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A címbéli idézet Véber Károlytól való, aki a Magyarország és Erdély eredeti 
képekben (1856-1864) c. háromkötetes könyv hasonmás kiadásának (1987) 
szövegéhez írt értékelő ismertetőt Hunfalvy János életéről és tudományos 
tevékenységéről. Valamivel korábban földrajzilag avatottabb és részletesebb 
méltatást készített Szabó József (1980) a földrajz első hazai egyetemi tanáráról. 
E két munka megállapításainak nagyobb részét fölösleges újra leírni. Néhány 
esetben azonban, akár azokat egészítem ki, akár eltérő véleményemet 
fogalmazom meg, szükségképpen megismétlem néhányukat.

Hunfalvy földrajztudományi munkásságának értékelésekor két alapvető 
szempontot szükséges figyelembe venni: a külhoni és a hazai földtudományok, 
főleg a földrajz fejlettségét. Vagyis mit tudhatott maga mögött az 1860-1880-as 
években az európai és -  ezen belül -  a magyarországi földrajztudomány? S 
ebben mit a leíró földrajzból!?

Mindezek megvilágításához a XVI. századig kell visszatekintenünk. 
Magyarország első leíró földrajzát -  Anonymus Gestája (XII-XIII. sz. fordulója) 
után -  Bonfini (1434-1502), majd Oláh Miklós (1493-1568) írta meg (1536) 
történeti munkájában. Bonfini könyvét még a XVI. században magyarra 
fogalmazta át Heltai Gáspár (megjelent 1575-ben). Ugyanebben az évszázadban 
rajzolta meg Magyarország teljes térképét Lázár deák, Bakócz Tamás, 
esztergomi érsek tudós titkára (1528). Ugyancsak az 1500-as években készített 
leírást Magyarország csodálatos hegyeiről és vizeiről Wemher György (Georg 
Wemher) szepesi (selmeci) bányagróf (1542).

A földrajz két alapágának szétválása Magyarországon először a 
késmárki cipszer Frőlich Dávid (Dávid Frölich) Medulla Geographiae c. 
munkájában (1638) történik meg. Ő az első, aki bejálja a királyi Magyarország, 
valamint Erdély javát, leírja természet- és társadalomföldrajzi tapasztalatait, s 
azokból következtetéseket von le. Tudása és említett könyve -  A földrajz veleje
-  magas színvonalát bizonyítja, hogy a MedulláoóX Franciaországban és 
Németalföldön is tanítottak!
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A török kiűzése után a Magyarországot leíró földrajznak főleg 
társadalomföldrajzi ága fejlődik, főként Bél Mátyás (1684—1749) révén. A 
XVIII. sz. derekán a hazai földrajztudomány első teljes magyar nyelvű könyve is 
napvilágot lát: Bertalanfy Pál (1706-1763) a Világnak két rend-béli rövid 
isméretá. (1757) adja (általános természeti, ill. leíró társadalomföldrajz; Hevesi 
A. 1974). A XVIII-XIX. sz. fordulóján a hazai fölvilágosodás újra az európai 
élvonalba emeli a magyarországi földrajztudomány általános természetföldrajzi 
részét. Mitterpacher Pál (1734-1814), Kászonújfalvi Szabó János (1767-1858), 
Varga Márton (1766-1818) és Katona Mihály (1764—1822) nemcsak ismeri és 
használja a földtudományok legújabb külhoni eredményeit, hanem folyóvizekre 
vonatkozó megfigyeléseivel korát félévszázaddal!) megelőzve egészíti ki azokat 
(Székely A. 1971; Hevesi A. 1976). Hasonlóan magas színvonalon készíti el 
Vályi András (1764-1801) Magyarország település és táj szerinti leírását.

A hazai földrajztudomány XVIII-XIX. sz. fordulójáról való csúcs
teljesítményei időben csaknem egybeesnek a földtudományok egyes ágainak 
önállósulásával. E folyamatnak itthon is vannak kiváló képviselői: Korabinszky 
János (1740-1811), Görög Demeter (1760-1833), Kitaibel Pál (1757-1817), 
Lipszky János (1766-1826), Vass Imre (1795-1863), Berde Áron (1819-1892), 
Fényes Elek (1807-1876). Ugyanekkor neves külhoni földtudósok is jelentős 
munkákat tesznek közzé Magyarországról (Townson, R. 1797; Beudant, F. S. 
1822). Az utódtudományok eredményeinek természetföldrajzi összegzését német 
földön és európai (»„világ”) érvénnyel Alexander Humboldt (1763-1859) végzi 
el.

Magyarországon a földtudományok fejlődése és elkülönülése az 1830-as 
évektől meglassul. A reformkorban, úgy tűnik, mással foglalkozott tudósaink 
java. S méginkább így volt ez az 1848/49-es forradalom és szabadságharc, majd 
az önkényuralom 1850-es évekre eső szakaszában. Az összegzés pedig 
méginkább késett.

A leíró társadalomföldrajz hazai eredményeit Fényes Elek foglalja egybe 
(1836-1840, 1847, 1851-1852). A természetföldrajzi összegzés azonban 1863- 
ig várat magára. Bár az önállósuló utódtudományoknak már itthon is olyan 
kiváló művelői vannak mint Szabó József (1822-1894), Kovács Gyula (1815- 
1873), Kubinyi Ferenc (1796-1874), Fridvalszky Imre (1799-1870), Petényi 
Salamon (1799-1870), Hantken Miksa (1821-1892), azonban „Nem 
mutathatunk fel magyar földirati munkát, mely a hazánk földisméjének (...) 
eredményeit egybefoglalta volna.” (Hunfalvy J. 1863, 31. o.) Tény, hogy 
Magyarország természeti adottságainak bemutatása a XIX. sz. közepéig alig 
több a Bertalanfy Pál könyvében (1757) olvashatónál.

Az alábbiakban Hunfalvy János két legfontosabb műve A magyar 
birodalom természeti viszonyainak leírása (1863-1865) és az Egyetemes 
földrajz (1884-1886) áttekintésével kísérlem meg bemutatni a szerző
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földrajztudományi jelentőségét. A szűkre szabott terjedelem miatt az előbbinek 
főként az első és második, az utóbbinak I. kötetét elemzem.

Mint tudjuk, Hunfalvy János földrajzból egyetemi vagy főiskolai szinten 
oklevelet sohasem szerzett. A közelmúltban (1987) hasonmás kiadásban 
megjelent Magyarország és Erdély eredeti képekben I-III. (1855-1860) azonban 
jó előgyakorlat volt számára a földrajztudomány felé. A Ludwig Rochbock 
(?-?)* igényes acélmetszeteivel gazdagon szemléltetett kötetek magas színvonalú 
és élvezetes helytörténeti