és udvara talán azért választották székhelyül, mert polgá
rai nem vettek vala részt a fölkelésben, melyet Toledo s a többi
városok I. Károly idejében Padilla vezérlete alatt támasztottak.
Igaz, hogy fejedelmi önkény tette Madridot az ország főváro
sává, ámde az is igaz, hogy az egyesített Spanyolország fővárosává
csakis oly város lehetett, mely, mint Madrid, a Sa de Guadarrama
déli oldalán, az ország kellő közepén van, és mindenesetre kényel
mesebben nyujtózkodhatik és terjeszkedhetik, mint a meredek kőszálon szorongó Toledo. Azért III. F ülep. kísérlete nem sikerült, ki
megint Valladolidba tette át székhelyét. Madrid, mint a királyok s
az ország központi főhatóságainak és intézeteinek székhelye, gyors
virágzásnak indult, hamar épült, mindenféle közintézetek, iskolák,
muzeumok keletkeztek benne, ipara és kereskedése is nagy lendüle
tet vett. Csakhamar lakosainak -számával túlszárnyalta az ország
többi városait, s végre a kebeléből szétsugárzó közutak és vasutak
hálózatánál fogva az ország forgalmának is központjává lett.
Madrid új város, régi emlékszerű épületekkel, jeles templo
mokkal korántsem dicsekedhetik, e tekintetben olyan, mint Buda
pest. Nincsenek igazán szép és nagyszerű palotái, nincsenek művé
szeti emlékei ; de vannak széles, tiszta, derűit, jól locsolt és jól kivi
lágított útczái, melyeket csinos házak szegélyeznek s mindenféle
nagyságú és alakú ültetvényekkel, szökőkutakkal és szobrokkal éke
sített közterek megszakasztanak. A város homok- és gipsz-dombo41*

kon éjszak-déli irányban hosszan elnyúló szabálytalan négyszegben
terűi el, téglából épített kerítőfalának hossza 12 km. Főutczái kelet
nyugati irányban szegik, köztük legszebb a Calle Mayor, mely nyu
gaton a királyi palota közelében kezdődik, s onnan kelet felé húzó
dik a Puerta del Soi nevű köztérig ; onnan a Calle de Alcalá foly
tatja, mely a szép Alcalái kapuig ér. A 40 köztér közöl leghíresebb
a Puerta del Sol ( = a Nap kapuja), mely hajdan a város keleti
végén volt, most pedig majdnem a közepén van. A mi Velenczében
a Sz. Márk tere, az Madridban a Puerta del Soi. Az félkör-alakú
nagy tér, melyet magas épületek környékeznek, melyre tíz nagy és
népes útcza szolgál. Nem közönséges piacz, hanem, mint De Amicis
mondja, egyszersmind terem, séta, színház, akadémia, kert, vásártér.
Hajnal hasadtától fogva éjfél utáni egy óráig telve van ülő és járó
kelő sokasággal, s a kocsik tolongása oly nagy, hogy az ember bele
szédül. Ott találkoznak a kereskedők és üzlet emberei, a demagó
gok, az elbocsátott tisztviselők, a nyugalomba vonult aggastyánok,
a fiatal piperkőczök ; ott alkudoznak, politizálnak, szerelmeskednek,
sétálnak, újságot olvasnak, lesik adósaikat, keresik barátjaikat, ter
vezgetik a kormány ellen való tüntetéseket, koholják a hamis híre
ket, melyek azután az országon végig járnak, s gyártják a város
pletykáit. Az élénkség, a lárma, a zaj, a tolongás oly nagy, milyent
csak egy gondtalan vidor nép kebelében a gyönyör láza támaszthat.
A királyi palota a város nyugati oldalán V. Fülöp idejében
(1737-ben) épült egy meredek dombon a Manzanares fölött; igen
nagy négyszögletű* épület, mindegyik oldala 150 m. hosszú. A park
a folyóig terjed. A régi királyi palota, a »Buen Betiro« a város
keleti oldalán van, a Prado mögött, most tüzérségi laktanyául és
tüzérségi múzeumul s a topográfiai hivatal székhelyéül szolgál.
Madrid legszebb sétabelye a Prado. Ez a város keleti oldalán
van, vagy 2 km. hosszú. Az előkelő világ leginkább azt a részét
látogatja, mely az Alcalái kaputól délre a Carrera de San Hieronimóig ér. Két végén egy-egy nagy szökőkút van ; az egyiket Kübéle
roppant képszobra ékesíti, a másikat Neptune. A séta azon szaka
szát a Prado szalonjának nevezik. Itt találkoznak Madrid szép urai
és hölgyei, mindazok, kik láttatni és tetszelegni akarnak ; nyáron
esti 9 órától éjfélig, télben délutáni 2-től 5-ig az egész séta hemzseg
a néptől, középen a gyalogosoktól, oldalt a lovasoktól. Ur és mun
kás, selyemruhás hölgyek és szolgáló lányok egymás mellett men
nek, hanem a legkisebb kihágás, szemtelen magaviselet, durva kife
jezés nélkül, — jegyzi meg Zádori. A sétahely Neptun kútján túl

még jó messzire terjed dél felé, más fasorok, szökőkutak, szobrok
váltják fel egymást egészen az Atochai hires kolostorig és Boldog
ságos Szűz templomáig. S az ellenkező oldalon, a Kübéle kútján
túl, a séta még hosszabbra nyúlik ; jobb felől Salamanca mosolygó
külváros terül el, balra kis paloták, villák, színházak és mulatóházak
váltják fel egymást ; amabban a gazdagok, a képviselők és költők
laknak. Tíz séta is van ott, s egyik szebb a másiknál ; külön u t a k 
kal a gyalogosok, a lovasok, a kocsik számára. A Pradóval össze
függ az új séta (las Delicias), mely a Manzanares csatornája felé
visz. A folyócska gyepes szigetein is vannak mulatóhelyek.
Madrid tehát a sétahelyekre nézve talán első város a világon,
de a színházak tekintetében is túltesz sok fővároson. Az operaház s
néhány más színház igazán nagyszerű és fényes. Igen nagy a czirkus is, melyben a bikaviadalok *) tartatnak ; az a város keleti olda-

*) A bikaviadalok a spanyol nemzet sajátságos, igen kedvelt mulatságai
közé tartoznak, leginkább a nyári hónapokban tartamnak vasárnapokon ; min
den tartományi fővárosban vannak nagy kerek czirkusok ; alsó emeletök több
nyire téglából épült, felül pedig deszkából vannak összetákolva s nincsenek be
fedve. A küzdőteret vagy 2 m. magas erős deszkafal övezi, e körül 2—3 m.
széles folyosó van s e mögött kezdődnek "a nézők padjai. Ezek egymás fölött
emelkednek 16 — 18 fokozatban körben futva, kartámasz nélkül, sűrűn egymás
mellett ; ez üléssorok után még néhány fedett fokozatsor következik, s ezek
fölött vannak a kényelmesebb páholyok, melyekben az előkelők foglalnak
helyet. A páholyoktól balra a zenekar, johbra a torerók (bikavívók) vagyis a
quadrilla (a bikavívók négy osztálya) foglalnak helyet, szemben ezekkel a kis
kapu nyílik, melyen a bikát a körbe eresztik. A melléképületekben vannak a
bikaketrecz, a kórház, a helyiségek, hol a viadalhoz szükséges fegyvereket és
egyéb szerszámokat őrizik. A bikaviadal quadrillája a picadorok,
derillerók s az espadák

chulók, ban-

osztályaiból áll. Valamennyien rikító szinű kelmékből

való czifra öltözetet viselnek. A hegyi legelőkön nevelt vadbikákat a viadal
előtti este zárják a sötét ketreczbe, ebből eresztik a körbe, harsogó zeneszó, a
néző sokaság zajos kiáltozása fogadja ; elsőben a rosz gebéken ülő picadorok
szállnak síkra a bikával, hosszú lándzsával szurkálják, mikor feléjök rohan, s
minden módon ingerlik. Miután a bika néhány picadort kivetett a nyergéből s
néhány leroskadt lóval elbánt, a banderillerók támadják meg lobogós nyilaik
kal. Ha azután a bika annyira meg van sebesítve és felbőszülve, hogy senki
sem mer többé feléje közeledni, akkor trombita jelre megjelenik egymagában
az espada vagyis matador, ki addig zaklatja a bikát, mígnem ez fejét mélyen
lehajtva a halálos.döfésre készül ; e pillanatban a matador a bika nyaka tövébe
döfi a kardját. — Azután a második és harmadik bikát eresztik be ; s a viadal
újból.kezdődik, melynek minden fordulatát a nézők á legnagyobb érdeklődéssel
kisérik ; az ügyes és bátor matadort nagy kitüntetésekben részesítik. — A bikaviadal barbár, de férfias mulatság, az idegenek is hamar megkedvelik. (Lásd ;

Ián a Pradón túl, Salamanca külváros végén van; 10,000 néző fér
el benne.
Gyűjteményei közöl leghíresebb a múzeum, melyben a leg
jelesebb spanyol, olasz, németalföldi, német stb. képírók festményeit
magában foglaló képtár van. Nagyon gazdagok a többi muzeumok
is, t. i. a fegyvertár, a hajózási, tüzérségi, régészeti, természettudo
mányi muzeumok. A tudományos intézetek közöl a tudományegye
tem említendő.
A város népessége 1847-ben 281,170, 1877-ben 397,700
lélekre rúgott.
Madrid környékén királyi kéjvárak: Casa del Campo, mely
nyugat felé, mindjárt a Manzanaresen túl esik ; Florida, mely a
várostól keletre van ; Zarzuela éjszaknyugat, El Pardo éjszak felé
esnek.
De a sétahelyeken, vadaskerteken és kéj várakon túl mindjárt
a népetlen sülevényes pusztaság kezdődik, s Új-Kasztilla többi váro
sai közöl csak Alcalá de Henares, Guadalajara, Aranjuez, Ocana,
Toledo és Talavera de la íteina érdemelnek említést.

Alcalá csinos, nyájas kis város, Cervantes, Don Quixote *)
szerzőjének szülőhelye, a Ximenestől 1489-ben ott alapított egyete
met Madridba tették át ; lakosainak száma 12,300. Guadalajara
komor, kellemetlen város, posztógyárakkal, 8,600 lakossal ; Molina
a Gallo mélyen bevágódott völgyénél, magas fensíkon, ószerü, falak
kal kerített kis város ; környékén rézbányák vannak.
Aranjuez,

Madridtól délre van, a Tajo és Jarama egyesülésé
nél, egészen szabályosan épült város, fasoros utczákkal s 8,200
lakossal. Híresek az ottani királyi várpalota, melyet II. Fülep épít
tetett s a nagy kertek és parkok, melyekben magas fák, szil, kőris,
hárs, tölgy és bokrétafák díszlenek és árnyékos lugasok a forrósá
got enyhítik. A spanyol királyok a tavaszi hónapokat szokták vala
ott tölteni.

Ocana délnyugatra esik Aranjueztől, jelentéktelen város. Ellen
Toledo, a hajdani Toletum, a »csaszari város«, Spanyolország

ben
egyik legnevezetesebb városa. Meredek sziklás hegyen épült, melyet
a Tajo patkó alakjában körülfoly. Alulról az ember nem lát egyeCsaládkönyve, 1856. évf. 251 a k. 1. ; Zádori az id. m. 387 s k. 1.) Madridban
kakasviadalok is vannak, ezek — De Amicis szerint — sokkal undokabb lát
ványt nyújtanak.
*) Cervantes e művét Győri Vilmos fordította magyarra, igen sikerülten.

bet, mint sziklákat és várfalakat s ezeken túl a tornyok csúcsait ; a
házak el vannak fedve s a város elzártnak és hozzáférhetetl ennek
látszik, elhagyatott fellegvárnak vélnéd. A folyó partjától a kerítőfalakig nincs egyetlen ház, egyetlen fa ; mind meztelen, meredek.
Az Alcantara hires hidon átkelvén, a hegy oldalán felkigyódzó útra
jutunk, s a Puerta del Soi nevű szép arab tornyos kapun áthalad
ván, végre a városba érünk. Ennek utczái oly szűkek, oly merede
kek és kanyargósak, hogy valóságos tömkeleget képeznek. Toledo
t. i. még egészen .olyan, mint a középkorban, az arabok idejében
volt. Középkori erősség s egyszersmind a különböző időszakok mű
vészeti emlékeinek tárháza. Sok temploma közöl legnevezetesebb a
roppant nagy székesegyház, melyet 1227-ben kezdtek építeni. Nagyon
szép a San Juan de los Heyes templom és kolostor is, valamint a
Santa Maria la Bianca, mely egykor zsinagóga volt. A város fölötti
magaslaton az Alcázar roppant nagy négyszegletű palota fekszik,
melynek négy sarkán egy-egy torony emelkedik, egy régi vár omla
dékain I. Károly idejében épült. Most kaszárnya.
Toledo a gót királyok, az arab uralkodók és spanyol királyok
székhelye volt, egyszersmind a spanyol egyház központja, hol 18
zsinatot tartottak. Az ország érsekprimása most is ott lakik. Né
pessége hajdan sokkal nagyobb volt, mint mostanában ; lakosainak
száma most csak 21,300. Selyem- és gyapjúgyárai még jelesek, de
az ott készített kardok már elvesztették hitelöket.
Talavera de la Reina selyem- és kőedény-gyárakkal, szép
híddal.
A Cervantes híres regényéből ismeretes Man«ha tartomány
főhelye Ciudad Real, szabályosan épített város, népes vásárokkal,
13,600 lakossal. Almádén kéneső és czinober bányáiról hires, 7,800
lakosa van. Manzanares vasúti csomópont, 8,900 lak. ; Valdepenas
népesebb város, 13,900 lakossal. Almagro és Daimiel is említésre
méltó városok, az előbbiben csipkét készítenek ; az utóbbinak köze
lében a Calatrava rend fővára feküdt.
Cuenca, hajdan Conca, magas sziklatetőn épült a Jucar mély
völgye felett, melyet 50 m. magas híd átfog ; lakosainak száma
8,200.
Estremadurában Palencia a főváros, kertekkel és gyümölcsö
sökkel fedett magaslaton épült komor, ószerű, hanyatló város, melyet
sok tornyú kettős kőfal kerít, sok nagy templommal, de csak 7,100
lakossal.
Alcantara (arab szó, mely hidat jelent), a Tajo mellett fekszik,

melynek legnagyobb nevezetessége a rómaiaktól épített bíd, mely
187 m. hosszú, 57 m. magas és 9 m. széles. A hid Traján idejében
105-ben K r . után épült, 1543-ban s legújabb időben ügyesen kija

Cáceres, 14,800 és Trujillo, 9,400 lakos
Guadalupe hires búcsújáró hely.
Albxiquerque, a Guadianától éjszakra, Don Benito az emsetett
folyónál, amannak 7,200, emennek 14,700 lakosa van. Merida, haj

víttatott. Népesebb városok
sal.

dan Emerita Augusta, magaslaton épült, sok római régiséggel, me
lyek között legnevezetesebb egy vízvezeték, egy bíd s egy diadalkapú ;

7,400 lakossal.

Badajoz,

hajdan Pax Augusta, nevezetes határváros

Portugallia felé, meg van erősítve, lakosainak száma 23,000.
és

Montijo

Olivenza

kis városok.

III.
Andalúzia. A Sierra Nevada. A z andalúziai és granadai fokozatok. A

Gua

dalquivir medenczéje.

Spanyolország déli része, Andalúzia, a régi Baetica, nagyon
különbözik a középső feltérségektől; magában foglalja a félsziget
legszebb és legtermékenyebb alföldjét, a Guadalquivir lapályát s az
ország déli hegyfokozatait. A félszigetnek egy része sem oly változa
tos, mint az Andalúziai és Granadai hegyfokozat. Bémitő sivatagok
és kietlen vadonok bájos, felette buja és dús virányokkal ; meztelen
sülevényes sziklatömegek cserjés,bokros, erdős hegyekkel; száraz ka
vicsmedrek és árkok jól mi veit, mormoló csermelyektől öntözött para
dicsomi völgyekkel, lapályokkal, fönsíkokkal és égbe nyulakodó, hóval
takart hegységekkel váltakoznak. Meglepőbb tájképi ellentéteket talán
egész Európában sem találunk. A hegységek jobbára meztelenek, de
magasságuk és szabásuknál fogva tiszteletet parancsolnak. Gyakran
oly sűrűn vannak egymásmellért, hogy alig foghatjuk meg, hogyan
férnek el ily roppant hegyek oly kis területen.
Láttuk, hogy a Guadalquivir medenczéjének éjszaki párkánya,
a Sa Moréna mély völgyektől van szeldelve. Keleti párkányát szintén
a folyóvizektől szétszelt s megannyi külön csoportra eldarabolt hegy
ségek alkotják. Ily elszakasztott rövid hegysor a

Calar del Mundo

(1657 m.) ; ezt a Sa de Alcaráztól, a Sa Moréna legkeletibb tagjá
tól, azon mélyedés választja el, melyben kelet felé a Mundo, a Segura
mellékvize, nyugat felé pedig a Guadalimar, a Guadalquivir mellék-

folyója folyik. Attól délnyugatra a magasabb és nagyobb Sg de Semelynek legmagasabb csúcsa a Yelmo de Segura
(1806 m.). Ennek ágai a Sa de Cazórla, a Sa del Pozo stb. délnyu
gatra vonulván, a Guadalimar, a felső Guadalquivir és a Guadiana
menor magas völgyei között terjednek el.
Még magasabb a Yelmótól délre eső Sa Ságra, mely óriási
gúlához hasonlít (2398 m.). Nevezetes vízválasztó pont, olyformán
mint a Muela de San Juan ; a hozzája csatlakozó fönsíkokba a
folyóvizek 300—350 m. mély völgyeket vájtak, melyek vad regényes sége nagyon elüt az egyhangú feltérségektől.
Odább délre a hegységek mint színfalak sorakoznak egymás
mögött, keletről nyugatra csapván. Hosszanti völgyek választják el
egymástól, nyugati oldalukon a Guadalquivir mellékfolyói kanyarod
nak el. E hegysorok: a Sa de Maria, (2030#n.), a Sa de las Estancias és a Sg de los Filabres, melynek legmagasabb csúcsa a Tetica
de Bacares (1915 m.) ; hegyeiben szép fehér márvány van, kivált
Macael környékén.

gura emelkedik,

A Filabres hegység éjszaki oldalán az Almanzora folyó völgyét
apró hegysorok egészen a tengerig szegélyezik. A parttal egyközű
Almagrera kis hegység ezüstbányáiról nevezetes.
Nyugat felé az Estancias és Filabres hegysorok egységes
hegy tömeggé olvadnak össze, melyet Sg de Bazának neveznek;
csomóhegye a Mojon de Puntas (1890 m.). Éjszaki oldalára a Bazai
fönsík támaszkodik, mely fátlan és kopár ; a Guadiana menor felső
mellékvizei szeldelik, melyek közöl némelyek sósak. De a Bazai
völgy maga, valamint a Ságra hegységtől délre eső Huescar kör
nyéke termékenyek. Bazától éjszaknyugatra a szigetszerű Jabalcon
emelkedik (1498 m.), melynek éjszaki oldalán a Guardal vagyis
Barbate mély völgye nyílik nyugat felé.
A Sa de Baza dél felé egy. keskeny szaggatott orom által a
félsziget legmagasabb hegységéhez, a Sa de Nevádd-hoz csatlakozik.
Spanyolország e nevezetes havas hegysége leginkább csillámpalából
áll, melyen szerpentin és porfir telérek törtek át ; két oldalán mészkő
borítja a palát. A hegyláncz a Granadái fönsikból hirtelen és nagy
meredekséggel emelkedik, s annál magasabbnak látszik, minél kisebb
a terűlet, melyet elfoglal. Egész hossza keletről nyugatra csak 130
km., szélessége pedig, éjszakról délre, 30—45 km. Mintha egy lökésre
tornyosult volna fel, oly meredek a Sa Nevada minden oldalról ;
leginkább a Magas Tátrához hasonlít, csakhogy csúcsai és ormai
még magasabbak és szaggatottabbak. Tövét szőlővel és olajfával

beültetett dombok veszik körűi, oldalainak alsó övét itt-ott diófa és
gesztenyefa ligetek foglalják el, feljebb tölgyerdőcskék következnek,
melyeket meztelen sziklamezők és havasi kaszálók szakasztanak meg,
még feljebb a havasi gyepmezők terűinek el, melyeket féléven át hó
borít ; azok fölött a meztelen sziklaormok és csúcsok tornyosulnak,
melyek az örök hó határán túl emelkednek. Némely gödörben már
2,600 m. magasságban is megmarad a hó egész nyáron át, de külön ben az örök hó alsó határa a hegység éjszaki oldalán 3,400, déli
oldalán pedig 3,540 m. magasságban van.
Nagyszerű, megkapó látványt nyújtanak a hegység tátongó
szakadékai, meztelen sziklaormai, csillogó hómezői. Főgerincze majd
nem egyenes vonalban csap nyugatról keletre, közepes magassága
2,900 m., tíz csúcsa meghaladja a 3000 m. Keletrőknyugatra menve
ezek a kitűnőbb hegycsúcsok ; a Monte Negro, Cerro Almirez, Cerro
Montayre, Picon de Jarez, melynek magassága már 3086 m. Azután
még magasabb tetők következnek : a Cerro de Vacáres, Cerro del
Puerco vagyis de Alcazába és Cerro de Caldera ; továbbá a Cumbre
de Mulahacen, Tajos altos és Cerro de los Machos ; végre á Picacho
de Veleta és Cerro Caballo. E hegyóriások között a Mulahacen a
legmagasabb, Coëllo szerint 3554 m. ; utána következik a Picacho de
Veleta (3470 m.) s a Cerro de Machos (3377 m.)
A Cerro de Vacáres éjszaki tövében egy roppant nagy völgy
katlan van, a Prados de Vacáres ; az oldalán emelkedő sziklafalról
talán legjobban tekinthetjük át a nagyszerű havasi világot, mely ott
előttünk feltárul. Nagyszerű kilátás esik a Picacho de Veleta tete
jéről ; a sok sziklacsúcson, ormon, tátongó mélységen túl egyfelől
Granada verőfényes lapályát, másfelől Gibraltar környékét, a tengert
és Afrika partjait láthatjuk. De legnagyszerűbb a kilátás a Mulaha
cen tetejéről, mert onnan egész Andalúziát s a környező tengert
láthatjuk, sőt a Sá Morenán túl egészen a Guadarrama lánczolatáig
s dél felé Marokko Atlaszáig hat el tekintetünk. Clémente mászta
meg első a hegycsúcsot, nyomaiban jártak Boissier és Wilkomm. Az
1510 m. magasságban fekvő Trevelez falu felől 5—6 óra alatt lehet
a csúcsra felkapaszkodni.
A Picacho de Veleta s a Mulahacen között van azon, 600 m.
magas sziklafalakkal övezett völgykatlan, melyet Corral de Veletának neveznek; a benne felhalmozódó hótömegek 60—100 m. vastag
igazi jegest képeznek ; ez Európa ledélibb jegese.
A hómezők s a 3000 m. magasságban, kivált a hegygerincz
déli oldalán levő tengerszemek, táplálják a hegységről sok vízeséssel

lerohanó folyókat, melyek a völgyeket és környező lapályokat öntö
zik és termékenyítik. Különösen a Vega de la Granada hires az ő
rendkívüli termékenységéről^ virágainak pompájáról és gyümölcsei
nek jelességéről. Talán még szebb és termékenyebb a Picacho de
Veleta déli oldalán levő Lecrini völgy; benne 18 helység van, gyö
nyörű gyümölcsösök, eper, olaj, czitrom, gránátfák környezik, a hegy
oldalokon a szőlő díszlik, feljebb gesztenyések vannak.
A

Sa Nevada déli lejtőségét, melyet sok egyközű regényes

völgy szeldel

Alpujarrák-nak

nevezik ; ez arab szó s legelőt jelent.

Minden hely és név s minden monda a mórokra emlékeztetnek, kik
hajdan ott laktak és uralkodtak. Maga a hegység főcsúcsa, Mulaha
cen, egy mór fejedelem (Muley-Hasszan) nevét viseli ; a Picacho de
Veleta az a csúcs, melyen a mórok tüzet szoktak vala rakni, mikor
a keresztények közeledtek ; az Alpujarrákon juhaikat legeltették.

A

Granadából délre Alhendin helységen át az Alpujarrákba vivő úton
egy hágót »Ultimo sospiro del Moró«-nak (a mór utolsó sóhaja)
vagy »Cuesta de las Lagrimas«-nak (a könyek partja) nevezik, mert
a monda szerint Abu-Abdallah vagyis Boabdil, Granadát elhagyván,
ott megfordult s még egyszer nézdelte a szép Vegát, Granada tor
nyait és palotáit, keserű könyeket hullatva.
Alacsonyabb, de többnyire szintén vadul szaggatott és festői
hegységek környezik a Sa, Nevádát; bennök a mészkő uralkodik.
Ejszaknyugat felé a Genil, Guadiana menor és Guadalquivir között
elárkosodott fönsíkon

többnyire éjszakkeletről délnyugatra csapó

Sa de Jabaleuz és Sa Magina, Martos és
Jaén környékén; az Alta-Coloma, melyet a Jaénból Granadába vivő
út a regényes Puerto de Arenas hágón szeg ; továbbá a Sa de Lucena,
a Sa de Anuar és Sa Jarana ; végre ettől nyugatra a granadai Véga
felett a Sa Parapanda s kissé odább éjszaknyugatra a Sa de Priego
hegysorok emelkednek : a

domborodnak.
A Sa Nevádától és Sa de los Filabrestől délre szintén szaka
dékos, ábrándos alakú hegy tömegek vannak. A Verái öböltől délnyu
gatra az Almeriai öbölig a

Sa Cabrera

és

Sa Alhamilla

húzódnak

el, völgyeiknek homokjában annyi gránát van, hogy az ottani vadá
sok serétűi használják. A félsziget délkeleti szegletét az egészen el
szigetelt

Sa de Gata foglalja

el, melyben számos kihamvadt vulkán

van. Déli sarka, a Gata fok bazaltból áll, az ottani partvonal más
kidudorodó pontjait pedig trachit, obszidián, tajtkő és vulkáni tofa
alkotják. A z Almeriai völgytől nyugatra a merészszabású Sa

Gádor

de

emelkedik, mely leginkább palákból áll ; az Adrai völgyig

terjed. Majdnem egészen meztelen ; benne ólom- és márványbányák
vannak. Legmagasabb kúpja 2 3 2 3 m.
Odább nyugatra más hegysorok következnek, melyek a ten
gerparttal egyközűen csapnak s azt egyes vagy többes övvel szegé
lyezik. Az Alpujarrák déli oldalán a Sa Contraviesa és de Lujar
emelkedik, mint bástyafal, melynek déli, a tengerre néző oldala oly
meredek, hogy á juhok is alig tudják megmászni. Éjszaki oldalán
szőlők és tölgyesek vannak. Legmagasabb csúcsa 1 8 9 5 m. A Guadalfeo völgyétől nyugatra a Sa de Almijára emelkedik, mely szintén
felette meredek, de fenyőkkel van fedve ; hozzája az egészen kopasz,
éjszaknyugatra csapó Sa de Alhamá csatlakozik, melyet Tejeddnak
is neveznek, legmagasabb csúcsa 2 1 3 4 m. Ennek nyugati oldalán
azon völgytorok van (Alazores), melyen keresztül az út délre Mala
gába visz. E horpadástól nyugatra az Antequera déli oldalán nyu
gatra s azután délnyugatra húzódó duzzadás csak a Campillosi és
Antequerai fönsík párkánya, melyet éjszakon a Sg de Yeguasnak
nevezett párkány szegélyez. Azon fönsíkon egy tó van, a hajdani
nagyobb tavak összezsugorodott maradványa; a déli párkányt az
Antequerából Malagába menő út azon a helyen szegi, melyet Torcalnak neveznek. Itt a rendetlenül összevisszahányt, ábrándos alakú,
veres márvány sziklák egy romba dőlt városhoz s holmi állatokhoz
hasonlítanak. Magassága 1 2 8 6 m.
A Malagai medenczét a Guadalhorce folyó hasítja, melynek
felső ágai a Campillosi fönsík déli párkányát áttörték. Nyugati ol
dalán ismét magasabb hegyek vannak, melyek a tengerpart felé
meredekül ereszkednek. A Sg de Mijas nyugatra vonul s a, Sa de
Tolox-hoz csatlakozik, melynek magassága megközelíti a 1 9 5 9 m. A
Toloxi hegycsomóból mindenfelé ágaznak szét kisebb-nagyobb hegy
ségek ; ezek a félsziget déli csúcsát hálózzák be. A Sa Bermeja dél
nyugatra csapván, a tengerpartot szegélyezi s meredek sziklafokokat
bocsát a tengerbe ; odább nyugatra a vadul szaggatott, 1 5 5 0 m. ma
gas Sg de Ronda emelkedik, melyet a Guadiaro mélyen bevágódott
völgye a San Christóbal hegytömegétől választ el ; ennek legmaga
sabb csúcsa 1 7 1 5 m. Ebből indulnak ki mindazon hegyágak, melyek
a Guadiaro és Guadalete völgyei között vannak ; különböző irányok
ban csapnak, kisebb-nagyobb fönsíkokat és völgyeket szegélyeznek ;
a folyók összevissza szeldelték. Egyik éjszaknyugati águk a Sg Pindr
( 1 6 4 9 m.). Dél felé ama tömkelegszerű hegyágak a Tarifa, Trafalgar és más sziklafokokkal végződnek.
A Gibraltári sziklahát, mely a tengerszoros keleti bejárásánál

oly büszkén nyúlakodik föl, tulajdonképen egy sziget, melyet csak
keskeny zátony kapcsol a félszigethez.
Miként a Sa Morenában, úgy a Guadalquivir völgye és a ten
ger között emelkedő hegységekben is a fővizvető korántsem vág
össze az emelkedés fővonalával, a hegységek főgerinczével és a leg
magasabb csúcsokkal. A folyók sokféleképen megkerülik őket' és
áttörnek rajtuk. Ez áttörési völgyszorosok többnyire nagyon vadak
és regényesek. Különösen regényes és nagyszerű a Guadalhorce
völgyszorosa, melyben a vasút egymásután tizenhét alagúton halad
el s azután egyszerre Alora helység narancsfaligetei közé jut.
Andalúzia kiterjedése több mint 73,000 • km., ebből körül
belől 54,000 • km. a Guadalquivir vízkörnyékéhez tartozik, tehát
a többi folyók vizkörnyéke aránylag csekély.
A Guadalquivir ( = Uádi-al-Kebir, azaz nagy folyó, hajdan
Baetis) rövidebb mint a Duero, Tajo és Guadiana, de ezeknél az
országra nézve sokkal jelentősebb, mert bővebb vizű s a hajózásra is
alkalmasabb, Eorráspatakának azt tekintik, mely Cazorlától délre
a Sa de Cazorla és Sa del Pozo közötti völgyeletben támad s onnan
egy darabig éjszakkeletnek tart, azután a hegylánczon áttörvén,
nyugatra fordul s az Ubedai fönsík párkányának déli oldalán nyu
gati irányban kanyarodik tovább. Ubedától délkeletre a délről jövő,
nálánál jóval nagyobb Guadiana menor szakad beléje, mely a Barbate és Fardes egyesüléséből támad s medrében a Guadixi, Bazai és
Huescari hegyekről lerohanó vizeket egyesíti. Baézától keletre a
Guadalquivirbe a Guadalimar ömlik, melylyel a Guadarmeno, Guadalen s más apróbb vizek egyesülnek. Mindezen említett folyók kö
zöl az Alcaráz közelében támadó s délnyugatnak tartó Guadarmeno
a legnagyobb, s ezt kellene a Guadalquivir anyafoly ójának venni. A
Guadalen, mielőtt a Guadalimarba ömlik, a Guarrizast veszi föl,
ebbe pedig a Despenaperros völgytorokból jövő Magana ömlik. A
Guadalquivir felső medenczéje Menjibarnál mindinkább kitágul,
Andújárnál legszélesebb. Azután Aldea del Biónál azon völgyszoros
következik, melyen a folyó tetemes rohanatokkal felső medenczéjét
elhagyja. Ebben helyenként már elég.széles, pl. Andújarnál, hol
17 ívből álló hiddal van áthidalva. De mélysége még csekély, kivé
vén a Guadalimar és Bio de la Campana torkolatai közötti szakaszát,
hol egy szép lánczhid van rajta. Andújar és Aldea del Bio között,
részint ligetekkel ékesített, néhány sziget van medrében. Partjait
többnyire szil- és jegenyefák szegélyezik, de bal partja a Bio de Jaén
és Guadiana menor torkolatai között meztelen sós puszta. Montoró-

nál a völgyszoros legkeskenyebb, azután lassankint kitágul s igy a
Guadalquivir alsó medenczéje kezdődik, mely délnyugatra vonulván,
a tengerig tart. Montorótól Cordobáig még a Sa Moréna ágazatai
kisérik a folyó jobb partját, sőt azon városon alul 15 kméternyire
egyik farkuk egészen a folyóig ér, s ott meredek fokkal végződik.
Alább már csak alacsony dombozatok szegélyezik a széles medencze
éjszaknyugati oldalát. A baloldalon már Montorótól kezdve csak
dombozatok vannak, melyeken Cordobáig olajfák díszlenek, alább
kopaszok, vagy csak gyeppel és törpe pálmafákkal fedvék. A- Gua
dalquivir a nagy síkságon, kivált a Jenil vagyis Genil torkolatától
kezdve, igen sok és nagy kanyarulattal hömpölyög tovább. Medré
ben számos kisebb-nagyobb sziget van, kivált Cordoba és Sevilla
között ; egyik legnagyobb szigete a Jenil torkolatánál van. Alcöleánál a már tetemes szélességű folyón egy 20 ívből álló híd van, mely
fekete márványból épült. Mélysége aránylag csekély, Cordobáig ren
des vízálláskor csak 1. —2 m. Alább, főleg a Jenil torkolatától
kezdve mélysége is mind nagyobb, de a medrét kitöltő homokzáto
nyok miatt mégsem hajózható. Córián alul a folyó két ágra szakad ;
a jobb ág éjszaknyugatnak tart, azután hirtelen délnyugatra fordul
s ismét két ágra oszlik ; a bal ág, a Brazo del medio, mely S alakjá
ban délkeletdélre, a jobb ág pedig, a Brazo de la Tőrre, zigzegben
délnyugatdélre folyik. A fő bal ág vagyis a Brazo del Este az anya
folyamtól elválván, keletnek tart, de csakhamar délre, azután pedig
éjszaknyugatéjszakra fordul, s így elsőben a Brazo del mediót, alább
a Brazo de la Torrét is fölveszi magába. A folyó ezen elág
kö
vetkeztében két sziget támad: a nagyobb és kisebb sziget. Ezek
egészen lapos, fátlan, mocsáros, gyepes, nagyon egészségtelen terüle
tek. Sok marha legel rajtuk, melyet félvad gulyások őrzenek. A
folyam ágai közöl legkeskenyebb a Brazo del medio, de legmélyebb,
s azért a hajók rendesen azon járnak. Ott hol az ágak ismét egye
sülnek, a folyam szélessége majdnem 2 km. ; odáig ér föl torkolati
ármedenczéj'e, mely Sanlúcar de Barramédánál 4, alább 8 kméterre
szélesedik ki. A tenger dagálya a folyamon felfelé Sevillán túlig
érezhető. Tavaszszal az esőzések következtében 1. —3 méterrel da
gad a folyam, s igen csekély esése lévén, gyakran vizének feltorló
dása miatt is kiont; már 7 méternyi áradásokat is tapasztaltak.
Jelenleg csak Sevilláig hajózható, hajdan s még a mórok idejében
is Cordobáig járhattak a hajók. Torkolatát rekeszzátony zárja el,
melyen csak 100—200 tonnányi hajók mehetnek át, a gőzösök Se
villa és Sanlúcar között baj nélkül közlekednek.
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A Guadalquivir jobboldali mellékvizei közöl még említendők :

a Jandula, a Rio de las Yeguas, Cuzna, Guadiato, Biar-Rivera,
Huelva és Sanlúcar. Balfelőli mellékvizei az említetteken kivűl : a
Jaéni folyó, Guadajoz, Genil, Carbones és Guadaira. Ezek közöl a
Genil legnevezetesebb. Ez az Alcazába és a Picacho de Veleta
közötti hegyekről, valamint a Oorral de Veletából és a Gualnóni
völgytorokból lefolyó vizek egyesüléséből támad ; Granadán felül a
Bio Aguas blancas (Fejér viz) nevű foly ócskát veszi föl, mely vizét
zavarossá teszi ; az említett városban a Darro ömlik beléje, melynek
medrében aranypor van, de mely vizének legnagyobb részét a Géné
ralité és Alhambra, valamint Granada város kútjaiba szolgáltatja.
A Genil is sok vizet bocsát az Acequia gorda nevű csatornába, mely
a Granadai lapály öntözésére szolgál. Ezen lapályon kilencz folyócska
ömlik a Genilbe, de vizöket szintén legnagyobb részt az öntöző csa
tornák emésztik fel. Lójától kezdve a Genil egészben véve éjszak
nyugati irányban kanyarodik tovább és Palma közelében ömlik a
Guadalquivirbe.
A Duero, Tajo és Guadiana, mint láttuk, magas fönsíkokon
és fokozatokon folynak, azután keskeny völgyeken és mély szakadé
kokon át jutnak a parti lapályokra ; a Guadalquivir ellenben mind
jobbról mind balról már eltakarította útjából az akadályokat és szé
les völgyét szabályosan kiegyengette ; medrének hajlása a forrásvi
dékétől az ármedenczéig egyenletes. Nagy vájási és elhordási mun
kát kellett neki és mellékvizeinek végezniök, mígnem az útjokban
álló hegygátakon áttörtek, a különböző medenczéket egymással öszszekapcsolták, s a félsziget legnagyobb alföldjét kialakították.
Ezen alföld mint tengeröböl ékelődik be a Sa Moréna és az
Andalúziai hegyrendszerek közé. Hossza 310, szélessége 2 0 — 9 0 km.,
egész kiterjedése mintegy 15,600 • km. Felső része, mely Montoróig terjed, mintegy 2,200 • km. foglal el, annak magassága még
450 m., némely része terméketlen, ilyen a Mancha real nevű sós
puszta. A tulaj donképeni Andalúziai alföld közepes magassága már
csak 150 m. ; a Genil alsó szakasza két részre osztja: a Cordobai
mezőségre (Campina de Cordoba) s a sókkal nagyobb Sevillai sík
ságra ; amaz leginkább a Guadalquivir déli, emez a folyónak
mindkét oldalán terűi el. Egészben véve az alföld termékeny, de
fátlan és egyes vidékei meztelenek, sőt néptelen puszták. Ily kiet
len száraz puszta a Genil két oldalán Benamejitől egyfelől Osunáig,
másfelől Ecijáig terjed, talaja márga és agyag, fenekeiben só virágzik
ki, nyolcz sóstó is van benne. Felette kietlen azon sós és posványos

térség is, melyet Marismák-nak neveznek. Ez az alsó Guadalquivir
két partján, de kivált déli oldalán elterülő ártér, mely 1 0 — 1 2 km.
széles. Száraz időben barna és sós por, nedves időben pedig feneket
len sár lepi el az egész terűletet. Hajdan kétségkívül az tengeröböl
volt, melyet a folyó hordalékaival betemetett. Egyetlen falu, egyet
len tanya sincs a marismákon, leginkább a vad bikák legelnek ott,
melyeket a viadalok számára nevelnek. A folyótól nagyobb távolság
ban a homokon már törpe pálmafák nőnek ; a lapály déli oldalán
előrenyomuló dombokat pedig szőlők, olaj faligetek, pálmafák és fal
vak foglalják el.
A hajdani öböl külső határát homokbuczkák jelölik meg ; a'
folyó bal oldalán tetemes dombok aljában Sanlúcar de Barrameda
kis város fekszik, a jobb oldalon pedig a tengerpart mentében a ho
mokbuczkák éjszak felé húzódnak. Ezek a Nagy homokok (Arenas
Gordas), oly gát, melyet maga a tengeri szél épített fel ; magassá
guk vagy 3 0 m. A tengerre szolgáló oldalukon a homok még sivár
és futó, a keleti oldalukon pedig már meg van kötve a törpe fenyők
által, melyek ott teremnek. Sanlúcarnál a homokbuczkák között
nagyon termékeny fenekek vannak, melyekben sok zöldséget ter
mesztenek.
Andalúzia többi folyói, melyek az Atlanti óczeánba ömlenek, a
hajózásra alkalmatlanok. A Cádizi öbölbe szakadó Guadalete hordalékos területen (marisma) kigyódzik el ; az Odiel és Tinto ( = fe
kete folyó) a Huelvai ármedenczébe ömlenek, sebesen rohanó vizek,
melyek a tengeri bejárást lassankint egészen betemetik hordalékaik
kal ; a Pálosi kikötő, melyből Kolumbus három caravellájával az új
világ felkeresésére ksendult, már egészen feliszapolódott s Pálos nyo
morult faluvá sülyedt alá.
Azon folyók, melyek Andalúzia hegyfokozatáról a Földközi
tengerbe ömlenek, tulaj donképen csak időszakos hegyi és parti zu
hogok, nyáron majdnem egészen kiapadnak és csak száraz kavics
medrek, vagyis asszók. Többnyire az útjokat elálló hegysorokon és
fönsíkokon áttörvén, mély szakadékokon és regényes völgyszoroso
kon át érik el a tengert. Közőlük legnagyobbak : a Guadiaro ; a
Guadalhorce a Malagai öböl közelében ; a Guadalfeo Motril mellett ;

az Adra ; az Almeriai folyócska ; az Ahnanzora.

Andalúzia éghajlata már olyan mint a szomszédos Afrikáé.
Déli vidékei, Murcia és Alicante, valamint Sziczilia és Görögország
némely védett helységei Európa legmelegebb tájai. A legnagyobb
meleget Huelva tartományban, az alsó Guadalquivir mellékein be-

felé Sevilláig, Caraionáig, Ecijáig, azután a tengerszoros parti váro
saiban, Algecirasban, Gibraltárban s a Földközi tenger partvidékén
éjszak felé a Náo fokig tapasztalják. A z évi középmérséklet Grana
dában 18. °, Sevillában 20°, Gibraltárban 20.
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°C. Cádizban s a kör

nyéken, melyet az óczeáui szelek érintenek, a forróság aránylag cse
kélyebb, mint a Földközi tenger partvidékein, melyekre csak az
afrikai szelek fújnak. Kivált a kiszökő begyfokok között elterjedő,
félkörös öblök lapályain, melyeket bús szél sohasem ér, a forróság
felette nagy. A z óczeáni vagyis nyugati s az afrikai vagyis keleti és
délkeleti légáramlások a Gibraltári szorosban találkoznak, s azért
ott, kivált pedig a szoros közepe táján, erős szelek járnak, s a téli
évszakban gyakran nagy viharokká fokozódnak. Ebben az évszakban
a nyugati, nyáron pedig a keleti szelek uralkodnak ; a nyugati szelet
nagy záporesők szokták kisérni, a keleti szél ellenben szép időt hoz.
A z alföldön s a parti szegélyen nyáron ritkán esik, némely
évben júniustól szeptemberig egy csepp eső sincs. Granadában 1,232,
Sevillában

664,

Gibraltárban

áprilistól szeptemberig

735

mm. az évi esőmennyiség, de

Granadában csak 209,

Sevillában

76

és

Gibraltárban 219 mm. esik. Azért nyáron Andalúziában a növények
elhervadnak, elperzselődnek,-és csak a kertekben és a mesterségesen
öntözött mezőkön tartják meg zöld szinöket. Mikor azután az őszi
esők megerednek, a növények ismét fölélednek ; legszebben február
ban virulnak ; a márcziusi esőket csakhamar a szárazság váltja fel,
s a növényzet elhal.
A levegő általában véve felette száraz, az elpárolgás igen nagy,
tehát a csapadék elégtelen. Azért Andalúzia némely tájai sülevényes
puszták, valóságos sivatagok. Ilyen meztelen sós sivatag, mint már
említettük, az alsó Genil két oldalán terül el Aguilar, Ecija, Osuna
és Antequera között ; annak szélessége néhol 48 km. A másik siva
tag Jaéntől keletre esik ; ez az úgynevezett Mancha, melynek vizei
szintén sósak. Hasonló, csak sós növényekkel fedett tájakat a Föld
közi tenger partvidékein is találunk.

A

Gata hegység

egészen

meztelen.
Ámbár tebát Andalúziában sok műveletlen és puszta terület
van, mégis azon tartomány egészben véve a félsziget legáldóttabb
részei közé tartozik. A hegyoldalokon, a völgyekben és lapályokon
mindenütt változatos és buja növényzet díszlik, a hol elegendő ned
vesség van. A

déli Európában honos növényekhez hozzájárulnak

azok, melyeket Afrikából és Amerikából meghonosítottak : a dato
lyapálma, banánfa, bambusznád, a kaucsukot szolgáltató fák, anopál,
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melyen a kosenil tenyészik, a szenegáli földi mogyoró, az édes pa
tate, a pamutcserje, a kávébokor, a czukornád. A z utóbbi kivált
Motriltól Malagáig terem.
Sevilla, Sanlúcar, Carmona, Estepa, Utrera környékein gyö
nyörű narancsfa-ligetek, Malagában és sok más partvidéki helység
határában az olaj faligetek, a szőlők és gyümölcsösök díszlenek ; Gra
nadajói öntözött térsége, az áldott Véga

valóságos

éléskamara.

Egyik fő kereskedelmi és kiviteli czikk a bor. Különösen híresek az
úgynevezett » sherry « s a malagai borok. A sherry leginkább Jerez
de la Frontéra környékén, a Cádizi öböltől keletre terem.

Kivált

Angliában fogyasztják nagy mennyiségben, a jerezi szőlőhegyek nagy
részét angolok birják.
A z állatvilág szintén Afrikára emlékeztet ; a Gibraltári fokon
egy kis majomfaj is él (Inuus sylvanus).
Baetica lakosai teljesen elrómaiosodtak vala, városai ^virágzó
római municipiumok voltak. A középkorban a mórok legtovább bír
ták Andalúziát, hét száz évig uralkodtak rajta ; sőt az Alpujarra
völgyeiben a X V I . század végéig tartották fenn magukat. E déli
tartomány lakosaiban tehát aránylag legtöbb berber és arab vér
kering ; erkölcseik, szokásaik, nyelvök egyaránt a mórok nagy befo
lyásáról tanúskodnak. A városok legnevezetesebb épületei még most
is a móroktól épített paloták és mecsetek ; sőt az új épületeken s a
lakóházakon is meglátszik a mór befolyás.
A z andaluzok merőben különböznek a kasztillaiaktól. Általá
ban véve kedves, hajlékony, könnyelmű, megnyerő, felette élénk és
beszédes emberek. Sallangos ékesszólásuk híres, de hangzatos szólá
saik gyakran gondolatban szegények, csupán üres szóvirágok. Vitézségökkel, érdemeikkel nagyon kérkednek, mindenben és mindenütt
ki akarnak tűnni, gyakran tolakodók ; vérmes természeteknél, erős
képzelődésöknél fogva mindent szeretnek túlhajtani. Kérkedő, pöffesz
kedő, áradozó jellemek mellett jószivúek, minden dolognak csak jó
és szép oldalát nézik, azért mindig elégedettek és boldogok, csak
lehessen zajt csinálniok és hallaniok. Derültségöket, szellemes elmésségöket a legnagyobb szükségben és nyomorban sem vesztik el. Még
önzésök is jószívű, nemcsak maguk akarnak vigadni, hanem szeretik,
hogy mások is boldogok és elégedettek legyenek. Különben a hegyi
lakosok Andalúziában is különböznek azoktól, kik a lapályokon él
nek ; amazok sokkal komolyabbak, tartózkodóbbak, egészben véve
dolgosabbak és szorgalmatosabbak is. A nők itt is ott is kitűnnek

szépségök, könnyed, kecses mozdulataik, kaczér tekintetek által ; az
utazók nem győzik bájaikat dicsérni.
A

Guadalquivir alföldje sok helyütt hanyagul van művelve,

általában a tartomány sok kincse használatlanul hever. Ámde annak
okait nem egyedül a nép lustaságában, könnyelműségében, hanem az
éghajlatban s különösen a birtoki viszonyokban is kell keresnünk.
Mikor a tartományt a móroktól elfoglalták, a nagy kasztillai urak
magok között oszták fel a jószágokat, s mindegyik roppant nagy
uradalmakat kapott, melyek azután a mórok elüzetése után jobbára
elnépetlenűltek és merőben legelőkké változtak. Onnan van, hogy
mostanában nagy területeken egyetlen tanya, egyetlen gyümölcsös,
egyetlen munkás kéz sincs. » A nagybirtokos, mondja Bourgoing, úgy
uralkodik ott, mint az oroszlán az erdőben, ordítása mindenkit elűz «.
A hegyes vidékeken is vannak nagy birtokok, de ott a föld fe
lesek között van felosztva, kik a földesúrnak a termésnek és a ba
romnak egy harmadát szolgáltatják be.
A z ipar a mórok idejében nagyon virágzott, a selyem, posztó
és bőr készítmények Európaszerte híresek voltak ; most az egykori
nagy iparos munkásságnak csak kevés nyomait találjuk Andalúziá
ban. Már a régiek dicsérték a tartomány termékenységét és gazdag
kincseit aranyban, ezüstben, rézben és vasban. Csakugyan Andalúzia
hegyeiben sok gazdag éreztelep van ; a baj csak az, hogy részint a
közlekedési utak, részint pedig a tüzelő szer hiánya miatt a bányász
kodást nem lehet kellő sikerrel űzni.
Egyik leggazdagabb bányavidék a Sa de Gádor, melyben, mint
a közmondás tartja, több az érez mint a szikla ; ott ezüstöt tartal
mazó ólomérczek, továbbá réz és vas érezek vannak ; hasonló ércztelepek Guadix, Baza és Almeria hegyeiben is előfordulnak. Linares
mellett, a Guadalquivir magas völgyében, oly ezüsttartalmú ólom
érczek vannak, melyek a legjobb ólmot szolgáltatják ; ott $ok régi
bánya van a karthágóiak és rómaiak idejéből. Mióta a vasút meg
nyílt, azóta nagy munkásság uralkodik Linares környékén ; angol,
franczia

és német társaságok szerezték meg

az ottani ólombá

nyákat.
A Sa Moréna nyugati részében, mely Estremadurát a Sevillai
tartománytól választja el, szintén vannak ezüst tartalmú ólomérczek,
kivált Constantina és Guadalcanal környékein;

Belméz és Espiel

mellett réz és vas érezek, de különösen gazdag kőszéntelepek vanT
nak, melyeknek kiterjedése még nincsen egészen feltárva, Sevillától
éjszakra is vannak szénbányák. De a szállítási nehézségek miatt az
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évenkint előállított

szén

inenyisége alig haladja meg a 200,000

tonnát.
Legnagyobb szorgalommal és sikerrel azokat a bányákat mivelik, melyek Huelva tartományban vannak. Ott a Sa Moréna déli
lejtőségén a régi palarétegeket porfir és diorittelérek járják át, s az
érintkezési kőzetekben rendkívül gazdag rézpürit telérek vannak.
Kivált Rio- Tinto bányái roppant kitérj edésűek ; az ottani telepek
úgyszólván kifogyhatatlanok; csak az a baj, hogy a tengerparttól 80
km. távolságban s 500 m. magasságban vannak. Már a karthágóiak
és rómaiak mivelték az ottani bányákat ; úgy látszik, a vandálok
betörése óta abban hagyták, és csak 1730-ban kezdték újra mívelni.
Tharsis, a régi Tharteszisz Baetica bányái közelebb esnek a
tengerhez, s a Huelvai kikötővel vasút kapcsolja össze, azért azokban
nagyobb munkásság uralkodik, noha az ércztelep^sokkal kisebb. D e
az érezek nagyon gazdagok, gyakran 12—20°/ tiszta réz van bennök.
0

Ott nincsenek mély aknák és tárnak ; a bányászkodás szabad ég
alatt folyik 900 m. hosszú s körszinhez hasonló bányában. A z érez
telep vastagsága 138 m.
Andalúziában sok nevezetes város van, melyekre a történelmi
események, a művészetek és tudományok emlékei a dicsőség fényét
árasztják. A z volt a mórok legvirágzóbb tartománya ; birodalmok
hanyatlásakor négy

államra szakadt: Jaén, Cordoba, Sevilla és

Granada királyságokra, melyeket a keresztények egymásután elfog
laltak. A mórok elüzetése után hanyatlani, pusztulni kezdettek a
városok, s most csak azoknak van még jelentőségek, melyeknek a
természet kiváló kedvezményeket nyújt.

Jaén

viruló kerthez hasonlító völgyben épült, melyet várom-

ladékokkal koszorúzott hegyek öveznek ; tornyok és rovátkos kőfalak
kerítik, utczái és házai most is olyanok, mint a mórok idejében vol
tak, de »égi dicsősége eltűnt, lakosainak száma csak 24,400. Még

Alcalá la Real, amannak 14,700 emennek
Baeza aránylag még inkább hanyatlott mint

kisebb városok Martos és

16,000 lakosa van.

Jaén, egykor 150,000 lakosa volt, most tízszer kevesebb van. A
szomszédos

Ubeda

népesebb, mert 18,200 lakosa van, de a mórok

idejében az is nagyobb volt. Ujabb időben csak

Linares növekedett,

mióta a környékén levő bányákat nagyobb sikerrel kezdek mívelni ;
most már 36,600 lakosa van.

Bailen-nél

1808. jul. 22-kén egy 10,000

emberből álló franczia hadtest kénytelen volt magát a spanyoloknak
megadni.

Andújar

arról nevezetes, hogy ott fehér agyagból sok kor

sót (alcárrazas) készítenek, melyek a víz hűtésére szolgálnak.

Cordoba

vagyis

Cordova

a Guadalquivir jobb oldalán épült.

Nyugat ama régi gyöngye, a városok városa, mint az arab költők
nevezik, barmincz külvárosaival,

30,000 mecseteivel s egy millió

lakosaival a mórok leghíresebb városa volt, az iszlámi világ legna
gyobb szentegyházával, melybe a hivők a legtávolabbi tájakról sereg
lettek össze, hogy a csodaszépségű Mihrabban imádkozhassanak.
Hires tanintézeteit, roppant nagy könyvtárait, kalifáinak fényes ud
varát a művészek, tudósok és költők a világ minden részeiből fölke
resték. A szép, a hatalmas és tudós Cordoba büszkén mutatott a
környező 30,000 falura, a narancsfaligetek fölé felnyúlakodó fehér
minaretekre, s a gyönyör, az öröm és dicsőség lehelletét árasztotta ki
az egész környékre.
Tornyos kőfalak kerítik most is a város terűletét, de ennek
nagy részét kertek foglalják el. Leszállván a vasútról — irja de
Amicis, — a város felé megyek ; dél van, a Nap forrón süt ; két fehér
házat látok, ez az utcza kezdete ; bemegyek, előrehaladok. A z utcza
keskeny, a házak kicsinyek, olyanok mint a kertekben a mesterséges
dombokra rakott viskók, jobbára egyemeletesek, az ablakok majd
nem a földig érnek, a.tetőket egy sétabottal lehetne elérni, a falak
vakító fehér színűek. A z útcza egyet fordul, oda nézek, nem látok
senkit, nem hallok egy lépést, egy hangot sem. Talán elhagyatott
útezába tévedtem, gondolom magamban, más utczába megyek ; ott
is fehér házikók, csukott ablakok, csend és magányosság. Csak tovább
és tovább megyek ; az útcza oly szűk, hogy kocsi el nem mehetne
benne, ide oda kanyarodik ; jobbra és balra más hasonló utczácskák
nyílnak ; egy kis piaezra jövök, s útczáról utczára, piaczról piaezra
megyek, egyik olyan, mint a másik, a házikók mindenütt egyformák,
csak két vagy négy ablakuk van, falaik oly simák, oly fehérek, mint
valami papírlap... Egy kapuhoz állok, benézek a »patio«-ba. Hogyan
irjam le ezt? A »patio« se nem udvar, se nem kert, se nem terem; ha
nem mindhárom dolog együttvéve. Közte és az útcza között tornácz
van ; négy oldalán vékony oszlopokon az első emelet magasságában
nagy üvegtáblákkal elzárt folyosó nyugszik ; rajta egy ponyva van kife
szítve, ernyőül

a napsugarak ellen. A

kövezve, a kaput csinos könnyű

tornácz márvány nyal van

vasrács rekeszti e l ; a »patio«

hátuljában, szemben a kapuval egy képszobor áll, közepén szökőkút
mormol, köröskörűi székek, asztalok, képek, virágedények. Némely
patio falai mozaikkal ékesítvék, közepett néhány narancsfa vagy egy
pálmafa virul. Egyik igy, másik máskép van berendezve, de vala
mennyi nagyon csinos és tiszta, hűs és illatos ; a homályos világítás

még fokozza szépségét és titokszerüségt
Valóban itt más
világ levegőjét szivja az ember, a keleti világ lehellete lengedez
feléje —
Nagysága és dicsősége magaslatáról nagyon alászállt Cordoba,
de egy kincse mégis megmaradt ; ez a székesegyháza, mely a mórok
legdicsőbb mecsetje volt, s mely az arab építészet valóságos remek
műve. I. Abderrabman 786-ban kezdé építtetni, utódjai száz év alatt
befejezték. Bovátkos kőfal veszi körűi, melynek fő bejárása az éjszaki
oldalon van ; azon bemenvén narancs, cziprus és pálmafákkal beülte
tett udvarba jutunk, melynek három oldalát oszlopos folyosó futja kö
rül, negyedikét a templom homlokzata rekeszti el. Mikor a templomba
belépünk, bámulat fogja el lelkünket. A márványoszlopoknak sűrű
nagy erdejét látjuk ; az oszlopok a templom belsejét éjszakról délre
19 hajóra osztják, ezeket nyugatról keletre 33 hajó keresztben szegi ;
a templom falazata és lapos mennyezete porfir, jászpisz s minden
féle szinű márványból való 860 oszlopokon nyugszik ; az oszlopok fölé
pilérek, s ezek között valamint az oszlopok fejei között is patkóalakú
ívek vannak építve. Az oszlopsorok végén megannyi kápolnát csinál
tak ; nagyobb kápolna s a kar, spanyol szokás szerint, a templom
közepén van, mely annak öszhangzatát megzavarja. Különben keve
set változtattak a mecset eredeti alakján. Belseje 200 m. hosszú és
80 m. széles.
Cordobában az ipar is virágzott, a kordován bőrt róla nevez
ték el, most nincsenek többé bőrgyárai, csak arany- és ezüstművesei
örvendenek még némi hirnek ; a lakosok száma vagy 50,000.
Cordobából a vasút Sevillába szép nyájas tájakon visz át ; jobbra
balra narancs- és olajfa-ligetek, virágos rétek, szántóföldek. Itt-ott
egy régi vár mutatkozik valamely hegyfokon, azután Palma jelentősváros házai fehérlenek ki a kertek és ligetek közöl, a folyó bal ol:lalán, alább Lora következik ; de az egész lapály be van hintve fehér
mezei lakokkal a zöld lombok között. Rinconadá-nk\ először pillant
juk meg Sevilla székesegyházának magas tornyát, jobbra a Guadal
quivir túlsó oldalán az olajfákkal beültetett szép dombok tűnnek fel,
melyek aljában hajdan Italica terűit el.
Hispalis és ettől éjszakra Italica a rómaiak idejében nagyon
virágzó városok voltak. Az utóbbiban Trajan, Hadrian és Theodozius
császárok meg Silius Italicus születtek, most az teljesen elpusztult,
csak némi maradványai láthatók még Santiponce falunál. Hispalis
ellenben az arabok idejében is mint Iszbilia virágzott, 300,000 lakosa

volt, most pedig mint

Sevilla

a Guadalquivir legnépesebb, legnyája

sabb és legvagyonosabb városa.
A spanyol közmondás azt tartja : A ki nem látta Sevillát, nem
látott csodát, Sevilla csakugyan csodás város, a vigságok, élvezetek
és mulatságok városa ; nőinek szépsége és bája, ünnepei, tánczmulatságai és bikaviadalai országszerte híresek. A város majdnem szabá
lyos köralakú ; kettős kőfallal és sok toronynyal van kerítve ; a folyó
baloldalán terül el, utczái szűkek, de tiszták, házai mind fehérek,
lapos tetőkkel, többnyire szép és tágas »patió«-kkal. A folyópartján
az úgynevezett Aranytoronytól Montpensier herczeg palotájáig gyö
nyörű séta van, platán- és cziprusfák, tölgyek, fűz-, jegenye s más
éjszaki fákkal együtt díszlenek ott;

a folyót számos hajó lepi el.

Legnevezetesebb épületek a székesegyház s az

Alcázar.

A

székes

egyház egyike a legnagyobb templomoknak, 1401-től 1520-ig épült
nagyon sokféle stílben, nyílt téren áll, kőfallal van kerítve ; hossza
1 3 6 m., szélessége 8 5 m., belseje 5 hajóra van osztva, a középső hajó
1 3 m. széles és 3 5 m. magas, a fő oltár majdnem a boltozatig ér, a
kápolnák száma 8 2 . Minden dolog nagyszerű e templomban, az egész
felette gazdagon van ékesítve faragvány okkal, képekkel, a legjele
sebb spanyol szobrászok és képírók műveivel. Sok nevezetes sírem
lék is van a templomban, Kolumbus is ott van eltemetve. Különös
kiváltsága a sevillai székesegyháznak az, hogy benne az Ú r napja
utáni héten minden estve középkori spanyol lovagok módjára öltö
zött fiúk zene és énekszó mellett

sajátságos

tánezot járnak.

A

templom mellett híres torony áll ; ez eredetileg arab építmény, négy
szögletű, felső részét harangtoronynyá változtatták; magassága 1 1 0
m., tetejének gömbjén a hitet ábrázoló, megaranyozott bronsz kép
szobor áll, egyik kezében lobogót, másikában pálmaágat tart.

E

szobor úgy forog mint a szélkakas, azért »Giraldá«-nak, azaz szél
kakasnak nevezik a tornyot. Messziről látható, s róla is messzire le
het látni köröskörül.
Más

nevezetes templomai

is vannak Sevillának, s azokban

szintén sok szép festményt találunk, kivált Murillótól, ki Sevillában
született.
Az

Alcázar közel

esik a székesegyházhoz, a mór királyok

palotája volt ; magas rovátkos kőfalakkal van kerítve ; belsejének
diszítményei nagyon gazdagok. — A folyó jobb oldalán

Triana

kül

város fekszik, melyben leginkább czigányok és szegény emberek lak
nak. K é t hid kapcsolja össze a két partot. Sevilla hajóforgalma és
kereskedése ugyan csökkent azóta, hogy egyedárúságát elvesztette,

de azért még most is nagyon jelentős. Ipari telepei közöl a selyem
gyárak említendők, kivált pedig a roppant nagy dohány- és szivargyár,
melyben 4,500 ember van elfoglalva. A lakosok száma 133,000.
Dél felé esik

Alcalá de Guadaira,

hol igen sok kenyeret süt

nek, melyet nemcsak Sevillába, hanem Madridba, sőt Portugalliába
is szállítanak. Népesebb városok

Varrnom 17,600 lakossal és Ecija,
Montilla és Aguilar j eles bort,

melyek Sevillától éjszakkeletre esnek.

Baena, Cabra és Lucena bort, olajt és gabnát termesztenek ; jelentős
Osuna, Marchena és Titrera is, az osunai herczegek az or

városok

szág leggazdagabb mágnásai közé tartoznak ; Utrerában
lak.) négy vasút találkozik.

Lebrija

(15,100

régi kőfallal kerített város, kö

zelében a posványos puszták vannak, melyeken vad bikák legelnek.
Odább délnyugatra, a Guadalquivir torkolatánál,

rameda van,

Sanlúcar de Bar-

mely az arabok idejében élénk kereskedést űzött, M a 

gellan is onnan indult ki nagy útjára 1519-ben. Most az nagyon csi
nos, szabályosan épített város, környezne narancs- és pálmafa-lige
tekkel, látogatott tengeri fürdőkkel, de hajózási forgalma csekély,
lakosainak száma 22,800.
A

Guadalquivir

torkolatától éjszaknyugatra eső partvidék

nagy homokbuczkáival egészen néptelen ;

Huelva

Pálos is jelentéktelen

falu,

sokkal népesebb és élénkebb, 13,200 lakossal; de a többi

helységek, melyek a Guadiana és Tinto környékein fekszenek, mint

Ayamonte, Sanlúcar de Guadiana, Paimogo, Valverde

csak kis

városok.
Sokkal nagyobb mozgalom van a Guadalquivirtól keletre. Ott
a Guadalete folyó közelében

Jerez de la Frontéra

fekszik, melynek

határában 711-ben a szerencsétlen csata volt. A város nagyon csi
nos és szabályos utczákkal épült; környékén sok búza,olaj,de kivált
jeles bor terem ; az angoloknak ott roppant nagy borpinczéik van
nak ; a város lakosainak száma 64,500. A tengerhez közelebb van

Puerto Santa Maria

22,100 lakossal; ettől nyugatra esik Rota,szin

tén a tengernél épült, vastag kőfalakkal van kerítve.
A Guadalete torkolatával szemben egy hosszú keskeny félszi
get nyúlik ki a tengerbe, az egy tágas szép öblöt képez, melyet a
szárazról délnyugatra kiszökő félsziget két medenczére oszt, a külső
a tulajdonképeni Cádizi öböl, a belső pedig a Puntalesi öböl. A z
utóbbinál egy keskeny, de elég mély tengerág kezdődik, mely délre
kanyarodik és S. Pedro szigetkénél az óczeánra nyilik. E tengerág
S. Pedro vagyis Santi Petri csatornája, mely a Puntalesi öböltől
délre eső földdarabot szigetté teszi ; ez az Isla de Leon. A Cádizi

földnyelv pedig ennek éjszaknyugati nyúlványa. A kettős öböl 5 — 1 0
méter mély, teljesen védve van a viharok ellen s oly tágas, hogy
bármennyi hajó elfér benne. Ellenséges megtámadások ellen min
denféle erősítési művek védelmezik mind az öblöt, mind a partjain
épült városokat.
A z öböl éjszaki bejárásánál fekvő Rotát és Puerto Santa M a 
riát már megemlítettük ; az utóbbitól délre esik
dani Portus Gaditanus,

Trocadero

és

Puerto Real, a

haj

10,000 lakossal ; ettől nyugatra vannak

S. Luis erős

várak ; dél felé

Caraca

arszenál esik, mely

szintén meg van erősítve, a környéken való szalinák évenkint 4 J
1

2

millió mázsa konyhasót szolgáltatnak.
A

Carlos,

Caracai arszenáltól és hajómühelyektől délnyugatra
délre pedig

Chiclana

San

van. Emez a S. Pedrói csatorna keleti

oldalán magaslatokon épült, leginkább mulatóházakból, vendéglők
ből és fürdőkből áll, San Carlos pedig

Isla de Leonnak külvárosa.

San Fernandónak

vagyis

San Fernando nagyon hosszan elnyúló

város, 26,800 lakossal, obszervatóriummal, melynek délkörét a spa
nyol csillagászok elsőnek veszik. Attól nyugatra kezdődik a keskeny
földnyelv, melynek éjszaki sziklás csúcsán

Cádiz

városa épült. H a a

vasúton megyünk Cádizba, meg kell kerülnünk az egész öblöt ; a
San Pedrói csatornán nagy híd vezet át, azután San Fernandóba
jutunk, ezt elhagyván, a keskeny földnyelven

éjszaknak tartunk,

több vár mellett s nagy árkon át elhaladván, végre a város falai alá
jutunk. Tengerről tekintve Cádiz alabástrom

szigethez

hasonlít,

nagy fehér folt a tenger közepett, sötét hely, fekete pont, árnyék
nélkül. Olyan, mint elindulásra kész hajó, melyet még csak egy
kötél kapcsol a parthoz. A világ legfehérebb városa ; nemcsak házai
nak falai, hanem lépcsői, udvarai, boltjai, tetői is fehérek. ÍJtczái
hosszúk és egyenesek, házai magasak ; köztük itt-ott egy pálmafa
áll, minden ablakban virág van, a köztereket szép ültetvények fog
lalják el. — Cádiz tehát nemcsak az ország legnagyobb erőssége,
melyet a francziák hiába ostromoltak, hanem egyszersmind egyik
legnyájasabb és legkellemesebb városa. Felette kedvező fekvése van
a tengeri forgalomra nézve, s azért a legrégibb időktől fogva jelen
tős hely volt. Gadirnak nevezték a fönikeiek, Gadirának a görögök,
Gadesnek a rómaiak. 1720-ban az Indiák főtörvényszékét Sevillá
ból Cádizba tették át, s kivált azóta nagy lendületet vett kereske
dése az amerikai gyarmatokkal. Mikor ezek elszakadtak az anya
országtól, kereskedése hanyatlék, de utóbb újra emelkedék. A város
nagyon szűk térre van szorítva, azért a házak többnyire 5 — 6 eme-

letcsek ; lapos tetejükön

minaretforma toronyka (mirador) van,

melyről elragadó kilátás esik a városra, a környező tengerre s a
távolabbi begyekre. A lakosok száma 65,000.

Medina Sidonia

Fernandótól keletre

és Alcalá de los Gazieles
larifa említendő, mely
Algeciras a Gibraltári öböl

a jelentősebb városok; a tengerparton csak
Spanyolország legdélibb csúcsán épült.

nyugati oldalán fekszik. E hires öböl az Atlanti óczeánból a Föld
közi tengerbe vivő szoros keleti végén van bevágódva s keleti olda
lát egy meredek sziklahát képezi, mely merészen dől ki a tengerre,
éjszakon pedig csak alacsony földnyakkal csatlakozik a szárazhoz.
A sziklafokon a mórok 1140-ben várost alapítanak, melyet a spa
nyolok 1462-ben elfoglaltak és megerősítettek. A

spanyol örökösö

dési háborúban, 1704-ben, az angolok foglalák el, s azóta ők birják.
A meztelen, sülevényes sziklahátat, melynek kivált keleti oldala
majdnem függőlegesen mered ki a tengerből, rémítő erősséggé ala
kították. Egyik legmagasabb (395 m.) helyén az őrtorony áll (signal
house), melyről jelt adnak, ettől délre az O' Hara torony nyalako
dik fel (428 m.) ; nagyszerű kiTátás esik onnan egyfelől Andalúzia
déli vidékeire, másfelől Afrika partvidékeire, Ceutától Tangerig, s
a közbeneső tengerre. A sziklába az ágyútelepek számára három
fokozatban, széles magas galériák vannak bevájva, az első 130, a
második 230 s a harmadik 300 m. magasságban. Más erősítési mű
vek és ágyútelepek az egész 4 km. hosszú sziklaháton vannak elhe
lyezve. Nyugati oldalához simulnak hosszú vonalban a város házai.
A z erősségben és városban több mint 23,000 ember él; e számból a
katonai őrségre vagy 5,000 ember esik. A z angolok a meztelen szik
lát nemcsak erősséggé, hanem gyönyörű kertté is varázsolták, a
termőföldet részint Angliából hordták oda s mindenféle fákat, cser
jéket és virágokat ültettek. Egy szóval az angolok mindent elkövet
tek, hogy a sziklafészekben való mulatást minél kellemesebbé tegyék.
A tágas, de a déli viharok ellen korántsem biztos kikötőben sok
hadi és kereskedelmi hajó fordul meg, az angoloknak ott nagy hadi
és kereskedelmi rakóhelyeik és táraik vannak. Nagy csempészetet
is űznek. A lakosság felette kevert.
A z angol terület éjszak felé az alacsony földnyakig ér; ott
egy sánczvonal (la Linea) s néhány őrház jelöli meg a határt. Ezen
túl éjszak felé

San Roque

spanyol város fekszik, már hegyes vidéken,

8,700 lakossal. A z , kivált nyáron, sokkal kellemesebb hely, mint
Gibraltár, azért sok angol ott lakik.
Gibraltártól keletre

Estepona és Marbella

kis tengeri városok ;

sokkal nagyobb kereskedő város

Málaga;

sőt ez a déli partvidék

legélénkebb és legnépesebb városa. A tenger felől tekintve kedves
és nagyszerű látványt nyújt ; jobbra a meredek és sziklás Gibralfaro
tornyosul, melyet .egy mór vár romjai koszorúznak, alatta a székes
egyház emelkedik magasra a környező házak fölé, ettől balra a ten
gerpart mentén a lakóházak sokasága terűi. Vereses és zöldelő,
kisebb-nagyobb dombok és hegyek veszik körűi a várost mint kör
szín falai, a meddig csak a szem ellát. Ámde a város belseje nem
nyújt semmi nevezetességet ; az új városrész szabályosan épült, egye
nes tágas útczákkal és egyforma házakkal, a régi városrész ellenben
girbe-görbe, szűk, szemetes és csúnya utczák tömkelege ; van ugyan
néhány tágas köztér, csinos kert és szökőkút, s néhány arab oszlop
és ív ; de különben Málaga, noha régi város s már a fönikeiektől
alapíttatott, a régi időből semmi emlékkel sem dicsekedhetik. É g 
hajlata igen kellemes, környéke szép és felette termékeny, a Guadalhorce és Guadalmina öntözik ; bőven terem ott mindenféle déli gyü
mölcs, különösen pedig jeles bor. ipartelepei is vannak a városnak,
nevezetesen öntőműhelyei és nagy nádczukorgyárai. Tengeri forgalma
nagyobb mint Cádizé, lakosainak száma 120,000. Köröskörül sok
nyaraló és mulatóház van.
Málaga közelében a festői hegyes vidéken sok ásványos forrás

Alora, Álhaurin, Carratraca, Alhamà s a Lecrini
Lonjaron helységekben leginkább málagaiak láto

fakad, a fürdőket
völgyben levő
gatják.

Velez Málaga,

24,300 lak.,

Motril

16,700 lak.,

Aàra és Daliás

afrikai helységekhez hasonlítanak, határaikban nemcsak jeles bor
terem, hanem czukornád és pamut is. Adrától délre esik a tengerből egészen magában felnyúlakodó

Alboran

sziklaszirt.

Almeria

haj

dan Cádizzal versenyzett, nagyon élénk kereskedése volt az afrikai
partvidékkel, most tengeri forgalma

ismét némi lendületet vett,

kikötőjéből sok erezet szállítanak Franczia- és Angolországba. Erősítvényei, kanyargós szűk útezái mór városra emlékeztetnek, lako
sainak száma 40,300.
Granada keleti részében a tengerhez közel fekvő Nijar és
Vera, azután a beljebb eső Velez Rubio, Velez Blanco, Huescar,
Baza és Guadix a jelentősebb városok. Baza a mórok idejében sok
kal népesebb volt, magas kőfalak kerítik, gyönyörű ültetvények van
nak határában.

Granada,

az arabok paradicsoma, Sevilla és Gordoba elveszte

után a mór birodalom

fővárosa volt, 400,000 lakossal, gyönyörű

épületekkel. Most is jeles város még. A Genil éjszaki oldalán fek
szik, melybe ott az éjszakról jövő Darro szakad ; 670 m. magasság
ban a hires Véga keleti szélén terül el. Keleti végén, a Darro és
Genil között, az Alhambra városrész van, egy magaslaton, mely a
Darro felé meredekül, a Genil, azaz dél felé pedig szeliden ereszke
dik. A z Alhambrával szemben, a Darro jobb oldalán az Albaicin
dombsor emelkedik, melyen a mórok idejében egy vár és palota volt;
most kanyargósán és terraszokban felhúzódó fehér házikók, melyek
ben leginkább szegény emberek és czigányok laknak, kertek, cziprusfák és szőlőlugasok foglalják el. A z Albaicin aljában a Darro
mindkét oldalán az Alcazába városrész terjed el, melyben egykor a
mór előkelők laktak, s mely most is egyik legszebb városrész. A
szorosabb értelemben vett Granada az Alcazábától nyugatra esik, a
lapályon terül el a Darro két oldalán ; odább nyugatra még Elvira
és Antequeruela külvárosok vannak. — Granada útczái többnyire
felette kanyargósak és szűkek, némelyikben két ember is alig mehet
el egymás mellett, s a kibajló tetők majdnem összeérnek ; legnagyobb
köztér az, melyet most Plaza de la Constitucionnak

neveznek.

Ezen a mórok idejében népünnepek voltak, a keresztények ott éget
ték el az eretnekeket (autodafé) ; Ximenez bibornok 1498-ban azon
a piaczon égette el a városban előtalált arab könyveket, 80,000
kötetet, csak az orvosi és természettudományi könyveket kimélte
meg, összesen 300 kötetet. A házak tetői laposak, tornyocskákkal,
erkélyekkel ; az udvaron szökőkutak, virágok vannak. A székesegy
házban Ferdinánd és Izabella vannak eltemetve.
Granada egyik legszebb ékessége a hires Alameda, azaz séta,
mely oly széles, hogy 50 kocsi mehetne el rajta egymás mellett ; a
magas fák lombfedele oly sűrű, hogy a napsugár alig hathat rajta
keresztül, két végén szép szökőkút van, közepén gyönyörű kertben
rózsák, jászmin és mirtusok illatoznak ; a távolban a magas hegység
havas tetői nyúladoznak az égbe, az előtérben pálmafák lengetik
legyezőiket. De Granada büszkeségét az arab műemlékek teszik.
A z épitészet remekművei közé tartozik az

Alhambra

(azaz verés),

mely roppant kiterjedésű vár és palota vagyis inkább paloták, udva
rok, kertek sokasága. Meredek és kanyargós útezán végig haladván,
még egy darabig a hegyen felfelé kapaszkodunk, így érjük el a veres
kerítőfalakat. A kapun bemenvén, egy gyönyörű parkba jutunk,
mormoló patakokkal, szökőkutakkal, vízesésekkel.

A

parkon át

hármas fasor vezet tovább a belső kerítőfal alá. Vastag, négyszög
letű torony alatt patkóalakú kapu nyílik ; ezen bemenvén, a czisz-

témák udvarába jutunk; jobb oldalán az I. Károly rendeletéből
épített, idomtalan és befejezetlen palota, bal oldalán a Tőrre de la
Vegá-nak nevezett mór vár áll, mely komor és nehézkes. A z egy
mástól nagyon elütő két épület között elhaladván, egy kis kapuhoz
s ezen át a fürdők udvarába jutunk, melynek közepén virágokkal
környezett nagy medencze, oldalain nyúlánk márvány oszlopokon
nyugvó íves csarnokok vannak ; ez udvarhoz különböző helyiségek
csatlakoznak, közöttük legnagyobb és legszebb az úgynevezett foga
dási terem. A fürdők udvarából az oroszlánok udvarába jutunk,
melynek oldalain felette vékony oszlopokon nyugvó nyilt ívezetek
vannak. A z udvar közepén van a szökőkút, melyről neveztetik, az
egymás fölé helyezett két nagy medencze fekete márványból 12
oroszlánon nyugszik. Most csak január 2-kán, Granada bevételének
évfordulóján, hagyják szökni a vizet. A gyönyörű palota egyik leg
szebb helyisége az, melyet a nővérek teremének neveznek. A z udva
rok és teremek mind az építészét kecses idomai, mind a díszitmények roppant változatossága és gazdagsága által bámulatra ragad
ják az embert, az ezüstözések és aranyozások, a faragványok, fest
mények és mozaikok valóban gyönyörűek; a cserép- és márványdíszitmények olyanok, mintha csipkék és himzések volnának. 1862ben kelt kir. rendelet értelmében az Alhambra jobbára helyreállít
tatott s nemzeti múzeummá rendeztetett be. Egyik legmagasabb
helyen nyilt pavillon van, a 'Tocador de la Reina ( = a királyné öltö
zője), onnan elragadó kilátás esik köröskörül.
A Darro mély völgye választja el az Alhambra hegyét a ma
gasabb Silla del Morétól, melynek tetején a

Generalife

épült ; ez a

mór királyok nyári palotája volt, sokkal kisebb, mint az Alhambra,
jobbára már romba dőlt ; de a kertekben még most is díszlik a buja
növényzet.
Granadának gyáraiban különösen selymet és papirt készíte
nek ; lakosainak száma 76,100.

Santa Fé

a Genilnél fekvő kis város, melyet Ferdinánd és

Izabella alapítanak, mikor Granadát ostromolták.

Loja

egy mere

dek hegy oldalán épült, melynek csúcsán mór vár búslakodik, a hegy
aljában buja kertek vannak.

Antequera,

az ország egyik legrégibb

városa, a Guadalhorcénél, egy horgas sziklafal aljában terül e l ;
rajta megyén keresztül az út, mely a Guadalquivir völgyét Malagá
val kapcsolja össze, azért élénk forgalma van, 25,600 lak.

Ronda

két sziklatetőn épült, melyeket 160 m. mély s 35—70 m. széles
hasadék választ el egymástól ; a szakadék magában a városban ket-

tős ívezetű híddal van áthidalva, a környéken még két más neveze
tes híd van. Magas kerítőfalak és nagy kapuk veszik körül a várost,
mely az ország egyik jelentős erőssége. Hires ménesében az andaluz
hegyi lovat tenyésztik. Lakosainak száma 19,200.

IV.
Murcia és Valencia.

Spanyolország középső feltérségeinek keleti párkánya szagga
tott lejtőséggel ereszkedik a Földközi tenger felé. Hegyei között
mély völgyek nyilnak, melyek a tengerparton kisebb-nagyobb lapályokká szélesednek, szegélyszögletöket egy-egy bástyaalakú hegyfok
képezvén. A szűk völgyekben, a vápákban és parti lapályokon nagy
a forróság, míg beljebb a magas fönsíkokon és hegyeken hűs, sőt
hideg szelek fújnak. Aránylag kis területen az éghajlat, növényzet
és a talaj minősége nagyon különbözők: a belső hűs magaslatok
kopárak, meztelenek és majdnem népetlenek, a partvidéki völgyek
pedig buja kertek.
A politikai határ ott sem vág össze a természetivel ; Murcia
részint a belső fönsikokra is kiterjed, Valencia természeti területérc
pedig Aragon nyúlik át.
A z Almanzora torkolatától éjszakra egy kis hegysor, a

Almagrcra

Sa

kezdődik, mely éjszakkeletre a Nogalte völgyéig vonul ;

ezen túl a valamivel magasabb

Sa de Almenara

ugyancsak a tenger

parttal egyközűen húzódik éjszakkeletre Murcia felé, a Sangonera
keleti oldalán ; egy ágat keletre Cartagena felé ereszt. Ennek öblé
től keletre egy hegység éjszakkeletre vonul köz vetetlenül a tenger
partján, s a sarlóalakú félszigetet

képezi, mely a Pálos

fokkal

végződik.
Lorcától éjszakra, a Sangonera nyugati oldalán, a Sa de

Es-

pwia emelkedik (1582 m.) Murcia lapálya fölött; délnyugati ága a
Sa de Mariához csatlakozik. Odább éjszaknyugatra a Sa de Taihilla
dudorodik ki a völgyektől szeldelt hullámos föltérségből, mint a
Ságra hegység éjszakkeleti folytatása a Segura völgye déli oldalát
szegélyezi. Ennek éjszaki oldalán a

Mundo

hegy sor elsőben éjszak

keletre, azután keletre csap. Odább éjszakra, Albacetétől délre, a

Peu as de San Pedro kis
xnély szakadék választ cl.

hegysor van, melyet a Sa de Alcaraztól

A z említett kegysorok mind délnyugatról éjszakkeletre vagy
nyugatról keletre csapnak, s az Andalúziai hegyrendszerek végnyúl
ványainak tekinthetők. A Segura bal oldalán való hegysorok, mint
az Albacetétől délkeletre eső

Chinchillai hegyek ; a Sa de las Cabras,

mely Jumilától délnyugatra emelkedik ; az ettől keletre eső El

che és Sa de Satinas, a
és a Sa del Crevillente

Murciától éjszakra domborodó

Car-

Sa de Pila

egészben véve szintén délnyugatról éjszak

keletre csapnak; nagy térségek választják el egymástól. Alicante
tartományban a különböző hegysorok összébb vonulnak és nagyobb
magasságra emelkednek; csomópontjok a

Moncabrer

(1385 m.). A

Valencia és Alicante között keletre, a Baleári szigetek felé, kiszökő
félszigetet töltik be és számos hegyfokkal végződnek, melyek közöl

Cabo de la Ndo legmesszibbre nyúlik ki. Odább éjszakra van
Cabo de San Antonio, az ennek közelében emelkedő Mungo

a

a
hegy

arról nevezetes, hogy tetején Méchain, Biot és Arago franczia tudó
sok, kik századunk elején a méterrendszer alapjául szolgáló fok
mérést hajtották végre, egy obszervatóriumot állítottak fel. Csúcsá
ról az átellenben fekvő szigetcsoportot és Spanyolország partjait az
Ebro deltájától a Pálos- fokig lehet látni. A Náo foktól délnyugatra
eső

Perion de Ifach

vulkáni eredetű tömeg, melyet keskeny földnyak

kapcsol a parthoz.
Éjszaki Valencia hegyei, melyek a Jucar és mellékfolyóinak
völgyeit szegélyezik, a Cuencai fönsík keleti fokozata;

a folyók

keresztül kasul szeldelték. A völgyek oldalfalai meredekek, de csak

Pico Panera,
Sa Mariés.* A Guadalaviar

néhány magaslatnak van hegységi alakja. Ilyenek a
az ettől délkeletre eső

Sa de Aledua

és

völgyét magasabb hegytömegek veszik körül, de a már említett Sa
de Albarracin, Montes Universales s az ezektől délnyugatra csapó

Sa Valdemeca,

melyek a Muela de San Juan körül csoportosulnak,

még alig bontakoznak ki a föltérségből. Sokkal inkább van hegy
ségi alakja azon emelkedésnek, mely a Guadalaviar keleti oldalát
szegélyezi, s melynek főcsomója a gúlaalakú

Javalambre

(2002 m.).

A z ettől keletre eső s a Mijares völgye déli oldalát szegélyező Sa de

Espina és Sa de Espadan

jóval alacsonyabbak. De a Mijarestől

éjszakra ismét magas hegytömeget találunk; az a három csúcsú

Pena Gólosa

(1811 m.), mely hegyes fönsík által a

Sa de Gúdarral

függ össze. Ennek éjszaki lejtői már az Ebro vízkörnyékéhez tar
toznak.
Más hegysor a tengerparttal egyközüen éjszakkeletre húzódik,
némi megszakadásokkal egészen az Ebro hajlatáig ér. Tagjai: a

Muela de Ares (1318 m.), Pena del Bel, Tosal des Encanades (1392
M. Caro, Bosch de la Espina. Alacsonyabb begysor a tenger
partot köz vetetlenül szegélyezi, legdélibb tagja a Desierto de las
Palmas, legéjszakibb hegye pedig a Mordsia (762 m.), mely az
m.),

Ebróig vonul.
Murcia és Valencia hegységei általában véve kopárak és mez
telenek, körvonalaik élesen kiválnak, mert a levegő nagyon tiszta,
az ég majdnem mindig derűit. A z éghajlat Afrikára vall; volta
képen csak két évszak van : a hűs s a meleg ; amaz október elejétől
január végéig tart. A mérsékleti változások csekélyek, mert a nyári
forróságot a belső fensíkokról a partvidékre leszálló hűs szél eny
híti, a téli hidfeget meg a tenger mérsékeli. A

csapadék csekély,

Murciában 362, Alicantéban 427, Valenciában 416 mm., Almeria
és Cartagena között annyit sem tesz. A z elpárolgás ellenben felette
nagy. Azért a földet leginkább csak a folyók közelében lehet mű
velni; de a hol elegendő víz van az öntözésre, ott felette buja a
növényzet ; ott nemcsak a»búza, rizs és tengeri, szőlő, olajfa, narancsés czitromfa díszlenek, hanem a pamut, czukornád, patáte, nopál,
agave, törpe pálma és datolyapálma is.
A

meleg partvidéken a forróövi betegségek is megjelennek

néha ; így a sárgaláz már több ízben jelentkezett. Valenciában az

albuferák,

azaz parti tavak is megrontják a levegőt ; de az egészen

sós tónak, az úgynevezett

Kis tengernek (Märe menor)

állítólag nincs

káros befolyása a környék levegőjére.
Mind Murciában, mind Valenciában nagy területek kopárak
és meztelenek, mivel nincs elegendő nedvességök. A parti mezőkön
Almeriától éjszakra egészen Villajoyosáig csak itt-ott a folyók mel
lett vannak egyes termékeny oázok. Sok helyen sós tócsák vannak,
melyeknek fenekén nyáron, mikor kiszikkadnak, sórétegek képződ
nek. Orihuela környékén a parti tavakból konyhasót nyernek.
Hogy a sülevényes puszták és sivatagok mellett termékeny
területek, valóságos kertek (huerta) vannak, azt egyedül a folyó
vizeknek lehet köszönni. Ezek a következők : a

Jucar, Guadalaviar, Mijares

Segura, Vinalapo,

s néhány kisebb időszakos zubogó.

Mindezen folyók magas fekvésű rideg völgyekben támadnak s több
nyire nagy kerülőkkel és mély völgyszakadékokon át jutnak a ten
ger partjáig.
A

Segura

a Ságra hegységben és éjszaki ágaiban ered, több

hegysoron kell áttörnie, mígnem Murcia lapályára ér ; mellékvize, a

Rio Mundo,

nagyszerű völgy katlanban támad, szintén mély szaka-
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A VALENCIAI ÉS MURCIAÍ HUERTÁK.

dékokat vájt magának s végre canonszerü keskeny hegy nyilason át
a Segurába ömlik.

Jucar a Cuencai fönsíkon délre folyik, azután keletre for
dulván, a Cabriellel egyesül. A Guadalaviar (Uád-el-Abiad = fehér
folyó) vagyis Turia vele egyközűen folyik, a magas márvány falak
A

kal szegélyezett Chulillai völgyszoroson át nagy sellőkkel jut V a 
lenciába.
E folyók vízmennyisége általában véve csekély ; hogy a lako
sok a földek öntözésére használhassák, a völgyek kijárásánál min
denütt vizfogókat, hatalmas haránttöltéseket (pantano) építettek, s
az így felfogott vizet az öntözési csatornákba eresztik. Számos apró
zuhogó és csermely el sem éri az anyafolyót, mert minden csepp
vizét az öntözésre használják fel. Magok a főfolyók is jobbra balra
lecsapoltatván, a tengert csak nagy esők után érik el.
A z ekként mesterségesen öntözött terűletek ama híres

huerták,

melyek mint buja oázok zöldéinek a kopár hegyek és fönsíkok köze
pett. Hihető, hogy a mesterséges öntözést már a rómaiak alkalmaz
ták, de a nagy vízfogókat és az öntözési csatornahálózatot az arabok
építették. Valamennyi huerta közöl legdúsabb a Valenciai. Nyolcz
főcsatorna és számtalan apró csatorna (acequia) segítségével az egész
valenciai lapályt valóságos paradicsommá tették. Ott a föld sohasem
marad ugaron, évenkint 4—5 termést á d ; az eperfák egy-egy évben
háromszor-négyszer hajtanak új levelet; a kaszálókat kilenczszer,
sőt tizszer is kaszálják egy évben ; a tengeri szára 5—6, sőt 8 mé
ternyi magasságra is nő. Igaz, hogy a sok víz, trágya s a nagy meleg
közreműködésével túlságosan siettetett növés miatt a főzelék és
gyümölcs vizenyős s nem nagyon ízletes és tápláló. Egy gúnyos köz
mondás így szól : »En Valencia la carne es yerba, la yerba agua, los
hombres mujeres, las mujeres nada!« (Valenciában a hús fű, a fű
víz, a férfiak nők, a nők semmi).
Minthogy a viznek ott nagy becse van, azért használatát tör
vényesen szabályozni kellett. A vízhasználati szabályokat, úgy mond
ják, az arabok állapították meg s mai napiglan szigorúan követik.
A

községek és az egyes birtokosok számára meg van határozva az

idő, melyben a vizet öntöző csatornáikba ereszthetik,- s a valenciai
székesegyház tornyáról harangszóval jelentik meg. Nyolcz tagból
álló törvényszék minden csütörtökön összeül a székesegyház kapuja
előtt s törvényt mond a vízhasználati jogból eredő perekben.
Valencia huertáit a Guadalaviar öntözi. Kevésbbé híresek, de
talán még dúsabbak azon huerták, melyekre a Jucar vize szolgál; á
HUNFALVY
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folyó töltések közé van szorítva, vize ezer meg ezer csatornán folyik
a jobb és bal oldalán elterülő mezőkre és kertekbe. Ott kivált naran
csot termesztenek ; mondják, hogy csak magában Alcira és Cárcagente két város határában évenkint több mint 20 millió darab na
rancs terem. Alább az alsó Jucar bal oldalán elterülő lapályon s az
albufera mellékein rizst termesztenek.
Déli Valenciában és Murciában a forróság és szárazság sok
kal nagyobb, azért ott a huerták termése nem oly bő, mint a Guadalaviar és Jucar mellékein. Alicante huertáját a

Castalla

folyócska

öntözi, melynek vizét az igen magas és erős töltéseiről hires Tibi
medenczében gyűjtik. Elche huertája a

Vinalapo

mellett fekszik,

nagy részét gyönyörű pálmafa erdő foglalja el, melyhez hozzáfogható
a Földközi tenger éjszaki oldalán sehol sincs. Nemcsak az ott ter
mesztett

datolyagyümölcs nevezetes kereskedési czikk, hanem a

pálmalevél is, melyet a virágvasárnapra Spanyolország belsejébe,
sőt Olaszországba is szállítanak. A z alsó Segura mellett, Orihuela
környékén levő huertákban narancsot, czitromot, mandolát, búzát
stb. termesztenek. Mondják, hogy az orihuelai búza a legjobb lisztet
és legjobb kenyeret szolgáltatja.
Murcia lakosai lusták, huertájok nem oly gazdag és szép, mint
Orihuelaé. Lorca környékén is hanyagul mivelik a mezőket. Ott a

Sangonerát fogják

fel nagy medenczékben, 1802-ben a vizfogó gá

takban szakadás történt s a nagy magasságról lerohanó viz az
egész völgyet elárasztá ; sok helység elpusztult és több ezer ember
elveszte életét.
Murcia és Valencia lakosai leginkább földmíveléssel foglal
koznak ; fő kiviteli czikkek a sokféle déli gyümölcsök, az olaj és bor.
Kivált Alicante s a Cartagena közelében fekvő Vinaroz és Benicarló borai hiresek. Denia, Javea és Gandia környékein, a Jucar
völgye és Náo fok között, leginkább töpödt szőlőt termelnek. Néhány
év óta az árvaleányhajhoz hasonló növény, melyet a spanyolok

espartó-nak,

az arabok

halfá-nak

neveznek (stipa tenacissima), lett

nagyon jelentős kereskedelmi czikké. Azon növény Albacete és Mur
cia sziklás sülevényes hegyoldalain terem nagy bőségben; régóta
használták már sokféle tárgyak, szandálok, gyékények, kosarak,
szattyorok stb. készítésére. De most szőnyegek, mindenféle szövetek
és papír készítésére is használják, s 1856 óta az angolok nagy mennyi
ségben vásárolják gyáraik számára. Kivitele évről-évre növekedett*),
*) 1873-ban Angliába 67,000 tonna eszpartót szállítottak, magában az or
szágban 18,000 tonnát használtak fel.

s a lakosok kimélet nélkül szedik, a nélkül hogy vetéséről vagy
ültetéséről gondoskodnának.
A

hegyekben különböző ércztelepek, különösen ólom, réz és

czink érezek vannak. D e csak az angol, franczia és belga társasá
gok míveltetik szorgalmasan azokat az ólombányákat, melyek a
Cartagenától keletre való dombos vidéken vannak. Legújabban a
czinkbányákat is kezdek mívelni. A konyhasó néhol egész hegyeket
képez.
A tulajdonképeni ipar legtöbb embert Valenciában foglalkoz
tat. Murciában most csak selyemgyárak vannak még, Cartagenában
a hajózásra szükséges tárgyakat állítják elő ; Jativában papirt, A l bacetében késeket, Valenciában különösen selyem és posztó szövete
ket, ruhákat és cserépárúkat készítenek, Alcoyban pedig legjelentő
sebb iparág a szivarka-papir készítése.
A forgalom és hajózás azóta, hogy Murcia és Valencia vasutak
által az ország fővárosával vannak összekapcsolva, tetemesen emel
kedett. Madrid a tengert legrövidebb úton Alicanténél éri el. Algéria
szomszédsága is élénkíti a hajózást ; Orihuela, Denia vidékéről s a
Jucar mellékeiről évenkint sok ezer ember Algériába költözik, hol
nevezetesen Oran tartományban telepednek le.
D e Murcia emberei ritkán hagyják el hazájokat, ők sok tekin
tetben nagyon is különböznek a szomszédos tartományok lakosaitól.
»Murcia gyermekei — mondja egy spanyol iró —

oly szerelmesek

az anyjokba, hogy csak nehezen határozzák el magukat annak elha
gyására ; azért csak kevés murciai ember van az egyetemeken, még
kevesebb a hadseregben, a hajózásra is ritkán adják magukat. . .
Csak enni és henyélni szeretnek.« *) — D e Laborde azt irja Murcia
embereiről, hogy természetek alapvonása a tunyaság és restség. A
jómódúak épen semmitsem dolgoznak, egyedüli örömüket az alvás
ban, evésben és dohányzásban lelik ; néhány perczet az áhitatoskodásra is szánnak ; soha egy könyvet nem vesznek kezökbe ; még a
dohányzást is a legnagyobb kényelemmel és komolysággal végezik,
mintha akkor is álmodoznának, mikor ébren vannak. Nemcsak ha
záját nem szereti elhagyni a murciai ember, de még házából sem
mozdul ki egy könnyen ; a társaságot sem szereti, múlatni, vígadni
sem akar, soha tánezra nem kerekedik, dalra nem nyitja ki ajkát ;
otthon ülve szomorú egyhangú életet él, nagy ország közepett mintha
el volna szigetelve. Mindig komor képet vág, a mellett kedélye sivár
*) Murillo : Geogr. histov. de Espana.

és vad, a boszúállásra és véres czivakodásra hajlandó. — Brehm
ellenben azt állítja, hogy amurciai ember az ország legderekabb, leg
becsületesebb lakosai közé tartozik, igényeiben szerény, szives és hű.
Közép helyen áll a szorgalmas katalán s a vendégszerető, vidám
andaluz között, de a becsületesség és tisztesség dolgában mindket
tőnél előbbre való. — Annyi azonban bizonyos, hogy Murcia Spa
nyolország történelmében jelentős sserepet sohasem vitt.
Valencia lakosai egészen más indulatú emberek ; ők szorgal
masak, munkásak, nemcsak lapályaikat mivelik nagy gonddal és
sikerrel, hanem sziklás hegyeiket is. Víg és elmés emberek ; szeretik
a mulatságokat, különösen a tánczot és éneket ; kebelökből kerülnek
ki a legjobb tánczmesterek. Mondják, hogy leikök is oly mozgékony
és hajlékony, mint testök ; hogy állhatatlanok, tartós hajlandóságra
nem képesek. Közlékenyek, nyájasak, nyiltszivűek, társalkodásuk
kellemetes és szeretetreméltó ; de a mily gyorsan megbarátkoznak,
oly

gyorsan

el is

idegenednek.

Könnyen haragra

lobbannak s

gyakran vad ösztönük véres tettekre ragadja őket. A z ember életét
kevésre becsülik, nagyon) hamar kirántják a kést és gyilkot, s czivakodásaik gyakran emberöléssel végződnek. Sajnálják

a meghalt

embert, de a gyilkosságban nem látnak valami nagy bünt ; a gyilkos
letörli övében a kést, s azután egész nyugalommal a kenyerét szeli
vele. Hajdan Valenciából kerültek ki a madridi udvar embereitől
felbérelt gyilkosok. Annyi bizonyos, hogy a valenciai férfiak erős,
szálas, bátorlelkű emberek, hogy Valencia

egyik legnyugtalanabb,

forradalmakra leghajlandóbb város s e tekintetben ellentéte a béke
szerető Sevillának. A valenciai nők szabályos arczvonásaik

által

tűnnek ki ; a falusi nép öltözete feltűnően szinházias.
Általában a valenciaiak mind gondolkodásukra, mind erköl
cseikre és szokásaikra, mind ruházatukra nézve sokat örököltek mór
őseiktől. Szójárásuk jobban hasonlít a franczia Provence nyelvéhez,
mintsem a kasztillaihoz.
Murcia és Valencia jelentős városai csakis az öntözésre szol
gáló folyók mellékein, továbbá a partvidéken s végre oly helyeken
keletkezhettek, hol több közlekedési út találkozik. Murcia belső vi
dékein

Albacete, Chinchilla

és

Almansa

ily közlekedési központok.

Albacete a L a Manchai fönsík keleti szélén fekszik, hol a keleti lej
tőség kezdődik s hol a Segura és Jucar felső völgyei leginkább kö
zelednek egymáshoz, melyeket ott egy csatorna is összekapcsol ; azért
az mindig egyik fő állomása volt a Spanyolország belső és partvi
déki városai között folyó közlekedésnek. Lakosainak száma 19,000.

—

Chinchillánál a Madridból jövő vasút szétágazik Valencia és

Murcia városok felé. Almansa odább keletre esik, kies völgyeletben
fekszik.

Hellin a jelen
Yecla, Jumilla és Cieza
délyugatra fekvő Mora-

Cbincbillától délre a vasút és Mundo közelében
tősebb város, 13,700 lak. Almansától délre
városokat találjuk ; csekélyebbek az odább

talla, Caravaca és Cehegin városok, az utóbbi jeles
Mula és Alhama mellett látogatott fürdők vannak.

bort termeszt ;

Sokkal jelentősebbek a tengerparthoz közelebb fekvő városok :

Lorca, Murcia és Cartagena.
Lorca a Sangonera mellett

fekszik egy mór várral koszorúzott

sziklás domb tetején és aljában. A vár már rom, a magaslaton te
kervényes és szük útczácskában épült házak is jobbára el vannak
hagyva, vagy csak czigány oknak szolgálnak lakásul, az új város le
szállt a hegyről s a lapályon terül el. Sokan a környező huertán el
szórt tanyákon laknak. A város és környéke népessége 53,000 lélekre
rúg. Tengeri kereskedését

Aguilas közvetíti,

ennek két kikötője van,

de egyik sem biztos.
Lorcától éjszakkeletre

Totana

fekszik, mely a tartomány czi-

gányainak főhelye. Odább éjszakkeletre a már említett

Alhama

következik s ezen túl nemsokára az eper- és narancsfa ligeteket ér
jük el, melyek a tartomány fővárosát

Murciát környezik.

A z óvárost

bástyák és kőfalak övezik, útczái szűkek és kanyargósak, épületei
jelentéktelenek ; a nyílt új város nyájasabb, de nevezetes épületet
abban sem találunk. Szépek és kellemesek a Segura partjain levő
sétahelyek. Murcia a selyemtermelés egyik főhelye. A városban és
környékén majdnem 100,000 ember lakik.

Cartagena

a hajdani Új-Karthágo, sokkal érdekesebb város

mint Murcia, lakosai is sokkal nyájasabbak, barátságosabbak. H a msekar Barkasz unokaöccse, Haszdrubal, veté meg alapját 228-ban
K r . e. A spanyol félsziget és Afrika éjszaki partja között való for
galomra nézve az a legalkalmasabb hely. Ott a partvidékbe a nyílt
tenger egy tágas és mély öbölkével nyúlik be, melyet

Escombrera

kis sziget s a körülkönyöklő sziklás hegyek a szelektől ótalmaznak.
A város az öböl hátterén épült, nyugati oldalán az arszenál szép
medenczéje terül "el, keleti oldalán egy várkastélylyal koszorúzott
kúpdad hegy emelkedik ; ehhez dél felől az öböl keleti oldalát szegé
lyező hegyek csatlakoznak, melyek legmagasabb pontján jelentős vár
van. A z arszenál éjszaki oldalán egy külváros fekszik, ettől nyugatra
azon hegyek sorakoznak, melyek az öböl nyugati oldalát szegélyezik

s melyek szintén meg vannak erősítve. Cartagena már a rómaiak
idejében is jól megerősített és védett tengeri város volt ; jelentőségét
a közeli hegyekben levői ezüstbányák is növelték. A spanyol királyok
a nemzeti hajóhad egyik fő állomásává tették, sokféle raktárakat és
műhelyeket állítottak fél s annyira megerősítették a várost és a kör
nyező magaslatokat, hogy azt megvívni alig volna lehetséges. De az
újabb időben a belső zavarok és a sok forradalom miatt a város
tetemesen hanyatlott, 1873-ban sokáig a túlzók pártja garázdálko
dott benne. Tengeri forgalma aránylag csekély, leginkább csak érczeket, eszpartót és gyümölcsöket visznek ki onnan. Népessége
76,000 lélekre rúg.
A Pálos foktól éjszakra a Náo fokig a part ugyan számos beés kiszögellést mutat, de biztos réve és kikötője seholsincs. Alicante
is kevés ótalmat nyújtó, nyílt révnél fekszik, mindazonáltal sokkal
élénkebb mint Cartagena, egyfelől a vasúton Madriddal van élénk
forgalma, másfelől Alcoy, Elche és Orihuela készítményeinek és ter
ményeinek fő kiviteli helyéül szolgál. A város a régi várral koszorú
zott magaslat aljában félkörben terjed el, partján közvetetlenül csak
kis hajók köthetnek ki, a nagy tengeri hajók némi távolságban kény
telenek horgonyt vetni, hol a viharok ellen nincsenek biztosítva.
Alicante lakosainak száma 35,000.
Déli Valenciában Villajoyosa és Denia sokkal jelentéktele
nebb tengeri városok. A beljebb eső városok' közöl Alcoy a legiparosabb, 35,000 lak. ; Elche a pálmaerdő közepett olyan mint valami
afrikai város, 19,000 lak. ; Orihuela a Segurának legtermékenyebb
lapályán fekszik, 20,000 lak. Villena a felső Vinalapónál jelentős
város.
Éjszaki Valenciában Gandia a Serpis vagyis Alcoy folyócskánál közel a tengerparthoz, Jativa, Carcagente és Alcira, továbbá
Sueca és Cullera a Jucar folyónál fekvő városok.
A Náo foktól éjszakra a tengerpart még bekanyarodást is alig
mutat s természettől biztosított egyetlenegy öbölkéje sincsen, pedig
a keleti és éjszakkeletéjszaki szelek ott gyakran erős viharokká vál
nak s nagyon veszélyeztetik a hajók kikötését. E bajon legújabban
az által segítettek, hogy a Guadalaviar torkolatánál egy mesterséges
kikötőt építettek, melyet a tengerbe messzire kinyúló mólók által a
viharok ellen biztosítanak. A belső kikötő még külön van biztosítva
egy harántos gát által, melynek csak keskeny nyílása van. E kikötő
mellett Grao helység fekszik. A tartomány fővárosa, Valencia né
hány kilométerrel beljebb esik. Szép szilfa és jegenyefa sorok között

sétálhatunk a tengeri városkából a violaszinű hegyektől övezett, zöldelő
lapályon elterülő fővárosba, fehérlő házai kellemesen elütnek a zöld
mezőktől és berkektől. A belváros még ki nem vetkőzött ódon
jellegéből, útczái szűkek és tekervényesek, de tiszták ; a külvárosok
sokkal szebbek és nyájasabbak. Epületei közöl a székesegyházon
kivül a »Lonja de Seda« vagyis a selyemcsarnok a legnevezetesebb ;
a X V . században épült. Különben Valencia főékességét a kertek, a
fasoros séták, a gyönyörű berkek teszik. A Guadalaviar partján
elhúzódó séta valóban gyönyörű ; ültetvényeiben a platánok, szilfák
és jegenyefák mellett mindenféle tropikus növények díszlenek, banán
fák, bambuszok, pálmafák stb. A külvárosokban s a környéken, kivált
Grao mellett,, szép árnyas nyaralók, az utóbbi helyen látogatott ten
geri fürdők is vannak.
Valencia lakosai mind iparral, mind kereskedéssel foglalkoz
nak ; kivált a selyem ipar virágzik. Ott niucsenek koldusok, ingyen
élő járdataposók, kereset nélküli munkások. Derűit életkedv, öröm és
elégedettség tükröződik minden arczon. A város meg van erősítve ;
lakosainak száma 144,000.
Valenciától éjszakra a hegyek csak keskeny partszegélyt hagy
nak, mely mívélhető ; alkalmas kikötő sincs, azért ott csak jelenték
telen helységek vannak, melyekben leginkább halászok és kapások
laknak. Közöttük legjelentősebb Castellon de la Plana, mely közel a
Mijares torkolatához tágasabb lapályon fekszik, 24,000 lakossal.
Alcalá de Chivert, Peîsescola, Benicarló és Vinaroz, valamint a
Castellon de la Planától délre eső Villareal és Burriana mind cse
kély tengeri városok. Hajdan e keskeny partszegélyen uralkodó
magaslatok őrtornyokkal és várakkal (atalayas) meg voltak erősítve,
most azok csak festői romok. Omladékok mutatják a Zakünthosztól
alapított Saguntum helyét, mely hajdan a vidék legnagyobb erőssége
volt. Híressé lett lakosainak SZÍVÓS vitézségéről, melylyel magukat
Hannibál ellen védelmezték.- A romok között fekvő mostani várost
Murviedrónak ( = régi falnak) nevezik.
Murviedro a Palancia mellett fekszik, közel a torkolatá
hoz, feljebb ugyanazon folyónál a kerület fő helyét találjuk t. i.

Segorbét.

V
A Baleári es Pithüuzi szigetek.

Spanyolország közigazgatási beosztása szerint a » provincia de
las islas Baleares« nemcsak azokat a szigeteket foglalja magában,
melyeket a régiek Baleárok-nak azaz Parityások szigeteinek neveztek,
mivel ősi lakosaik a parityázásban kitűntek, t. i. Mallorcát és Menorcát
a környező apróbb szigetkékkel, hanem azokat is, melyek Pithüuzok-nak, azaz Fenyves szigetek-nék neveztetnek, t. i. Ibizát és Formenterát, melyek Mallorcától 81 km. délnyugatra esnek.
Ezek a szigetek tengeralatti fenékháttal Valencia és Katalonia partvidékéhez csatlakoznak; Castellon de Plana és Mallorca
között a Colombretes szigetkék dudorodnak ki a tengerből, melyek
vulkáni eredetűek, kiterjedésök egy fél • km. sem tesz.
A Baleári szigetek együttvéve csak 4817 vagy 4978 • km.
foglalnak el, de aránylag népesebbek, mint Spanyolország más tarto
mányai, lakosaiknak száma 290,000. Nincsen oly kedvező fekvésök,
mint Sicziliának vagy Máltának, az őket környező tenger viharos, de
tájképi szépségök, szelid éghajlatuk és nagy termékenységekért már
a régiek a Szerelem s a Jó-szellemek szigeteinek nevezték. Osi lako
saik, a keltek vagy keltiberek nagy vitézséggel védelmezték magukat
a fönikeiek, karthágóiak és rómaiak ellen, végre 123-ban Kr. e.
Metellus megtöré őket. A rómaiak uralkodása a szigeteken épen négy
száz évig tartott, 423-ban a vandálok foglalták el. Azután a
szigetek elébb a bizanczi császárok, utóbb a nyugati gótok biro
dalmához tartoztak, 798-ban az arabok foglalták el, ezektől Ara
gónia királya I. Jakab vevé el 1232-ben, ki azokat fiának mint
külön királyságot adományozá. Csak I. Károly kebelezte be ismét a
spanyol monarchiába. Menorcát 1713-ban az angolok száliák meg,
kik azt csak 1782-ben adták vissza a spanyol királyoknak.
A Baleárok lakosai tehát nagyon sokféle népségek keveréké
ből származnak. Nyelvök tetemesen különbözik a tulajdonképeni
spanyoltól, legközelebb áll a kataláni és limosini nyelvhez, s a mallor
cai, menorcai és ibizai szójárásra oszlik. Most a kasztillai nyelv a szi
geteken is mindinkább elterjed, noha a köznép még nem beszéli.
ïbiza, a Pithüuzi csoport főszigete, Valencia partjaitól csak
85 km. távolságra esik ; kiterjedése 592 • km., alakja éjszakkelet
ről délnyugatra nyúló hosszúkás négyszög, partjai többnyire maga
sak, nagyon csipkések, de alkalmas kikötőkben szűkölködnek. Bel-

seje hullámos, dombokkal megrakott és völgyekkel szeldelt főnsik ;
éjszaki oldalán egyes kúphegyek több mint 400 m. magasak. Völ
gyeit csak időszakos erek áztatják. Hajdan, úgy látszik, nagy feny
vesek voltak a szigeten, nagy része még most is erdős ; a mivelt vidé
keken sok az olajfa, figefa és szentjános-kenyérfa. Az éghajlat nagyon
kellemes, a tél közepes légmérséklete 12—13 °C, sőt a 7°-nál alább
sohasem süly ed a hőmérő. Azért pamutot és patátét is termeszte
nek. A sziget déli részében nagy sós mocsárok vannak, s ott sok
konyhasót nyernek. Különben fő kiviteli czikkek : a déli gyümölcsök,
nevezetesen fige és mandola, építőfa és halak.
A sziget éjszaknyugati és délkeleti oldalán egy-egy jókora
bevágódása van a tengernek ; amaz a Pormany vagyis Puerto Magno
( = nagy kikötő) s mellette S. Antonio kis helység fekszik ; emez
pedig [az Ibizai öböl. Mindkét öböl körül néhány szigetke és szikla
szirt van, de egyikök sem nyújt biztos menedéket a hajóknak.
Ibiza a sziget főhelye ; régi kőfalak és tornyok veszik körül.
A kisebbik testvérsziget, Formentera, dél felé esik kis távol
ságra s holmi szigetkék és sziklaszirtek által Ibizáboz csatlakozik.
Kiterjedése csak 96 • km. Alakja Szicziliára emlékeztet ; partjai
csipkések, kivált a nyugati oldalon, de egy-egy nagyobbacska bekanyarodás csak az éjszaki meg déli oldalán van ; amaz a Play a de Tramontana, emez a Playa del Mediola ( = éjszaki és déli öböl). A
sziget belseje dombos, de magaslatai csekélyek. Jelentős helysége
nincsen, lakosainak száma alig haladja meg az 1000, mig Ibizán
vagy 24,000 ember lakik.
Viharos tenger könyékezi a két szigetet, azért a hajók nem
igen látogatják őket ; azelőtt még a tengeri kalózok is veszélyez
tették a hajózást. A lakosoknak folyvást résen kellett lenniök, min
den helység és tanya meg volt erősítve s majdnem minden hegyfokon
őrtornyok vannak.
A Pithüuzokénál sokkal nagyobb jelentőségök van a Baleároknak, t. i. Mallorcának és Menorcának. Amannak kiterjedése 3501
(3394), emezé 760 (735) D km.; néhány apró szigetke is környezi,
közöttük legnagyobb Cabrera, mely Mallorcától délre esik. A lako
sok száma meghaladja a 265,000 ; ezekből Mallorcára 231,000 esik.
Mallorca, insula major, a nagyobbik sziget külső alakjára nézve
ferde négyszöghez hasonlít, mely éjszakkeletről délnyugatra nyúlik
el. Ejszaknyugati partja Katalonia partjával egyközű, kissé kidom
borodik. Jókora bekanyarodások csak az éjszakkeleti és délnyugati
oldalán vannak : amott az Alcudiai és Pollenzai öblök, vagyis a Puerto

Menor nyúlnak be a partvidékbe, melyeket a Pinar fokkal végződő
begyes félszigetke választ el egymástól ; emitt a Camposi s a sokkal
mélyebben benyúlakodó. félkerek Pálmai öböl van bevágódva.
A sziget belsejének legnagyobb része dombos s völgyekkel
szeldelt térség ; de éjszaknyugati oldalát nagyon regényes és szagga
tott hegyláncz szegélyezi, mely közvetetlenűl a tengerparton nagy
meredekséggel nyúlakodik fel. Ezen hegyláncz már Dragonéra szi
getkén kezdődik s a Mola hegyfoktól éjszakkeletre vonulván, Formentor hegyfokkal végződik. Főgerincze meghaladja az 1000 m.,
középső szakaszában a legmagasabb csúcsok az 1500 m. érik el.
Főtömege mészkő, melyen sok helyütt fekete, zöld és veres porfir,
diorit, szerpentin s más efféle kőzetek tódultak keresztül. Legdélibb
szakaszának csomópontja a Púig (olv. Pucs) de Galatzó (1200 m.) ;
számos oldalágat bocsát sugárosan délkeletre, délre és délnyugatra,
közőlük leghosszabb az, mely a Galatzóból ksendulván délketre vonul
s a Pálmai öböl éjszaknyugati oldalán emelkedő Sa de Burguesá-hoz
csatlakozik. Egy horpadás, a Col de Yaldemosa, a hegyláncz legdé
libb szakaszát az odább éjszakra emelkedő Teix (olv. Tés) tömegétől
választja el, mely széles fensíkforma hegygerincz számos oldalágat
ereszt jobbra és balra. A Sólleri völgy és hágó elválasztja azt a
hegyláncz középső, legmagasabb szakaszától, mely két egyközű
hegy sorra szakad. Ezek között egy 650—800 m. magas hosszanti
völgy nyílik. Ennek nyugati oldalán a Sa de Alfabia s a Púig Mayor
de Sőller meg a Púig de Torella emelkednek, a hegyláncz két leg
magasabb ikercsúcsa, melyeket a Silla ( = nyereg) de Torella kap
csol össze. Az említett hosszanti völgy keleti oldalán az alacsonyabb

Púig de T Ofre, a Púig Mayor de Masanella s a Pena den Galiléu

emelkednek. Végre a hegyláncz éjszaki szakasza a Lluchi és Pareisi
völgyektől éjszakra terjed el, sok mellékágra szakad s igen bonyoló
dott hegyvidéket képez.
A hegylánczot nagyon sok mély harántvölgy és szakadék
(barranco) szeldeli, melyek között talán legvadabb és legregényesebb
a Torrente de Pareis Lluch közelében. Sok barlang is van a hegy
ségben. Az előhegyeket és alsó lejtőket gyümölcsösök és olajfaligetek
foglalják el, feljebb még jókora erdők vannak, melyekben az örök
zöld tölgy s a parti fenyő túlnyomó ; a legmagasabb ormokon csak
cserjék és füvek teremnek. Azelőtt a mallorcai puszpáng is egész
berkeket képezett, de 1852. óta az már csak szórványosáén fordul elő
satyna példányokban ; becses fája végett kíméletlenül ksertották.
Nagyobbacska hegytömegeket a sziget keleti oldalán is talá-

lünk, de magasságuk csekély, a 600 km. sem éri el. Santany és Felanitx (olv. Felanics) környékén a hegyek csak lazán függnek össze ;
sokkal tömegesebbek a sziget éjszakkeleti szögletében Artá környé
kén, hol igen nagy csepköves barlang van bennök. Ugyancsak nagy
csepköves barlang a sziget déli részében, Campos közelében is van.
Felanixtől éjszaknyugatra az elszigetelt Púig de Banda emelkedik,
melynek csúcsáról gyönyörű kilátás esik a sziget legnagyobb részére
s a környező tengerre. Déli oldalán, felette meredek sziklafal alatt
egy kis templom és nagy vendégfogadó van, egy úgynevezett oratorio,
mely a sziget leghíresebb és leglátogatottabb búcsújáró helye. Aze
lőtt onnan szokták volt minden évben, május 3-kán, az egész sziget
vetéseit és gyümölcsöseit ezer meg ezer áhítatos ember jelenlété
ben megáldani. Hasonló oratoriók, kápolnák és kisebb nagyobb
vendégfogadók a búcsúsok meg utazók számára nagyon sok hegyen
vannak ; a tájképek szépségét nevelik. A sziget belső térségei válto
zatosak, a lapályokat kisebb nagyobb dombok és hegyek szakasztják
meg, melyek, ha nem erdősek s nincsenek megmívelve, többnyire
örökzöld bokrokkal fedvék, noha gyakran igen meredekek.
Forrás és csermely sok van a szigeten, de az úgynevezett fo
lyók is csak zuhogok, melyek nyáron többnyire kiapadnak. Legtöbb
forrás és zuhogó a főhegylánczban van, melyen télben sok hó esik,
sőt néha aprilban is havazik még. A havat mesterséges, szalmával
fedett gödrökbe (nevera) gyüjtegetik s onnan hordogatják nyáron a
fővárosba és az alvidéki helységekbe. — Az ásványos források közöl
legnevezetesebbek: a Font salada Esporlas mellett, melynek vize
konyhasót, mészsókat és jódot tartalmaz, a hőforrás Benisalem hatá
rában s a Campos közelében levő Font sánta de S. Juan, mely kén
tartalmú. Az utóbbi helyen 1845 óta fürdő van.
A hegyekben réz, ólom és vas érezek több helyen mutatkoznak,
de vájatásra érdemes éreztelep nincsen. A sziget közepe táján holmi
barnaszén-telepek vannak, s ezek közöl néhányat aknáznak is ; dél
keleti lapos partvidékén jelentős konyhasó-szérűk (salina) vannak.
Az éghajlat nagyon kellemes, Pálmában az évi középmérséklet
18.°i, a nyári 25. , a téli 11. , az őszi 19. fok C. Hó a térségen rit
kán esik, a dér is ritka, azért sok forróövi növény szabad ég alatt
terem, nevezetesen a banánfa, a chirimoya, kávébokor, pamut és
ezukornád. Néhány év óta az eukalüptust is meghonosították már.
A parti magas hegyláncz felfogja az esőt hozó felhőket, azért a tér
ségen nyáron és tavaszszal ritkán esik, s az egész évi csapadék Pál
mában csak 456 mm.
0

6

4

A talaj egészben véve termékeny s bol a földeket kellőleg ön
tözni lebet, dús termést aratnak. A lakosok nagyon szorgalmasan
mívelik a földet, a begyek oldalán laza kövekkel falakat raknak
hogy a termőföld le ne guruljon, s a terrasszos gyümölcsösöket és
mezőket is öntözgetik. Búzát, árpát, mindenféle hüvelyes vete menye
ket és zöldséget, különösen pedig déli gyümölcsöket, olajt és bort
termesztenek. A hegylánczot szeldelő mély szakadékok is meg van
nak mívelve, sőt azokban a legbujább narancsfaHgeteket találjuk.
Nagy legelők nincsenek, azért szarvasmarhát és lovat keveset tarta
nak, de sertést sokat nevelnek. Halászattal, hajózással és iparral is
foglalkoznak a lakosok ; az olaszosan úgynevezett »majolica« edé
nyeket legelőször Mallorcán készítették.
Számos kis város és falu van a szigeten, s a lapályos huertákban és megmívelt hegyoldalokon mindenütt el vannak szórva a gyü
mölcsösök és szántóföldek között az egyes házak, részint urasági
lakok (son), részint parasztházak (caserio).
A sziget fővárosa Palma, a szép öbölnél és hatalmas mólóval
biztosított kikötőnél terül el egy nagyon termékeny és jól mívelt
lapály szélén, melynek pereme vagy 30 m. magas. Az új városrész a
kikötőnél fekszik, szabályosabban épült mint a part oldalán körszinileg felhúzódó ó városrész, melynek utczái felette szűkek és szegle
tesek. Hatalmas kőfalak és bástyák övezik a várost, mert azelőtt
hadi kikötő volt, most bástyáit részben már lerombolták. A kikötőn
túl egy erdős hegyen az egykori királyok várpalotája, a Bellver fek
szik, mely gyakran állami börtönül szolgált. A tengerről s a mólóról
tekintve a város nagyon szép látványt nyújt körszinileg elterjedő
házaival, kőfalaival ; de belseje nem igen nyájas, tágas utczák egé
szen szűk sikátorokkal, apró házikók büszke palotákkal váltakoznak.
Legérdekesebb és legszebb épület a püspöki székesegyház, mely egy
dombon fekszik ; nevezetes a roppant kir. palota is, melyben most a
szigetek kormányzója lakik, s a kikötő közelében levő Lonja vagyis
árucsarnok. Palma, 58,200 lakossal, igen élénk város, nemcsak a
szigetek főhatóságainak, hanem a kereskedelemnek, iparnak és szel
lemi életnek is központja ; tudományegyeteme is volt, de ezt 1840-ben
eltörölték s most csak főgümnáziuma van. Kikötőjében sok hajó for
dul meg, s a pálmai hajósok nemcsak parti hajózást űznek, hanem.
az óczeánon túli spanyol gyarmatokat is meglátogatják.
Palma jó kőúton s most már vasúton is közlekedik a sziget
éjszaki vidékeivel ; az útak a legtermékenyebb huertákon visznek át,
nevezetesen Santa Maria és Benisalem kerületeiben; az utóbbi hely

ség környékén a legjobb bor terem. Odább éjszakkeletre Inca kis
város fekszik, szintén termékeny vidéken, népes vásárokkal. Az út
tovább éjszakra baladván, Álcudiába visz. E város hajdan Pálmával
versenyzett, kőfalakkal és bástyákkal volt megerősitve, de már szá
zadok óta folyvást hanyatlik, noha kikötője tágas és biztos. Hanyat
lását részint a közelében levő nagy parti tó, az albufera is előmozdí
totta, mely a környék levegőjét megrontotta. Legújabban egy angol
társaság legnagyobb részét lecsapolta s a nyert földeket mívelés alá
vette. A szomszédos Pollenza szintén komor és kietlen város, de sok
kal népesebb, vagyonosabb és élénkebb mint Alcudia.
Pálmától egyenest éjszakra Sóller fekszik, a hegyláncz köze
pében való igen mély völgyben ; ezen város kivált narancstermelésé
ről híres; kikötője a sziget éjszaknyugati oldalán a legélénkebb,
kivált tömérdek sok narancsot szállítanak onnan Erancziaországba.
Élénk hajóforgalom Andraix (olv. Andrajcs) kikötőjében is van,
mely Pálmától nyugatra esik.
A sziget keleti oldalán legnevezetesebb helységek: Felanitx
(olv. Felanics), mely csinos nyájas város, 10,600 lak. ; Manacor, mely
Palma után a sziget legnépesebb városa, 15,000 lak.; Artd, mely
sokkal jelentéktelenebb.
A sziget déli oldalán az említetteken kívül Santany, Campos
és Llumayor a legjelentősebb helységek, az utóbbi köztük a legné
pesebb, 8,800 lak.
Menorca (insula minor Balearium) Mallorcától éjszakkeletre
fekszik, nyugatéjszaknyugatról délkeletdélre terjed, alakja hosszúkás
négyszeg. Partjai csaknem mindenütt magasak, meredekek és szik
lásak; déli partja csak apró réseket mutat, melyek a hajóknak
semmi biztosságot sem nyújtanak ; ellenben az éjszaki partot sok,
részint mélyen benyúló, hasadékforma öböl (ria) szeldeli, melyek
igenis alkalmas kikötőkül szolgálnak, köztük legszebb és legnagyobb
a Mahoni öböl. A nyugati oldalon a Ciudadelai öböl a legnagyobb,
de el van zátonyosodva. A sziget belseje sziklás fensík, melynek kö
zepes magassága a tenger felett 70 m. Bajta összevisszahányt dom
bok, kis hegyek és hegycsoportok emelkednek, úgy, hogy a sziget fel
színe a vihartól felkavart tengerhez hasonlít. Éjszaki részében a
magaslatok szabályosabban sorakoznak, s ott legmagasabb hegyek :
a Monte del Toro Q= bikahegy) s a Monte de Santa Agueda, amaz
350, emez 264 m. A hegyes és dombos vidéken számos forrás van;
a folyócskák részint nagyon keskeny és mély völgyszakadékokat váj
tak magoknak, de nyáron többnyire kiapadnak. A hegyek és dombok

leginkább ínész- és homokkőből állanak, többnyire erdőtlenek és
meztelenek, vagy csak bokrokkal vannak fedve. A sziget talaja álta
lában nagyon sziklás, helyenkint valóságos kősivatagok mutatkoz
nak. A z éghajlat nem oly kellemes, mint Mallorcán ; Mahonban az
évi középmérséklet 17. , a januariusi 9, a júliusi 22. fok C. A levegő
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sokkal nyirkosabb, mint Mallorcán s az évi csapadék is nagyobb,
Mahonban 690 mm. tesz ; legtöbb eső őszszel és télben esik. Gyakran
nagy szélviharok látogatják à szigetet, kivált az éjszaki szelek igen
erősek és károsan hatnak nemcsak a növényekre, hanem az emberek
egészségére is. A z éjszaki hűs szelek miatt a narancsfa csak védett
helyeken, leginkább csak a mély völgyszakadékokban díszlik.

A

lakosok leginkább búzát, árpát, burgonyát és holmi főzelékeket ter
mesztenek ; az olajfa és szőlő a dombokon és verőfényes hegyoldalo
kon, a déli gyümölcsök pedig a völgyekben díszlenek. A legelőkön
sok juh, kecske és sertés van.
A

szigeten aránylag kevés ember lakik; csak két nagyob

bacska városa van :

Mohon a keleti és Ciudadela a nyugati olda
Alayor, Mercadal és Ferrcrias a nevesebb

lon. A sziget belsejében
helységek.

Mahon, a sziget fővárosa, a Ria de Mahon déli oldalán fekszik,
egyenetlen területen, útczái többnyire szűkek, szögletesek, hegyen
fel s alá húzódnak, úgy hogy némelyikben kocsival nem lehet járni,
házai magasak. Festői látványt nyújt, noha kitűnő épületei nincse
nek; inkább Gibraltárra emlékeztet, mintsem valamely

spanyol

városra, mindenütt hollandiai tisztaságot találunk, a legszegényebb
házikó is szépen ki van meszelve s belül is csinos és tiszta. Általá
ban az egész szigeten oly tisztaság uralkodik, milyent más dél-euró
pai városban alig találunk. A Ria de Mahon mélyen benyúlik a
földbe ; magaslatok szegélyezik, melyek minden széltől megóvják ;
oldalain számos melléköbölke nyílik, mélysége akkora, hogy a leg
nagyobb hadihajók is horgonyozhatnak benne. A z angol uralkodás
idejében a Mahoni kikötő meg volt erősítve, s nagy élénkség ural
kodott benne. Most el van hagyatva, leginkább csak halászbárkák
látogatják. Mahonnak 22,000 lakosa van.
Még csendesebb városka Ciudadela, melynek kikötője koránt
sem oly alkalmas, mint Mahoné ; lakosainak száma 8,000.

VI.
Á Pirenéek, az Ebro medenczéje, Katalonia és Aragon. Andorra köztársaság.

A Pirenéek *) hegyrendszere Spanyolország éjszaki tartomá
nyaiban s Francziaország déli részében ágazik el. Éjszakon az Aude,
Garonne és Adour alföldjei, délen az Ebro völgye által van hatá
rolva ; keletnyugati irányban a Földközi tengertől az Atlanti óczeánig terjed. Magában foglalja a szorosabb értelemben vett Pirenéeket, ezeknek spanyolországi előhegységeit s a Kantáberi hegylánczot. A tulajdonképeni Pirenéek lánczolata a Földközi tenger és
Viszkájai öböl között emelkedik, hossza a Creus foktól Sz. Anna
fokáig 429 km., közepes szélessége 82 km. Általán véve egyik leg
szabályosabb hegyláncz, mind külső alakjára, mind geológiai szer
kezetére nézve. Mintha a földkéreg hasadékából egy lökésre emel
kedett volna ki, úgy nyúlik el egyik tengertől a másikig, mint óriási
rovátkos bástyafal ; Francziaország lapályairól tekintve, kéklő csú
csai úgy csipkézik a látóhatárt, mint a fürész fogai. Dereka nincsen
oly mély hágókkal átszeldelve, mint az Alpoké, a felnyúlakodó csú
csok között csak csekély rések mutatkoznak. De jóllehet egészen
szabályosnak, egyöntetűnek látszik a Pirenéek hegyláncza, közelebb
ről tekintve mégis egyes szakaszai nagyon különböznek. Ugyanis a
hegyláncz közepe táján szakadás van ; a Garonne forrásvidékén, az
Aran völgy körül kettős, egymással egyközű hegysorra szakad a
hegyláncz ; az éjszaki hegysor onnan keletdélkeleti irányban a Föld
közi tenger, a déli hegysor pedig nyugatéjszaknyugatra a Viszkájai
öböl felé húzódik. E két főhegysor tetemesen különbözik egymástól.
A keleti rövidebb s egészben véve alacsonyabb, mintha jobban volna
meztelenítve és letörpítve, benne több helyen mutatkozik a gránit,
rendesen ez alkotja legmagasabb csúcsait. A nyugati, óczeáni fő
hegysor a hegyláncz legmagasabb csúcsait, legnagyobb hó- és jég
mezőit foglalja magában; egészben véve erdősebb, mint a keleti.
Mindkét hegysor a tenger felé lassankint letörpül, tehát a lánczolat
középső része a legmagasabb. A keleti főhegysor a Cerdanában, a
Segre és Tet forrásainak vidékén meg van szakasztva, ott a Col de
*) Ezt a nevet némelyek a szémi »purani« (azaz erdős), mások pedig a
kelta »brün«, »bürin« (azaz hegy, meredek) szótól származtatják. A hellének a
»pür« (azaz tűz) szóval hozták kapcsolatba. A spanyolok »Pireneos«-nak írják..

la Perche (1622 m.) van bevágódva a Carlitte és Canigou hegységei
között, amaz 2915, emez pedig 2787 m. magas. Puycerda a Segre
völgyében már csak 1242 m. magasságban van.
A Cerdana vagyis a Segre tágas völgye keleti oldalán a Sa
del Cádi emelkedik, mely éjszakkelétről délnyugatra húzódik ; az a
Francziaországban elágazó Canigou csoportjával olvad össze, leg
magasabb csúcsa a Puigmal (2910 m.). Ejszakkeleti végéhez azon
hegysor csatlakozik, mely a két ország határán kanyarodik el s a
Cerbère fokkal végződik. Albères hegységnek nevezik, mivel meztelen sziklái fehérek ; legmagasabb csúcsa a Prats de Mollo és Campredon környékén, a Tech forrásai fölött emelkedő Pic de Costabona
(2464 m.). Délkelet felől tekintve az Albères hegység csak alacsony
dombsornak látszik, de a Tech völgyére meredekül ereszkedik. Két
nevezetes út szegi, melyek védelmére mindkét országban néhány vár
és megerősített város szolgál. Az egyik út a tengerpart mentében
halad el; a másik odább nyugatra esik, Perpignanból a Pertusi
hágón (290 m.) kel át a hegységen s azután Junquerába és Figuerasba jut.
Perpignanból és Carcassoneból egy út a Perchei hágón át
Puigcerdába és Seo de Urgelbe visz ; e bemélyedés nyugati oldalán
a hegysor magas csúcsai Francziaországban vannak, Andorra hatá
rán a Pic Nègre nyúlakodik fel (2812 m,), attól kezdve a Garonne
áttöréséig a hegysor főgerincze a két ország határán kanyarodik
tovább ; legnagyobb magasságát a Mont Calmban (5080 m.) éri el.
Völgyektől átszelt nyugati folytatása egészen Francziaországba esik.
A déli főhegysor a Garonne és Pallaresa forrásainál kezdő
dik, felette szaggatott és meredek hegyóriásokkal ; a hó- és jégtöme
gekkel fedett hatalmas hegycsoportot Maladettának (Monts Maudits)
nevezik ; a sok orom és csúcs közöl kitűnik a Pic de Nethou, mely
3404 m. s az egész Pirenéi hegyrendszer legmagasabb csúcsa. Hoz
zája csatlakoznak nyugat felől a Pic Posets (3367 m.), a Marboré
(3253 m.), ettől délre a Mont Perdu (3352 m.), a Vignemale (3290
m.), a Pic du Midi d'Ossau (2885 m.) stb. A meredek sziklafalak,
a mély szakadékok, a körszínforma mély völgyek, az égbe meredő
sziklatetők sokasága valóban nagyszerű látványt nyújtanak, melyet
pl. a 2477 m. magas Venasquei hágóról szemlélhetünk, de a jegesek
sokkal kisebbek, mint az Alpokban. A szakadékok közöl leghíre
sebb az, melyet Roland résének neveznek, Gavarnie faluból mehe
tünk oda ; 2804 m. magasságban van.
Az utolsó magas hegy a Pic

d'Ani'e, mely még

2504 m., odább

689

A PIRENÉEK ELŐHEGYEI.

nyugatra a hegysor mindinkább letörpűl ; a híres Roncesvallesi hágó
már csak 1100 m.
Aragonban a Pirenéi hegyláncz minden előhegy nélkül és
meredekül nyúlakodik fel a lapályból, mely mint 6—8 km. széles
földszalag terjed el aljában. Ettől délre más hegyek ágaznak el,
melyek mind külső alakjokra, mind geológiai szerkezetökre nézve a
Pirenéektől különböznek, többnyire konglomerátokból és más mállékony kőzetekből állanak, melyeket a vizek keresztül kasul szeldeltek. Mint hosszú gerinczek és gömbölyded tetők nyúlnak el, de olda
laik többnyire nagyon meredekek s köztük festői völgyszorosok nyíl
nak. Az Ebro'völgye felé fokozatosan letörpűlnek.
Canfranc keleti oldalán, Jacától éjszakra az Aragon és Gallego felső völgyei között felnyúlakodó Pena Colorado, a Pirenéek
déli ágaihoz csatlakozik, de a, Sa de la Penát, mely nyugatkeletí
irányban csap, az Aragon mély völgye különíti el a Pirenéektől. E
hegysor keleti sarkán az ábrándos alakú Pena de Oroel emelkedik ;
ettől keletre ama zord, részben bükk- és fenyőfákkal fedett hegy
vidék terül, melyet Sobrarbének neveznek. E vadregényes vidék
erdőibe és barlangjaiba menekült, a hagyomány szerint, az arabok
elől néhány vitéz ember ; sokáig lappangtak ott, számuk új meg új
menekülőkkel szaporodott. A VIII. század végén egy baszk ember,
Arista vezérlete alatt, kiverek onnan a mórokat s a Sobrarbe király
ságot alapíták, melyből később Aragon királyság lett. A Peiîa de
Oroel egyik nyugati völgyében még most is mutatják a barlangot^
melyben Arista álmot látott ; a barlang felett San Juan de la Pena
kolostor van, melynek templomában Aragon legrégibb királyai van
nak eltemetve.
A Sa de la Pena déli oldalán a Sa de Santo Domingo kúpjai
délre nyíló félkör alakjában sorakoznak ; oldalágai a Cinco Villas
térségére ereszkednek. Keleti oldalán a Gallego szűk völgyszorosa
nyílik, ettől keletre a Sa de Guar a terjed el a Cinca völgy szorosáig,
déli ágait Huesca térségeire bocsátja.
Az Ebróhoz közelebb, a Moncayóval átellenben, az Aragon és
Arba völgyei között hangákkal és itt-ott fenyőkkel fedett, elárkosodott dombozatok húzódnak, az úgynevezett Bardenas Reales. Az
Arba és Gallego között kissé magasabb s egymással egyközű hegy
sorok Castellar és Cinco Villas kerületeit foglalják el. Odább keletre
a Gallego és Cinca völgyei között a Sa de Alcubierre éjszaknyugat
ról délkeletre csap, mint elszigetelt hegység ; széles fokozatokkal
ereszkedik a terméketlen Monegros térségre.
HUNFALVY
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A Cincától keletre a magaslatok különbözjö irányokba csap
ván, a Pirenéek déli oldalágaival kászálódnak össze, de a Monsech
ismét nyugatról keletre csap, mint mészköves bástyafal a Segre völ
gyéig terjed ; a két Noguera, t. i. a Noguera Eibagorzana és Pallaresa szétdarabolta. E száraz és kopár hegy sortól éjszakra a maga
sabb Peíía de S. Gervas és a Sa de Boumort szintén nyugatról ke
letre csapnak. Az utóbbi hegy tömeget a Segre hasadékszerű völgyszorosa választja el a Sa del Cáditól. Ez dél felé sok oldalágat
ereszt, melyek Kataioniát a Ter völgyéig behálózzák s nagyon járat
lan hegyvidéket képeznek. E hegyekben vas- és réztelepek vannak,
arany is előfordul, de nem igen aknázzák ; San Juan de las Abadesas környékén kőszéntelep van, ezt is csak kis mértékben mívelik ;
más kőszéntelepek a Cádi hegysor nyugati oldalán vannak, déli ága
zatai között pedig, Cardona és Solsona környékein, roppant nagy
konyhasó tömegek fordulnak elő. Cardonától keletre egy néhány
száz méter magas hegy merőben tiszta konyhasó ; sótömegét 300
millió köbméterre becsülik. Katalonia amaz érdekes hegyvidékén,
nevezetesen a Fluvia felső völgyében, Olot és Santa Pau környékein,
apró, már régen kialudt vulkánhegyek vannak ; krátereik jobbára
már elmosódtak, de a belőlük kiömlött bazaltos lávák nagy területet
foglalnak el. Egyik lávafokon Castel-Follit épült. Némely szikla
hasadékból még most is forró gőzök tódulnak ki (bufador).
Katalonia partvidéki hegységei Valencia hegységeinek folyta
tásai, az Ebro áttört rajtuk s így vájt magának útat a tenger felé,
völgyszorosa Mequinenzától Tortosáig húzódik. Ettől éjszakra a
partvidéki hegysorok vagy 50 km. széles övet képeznek, befelé, az
Urgeli lapályig, fokozatosan magasabbra és magasabbra emelked
nék. A folyóvizek külön darabokra szelték. Ilyen csoportok a Mount
Sant, a Montagut stb. De Katalonia partvidéki hegytömegei közöl
leghíresebb a Monserrat, azaz fürészelt hegy. Sajátságos egy hegy
tömeg az, olyan mint óriási vár, rovátkos sziklafalakkal, számtalan
bástyával és toronynyal. Kiterjedése 35 km., legnagyobb magassága
.1234 m. A Noya mély völgye nyugatról és délről, a Llobregat, Cardoner és a Calafi nyereg a többi oldalokon szigetelik el. Durva konglomerát alkotja, mely vereses agyaggal összeragasztott gránit, pala
és mészkő kavicsokból áll. Az idő a mállékonyabb és porhanyósabb
részeket kirágta, összevissza szeldelte az egész tömeget mély debrőkkel és szakadékokkal, s ezek fölé számtalan torony, csúcs és süveges
oszlop mered föl. Kivált a hegy éjszaki oldala roppant meredekség
gel nyúlakodik fel, mint hasadozott és repedezett sziklafal. A kiálló

fokokon itt-ott régi váromladékok és remetelakások vannak. Egyik
szakadékában kolostor épült, templomában Szűz Mária csodatevő
képszobrát őrizik, melyet állítólag egy barlangban találtak. E kolos
tor az ország leghíresebb búcsújáró helye, azért a spanyol kormány
nem merte eltörölni. De javait mégis

lefoglalták, kincseit pedig

jobbára már a Napoleon ellen folytatott háborúban

prédálták

vala el.
A Llobregat mély völgyének éjszaki oldalán legnagyobb hegy
tömeg a

Sa de Monsen, ;

ez gránitból áll. Kisebb hegysorok még

odább éjszakkeletre a Ter völgyének jobb oldalán is vannak ; Bar
celonától kezdve mindenütt kisebb-nagyobb hegyek szegélyezik a
tengerpartot. Közöttük legéjszakibb a

Sa de Rosas ;

ennek egyik

feltűnő magaslatán hajdan Venus temploma állt, utóbb helyén San
Pedro dé Boda kolostor épült. E kis gránit hegység legszélsőbb
nyúlványa a

Creus hegyfok (hajdan

Aphrodision).

A középső Ebro medenczéjének déli oldalán a félsziget belső
feltérségének lejtősége terjed el. Ezt a folyóvizek összevissza szeldelték és megrongálták, úgy hogy csak egyes töredékei maradtak
meg, mint csorbás

gerinczek vagy vaskos sziklatuskók, zápfogak

(muela). Ily megrongált hegygerinczek : a

Sa de San Just, melyet

a

Guadalope felső völgye a tömegesebb és magasabb Sa de G-udartől

Sa de Cucalon, a Sa de Algairen és de Vicor
Sade Virgen,melyek az Ebróval egyközűen éjszaknyugati irány

különít el ; továbbá a
s a

ban sorakoznak s a hatalmas Sa del Moncayóig érnek. Ezt az idő
meg nem viselhette annyira, mint a többi hegytömegeket, mert grá
nitból és más kemény kőzetekből áll. Megmaradt tehát épségben s
mint hatalmas szegletkő uralkodik az Ebro völgye fölött ; déli oldala
szelid, éjszaki lejtője pedig meredek; a kasztillaiak délről könnyen
megmászhattak, s tetejéről azután az Ebro völgyébe

leszállván,

Navarráig terjeszkedtek. Viszont az aragoniak az Ebro lapályára
nyíló völgyeken felfelé haladván, Teruel magas felföldjét szállták
meg, mely az Ebro, Mijares, Guadalaviar, Jucar és Tajo vízkörnyé
kei között terűi el ; ez a hadi tekintetben nevezetes maeztrazgo
( = a lovagrend nagymesterének területe).
Az

Ebro

(Iberus) medenczéjének

nagyon szabályos alakja

van; az rendes háromszög, melynek talpa kelet felé Katalonia
hegyeire, csúcsa pedig a Kantáberi hegylánczba, közel az Atlanti
óczeánhoz esik. A medencze peremét különböző magasságú hegyek
alkotják, melyektől a folyó medre majdnem egyenlő távolságban, a
medencze középső vonalában, kanyarodik kelet felé. Bő forrása a
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Beinosai földfokozat egyik völgyeletében fakad, vize csakhamar a
Peíia Lábra, Sa de Isar és más hegyek zuhogóival növekedik. így
az Ebro már Reinosánál tetemes folyócska; e várost elhagyván, hir
telen délre fordul, azután megint keletre kanyarodik s több hegy
soron tör keresztül. Útjában jobbról és balról számos zuhogót vesz
föl, melyek a Demanda, Urbion s a Pirenéi hegységekről rohannak
le, de nagyobb jelentőséget csak azután nyer, hogy jobbról a Zidacóval és Alharnavail, balról pedig az Egával és az Aragonnal egyesült,
melybe az Arga ömlik. Tudelánál keskeny völgybe szorul, ezt elhagy
ván, a mindinkább kiszélesedő alsó medenczébe jut, melyben lassú,
folyással hömpölyög tovább. De vize az anyamederben inkább fogy,
mintsem növekedik, jobbról balról t. i. a csatornák emésztik fel. Bal
oldalán a Tawsie-csatorna a Bardenas mezőit öntözi, jobb oldalán
az úgynevezett Császári csatorna, mely Tudela közelében kezdődik
és Zaragozán túlig ér, mind hajózásra, mind öntözésre szolgák Ara
gon síkságában délről a Jilocával egyesülő Jalon, továbbá a Huerva,
Aguas, Martin és Guadalope, éjszakról pedig az Arba, Gallego s a
Cincával egyesülő Segre ömlenek az Ebróba. Ezen adózói közöl leg*
nagyobb a Segre (hajdan Sicoris) ; ez adta meg neki a kellő víz
mennyiséget, hogy az útját elálló Kataloniai hegysorokon áttörhe
tett. Eddigi főirányát megváltoztatván, délnek tart s nagy kanyar
gásokat tesz alsó völgy szorosában, melyből Tortosánál ér ki. E
tekervényes útját mélyen kivájta, hordalékaival a nagy deltát épí
tette föl, mely Ampostától kezdve 24 kméternyire kinyúlik a ten
gerbe. A tengeri áramlás leginkább dél és délnyugat felé viszi a
folyó iszapját, azért arra felé keskeny homokszegély támadt, mely
Punta la Bana szigetkét a deltához kapcsolja. Ez mintegy 400 •
km. foglal el, se föld se víz, buczkák, holt erek, szabnák és lagúnák*
ból áll. A folyó maga három természetes ágra szakad, egyik éjszaki
irányt vesz s a Puerto del Fungalba ömlik, a legmesszibbre keletnek
tartó két ág Buda szigetet öleli. Egyik ág sem hajózható a változó
rekeszgát miatt. Azért Amposta felől déli irányban mesterséges csa
tornát ástak, mely S. Carlos de la Rapitánál a delta déli oldalán
levő Puerto de Alfaquesbe torkol. De abban is támadt egy rekeszgát.
Az Ebro alföldje sok helyen nagyon kietlen, kopár és sivatag,
vannak oly terméketlen vidékei, akár az afrikai sivatagok. Ilyenek
a Bardenasnak és Monegrosnak nevezett fönsíkok, az Ebro déli olda
lán a Guadalopétől nyugatra eső Calanda, továbbá a plasenciai
Llanada s a santa-luciai Llanura. A gipszes és márgás talajból sok
helyen só virágzik ki, a két utóbbi pusztán sós. források és sótelepek
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is vannak. Dús termést, szőlőt, búzát, főzelékeket, gyümölcsöket
csak ott találunk, hol elegendő víz van, hol a földeket mesterségesen
öntözik, tehát a Császári és Tauste csatornáknál, a Gallego alsó
völgyében, az alsó Cincánál stb. De sok helyütt nincsen elegendő
víz, sőt a fönsíkokon néhol oly ritka az, hogy a vakolat készítésénél
veres bort használnak, mivel olcsóbb, mint a víz. Az Ebro meden
czéjének, jóllehet az közel esik a tengerhez, mégis egészen földségi
éghajlata van. Aragonban a tél kemény, a nyár forró ; a légmérsék
let napi változásai is felette nagyok. Zaragozában az évi középmér
séklet 16, a legnagyobb meleg 41, a legnagyobb hideg — 8 fokC. ; az
évi csapadék csak 347 mm. Katalonia éghajlata sokkal kellemetescbb, a partvidék több esőben is részesül ; azért ott a növényzet sok
kal változatosabb és bujább. Ott nemcsak a déli gyümölcsök, hanem
forróövi növények, a kaktuszok, agavék stb. is díszlenek, sőt Barce
lonától délre már pálmafákat is találunk. Barcelonában az évi
középmérséklet 17. , a legnagyobb meleg 31, a legnagyobb hideg
O.j fok C. ; az évi csapadék 400 mm.
2

Katalonia parti folyói közöl legnagyobbak : a Llobregat (Rubricatus), mely a Cardonerrél és Noyával egyesül ; a Ter, mely Vichnél több csatornára van osztva, Geronáig egy tágas völgyben folyik,
melyet gyakran elönt; a Fluvia és Muga, melyek az Ampurdan
lapályt öntözik.
Aragon nemcsak helyzetére és éghajlatára, hanem lakosaira
nézve is különbözik Kataloniától. Ez utóbbi tartomány a tenger
felé tárja ki kebelét, szárazon is könnyen hozzáférhető, azért nagyon
sokféle népelemek keveredtek benne össze. Aragon ellenben elzárt
tartomány, mely a szomszédos tartományokkal csak nehezen közlekedhetik ; a népet, mely azt megszállta, egykönnyen nem lehetett
belőle kiszorítani ; ott tehát a lakosság sokkal kisebb mértékben
keveredett és változott.
Aragon lakosai általán véve még gőgösebbek és ridegebbek,
mint a többi spanyolok, zárkózottak és barátságtalanok ; önfejű és
vitéz emberek, csökönyösen ragaszkodnak az ősi szokásokhoz és
felette babonások. Mogorva, rideg magaviseletök kellemetlen benyo
mást tesz az idegenre. Külsejök is kellemetlen : csontos, ösztövér
emberek ; a nők fiatal korukban ugyan csinosak, de korántsem kel
lemesek vagy bájosak, többnyire nagyon barnák. Hogy az aragonbeliek elszánt, akaratos és vitéz emberek, azt egész történelmök
bizonyítja. » Fejőkkel verik be a szöget «, azt tartja róluk a köz
mondás.

Aragonban a király csak első volt az egyenlők között. Az
ország főbirája, kit a nép választott, e szavakkal üdvözlé a trónra
lépő királyt : »Mi, a kik annyit érünk, de erősebbek vagyunk, mint
kigyelmed, királyunkká és urunkká teszszük kigyelmedet, a végett,
hogy igazainkat és szabadságainkat megtartsa. Hanem, nem!« S
a király térdre borulva megesküvék, hogy a nép jogait tisztelni
fogja. Csak II. Fülepnek sikerűit Aragon alkotmányát eltörölnie.
Hadaival megszállván a tartományt, az ország főbiráját elfogatá és
Zaragozában a megrémült nép szeme láttára lefejezteté. Azután
Tarazonába országgyűlést hivott össze; ez halálos büntetést sza
bott ki arra, ki a szabadságot emlegetni meri. A X V I I I . század
elején a városok is elvesztették helyhatósági jogaikat. Azóta Ara
gon politikai és társadalmi tekintetben mind alább sülyedt s most
Spanyolország egyik legelhanyagoltabb és legmíveletlenebb tar
tománya.
A katalánok vagyis kataloniaiak szintén büszkék, de nem oly
zárkózottak, mint az aragoniak, ellenkezőleg nagyon beszédesek, sőt
szájasok, vérmes, heves indulatúak, hirtelen haragra lobbannak,
könnyen Összevesznek, de nagyobb bántalmakra nem vetemednek
oly hamar, mint Valencia vagy Aragon lakosai. Nyugtalan termé
szetüknél fogva a zendülésekre nagyon hajlandók, a kasztillaiak
uralkodását csak kelletlenül tűrik. Katalán spanyoloknak mondják
magukat, azaz oly embereknek, a kik gondolkodnak és dolgoznak, a
kik jobban szeretik a gépek zaját, mint a turbékolást és gitár pen
getését. Altalán véve jó katonák és kitűnő hajósok, szorgalmas föld
mívesek, vállalkozó kereskedők és iparosok. A magában véve sze
gény és terméketlen tartományt viruló kertté, a félsziget egyik leg
dúsabb és legnépesebb tájává varázsolták. Nemcsak a fővárosban,
hanem az egész tartományban vannak mindenféle gyárak, melyek
ben posztót, vásznat, selyem- és pamut-kelmét, szappant, üveget,
vasárút, papirt stb. készítenek. A falusiak házi iparral is foglalkoz
nak. Míg a férj a földet és kertet míveli, felesége csipkét ver. Min
den faluban látni a nőket és lányokat a tornáczban vagy az utczán
csoportosan együtt ülni s a botocskákat forgatni, melyek segítségé
vel ama csinos fekete kelmét gyártják, melyből a spanyol hölgyek
mantillái *) készülnek. Egy szóval Katalonia Spanyolország legipa*) A mantilla csipke vagy fekete selyemből való, bárom arasznyi széles
s még egyszer oly hosszú kendő, melyet fejőkön a hajba tűznek s két oldalról
leeresztve, fejőket és nyakukat befödik. A mantillát és legyezőt nagyon ügyesen
tudják érzelmeik kifejezésére használni.

rosabb tartománya. Gyermekei közöl sokan kivándorolnak s min
denütt kitűnnek fáradhatatlan munkásságuk, a kereskedésben és
iparban való ügyességök által.
Valamint a lakosok, úgy a helységek és városok is nagyon
különböznek a két tartományban. Katalalonia városai rendesen nyá
jasok, csinosak és tiszták, élénkek, szépen fekszenek ; egy szóval az
újkor tükröződik bennök. Aragonban ellenben a városok felette ko
morak, piszkosak, csendesek, még ki nem vetkőztek a középkor jel
legéből ; a falvak nyomorult viskókból állanak.

Barcelona (hajdan Barcino) Katalonia fővárosa, a tenger part
ján, a sziklás Monjuich (olv. Monchuics) éjszaki aljában terjed el,
mely nagyon meredekül dől ki a tengerre, tetején erős vár van,
melynek ágyúi gyakrabban voltak a városra szegezve, mintsem el
lenségeire ; más hatalmas fellegvár a város keleti oldalán van. Gyö
nyörű kilátás esik a Monjuich tetejéről. Tekintetűnk legelsőben a
tengerre esik, melynek tiszta kék tűkre éjszak és kelet felé végte
lennek látszó messzeségre terjed. Ott, hol az éjszaki tengerpart el
kezd tűnni, a tengernél sötétebben kéklő hegyek sorakoznak félkör
ben ; e hegykoszorú kies és szelíd idomokkal a nyugati és déli látó
határt is berekeszti ; közte s a tenger között mosolygó, virágos, fe-.
lette buja tenyészet áldásaiban díszlő lapály terül, mely dél, Valencia
felé, szép völgygyé szűkül össze, míg tágas előterén, egészen a ten
gerig, Barcelona terjed el hosszan és szélesen. Ejszakkeletre, épen
Monjuich-csal szemben, egy keskeny földnyelv nyúlik ki a tengerbe ;
e földnyelven Barceloneta külváros épült a múlt század második
fele óta. Közte s a Monjuich közt a kikötő nyílik.
Barcelona külső tekintetére legkevésbbé hasonlít a többi spa
nyol városokhoz, inkább Marseille-re emlékeztet. Nagy épületek^
melyek között kevés a régi és emlékszerű, hosszú utczák, szabályos
közterek, fényes kirakatú boltok, roppant nagy és fényes kávéházak,
számos színház, folytonos sürgés-forgás, örökös zaj és lárma jellem
zik a várost, mely avval dicsekszik, hogy Spanyolországban az öröm
és élvezet fő székhelye. Csakugyan Barcelonában több szinház, több
műkedvelő és zenetársulat van, mint Madridban. Egy hosszú, széles
útcza vagyis inkább sétahely, a Bambla *), a várost majdnem két
egyenlő részre osztja, keletről nyugatra húzódván, a kikötőtől majd
nem a pályaudvarig ér ; közepett a gyaloglók számára ákáczfasorok,
*) Bambla annyi mint árok, száraz meder, azért neveztetik úgy, mivel
helyét hajdan egy patak foglalta el, melynek más medret ástak.

két oldalán kövezett utak vannak a kocsik és lovasok számára. Ez
útczában vannak a fő szinház, a legszebb szállók és kávéházak. Más
gyönyörű séta a kikötő mellett van; ez a »Muralla del mar«, a ten
ger falazata, melyre a város homlokzata szolgál. Szép fasorok van
nak Barcelona és a fellegvár s Barceloneta között is. Mind e gyö
nyörű sétákon vigságos élet uralkodik, zajos népsokaság tolong
fel s alá.
De Barcelona nemcsak az öröm és élvezet székhelye, hanem a
kereskedelemnek is központja. Még a polgári háborúk s a sok forra
dalom sem csökkentették forgalmát. Az ország tengeri forgalmának
több mint negyed része esik az ő kikötőjére. Ez nyugat, éjszak és
kelet felől egészen biztos, de a.déli szelektől nincs megóva, mélysége
sem elegendő.
Barceloneta egészen szabályosan, újkori modorban épült város ;
Barcelonában a félreeső negyedekben vannak még szűk, tekervényes
utczák. Legnevezetesebb épületei a székesegyház s a barcelonai gró
fok és aragoni királyok régi palotája. A székesegyház gót stilben
van építve, nincs befejezve, belseje három nagy hajóra oszlik, me
lyeket igen magas, karcsú és kecses pillérek választanak el egymástól.
A városon kivűl különösen a temető méltó a megtekintésre. *) Van
Barcelonában látogatott tudományegyetem is. Lakosainak száma
250,000.
A város környéke nagyon szép és festői, mindenütt nagy mun
kásság és élénkség uralkodik, mindenütt gyárak, füstölgő kémények,
szép facsoportok és kertek, mulatóházak és nyaralók mutatkoznak.
A partvidék, mely Barcelonától és a közeli Badaloná-ioi éjszakra
terjed, oly szép, hogy hozzáfogható más vidék nincsen Spanyolor
szágban. A tengerre kikönyöklő hegyfokok tetejét fenyők és paratölgyek, oldalaikat kertek és szőlők foglalják el, a zöld lombozat
közepett számos magas kémény emelkedik, itt-ott egy régi várkas
tély rovátkos falai mutatkoznak ; minden völgy, mely a parti hegy
szegélyt megszakasztja, mosolygó virány, melyen dús vetések, agavékkel kerített gyümölcsösök és kertek díszlenek ; városok és falvak
lépik el a partot, hol a bárkák kikötnek. A tengerparttal egyközűen,
de ettől némi távolságban a völgyek horpadásait követve húzódik el
*) A temető kihalt városhoz hasonlít, melynek keskeny útczáit egyenlő
magasságú kőfalak szegélyezik ; a holttesteket t. i. nem a földbe ásott sírokban,
hanem a kőfalak oldalain való fülkékben takarítják el. Ez a szokás nemcsak
Barcelonában, hanem más spanyol városokban is dívik.

a vasút, majd városon, majd narancsoson halad át, majd alagútba
fordul be, majd ismét zöldelő lapályra ér. A táj folyvást változik, de
mindig szép, mindig érdekes és tanulságos. Egy pillantással meg
látjuk a dombok tetején a kőfalakkal kerített városokat, mintha
még most is a tengeri kalózok megtámadásaitól rettegnének, s a
nyílt helységeket a tengerparton, melyek félelem nélkül egész oda
adással a forgalom és kereskedés előtt tárják ki kebeleket. Sok he
lyen egyazon helység ketté vált : a szikla tetején a régi sasfészek ül
(»de alt« vagy »d amount«), a parton az új helység (»de baixc vagy
»,de mar«) szállt le.
Barcelona környékén igen számosak az iparos városok : Gracia
(34,000 lak.), Sarria, Sans (16,000 lak.), S. Martin (25,000 lak.),
S. Andris de Palomár (14,000 lak.) úgyszólván Barcelona külváro
sai; kissé távolabb esnek; Igualada, Sabadell(18,100 lak.) larrasa,
Manresa, Vich és Mata ró (17,400 lak.); mindannyian posztó, vászon,
selyem és pamutkelmék, szalagok, csipkék, bőrárúk, kalapok, üveg
es papír gyártása által tűnnek ki. Tarrasa régi római város, közelé
ben La Puda vagyis Caldas de Mombuy hires fürdő van ; Vich meg
van erősítve, a kataloniai primás ősi székhelye.
A Francziaországgal határos Geronai kerületben az ipar és
kereskedés sokkal jelentéktelenebb ; ott legiparosabb város Oht,
mely vulkáni területen fekszik. Figueras és Gerona leginkább az
erősségeikről s a sok kiállott ostromról híresek. Figueras a Muga
lapályán fekszik, a Pertusi hágó kijárásánál, első határváros Francziaország felé ; roppant fellegvárában, melynek körülete 2 / km.
25,000 katona fér el. Gerona odább délre esik, lakosainak száma
15,000, Campredon is megerősített helység.
x
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van erősítve, de kőfalai
már roskadoznak. Az öböl ellenkező oldalán a görögöktől alapított
város feküdt, mely nagyon virágzó kereskedő város, emporion volt ;
nyomtalanul eltűnt, helyét a Fluvia és tenger temették be hordalé
kaikkal, de neve a vidék nevében fenmaradt (Ampurdan).
Barcelonától délre a tengerpartot nyájas és iparos helységek
lépik el, kivált a Llobregat völgye s a Panadèsi vidék nagyon termékenyek. Tarragond (hajdan Tarraco) azonban egykori nagyságának csak árnyékát tartotta meg. A rómaiak idejében az volt az Ebro
medenczéjének fő kereskedő városa, a római uralkodás fő támasza ;
jeles épületei, palotái, templomai, vízvezetékei, circusa és amphitheátruma tekintetében Bómával versenyzett. Mondják, hogy népes
sége egy millió lélekre rúgott, kerítőfalának hossza több mint 60 km.

volt. A mostani város majdnem egészen a réginek omladékaiból
épült fel. Érseki székesegyháza jeles csúcsíves épület. A lakosok
száma 23,100.
Közelében éjszaknyugat felé Reus iparos város fekszik, mely
ujabb időben tetemes virágzásnak indult ; kivált a pamutfonás és
szövéssel foglalkoznak lakosai, kiknek száma 28,000.
Toriosa, mely az Ebrónál fekszik, az arabok idejében sokkal
virágzóbb volt, mint mostanában, régi várral, 24,100 lakossal.
Lérida a rómaiak és arabok idejében jelentős város volt s most
is az, a Segrénél fekszik egy domb aljában, melyen egy vár az aragoni királyok régi palotájával s a székesegyház épültek.
Seo de TJrgel szintén a Segrénél fekszik, termékeny vidéken,
melyet az Andorrából jövő Embalira is öntöz ; fekvésénél fogva nagy
hadászati jelentősége van, de különben sötét és piszkos város. A
Segre forrásaihoz közel esik Puycerda, mint határváros meg van
erősítve, de nagyon komor és kellemetlen kis város.
Aragon fővárosa Zaragoza, a rómaiak idejében Caesar Augusta,
az arabok alatt Szarkosta. Az Ebro jobb oldalán épült, dombokkal
környékezett lapályon ; délről a Huerva a város keleti részén átfoly
ván, az Ebróba ömlik. Az erősített városok közé tartozik, de korántsem
valami nagy erősség ; régi vastag kőfallal csak az egyik oldalán van
kerítve, némi védőmüvekkel az Ebro bal partján való külváros is
meg van erősítve, de különben csak a város nyugati oldalán, közel a
kapuhoz van egy bástyákkal és árokkal övezett régi vár, a Castillo
de la Aljaferia, melyben a régi aragoni királyok laktak. A közeli
Torrero dombon egy kolostor, magában a városban vagy 40 kolostor
volt, ezek kis várakhoz hasonlítottak. Köztük a Santa Engracia
kolostor legjobban volt megrerősitve. A várostól nyugatra, délnyu
gatra és éjszakra olajfákkal beültetett dombok vannak, melyekről
azt kényelmesen bombáztatni lehet. Méltán büszke lehet azért a
zaragozai nép, hogy a lakosok a várost oly hősies elszántsággal
védelmezték a francziák ellen. Napoleon hadai 1808-ban szálltak
Zaragoza alá, Palafox volt a város parancsnoka. Több hónapon át
ostromiák a várost a francziák, siker nélkül. Ugyancsak azon évi.
deczember 21-kén nagyobb erővel jelenének meg, a külső műveket
véres küzdelem után elfoglalván, 1809 jan. végén a városba kezde
nek benyomulni. De a lakosság a kétségbeesés elszántságával folytatá a küzdelmet ; minden utczát, minden kolostort, minden házat
egyenkint kellett ágyuk és aknák segíségével elfoglalni ; patakokban
omlott a vér, éhség és döghalál fogyasztotta a lakosságot. Üszkök
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és romok és holttestek borították az utczákat és köztereket, a pol
gárok száma fogyton fogyott. Végre febr. 21-kén megadá magát a
város. E védelem nagy dicsőséget áraszt Zaragozára, de nagy idő
kellett, hogy a csapást kiheverje. Csak lassan épült fel romjaiból.
Most legszebb utczái azok, melyek legtöbbet szenvedtek vala az osrom alatt. A város egyik fődísze a székesegyház ; de ennek nincs oly
híre, mint egy más szentegyháznak, mely építészeti tekintetben sok
kal alábbvaló, de benne van a zaragozai és aragoni nép tiszteleté
nek főtárgya, t. i. a Madonna del Pilar, vagyis Szűz Mária csuda
tevő szobra. *)
Zaragoza népessége 84,600 lélekre rúg. **) Nem messze a város
tól a kietlen pusztaság kezdődik, mely alsó Aragonban igen nagy
területeket foglal el. Felső Aragon sokkal szebb, de népesebb váro
sokat ott sem találunk. Az említésre méltóbb helységek az Ebro
éjszaki oldalán : Jaca az Aragonnál, a Canfranci hágó kijárásánál,
megerősített kis város ; Panticosa a Grallego felső völgyében 1600
m. magasságban, hires fürdőhely; Huesca (Osca) a Cinca egyik
mellékvizénél, 11,400 lak.; Barbastro a Cincánal s odább délre
Monzon, hol hajdan Aragon rendéi gyűléseztek. Az Ebro déli olda
lán Calatayud egyik népesebb város, 11,500 lak. ; közelében a római
Bilbilis romjai láthatók. Caspe a G-uadalope torkolatánál, Alcaniz
odább délre ; Teruel a felső Turiánál ; Borja csinos kis, de élénk és

*) E képszobrot állítólag az Ebro partján egy vízteknő alatt találták,
onnan a neve, »pilar« t. i. vízteknőt jelent.
**) Amadeus király uralkodása elején körutat tevén az országban, 1871-ben
Zaragozát is meglátogatá. Estve érkezek oda, a hatóságok küldöttei a pályaud
varon fogadák s ez alkalommal Zaragoza polgármestere a következő beszéddel
üdvözlé : » Uram ! nem csekély személyem nevében, nemis saját meggyőződé
semből, hanem mint Zaragoza alcaldéja, kit a nép szent szava választott, állok
rendelkezésére. Be fog vonulni e városba, mely az örökké hős város czimét viseli,
mely második Numantiának mutatta magát, mikor a nemzet épsége veszedelem
ben forgott, mely Napoleon hadait diadalaik közepett l e a l á z t a . . . . Zaragoza
mindig a szabadságnak legelőbbre álló őrszeme volt, szemében egy kormány sem
vala eléggé liberális . . . . " Soha álnok árulás nem lakozott gyermekeinek szivé
ben . . . . Lépjen be tehát Zaragoza falai közé. Ha nincs bátorsága, nem lesz rá
szüksége, mert e hőslelkű anyának gyermekei nyílt sisakkal vitézkednek, áru
lásra nem képesek. Nincs pajzs, nincs hadsereg, mely e pillanatban személyét
jobban tudná megvédeni, mint Palafox ivadékainak loyalitasa.« A republikánus
polgármester az egykori aragoni országbirák szellemében szólt a királyhoz, a
királyi czimet is megtagadta tőle. Amadeus nyugodtan végig hallgatta szónok
latát, kezet szorított vele s lóra ülvén, bevonult a városba.

vagyonos város termékeny huer ta közepett ;
hegység éjszaki oldalán.

Tarazona

a Moncayo

Andorra köztársaság.
Seo de Urgel közelében a Segre folyóba a Bálira vagyis Embaa Pirenéek egyik magas völgy medenczéjében ered, melyet köröskörül meredek sziklatetők öveznek. Éjszaki
oldalán a Pic de Fontargerde, Pic de Serrera, Pic de Signer és más
hegyek tornyosulnak, melyek azt az Ariège völgyétől és Francziaországtól választják el. Dél felé nyílik a Bálira völgye, mely télben is
járható. E magas völgymedencze Andorra köztársaság területe, mely
az olasz San Marino köztársaság hasonmása. Kiterjedése csak 452
• km., lakosainak száma némelyek szerint 6—7, mások szerint
12—15 ezer. A lakosok leginkább baromtenyésztéssel és csempé
szettel folalkoznak, szántásvetésre alkalmas foldjök alig van. A
hegyek többnyire le vannak már tarolva, s a hol még egy kis erdőcske
van, azt is ksertják. A kis köztársaság korántsem független, sőt két
ura is van, t. i. egyik ura az urgeli püspök, másik ura pedig a fran
czia kormány ; két fő tisztviselője (viguier) közöl az egyiket a fran
czia kormány, a másikat az urgeli püpök nevezi ki, az egyházi hatal
mat is ez gyakorolja. Adó fejében a köztársaság 960 frankotfizet,felét
a franczia kormánynak, felét az urgeli püspöknek. Az összes falvak
és tanyák 6 községgé és plébániává vannak egyesítve ; főhely An
dorra, 2000 lak., hol a kormány székel, de népesebb helység San
Julia de Loria, melynek 3000 lakosa van.

lira omlik ; ezen folyócska

VII.
Navarra, Logrono, a Baszk tartományok.

E tartományok az Aragon és Zidaco völgyeitől nyugatra
esnek ; Logrofio a felső Ebro déli oldalán s a Cebollera hegység
éjszaki tövében, Navarra s a Baszk tartományok, azaz Álava, Guipuzcoa és Vizcaya a felső Ebro éjszaki oldalán terjednek el a fran
czia határig s a Viszkájai tengeröbölig. E tartományokban a nyugati
Pirenéek alacsony hegysorokká törpülnek le ; utolsó magas hegy
csúcsaik nyugat felé a Pic d' Anié és a Pic d' Oi ; ezektől nyugatra
márcsak gömbölybed erdős és gyepes kúpok dudorodnak ki a szelid
lejtésű és szélesbátú gerinczekből. Ott, a nagy hegyláncz nyugati vé-

gén, minden akadály nélkül közlekedhettek a népek, s azért az ethnografiai és politikai határok nem vágnak össze a hegyláncz fő gerinczével. Mind Navarra, mind a Baszk tartományok a Pirenéek éjszaki
oldalára is átnyúlnak, s egy részök most Francziaországba van
bekebelezve.
Aragonban a Pirenéeket s ezeknek előhegyeit a belső feltérség
nek éjszaki párkányhegységeitől széles síkság választja el, melyen
az Ebro kanyarodik ; Navarrában s még inkább a Baszk tartomá
nyokban az aránylag nem magas hegyek annyira összebonyolódnak
s oly tömkeleget képeznek, hogy a főgerinczeket alig lehet az oldal
ágaktól megkülönböztetni. Azon sajátságos, völgyektől összevisszaszeldelt hegytömkelegben a Pirenéek végső nyúlványai összeolvadnak
a Kantáberi hegylánczczal, mely szintén csak kuszált alacsony magas
latokkal kezdődik. Az egész hegyvidék, mely a Pirenéeket a Kantáberi
hegylánczczal összekapcsolja, olyan mint a vihartól felkavart ten
ger; a meddig a szem ér, mindenütt ösazevisszahányt hegyhullá
mokat lát.
A Pirenéek főgerincze a Aldudesi völgy környékén, melyet a
Nive öntöz, márcsak 1000 m. magas ; az Izterbegui hegytől kezdve
elhagyja a franczia határt és Spanyolszágba vonul az Azpirozi mély
horpadásig (567 m.) Ettől nyugatra a Sq de Aralar délnyugatra
kanyarodik, hozzája más kis hegycsoportok csatlakoznak, melyek
njïigat felé vonulnak. Közöttük legmagasabbak a Pena de Gorbea s
a Sq Salvada, melyek az Orduriai völgy két oldalán merednek föl.
A Pena de Gorbea felette szaggatott és hasadozott sziklatömegek^
bői áll, az Ország egyik legfestőibb hegye ; nagy barlangok is vannak
benne; legmagasabb csúcsa 1,537 m.
E szaggatott hegy sor éjszaki oldalán a franczia határig és a
tengerig minden irányba csapó begyágak és egyes hegyek nyúlakodnak fel, melyek között termékeny, nyájas völgyek nyílnak. A hegy-:
oldalok és völgyek jól vannak megmívelve, mindig zöldéinek, még
nyár derekán is, mikor a belső feltérségeken s a Földközi tenger
partvidékein a forró napsugarak mindent elperzselnek s a fákat és
mezőket vastag por lepi el. A völgyeket buja rétek és szántóföldek,
a hegyek alját és oldalait dús termésű gyümölcsösök, kivált alma,
körte, szilva, gesztenye és diófák foglalják el, helyenkint szőlők is
vannak ; az erdőket tölgy, szil, jávorfák, a magasabb vidékeken
bükkfák alkotják. A gyümölcsösök, szántóföldek és gyepmezők köze
pett egyes házak, tanyák és kisebb házcsoportok vannak elszórva ;
fehérre meszelt falaik és veres tetőik kellemesen elütnek a virányok

és fák zöldjétől. A tengerpartot szaggatott, meztelen sziklák szegé
lyezik, melyek között apró rések, öbölkék nyílnak ; a kikönyöklő
sziklás begy fokokat a nyugtalan tenger bullámai csapkodják ; moraj
lása messzire elbailik. A Baszk tartományok begy vidékének egyik
legfestőibb és legérdekesebb része az, mely Bilbaótól nyugatra esik.
Ott a begyek között téres, jobbára medenczeforma völgyek nyílnak,
mindegyik fővölgy mellékszurdokaival együtt egy-egy nagy községet
képez ; ezek az úgynvezett »Encartaciones«. Fő völgyek : a Somorros-

trói, JSopuertai és Valmasedai.

Az elszigetelt begyek közöl különösen szembetűnnek : a Rhune,
mely a franczia batáron emelkedik ; továbbá a koronához hasonló,
hasogatott ötcsúcsú Kaya (987) m.) ; azután a Bidassoa torkolata
és a Pasagesi öböl között tornyosuló meztelen Ja izquíbel (583 m.)
melynek csúcsáról gyönyörű kilátás esik a Baszk tartományokra, az
Adour völgyére s a zajongó tengerre. Végső farka a Higuer vagy
Figuier hegy fok. A Bilbao és Guernica között emelkedő hegyek a
meredek Machichaco fokkal végződnek. A beljebb eső hegyek közöl
kivált a Sa de Durango ötlik fel, melynek legmagasabb csúcsai a
Pena Ambotu és Pena Manaria meredek sziklakúpok.
?

Mindezen hegyek leginkább homok- és mészkőből állanakgyomraikban sokféle ércztelepek, réz, ólom, czin k, különösen pedig
rendkivűl gazdag vasérczek vannak. Némely hegy csupa vaskő, mely
igen jeles vasat szolgáltat. A legnagyobb vasbányák Somorrostro
környékén vannak ; ott a vasércz-telepek több mint 20 • km. terű
letet foglalnak el.
Aragon hegységei, melyek a Pirenéek előhegyei, az Ebro
éjszaki oldalán Navarrába is átcsapnak. A Sg de la Pena nyugati
folytatása, az Aragon völgyétől nyugatra, két á gra szakad : az egyik
éjszaknyugatnak tartván, Pamplona éjszaki oldalán kanyarodik el ;
a másik amattól délre esik, hozzája tartozik a hires Higa de Monreal*
melyről egész Navarra látható. Pamplonától és az Arga völgyétől
nyugatra a Sg de Andia emelkedik mint dombokkal megrakott fön
sík, legmagasabb kúpja 1454 m. E hegyes főnsíkra támaszkodik az
Ebróig érő kuszált hegyvidék, melyen a Pirenéek, ezeknek előhegyei
és a Kasztillai föltérség éjszaki párkányhegységei összeolvadnak. A
hegytömkeleget az Ebro völgyszorosai, a Pancorbói hegynyílás és
más bemélyedések szeldelik, melyekben a köz- és vasutak épültek.
A magaslatok, kivált az Ebro völgye felé, sok helyen le van
nak tarolva s oly kopárak, mint a Kasztillai feltérség ; Navarra déli

részében valóságos sivatagok is vannak, ámde éjszaki része olyan
zöld, mint a Baszk tartományok.
A folyók, melyek a Viszkájai öbölbe sietnek, mind rövidek,
noba bővizűek, völgyeik hol keskeny szorosok, hol tágas medenczék.
Legjelentősebb közöttük a Biadassoa (azaz kétágú, mert két forrás
csermelyből támad). Elsőben délnek és nyugatnak tart a Baztan
völgyben ; azután éjszakra fordul ; alsó szakasza a határt jelöli
Franczia- és Spanyolország között s a szép Iruni lapályt öntözvén,
a Fuenterrabiai öbölbe szakad. Jelentős folyócskák az Oriá (azaz
zavaros) és az Ansa is. Az előbbi a Tolosai völgyet öntözi s az i m xessel egyesülvén, San Sebastian közelében szakad a tengerbe. Az
Ansa vagyis Nerva, Nervion (baszkul Ibaichaval), a Gorbea és Durango
folyócskákkal egyesül s a Bilbaói öbölbe ömlik.
Éjszaki Navarrában, de kivált a Baszk tartományokban bő
esők járnak, ott a gyümölcsösöket és szántókat nem kell merterségesen öntözni. A legmérsékleti változások sem oly nagyok, mint Spa
nyolország belsejében ; a tenger közelsége mind a téli hideget, mind
a nyári forróságot enyhíti.
Francziarszágból a félsziget belsejébe vivő fő utak Navarrán
s a Baszk tartományokon mennek keresztül. Legkeletibb út az, mely
a Pirenéeket a Nagy Károly hadjáratairól elhíresed^tt Roncesvallesi
hágónál szegi. Odább nyugatra egy út Bayonnet és Pamplonát Elizondón s a Baztan völgyön át kapcsolja össze. De a főút Bayonneból
a tengerpart mentében halad s a spanyol határt Irunnál éri el. Ezt
az irányt a vasút is követi, Irunból nyugatra S. Sebastianba visz s
azután délre fordulván a Sa de Aralar nyugati oldalán az Idiazabali
hágónál szegi a hegylánczot ; ennek déli oldalán egyik ága kelet
nek, Pamplonának tart, másik ága pedig Vitoriáig nyugatra visz,
azután délre fordulván, az Ebro völgyében azon vasúttal egyesül,
mely Bilbao felől délnek tartva az Ordunai völgyszoroson át Mirandába s onnan Búrgosba visz. A közutakat igen jó karban tartják a
lakosok.
A Baszk tartományok, kivált Guipuzcoa és Bizcaya nagyon
népesek ; a lakosok igen szorgalmasan mívelik a földet, a Vetések
és ültetések gyakran a hegyek oldalain nagy magasságra terjednek
fel ; de a mezőgazdaságból annyi nép meg nem élhetne, s a lakosság
nak több mint fele bányászatta^ iparral, kereskedéssel, fuvarozással,
halászattal, hajózással foglalkozik. A vaskohókhoz, vas- és fegyver
gyárakhoz újabb időben különösen fonó, szövő és papírgyárak já
rultak.

Sajátságos, rejtélyes egy nép lakik Bizcayában, G-uipuzcoában,
Alavában és éjszaki Navarrában. Ez a baszk vagyis inkább vaszk nép,
mely magát euszkaldunak-nak, országát Euszkalderiá-nak, nyelvét *)
euszkuard-nak nevezi. Honnan származik e nép ? kik az ősei, kik á
rokonai ? Nem tudjuk. Magok a baszkok nemcsak Spanyolország,
hanem az egész Föld legrégibb népének tartják magukat ; csakugyan
hihető, hogy az ibérek s különösen a kantáberi törzs ivadékai. Bizo
nyos, hogy nyelvök hajdan majdnem az egész félszigeten volt elter
jedve, mert igen sok régi hely- és folyónevet abból lehet megfejteni ;
tehát ők egy nagy nemzetnek töredékei és maradványai. Testi tulaj
donságaik nem vallanak egy közös tipusra ; vannak köztük magas
és kis termetű, szőke és barna, hosszú és rövid fejű emberek. Nyel
vök is sok külön dialektusra szakad, melyek tetemesen különböznek
egymástól.
Altalán véve a baszkok jól termett, szálas, izmos emberek;
széles homlok, egyenes orr, szépen metszett száj és áll, s igen kis
láb és kéz jellemzik őket. Arczuk felette izgékony, a szikrázó szem,
a remegő ajk lelkök minden gerjedelmét elárulja ; jóság és bizonyos
mélaság tükröződik arczukban. Kivált a nők feltűnően szépek ; piros
pozsgás arczúak, nagy szeműek, dús hajzatúak. Testök tartása
büszke és nemes, járásuk könnyed és rugalmas. Ruházatuk egyszerű,
de csinos ; a férfiak sajátságos sapkát (boyna) viselnek, mely gyap
júból van készítve, többnyire veres szinű ; köszöntéskor le nem
veszik.
Erkölcsi és jeliemi tulajdonságaik nagyon dicséretesek. Ősi
hitökhöz és szokásaikhoz erősen ragaszkodnak, általában igen vallás
sósak és tiszta erkölcsűek, őszinte nyílt szívűek, vendégszeretők, be
csületesek, felette munkások és takarékosok, kedélyesek és bizalma
sak, szeretnek mulatni; kivált testi erőt és ügyességet fejlesztő
játékokat, a tánczot, versenyfutást, labdajátékot kedvelik ; az alma
bort (zagardua) s a hazájokban termő könnyű szőlőbort (chacoli)
,szeretik ugyan, de sohasem dorbézolok és kicsapongok, zajos mulat
ságaikban sem feledkeznek meg a mérték- és tisztességtudásról.
Nemes önérzetből minden aljas tettől, lopástól, óvakodnak. Büszkék
nemzetiségökre, hazáj okra, multjokra, de nem gőgösek s az idege
nek iránt is barátságosak. Szűk hazájokhoz, az apáiktól öröklött
szokásokhoz és intézményekhez megtörhetetlen makacssággal ra
gaszkodnak ; hazájok, szabadságuk, jogaik és kiváltságaik védelmé*) A baszk nyelvről nálunk Bibáry Ferencé

értekezett.

ben oly elszánt vitézséget tanúsítottak mindenkor, mint őseik a ró
maiak elleni harczban.
Bizcayában és Guipuzcoában az arabok sohasem uralkodtak.
Alava és Navarra is hamar kiűzte őket. Sajátságos állapotok fejlőd
tek ki, mindegyik tartomány külön szervezkedett, külön alkotmányt
adott magának. Bizcayában és Guipuzcoában a hübérség sohasem
kapott fel ; ott minden ember egyenlő, nemes ember, olyan mint a
spanyol hidalgo ; Alavában és Navarrában nemesség és jobbágyság
keletkezett. Sokáig egészen függetlenek voltak a baszk tartományok,
s mikor a X I I I . században magukat a szomszédos léoni és kasztillai
királyok ótalma alá adták, ezt azon kikötéssel tették, hogy alkotmá
nyaik, jogaik és kiváltságaik sértetlenek maradjanak. Csakugyan
a spanyol királyok mindig megerősítették jogaikat és kiváltságaikat
(fueros), még VII. Ferdinánd is megtette. Navarra volt az első,
mely külön kiváltságait elveszte 1839 óta ; de Bizcaya, Guipuzcoa
és Alava a legújabb időig egészen külön állást foglaltak el a spanyol
monarchiában, külön törvényeik, közigazgatásuk és igazságszolgál
tatásuk voltak. Adót, katonát csak annyit adtak, mennyit önkényt
felajánlottak. Tartományi gyűléseiket Guernica mellett egy nagy
tölgyfa árnyékában tartották ; ott a spanyol királyok rendeleteit is
megvitatták. A tölgyfa még most is él s mellette áll a régi kápolna,
melyben a levéltárt őrizték s melyben a követek egymásnak hűséges
támogatást esküvel Ígértek. Ámde a régi alkotmányok és kiváltsá
gok, melyek védelméről ott tanácskoztak, már sírba szálltak.
Mikor Spanyolországban az újkori alkotmányosság lassankint
gyökeret kezdett verni, a központi kormány és országgyűlés a közös
törvényeket és intézményeket a Baszk tartományokra is kiterjesz
teni törekedett ; Don Karlos ellenben megígérte a baszkoknak, hogy
külön jogaikat és kiváltságaikat épségben meg fogja tartani. Ugyan
ezen ígéretekkel Karlos utódjai is kecsegtették őket. A baszkok
csak saját érdeköket tekintvén, Don Karlos pártját fogták, s így
épen ők, kik a szabagságot oly forrón szeretik, az önkényes uralko
dás érdekében keltek síkra ; ismételve feltámadtak az alkotmányos
kormányok és királyok ellen és elkeseredett polgári háborút folytat
tak. Hiában ontották verőket. Az újkor szelleme legyőzte őket. Kü
lön állásuk, külön jogaik és kiváltságaik 1876 és 1877 óta majdnem
teljesen eltöröltettek.
Nyelvök és nemzetiségük is veszélyben forog. Baszk nyelven
beszélő ember 1875-ben Guipuzcoában 170,000, Bizcayában 120,000,
Alavában 50,000 és spanyol Navarrában 100,000 volt körülbelől, a
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francziaországi baszkok számát 116,000-re tették ; az összes baszk
nép tebát mintegy 556,00 lélekre rúgott. Az Ansa völgyétől keletre
a Pic d'Aniéig van elszéledve, de csak nebány vidéken van többség
ben. Bilbao, Portugálete, San-Sebastian, Irun s a többi népesebb
városokban a spanyol elem uralkodik, s most már mindenütt a spa
nyol a hivatalos nyelv. A francziaországi baszkok már csaknem egé
szen kivetkőztek nemzetiségökből, számuk a kiköltözés következté
ben is nagyon megfogyott. A spanyolországi baszkok közöl is sokan
kiköltöznek hazájokból, részint a félsziget különböző városaiban
szélednek el, részint Amerikába, kivált a La-Plata államaiba ván
dorolnak ki. Nagyon összetartok a külföldön, egymást támogatják,
mindenütt iparkodók és takarékosak, tehát hamar boldogulnak s
anyagi jóllétre tesznek szert. De nemzetiségöket a külföldön sokáig
meg nem őrizhetik.
A Baszk tartományokban a városok száma csekély ; a baszkok
szeretik a természetet, szívesebben laknak falun, mintsen városban.
Leginkább egyes elszórt tanyákon élnek ; ők mindig független sza
bad nép voltak, ellenséges berohanásoktól nem kellett félniök, azért
kiki ott építhette a házát, hol földbirtoka volt. Az egyes házak te
hát a patakok mentén, a dombokon és hegyek oldalain vannak el
szórva, nagyobb házcsoportot és összefüggő helységet csak itt-ott
találunk. Legnépesebb városok Bilbao Bizcayában, San-Sebastian és
Tolosa Guipuzcoában, Vitoria Álavában.

Bilbao az Ansa folyó és torkolati öble két oldalán épült, hoszszan nyúlik el a bájos völgyben, melyet meredek festői hegyek kö
nyöklenek körül. Csinos, tiszta, nyájas város, főrésze a völgy keleti
oldalán terül el s utczái részint a szőlőkkel és nyaralókkal megra
kott dombsor oldalán is felhúzódnak. Egy kasztillai lovag alapitá
1300-ban; kedvező fekvésénél fogva hamar felvirágozék, Bizcaya
fővárosává és élénk tengeri forgalom központjává lett. Még most is
versenyez Valenciával, Santanderrel és Cádizzal. Bilbao a karlista
háborúkban a központi kormány hive maradt, azért két izben nehéz
ostromot kellett kiállnia. 1835-ben Zumalacárregui, a karlista tábor
legjelesebb baszk hadvezére vivatá, s falai alatt lelte halálát. Ekkor
Espartero szabadította meg. 1874-ben a karlisták elfoglalván Portugaletét, Bilbaót ostromolták, ekkor Concha köztársasági tábornok
menté meg. A város lakosainak száma 33,000.

Portugálete Bilbaónak révvárosa, közvetetlenűl a tenger mel
lett fekszik, a folyómederhez hasonló keskeny és hosszú öböl (ria)
kijárásánál. Ez öböl ugyan elég mély, úgy hogy nagy tengeri hajók

is felmehetnek rajta Bilbao szivéig, de gyakran mégis Portugaleténél kénytelenek kikötni. Ez sziklás dombon épült, megerősített, ko
mor, ódon városka. Vele szemben az öböl keleti oldalán Algota,
nyugat felé pedig a meredek és kopár Sarrantes aljában Santurce
van, mindkét helység igen nyájas. Bilbaótól dél felé az egész völgy
ben egyes tanyák s kisebb-nagyobb házcsoportok egymást váltják
fel ; nagyobb helységek Miravalles, Llodio, Orduna. A tartományi
gyűlések székhelye Guernica kelet felé fekszik, a Mundaca völgye
felső részében van. Lequeitio a tengerparton épült, tengeri für
dőkkel.
Guipuzcoa legnépesebb városa San Sebastian, 22,000 lakossal.
Egy kagylóalakú öböl (la Concha) keleti oldalán terűi el egy föld
nyakon, melynek éjszaki oldalán a 130 m. magas meredek Motta
vagyis Orgullo hegy nyúlakodik fel, keleti oldalán pedig az Urumea
folyócska szakad a tengerbe. A Motta begy kikönyöklik a tengerre,
tetején vár van, vele szemben az öböl nyugati oldalán egy más szik
lás hegy dől ki a tengerre, a két parti begy között az öböl éjszaki
oldalán Santa Clara sziklás szigetke nyúlik el. San Sebastiannak
Öble tehát ijfen szép és tágas, de az éjszaki viharoktól nincs megóva
és kellő mélysége sincs. Azért csak parti hajók látogatják. San Se
bastian tengeri erősség, a város kivált a száraz felé jól van meg
erősítve. Az angolok, mint a spanyolok szövetségesei 1813-ban elhamvaztották, legtöbb háza azóta épült, azért útczái egészen szabályo
sak. Tengeri fürdőit sokan látogatják.
Nem messze kelet felé esik a 3750 m. hosszú és 600 m. széles
vizmedencze, melynek neve Los Passages; magas hegyek övezik s
minden széltől megóvják, de a nyílás, melyen a tengerrel közlekedik,
most egészen el van zátonyosodva.
Fuenterrabia a Bidassoa torkolatánál egy magaslaton épült,
meg van erősítve, de várfalai már roskadoznak, tengeri forgalma
csekély, kiktőjét szintén veszélyes küszöb zárja el ; csak a tengeri
fürdők s Francziaország szomszédsága adnak neki némi jelentőséget.
Közelében van az úgynevezett Fáczán vagyis Conferentia-sziget,
melyen 1659-bese a Pirenéi békét köték meg.
Irun sokkal élénkebb kis város, a Bidassoa mellett fekszik,
mint határszéli fővámhivatalnak székhelye nagy forgalomnak köz
pontja ; mint az ország kulcsa, hajdan meg volt erősítve és sok
viszontagságot szenvedett ; az első karlista háborúban is elhamvaztatott, azóta újra felépült, s azért egészen szabályos, csinos,
új város.

Zarauz, Guetaria és Zumaya kis parti városok San-Sebastiantól nyugatra, tengeri fürdőkkel, az utóbbinál jeles czement van ;
Vergara beljebb esik, a Zadorra egyik mellékvölgyében épült, fegy
vergyáráról s arról hires, hogy 1839-ben ott köték meg az egyessé
get, mely az első karlista háborúnak véget vetett.
Tolosa Guipuzcoa fővárosa az Oriá jobb partján fekszik, melylyel itt a nyugatról jövő Araxes egyesül ; Bölcs Alfonsz alapítá a
X I I I . században állítólag azon a helyen, hol a kantáberek városa
Iturissza feküdt vala. Mind magában a városban, mind környékén
több gyár van, különösen mindenféle vasárúkat, posztót, bőrt, papirt
gyártanak ott. De más nevezetessége nincs a városnak, lakosainak
száma 7 , 5 0 0 .

Tolosától nyugatra esik Azpeitia, melynek környékén Loyola
és Oöez, a jézusrend alapítójának, sz. Ignácznak egykori jószágai
fekszenek.
Alavában csak a főváros Vitorla említendő, az Ebróba ömlő
Zadorra szép völgyében terül el, iparos élénk város, 2 5 , 0 0 0 lakossal.
Navarra fővárosa Pamplona, az Arga bal partján épült, szép
szabályos utczái vannak, de különben csendes, hanyatlásnak indult
város,25,600 lakossal; meg van erősítve és sokféle viszontagságokat
ért. Tafalla, Navarra királyság egykori fővárosa, a Zidaconál épült,
hires palotája már félig rom ; Puente de la Peina boráról hires ;
Estella élénk és nyájas kis város, a két Don Karlos egy ideig benne
tartotta királyi udvarát ; Elizondó-haií a harmadik Don Karlos la
kott egy ideig mint VII. Károly. Tudela az Ebrónál fekszik, jó bort
termeszt.
Logronóban Calahorra és Logrono említendők. Amaz igen
régi város, Calagorri volt a neve az ibérek idejében ; Sertorius ott
ütötte fel táborát, mikor Pompejus ellen hadakozik vala. A rómaiak
romba dönték az elfoglalt várost.

Till.
A Kantáberi hegyláncz, Santander, Aszturia, Galícia.

A Pirenéei félsziget éjszaki és éjszaknyugati része, mely az
Atlanti óczeán felé lejtősödik, nagyon különbözik a belső feltérsé
gektől s még inkább a Földközi tengerre szolgáló partvidékektől.
Kisebb-nagyobb hegyek, völgyek, mormoló folyók, erdők, rétek és

szántók váltakoznak mindenütt; a tengerpart magas és meredek,
kiszökő hegyfokok és öbölszerű bevágódások váltják fel egymást ; a
levegő nyirkos és egészséges. Politikai tekintetben az egész vidék két
fő részre szakad : Aszturiára és Galíciára / az utóbbi az éjszaknyu
gati négyszegletű területet foglalja el, mely Portugallia s a Kantá
beri hegyláncz éjszaki és déli ágazatai között fekszik. Aszturiát a
Baszk tartományoktól Santander választja el, mely Kasztillához
tartozik.
Azon hosszú hegyláncz, mely a Pirenéi félsziget éjszaki part
vidékének párkánya s melyet Kantáberi hegyláncznak, vagyis Kan
táberi Pirenéeknek szokás nevezni, a Baszk tartományok nyugati
oldalán kezdődik, éjszaki Navarra, Guipuzcoa, Bizcaya és Alava
hegycsoportjai mintegy átmenetül szolgálnak a Kantáberi hegyláncz
s a tulajdonképeni Pirenéek között. Még Santander tartomány he
gyei sem alkotnak valóságos lánczot, mert azok csak a tenger felé
hajlott, mély völgyekkel szeldelt egyoldalú lejtőségnek magaslatai ;
déli oldalukon a felső Ebro völgye még nincsen mélyen bevágódva.
Az Escudói hágó, mely Santander várostól délre nyílik, 988 m. ma
gas, déli ereszkedője a Virgai fönsíkig csak 140 méterrel alacso
nyabb. Odább nyugatra a 847 m. magas Reinosai horpadás van,
melyben a tengerpartot Valladoliddal és Madriddal összekötő vasút
épült. Beinosa környékén az Ebro forrásvidékének fönsíkját csak
alig észrevehető küszöb választja el a Besaya völgyétől, csak vagy
2 km. hosszú csatornát kellene 18 m. mélységben ásni, hogy az Ebro
forráspataka a Besayába vezettessék, mely a San Martini öbölkébe
szakad. E vidéken tehát a kasztillaiak könnyen terjeszthették ki
uralkodásukat a tengerpartig, Santander tartományt csakugyan
Kasztillához kapcsolták.
Mindjárt a Beinosai horpadástól nyugatra más alakot öltenek
a hegyek, valóságos lánczot képeznek, melynek mindkét oldalon
nagy lejtősége van. A főgerinczből magas meredek hegycsúcsok nyúlakodnak fel, melyeken sokáig megmarad a hó. A Sa de Isartal
nyugatra a még magasabb^Peíía Lábra következik (2002 m.), mely
nek oldalairól az Ebro kelet felé, a Pisuerga dél felé, a Nausa vagyis
Tina Menor éjszak felé s a Tina Mayor éjszaknyugat felé folynak
le. Még odább nyugatra a Pena Prieta tornyosul (2529 m.) ; olda
lain a Carrion és Esla erednek. Magas hegyágak indulnak ki belőle,
melyek minden irányban szétsugároznak. Egyik éjszaknyugati ág a
Pena Prietát azon hatalmas hegycsoporttal kapcsolja össze, mely
nek neve Penas vagyis Picos de Europa. E hegytömegnek legmaga-

sabb csúcsa a Tőrre de Cerredo, 2678 m. magasságot ér el, tebát
csak a Sa Nevada s a központi Pirenéek legmagasabb tetői múlják
felül. Kivált éjszaki szakadékaiban nagy bótömegek egész nyáron
át megmaradnak, sőt azt mondják, kis jegesek is vannak ott. A
Penas de Europa keleti s a Pena Prieta éjszaki oldalán egy
aránylag nagyon mélyen beborpadt völgykatlan van, melyet Liebanánalc neveznek. Keletről, délről és nyugatról majdnem 2000 méte
res begyormok veszik körül, éjszak felé csak egy keskeny szoros
nyílik a barántos hegysorban, mely a Penas de Europa hegységét a
Pena Sagrával kapcsolja össze. E sajátságos völgykatlan fő helysége,
Potes, tengerfeletti magassága csak 299 m. Hasonló, de kisebb
völgykatlanok a Peiïas de Europa éjszaknyugati oldalán a Pico de
Ventaniella aljában vannak, t. i. a Valdeon és Sajambre völgyei,
melyekben a Sella forráspatai erednek. A Valdeon völgy fő helysége,
Cain, 466 m. magasságban fekszik.
Santander nyugati részében és Oviedo tartományban számos
hegysor van, melyek a Kantáberi hegyláncz főgerinczével s a ten
gerparttal egyközűen csapnak, a folyók azért jobbra-balra-kanyarod
nak, mignem rést találnak, melyen át a tenger felé sietnek.
A Pico de Ventaniellától kezdve a Kantáberi hegyláncz de
reka elég szabályosan húzódik tovább, nyugatdélnyugati irányba
csapván, mindinkább eltávozik a tengerparttól ; végre Gralicia hatá
rán a Pena de Miravallesnél egészen délre fordul. Egyes csúcsai még
a 2000 m. megközelítik, sőt meg is haladják, de közepes magassága
jóval csekélyebb. Legmagasabb csúcsai a Pena XJbina Oviedótól délre
(2300 m.), a Peíía Rubia odább nyugatra (1930 m.), a Pico de Miravalles (1939 m.), s az ettől délre eső Pico de Cuina (1936 m.). Leg
nevezetesebb átjárások a Puerto de Pajares (1363 m.), melyen át
Oviedóból Leonba járnak, s a Puerto de Piedrafita (1085 m.), me
lyen át a főút Corunából Madridba visz. A Nalon völgyéből a
Piguena mellett fekvő Belmontén át délre egy út a Somiedói hágón
viszen a Luna völgyébe ; regényes vad vidéket láthatunk ott.
A hegyláncz azon része, mely Oviedo s a Picos de Europa
között elterjed, nagyon hires, nemcsak festői alakulatai, szép erdői
és zöldelő rétjeiért, hanem főleg azért, mivel a keresztényeknek me
nedékül szolgált. Miként Aragonban a Pefia de Oroel arról hires,
hogy aljában Sobrarbe királyság támadt, úgy Aszturiában azon he
lyeket mutogatják, hol Pelayo és hivei rejtőztek, első támadásaikat
koczkáztatták és első győzelmeiket kivívták ; t. i. az Ansena hegyet,
Verdoyonta erdőt és Gavadongát, hol utóbb apátság keletkezett.

A hegyláncz éjszaki oldalágai közöl azok legnagyobbak, me
lyek a Nalon felső ágainak völgyeit szegélyezik. Még hosszabb ol
dalág a Narcea és Navia völgyei között terjed el, t. i. a Sa de Ranadoiro, mely a Bustói hegyfokkal végződik. A déli ágak Leon éjszaki
és nyugati részét hálózzák be ; közőlük legnagyobbak azok, melyek
a Sil völgyét szegélyezik, t. i. a Sa de Jistredo, mely nyugatról ke
letre csap ; a Montanas de Leon, mely hegysor éjszakról délre húzód
ván, déli végével az éjszaknyugatról délkeletre vonuló hegysorra tá
maszkodik, melynek fő csúcsa a Teleno (1901 m.). Az odább délre
eső hegysorok, t. i. a Pena Trevinca és Pena Negra s végre a Sa de
Culebra már Portugallia hegységeihez csatlakoznak.
Galicia egészben véve völgyekkel mindenfelé szeldelt és kivájt
feltérség, melyen a magaslatok hol apró fensíkokat, hol kisebb-na
gyobb hegysorokat képeznek. A kimagasló hegytetők aránylag cse
kélyek. A hegysorok mindenféle irányban csapnak, egészben véve
mégis túlnyomóan kelet-nyugati s dél-éj szaki irányban, tehát a ten
gerpartokkal egyközűen. A Mino nagy völgye a tartománynak majd
nem a közepén terűi el. E völgynek keleti oldalán legnagyobb hegy
sor a Sa de Meira, mely a Sa de Banadoiróval egyközűen délről
éjszakra vonul. A Sa de L,orenzana és Sa de la Carba már inkább
kelet-nyugati irányban csapnak ; azután megint délről éjszakra vo
nuló hegysorok következnek, melyek az Estaca de Vares és az Orte
gái ( = Nortegal, azaz éjszaki fok) hégyfokokkal messzire kidőlnek
a tengerre. Az Ortegái fok közelében a Cuadramon gúlája (1019 m.)
mered föl.
A Mino nyugati oldalán egy hosszú hegysor délről éjszakra
kanyarodik, legmagasabb tetője a Faro (1155 m.). Kisebb hegycso
portok Galicia legnyugatibb vidékeit foglalják el, melyek a tengerre
kiszökő hegyfokokkal végződnek. Ezek közöl legnevezetesebbek a
Cabo Torinana s az ettől délre eső Cabo Finisterre, melyről hajdan
azt hitték, hogy a világ végén van. A Sil és Mino völgyeitől délre
magasabb hegységek vannak, melyek Portugalliába is átnyúlnak.
Ott a Cqbesa de Manzaneda 1,776 m. magasságot ér el.
Aszturia tengerpartja szabályosan húzódik el, csak apró öböl
kékkel van csipkézve, legmesszibbre kiszökő nyúlványa a Cabo de
Perias. Galicia partjai ellenben rendkivül hasadékosak, egész men
tőkben több mint 100 rés nyílik, melyekben kisebb-nagyobb hajók
kiköthetnek; a nagyobbacska folyók torkolati öböltölcsérei (ria)
megannyi kikötők. A Corvinái és Ferroli öblök Európa legjelesebb

kikötői közé tartoznak. Ez öblök a skótországi és norvégiai fjordokra
emlékeztetnek.
Aszturia és Galicia éghajlata nagyon különbözik a belső fel
térségekétől ; mind a délnyugati mind az éjszaki szelek esőt hoznak.
Minden évszakban bő esők járnak, csak a nyár utolsó heteiben szo
kott néha szárazság lenni, de azután az ősz kezdetén annál nagyob
bak az esőzések. Ugyancsak őszszel legviharosabb a Viszkájai ten
geröböl, mely különben is nagyon nyugtalan és veszélyes. Az évi
csapadék Aszturia és Galicia némely vidékein 3—4 métert is tesz.
Igen gyakran sűrű ködök lepik el a két tartományt, úgy mint Nagy
britanniát. Általában véve Aszturia és Galicia partvidékeinek ég
hajlata majdnem olyan mint Írországé és Angliáé, a nyár aránylag
hűs, a tél pedig enyhe.
A sok esőzés miatt a növényzet felette buja, a legelők és kaszálók
oly zöldek és dúsak, mint Angliában ; a völgyek oldalait dús ter
mésű szántóföldek és gyümölcsösök foglalják el, a hegyeken geszte
nyések és tölgyesek díszlenek. Galicia nyugati felében a lapályokon
és völgyekben az alma, körtve és szilvafák mellett a narancs, olaj
bogyó, mandola és füge is megérik, s a lóherések és kaszálók ten
geri- és búzaföldekkel váltakoznak. Kivált a Mino völgye valóságos
paradicsom.
Jóllehet sok eső esik s a folyók aránylag nagyon bővizűek,
mégis a hajózásra nem alkalmasak. Aszturiábau úgy, mint a
Baszk tartományokban a partvidék keskeny, s hajlása igen nagy,
azért a folyók rövidek és nagy eséssel sietnek a tenger felé. Ilyenek
az Ason, Besaya, Nausa, Sella, Nalon, Navia és Eo ; köztük legna
gyobb a Nalon. Galíciában az Ulla és Tambre már jelentősebb
folyók, esésök is csekélyebb, a hajózásra mégsem alkalmasak ; az
Ulla az Árosai, a Tambre a Muros y Noyai öbölbe szakadnak.
Sokkal nagyobb folyó a Mino (portug. Minho, hajdan Minius) ; a Meirai hegységben támad, egészben véve dél felé kanyarod
ván, jobbról a Pargá-va], balról a Neirá-Yal egyesül. Legnagyobb
mellékvize a Sil, mely Leonban a Pena Bubia déli oldalán ered,
elsőben a Vierzo széles medenczéjét szeli át, melyet magas hegyek
öveznek s melyben még egy szép kis tó van (Carracedo). E medenczéből keskeny völgyszoroson át egy más kisebb medenczébe jut a
Sil, miután a Pena Trevincáról jövő Cabrerá-val egyesűit. Ezt a
lapályt nyugati irányban szelvén, egy hegybe ütközik, mely alatt
számára a rómaiak medret vájtak. Ez átfúrt hegyen (Montefurado)
túl a Sil éjszakra, majd ismét nyugatra fordulván, egy regényes vad

völgyszorosba jut, melynek két oldalán 300—400 m. magas szikla
falak tornyosulnak. Igy éri el a Minót. Az egyesült folyónak még
egy szoroson kell áttörnie, Salvatierrától kezdve völgye mindinkább
kitágul, s végre széles tengeröböl nyílik, melybe a folyó ömlik. Tuy
várostól kezdve mintegy 30 km. úton hajózható, de az öböl bejárását
veszélyes zátony rekeszti el, mely miatt csak kis hajók mehetnek be.
Különben a Mino a félsziget egyik legbővebb vizű folyója, mindjárt
a Duero után következik. Hossza 305 km., >vizkörnyéke 25,000 •
kilométer.
Aszturia és Galicia lakosai legkisebb mértékben keveredtek
össze idegen népelemmel s alkalmasint az ősi ibérek és kelták ivadé
kai. Hegyes hazáj okat, mely különben sem esik a népek költözési
útjába, mindig vitézül védelmezték az ellenséges hódítók megtáma
dásai ellen, a félsziget sokféle népmozgalmaiban nem igen vettek
részt ; csendes völgyeikben senkisem háborgatta őket, valamint ők
sem avatkoztak a szomszédok ügyeibe. A legújabb időig el voltak
szigetelve s magokra hagyva. Szokásaik, erkölcseik, jellemök és
nyelvök azért nagyon különböznek a többi spanyolokéitól. Ok általában
véve csendes indúlatúak, békeszeretők, munkásak, mértékletesek ; a
zajos és véres mulatságot épen nem kevelik ; sem Aszturiában, sem
Galíciában nincsenek bikaviadalok.
Azelőtt Aszturiában és Galíciában a földbirtok legnagyobb
része a nemesség és papság kezében volt, a földmivesek legnagyobb
részt röghöz ' kötött jobbágyok voltak. E viszony csak századunk
elején kezdett változni, a nemesség elszegényedése s a kolostorok
eltörlése következtében a nagy jószágok szétdaraboltattak s függet
len kis földbirtokosok kezére kerültek.
A földmivelésen és állattenyésztésen kivűl a lakosok leginkább
halászattal foglalkoznak. Corufia, Muros, Árosa, Pontevedra és Vigo
öbleiben kivált a szárdinát tömérdek mennyiségben halászszák.
A hegyekben több helyen ércztelepek, Aszturiában nagy
kőszéntelepek is vannak, nevezetesen Mieres, Aviles és Gijon kör
nyékein. A Sil medrében aranypor is van. Ámde Spanyolország azon
gazdag és aránylag igen népes tartományaiban az ipar még jelen
téktelen. Ennek okát leginkább a közlekedési utak hiányában kell
keresni ; kőút is kevés van, a vasúti hálózat pedig csak most készül.
Egy franczia-spanyol társaság vállalkozott Leon, Aszturia és Gali
cia vasút-vonalainak építtetésére. A társaság összes vonalainak
hossza 740 km., 1883-ban megnyílt az a vonal, mely Coruüát Mad
riddal kapcsolja össze. A fővonal Palenciánál kezdődik, onnan Leon

városnak tart ; ott kettéágazik : egyik ága éjszaknak tarts Asztu-'
rián keresztül haladva Gijónnál éri a tengert, ez a vonal még nem
készült el ; a másik ág éjszaknyugati irányban kanyarodik s Astorgán és a Manzanali hágón át haladva Ponferradába, a Sil völgyébe
ér. Ezt követvén, Orense tartományon át a Mino völgyébe fordul be
s Lugo városon át Corunába jut. Ez azon vonal, melyet 1883-ban a
forgalomnak átadtak. Nagy természeti akadályokat kellett leküzdeni
a vasút építésénél, külünösen a Sil és számos száraz völgy áthidalá
sai meg az alagutak építése nagy nehézséggel jártak.
A vasutak kétségkívül nagy lendületet fognak adni Aszturia
meg Galicia forgalmának és iparának. Kivált a galíciaiak nagyon
iparkodók és takarékosok. A kik otthon meg nem élhetnek, azok
kiköltöznek Lisszabonba, Madridba s a félsziget egyéb nagy városaiba ;
mint kézmivesek vagy napszámosok mindenütt boldogulnak ; összezsugorgatott filléreikkel gyakran ismét haza mennek s öreg napjai
kat otthon töltik.
A legélénkebb városok a tengerparton vannak. Castro Urés Santona csak kis városok; az utóbbinak igen
kényelmes s a természettől jól védett kikötője van, I. Napoleon máso
dik Gibraltárrá akarta tenni, de a megkezdett erősítéseket sem ő, sem
a spanyolok be nem fejezték. A tengeri forgalom leginkább Santander-hen. központosul, mely a földbe mélyen benyúló, négy várdával
megerősített, szép öböl mellett épült ; az Leon és Kasztilla fő ki- és
beviteli kikötője, kivált lisztet és gyapjút visznek ki, a bevitel fő
tárgyai pedig a gyarmati árúk Amerikából, s holmi gyártmányok
Franczia, Angol és Németországból. A tengeri forgalomra nézve
Santander Bilbao val, Valenciával és Cádizzal versenyez. Hajómühelyek és nagy szivargyárak is vannak ott. A lakosok száma 41,000.
Környékén Sardinerő-néil látogatott tengeri fürdők, a dél felé eső
hegyek között pedig Alceda, Ontaneda és Las Caldas de Besaya
hőforrások fakadnak s látogatott fürdőhelyek.

diales, Laredo

Santandertől nyugatra jókora darabon a tenger mellett csak
jelentéktelen halászfalvakat találunk. Azután Lianes és Villaviciosa
következnek, amannak 18,600, emennek 20,200 lakosa van. Gijon
sem sokkal nagyobb, noha egykor Pelayo székhelye és Aszturia
királyság fővárosa volt, az odább nyugatra levő Avilessel együtt
Oviedónak tengeri külvárosa ; igen nagy dohánygyára van ; lakosai
nak száma 30,600. Oviedo, Aszturia fővárosa, szép völgyben épült,
melyet a Naranco hegység az éjszaki széltől megóv, hires székesegy
háza felette gazdag mindenféle ereklyékben; lakosainak száma

34,500. Környéke nagyon regényes, délnyugat felé hőforrások fakad
nak s látogatott fürdő van (Caldas), keletre esik Cangas de Onis, a
hires falu, melynek közelében a Cavadonga barlangot, a spanyol
hazafiak legtiszteltebb helyét találjuk.
Avilestől nyugatra Cudillero, Lttarca, Navia és Castropol csak
kis tengeri városok. A tengertől távolabb, a magas vidékeken fekvő
helységek közöl Aszturiában legjelentősebbek: Cangas de Tinéo,
22,200 lak., Tinéo 21,400 lak., Salas, Valdes 22,000 lak., Siero
21,500 lak., Mières, Langréo, Grado 20,300 lak. és Pilona 18,700 lak.
Galiciában Ribadeo, Foz, Vivero és Ortigueira kis parti városok, az utóbbi köztük legnépesebb, 17,400 lak. Sokkal jelentősebb
Ferrol, mely sokágú és sziklafalak közé zárt öbölnél fekszik, szabá
lyosan épített csinos város, hadi kikötővel, arszenállal, hajóműhelyek
kel, sok várdával van megerősítve ; lakosainak száma 23,800. Az
öböl egyes ágainál köröskörűi La Grana, Mugardos, Betanzos, Ares,
Cabannas, Puentedéume és Sada kisebb tengeri városok feksze
nek. Odább délnyugatra egy második öböl nyugati oldalán Coruna
épült, mely Galicia fŐ ipari és kereskedő városa, meg van erősítve,
kikötője még kényelmesebb mint Ferrolé, lakosainak száma 34,000.
Coruaától nyugatra a csipkés éjszaki parton még néhány
halászfalut találunk ; a szaggatott nyugati parton is csak kis váro
sok vannak, közöttük legjelentősebbek : Corcubion, Műros, Noya,
Son, Rianjo, Carril, Grone, Pontevedra (20,000 lak.), Cangas, Redondela, Vigo és Bayona, végre a Mino torkolatánál Guardia. Minde
zen városok lakosai leginkább halászattal foglalkoznak.
A belföldön fekvő helységek közöl legnevezetesebbek : Santiago
vagyis San Jago de Compostela, Spanyolország egyik leghíresebb
búcsújáró helye, régi székesegyházában Jakab apostolnak, Spanyol
ország védőszentjének, tetemei a köztiszteletnek tárgyát teszik. Van
a városnak jelentős ipara és kereskedése is ; lakosainak száma
24,100.

Lugo

a tartománynak majdnem kellő közepén fekszik, a
Minónál, a rómaiak idejében Locus Augusti, azután a svév királyok
székhelye lett ; hajdani nagyságát leginkább csak a vastag kerítő
falak tanúsítják, lakosainak száma 19,000. Környékén hőforrások
vannak. Fonsagrada és Mondonedo nem messze az aszturiai határtól ;
Villáiba Lugótól éjszakra, Chantada attól délre ; Orense szép régi
hiddal és hővízekkel, Tuy az alsó Minónál.

IX.
Spanyolország jelen társadalmi és állami állapotai.

Spanyolország a százados egyházi és állami deszpotiszmus
járma alatt szomorú hanyatlásnak indult és mind anyagi mind erköl
csi tekintetben mélyen alásülyedt. Tengeren túli birtokainak legna
gyobb részét elvesztette ; Amerikában csak Kubát és Portorikót
tartotta meg ; Afrikában Ceutát néhány szomszédos teleppel (presidios) együtt, a Kanári szigeteket s Fernando-Pót és Annobont a
Guineai öbölben, Ázsiában a Filippini, Karolina, Palao és Marianna
szigeteket birja még. Ceutát s a marokkói presidiókat, valamint a
Kanári szigeteket közigazgatási tekintetben Európához számítják.
Maga a félsziget 47 tartományra, minden tartomány 6—8 kerületre,
ezek végre községekre vannak osztva. A községek száma mintegy
9,500. Minden tartományban van egy politikai főnök (gefe politico),
a kerületek fejei az »alcaldes mayores«, a községek fejei az »alcaldes«. Az előbbiek kinevezett királyi, az utóbbiak választott községi
tisztviselők, melléjök van rendelve a községi tanács (ayuntamiento),
mely 5—28 tagból áll. Nagyobb városokban alcaldehelyettesek is
vannak- A katonai közigazgatás tekintetében a félsziget 12 parancs
nokságra vagyis főkapitányságra van osztva ; ezek következők : újkasztillai, ó-kasztillai, kataloniai, aragoni, andalúziai, valenciai és
murciai, galíciai, granadai, burgosi, navarrai és baszk. A Baleári
szigetek külön közigazgatási tartományt és katonai parancsnoksá
got tesznek.
Az igazságszolgáltatásra nézve van vagy 10,000 békebiró, 500
elsőfolyamodású, 15 feljebbviteli és egy főtörvényszék ; az utóbbinak
székhelye Madrid.
Egyházi tekintetben az ország 9 érseki és 54 püspöki megyére
van osztva ; az érsekek székhelyei ; Toledo, Burgos, Santiago, Gra
nada, Sevilla, Zaragoza, Tarragona, Valencia és Valladolid; a
toledói az ország primása.
Az alkotmány 1812 óta sokféle változásokat szenvedett, fel
váltva majd liberális majd abszolutisztikus szellemben módositgaták, néha egészen eltörölték vagy rövidebb hosszabb időre felfügesztették. A kormányalak még többször változott, az abszolút, liberális,
kevéssé és nagyonis korlátolt monarchia, a mérsékelt és túlhajtó
köztársaság, á katonai és polgári diktátorság egymást váltogatták

fel. Utoljára is az alkotmányos monarchiát állíták helyre, s most
azon alkotmányi törvények vannak érvényben, melyek 1871, 1876
és 1877-ben hozattak. Ezek szerint Spanyolország alkotmányos
monarchia, a király felelős minisztériummal uralkodik ; az örökösö
dési jog mind a fi- mind a nőágat illeti egyaránt. A törvényhozó
testület (las Cortes) két házból (estamientos) áll; a felső ház
vagyis szenátus tagjai : 1) a királyi herczegék, az érsekek, némely
mágnás és állami főtisztviselő ; 2) a korona által éltök fogytára
kinevezett szenátorok; 3) az állami testületek s a legtöbb adót fize
tők által választott szenátorok; az első két rendbeli szenátorok
száma 180-nál több nem lehet, s ugyanannyit választanak az illetők.
Az alsó ház tagjait a nép választja közvetlenül, 5 évre ; a képvise
lők száma 349 ; a választói jog 25 franknyi adóhoz van kötve.
Az utolsó népszámlálás 1877-ben volt. E szerint az országré
szek és tartományok kiterjedése és népessége a következő :
Országrészek és tartományok
Ó-Kasztilla

Kiterjedése •

kilóm.

65,806.

Népességök.
1.654,495

8

14,635.i

332,461

2. Lugrono .

5,037.5

174,425
235,299

1. Burgos
3..Santander

5,471.

4. Sória

9,935.

5. Segóvia

7,027.,

149,961

6. Avila

7,722.i

180,457

5

153,654

5

7. Palencia

8,097.

2

180,785

8. Valladolid

7,880.9

247,453

39,475.4

885,714

15,971.

350,210

Leon
9. Leon .

9

10. Zamora

10,710.5

250,004

11. Salamanca

12,793.7

285,500

52,259.8

1.367,304

12. Madrid

7,762.!

593,775

13. Toledo

14,467.7

334,744

14. Guadalajara

12,610.8

201,288

15. Cuenca

17,418.»

237,497

Új-Kasztilla .

Mancha

.

16. Cindad

20,305.o

260,641

20,305.»

260,641.

43,254.3

739,403

17. Badajoz

22,499.8

432,809

18. Cáceres

20,754.5

306,594

87,866.

3.282,448

Estremadura

Andalúzia
19. Sevilla

9

14,061.o

505,291

Országrészek és tartományok.
20. Cádiz

Kiterjedése •

kilóm.

Népességök.

7,323.»

430,158

21. Cordoba .

13,726.,

385,582

22. Huelva

10,676.«

210,641

23. Jaén

13,426.,

422,972

24. Granada .

12,787.»

477,719

25. Alméria

8,552.,

349,854

26. Málaga

7,312.»

500,231

Murcia

27,063.

0

670,733

27. Murcia

11,597.,

451,611

28. Albacete .

15,465.»

219,122

23,042.»

1.371,145

Valencia
29. Valencia.

11,271.«

679,030

30. Alicante

5,434.»

408,154

31. Castellon

6,336.«

283,961

32,329.»

1.749,710

Katalonia
32. Barcelona

7,731.«

835,306

33. Tarragona

6,348.

330,105

s

34. Lérida

12,365.»

285,297

35. Gerona

5,883.»

299,002

Aragon
36. Zaragoza

46,565.,

894,727

17,112.,,

400,266

37. Huesca

15,224.,

252,165

38. Teruel

14,229.

242,296

0

Baszk tartományok

17,682.«

754,536

39. Navarra.

10,478.»

304,184

40. Bizcaya

2,197.»

189,954

41.Guipûzcoa

1,884.»

167,207

42. Álava

3,I21.

93,191

Aszturia
43. Oviedo
Galicia

.

T

10,595.»

576,352

10,595.»

576,352

29,378.

7

1.846,753

2

595,585

44. Coruna

7,973.

45. Lugo .

9,808.4

46. Orense

7,092.»

388,835

47. Pontevedra

4,504.,

451,946

A félsziget tartományai .

5

16.053,961

4,817.«

289,035

Együttvéve .

500,442.»

16.342,996

Strelbitsky szerint

500,611.

—

48. Baleárok.

495,625.

410,387

7

)

Országrészek és tartományok.

Kiterjedése Q kilóm.

Népességök.

7,650

292,567

CüUta, a presidiók s Kanári szigetek
Fernando-Pó és Annobon
Cuba

1,266

35,000

118,833

1.414,500

Puerto-Rico.

9,314

646,360

170,000

7.500,000

Karolinák és Palaók .

2,374

28,000

Mariannák

1,079

5,610

810,959

26.265,033

Filippinek

Az egész spanyol birodalom

A félsziget népessége a mórok idejében talán 3 0 — 4 0 millió
lélekre rúgott, a spanyol örökösödési báború után már csak 8 milliót
tett; az 1778-diki népszámlálás ÍO ^ milliót talált; 1833-ban 1 2 ,
1857-ben 1 6 millióra tették a népességet. A szaporodás tebátamúlt
két tíz év alatt is csekély volt.
1

Hosszas tespedéséből és szellemi elaléltságából I. Napoleon
erőszakoskodásai és hadjáratai rázták fel a spanyol nemzetet. Az
egész ország megrázkódott s 1808-ban azon forrongás kezdődék,
mely még napjainkban sem érte végét ; az újkor szelleme a közép
kori sötétséggel küzködik. A régi társadalmi és állami intézmények
összedőltek, de az új intézmények még meg nem szilárdulhattak ;
a régi rend felbomlott, de hívei még ki nem haltak, az új rend
barátjai pedig határtalan lelkesedést, sok kapkodást, túlheves indu
latot, de kevés belátást s még kevesebb alkotó erőt tanúsítottak.
Spanyolország politikai élete tehát mostanában igen szomorú képet
mutat. A nagy népsokaság vak tudatlanságában bármely ámítóhoz
szegődik, a ki szenvedélyeinek hízeleg, babonaságát ápolgatja, hibáit
palástolgatja. A művelt körök pártokra szakadtak *), melyek kímé
letlenül üldözgetik egymást; mindegyik párt a közügy palástja alatt
saját érdekeit hajhászsza, mindegyik csak a főhatalomra akar szert
*) De Amicis közlése szerint, van öt főpárt : az abszolutisztikus, mérsé
kelt, konszervativ, radikális és köztársasági. Az abszolutisztikus párt két részre
szakad : tiszta karlistákra és disszidens karlistákra. A mérsékelt párt szintén
kétféle : az egyik rész II. Izabellát, a másik Alfonszt akarja királynak. A kon
szervativ párt négy részre oszlik : Canovas de Castillo hiveire, Montpensier
híveire, kik EiosEosas szavára hallgatnak; a fronterizókra, kiknek feje Serrano
tábornok ; s a históriai progresszistákra, kiknek feje Sagasta. A radikális párt
szintén négy részre szakad : a demokrácziai progresszistákra Zorilla alatt ; a
cimbriókra Martos alatt ; a demokratákra Ribero alatt s az ekonomistákra
Rodriguez alatt. A köztársasági párt három részre szakad : az unitáriusokra
G-arcia Ruiz alatt ; a foederalistákra Figueras alatt ; a szoczialistákra Garrido
alatt. Mellőzzük a kisebb párttöredékeket.

tenni ; az indulatok heves küzdelmében a legjobb akarat, a legszen
tebb törekvések is hajótörést szenvednek.
A spanyolok mindent, kivált a mi saját hazájokat illeti,
nagyító-üvegen át látnak, mindent túlhajtanak, ez nemzeti jellemek
egyik gyengesége, s azért könnyen ragadtatnak a szélsőségekre. Az
állami abszolutiszmus legerősebb támasza az egyház és papság volt,
azért az alkotmányos szabadság barátjai oda törekedtek, hogy az
egyház hatalmát s a papság túlságos befolyását a népre megtörjék.
A kolostorok, barátok és apáczák száma felette nagy volt, az összes
földbirtoknak körülbelül egy harmada az egyház tulajdona volt s
ettől adót sem fizettek. Tehát 1835-ben 884 kolostort eltöröltek s
javaikat lefoglalták, 1837-ben az összes egyházi javaknak állami
czélokra való eladását rendelték el; de 1857-ben a papság pártja
kerekedék felül s ez a még meglevő egyházi javak eladását megszünteté. 1868-ban megint új fordulat állt be, ekkor az összes kolosto
rok, kolostori iskolák és egyházi társulatok eltörlését rendelték el.
Az egyházi javakat csakugyan nagy részben eladták, de evvel nem
sokat segítettek az állam pénzügyein, az állami adósságokat nem
törlesztették. A papság hatalmát sem tudták megtörni ; annak még
mindig igen nagy befolyása van a népre s a szép nemre, a magas
arisztokráczia is vele szövetkezik. A néptömeg vallása, úgy szólván,
csak vastag babonaság, csudákban való hit, csak a külső szertartá
sok teljesítésében, a kiszabott imádságok gépies elmondásában, az
ereklyék tiszteletében áll ; az egyház a legnagyobb vétket is meg
bocsáthatja, tehát a népet a papság a síron túli büntetéstől való
félelemtől is megszabadíthatja. A mérsékelt liberálisok azért kény
telenek a papság érdekeit lehetőleg kímélni, neki engedményeket
tenni. A túlzók, az idealisták és fantaszták épen túlhajtásaik által
rontanak el mindent, midőn képtelen ábrándok valósítására törek
szenek, a társadalmat és államot az örvény szélére sodorják, s
azután a konszervativek és klerikálisok úgy tűnnek fel, mint az
ország megmentői.
Az ellentétes érdekek küzdelmét a különböző tartományok
antagoniszmusa, a természeti és történelmi alapokon nyugvó provinczialiszmus is fokozza ; ez a központi kormány gyengítésére törek
szik s a végett bármely párthoz csatlakozik. Végül nagy baj az is,
hogy a hadseregben a fegyelem nagyon meglazult s a főtisztek igen
sokat foglalkoznak a politikával és gyakran személyes érdekből fel
zendülnek.
Ily körülmények között egyik kormányválság a másikat követi,

majd valamely város ayuntamientója, majd valamely tábornok új
meg új pronunciamentót (politikai nyilatkozványt) bocsát ki. A nép
már úgy megszokta e változásokat, mint a szinpadi díszitmények
változatait. Igen nagy baj az, bogy minden kormányválság egyszers
mind közigazgatási válság is ; a bivatal vadász ás oly nagy, bogy min
den kormány kénytelen seregszámra új tisztviselőket kinevezni és a
régi tisztviselőket elmozdítani. Tehát az elbocsátott polgári tiszt
viselők s a rendelkezésre helyezett katonai tisztek száma felette
nagy, s azok aztán új meg új zendüléseket forralnak. 1875-ben a
klerikális konszervativek kerültek a kormányra; ők a liberálisok
minden eddigi vívmányait és alkotásait megsemmisíteni törekedtek.
A kolostorok ismét megnépesűltek, a jezsuiták is befészkelték ma
gukat, az egész közoktatás, még az egyetemek is a püspökök fel
ügyelete alá helyeztettek. Az egyetemi tanárok hiában tiltakoztak
az egyház gyámsága ellen. 1881-ben végre megint a mérsékelt libe
rálisok vették át a kormányt, de már 1883. aug. ismét katonai zen
dülés volt, ezt ugyan a kormány gyorsan elnyomá s országszerte
helyreállítá a rendet; mindazonáltal megint új kormányválság
állott be.
A király, X I I . Alfonsz, a bécsi Therezianum növendéke, ki
1881-ben Krisztinával, ausztriai főherczegnővel kelt egybe, szemé
lyes bátorságának, alkotmányos érzelmének és az állam javát czélzó
becsületes törekvéseinek ismételve adta bizonyítékait, ámde fog-e
neki sikerülnie a királyi trón s az alkotmányos szabadság biztosí
tása, a pártok kiengesztelése, az még a jövő titka.
Jóllehet a pártviszályok, a zendülések és politikai válságok
folyvást dúlják az országot, annak gyarapodása mind az anyagi,
mind a szellemi téren mégis kétségtelen, noha az nem oly gyors,
mint kívánatos volna. A mezei gazdaság és baromtenyésztés némely
tartományban ugyan el van hanyagolva, nagy területek még parla
gon hevernek, mégis a termelés növekedik ; "Valenciában, Kataloniában, Viszkájában, Aszturiában, Galíciában és Granadában nagyon
szorgalmasan művelik a földet. Uj-Kasztilla is sok gabnát termeszt.
Az, évi gabnatermést 118 millió hektoliterre (ebből 61 millió hekto
liter tiszta búza), pénzértékét 1500 millió pezetára*) teszik; a bor
évi termése 20. millió hektoliter, pénzértéke 450 millió pezeta ; a
gyümölcs, olaj, főzelék stb. pénzértékét 224 millió pezetára becsülik.
5

*) Spanyolországban 1880. jul. 15-kén a franczia súly- és mértékrendszert
léptették életbe ; egy pezeta = egy frank.
BUNFALVY.

EGYET.

FÖLDRAJZ.

I.

DÉL-EURÓPA,
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A juhok száma 17 millió, a kecskéké 3. , a szarvasmarháé l j mil
lió, a lovaké 461,000, a szamaraké és öszvéreké 1.832,635, a serté
seké 2. millió ; pénzértékök 500 millió ; az összes gazdasági termé
nyek pénzértéke tehát 2,675 millió frank.
l
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4

A bányászat, kivált az angol, franczia, belga vállalkozók köz
benjárásával, új lendületet vett ; a bányákban mintegy 44,000 ember
van elfoglalva. Az ipar némely tartományban virágzásnak indult ;
legiparosabb tartományok : Katalonia, Valencia, Aszturia s a Baszk
tartományok.
Néhány évtized óta nagyobb figyelmet fordítanak a közutak
építésére is. A vasutak leginkább külföldi tőkékkel épültek. Az
összes vasutak hossza 1878-ban 6,200 km., 1883-ban több mint
7,848 km. volt. Most a Pirenéeken át is terveznek vasútat ; az egyi
ket a Canfranci hágón át tervezik, Huesca felől Jacán és Canfrancon át Oléronba.
A külkereskedés meg hajóforgalom gyarapodását a következő
adatok mutatják:
Évek

Bevitel
millió frank

Kivitel
millió frank

Összesen
millió frank

1850—54

177.

I8O.00

387.40

1863—70

403.,

s

305.S0

709.

1875—77

412.00

414.00

826.00

1881

496.30

691.S0

1187.80
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A hajóforgalom évi átlagban tonnaszám szerint :
spanyol lobogó alatt

külföldi lobogó alatt

Együtt

1860 — 67

450,000

850,000

1.300,000

1870—74

1.230,000

2.300,000

3.530,000

A spanyol kereskedelmi és hadi hajók tonnatartalma volt :
gőzhajó

összesen

1859-ben

vitorlás hajó
460,000

13,000

473,000

1872-ben .

340,000

45,000

385,000

1876-ban .

625,000

115,000

740,000

A népoktatás ügye csak lassan halad előre, hajdan egészen el
volt hanyagolva, sok városban sem volt iskola. E bajon kivált a
liberális kormányok igyekeztek segíteni, de sem a kormánynak, sem
a községeknek nincs elegendő költségek. Gyakran a községek nem
képesek a tanítóknak a fizetést megadni ; 1875-ben afizetésihátra
lékok, melyekkel a községek a tanítóknak tartoztak, a 100 millió
frankot haladták meg. Az 1870-diki kimutatás szerint, az összes
népességből 11.838,000 sem olvasni, sem irni nem tudott, ezekből

5.035,000 a finemre, 6.803,000 a nőnemre esett. Az olvasni írni
tudók száma csak 3.130,000 volt, s ebből a nőnemre csak 716,000
esett! Most is az iskolaköteles gyermekeknek alig fele jár az isko
lába ; kivált a lányok oktatása még most is nagyon el van hanya
golva. A nép tudatlansága tehát igen nagy, csak természetes esze
pótolja némileg a hiányt.
Jobb karban van a közép-, szak- és felső-oktatás. Egyetem 9
van ; a madridi, sevillai, valenciai és santiagói egyetemek első ren
dűek, a zaragozai, granadai, salamancai és oviedói másodrendűek.
Másféle intézetek is vannak, melyek az ismeretek, tudományok és
művészetek terjesztésére és gyarapítására szolgálnak. Vannak ki
tűnő tudósok, költők és művészek, de a komoly tudományokkal
aránylag kevesen foglalkoznak, a tudományos irodalom terén keve
set munkálkodnak. E tekintetben Spanyolország alig áll magasabb
fokon, mint hazánk. Annál több munkásság uralkodik néhány év
óta a hírlapirodalom terén; 1882-ben 810 hírlap jelent meg, még
pedig 251 politikai s 559 nem-politikai.
Legszomorúbb képet mutatnak az állam pénzügyei ; a kiadá
sok rendesen meghaladják a bevételeket ; az állami adósság 1879ben kerekszámmal 13,000 millió, a függő adósság pedig 435.000,000
frankra rúgott ; kamat fejében rendesen csak egy százalékot fizet
nek, de gyakran azt sem képesek 'fizetni. 18 / -ban a bevételek
812, a kiadások 830 millió frankra voltak előirányozva. Az 188°/!diki költségvetés szerint a bevételek 792.151,000, a kiadások
829.159,000 frankra tétetnek. Kautz*) szerint Spanyolország ki
adásai 1850-ben 130, 1864-ben 200, 1876-ban 280, 1881-ben 330
millió ftra, a bevételek pedig az utóbbi évben 320 millió ftra rúgtak,
Je 20—22 millió kölcsön alapján szereztetett be. A községi hely
hatóságok kiadásai rendesen szintén nagyobbak, mint a bevételeik,
18 / -ban bevételeik 187. , kiadásaik pedig 202. i millió fran
kot tettek.
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A hadsereg sok költségbe kerül, aránylag felette sok főtiszt
van ; az 1878-diki törvény az általános katonakötelezettséget ren
deli el s a megváltást csak kivételesen engedi meg. Béke idején
92,000, háború idején 450,000 főre rúg a hadsereg létszáma. — A
hajóhadban is igen sok tiszt van, a matrózok száma 14,000, a hajós
*) L. Kautz Gyula : Az európai államok pénzügyi statisztikája. Buda
pesti Szemle, 1883. évf.

tiszteké 684, a legénységé 7.340 ember. A hadi hajók létszáma 6
pánczélos fregatt, 10 fa fregatt, 36 kerék- és csavargőzös, 1 monitor
stb. Az ágyúk száma 574.

X.
Portugallia.

A Pirenéi félsziget nyugati lejtősége már az ókorban elvált a
többi tartományoktól, a rómaiak is megkülönböztették Lusitániát,
mely azután a középkorban egészen külön állammá alakúit. Hogy
Portugallia mai napiglan önálló, független királyság, azt nem egye
dül az uralkodók szeszélyének és a történelmi eseményeknek lehet
felróni, hanem a kényszerítő természeti viszonyoknak is. A Minho
és Guadiana torkolatai közt elterjedő partvidék külső és belső sza
bása, valamint éghajlata csakugyan nagyon elüt a szomszédos spa
nyol tartományokétól. Maga a part a Minho torkolatától délre nin
csen úgy megszaggatva és csipkézve, mint Galíciában és Aszturiá
ban, jobbára egyformán és egyenes vonalban húzódik el, egész hoszszában ugyanaz a szél uralkodik, mindenütt egyforma az éghajlat, a
növény- és állatvilág. Az emberek, a kik azon part mentében lak
nak, kell, hogy megegyezzenek az észjárásban és életmódban, s tehát
különbözzenek a más körülmények között élő szomszédoktól. A
királyság a Duero és Minho közötti partvidéken született meg, s
onnan terjeszkedett délre a Tajóig és a Guadiana torkolatáig, a ter
mészetszabta határokon belül. Befelé odáig terjed, a meddig az
óczeáni befolyás ér, a meddig a tengeri szelek járnak, melyek a leve
gőt nyirkossá teszik, bő esőt visznek, ennélfogva a folyóvizeket meg
árasztják és buja növényzetet teremtenek. Azon határvonal, mely a
Kasztillai feltérségek száraz és kopár tájait a nyugati lejtőség ned
ves és dús tenyésztésű vidékeitől elválasztja, körülbelől összeesik
Portugallia politikai határával. Ugyancsak azon határvonal közelé
ben a Minho, Duero, Tajo és Guadiana utolsó völgyszorosai és sellői
vannak, melyek a hajózást akadályozzák. E földrajzi tényezők okoz
ták, hogy Portugallia elvált a félsziget többi tartományaitól, hogy
II. Fülep erőszakos zsarnoksága sem tudta maradandóan Kasztillá
hoz kapcsolni, hogy a két szomszédos nemzet még napjainkban is
nemcsak kölönbözik egymástól, hanem egymást halálosan gyűlöli.
Portugallia kialakulásának központja, kristályosodásának magva

Lisszabon, melynek fekvése a hajózásra és tengeri kereskedésre oly
kiválóan kedvező ; a portugál lényegesen partvidéki, tengeri nép,
ellenben a kasztillai szárazföldi s oly rideg nép, mint a milyen az ő
éghajlata. *)
Portugallia hegységei a félsziget többi hegységeihez csatla
koznak, mindazonáltal sajátságos alakjok és jellegök van. Az ország
legéjszakkeletibb táján, a Minho és Limia völgyei között, a mere
dek és sziklás Gaviarra vagyis Outeiro Maior nyúlakodik fel, mint
hatalmas határkő (2403 m.), éjszakkeleti ágához a Penagache, dél
nyugati nyúlványaihoz a Santa Luzia csatlakozik, amaz Spanyol
országban, emez pedig a Limia torkolata közelében emelkedik. A
Limia völgyszorosának déli oldalán a Sa do Gérez szaggatott'szikla
tömegei tornyosulnak, melyek éjszakkeletről délnyugatra csapván,
egy darabon a Pena de Laroucóig (1548 m.), a két ország közötti
határt jelzik. A Sa do Gérez s a tőle délre eső Sa da Cabreira,
mely mint nagy fönsík a Cávado és Támega között terjed el, vala
mint a Traz oz Montes tartományt behálózó, völgyektől összevissza
szeldelt, hegytömegek a Kantáberi hegylánczolatnak ágazatai. Egyik
legmagasabb és legnagyobb tagjok a Sa de Marao, mely a Támega
és Dóuro között terjed el (1429 m.). E hegységek jobbára erdőt*
lenek.
A Dóuro mélyen bevágódott völgyétől délre Beira alta tarto
mányt sok kisebb hegycsoport foglalja el ; odább délre Portugallia
legnagyobb és legszebb hegysége emelkedik, t. i. a Serra da Estrella
(azaz Csillaghegység). Ez éjszakkeletről délnyugatra csap s a Mondégo és Zezere völgyei között terjed el. Éjszaki oldala szelíden
emelkedik (Serra mansa) s könnyen megmászható, déli oldala pedig
felette meredek és szaggatott (Serra brava). Széles gerinczét gyep
és bokrok fedik, oldalain az áfonya terem, úgy mint a közép-európai
magas hegyeken. Legmagasabb csúcsa a Mulhào da Serra (2294
m.); ettől keletre esik azon hatalmas sziklatömeg, melynek neve
Cantaro (korsó), mivel aljában sok forrás bugyog. Az előbbi csúcs
környékén négy havasi tó van ; ezekből a zuhogok szép vízesésekkel
csörtetnek az alsó völgyekbe. A hegység ormait négy hónapon át
hó takarja, némely gödreiben a hó nyáron át is megmarad. Délnyu
gati ága a Serra de Lousao, melyen szintén sok hó szokott esni.
A Serra da Estrella jobbára gránitból áll, a Kasztillai választó
*) Lásd Kohl:
104 s k. 1.
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hegységnek legnyugatibb tagja, de a Sa de Gatával csak szaggatott
dombok által függ össze. Ennek nyugati ága alacsony fensík, melyet
Táblahegységnek (Sa de las Mesas) neveznek. Hozzája azon ala
csony hegysorok csatlakoznak, melyek a Zezere déli oldalán éjszak
keletről délnyugatra húzódnak. Estremadurában, a Tejo éjszaki
oldalán, különböző domb- és hegycsoportok vannak. Egyik legma
gasabb pontjok a Monte Junto; ettől éjszaknyugatra a Carvoeiro fok
esik, mely mint háromszögletű félsziget szökik ki a tengerre ; rajta
Péniche kis városka és vár épült ; hozzája csatlakozik földalatti kü
szöb által Berlenga szigetke, melyen körtönűl szolgáló festői vár
van. Odább délre a hegysorok a Cabo da Rocával (Guzsaly fok) vég
ződnek. Az ottani hegyek nem magasak, de nagyon bonyolódottak
s apró völgyekkel szeldelvék, "Wellington könnyen megerősíthette a
francziák ellen ; táborának sánczvonalait Torres Vedrasról nevezték
el. A Tejo torkolati öble fölött emelkedő hegycsoportok közöl leg
nevezetesebb a Cintrai hegység, mely árnyékos völgyeiért, palotáiért
s az ott történt eseményekért nagyon elhiresedett. E begycsoport
nak egy része, mely Lisszabon magaslataitól éjszakkeletre Santaremig terjed, bazalttömegekből áll, melyeket egykor vulkánok hánytak
ki. Ezek régen elhamvadtak már, mindazonáltal talán az ő művök
volt a két földrengés, melyek 1531-ben és 1755-ben oly nagy szeren
csétlenséget okoztak.
Portugallia déli része a Tejo völgyétől kezdve jobbára kietlen,
egyhangú fönsík, nagy területei parlagon hevernek, csak kórókkal,
holmi hangákkal s másféle cserjékkel vannak fedve ; imitt-amott
tengeri fenyők és paratölgyek nőnek. Csak alacsony hegysor, a Sa
da Arrabida, szegélyezi a Setúbali öböl felől nyugatra kiszökő fél
szigetet, mely az Espichel csúcscsal végződik. Kelet felé a mezősé
gek magasabbra és magasabbra duzzadnak s változatosabb alakot
öltenek ; az ország határán a Serra de Sao Mamede vagyis Serra de
Portalegre emelkedik, éjszaknyugatról délkeletre csapván, legmaga
sabb kúpja 1025 m. Más, szintén gránitból való, de jóval alacso
nyabb hegycsoport odább délre domborodik, t. i. a Sa de Ossa (649
m.). Hozzája még kisebb hegysorok csatlakoznak, melyek éjszak
nyugatról délkeletre vonulnak; legnyugatibb a Monfurado, mely
Evorától nyugatra esik. Azt a háromszögletű területet, mely a Gua
diana keleti oldalán Spanyolországba van beékelve, alacsony domb
sorok foglalják el, melyek a Sierra Moréna hegy rendszeréhez tartoz
nak s a Sa de Aroche és Sa de Aracena nyúlványai. Ezek a folyó
keleti oldalára is átcsapnak és sziklafalaikkal helyenkint nagyon

Összeszorítják a medrét. A Pulo do Lobo (azaz farkas ugrása) nevü
völgyszorosban nagy sellők vannak, hol a folyó szikláról sziklára
szökelve rohan tovább. Portugallia legdélibb részében a Sierra Mo
réna ágazatai a tengerparttal egyközűen sorakoznak, eleintén csak
alacsony földduzzadások, de nyugat felé nagyobb magasságra emel
kednek, s a, Sa do Malhào és a, Sq da Mezquita már 500 m. érnék
el. Legnyugatibb és legmagasabb csoportjok a festői Sa de Monchique (903 m.), melyhez délnyugatra a Sa de Espinhaço de Câo ( = a
kutya hátgerincze) mint keskeny orom csatlakozik ; ez a hires Cabo
de Säo Vicente (Sz. Vincze fok) és Sagres szikláival dől ki a ten
gerre. Ej szaknyugat felől a Monchique hegységhez a Sa Caldeiräo,
Sa Crandola és Atalaya csatlakoznak ; az utóbbinak magassága
3Ö8 m.
Portugallia nagyobb folyóvizei mind Spanyolországból ered
nek ; vizmennyiségök a bő esőktől ezen alsó szakaszukban tetemesen
növekedik, partvidékeik nyájasak és termékenyek. A Limia, Cdvado,
Ave egymással s a Minhóval egyközűek. Bővizű folyócskák, de nem
hajózhatók. Sokkal nagyobb a Douro és mellékfolyója a Támega ;
kisebbek a Túa és Sábor, melyek a Támegával egyközűek és szin
tén a Dóuróba ömlenek ; ennek déli mellékvizei közöl legnagyobb
a Cöa.
Gyönyörű" tájakat öntöznek a Vouga, mely nyugatra kanya
rodva parti mocsárban vész el, s a Mondégo, mely Coimbrát érinti.
De Portugallia főfolyója a Tejo (olv. Tezso) ; Alcántarát elhagyván,
egy darabon nyugati irányt követ s a határt jelzi a két ország között ;
mély mederben folyik, Villa Velha mellett még egy hegysoron kell
áttörnie, azután délnyugatra fordul, mindinkább kiszélesedik s a bő
vizű Zezerével növekedik. Abrantestől kezdve már mindig hajóz
ható. Lassan folydogál tovább, széles medrében majd itt majd ott
homokzátonyokat és szigetkéket ölel, azután két, ágra szakadván,
nagyobb szigetet képez, végre Salvaterra alatt deltája kezdődik.
Főága a dombos vidék aljában hömpölyög tovább, balága attól ke
letre kanyarodik dél felé, a két folyóág közötti lapos terület Lezirias
sziget, melyet a folyó épített fel hordalékaival. E sziget déli oldalán
kezdődik a nagy ármedencze, mely inkább tengeröböl, mintsem
folyómeder.
A Tejo Portugalliát két részre, éjszakira és délire osztja,
melyek sok tekintetben különböznek egymástól.
Déli Portugallia főfolyója a Guadiana, mely részben határ
folyó ; csak Mertolától fogva hajózható. A Sádo csekély folyócska,

torkolati öble a Setúbali öböllel egyesül. A többi folyók közöl csak
a Mira érdemel még említést.
Éjszaki Portugallia partja, a Minho torkolatától délre 300
km. hosszában egyenes vonalban húzódik el ; a Mondégo hegyfoka s
néhány más elszigetelt magaslat kivételével, mindenütt egyhangú
homoklejtöt mutat, a tenger a folyók hordalékaival s azon anyaggal,
melyet maga rág le Galicia gránit szikláiról, minden bevágást bete
metett s a folyók torkolati nyílásait is harántzátonynyal rekeszti el.
A hajók tehát ott kevés helyet találnak, hol viharkor kiköthetnének,
s a folyók torkolatain is csak apró hajók mehetnek be. Jobbára
homokbuczkák szegélyezik az egyenes vonalú partot, mögöttük sok
helyen parti tavak vannak; legnagyobb az, mely Aveiro környé
kén, 0vartól délre terjed el s melybe a Vouga és más folyócskák
ömlenek.
A part majdnem a Tejo torkolatáig megtartja egyhangú alak
ját; csak Sáo Martinho mellett nyílik kagylóforma kisöbölke. Odább
délre Carvoeiro hegyfoka szökik ki, mely hajdan sziget volt, ettől
délre megint csak gyenge ívelést mutat a part a Roca kidudorodó
hegyfokig. Casera es várostól az Espichel hegyfokig szabályos ív
alakjában vau bekanyarítva, s ez íveiét éjszaki részében nyílik a
széles csatornához hasonló torok, melyen át a Tejo a tengerbe ömlik.
Más nagyobb, de szabálytalanabb bekanyarodást a Setúbali öböl
képez az Espichel és Sinesi hegyfokok között. Ennek déli oldalán a
Sinesi öbölke, odább délre a Mira torkolata nyílik. Azután megint
szabályosan húzódik el a part, csak egy-két kidudorodást mutat,
végre »Europa hajójának sarka« következik, a régiek ama szent
hegyfoka, hol az istenek napi fáradságaiktól éjjel megpihentek, a
világ egyik végpontja, a Cabo de Sáo Vicente. Keleti szomszédja a
Sagresi csúcs, a melyen Tengerész Henrik ütötte fel székhelyét, hol
korának legtudósabb férfiait gyűjtötte maga köré ; ott tűnődött
az óczeáni utakon, melyek az ismeretlen országokba visznek, ott
tervezgette a portugál hajósok felfedezéseit.
E híres helytől kezdve Portugallia déli partja sok öbölkével
van megszaggatva és csipkézve, a Guadiana torkolata felé pedig
Faro környékétől keletre Cacelláig, szakadozott földszegély kiséri
azt, minő csak alacsony homokparton szokott lenni.
Éjszaki Portugallia éghajlatát különösen a levegő nagy nyirkossága s a bő esők jellemzik. Legtöbbet télben és tavaszszal esik.
A vízpár4kkal megtelt levegő okozza, hogy a mérsékleti változások
aránylag csekélyek, nagy forróság csak a mélyen bevágódott völ-

gyekben van, a hegyeken és magas fönsíkokon pedig a téli hideg is
érezhető. Coimbrában néha egy évben 5 métert is tesz a csapadék ;
az évi közepes légmérséklet 16°. C, a leghidegebb hónap közepes
mérséklete Coimbrában 10°. , Oportóban 10 .j, a legmelegebb hónapé
amott 20%, emitt 21°. .
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A növényzet éjszaki Portugalliában majdnem olyan, mint
Közép-Európában, de a mélyebben fekvő vidékeken már az olaj-,
narancs- és cziprusfák is díszlenek. A nép általában szorgalmasan
műveli a földet, kivált pedig a szőlőket. A bortermelés fővidéke a
Dóuro éjszaki oldalán a Támega és Túa között terjed el, ez a »bor
országa « (paiz do vinho). Csak a X V I I I . század elejétől fogva ka
pott fel annyira az ottani vidékeken a bortermelés, mióta t. i. az
angolok oly nagyon megkedvelték a »port-wine«-t, vagyis oportói
bort. E nevezet alatt igen nagy mennyiségű bort fogyasztanak nem
csak Angliában, hanem Ausztráliában, Ej szak-Amerikában és Brazi
liában is, de a legnagyobb része hamisított. *)
Lisszabon környékén a légmérséklet gyakran hirtelen válto
zik, de az éghajlat egészben véve nagyon kellemes. Nyáron a válta
kozó tengeri szellő enyhíti a forróságot ; reggeltől dél tájáig kelet
ről, délután nyugatról és éjszaknyugatról, éjszaka pedig éjszakról
fúj a szél. E forgó légáramlásnak tulajdonítják azt, hogy ott az ég
hajlat oly egészséges. Néha a keleti szél nagy forróságot okoz.
Lisszabonban a legnagyobb meleg 39°, a legnagyobb hideg pedig
—2°. ; de hó felette ritkán esik a lapályon. Alsó Estremadurában
már a pálmafák is díszlenek, az agave oly gyakori, hogy rostjaiból
csipkéket készíthetnek ; a kamellia szebben virágzik, mint Európa
bármely más vidékén. A narancson kivűl az Antillákról meghonosí
tott gyümölcsök is teremnek. Alemtejo éghajlata már egészen afri
kai, térségei egyhangúak és jobbára műveletlenek; Algarve part
vidéke sokkal dúsabb, Európa legmelegebb vidékei közé tartozik,
közepes légmérséklete 20°.
5

A rómaiak Lusitaniára is rányomták eltörölhetetlen bélyege
ket. A svévek és gótok uralkodását a móroké váltotta fel ; az ezek
ellen folytatott háborúban sok franczia vitéz is részt vett ; VI. Alfonsz
kasztillai király hadjárataiban többi közt valamely burgundiai gróf
Henrik vitézkedett, a király neki jutalom fejében törvénytelen lányát
*) Az úgyuevezett portói bor sok alkohollal van keverve. A felső Duero
szőlőiben termett bor mennyiségét egyremásra 533,000 hektoliterre teszik, egész
Portugallia évi bortermése vagy 4.800,000 hektoliter.

adá feleségül s nászhozományúl a Minho és Duero között fekvő Por
tugal grófságot, 1094-ben. Henrik gróf fia, Alfonsz, szerencsésen
hadakozván a mórok ellen, mindinkább kiterjeszté birtokait; 1139.
jul. 25-kén 10,000 emberrel állítólag öt szerecsen királyon és 200,000
emberen diadalmaskodók Ourique mellett. E dicső győzelem követ
keztében a hadsereg és nép királynak kiáltotta ki, s III. Sándor
pápa megerősíté a királyi méltóságban. Utóbb 1147-ben angol és
német vitézek segítségével Lisszabont foglalák el, s végűi 1251-ben
a mórokat az ország legdélibb tartományából, Algarvéből is kiűzék.
Ekként Portugallia mint külön, önálló királyság alakúit meg. Lako
sai a tengerre, a hajózásra voltak utalva, ezt már Dénes király
(1279—1325) belátta és sikerrel mozdítá elő a földmivelést, ipart,
hajózást és kereskedést. I. Ferdinánddal a Burgundiái ház férfiága
kihalt 1383-ban. Leánya a kasztillai trónörökös neje volt, de a por
tugál karok és rendek visszautasítván a kasztillai fejdelem igényeit,
I. Péter törvénytelen fiát, Jánost, ültették a trónba. Ez mint I. János
bölcsen és erélyesen uralkodott, megvetette alapját Portugallia nagy
ságának. Székhelyét Coimbrából Lisszabonba tevén át, a mórokat
saját hazájokban, Marokkóban támadá meg; 1415-ben Ceutát foglalá el. Második fia, a hires Tengerész Henrik, a portugálokat a ten
geri fölfedezésekre és gyarmatosításokra buzdítgatta. Az első gyar
matokat már 1418-ban alapíták meg, t. i. Porto Santót és Madeirát.
I. János halála után fia Eduárd és unokája V. Alfonsz uralkodtak,
utánuk II. János (1481—1495) és Emánuel (1495—1521) követ
keztek. E két király idejében Portugallia a dicsőség és hatalom legmagasabb fokára emelkedett. Diaz Bertalan végre elérte Afrika
déli csúcsát, a Jóreménység fokát (1486-ban), VascodaGama pedig
megtette az első tengeri útat Kelefclndiába, Kalikutban 1498. máj.
20-kán kötvén ki.
A portugálok az ifjúi lelkesedés hevével nyiták meg az óczeáni
utakat s terjesztek hatalmokat Afrikában, Ázsiában és Ameriká
ban ; megelőzték a hatalmasabb spanyol nemzetet s magokhoz ragadák a világforgalmat. Lisszabon csakhamar Európa legnépesebb és
leggazdagabb városává, a világkereskedés központjává lett. A por
tugál nemzet dicsőségét Camoes örökítette meg a Luziáda czimü
hős költeményben.*) De Portugallia szerencsecsillaga hamar le
szállt, a Burgundiái háznak mellékága is kihalván, 1580-ban az
*) E költeményt az eredetiből Greguss
Pest, 1865.

Gyula

fordította

magyarra.

ország II. Fülep uralkodása alá jutott. Nagyobb csapás nem érhette
volna. A németalföldiek Spanyolországtól elszakadván, Portugallia
birtokait is elfoglalgatták. 1640-ben az anyaország ugyan ismét ki
vívta függetlenségét, Bragança herczege mint IY. János lett Portu
gallia királyává, de sem ő, sem utódjai a világ folyását meg nem
változtathaták többé. Az óczeánon túli elvesztett birtokokból csak
egyes foszlányokat menthettek meg, többi között Braziliát szerez
ték vissza.
A X V I I I . században Portugallia mind alább sülyedt ; nem
csak ipari és kereskedelmi, hanem állami tekintetben is Anglia
gyámsága alá került (Methuen kereskedelmi szerződése 1703).
I. József (1750—1777) hatalmas minisztere Pombal hiában fára
dozott az ország felvirágoztatásában, erőszakos újításainak nem volt
maradandó sikerök. I. József leánya és utódja Mária elmebeteg
volt, helyette fia János mint régens uralkodott. 1807-ben Napoleon
hivatalos lapja a világ bámulatára kijelenté, hogy a Bragança ház
megszűnt uralkodni. János kormányzó édes anyjával s az egész
udvarral Braziliába menekült, Portugallia védelmét pedig az ango
lokra bizta. I. Napoleon bukása után sem tért vissza Európába.
1820-ban Portugalliában is kitört a forradalom ; ekkor VI. János
Braziliát legidősbik fiára, dorn Pedróra bizván, Portugalliába ment
s megesküvék az alkotmányra, melyet a forradalmi kormány készí
tett vala 1822-ben. De neje és második fia, dorn Miguel, rábírták,
hogy esküjét megszegve az alkotmányt eltörölje. Erre kitört a párt
viszály és polgári háború, majd az egyik, majd a másik párt győ
zött; Brazília elszakadt s V I . János halála után (1826) dorn Pedro
lett annak alkotmányos császára, lemondván a portugál koronáról,
melyet hétéves leányának, donna Maria da Glóriának szánt, kit
nagybátyjával, dorn Miguellel, jegyzett vala el. Különböző viszon
tagságok után dorn Miguel és pártja legyőzetek, s az alkotmányos
intézmények lassankint megszilárdultak. Mária, első férje, Leuch
tenberg herczeg, halála után, 1836-ban Ferdinánddal, Szász-KóburgKoháry herczeggel lépett házasságra ; 1853-ban történt halála után
idősbik fia mint V. Péter uralkodott, ki már 1861-ben meghalt;
édes öcscse Lajos következett utána.
A portugál nemzet körülbelől ugyanazon népelemekből ala
kúit, mint a spanyol, csakhogy benne néger vér is kering. Afrikából
mindjárt a felfedezési utazások kezdete óta sok fekete rabszolgát
szállítottak az országba ; Lisszabonban a X V I . században a cselé
dek mind négerek voltak. A déli tartományok lakosai között az

arab és berber keverék is felismerhető ; az éjszaki tartományokba a
szomszéd Galiciából költöznek be sokan. Általában véve a portugál
nép korántsem mondható valami szép fajtának ; sem a férfiak, sem
a nők arczvonásaiban nincsen nagy kellem és szabályosság ; bőrük
szine sötétbarna vagy olajsárgás, orruk pisze, ajkuk duzzadt, terme
tök kicsiny. De a testi fogyatkozásokat rendesen kipótolják a dicsé
retes erkölcsi tulajdonságok : az udvariasság és nyájasság, a becsü
letesség, jószívűség és vendégszeretet. A portugálok korántsem oly
gőgösek és zárkózottak, mint a kasztillaiak, ellenkezőleg nagyon
közlékenyek, beszédesek, sőt fecsegők, úgyszólván mindannyian szü
letett szónokok és költők, még a műveletlen parasztok is mívelt,
válogatott nyelven beszélnek, illetlen durva szitkot és káromkodást
sohasem hallani tőlük. Röviden mondhatjuk, hogy a portugál nem
zet szintoly szenvedélyes, mint a spanyol, de simább, hajlékonyabb,
közlekedőbb ; a tenger közelléte hamar felköltötte benne a hajlamot
a hajózásra és kereskedésre, mi által mozgékonyabbá lett, mint a
komoly, büszke spanyol, kit szíve mélyéből gyűlöl, míg a büszke
szomszéd megveti. A portugál nyelv nem sokat különbözik a spa
nyoltól, de ennél lágyabb és édesebb hangzású. A spanyol nyelv
erőteljes, méltóságos, hangzatos és plasztikai, de kissé éles, a portu
gál ellenben simulékony, könnyű társalgási nyelv, nem ismeri a
kemény torokhangokat ; a mássalhangzókat szereti kilökni s gyakran
használja az elmosódó francziás orrhangokat ; a sziszegők is gyako
riak benne. A helyes kiejtést az idegen oly nehezen tanulja meg,
mint a spanyolt.*)
Régi történelmi felosztás szerint az ország két királyságra
*) A portugál nevek olvasását illetőleg a következőket jegyezzük meg :
a kettős hangzók közöl ae és ai úgy ejtendő ki mint áj ; ao és au mint a német
au ; ei mint a magyar éi ; eu mint a magyar éu, oa és ua mint ua ; ou néha úgy
hangzik mint oj, néha pedig mint ó ; a hangsúlytalan o, kivált a szók végén,
annyi mint u ; a orrhang, tehát capitâo, capitaes, olv. kapitáun, kapitájns, még
pedig orrhanggal ; o is orrhang, Camoes olv. Kamóens ; m és n magánhangzók
után szintén orrhanggal ejtendő ; c az a, o, u, l és r előtt k-nak, e meg i előtt
sz-nek, ç mindig sz-nek, ch pedig, mint a francziában, s-nek ejtendő ; g az e és i
előtt zs-nek, különben g-nek hangzik ; h sohasem hallatszik, az 1 és n mellett
lágyításúl szolgál ; Ih = ly, nh = ny ; j mint a francziában, annyi mint zs ;
q mint k ; s a szók végén és mássalhangzók előtt annyi mint a magyar s, két
magánhangzó között pedig annyi mint a magyar sz ; x többnyire úgy ejtendő
mint a magyar s, a latinból vett szókban mint ksz ; z két magánhangzó között
annyi mint a magyar z, a szók végén, ha a következő szó nem magánhangzóval
kezdődik, úgy ejtendő ki, MINT a magyar zs,

szakad, t. i. a szorosabb értelemben vett Portugallia ra és Algarvére
(arabúi : el garb, a mi nyugatot jelent). Az előbbi Entre Dóuro e
Minbo (Duero és Minyo közötti tartomány) vagyis egyszerűen
Minho, Traz os Montes (begyeken túli), Beira (partvidék), Estre
madura (szélső t.) és Alemtejo (Tajón túU) tartományokra oszlik,
1835 óta Beira altat és baixát (felső és alsó) különböztetik meg, s
az egész királyságot 17 megyére osztották fel, melyeket ülető fővárosaikról neveznek.
A tartományok és megyék kiterjedése és népessége az 1878-diki
számlálás szerint a következő :
Tartomány és megye
Minho

Kitetjedés
• km.

Népesség

•

Esik egy
kilométerre

7,306.o..

982,735

Vianna do Castello

2)238.i9

201,390

90

Braga

2,730.09

319,464

117

Porto

2,337.gs

461,881

198

Traz os Montes

135

11,115.56

393,279

35

Villa real

4,450.

224,628

50

Bragança .

6,664.75

168,651

25

ll,786. o

920,657

78

Avéiro .

2,925.2a

257,049

88

Vizeu

4,378.«

371,571

74

Coimbra

3,883.jo

292,037

75

402,477

33

Beira alta

9 1

8

Beira haixa

12,189.

M

G-uarda

5,562. 5

228,494

41

Castello Branco

6,627.«8

173,983

26

a

Estremadura

911,922

51

Leiria

17,957.

3,490.,5

192,982

56

Santárem.

6,864. 8

220,881

32

Lisszabon

7,603.os

498,059

66

24,410.,T

350,103

14

6,441.13

.101,126

16

7,096.53

106,858

15

8 6

S

Alemtejo
Portalegre
Evora
Beja

10,872. ,

142,119

13

4,858.3

199,142

41

89,625. ,

4.160,315

46

89,143.0,

—

8

Algarve (Faro)
Összesen
(Strelbitsky szerint.

,

8

S

-)•

Közigazgatásilag az Azóri szigeteket és Madeirát is Európá
hoz számítják, noha azok inkább Afrikához tartoznak, s mi ezen
földrész leírásában tárgyaljuk. Az Azórok kiterjedése 2388. • km.,
népességök 259,800 lélek; Madeiráé 815 • km. és 130,584 lélek.
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E szigetekkel együtt a portugál királyság kiterjedése 92,828.
km., népessége 4.550,699 lélek.
Afrikában és Ázsiában még következő birtokai vannak :
Zöldfoki szigetek

3,851 • km.

Szenegambiai birtokok

69 »

S. Thomé, Principe stb.

»

1,116 »

99,317 lélek,
9,282
25,431

Angola, Benguela, Mosszamedesz .

810,000

Szofala, Moszambik

990,000 »

300,000

3,355

445,000

Diu, Goa, Damâo
Timor fele

2.000,000

16,300 »

Makao .
Összesen

f~|

61

300,000

»

12 »

»

77,230

»

1.824,703 »

»

3.256,016

»

Afrikai birtokai tehát még most is igen nagyok, de kevés hasz
nát veszi azoknak. Az anyaország lakosainak számát 1854-ben
3.499,122 lélekre tették, tehát a szaporodás 24 év alatt 661,193 lé
lek vagyis körülbelől 19°/ . Legsűrűbb az éjszaki, s leggyérebb a déli
tartományokban a népesség. Ez mind nemzetiségi, mind vallási te
kintetben egységes ; az idegenek száma csekély, a szomszéd spanyol •
G-aliciából valókon kivűl legszámosabbak az angolok és afrikaiak ;
franczia és német kevés van. Uralkodó vallás a róm. kath., másféle
keresztények leginkább csak a kereskedő városokban vannak, de ke
vesen. Zsidó is kevés van ; hajdan a zsidók nagyon számosak, vagyo
nosak és értelmesek voltak, de kiűzték őket.
0

Egyházi tekintetben az ország 14 püspöki és 3 érseki megyére
van osztva ; az érsekek székhelyei : Lisszabon, Braga és Evora ; a
lisszaboni a pátriárka czimét viseli. 1832-ben 380 férfi- és 126 nőkolostor volt 5,760 baráttal és 2,725 apáczával, azóta sok kolostort
eltöröltek, javaikat lefoglalták.
A földbirtok leginkább a főnemesség és egyház kezében van, a
földmivesek jobbára csak haszonbérlők. Nagy területek, kivált Alemtejóban parlagon hevernek ; a megmívelt termőföld az ország terü
letének csak 51. °/ -kát teszi; a mezőgazdaság csak Minho és Algarve tartományokban virágzik. Leginkább tengerit, búzát, rozst és
árpát, rizst, meg holmi hüvelyes veteményeket termesztenek ; a gabna
némely tájon már 7—8 hét alatt megérik. Mindazonáltal a gabnatermés nem fedezi a szükségletet. Ellenben a déli gyümölcsökből és
a faolajból, mely főleg Estremadurában terem, sokat kivihetnek.
Egyik főkiviteli czikk a bor ; legtöbb bor a Dóuro felső vidékein,
Lisszabon, Torres Vedras, Ourem, Setúbal, Alvor és Lagos környé
kein terem ; az éjszaki tartomány főleg veres, Estremadura veres és
8
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fehér, Algarve fehér borokat szolgáltatnak. Némely vidéken lent és
kendert is termesztenek ; a selyemtermelés kivált Traz os Montes
tartományban van elterjedve.
A baromtenyésztés el van hanyagolva ; a bányászat is jelen
téktelen, pedig különböző ércztelepek vannak az országban : Oporto
és Lisszabon között ólomérczek, Algarvében Alte környékén rézér.
ezek vannak, vasérczek sok helyen mutatkoznak, néhol arany és ón
is van. Néhány helyen kőszenet is találtak. Nagyobb jelentőségök
csak azon rézbányáknak vannak, melyeket a Guadiana és Chanza
által képezett félszigeten, Corte do Pinta közelében Sào Domingosnál 1859 óta mivelnek ; angolok a vállalkozók.
Konyhasót sok helyen termelnek, kivált Setúbal, Lisszabon
környékein és Algarvében.
A partvidéki lakosok egyik fő kereseti forrása a halászat, kivált
Algarve partjain roppant sok szárdinát és tinhalat fognak ; Setúbal
környékén s a Dóuro torkolatában is sok hal van. A parti hajózás
nagyon élénk, de a nagy hajózás részint az angolok kezében van.
Az ipar jelentéktelen, noha néhány év óta nagyobb lendületet vett.
A politikai bajok, a polgári háborúk és gyakori kormányválságok
nagyon hátráltatták az ország közgazdasági fejlődését, mindazonál
tal a gyarapodás, az előmenetel mind az anyagi mind a szellemi
téren kétségtelen. Néhány évtized előtt még egyetlen egy országút
sem volt, most már vasutak kapcsolják össze az egyes tartományo
kat egymással s a szomszéd Spanyolországgal. Az összes vasutak
hossza 1863-ban 204, 1883-ban pedig 1,673 km. volt. Braziliát ten
geralatti telegrafkábel kapcsolja össze Lisszabonnal. A külkereskedés tetemesen növekedett ; leginkább Angliával, Braziliával és Spa
nyolországgal közlekedik Portugallia. A bevitel sokkal nagyobb,
mint a kivitel, 1881-ben amannak pénzértéke 78.i,emezé 45. millió
frtot tett. De meg kell jegyezni, hogy a több mint 800 km. hosszú
szárazföldi határvonalon Spanyolország felé a csempészet igen nagy,
s a hegyes vidéken azt meg sem lehet akadályozni. Legnagyobb hajó
forgalom Lisszabonban és Oportóban van, azután Setúbal követke
zik. A kereskedelmi hajók száma 1880-ban 498 volt, 87,060 tonna
tartalommal, azokból 42 gőzös. Az 1881-ben érkezett és távozott
hajók száma 9,807 volt 5.760,665 tonnatartalommal; a parti hajó
zásnál az érkezett és távozott hajók száma 11,110, tonnatartalmok
1.237,965.
8

Az 1826-diki és 1852-diki alaptörvények szerint Portugallia
örökös alkotmányos monarchia; az örökösödési jog mind a két

ágat illeti. A törvényhozás felső és alsó házból áll; a felső ház
(corte dos pares) tagjait a korona kinevezi, elnöke a lisszaboni érsek ;
az alsó ház tagjait a nép választja négy évre, számuk 149 ; a vá
lasztói jog némi cenzushoz van kötve. A közigazgatás és törvényke
zés jobbára a franczia mintára van szervezve.
Az állami pénzügyek korántsem örvendetesek; a kiadások
egyre szaporodnak s rendesen meghaladják a bevételeket ; 1850-ben
27, 1864-ben 38, 1876-ban 54, s 1881-ben már 75 millió forintot
tettek, a bevételek 1880-ban 64. s 1881-ben 65 millió forintot. Az
állami adósságok 1855-ben 207. , 1865-ben 424. , 1877-ben 785. , s
1880-ban 874 millió forintra rúgtak. A gyarmatok költségvetésében
rendesen szintén hiány van. (Portugalliában milreis szerint számí
tanak, egy milreis = 2 frt 22 */ kr.)
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A hadsereg tényleges állománya 1880-ban ez volt: 1817 tiszt,
köztük 40 tábornok, s 28,088 közember ; a gyarmatokban 447 tiszt
és 3526 közember volt. A hajóhad 27 gőzös és 14 vitorláshajóból
áll, amazokon 139, emezeken 39 ágyú van.
Ezekből látjuk, hogy Portugallia, mely egykor Spanyolország
gal a világ feletti uralkodásért versenyzett, most nagyon szerény
szerepre van szorítva. Városai között kevés van olyan, mely részle
tes leírást megérdemelne ; egyikök sem dicsekedhetik annyi műem
lékkel, mint a jelesebb spanyol városok. Csak röviden említjük meg
azokat, melyek történelmi, vagy más tekintetben nevezetesek.
Minho tartomány belsejében : Valença, határszéli erősség ;
és Amarante, szép és termékeny vidéken,
az utóbbi jeles bort termeszt; Braga (Bracora Augusta), a svév
királyok székhelye volt, római régiségekkel, jelentős iparral (kalap,
posztó, ékszer) ; Guimaräes, szintén iparos város, környékén látoga
tott fürdő van hőforrásokkal ; híresebb fürdőhely Caldas do Gerez,
a Cávado éjszaki mellékszurdokában, Bragától éjszakkeletre, szintén
hévizek.

Ponte de Limia, Barcellos

A parti városok a folyók torkolatainál, jobbára meg vannak
erősítve ; Caminha, határőrség a Minhónál, Insua szigetkén is van
egy várda ; Vianna do Castello, a Limiánál, élénk és csinos város
9,300 lak. ; Ezpozende, a Cávado és Villa do Conde, az Ave torkola
tánál, most jelentéktelen tengeri városok, Pavóa de Varzim, jóval
élénkebb.
A Dóuro bal oldalán, nem messze a torkolatától, egy magas
laton Cale nevű város volt, lassankint a domb aljában s a folyó jobb
oldalán is új helység támadt, Porto Cale, azaz Cale réve. Erről

nevezték el a tartományt Portocaliának, mely név azután az egész
országra terjesztetett ki. Most Cale helyén Villanova de Oaya fek
szik, a folyó jobb oldalán elterülő város pedig Oporto vagyis Porto.
Ez mind népességre, mind kereskedésre nézve az ország második
városa, ipar tekintetében az első helyet foglalja el, a politikai moz
galmak is rendesen onnan indulnak ki. Házai a folyó partján egyenes
és szabályos útczákat képeznek, két magaslat oldalain körszin alak
jában terjednek el ; az egyik dombon a székesegyház, a másikon
messzire látható torony áll. Messziről tekintve igen festői látványt
nyújt a város, magas házaival, tornyaival, kolostoraival, szép kertjei
vel és sétáival. Mindenütt nagy tisztaság, élénk sürgés-forgás. A
gyárakban és műhelyekben vásznat, selyem, pamut és gyapjú árúkat,
arany és ezüst ékszereket, bőrt, aczél, cserép, üveg, papir árúkat,
hajókat stb. készitenek. Kereskedésének fő tárgya a bor, kivált a
folyó bal oldalán, Gayában, nagyszerűek a raktárak és borpinczék.
A két várost hajóhid kapcsolja össze; vasúti hid is van. A kör
nyéken sok szép nyaraló van ; szomszédos helységek a folyó éjszaki
oldalán : Valbom és Gondomar, déli oldalán Olivéira és Avintes.
Sok angol lakik mind ezekben mind Portóban ; ennek népessége
109,000 ; Gayáé 9,100. Nyugat felé a két város a folyó mentében
lassankint a tengerig terjeszkedik. Ott a folyó torkolata éjszaki
oldalán Säo Jäo da Foz van, régi várral, világitótoronynyal, tengeri
fürdővel ; odább éjszakra Mattozinhos-nêl szintén tengeri fürdők
vannak.
Traz os Montes legiparosabb városa Villa Real, a Corgónál
épült, a borkereskedés egyik főhelye ; Chaves a Támegánál, római hiddal, ásványos forrásokkal (Aquae Flaviae) ; Bragança (Brigantium),
az uralkodó ház ősi fészke, selyemtermeléssel ; Mirandella a Tuánál ;
az utóbbi három város meg van erősítve.
Beira tartományban a tengerparton vannak : Ovar, 10,022
lak., Murtoza, 8,450 1., Avéiro, 6,852 1. Ilhavo és Figueiro, kis keres
kedő városok, 8—10,000 lakossal; beljebb esnek Ldmego (Urbs Lamacenorum), a Penude hegy aljában, sziklás hegyekkel öve
zett termékeny lapályon, sok díszes épülettel, gót székesegy
házzal, régi mór kastélylyal 8,124 lak. ; a karok és rendek 1143-ban
ott vetek meg az önálló portugál királyság alapját ; Almeida, közel
a spanyol határhoz, erősség ; Guarda, szintén meg van erősítve ;
Vizéu, népes vásárokkal; Covilhäo, az Estrella arjában, posztó
gyárakkal.
Beira legnevezetesebb városa Coimbra, a Mondegónál, szép
HUNFAWV : KQVET.
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vidéken ; házai részint meredek dombokon húzódnak fel, többnyire
keskenyek, de magasak, erkélyesek, az utczák tekervényesek ; hires
egyetem, melyet Dénes király 1291-ben alapított; szép füvészeti
kert, a magaslatokon mindenféle cziprus- és narancsfa-ligetek, szép
mulatóhelyek és nyaralók ; a lakosok száma 14,000. A város körn yékén Santa Clara kolostor, nagy és pompás épület, s a quinta das
Lagrimas (a könyek nyaralója), melyben a szép Inez de Castro
megöletett. *)
Coimbra környékén említendők : Formoselha, Condeixa (a
régi Conimbrica helyén), Montemór, de különösen Vacarica, mely a
coimbraiak legkedveltebb kirándulási helye, közelében van a nagyon
regényes vidéken épült Bussaco karmelita kolostor.
A portugál Estremadura sokkal népesebb és műveltebb, mint
a hasonnevű spanyol tartomány. Ott találjuk az ország fővárosát,
Lisszabont (port. Lisbóa, hajdan Olisippo és Felicitas Julia, az ara
boknál Isbona). A Tejo torkolati öblének éjszaki oldalán épült ; a
nagyon kényelmes, biztos és könnyen védhető kikötőül szolgáló
ármedencze mint hosszúkás tó éjszakról délre 28 km. terjed, legna
gyobb szélessége 12 km., mélysége 30 m., a tenger árapálya végig
járja, vize azért inkább sós ; nyilasa nyugat felé esik, torokszerű csa
torna, 16 km. hosszú, 2—3 km. széles. Lisszabon ott fekszik, hol a
széles ármedencze csatornává kezd összeszűkülni ; helyzete a hajó
zásra felette kedvező s oly festői, hogy azt Nápolyéval, vagy még
inkább Konstantinápolyéval lehet összehasonlítani. Házai részint a
keskeny parti lapályon, részint az ezt szegélyező dombokon terjed
nek el, melyek befelé mind magasabbra emelkedve a szaggatott és
regényes Cintrai hegységhez csatlakoznak. Maga a város a part
mentében 5, a külvárosokkal együtt 14 km. hosszú vonalat foglal el,
befelé a dombokon és völgyeken fel 2—3 km. terjed. Az öböl, vagy
az ennek déli oldalán levő magaslatokról tekintve festői és nagyszerű
látványt nyújt, közelebbről tekintve korántsem oly szép, mint az
ember vélné. Kivált keleti részében, a régi várral koszorúzott Monte
Capello aljában, a házak ószerüek, az utczák tekervényesek és szűkek.
Ez azon városrész, mely az 1755-diki földrengéskor**) legkevesebbet
*) Inez de Castro IT. Alfonsz fiának, dorn Pedrónak kedvese volt, a király
parancsára meggyilkoltatok (1350). Mikor azután Péter a trónra lépett, kegyet
len boszút állott kedvesének gyilkosain. A narancsfa-ligetben fakadó forrás a
hagyomány szerint Inez könyeiből támadt.
**) Ez az Európában tapasztalt egyik legrémitőbb földrengés volt, mely
igen igen messzire terjedt ki, de legerősebben Lisszabonban éreztetett ;

az első

károsodott. Sokkal szabályosabb és szebb a város nyugati része;
legszebb közterek: a »Praca do Commercio« (kereskedelmi tér) és
»Praca Rocio« ; amaz a Tej ónál terjed el, egyik oldalán az arszenál,
másikán a vámház, közepén I. József lovas szobra ; éjszak felé há
rom szép útcza a Praça Rocióra visz, melyen egykor az inquisitio
Ítéleteit hajtották végre (autos da fé). Ott van most a nemzeti szín
ház. Odább éjszakra gyönyörű sétatér, a »Passeio publico« van ; más
nagyon szép séta a Tejo partján húzódik el. A város nyugati részé
ben a Buenos Aires (jó levegő) negyed legmagasabban fekszik;
abban a külföldi diplomaták, az előkelők és angolok laknak ; főterét,
az Estrellát, a törvényhozó testület palotája, az V. Jánostól épített
palota (palacio das Necessidades) s az angol kápolna ékesítik. Más
királyi paloták : Bem-posta a város éjszakkeleti részében és Ajuda
Belem közelében. A templomok belseje nagyon díszes, sőt túlterhelt,
de művészeti tekintetben egy sem tűnik ki. Felette gazdagon van
ékesítve Sz. Rókus templomában Keresztelő Sz. János kápolnája.
Igen nevezetes építmény a nagyszerű vízvezeték, mely Bellas környé
kéről szolgáltatja a városnak az ivóvizet ; Alcantara mély völgysza
kadéka felett 35 ívből való hídja egészen márványból épült, a kö
zépső ív 75 m. magas ; V. János építtette a vízvezetéket 1743-ban ;
a földrengéskor nem sérült meg.
Lisszabon lakossága elég tarka, kivált galíciai, néger, mulat,
kreol és angol lakik ott ; Portugallia legélénkebb, legnépesebb városa,
egykor mégis sokkal élénkebb és népesebb volt ; lakosainak száma
265,000, beleszámítva a külvárosokat is.
Külvárosai : Alcantara, Junqueira, Oliváes (28,900 1.), Belem
(Bethlehem 30,0291.). Ezt a város nyugati részétől csak kis folyócska
választja el, híres építménye a nagy kolostor, melyet Emánuel ala
pított, altemploma a k. család sírboltja ; most nevelőintézet van a
kolostorban. A folyó partján igen vastag torony áll (Tőrre de Be
lem), ágyúteleppel, átellenben a folyó bal odalán egy hegyfarkon más
várda épült (Tőrre Velha).
Belemtől nyugatra Oéiras esik, közelében van Sao Juliâo várda,
mely a tenger egyik zátonyán épült S. Lourenço vagyis Bugio várdálökések nov. l-jén csak 4—5 másodperczig tartottak, m égis 3850 ház romba dőlt
s vagy 30,000 ember az omladékok alá temettetett; egy perezre rá a felzúdult ten
ger 12 m. magas hulláma csapott ki a partra s magával ragadá az oda menekült
embereket. Tűz is támadt több helyen, a gonoszok rabolni kezdettek, Pombal
akasztófákat állíttatott fel, egyedül az ő erélyes intézkedései menték meg a
várost a végpusztulástól.

val együtt a Tejo torkolati bejárását védelmezi. Cascàes is meg van
erősítve. A Lisszabontól éjszakra eső begyes vidék sokkal népesebb,
mint a tengerpart. Szép nyaralók, paloták és helységek mellett hala
dunk el, akár az országúton, akár a vasúton teszünk kirándulást.
Ott vannak Bonfica és Queluz, melynek palotájában gyakran lakott
az udvar; továbbá Bellas, ásványos forrásokkal; Cintra a hires
hegység aljában. Egy hegyen, a Penha de Cintrán, nagyon furcsa
ízlésben épített k. palota van, más hegyen régi mór palota romja
látható, közelében van a barlangkolostor, melynek falai parafával
vannak kibélelve. Odább éjszakra Mafra város esik, hol V. János
roppant építményét találjuk, mely a spanyol Escorial mintájára ké
szült 1717 — 1731 ; 866 helyiség s 5200 ablak van benne, főrésze a
nagyszerű kupolával díszesített templom s a kolostor. Most katonai
tanintézet van a mafrai palotában. Még odább éjszakra van Torr es
Vedras, továbbá már tetemes távolságban Obidos, melynek közelében
meleg fürdőt találunk, Caldas da Rainha. Ericeira mellett tengeri
fürdők vannak. A Sa do Aire nyugati oldalán Alcobaça hires kolos
tor romjai láthatók, Leiria közelében Batalha szintén hires kolos
tor van ; Tkomar az említett hegységtől keletre Krisztus lovagjainak
főhelye volt. Élénkebb városok Lisszabontól éjszakkeletre Santár em

és Abrantes.

A Tejo déli oldalán Almada, Seixal, Barreiro, Aldéa Gallega
Alcochete Lisszabon környékéhez tartoznak. Jelentősebb város
Setúbal, melynek alkalmas és jól védett kikötője van ; leginkább

és

déli gyümölcsökkel, borral és tengeri sóval kereskedik, halászata is
tetemes, lakosainak száma 15,600. Környékén Palmella éjszak felé
és Cezimbra nyugat felé a nevezetesebb helységek.
Alemtejo tartományban aránylag legkevesebb város van, noha
két vasút szegi, melyek a Tejót és Guadianát kapcsolják össze. Crato,
a vasút megnyílta óta mindinkább gyarapodik ; Portalegre a tarto
mány egyik legnépesebb városa, 9,000 lak. ; Estremoz, várral ; Elvas,
a vasút mellett, az ország legnagyobb erőssége, a spanyol Badaj óz
zál szemben; Villa Vigosa, kir. palotával és parkkal; Serpa és
Mertola, régi várakkal ; Montemor, szintén váromladékkal ; Evora
(Ebura, Liberalitas Julia), a tartomány kellő közepén, hajdan fénye
sebb volt, 13,500 lak. ; Beja (Pax Julia), odább délre, vasúti cso
mópont, 8,500 lak. ; Ourique, melynek környékén híres csata volt ;
Sáo Domingos, legújabban felvirágzó bányaváros ; Sines és Villa nova
de Milfontes, kis tengeri városok.
Algarvében említendők : Monchiqne, regényes vidéken, szép

gyümölcsösök közepett, hires fürdőkkel, 6 , 2 0 0 lak. ; Silves, az ara
bok idejében a királyság fővárosa volt, most hanyatlik ; Loulé csinos
város, szép völgyben, 1 5 , 0 0 0 lak. ; Säo Braz de Alportel, odább ke
letre, 7 , 2 0 0 lak. ; Alcoutim és Castromarim a Guadiana mellett ;
Sagres a Sz. Vincze fok közelében ; Lagos (Lacobriga), 7 , 9 0 0 lak. ;
Villanova de Portimäo, 6 , 4 0 0 lak., Európa egyik legmelegebb helye ;
Faro, a tartomány mostani fővárosa, 8 , 7 0 0 lak. ; Olhdo kis tengeri
város ; Tavira, a tartomány legcsinosabb városa, 1 1 , 6 0 0 lakossal.
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Ariano 562
| Atima 562
Atri 563
Ariccia 508, 525
Ariminium427,457, Atrio 555, 556
Atrípalda 562
476
Aude 687
Ariszvanicza 273
Aufidus 539
Arkudi 387
Augusta, 580
Armüro 401
Auguszton 248
Arna 370
Aulisz 352
Arnautkői 280
Arno 485, 487, 489, Aulon 64
Auronzo 450
490 s. k.
Avala 170, 191
Arona 462
Avarini tsza366,3 78
Aroza 712, 713
Ave 727, 736
Arpaia 531
Aveiro 728,733,737
Árpino 561
Avellino 562, 603
Arrone 509, 510
Averno 537, 547
Arsza 54
Arta 294, 306, 338, Aversa 561
339,«51, 684 685 Avigliano 565
Avila 729, 630, 642
Ártani 76
717
Artemiszion 363,
Aviles 713, 714,715
393
Arachtos 297, 332
Aragona 581
Arakünthosz 339
Aranda 628, 629,

Avintes 737
Barbastro 699
Avlona 293, 297, Barbate 649, 653
306
Barbüszesz 276
Avola 581
Barcelona 578, 618,
Avosz 332
691,693,695,696
Axia 396
697, ?18
Axius 250
Barcellos 736
Axo 403
Bardenas 689, 692
Ayamonte 664
Bari 568
Ayllon 628
Barigazzo 438
Azeglion 440
Barletta 539, 563
Azpeitia 708
Barra 552
Azuel 635
Barrameda 653
Barreiro 740
Basilicata 565, 603
Baailuzzo 584
Baba 295, 333
Bassano 438, 450,
Babadagh 209
Babakaj 195
468
Babasanicza 246
Bastia 597, 598,
Babinopolje 74, 97
599, 600
Babuna 247, 248, Batak 245, 262
250
Batalha 740
Bacchiglione 450, Batuecas 630
Bayona 715
451, 468
Bayonne 703
Bacsina 91
Badajoz 635, 648, Baza 649, 659, 667
Baztan 703
717, 740
Bebek 280
Badalena 696
Bedin 233
Baena 664
Begorites'249
Baetis 617, 653
Baetika 660, 718, Behemeramagincza
Planiná 116,
748
Beira 725, 733, 737
Baeza 653
Beja 733, 740
Bagheria 578
Bejár 640
Bagnaja. 526
Bej köz 280
Bagaarva 565
Bejlerbejköj
275,
Bagni 488, 500
Bagno 546
280
Bagnorea 508
Béla-Palánka 175
Bahr-Szefid 283
200
Bailen 660
Belas 740
Bajae 547, 561
Belad-TJalid 640
Balabanicza 244
Belasicza 245
Balabanszka 240
Belbine 396
Balagna 598, 600
Belem 739
Balata 278
Belgrád 281
Balcsik 238
Beligrad 190
Balestreri 589
Belinéz 659
Bálira 700
Belics 245
Balta-Limán 280
Bellaggio 441, 465
Baltaglia 469
Bellas 739
Banja-Planina 128 Bello Sguardo 497
Banya 199,200,215 Belluno 438, 450
251
474
Belmonte 710
Banyaluka 125
Bara 197
Belogradzsik 200,
Barano 546
210,235
Barbagia 589, 590 Belovo 252
Barbana 292
Benaco 440

Benameji 655
Benevento 562
Benicarlo 674, 679
Benisalem 683, 684
Benkovácz 82
Beograd 190
Berat 296,297, 307
Berbir 125
Bercska 130
Berda 158
Berdarevo 131
Bergamo 436, 465
Berkovicza 211,213
240
Berlenga 726
Bernina 429, 436
Berrhoea 250, 290
Bertiszkusz 295
Berza 196
Besaya 709, 712
Besiktas 265
Besnya 248
Bestepe 244, 262
Betanzos 715
Bianca 584
Biancavilla 580
Biakovo 59, 90
Biar-Rivera 655
Bibiena 497,
Bidassoa 702, 703
707
Biela 295
Biella 461
Bientina 490
Bienvenida 636
Biferno 539
Bigava 120
Biguglia 600
Bihács 65, 125
Bilbao 702, 703,
706, 707, 714
Bilej 125
Bilek 132
Binasco 464
Biograd 65, 81
Birany 55
Bisanthe 283
Bisceglia 563
Bisenzio 487, 490
Bistonis 285
Biszkája 703, 718
Bisztricza 119, 247
251, 298
Bitol 290
Bitolia 247, 248,
250
Bitonto 563
Bitovnya 116
Bjelalovacz 127

Bjelasnicza 116
Bjelava 129, 174
Bjelina 130
Bjelogora 99
Bjelopolje 131
Blagaj 131
Blato-Béka 250
Blattá 97
Bliuri 345
Bocche di Cattaro
72, 82
Bochetta 478
Boebeisz 345
Boeo 582
Bogaszdere 213
Bogaszkjöi 209
Bogatics 197
Boghazi 345
Bojána 161, 166,
292, 296, 305
Bol 98
Bologna 474, 475,
476
Bolsena 508, 526
Bonfica 740
Bonifacio 596, 601
Bononia 233, 474
Bor 295
Borácz 89
Bordighera 480
Borghello 528
Borgoforte448,46 7
Borgograude 87
Borino 563
Borja 699
Bormida 430, 447,
461
Bormio 465
Borrone 441
Bosch de la Espina
672
Bosco 556, 571
Bosco Montello 438
Bosporus 264, 265
Boszna 118, 119
Boszna Szeráj 129
Boszilyina 85
Botunya 217
Bourg St. Maurice
433
Boz Dagh 244
Boza 590, 591, 595
Bödön 200, 233,
234, 235
Böjük-Csanarli 345
Bőjük - Csekmedzse
285
Böjükdere 280
Brá 460

Calatrava 632, 636
Caldas de Besaya
714
Caldas do Gerez
736
Caldas de Mombuy
697
Caldas da Ráinba
740
Caldonazzo 450
Cale 736
Calenzana 600
Calofaro 566
Calore 530, 5 3 1 ,
538, 562
Calpa 475
Caltagirone 581
Caltasano 572
Galtanisetta 582
Cabannas 715
Cabeza de Manza- Caluso 461
Calvi 598, 600
neda 71l
Cabeza de hierro Camaldoli 497, 535,
629
549

Canigon 688
Canino 526
Cannito 547
Canosa 475, 563
Cantaro 725
Caorle 444, 450
Capannori 499
Capistrello 562
Capo deli armi 417
» Bianco 596
» Corso 596
Capo di Faro 567
»" di Leuca 417
» Milazzo 571
» Miseno 417,
545
di Náo 417
D' Oro 393
di Passaro
567, 568
di S. vito 578
Sparti vento
417

Camarino 529
Caminba 736
Camogli 484
Camonica 446
Campagna Romana
514
Campidano 5 90 91
Campillos 652
Campo Bianco 583
»
formio 474
»
del Oro 597
»
S. Martin o
450
Campo di Monte
544
Campobasso
563,
603
Campobello 582
Campos 682, 683
685
Campredon 687,697
Canale Bianco 449
» diCastelli85
» Imperiale 490
» Maestro 490
» di Mezzo 74
» di Stagno96
Candela 563
Candeloro 532
Candica 440
Canfranc 689, 699,
722
Cangas 715
Cangas de Onis 715
> de Tineo 715
Canicatti 582

Cappane 489
Capraja 489, 502
Caprarola 526
Caprera 586, 593,
596
Capri 417, 557
Capua 561
Caraca 665
Carapella 539
Caravaca 677
Caravaggio 464
Carbonara 590, 594
Carbones 655
Carcagente674, 678
Carcassoné 688
Carche 671
Cardito 561
Cardo 597
Cardona 690
Cardonner 690, 693
Caressio 430
Carignano 460
Carlitte 688
Carlo Forte 594,595
Carmagnola 460
Carmona 657, 658,
667
Carrara 417, 486,
500
Carracedo 712
Carratraca 667
Carril 715
Carrion 634, 636,
709
Cartagena 670,672,
674,675,677,678

Bracara 617
Bracora
Augusta
736
Bracciano 526
Braga 617,733,734,
736
Bragança 733,734
Braudano 539
Brandolo 450
Branicsevo 194
Brazza 56, 97, 98
Bregalnicza
245,
250, 291
Bregava 120, 131
Brenner 488
Breno 95, 98
Brenta 450, 451,
471
Brentone 451
Brescia 465
Bresznik 217
Bresztovacska - Banya 201

Burgosz 627, 640,
713, 716, 717
Burriana 679
Burucsko vácz 159
Burun 285
Busca 432, 460
Buscento 539, 564
Busko-Blata 121
Bussa 401
Bussaro 738
Busszovacsa 127
Busto 711
Butrino 294
Butrinto 294, 306
Buzi 98
Byzantion 266, 267

Brevilacqua 76
Briançon 431
Brianza 440
Brilettosz 337
Brina 121
Brindisi 416, 528,
563
Brivio 440
Eroletto 464
Bronte 580
Bronzeni - Majdan
125
Bród 130
Brujula 627
Brut 295
Brzibrod 200
Brzja 217
Bua 84, 85
Bucino 562
Buda 692
Budua 60
Budurosz 394
Bugio 739
Bukonyaczo 81
Bukovicza 82
Bukovik 170
Bulgarisz 345
Bumisztrosz 339
Bunarchisszár 263
Bunasza 331
Buraikosz 362
Burano 474
Buren 24 8
Bureba 636
Burgarisz 331
Burgasz 262, 264

Oabo Finisterre 711
» de laNao 671
» de Peiías 711
» da Roca 726
» de S. Antonio
671.
Cabo de Sào Vicente 727, 728
Cabo Torinana 711
Cabollera 700
Cabra 664
Cabrera 681, 712
Oabriel 673
Cacella 7 28
Cáceres 648, 717
Cádi 690
Cadibone 431, 478
Cádiz (Cadix) 616,
657, 658,664
Cadorr e 450
Caere 490
Caeres 526
Cagliari 590, 591,
594
Cain 710
Caivano 561
Cajazzo 561
Cajeta 560
Calaf 690
Calahorra 708
Calanda 692
Calar del mundo
648, 681
Calare 538
Calatafimi 578, 582
Calatayud 699

Cartelazzo 444.
Castro Urdiales 714 Chalkisz 334, 392, Citta Nova 566
Carthago nova 617 Castromarim 741 f
Ciudád 717
393
Oartuja de Miraflo- Castropol 715
Real 647
Chalkydiké 245,287
Castrovillari 565
Rodrigo 640
res 642
Chamouny 434
Catania 569, 570, Chanía 4 0 1 , 402
Ciudadela 685, 688
Carvoeiro 726
580
Cività Castellana
Casa Santa 528
Chantada 715
Casa Simonetta 464 Catanzaro 534,565, Chanza 735
526,527
603
Casai di Principe
Ci vita Ducale 562
Oharforon 434
Catena del Marghi- Oharmoz 435
» Lavinia 508,
561
525
Oharybdis 566
ne 590
Casale 446, 461
Chassidiari 349
Casamicciola 545, Catisana 451
» di Penne 563
Cattolico 528, 573 Château Dauphin
546
» Vecchio 98,
Caudium 531
458
507, 514, 526
Cascaes 740
Chaves 737
Clamores 642
Oascate della Mar- Cavádo 725, 727
Cavadonga710,715 Chelae 280
Clitumno 511
more 512
Caverno 547
Chelidonia 339
Clusone 432, 445.
Casentino 497
Cazorla
653
Chelidronia
391
458, 460
Caseraes 728
Oebollera 628
Ohelmosz 360, 361 Ooa 727
Caserta 603
Cebrus 217
Ohelonatasz 369
Oocuzzo 538
Casoria 561
Oecina 488, 490
Chelüdorea 360
Cogne 434
Oaspe 699
Cherasco 447, 460 Ooimbra 727, 729,
Cassano 464, 533, Cefalu 57 J, 578
Cega 634
Cherso 56
730,733,737,738
565
Ceglie 564
Chiana 487, 489, Col Airetta 434
Cassino 561
Cehegin 677
» d'Ambin 431
Castagniccia 600
490, 512
» d'Arnas 433
Chiarenza 377
CastelDelphino 458 Celano 509
Ceneda 451
de Balme 434
Chiasio 511
»
Follit 690
» de Bonhomme
Chiavari 478, 484
» Gandolfo508, Centorbi 573
Ceprano 526
434
Chiavenna 447, 465
525.
des Echelles
Chiclana 665
Nunovo 100, Cerbère 688
Cerdana
687,
688
431
Chienti 504, 511
101,500
» de Feret 434
Ohieri 389, 460
dell'Ovo 548, Oerignola 563
Cerigo363,382,390 Chiese436,446,465
» Fiorito 511
550
» de Galetta 433
de S. Elmo Cerigotto 363, 390 Chieti 529, 603
Cerisano 538
» de Guadarrama
Chimara 293
549, 550
Cerreto
.561
629
Chinchilla 671,676,
» Sardo 596
Maurin 431
677
» Vecchio 600 Cerre de Alsazába
650
di Nava 430
» Vetere 565
Chioggia 444, 4 5 1 ,
» Vetrano 582
Castellamare 549,
552, 553, 578
Castellana 563
Castellar 689
Castello Abbadessa
85
Branco 733
Cambio 85
Nuovo 86
di S. Angelo
519
» Stafileo 85
» Vecchio 85
» Vittuíi 85
Castellon de la Pia
na 679, 680
Castifao 599
Castiglione 458,
466,490,509,545
580
CastroGiovanni 281

Cerre Almirez 650
» de Caballo 650
» de Caldera 650
» de los Ciéte
Picos 629
de los machos
650
» Montayre650
» del Puerco 650
» deS.Felipe681
» de Vacáres 650
Certosa diPavia467
Cervetri 526
Cervoli 501
Cesano 504
Cesena 452, 476
Ceserta 561
Cesimbra 740
Ceuta 666, 716,718,
730
Ceva 430, 431
Chaeronea 351

474
Chiona 334
Chissone 432
Chiusi 501
Chivasso 446, 461
Chlemuczi 369, 377
Chlomia 333
C h o r a 3 9 1 , 395,397
Chrysokeras 265
Chrysopólis 275
Chulilla 673
Oiesco alto 531
Cieza 677
Cima de Gelas 430
Cime de Frejus 432
Cinca689,690, 692,
693, 699
Cinco Villas 689
Cintra 726, 740
Circe 515, 549
Cisa 478, 486
Cittàdi Castello 528

de Navacerrada 629
de la Perche
688
di S. Bernardo 430
di Sancta Anna 430
de Seigne 434
di Tenda 430
de Valdemosa 682
Colico 465
Colle della Lombarda 430
Colle della Maddalena 431
Colle di Pizzuto
506
Colombretes 680
Comacchio 444,459,
461, 476

Comiso 581
Cominabio 440
Cnmo 437,440,441,
442, 464, 465.
Conca 647
Coucha 707
Condeixa 738
Conegliano 474
Conero 416
Conferenczia szig.
707
Coninibrica 738
Constantia 709
Oonstantina 659
Contessa 286
Conversano 563
Corace 533, 534
Corato 563
Corcubion 715
Cordevole 451
Cordoba 618, 631,
632, 654,655,660,
661, 662, 667,
718
Coregio 476
Coresso 527
Corfinium 529
Corgo 737
Cori 526
Coria 635, 654
Corigliano 565
Corleone 579, 582
Corneto 526
Cornigliano 484
Corralde veleta 650
Corte 599, 601
Corte do Pinta 735
Cortelazzo 450
Cortona 501
Coruna 710, 711,
713, 714, 715,
718.

Csabulya Planina
131
Csacsak 198
Csal-tepe 244
Csali-Eavak 211
Csanak - Kaiénak
284
Csanarli 345
Csataldsa 283, 349
Csatir-Dagh 251
Csehotina 118, 131
Csekmedzse 264
Csemerno 120, 169,
174
Csepina 245
Csericséna 347,348,
349
Cserkvicze 102
Cserlyevicza Planina 120
Cserna 250
Csernavoda 209
Csernidolo 370
Csemopacz 59
Csika 293
Csikola 83
Csirkva 217
Csirmen 244. 262
Csirpan 262
Csituska 170
Csorlu 252, 263,
264
Csuprija 199
Cuadramon 711
Cudillero 715
Cuenza 635, 647,
671, 673,717
Cuesta de la Lagrimas 651

Czetinye 164
Czibricza 217, 235
Czikarela 333
Czimpe 284
Cziporovicza 2 1 ,
213
Cziraga 349
Czumerka 298
Czurnáta298, 338
1

Dadi S51
Daimiel 647
Dalimon 64
Damala 375
DamSo 734
Danilovgrád
164,
165
Daphne 237, 355,
357
Dardanellák
265
283
Darol Dsihad 190
Darro 655
Daszkalia 376
Dattilo 584
Debelo-Berdo 128
Dede-Agacs 252,285
Dego 460
Deli-Kamcsik 211
Deli-Orman 208
Delosz 395
Delphi 335, 350
Delphis 392
Del vins 307
Demanda 692
Demetriasz 349
Demirhisszár 244,
250, 288
D emirkapu 214,250
Cullera 678
Démonészi 282
Cumae 548, 560
Cumbre de mulha- Demotika 252
Denia 674, 675, 678
cen 650
Coscile 533
Cosenza 538, 565, Cuneo 430, 432,460 Denusza 396
Dephundi 388
603
Cures 527
Costa -Marchegiana Custozza 458, 468 Derbent 129
Derkosz 254
505
Cuzua 655
Dernisz 83
Cotrone 565
Czabán 85, 88
Dervent - Karaula
Courmajeur 434, Czer 169, 179
347
Czermniczal 56,157
461
Czerna Gora 154, DeBenzano 465
Courtil 435
Despenaperros 631,
Covilhao 737
211, 216, 253
653
Crati 533, 535, 565
» Béka 173
Crato 740
Czerni Verch 170, Deszics 196
Crema 464
Desznicza 197
172
Cremona 466
Czernicza 132, 161 Deszpoto-Dagh216,
Cressonay 461
243
Czéta 65, 155, 156,
Creus 613, 687, 691
Deszpoto vicza 199
156, 160, 161
Croco 433
Desztinika 197
Czetina 60, S 9

Devna 238
Devol 248, 249, 296
Dia 403
Diakovo 291
Diaphorti 362, 365
Didüma 370
Didümé 584
Dili 395
Dimitri 366
Dimótika 264
Dinara 59, 89
Dioklea 155, 166
Dionysopolis 238
Dirphüsz 392
Divra 296, 307
Doboj 129
Dobra 195
Dobrelicza 157
Dobrinya 128
Dóbrlyen 125
Dobroszticza 99
Dobrota 100, 102
Dobrucsa 209, 210
Dodona 297. 298
Doiran 251
Dolent 435
Dolmabagcse
275
Dolnyi Szoli 130
» Szkoplje 126
Domo d'ossola 461
Domoko 349
Domokosz 333
Domüs Novas 592
Don Benito 648
Donavicza Planina
245
Dora 431
Dora Baltea 433,
434,436,445, 458
»
Biparia 433,
445, 458, 459
Dorisz 350
Dormitor 116, 159
Dortyol 192
Doszka 247
Doszpat
Plamina
243
Douro 633, 725,
727,729,734,735
Dracs 292, 306^
Dracsa 132
Dragaly 101
Dragonéra 682
Dragor 250
Drakoniszi 395
Drama 244, 251,
288
Drapanon 377, 582
Dras 64

Drenovo 240
Dresenicza 120
Drin 246. 249, 291,
295
Drina
118, 130,
168
Drinacsa 119, 130
Drinápoly 244, 262
Drinosz 297
Drszter 237
Duare 90
Dub 104
Dubosnicza 130
Dubravicza 194
Dubravnik 93
Duero614, 618,626,
628, 633, 634,
637, 655, 730
Duga 157
Dukato 386
Duklya 65, 155
Dulcigno 157, 164,
166
Dumos 116
Dupnicza 214, 216,
217, 219, 242
Durance 431, 434
Durango 703
Durazzo 64, 293
Durius 617, 633
Dürasz 343
Dürrhachiuni 292
Dyakovo 196
Dyetina 170, 197
Dzsemen 216, 219
Dzsemenlik 284
Dzsengelkői 275
Dzsibra 218, 235
Dzsumma 216
Dzaurnája 239, 343,
288
Dzsurdzsevo 237

Eholi 562
Ebro 614 és kk. 626
és kk. 671, 672,
687, 689, 690 és
kk. 697, 69«, 700
és kk.
Ebura 740
Echinades 339
Ecija 655, 657, 664
Edessza 251, 290
Edirné 262
Ega 692
Egádi szig. 584
Egesta 578
Egeta 196

Egri-Palánka 217,
245
Egribojur 246
Egripusz 392
Eion 286
Ejub 273
Ekrene 237
Elaphonisz 363
Elasszona 345, 347,
349
Elatea 350
Elateasz 336
Elato 388
Elba 488, 489, 501
Elbasszan 296, 307
Elche 674, 678
Elea 560
Elena 240
Eleüszisz 337, 353,
354, 357
Eleütherna 403
Elisz 339, 368 stb.
Elizondo 703, 708
Elsa 490
Elvasz 740
Embalira 698, 700
Eminé 211
Emirghian 280
Empoli 489, 498
Enchastraye 430
Enipeusz 349
Enna 581
Enosz 252, 285
Entréves 434
Enzo 447
Eo 712
Epakto 350
Epetium 64
Epidamnosz 64
Epidaurosz 64, 98,
371,375,379
Epomeo 536, 545,
546
Eporedia 461
Era 490
Eraklea 469
Eraszinosz362,369,
370
Eregli 283
Eresina 634, 637,
642
Erótria 394
Ergasztéria 357
Ergene 252
Ericeira 740
Eridanus 445
Erígon 250
Erikuszi 385
Erimilosz 397

Eriszosz 388
Erümanthosz 361
Eryx 562
Escanus 218
Escombrera 677
Escorial 642
Escudo 709
Esino 535
Esla 634, 709
Espichel 726, 728
Espiel 659
Esporlas 683
Espozende 736
Estaca de vares 711
Este 438, 469
Estella 708
Estepa 658
Estepona 666
Estrella 737
Estremoz 740
Eszki-Dzsumája2 3 9
Eszki-Stambul 239
Eszki-Zagra 262
Etna 536, 537, 568
Etropol 240
Euboea 350, 391,
392
Eufémia 417, 530,
565
Eugane 438, 450,
469
Euripusz 392, 394
Europosz 351, 395
Eurofász 363, 365
Euszkaldéria 704
Evan 366, 379
Evenosz 334, 339
Evora 726,
733,
734, 740
Evsztratiosz 288

Fabriano 528
Fáczá'n sziget 707
Faenza 451, 476,
477
Faesolae 494
Fagnano 538
Fanar 277
Fano 385, 528
Faraglioni 580
Fardes 653
Farfa 505
Faro 579, 711, 728,
733, 741
Faro di Messina 566
Farszala 345, 349
Fasano 563
Favara 581

Faventia 477
Favignana 584
Felanitz 683, 685
Felibe 260
Felibedzsik 285
Fella 450
Felszína 474
Fenestrella 458,400
Fangari 288
Ferdinandea 572
Ferentino 526
Fermo 528
Fernando 666
Ferrara 476
Ferrarias 686
Ferreti 434
Ferrol 711, 715
Fet Iszlám 196
Fibreno 510
Fiesole 494, 497
Figuier 702
Figueiro 737
Figueras 688, 697
Filicudi 584
Filippopoli 260
Fimbrivini 525
Finale Borgo 484
Finisterre 613
Fiora 510
Firenze-49 4
Fiumalbo 486
Fiumicino 452,513,
526 .
Flamburo 331
Flórencz 494
Florentiana 233
Florina 250, 290
Flovia 690
Flumendosa 591
Fluvia 693, 697
Focsa 131
Foggia 563, 603
Fojnicza 127
Foligno 527
Fondi 534, 560
Fonsagrada 715
Font Balada 683
»
sánta dé S.
Juan 683
Forchia 531
Forio 546
Forli 452, 476,
Formentera
680,
681
Forrnia 534, 560
Formoselha 738
Fornone 532
Forsetta 449
Fort Imperial 94

Forte Giovanni 831 Gardun Vojnics 64 Glina 118
Gran Groco 433
Glossza 4 1 , 293
»
molo 94
I Garesda 213
Gran Paradiso 429,
Glyeb 198,247, 295
>
8. Nicolo 83 Garfagnana 500
433, 434, 437
Fortopusz 92
Gargano 416, 466, Glyubacz 76
Gran Sasso d'Italia
Gnyat 89
Fortore 416, 533
529
504, 506
Fossano 460, 528 Gardigliano
510, Godoman 347
Grana 445
Gola Javorina 117, Grand
Fossombroni 491
534, 538, 561
Eioburent
129
Foz 715
Garonne 687, 688
431
Francavilla 580
Gasztuniko
362, , Gola Planina 171
Grand St.Pierre434
Frasca 591
Golema-Réka 250 Granera 445
369, 377
Frascati 508, 525
Granja 629, 642
Golesnicza 247
Gaszturi 385
Frassinei 450
Grana 715
Gata 615, 6 5 1 , 657 Golija 158
Frattamaggiore 561 Gaulosz 587
Grao 678, 679
Golina 116
Frento 539
Goliverch 99, 102 Gravedona 465
Gavarnie 688
Frignano 561
Gravina 563
Golja 169, 174
Gaviarra 725
Frosinone 526
Grasicza 116
Golo 597, 598
Gavro 289
Fucecchio 491, 498 Gay a 737
Golo-F»erdo214,217 Gravosa 77, 94, 95
Fucino 506, 509
Greben 102, 195
Golobendo 104
Géant 435
Fuente de Abrega Gela 581
Grève 490
Gologlava 59
634
Grippi 88
Genargentu 589,590 Golovercb 59
Grivoja 429
Fuenterrabia 703, Generalifo 655, 669 Golubacz 195
Grivola 434
Golubinye 172
Generoso 437
707
Groczka 193
Genil 651, 654,655, Gomjonicza 120
Fumajolo 503
Grosseto 490
Gondomar 737
657, 6 6 8 , 6 6 9
Funduklii 275
Gr ossza 74, 75
Gonzaga 476
Gennaro 525
F u r l o 504
Grosszo 364
Génua 478,480,481 Goracs 158
Fusaro 581
Grove 715
Gorazsda 103
Genusos 292
Fuscaldo 565
Grusa 170, 171
Gorbea 703
Genzano 508, 525
F u t a 487
Guadaira 655
Gorcsa 307
Gerace 565
Gorgona 489, 502 Guadajoz 655
Geraesztosz 393
635,
Görmecs
Planina Guadalajara
Gerakovuni 333
Gabellus 447
125
646,717
Gabrovo 212, 240 Gerancia 338
Gerkovácz 102
GornyiSzkoplje 126 Guadalaviar
631,
Gaczko 114
693, 697,
671, és kk., 678
Gades (Gadira) il6 Gerona
»
Szoli 130
636,
665
Gortüna 402, 403 | Guadalcanal
718
659
Governolo 446, 448
GaetaölO, 530,534 Gesso 460
Ghazilarlszkeli 284 Gozine Planina 117 Guadalen 653
560
Gozzo 585, 587
Giannutri 489
Guadalete 617,652,
Gaion 386
Grab 132
Giarre 580
656, 664
Galambócz 195
Grabovicza 120
Gibralfaro 667
Guadalfeo 655, 656
Galata 274
Gibraltár 616, 617, Gracia 697
Guadalhorce
652,
Galatzo 682
657,658,666, 686 Gracsanicza 130
653,656,667,669
Galaxidion 350
Gradacsacz 130
Guadalimar
631,
Galicsicza 248, 249 Gigantium 589
Giglio 417, 489,502 Gradecz 262
Galise 433
648, 649, 653
Gallego 689, 692, Gijon618, 713, 714 Gradina 60, 117, Guadalmina
447,
Giocôza 585
693, 699
476
132, 158
Gallipoli 283, 284, Gioja 417, 563
Guadalquivir 614,
Gradiska 125
Giopszû 252, 253
564
616, 626,
632.
Gradistye 159, 194,
Giovi 478
Gallis 132
200
648, 651, 653 stb.
Gallo 41, 366, 576, Giovinazzo 563
Grado 74, 445, 715 Guadalupe 648,691,
Girgenti 572, 573, Gragnano 557
634, 636
692, 699
581
Gallura 589
Grahoszte 98
Guadarmeno 631,
Galtzadész 393
Giulianova416,528 Grahovo 132
653
Gamzigrád 168,201 Giuppana 96
Gráji alpok 430,432 Guadarrama
626,
Gandia 674, 678
Grammichell
581
Giura 395
628, 629, 634
Gando 403
Grammont
434
Gizio 511
Guadiana 614, 617,
Gangi 572, 579
Grammosz 246, 296
Glarentsza 377
626, 631 és kk.
Garda437,438,440, Gledicska P'anina Granada 618, 648,
649, 651, 653 stb.
655, 660, 667,716 Guadiaro 656
171
441, 443, 466

Guadiato 655
Guadiero 652
Guadix 651, 667
Gualdo 520
Guarda 733, 737
Guardal 649
Guardia 715
Guardiola 546
Guarrizas 653
Guastalla 447, 476
Gubbio 528
Gucsevo 169, 197
Guernica 702, 705,
707
Guetaria 708
Guigliano 561
Guimaraes 736
Guipuzcoa 700, 718
Gurgopotainosz 345
Gurgusovacz 201
Güthion 371
Guzsinye 295

Hadria 573
Hadsi-Oglu-Pazárdsik 237
Haemos 42, 210
Hágia-Dünati 388
Hágii Szaranta 294
Hágioi-Dóka 384
Hagiosz-Georgiosz
360, 376, 396
Hagiosz-iliasz 365
Hagiosz-Orosz 245,
246, 286, 287
Hagiosz-Petrosz
384
Hagiosz-Sztaurosz
400
Hagiosz-Stefanosz
264, 387
Hagiosz-Vásziliosz
366, 373
Hajrebolu 264
Haliakmón
249,
297, 331, 332
Haliartusz 351
Han 102
Hárma 337
Harmanlii 262
Haszköi 262
Haazta-Pompeja 46
Haya 702
Hebrus 214, 251
Helike 371
Helikon 335, 336
Hellada 333, 343
Helleszpontusz 283

Hellin 677
Hellopia 298
Henares 626, 628,
635
Heraklea 283, 565
Herculanum
537,
553, 554
Herculis Promontorium 417
Hermione 371, 375
Hermioupolisz 395
Hersovácz 60
Heszpéria 613
Hiendelaencina 635
Hiera 398
Hierakia 389
Higa de monreal
702

Idro 440
Idubeda 628
Iglesias 591, 595
Ignalada 697
Iguvium 528
Ikosz 391
Ilhavo 737
IlissoH 341, 352
Ilva (Hoa) 501
Imbrosz 287, 288
Imola 476
Imoszki 59, 91
Imoticza 96
Inachosz 370, 374
Inca 685
Incoronata 74, 75
Indzse-Karaszú
290, 297, 331
Indzsirköi 280
Higuer 702
Insua 736
Himera 572, 578
Interamna 527
Hippokréné 336
Iosz 397
Hispalis 617, 662
Ipek 291, 295
Hispellum 527
Ira 365
Hisszárdsik 252
Iraklia 398
Hisztiaea 393
Iri363,364, 380,381
Hrigani 334
Irun 703, 706, 707
Hrtány 168
Isbona 739
Huelgas 642
Huelva 655, 656, Ischia 417,530 536,
538, 540, 545
660, 718
Iseo 436, 440, 465
Huerva 692, 698
Huesca 689, 699, Iséran 433
Isére 433
718, 722
Isernia 563
Huescar 649, 667
Ismi 306
Hum 128
Isola 430
Hunkiar-szkeleszi
Isola Giovanni 441
280,281
Isola Madré 441
Hurdeni 630
IsolaPescadore 441
Hüdra 375, 376
Isola Bossa 599,
Hülaetosz 341
600
Hüliké 343
Isola Sacra 513
Hümettosz 337
Isonzo 430, 444,
Hüpaton 336
451
Hüpazili 375, 376
Issa 98
Hüpszosz 384
Istib 291
H var 98
Istri 560
Hydruntum 564
Iszgorigrad 240
Hyllis 97
Iszkenderja 305
Iszker 42, 210, 213
és kk. 218, 244
Ibaichaval 703
Ibar 168, 170, 174, Iszlimie 262
Iszmeniosz 343
198, 250, 295
Iberus 691
Iszmerosz 285
Ibiza 680, 681
Iszmik 280
Ichtiman 255, 261 Iszterbegu 701
Ida 400
Iszto 74
Idiazabal <03
Isztrandzsa
253,
Idice 447
282

Ithaka 387
Ithome 366, 379
IturisBza 708
Ivan-Planina 116,
131
Ivanova-Livadan
172
Ivanovicza 127
Ivornik 169
Ivrea 446, 461
Izlas 195
Izola Lunga 74, 75
Izola di Mezzo 96

Jabalon 636
Jabalcon 649
Jablanicza 131
Jablanik 169
Jablonicza 174,296
Jablonov 159
Jaca 699, 689
Jaci 538
Jadar 119, 169
Jadera (Jadro) 76,
77
Jaen 651, 657, 660,
718
Jagodina 198
Jagodnya 169, 170
Jaizquibel 702
Jajcze 126
Jaklián 96
Jala 130
Jalon 628, 631, 692
Jamboli 253, 262
Jandula 655
Janicza 290
Janina 298, 306
Janja 119, 130
Janszki Verch 59
Jantra 210, 212,
218, 239, 240
Japra 120
Jarama 634, 635,
646
Jaray 628
Jardanosz 401, 402
Jasztrabácz 198
Jasztrabácz 174
Jativa 675, 678
Javalambre 671
Javna 674
Javorje 117
Jedere 245
Jedi-Göler 216
Jedi-Kulé 267
Jel tepe 244
Jeleska 250

Jena 263
Jeni pazar 239
Jeni Séhir 285, 398
Jeni Szeráj 267
Jeni Zágra 262
Jenidzse Vardar
290
Jenikői 280
Jenil 654
Jerez de la Fronté
ra 617, 618, 658,
664
Jerte 630, 635
Jesi 528
Jesszava 193
Jesszenicza 120
Jezera 75
Jezero 91
Jezseva 171
Jiloka 692
Jolkosz 349
Jorasae 435
Josanicza 174, 198
Jucar 631, 647, 671
és kk. 674 és kk.
691
Julia 572
Jumilla 677
Junqueira 739
Junquera 688
Jura (Szveti) 85
Jusa-Dagh 281

Kaballa 101
Kablar 170, 198
Kabrera 366
Eacsanik 246, 291
Kadikői 275
Eandimlia 212
Kaemeni 370, 397,
398
Kajlar 249
Eajmak-Zolan 246
Eakardhiszta 298
Kaké-Szkala 334,
338
Kalafát 233
Kalama 294
Kalamae 379
Kalamaki 360, 372
Ealamata 364, 372,
379
Kalamosz 387
Kalamotta 96
Kalarritesz 307
Kalavriita 362,378,
376
Kale-Szultanie 284

Kalendzsi 345
Kalfakői 276
Kali Majdan 192
Kalkándelen 246,
250,291
Kalliakuda 339
Kallidromon 333,
343
Kalliphoni 360
Kallipolis 284, 584
Kalofer 211 és kk.
261
Kalogria 370
Kalotincza 175
Kalüdon 350
Kamcsik 211, 218
253
Kamen 249
Kamerina 581
Kampûlosz 338
Kandia 399, 402,
403
Kandili 280, 393
Kandüla 369
Kánea 402
Kanlidzse 281
Kannoza 96
Kaphereosz 393
Kapbüae 371
Kapo Gallo 366
> Grosszo 364
» Matapan 364
Kapraja 77
Kapri 74, 76, 388,
530,587
Kapudzsik 253
Kara-Gsair 345
Kara-Dagh
154,
174,244, 246,349
Karadzsa-Dagh
211, 252, 253
Karadzsovo 247
Karagblan 244
Karanla Planina
126, 127
Karanovacz 198
Karaova Szuju 284
Karaszu 209, 243,

Karin 82
Karla 345
Karlovo 261
Karlük 244, 245
Karnabad 251, 262
Karnosz 387
Karo 398
Karpeniszion 351
Karsjak 247
Kartagena 617
Kartole 104
Karüliéna 381
Karüsztosz 393,394
Kasszandra 245,
246,286
Kaszimpasa 277
Kasztalia 335
Kasztradesz 365
Kasztri 335, 375,
393
Kasztriszi 377
Kasztoria 247 és
kk, 290
Kasztro 396
Kasztro Moreasz
334, 350
Kasztro Eumeliasz
334. 350
Kasztron 288, 398
Kasztusz 387
Katákolon 369
Katerina 290
Katerkol 160
Kathro 387
Katokuphonisz 398
Kattaro 99, 103
Kavaja 306
Kavak 281
Ka vala 251, 285
Kavarna 238
Kazán 195
Kazanlik 211,212,
261

Kcsevo-Liszácz 158
Kea (Keosz) 395
Kechriaesz 372
Kedrosz 400
Kefali 294
Kekropia 352
250, 251
Karat ovo 245, 291 Kelephina 365
Kenaeon 393
Karavasszora 351
Kenchré 360, 372
Karavi 333
Kephal lénia 382,
Karazmak 251
388
Karbunaria 343
Kardakató384,385, Kepbiszosz 341,342
352
388
Kerapha 362
Kardiotissza 397
Kerasz 265
Kariaesz 287
Kerauszion 362,367
Karicza 349

Kerka 60
Kerkinitisz 251
Khalki 282
Kharvati 373
Kholomonda 245
Khora 288
Khortyasz 245
Kiari 296
Kilid-ul-Bahr 284
Kimolosz 396, 397
Kirk-Kilissze 253,
263
Kirphis 335
Ki szánó 401
Kiszelyák 127
Kisszovosz 331
Kisztanye 82
Kita 158
Kithaeron 336, 338
Kitogi 169
Kitrosz 290
Kladany 130
Kladeosz 377
Kladovo 196
Kleitor 371
Klek 92, 120
Kleona 360, 373
Kleptovuno 336
Klicsevácz 99
Klissza 77, 88
Klituresz 371
Klobuk 132, 158
Klokova 334
Klyucs 125, 174
Knémisz 333, 343
Knin 82, 89
Knosszosz 403
Knyázsevácz 200,
201
Kobila 100
Kobila Glave 127,
128
Kobilicza 246, 247
Kodzsa Jaj la 245
Kokkino 342
Kokütosz 294, 297
Kolasin 164, 198
Kolodej 251, 290
Kolonides 379
Kolonnaes 337
Kolubara 169, 170
Kom 159, 294
Komicza 98
Komino 587
Konavlje 65
Koniava - Planina
217
Konicza 248, 277,
307

Konju Planina 130
Konstantinápoly
264 és kk.
Kontovunia 366
Konyicza 131
Konyszkaglava 59
Kopaisz 342
Kopaonik 168, 174
Koprena 351
Köprili 250
Koprivnicza 120
Koprivsticza 261
Köprülü 291
Korab 246
Koranna 118
Korax 333
Korfu 294,382,383,
384
Koricza 307
Korila218
Korinthus 333,350,
359 és kk.
Korito 59, 132
Korjen 117, 129
Korjenics 132, 133
Korküra 97, 383
Koron 366, 372
Koronea 351
Koroni 379
Koron on 396
Korszika 588, 596
Kórükion Antron

Krania 346
Kranidesz 285
Kranidi 375
Krappano 76
Krathisz 360, 362
Kremidi 363
Kresevicza 127
Kréta 391, 399
Krithoté 339
KrivaBóka 216,250
Krivája 119, 130
Krivi Verch 172
Krivosija 246
Krivosje 101
Kroja 307
Kropány 169
Króton 565
Krsztács 164
Krupány 197
Krusevácz 198
Krusevicza-Planina
172

Krusova 244
Kténia 363
Kucsevo 171
Kuczomali 360
Kukavicza 126
Kukulí 331
Kula Planina 129
Kulen Vakuf 125
Kulics 194
Kulu 235
Kuluri 358
336
Kum Kale 285
Kősava 128
Kuma 97
Kosuta 170
Koszmopolisz 502 Kumanova 291
Koszovó Polje 185 Kumborí 100
Kumi 392, 394,
Kosztainicza 124
Kösztendil 214,217, Kupres 126
Kuru Csesme 280
219, 242, 245
Kurzola 77, 97
Kosztolacz 194
KuslarDagh 244
Kosztovo 250
Kusztrevicza 129
Kotlenik 170
Kútra 366
Kotorszko 129
Kuvari 394
Kozáné 290
Kozarszko Berdo Küané 282
Kücsük Gsanarli
128
345
Koziak 82, 85
Kücsük Gsekmedzse
Kozicza 127
264,283
Kozjek 59
Kücsük Kajnárdzsi
Kozla 195
237
Kozludzsa 239
Küdarisz 276
Kozma 170
Küdonia 402
Kozsov 247
Külelü-Bur gasz2 6 3
Kozsuch 247
Kragujevácz 170, Küllóné 360, 370,
377
199
Kümé 548, 560
Krajna 114
Künoszkefalé 349
Krané 389

Küparisszia 369,
378
Küsztendzse 209
Küthera 363, 390
Kütbnosz 395
Lab 198
Lacco Ameno 545,
546
Lacobriga 741
Lago del fusaro 561
» di Lecco 440
» maggiore 437,
440, 442
» mezzola 440
» di Patria 560
» di Tartari 509
» Verbano 440
Lagos 734, 741
Lagoszta 97
Laguna Negra 628
»
de Urbion
628
Ladon 367
Lakmón 247, 297,
332
Lakróma 7 7, 95
Lakusz 400
Lamato 534
Lambro 446, 462
Lámego 737
Lamia 333,343,350
Lamone 452
Lampedúza 584
585
Lampeia 361
Lampione 585
Lanciano 529
Lanuvium 525
Lapesnicza 127
Lapbüszton 341
Lapitbosz 362
Lapsiszta 298
Lapszaki 284
Laredo 714
Larissza 345, 347,

Lebersztnik 158
Lebrija 654
Lecce 564, 603
Lecco 446, 464
Lechaena 377
Lechaus 435
Lechnaeon 360
Lecrin 651, 667
Ledenicze 102
Lederata 194
Legnano 450, 458,
464, 467
Leiria 733, 740
Lelja 116
Leneopatra 417
Leon 618, 626, 639,
710, stb.
Le ondari 363
Leontarion 381
Leonforte 581
Leonidion 380
Leontini 572, 581
Lepanto 350
Lepenacz 250
Lepenicza 117, 129
171,199
Lepenu 351
Lepini 511
Lequeitio 707
Lerici 485
Lórida 698, 718
Lerma 642
Lema 370
Leszkovácz 201
Léthé 341
LenkaOré 400
Lenkasz 386, 387
Leukatasz 386
Leuké Akté 393
Levanna 433, 445
Levanzo 584
Leveczova 364
Leverone 94
Levkimo 384
Levfcsina 357
Lezina 77, 97
Lezirias 727
Liakura 334
Liamone 597
Liburnia 54
Licata 581
Licosa 560
Liebana 710
Likeri 343
Lilin 175, 214, 217
Lilübaeum 568,582
Lim 118, 119, 131

348, 370 stb.
Laszithi 401
Laszpochorion 346
Lasztovo 97
Lasztua 104
Latéra 508
Laurion 337, 357
Lavagna 478, 485
Lavinium 508
Lavnia 434
Lazari 297
160,295
Lebadea 351
Lima 486, 489
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Macalube 573, 582 Maid 96
Lonigo 438
Limbara 589, 591
Macerata 511 529 Malgbera 469
LoDJaron 667
Limenaria 363
Machicbaco 702
Mali Zvornik 197
Limia 725, 727, 736 Loparo 73
Machomia 243
Malia 41, 343
Lopud 96
Limni 393
Macsin 209 '
Malik 249, 296
Lora 662
Limnosz 287, 288
Malinik 172
Lorca 664, 667, Macsó 197
Limone 430
Mácsva 168, 169, Malisz 296
670
Linares 559, 560
Mailet 435
197
Linguaglossza 580 Lorenzo 94
Mallorca 618, 680,
Madara 400
Loreto 511, 528
Linguetta 41
Losznicza 169, 197 Maddalena 431,589 681,-684, 685, 686
Linoza 584,585
Malsi 450
Loulé 741
Linternum 560
594,596
Malta 585. 680
Lipari szigetek 536, Lovcsen 60, 99, 157 Maddalóni-561
Malvázia 372, 379
Madonia 571
537, 569, 582,583 Lovecs 213, 240
Manacor 685
Lozengrad 263
Madre 441
Lipszokutalí 358
Lozoya 628, 629,
Madrid 616, 629, Mancazal 717
Lipszosz 393
632,643,675,677 Mancba 626, 631,
Liris (Liri)510, 534
635
632, 647, 655 stb.
stb.
Lisboa 618, 7S8
Loyola 708
Mandelo 353
Liska 584
Madzsar - Burun
Luarca 715
Manduccbio 385
Lissa 74, 97, 98
281
Luca 96
Manduria 564
Lisszabon 714, 725, Lucca 488
Maenalosz 369
Manduti 394
Mafia 740
726,729.730, 733 Lucena 664
Mané 364
Lucera 563
Magana 653
és kk.
Manemvázia 379
Lucrino 537
Maganik 158
Lisszon 306
Manfredónia 416,
Lugano 437, 440
Magenta 464, 467
Liszácz 99, 158
Lugo 714, 715, 718 Maggia 442
Litbada 393
530, 563
Lukoreia 334
Magione 528
Lithinosz 400
Manolada 377
Luna 485, 479, 500 Maglaj 129
Li vadak 344
Mantinea 369, 371,
Lungara 297
Maglics 157
Livádia 341, 351
372
Lungro 533, 565
Magnézia 332
Livádia 341, 351
Mantova (Mantua)
Lunigiana 486
Magra 479, 489
Livadion 396
456, 466, 467
Lupo Glavo 102
Magula 380
Livado 331
Manzanal 714
Lurosz 294
Mahndib 643
Livenza 439, 450
Manzanares 629,
Lusciano 561
Mahon 685, 686
Lívno 59, 131
632, 635, 647
Luserna 460
Maina 380
Livorno 491, 498
Mara Gedük 212
Lussin picolo 77
Maira 431, 442, Marano 536, 561
Lixuri 388, 389
Luszticza 100, 101,
Lizin 160
Marathon 355
445
Llanoda 692
Marathoniszí 365
Majdan 199
104
Lianes 714
Marbella 666
Majdan - Planina
Lutraki 372
Llanura 692
Marboré 688
Lükabettosz 353
116
Llobregat690éskk Lükaeon 362, 365 Majdosz 2*84
Marcata San SeveLluch 682
rine 562
Lükeri 334
Majevicza 117, 130
Llumayor 685
Lükodimo 366
Májon de Puntas Marchena 664
Loano 480
Marciana 502
Lüle-Snrgasz 264
649
Locana 433
Marcianisi 561
Lüttosz 403
Makaría 366
Locarno 442 *
Marczianopol. 237.
Lychnidia 249
Makarszka 77, 90
Lodi 466
238
Lydias 251
Makri 285
Makroplagi 338
Marecchio 452, 511
Logrono 700, 708, Lyess 296, 306
Lyesnicza 197
Makrüvorosz 334
Maremmák 490
. 717
Lykosz 265
Mala Verbicza 59
Marengo 444, 461
Loja 655, 669
Maladetta 688
Margaritész 403
Lokris333,350, 565 Lyubinye 131
Málaga 616, 652, Margus 174, 194
Lom 172, 200, 217, Lyubomir 117
Lyubotera 246, 247
656, 658, 666 stb Maria dello Scar218, 237
Malamocco 451,
pello 100
Lom Falánka 235 Lyubuski 131
Lyubusnya 116
Marian» 598, 600
Lomellina 452
469
Lyutibrod 218
Mariano 88
Lonato 458, 465
Malea 363
Longo 373
Malesovszka Plani- Maricza 42, 214,
243, 251,253 stb.
Longobucco 565
na 245
Maridzse 251
Longopotam. 360
Máan 74
Malevo 368, 369
Marigliano 562
LongosZ 245, 286
Macael 649
Malevosz 362

Marignano 464
Marino 528
Maritimo 584
Markova-Réka 250
Marmaka 387
Marmara tenger
253, 264
Marmaria 367
Marmolata 429
Maronia 251, 285
Marsala 582
Marta 509, 510
Martano 564
Marte Gero 438
Martesana 452, 453
Martin 692
Martina 564
Martos 651, 660
Mascaro 510
Massa 417, 488,500
556, 557
Masztinicza 76
Matapan 41, 364
Mataro 697
Matera 565
Matese 530, 561
Mathia 366
Mattozinhos 737
Matya 292
Maura 882
Mauresa 697
Mauri 361
Maurolimni 345
Mauromati 379
Mauron orosz 360,
361
Mauronero 341,342
343
Mauropotamosz 294
297, 341
Maurovuni 392
Mazerit 643
Mazuricza 173
Mazzara 582
Mazzarino 582
Mazzorbo 474
Mecska 172
Meczovo 248, 297,
307, 332, 333
Meddassa 431
Medina 640, 642
Medina Sidonia 666
Medinacelli 628
Medun 166
Medvednik 169
Medzsidié 209
Megali Dili 395
Megalokasztron

Modena
(Mutina)
Metuccia 530
429,438,475
Mezzogoi'o 444
Modica 581
Mezzola 443
Módón 366,372,379
Miano 438
Micsikeli 297, 298 Modugno 563
Mofetta 563
Midia 282
Moglena 247
Mieres713, 715
Mokra Planina 198
Mignoné 510
Mola 682
Mihajlovacz 196
Mijares 671, 672, Mola di Bari 563
» di Gaeta 560
679,691
Molina 634, 635,
Mikra Dili 395
646
Mikra Eaimeni 399
Milano
(Majland) Molise 503, 603
462
Molo 387
Milano vacz 195,199 Molonta '7 7
Milazzo 579
Momina klissúra
Miletto 530
252
Milisz 590, 592
Monasztir 290
Militello 581
Moncaber 671
Miljacska 119, 128 Moncalieri 460
Miljet 97
Moncayo 628, 689,
Millesimo 460
700
Milna 98
Monchique 727, 740
Milosova 131
Mondego 725, 727,
Milosz 396
729,737
Mincio 446, 458, Mondonedo 715
466
Mondovi 430, 460
Mondragone 560
Minervino 563
Mondragone 535
Minglanilla 631
Minho, Mino 614, Monegros 689, 692
711 és kk., 724 Monfalto 565
Monferrato 437,
és kk.
Mequinenza 690
445, 461
Minoa 398
Mera 443, 465
Monfurado 712,720
Minthe 362
Mercadal 687
Mongibello 568
Minturnae 560
Mercogliano 562
Monjuich 695
Mira 728
Mergozzo 442
Monopoli 563
Mirabella 401
Merida 617, 648
Monreale 578
Miraka 377
Merlera 385
Monsech 690
Miranda 703
Merlyan 75
Monserrat 690
Mirandella 737
Mertola 727, 740
Mirandola 449, 476 Monsummano 487
Mertvicza 161
Mont Blanc 429,
Messzara 400, 401 Miravalles 707
Mirocs 171, 172
432, 434, 435
Messzária 396
Miseno 530, 547
Mont Calm 688
Messzéné 379
»
Caro 682
Messzína 530, 565, Mistretto 579
Miszivri 211, 262
» Cenis 431,432
és kk. 579
Miszlina
91
» Cervin 436
Meszongi 384
» Dauphin 431
Meszta 213,243,251 Miszolungi 339,340
» Emilius 434
341
Mesztre 469
» Gene vre 431
Miszterbianco 580
Meta 530, 557
» Granero 431
Misztra 380
Metapontion 564
» Ormelune.433
Mitropolipotamosz
Metauro 529
> Perdu 688
403
Meteor a 345
» Ruitor 433
Methana 370, 371 Mitropolisz 288
» Tábor 431
Mltrovicza 197,246
Methoni 379
» Tacul 435
291
Metivir 253
» Valesan 433
Mlava 127,171, 194
Metkovics 77, 92
Montagna 41
Mnemoszüné 341
Metok him 132

Megalopolisz 363,
367,371
Megalovuni. 388
Megalovuno 360
Meganiszi 386
Megapotamosz 333
Megára 338, 358
MegaraHüblaea 580
Megdovacz 338
Méira 712
Melada 74
Melanna 348
Melasz 283,341, 343
Meleda 97
Melegnano 464
Melfa 510
Melfi 565
Melidoni 403
Melité 585
Mella 446
Melle 465
Melnik 251, 288
Meloria 498
Menaggio 465
Menda 438
Mendeli 337
Mendre 285
Menella 546
Menikion 244
Menjibar 653
Menorca 680, 681,
685

Monte deli' UccelMontagna della Ma- Monte Cocuzzo 553 Monte Pellegrino
liera 487
557, 571, 577
» Comero 503
jella 505
diTJccello486
Pelouze 431
» Corno 504
Montagna del SiVelino 506
Penice 478
» Coronaro 511
rente 506
Venere 509
della Penna
» Corvo 504
Montagna dellaVer
Vergine 531,
» Costone 506
478, 505
gine 531
» Crescenzio
562
Pennino 505
Montagat 690
508
Vettore 504
Petrella 534
Montalcino 501
Cucco 505
Vicino 504
Petroso 530
Montalto 538
della DisgraViso 431,437,
Pisanino 489
Montanas de Leon
445,460
Polino 532
zie 436
711
Portello 504 Montefiascone 526
Pajano 507
Monte dell'AcquaMonteleone 565
Preno 504
Falco 505
santa 506
Montemor 738
Ragola 478
Falcone 584
Monte Acri 590
Montenero 388
Bagu 590
Falterone 487,
»
Albano 487
Montenotte 460
Begina 504
489
»
Alto'534
Montepulciano 490,
Revola 534
Ferru537,590
»
Alvo 590
501
Bosa429,432,
Fianchi 505
»
Amaro 505
Montes de Toledo
Fiascone 508
»
Amia 506
436
638
Fumajolo511
»
Amiata 488,
Rotaro 545
Gargano 532,
536
Rotondo 504, Montes Universales
631
563
505,506,597
Andino 534
Ruazzo 534
Montes de los baleAntola 478
Gennaro 505
Sacro 513
Autore 505
ros 628
Giano 506
Sagro 486
Avela 531
Montesano 562
Gioje 430
Salviano 509 Montes archio 563
Avernia 497
Gioví 487
San Angelo Monti Berici 438
Bacoli 547
Gottero 478
532,551,563,
Baldo
437,
Laziali 507
Incudine 597
583
441
Lepini 507
Intermesole
Barbaro 536
Bianco 583
Bolca 437
Oafornio 506
Oalo 505
Calvo 506,
532
Capraro 530
Carpegna 504
Casino 525,
561
Caspo 532
della Castag
na 583
Catalfano576
Catini 488,
501
Catria 504
Cavo 508
Cerella 505
di Cetona488
Christo 417,
489, 502
Cimino 507
Oimone 487
Cinto 596
Circello 417
507
Clapier 430
Cocuvello 506

504
Junto 726
Labbro 488
dellaLaga511
Láttája 487
Laura 572
Legnone 436
Linas 591
Maggiore 503
di Magnola
506
Magra
485
486
Malecosto 504
Maniva 465
Manno 505
Massico 535
Meta 506
Mórra 505
Morrone 505
Mucchia 505
Negro 650
Nerone 504
Nuovo 537
Oreste 507
Orfajo 486
Orlo 99
d'Oro 597
Pattino 506
Pelecchia 500

San Antonio
503
San Franco
504
San Giuliano
572, 582
San Nicolo
545
del Santa A g
eda 685
Santo 246
Secco 478
Serino 532
diSerpedi 590
Serra 486
Sibilla 504
Solaro 557
Sori 571
Sorrate 507
della
Stella
431, 436
Tancia 505
Tartaro 530
Tavertone531
Temogna 571
Terminillo
506
» Titano 504
» Tramiti 487
» Tremoggia]504

Rossi 569
Montiel 631
Montieli 636
Montieri 488
Montijo 648
Montilla 664
Montone 452
Mont oro 653, 655
Montsia 672
Monza 464
Monzon 699
Mo racsa 160, 161
Morano 565
Moratalla 677
Morava 168 és kk.
174, 179, 214
Moravicza 175, 199
Moreasz 334, 350
Morlakka 41, 55
Mornopotamosz
333, 334
Morter 74
Moscarello 510
Moschochori 343
Moscsanicza 128
Mosszor 59, 77, 85
Moszecs 59
Mosztár 121, 131
Motajicza 117
Motherone 437

Motril656,658,667
Motta 707
Moura 636
Mount Sant 690
Mucs 89
Muela 671
Muela de S. Juan
631,634, 649
Muga 693, 697
Mugardos 715
Muguano 561
Mula 677
Mulahacen 651
Mulhao da Serra
725
Mundaca 707
Mundo 631, 648,
670, 677
Mungo 677
Munüchia 357
Murano 444, 474
Murcia 616, 618,
632, 669, 671 és
kk.
Muros 712,713, 715
Murtiga 636
Murtoza 737
Murviedro 679
Mussa 434
Müsztafa - Ovaszi
291
Musztafapasa-Köprüszü 262
Muzza452, 453
Mükenae 370, 371,
373
Mfikonosz 395
Müloszpotamosz
403
Mylae 5 79

Oéiras 739
Oenus 118
Oenussae insulae
366
Oesyme 286
Oeta 333
Ofanto 539
Oglio 436, 446
Ogradena 195
Ogusz 217
Oguszt 235
Oinosz 365
Oiskios 218
Okra 428
Olbia 596
Oléron 722
Olginata 440
Olgun 166
Olhâo 741
Oliczika 297
Olinthus 247
Olisippo 738
Olivâes 739
Olivoira 737
Olivenza 648
Olivieri 546
Olona 446, 462
Olonosz 361, 362,
377
Olooszon 347, 349
Olot 697
Olovo 130
Oit 235
Oltenicza 237
Oltre 74
Olümpia 368, 371,
377
Olümposz 43, 248,
330, 345 s k.
Omalo 400
Omarszki 125
Ombla 96
Ombrone 486 s k.
Omisz 89
Oneglia 430, 484
Oaxos 403
Oneion 360
Obala 60
Oiïez 708
Obidos 740
Ontaenda 714
Obisenak 59
Onteiro 725
Obrovaczo 82
Ocai 627
Oporto 729, 735,
Ocana 646
737
Ocha 393
Oppido 537, 566
Ochrida 248, 249, Oppidolo 584
Nettuno 526
Nar 512
290
Oppiusz 516
Neveszinye 131
Naranco 714
Opusz 92, 350
Nevrekop 283, 288 Ochthonia 392
Narcea 711
Orahovacz 125
Nezero 347
Nardo 564
Ocsvar 198
Orasacz 96
Narenta 55, 61. 91, Niauszta 248
Odessus 238
Orbelos 244
Nikup 235
96, 118 s k.
Odiel 632, 656
Orbetello 489, 501
Nicastro 565
Narni 527
Odriu 262
Naro 55. 61,92, 581
Narona 55, 64, 77
Naum 92
Naupaktosz
334,
350
Nauplia 352, 362,
369, 374
Nauplion371 éskk.
Nausa 709, 712
Navacerrada 629
Navarino 366, 372,
378
Navarra 618, 691,
700 és kk.
Navia 711, 712,715
Navigua 74
Naxia (Naxosz) 396
Nea Kaimeni 399
Neapolisz 285, 548
Nebrodo 571
Néda 362, 367, 378
Nedon 379
Negotin 196, 250
Negroponte 392
Negusz 248
Neira 712
Nemea 360, 373
Nemertika 297
Nemi 525
Neokasztron
366,
378
Neokhori 286, 290
Nepakto 350
Nepete 526
Nepi 526
Nequinium 527
Nera 505, 511, 51 i
Nerecska Planina
248,296
Neredinka 250
Nerszi 98
Neretva 64, 65
Néretvicza 120
Nadin 82
Nagara Burun 284 Neritosz 387
Nerva(nerviun) 703
Naissopolis 199
Nerveza 450
Naissus 199
Nalon 710, 711,712 Nervi 480, 484
Náo 530, 671, 674, Nesszonisz 345
678
Nestore 511
Nestus 214. 243,
Naoussza 396
251
Nápoly 417, 530,
538, 545, 548 s k. Neto 533, 534, 539

Nicolosi 569
Nicopolis 294, 307
Nicosia 581
Nicotera 561
Nicza 247
Nidse 247. 251
Nijár 667
Nikápoly 235, 236
Niksics 114, 133,
166
Nin 81
Ninfa 515
Niolo 596
Niosz 397
Nis 172, 199
Nisava 172, 173,
174, 199 s. k.
Nisida 536
Nisszion 379
Niszi 379
Nive 701
Nizza 430, 480
Nocera 528, 559
Nogalte 670
Noguera 690
Nola 562
Nona 76, 81
Nora 591
Norina 91
Nortegal 711
Nouvaz 435
No vara 461
Novi 124, 461
Novi pazar 55, 131
Novigrad 82
Noya 690, 693, 715
Numantia 617, 642
Nuoro 596
Nuovo Castello 85
Nure 447
Nurra 590
Nyegus 164

Osztrovo 194, 247, Palinuro 417
Parthenion 363
Or bonasz 292
Pallantion 372
249
Parthenope 548
Orchomenosz 351,
Pallanza 462
Partinico 579
Othonosz 385
369, 371
Pallaresa 688
Passages 702, 707
Othrüsz 333
Orco 433, 445
Passaro 567, 568,
Orduua 701, 703, Otranto 416, 530, Paliéne 245, 286
Palma 581, 655,
581
563
707
662,683
Orebics 97
Ottajano 556
Passo Augusto 173
Orel 239
Ottók 100 .
Palma Campania
Passzarovicz 194
Pászmán 74, 75
Orense 714, 715, Ourein 734
562
Ourique 730, 740
Pasztrovics 104
718
Palmanuova 474
Ovar 728
Palmaria 485, 561 Paterno 581
Oresztracz 263
Ovcsepolje 245,291 Palmarola501, 561, Patisszia 353
Orezza 600
Patrasz 338, 350,
Orhanie 240
Oviedo 618, 664, Palmas 595, 617
361, s k.
Palmella 740
Oria 564, 703, 708
710, s k.
Patria 560
Palo 526, 563
Óriás hegy 281,589 Oxia 333, 396
Pálos 656, 664, 470 Patti 579
Orihuela 672, 674, Oxoi 387; 388
Pavia 438, 466
s k.
s k.
Ozea 336
Pavlicza 367
Orisano 591
Pambotisz 298
Ozieri 589, 592
Oriatano 591, 595
Pamiszosz 345,365, Pavóa de Varzim
Ozogov 245
736
Orjahovo 235
379
Ozren 117,12 P, 129
Orjen 60, 99
Pamplona 702,703, Paximádi fok 393
172
Orlovicza 59
Paxo 382
708
Orlovo Berdo 157
Paxos 306, 385
Panachaion 361
Ornavicza 117
Pazárdsik 237
Panadés 697
Padua (Padova)
Oropusz 341. 352
Pazin 128
Panadjuriste 262
429, 468
Orosei 590, 591, Padula 562
Panaetolion
339, Pazsina Berda 116
Pazua 60, 99
Padus 445
596
351
Pcsinya 246, 250
Paesana 445
Orso va 196
Panaria 584
Paesum 559
Orta 440
Panaro 429, 447, Pecora 532
Peos 291, 295
Pagani 559
Orta-Dagh 2 i 1
475, 486
Pagania 65
Ortakői 280
Pancorbo 626, 702 Pecsova 250, 289
Pegli 484
Pagaszé 333, 349
Ortani 251
Pandataria 561
Pek 171, 194
Paglia 512
Orte 527
Pandiralszk 173
Paglia orbe 597
Ortegal 693, 711
Pangaiosz 244, 286 Pelagoza 97, 532
Pelayo 632
Pagliano 525
Orteier 429
Panicza 370, 374
Pelice 432, 445
Pago 73
Ortholit 370. 388
Panormos 577
Paimogo 664
Ortigueira 715
Pantellaria
572, Pelion 332
Pella 290
Palaea-kaimeni 398
Ortona 528, 563
584, 585
Peloro 567, 571
Palaeokasztron 362 Panticosa 699
Ortügia 580
Orüxisz 368
Pantokratorosz 883 Pelouze 430
366
Peneios 297, 332,
Orvieto 509, 511, Palaeopolisz 548
Panysos 218
527
344, 345, 369,
Palaeovuno
336, Panza 546
Paola 538, 565
Osca 699
377
338
Oscella 461
Penha de Cintra
Palagaria 215, 218 Papadanizia 282
Papasz-Adasszi 282
Osimo 529
740
Palagonia 572
Ossza 831, 345, 346 Palainid 373, 374, Paracsin 199
Péniche 726
Paralimné 343
Ostia 513
375
Pentadaktülon 363,
Paramüthia
297
Ostiglia 448, 449
364, 366, 368
Palamipolisz 377
307
Ostuni 563
Penteló 337
Palan ci a 689
Osuna 655, 657, 664 Palánka 194, 200
Parga 294, 306, 712 Penteleia 368
Oszma 218, 235 Palao 716, 718
Penude 737
Par eis 682
Pena del Bel 671
Palazzo 573
240, 292
Parikia 396
» Colorada 689
Palazzolo 465
Oszmanicza 244
Parma 447, 476,
» de francia 630
Oszmanpazár 212, Palé 389
478
» de Galilón 682
Palencia 640, 647, Parnaszosz
334,
239
» Gólosa 671
713, 717
335, 336
Osztri Kuk 158
» Gorbea 701
Parnész 336
Osztrovicza
125 Palermo 572 576
» Lábra 627
Palestrina 525
Parnon 363
159
» Larouco 725
Palik 388
Parosz 396
Osztro 99

Peíia Manaria 702 Phanar 357
Picon de Jarez 650 Platano 377
» de Miravalles Pharia 98
Picos deEuropa709 Platia 376
Pharmakia 280
710
Platovuni 297
Piediluco 512
Pharszalosz
347, Piedimonte 561
Plava 295
Peíía Negra 711
Playa del Mediola
Pena de Oroel 689,
349
Piémont 431
681
710
Pheneosz 368
Pierepelago 486
Pena de Prieta 709, Pherae 349
Pieria 330
, Playa del Tremon710
Phidarisz 334, 339, Pietole 466
tana 681
340.341
Pietra Mala 438
Plaza del Mora 630
Pena Rubia 710
Phigalia 367, 378
» Ságra 710
» Marina 487 Pleisztosz 335, 341
Plesivicza 59
» deS.gervas 690 Philiatae 307
» Santa 501
Plesszidi 332, 349
Pería Trevinca 711, Philippi 285
Pietraperzia 582
Phinopolisz 282
Plevlje 131
712
Pieve 430
Phlegra 536
Plevna 236
Pena Ubina 710
Piguena 710
Phliosz 360, 371, Pikermi 337
Plocsa 198
Penagache 725
Peííalara 635
376
Pilav-tepe 244, 286 Plokari 339
Plovdiv 260
Penas de Europa Phokikon 335
Pilona 715
Pnüx 338, 853
Pinar 682
Phokisz 333, 350
709, 710
Pindus 43,248,297, Pó 429, 432, 448
Peíías de S. Pedro Pholoe 362
Pobori 104
Phonar 396
670
307, 332
Phonia 368, 369
Pinerolo 432, 458, Pocsitely 131
Peniscola 679
Podaniphti 351
Perion de Ifach 671 Phon tana 333
460
Podgoricza
157,
Phönikion 343
Peparethos 391
Pinzano 451
Phorküsz 388
164, 166
Péra 274
Piombino 488, 501
Phrikiész 387, 388 Piperno 526
Podolia 263
Peraszto 100, 102
Phrügia 333
Podvelez 131
Perche 688
Piraeus 353, 357
Phurno 387
Poggio 488, 497,
Pergusa 653
Pirnicza 365, 366
502
Perim-Dagh
244, Piacenza 438, 467, Pirot 175, 200, 213
476
251
Pisa 490, 491, 498 Poggiomariuo 556
Policastro 417, 530,
Periszteri 247, 248, Pianoza 97, 489, Pisaurum 529
Pisciatello 451
533, 560, 565
502, 532
297
Polignano 563
Piave 450,451,469. Pisogne 465
Pernar 244
Pistoja 489, 499
Polinosz 396, 397
Pemer 286
471
Pisuerga 634, 636, Polisz 296, 388
Pernik 218
Piazza 581, 582
Polizzi 579
640, 709
Perosa 460
Picacho de Velete
Poljicza 90
Pithüúzok 680
Perpignan 688
650, 651
Polla 562
Pittigliano 509
Perszagno 100, 102 Picnus 194
Pertus 688, 697
Pic d'Ànie688, 700, Piva 114, 116, 118, Pollenza 681, 686
Polüaegosz 397
159. 160
Perugia 510, 511,
706
Pic de Fontargente Piz di Diavolo 436 Polükandrosz 397
527, 603
Piz deî tré Signorit Polyána 73, 251
700
Perusszics 82
Pometia 515
436
Pic du Midi d'OsPesa 490
Pizzighetone 466, Pomigliano d'Arco
Pesaro 528
sau 688
562
467
Pescara 416, 505,
Pic Nègre 688
Pomorjevecz
212
511, 528, 563
Pizzo
565
de Nethout 688
Pompéji 537, 553
Pizzo Alto 505
Pescarenico 440
» d'Oi 700
Ponferrada 714
» Case 561
Peschiera 446, 458, » de Posets 688
» Cefalone 504: Ponir 126
466, 467
» de Serrera 700
Pontalegre 733,740
» di Sevo 504
Pescia 490, 499
» de Siguer 700
Ponte de Limia 736
Petria 331
Pico de Cuiria 710 Plaça 397
Pontéba 474
Planca 97
Petrova Gora 174
» de Miel 629
Pontecorvó 561
Petrovácz 125
Pico de Miravalles Plasenzia 630
Pontedera 491, 498
Plataea 351
Petrovopolje 83
710
Pontevédra
713,
Platamone 347
Petsza 376
Pico Ocajon 629
715, 718
Platanasz 401
Petszopulo 376
Pico de Penalara
Ponticelli 556
, Platani 572
Pettin 74
629
Pontini 507, 515
Platania 335
Phaedriadesz pet- Pico Ranera 671
Pico de Ventaniella Platanisztosz 380,, Pontremoli 478,500
rae 336
Ponza530, 536, 561
I 394
710
Phalerosz 357

Prahovo 196
Popoli 529
Populonia 488, 496 Prasios 251
Prasziae 380
Pordenone 474
Prasziasz 286
Porecska 171
Praszosz 351
Pórim 131
Prato 487, 499
Pormany 681
Prato Magno 486,
Porosz 375, 389
487, 497
Porreta 438, 487
Prato Vecchio 497
Portana 582
Prats de Mollo 688
Portici 552, 553
Porto 600, 733, 737 Pravista 244, 285
Porto d'Anzio 514 Prekornicza 159
Premuda 74
515, 526
Porto Buffola 450, Preny 120, J31
Preszlav 289
480
Preszpa 248, 249,
Porto Cale 736
297
» Conte590,595
Porto Empedokle Prevéza 41, 294,
306, 339, 351
581
Prevlakka 104
Porto Ercole 489
Ferrajo 502 Priepolje 131
Prilep247, 248, 290
Gaion 386
Prilius 491
diLido 451
Longone 502 Primolano 450
Maurizio 484 Primőrje 90
Principe 734
Miseno 547
Phanari 357 Prinkipo 282
Prista 236
» Boze 100
Priszrendi 246, 291
» Santo 730
Prisztina 291
» Scuso 595
Porto Sztratiotiki Prjedor 125
Probatia 341
357
Prochyta 545
Porto Tino 484
Procida 417, 530,
» Tolero 91
536, 545
Porto Torres 590,
Prokletija 295
594, 595
Porto "Vecchio 597, Proklián szirt 84
Prolog 59, 131
599, 601
Porto Venere 478, Promina 59, 83
Pronoe 389
485
Portugálete
706, Protano 366
Proté 366
707
Proti 282
Posidonia 559
Provad 213 238
Posilipo 536, 548
Prozara 117
Posta 510
Pszilotri 400
Poszavina 114
Pszüttaleia 358
Posztire 98
Potenza 538, 562, Ptôon 343
Ptüchia 385
565,603
Puda 697
Potidea 287
,Puente de la Reina
Povlen 169
708
Pozoblanco 632
Puentedéume 715
Pozsárevácz 194
Puerto de Alfaques
Pozsega 197
692
Pracsa 119, 129
Prados de Vacáres Puerto di Arenas
651
630
Praele 446
Puerto de los Castaûos 630
Praeneste 525

Puerto del Fungal
692
Puerto Menor 682
» de Pajares 710
Puerto de Piedra
fita 710
Puerto Real 665
Puerta Santa Maria
664, 665
Puig de galatzó 682
» mayor 682
» l'Ofre 682
» de Randa 683
deSóller 682
» de Torella 682
Puigmal 688
Pulo de Lobo 727
Pülosz 366, 368
Punta 307, 339,351
Punta dell Alice
417, 530
Punta de Almenara
631
Punta d'Arcuentu
591
Punta d'Arza 99
»
la Bana 692
Punta della Campanella 417, 531
537
Punta della Licosa
417, 530
Punta della Planca
56, 97
Punta di Promontore 56
Punta Ratacs 104
Punta della Sa vor»
ra 594
Punta Severa 591
Punta della Spartivento 536
Puntadura 74
Puntales 664
Pura 434
Püra 333
Purgatorio 546
Pürg tosz 346
Pürgosz 377
Pnsiano 440
Puszti Liszácz 158
Putignano 563
Puycerda 688, 698
Puzzuoli (Puteoli)
514, 536 és kk.
547
Pydna 290
Pylae siderae 214

Quarnero 55
Quarnerolo 55
Quarto 484
Quarto Sant'Elena
595
Quattro Vescovadi
430
Queluz 740

Racalmuto 581
Raconigi 460
Rácsa 197
Radikofani 488
Radiny 59
Radomir 214, 217,
218
Radovant 216
Radujevacz 196
Radusa 116
Raguza 77, 88, 92,
581
Rahmanli zl3
Rahovo 235
Raketyics Planina
116
Rakovicza 193
Ráma 120,131, 194
Randazzo 580
Rapallo 484
Rásány 199
Ráska Gora 131,
170, 198
Raszina 170
Raszlog 251
Ratiara 172, 235
Ravanicza 213
Ravegrande 534
Ravelino 94
Ravello 559
Ravenna 444, 445,
476
Ravnik 98
Ravszka
Planina
116
Razgrád 237
Reáte 512
Recanati 529
Recco 484
Redondella 715
Reggio 475
Regi Lagni 561
Regillus 509, 526
Reinosa 627, 692,
709
Réka 160, 161, 164
Renáte 565
Reno 447, 449, 474,
486

Reszina 174
Réthino 402, 403
Beus 698
Bhapszana 346
Rhegiuni 566
Rheneia 395
Rhode 617
Bhodope 43, 214,
216, 243
Bhoino 363
Bhomea 359
Rhone 436
Bhune 702
Bla de Mahou
686
Rialto 469
Bianjo 715
Bibadeo 715
Bieti 512, 527
Rila 216, 219
Rilo-Dagh 43, 214,
216, 243
Riloszelo 217
Rimini 428, 452,
458, 476, 528
Rinconada 662
Rio 502
Rio Aquas Biancas
655
Rio de la Oampana
653
Rio Frio 642
» de Jaen 653
Mundo 672
Tinto 660
» de las Yeguas
655
Rionero 565
Riosz 340
Riposto 580
Riszánó 100
Rithymna 403
Rivarolo 484
Rivevolo 461
Rivoles 433
Rivoli 458, 461
Rizzuto 417, 530
Robbio 461
Roca 613, 728
Rocca
dell'Argentera
Rocca
»
445
Rocca
536
Rocca
525
Rocca

431
del Mat 431
Melone 433,
Monfina 535,
di Papa 508,
Tagliata 505

Roccia di Banchi
434
Roche Michel 433
Rodoszto 254, 283
Rogaticza 130
Rogliano 535
Rogo 60
Rogoszna 295
Rója 430
Róma 419 és kk.
516 és kk.
Romanija - Planina
117, 129
Roncesvalles
689,
703
Ronciglione 526
Ronda 669
Rondinaja 486
Rosas 617, 697
Rossano 533, 565
Rosztok 91
Rota 665
Rotondella 536
Rovigo 450. 467,
469
Rozalita 212, 213
Roze 104
Rtány 172, 199
Rubico 452, 479
Rudopa 243
Rudnik 170, 191,
199
Ruideva 635
luján 174, 246
Ruméliasz 834, 350
Rumija 160
Rumili-Hisszár 280
»
Eavak 281
Ruphia 362, 367,
368
Russze 236
Ruszcsuk 218, 236
Ruszicza 218
Ruvo 513
Rzav 169

Sagro Eremo 498
Saguntum 616, 679
Sajambre 710
Sala Gonsilina 562
Salamanca 630, 634
640, 717
Salandrella 539
Salas 715
Salerno 530; 538,
559, 603
Salina 594
SalmydeSszosz 282
Salo 466
Salona 430
Salso 572, 581
Salto 506, 512
Saluzzo 431, 432,
445, 460
Salvaterra 713, 727
Samácz 129
Samolaco 443
SanAnasztaszia 556
» Andres 697
» Antonio
580,
681

San Oalogero 578
» Carlos 665, 692
Cataldo 582
» Christobal 652
» Cipriano 582
» Domino 563
» Eremo 563
» Felipe 507
» Fernando 665
» Fiorenzo 600
» Germano 535,
561
San Giorgio 552
» Giovanni 438,
552, 565
San Giuliano 488
» Giuseppe 556
> Uidefonso 629,
642
San Jago de Compostella 715
San Juan 689, 690
» Julia 700
Sabácz 196
Sabadell 697
» Lorenzo 627
Sabato 562
» Lourenço 739
Sabbioncello 77, 97
Luis 665
Sabkhána 245
» Marino 477
Sábor 727
» Martino
450,
Sacco 510
460, 549, 578,
Sada 715
697, 709
Sado 527
San Miniato 497
Sagone 600
» Nicolo 563,570
Ságra 670, 672
» Pedro 642, 664
Sagres 727, 741
665, 691

San Pier 484
» Pietro 98, 591,
595
San Remo 480, 484
» Roque 666
» Salvatore 579
» Sebastiano 556,
703, 706, 707
San Severo 563
» Sisto 538
» Stefano
104,
264, 489
Sangonera 670,674,
677
Sangro 511, 530,
538
Sanguinetto 510
Saulucar 654 és kk.
664
Sans 697
Santa Agata 562
» Autioco 591
» Clara
707,
738
Santa Croce 535
Cruz 631
» Fé 669
» Lucia
577,
725
Santa Maria 416,
529, 684
Santa Maura 386
» Pau 690
Santander 706,708,
709, 710, 714
Santangelo 546
Santárem 726, 733
Santany 683, 685
Santerno 447
Santiago 715, 716
Santiponce 662
Santona 714
Santurce 707
Sâo Braz de Aportel 741
Sao Domingos 735
> Jäo da Foz 737
» Juüao 739
» Martinho 728
Sár-Dagh 43, 198,
» 243, 246
Sára-Planina 246,
247
Sarandekklisiae2 6 3
Sarca 446
Sardinero 714
Saria 446
Sárkői 200
Sarno 538, 562

Sarrantes 707
Sarria 697
Sarténé 597, 601
Sarzaua 485, 500
Sassalbo 486
Sassari 590 ós kk.
595
Sassière 433
Sassuolo 438, 475
Sász tó 160
Savena 474
Saviano 562
Saviglano 460
Savio 452
Savnike 159
Savona 431, 484
Savone 534
Savranche 433, 434
Savuto 553
Scafati 559
Scaletta 511
Sciacca 573, 582
Scicli 581
Scilla 534, 537, 565
Scorzarola 446
Seri via 447
Scurzola 562
Scutari 305
Secchia 447, 475
Secondigliano 561
Segesta 578
Segni 526
Segorbé 679
Segovia 629, 642
717
Segre 687,688, 690,
692
Segura 630, 648,
670 és k.
Segusium 461
Seixal 740
Sele 538, 559
Selin 174
Sella 712
Semendria 193
Senio 447
Seo de Urguel 688,
698, 700
Sepa 119
Sepacska Ada 197
Sequillo 640
Serchio 486, 489,
490
Serdica 241
Serena 636
Sergio 93
Sermione 441
Serpa 74u
Serpis 678

Serra da Estrella Sierra de Aracena Sierra de
Gador
725
632,726
651, 659
de Aralar
Serra d'Ivrea 439
de Gate 630,
» deLousao725
701, 703
634, 651,726
» de Portalegre
de Aroche
» do Gerez 725
726 1
632,726
» Grandola 727
» deSäoMamede Arrabida
»
de Gredos
de 726
63C
726
Serravalle 451, 511
de
Aylion
de GuadaSerravalles 505
635
lupe 633
Serravezza 500
de Bazá 649
de Guadarde Beimez
Serruccia 530
rama
626,
Sesia 446, 461
632
629, 643
Sessa 560
de Bermeja
de
Guara
Sestri 484, 485
652
689
Sestro Calende 446
de Boumort
de
Gudar
690
Setia 526
671, 691
de Burguesa
Sette Castelli 76
de Isar 692,
682
709
Sette Fratelli 590
de las Gade Jabaleuz
Setúbal 726, 728,
651
734,stb.
bras 671
da Cabreide Jarana
Sevilla 617, 618,
ra 725
651
655, 657 és kk.
Sezze 526
Cabrera 651
de Jistredo
Sibilla 504
de la Carba
711
711
de LorenzaSibosicza 119
Siderno 565
de Cádi688,
na 711
Siena 501
690
de Lucena
Caldeirao
651
Siero 715
Sierra (Sa ) do Aire
717
deLujar652
de Cazorla
740
del Madre
de Albarra649, 653
628
Cebollera628
cin 630
Madrona
de Alcaraz
Contraviesa
632
631
652
Magina 651
de Alcazár
de Cordoba
de Malhao
632
648, 670
727
del Crevilde Alcubide
Marao
lente 671
erre 689
725
de Aledua
de Cucalon
de
Maria
671
690
649, 670
de Alfodia
de
Culebra
Martes 671
711
682
deMeira7ll
de Algairen
de DemandelasMesas
691
da 627
726
de Albamá
de Durango
de Mezquita
652
702
727
Albamilla
de Espadan
de Mijas 652
651
671
delMoncayo
de Almaden
de Espina
628,691
632
671
de MonchiAlmagrera
de Espinhaço
que 727
670
de Cao 727
de Monsen
691
Almenara
de Espuna
670
670
Morena626,
Almijára
de las Es631, 648,sk.
652
Nevada 614,
tancias 649
de Anuar
de los filab615, 630, sk.
651
de Ossa 726
res 649, 651

763

NÉVMUTATÓ.
Sierra

Farapanda Silla 682
Szaoke 288
Sphragia 378
651
Silla del Moro 669 Spiaggia 548
Sapienza 366
los Pedro- Sillario 447
Spics (Spizza) 104, Szarambey 252
ches 632
Silves 641
105
Szarantoporosz 345
de Peiïa 689 Simancas 641
Spigo 532
Szaromata 333
de Peùa de Simeto (Simaethus) Spinazzola 563
Szaroni 355
Francia 630
568,
571, 572, Split 86
Szaszlü 252
del Pico 635
580
Spoletó 511, 527
Szatiszta 296
de Pila 671 Simplon 461
Squillace 417, 530", Szcheria 283
Pinár 652
Sines 728, 740
565
Szchinar 389
del
Pozo Singidon 190
Stabiae 537, 553
Szchiza 366
649, 653
Sinigaglia 528
Stagno 77, 96, 97
Szchoinosz 360, 372
de Priego Sinjskopolje 89
Starizadar 81
Szebeniko 74, 76,
651
Sinno 533, 539
Stit 126
83
de Ranado- Sinuessa 560
Stona 442
Szedd-el-Rahr 285
iro 711
Sip 196
Stromboli 537, 582, Szehinásza 398
de
Ronda Sipka 212, 213, 214
Szelanik 289
583
652
331
Strymon 214
Szelemvria 283
de
Rosas Sipontum 563
Sturi 430, 431,432, Szelinusz 362, 582
69.1
Siracusa 573, 580
445 s. k.
Szelve 74
Sagra 649 Sithonia 245
Szel vi 213, 240
Subiaco 505, 525
Sal vada 701 Skodra 84
Succi 253
Szelvidzse 290
de San Ped- Skomius 214
Szemeni 292, 293
Succhivo 546
ro 633
Sueca 678
Skoplye 291
296
de San Vi- Skultenia 429
Szendrő 193
Sugana 450
cente 630
Sobrarbé 689
Szenia 64
Suganlik 238
de Sant Just Solferino 458, 466 Suica 126
Szent Anna 687
691
» Antal 330
Sóller 682
Sumadia 170
» Athanasziusz
de
Santo Solmona (Sulmo)
Sumla 233, 239
Domingo 689
529
388
Superga 460
de los San- Solofra 562
Susa 431, 445, 458,
» Bernát 432,
Somiedo 710
tos 632
433, 436
461
de Satinas Somma 554, 555, Sutri 526
Szent Dénes 287
» Gotthard 429
Sybaris 565
671
556
de Segura Sommorrostro 702 Szaeta 368
» György 338,
649
Somosiera 629, 635 Szakar 169, 197,
360
» Ilyes 338,333,
209, 362
de Taibilla Son 715
Szalamisz 355, 358 363,393,370,387,
670
Sondrio 465
397, 594
de Tejeda Sophiaditikosz 345 Szalamone 401
652
Sopuerta 702
Szalamvria
297, Szent Iréné" 398
deTolox652 Sora 530, 561
331, 334, 335
» Márk 100
» Miklós 172,
Szalemi 582
de
Tudia Soratte 512
213
632
Soria 628, 633, 642 Szalkova 247
Szalona 76, 85, 350
Vincze 613,
Valdemeca
717
Szalonik 245, 250,
727, 741
671
Soriano 526
289
de
Vicor Sorrento 417, 530,
Szepiae 332
691
556
Szamakov 214,215, Szerajevo 127
217, 219, 241
Szerapisz 547
de Virgen Sorsona 690
Szamaria 400
Szeresz 244, 245,
691
Spaccaforno 581
251, 288
de Teguas Spalato 86
Szamarina248,297,
Szeripbosz 396
652
307
Spallanza 437
Sieve 487, 489
Spárta (Sparti) 364, Szamosz 388
Szervia 290
365, 480
Szamöthrake 207, Szesztrosz 284
Sign 89
Szevlijevo 240
Signia 526
288
Spartivento 530,591
Siguenza 628, 635 Spello 527, 528
Szana 116, 120
Szibenik 59
Sil 711, 712, 714
Szidero 401
Spezia
417, 478, Szanczi Berdo 59
Szanszkjmoszt 125 Szikinosz 397
Sila 533, 5 '8
479, 485
Silaro 562
Sziküon 360, 371,
Szantameri 361
Spbakia 403
Silé 45, 474
Szantorin 398
Sphakteria'378
376
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Szilisztria 237
Szilivri 253, 283
Sziuiopetra 287
Szimplegádok 282
Szinána 381
Szingusz 287
Sziny 59, 89
Sziuyava-Planina
159
Szipheno 396
Sziszebolu 262
Sziszek 196
Sziszicz 104
Szisztov 236
Szithonia 286
Szitia 401
Szitnicza 198, 246,
250, 295
Szkamander 285
Szkarda 74
Szkardona 84
Szkardusz 246
Szkender - Vakuf
126
Szkiathosz 391
Szkipiaesza 368
Szkit 217, 235
Szkodra 156, 160,
171, 305
Szkollisz 361
Szkopelosz 391
Szkoplje 126, 247,
250
Szkoposz 389
Szkotussza 349
Szkrapecs 169
Szkripu 351
Szkroponeri 343
Szkuuihi 229, 293,
296
Szkutari 275
Szküli 370, 375
Szkürosz 391
Szlakucsa 215, 216
Szlano 60, 96
Szlarin 74, 76
Szlivno 211, 213,
214,252, 262
Szmarlina 367
Szmederovo 193
Szinerdán Bara 197
Szmerna 362
Szmolika 248, 297
Sznicsnik 248
Sznyesnicza 60, 92
Szófia 214, 218, 233
241, 252
Szokol 168.169,197
Szóli 130

Sztrophadesz 390
Sztruga 249, 290
Sztruma 214, 218,
243,245, 251, 286,
288
Sztrumicza 245,251
Sztubcsanicza 129
Sztubnya 130
Sztudena 117
Sztudenicza 198
Sztura 394
Sztümphalosz 368,
Spezza 375, 276
371
Szphakia 400
Sztüx 361
Szphakteria 366
Szubor 170
Szpics 104
Szucha-Planina 173
Sportovuni 339
Szucsuracz 85
Szprecsa 119, 130
Szuda 401
Szpucs 164, 166
Szrebernik 120,130 Szukova 175. 217,
Szredecz 241
118
Szredicza 120
Szüli 297
Szredna 211, 252, Szulu-Derbend 252
253
Szüllaka 396
Sztabnya 119
Szunion 337, 358
8ztagno 92
Szupli 359
Staliméné 288
Szüra 395
Sztamatomül. 345 Szürakuza 368, 580
Sztambul 239
Szusicza 128, 161,
Sztanimak 262
261
Sztapodie 395
Szuszvid 59
SztáraBéka 214
Szutomore 105
Sztarácz 159
Szutorina 92, 99,
Sztári 198
100
Sztavor 158
Szuturman 159
Sztavrion 358
8zutvara 104
Sztavrosz 4öl
Szut-yeszka Flanina
Sztenía 280
116,118
Sztenon 345
Szuva-Planina 200
Szterbacz 171
Szveti Berdo 58
Sztiplye 291
» Ilia 60
Sztirovnik 157
» Jura 59, 85
Szto 159
» Nicola 172,
Sztobi 250
206, 213
Sztoborja 117, 130 Szvilaja-Planina 59
Sztobrecz 90
Szvilajnacz 199
Sztol 172, 174, 198 Szvinyar 125
Sztolacz 131
Szvirina 249, 296
Sztolivo 100, 102
Szvrljicsk 173
Sztolovi 174, 211,
235
Szton 97
Tábor hegy 545,
546
Sztratiotiki 357
Sztraton 351
Tachino 244, 251
286
Sztrazsicze 158
Tachtália 195
Bztréma 252
Tacina 533, 534
Sztretto 75
Tacul 435
Sztrigl 240
Tadino 5 28
Sztrivali 300
I Taenaron 364
Sztrongülon 396
Szolim 289
Szolin 85
Szólta 88, 98
Szonszki Bat 98
Szophaditikosz 345
Szopot 211
Szösze polisz 262
Szpáda 401
Szpagia 266
Spercheiosz 333,
343

Tafalla 708
Tagliacozzo 662
Tagliamento 450
Tajo (Tagus) 614,
624, 626, 628, 633
és kk.
Tajos Altos 650
Tajuna 628, 635
Takovo 170, 199
Talant* 358
Talanti 333, 350
Talavera 634, 637,
647
Taléfre 435
Tambre 712
Támega 725, 727.
729, 737
Tanagra 351
Tanaro 430, 431,
437, 447, 461
Taormína 579
Taphia 386
TaphiasBZOsz 334
Tara 118, 159, 160
Tarabos 160
Taranto
(Tarent)
529, 564
Tarasona 694
Tarazona 700
Tarifa 613, 652,666
Tarnovicza 131
Taro 447
Tarragona (Tarraco) 617, 697. 716
718
Tarraso 697
Tartaro 59, 449,
450
Tartessus 616
Tas Majdan 192
Taslidse 131
Tatár - Pazárdsik
244, 261
Taugetosz 362,363,
365,370,380, 381
Tauste 692, 693
Tavarola 596
Tavignano 597,598
Tavira 740
Távolára 593
Teano 561
Teate 529
Tebbia 510
Tech 688
Tedianus 660
Tegea367,369,371,
372,381
Teix 682
jTejeda 652

Tejo 634, 726éflkk. Thessaloniké 289
Traszte 103
Tophané 275
Thiaki 382, 387
738, 740
Travna 240
Topino 511, 527
Thira 398, 399
Tekie 196
Travuni 65
Topla 98
Tekir-Dagh 254, Thirasia 398
Trebaszin 297
Toplicza 174
Thomar 740
283
Trebbia 447, 461,
Topola 170, 250
Thronion 350
Teleno 711
476
Topoliasz 342, 343
Thurii 565
Tellina 446
Topolnicza 252,(253 Trebevics 128
Tempe 215, 345,346 Thüamosz 339
Topolovicza 217
Trebinye 96, 132
Thyamisz 294
Tempio 596, 669
Topsicspolje 119
Trebiaat 120
Temszka 173, 211, Tiberis 487, 490, Toráno 512
Trebisnyicza 118,
Torcal 652
218
132
503, 511
Torce.Ho 474
Tibi 674
Tenda 447, 478
Trevoluni 337
Toricella 528
Tibur 525
Teodo 100, 104
Tremiti 97, 533,
Ticino 443,446, 466 Torino 459
Tepelen 297, 307
563
Tierra de Campos Tormes 629, 638, Trentola 581
Ter 690, 691, 693
Teramo 529, 603
Treazka247, 250
640
636
Tergovisk 173
Treszkavicza 116,
Toro 640
Tietar 630, 634
Terlicci 563
120
Torone 287
Tignarossza 73
Termini 572, 578
Tőrre d'Amiterno Treton 360, 373
Tilurius 60
Terminillo 531
Trevelez 650
562
Timok (Timacus)
Termoli 563
172, 173, 201, 211 Tőrre del Annunzi Treviglio 464
Tern 217
Treviso 474
Tina 709
ata 552, 553
Terni 527
Tinea 430
Tőrre de Oervedo Tri Osuki 172
Terracina 514, 525, Tineo 715
Triadicza 261
710
526
Tino (Tinosz) 395, Tőrre del Greco Tricario 565
Trichonitisz 340
485
552, 553
Terranova581,594,
Tinto 632, 656, 664 T orre Maggiore 505 Trient 434, 435
596
» del Moncorvo Trigino 539
Ternel 691,699,718 Tinya 119
Triglav 169
634
Tirana 307
Tesány 129
j Tőrre di Ponte 538 Trikala 344, 376,
Tirkhala 349
Tesain 446
377
Tirnovo 214, 239, [ Torrente de Pareis
Tet 687
Trikeria 376
682
347, 349
Teteven 211, 213,
Torres vedras 734, Trikheri 332
Tirso 590, 591
218, 240
Trinakria 567
740
Tetica di Bacáres Tirünsz 371, 395
Tripergola 537, 547
649
j Tiszaeon orosz 332 Tortoli 596
TripoliczaS69,372,
Tortone 461
Tetovo 246, 250, |Tiszno 75
381
Tort osa 890, 692,
Tiszovacz 126
291
Trivento 563
698
Tetradzsi 362, 365 Titano 477
Trocadero 665
Tosa 441
•Titaresziosz 331,
Tevére 511
Tosal des Escanad. Troezen 370, 371,
345
Teverone 487, 512,
375
525
Titaron 331
| 677
Trogir 84
Toscolano 466
Tharrosz 591, 595 Titius 660
Trója 563
Totana 677
Tivoli 512, 525
Thaumakoi 349
Trojan 240
Totorkan 237
Tocia 441, 442
Thaumakosz 347
Trojanova Vrata
Tour 435'
Thaszosz 251, 287, Toce 461 ,
253
Toledo (Toletum) Tovarnioza 59
288
Tronto 529
617 és kk. 633 és Traetto 560
Theba (Thiva) 343,
Tropea 565
Trafalgar 652
351
kk.
Tragurium (Trau) Trophia 343
Tolentino 529
Thegamusa 366
Trsztino 96
64, 76, 84
Tolero 510
Theodia 400, 401
Trujillo 648
Traján kapu 253
Theodosins r éve2 6 5 Tolfa 507
Trumesszosz 336
Trampal 630
Tolmezzo 474
Therapia 280
Truszina 117
Tolosa 703,706,708 Trani 563
Therma 289
Tszimova 380
Trania 581
Tolox 652
Thermia 395, 396
Tûa 727, 229, 737
Transmarisca 237
Tomaricza 296
Therm on 351
Tudela 692, 708
Thermopülai 333, Tomarosz 297, 298 Trapani 573, 582
Tümphraesztosz
Trapezona 370
Tomor 296
343, 393
Tras la Sierra 630
333
Tonisus 212, 252
Theapiae 351
Trasimeno 510, 528 Tundsa212, 552,253
Topcsider 193
.Thespios 343

Viareggio 491, .500
Valbom 737
Veles 247, 250
Vicenza 438, 450,
Velesztino 349
Valdasus 118
468
Velez Bianco 667
Valdeon 710
» Málaga 667
Vich 693, 697
Valdepennas 647
» Planinia 131 Vico 509
Valderadney 637
» Rubio 667
Vico Equense 557
Valdes 715
Velezse 291
Vics 248
Valdieri 430, 460
Velia 560
Viczi 296
Valdoniello 598
Velika Liszna 91
Vid 218, 235, 23C
Valenca 736
Valencia 616 és kk. Velino 506, 512, Viddo 77
527
Vidin 23 3
631, 670 és kk.
Vidusa 117, 131
Velki Csernopacz
Valenza 461
Vierzo 712
59
Valetta 586
Vieste 416, 563
Velki Szibenik 59
Valjevo 169,197
Vietri sul Mare 559
Valladolid627,629, Velles 117
640, 643, 709, 716 Velletri 508, 525, Vignemale 688
Vigo 713, 715
Valle Caudina 531
526
Villa Conde 736
Velukbi 333
Spizza 105
Villa Real 679, 733,
Velyak 120
Valmaseda 702
737
Venasque 688
TJádi-el-Abiád 673 Valombroso 486
Vencsácz 170
Uádi-al-Kebir 653 Valón 293
Villa velha 727
Venetikon 366
Ubaye 431
Valona 306
» Vi»oza 740
Véni 434
Ubbio 511
Valtosz 340
Villalba 715
Venosa 565
Ubeda 653, 660
Valverde 664
Villafranca 450,468
Venta de Bános 640 Villaharta 637
Udine 474
Vara 489
Ugar 120
Varaita 432, 445, Venta de Cardenaa Villajoyosa 672,678
631
Ukrina 118, 129
Villanova de Gaya
458
Ulbo 74
737
Varallo 461
Ventotiene 561
Uljan 74
Varasszova 334
Ventrok 249, 296
Villanova de MilUljora 306
Varczar-Vakuf 126 Vera 630, 651, 667
fontes 740
Ulla 712
Vardar 158, 245, Verbano 440
Villanova de TorUlok 131
Verbász 118, 119
246, 250
timáo 741
Ulovo 92
Verbicaro 533
Vardar-ZeleznaVillarubia 635
Una 118, 120
Verbicza mala 59
Villaviciosa 714
Vrata 250
Unacz 120
Villena 678
Varduszia 333, 339 Verbina Planina
Urbánus 118
217
Villuercas 633
Vares 130, 613
Urbino 528
Viminacium
171,
Varese 440,465,478 Vercelli 431
Urbion 628, 333 Várna 233, 238
Verdoyonta 710
194
Ver gar a 708
Vartholomin 369
692
Vinadio 430, 458
Vaskapu 196, 214 Vergoracz 60, 91
Urgel 690
Vinalapo 672, 678
Verbovi-Pocsarácz Vinaroz 674, 679
215
Usica (TJzsicza) 169
159
Vasto 528, 563
Vincsa 193
197
Vasziládi szig. 340 Vtrila-Planina 214, Vinodol460
Ü8tica 584
217
350
Viósza 248, 292,
Uszora 110
297
Vaszilikon 376, 394 Verlikka 59, 89
Utrera 658, 664

Turia 673, 699
Turin 429, 430, 431
459
Turkovilia 349
Turkovuni 338,354
Turla 247
Turnu- Mogureli
236
T urnu-Szeverin 19 6
Turtovuna 368
Turuel 614
Tusculum 508
Tusevicza 236
Tutrakan 237
Tuy 713, 715
Tuzla 130
Tzia 395
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Vaszilova-Planina
218
Vathi 352, 387
Vaticano 530
Vazilicza 248, 298
Veglia 56
Veji 490
Vei a Greda 99
Vacarica 738
Velatosz 296
Val del Bove 569
» Camonica 436 Vele-Gozedarnik
212
» del Drago 538
» Tellina 436, Velebit 58
446, 462
Velencze 418, 444
Vál 403
451, 469

Utus 218
Üsküb 246,247,250
251, 291
Üszküdar 280
Uzunköprü 252,264

Vermacs 103
Veroli 526
Verona 437, 458,
467
Verria248,250,290
Versa-Glava 213
Verska-Csuka 172
Veternicza 174
Vetralla 526
Vetrena 252
Vetulonia 490
Vezúv 530,536,554
Vianna do Castello
733, 736

Virbazar 164
Virga 709
Visegrád 130
Viso 429
Visz 29
Viszk 217
Viszkája 616, 618,
687, 700 s k.
Viszkardo 338
Viszocsnik 129
Viszoka 129
Viszoko Verch 59
Viszovacz 84
! Visztricza 248, 249

Viterbo 526
Vitéz hegy 60, 117,
129
Vitolje 126
Vitoria 703, 708
Vitos 42, 214, 215
Vittovia 581
Vitturi 85
Viu 433
Vivara 545
Vivero 715
Viverona 440
Viza 263
Vizén 733, 737
Vizitor 159
Vizzini 581
Vlasics 117
Vlazina 173, 174,
245
Vodena 215, 251,
290
Voghera 461
Voidia 361, 376
Vojnik 200
Vojusza 293
Volcanello 583
Volcano 582, 583
Volgaro 288
Volo 41, 349, 350
Volosí 332, 333
Voltéra (volaterrae)
490,501
Voltri 484
Voiture 531
Volturnum 560
Volujak 116
Volusztana 333

Volvicza 166
Vomano 504
Vomero 549
Vouga 727, 728
Vonicza 351
Voszticza 361, 376
Vovusza 292, 297
Vrachonia 389
Vraphori 340, 851
Vracsevsnicza 170,
199
Vracza 217, 240
Vrána 60, 81, 117,
130
Vranduk 129
Vranicza-Planina
116
Vránya 201
Vratarnicza 173
Vratnik 214
Vrulja 89
Vúcsia Lelya 120
» Lukall7,129
Vucslyak 131
Vukan 171
Vulgara 333
Vulgaria 340
Vurkano 366
Vuvo 294

Xeron orosz 393
Xeropotamosz 287,
336
Xerosz 283
Xerovuni 392
Xüli 363

Yecla 677
Yelmo de Segura
649
Yeltes 634
Yuste 630

Zachuli 376
Zadar 77
Zadorra 708
Zaffarana 576, 577
Zagora 336, 349
Zagra 262
Zagradje 105
Zahlum 121
Zajcsár 201, 235
Zakünthosz 382,389
Zamora 634, 640
Zancara 635
Zangon 248
Zanklé 579
Zannone 561
Zante 382,389
Zaptat 98
Xanthi 244
Xeragi 331,345,348 Zara 41, 76, 77, 81
Zaragoza 617, 618,
Xerakia 388
692 és kk.
Xerochorion 393
Xeromerosz
379, Zaraka 368
Zarauz 708
340

Zauno 401
Zavicza 363
Zech 116
Zeitun 41, 333, 350
Zelenikovecz 212
Zeleznicza 119
Zenicza 129
Zen tone 450
Zepcse 129
Zermanya 54, 60
Zetusa 131
Zezere 634,
725
és kk.
Zia 396
Zichna 244
Zicsa 198
Zidaco692,700,708
Ziguela 635
Zimmara 572
Zimnicza 236
Ziria 360, 368
Zselezsna-Vrata245
Zselezsnecz 250
Zselyin 198
Zsil 235
Zsupa 198
Zubcs 132, 133
Zujar 636
Zumaya 708
Zupa 101, 103, 104,
198
Zurba 400
Zűri 74
Zut 74
Zügosz 248, 297,
332, 339
Zvornik 197

TÁR*

(Budapesten, barátok-tere Athenaeum-epület.)
s általa Magyarország minden könyvkereskedésében kapbató :

Dr. Hunfalvy J. Európa államainak rövid statistikája

1 fit 80 kr.

— A magyar-osztrák monarchia rövid statistikája
2 frt.
— Ég és föld, vagyis csillagászati földrajz. A szöveg közé nyomott hetven famet
szettel
2 trt 50 kr.
— Elemi földrajz. A népiskolák számára. Második kiadás

30 k r .

— Kis földleírás. Polgári-, reál-, ipar- és felső népiskolák számára. Harmadik javí
tott kiadás
•
50 kr.
— Földrajz. A középiskolák használatára.
I. kötet. A m a g y a r k i r á l y s á g s a f ö l d k ö z i t e n g e r m e d e n c z é j e .
A z első osztály számára. Negyedik átdolgozott kiadás
80 kr.
II. kötet. E u r ó p a . (A m a g y a r k i r á l y s á g o n s d é l i
félszigeteken
k i v ű 1.) A második osztály számára. Harmadik kiadás
. . . . . . . .
80 k r .
III. kötet. Á z s i a , A f r i k a s a m a t h e m a t i k a i f ö l d r a j z e l e m e i . A
harmadik osztály számára. Második kiadás
80 kr.
I V . kötet. A u s z t r á l i a , P o l y n é z i a , A m e r i k a s a
fölfedezések
v á z l a t a . A negyedik osztály számára
80 kr.
— Hunfalvy J. A magyar birodalom természeti viszonyainak leírása. A magy. tud.
Akadémia megbizásából. Három (igen erős) kötet
, . . . . 12 frt.
Bernátli Géza. Keletázsiai utazás

1 frt 50 kr.

Boccardo Jerom. A föld és fokozatos meghódítása. A földrajz és kereskedelem
története, huszonegy előadásban. Olasz eredetiből a szerző beleegyezésével magyarra
fordította Dunyov István ezredes
2 frt 50 kr.
Böhm Lénárt. Bél-Magyarország vagy az úgynevezett B á n s á g külön történelme.
Két nagy kötet
4 frt.
Greguss Gyula. Közönséges természettan a mivelt rendek szükségeihez alkalmazva.
Magyar hölgyek dijával az Akadémia által jutalmazott pályamunka. 98 f a 
metszettel
1 ft 60 kr.
— Természettani földrajz. A mivelt rendek szükségeihez alkalmazva. Magyar hölgyek
dijával az Akadémia által jutalmazott pályamunka. (9 díszes, kőnyomatu, színezett
földabrosszal)

2 frt 80 kr.

Kállay Béni. Olcsó vidéki vasutak Magyarországon

i frt 20 ki\

Keleti K. A gyakorlati statistika kézikönyve

2 frt 50 kr.

Láner F. A statistika elmélete vázlatban. Bevezetésül a statistika gyakorlati részének
kellő felfoghatására

40 kr.

Márkus István. Törökországi képek

2 frt 50 k r .

Urházy György. Keleti képek. (Utazási leírások)

1 frt 40 kr.

Váinhéry Armin közép-ázsiai utazása, melyet a Magyar Tudományos Akadémia meg
bizásából 1863-ban T e h e r á n b ó 1 a T u r k m a n s i v a t a g o n át, a K a s p i
t e n g e r k e l e t i p a r t j á n K h i v á b a, B ó k b a r á b a és S z a m á r k a n ( I b a
tett és leirt. Második javított és bővített kiadás. Kilencz képpel . . .
3 frt 50 kr.
Budapest, 1 8 8 3 . A z A t l n

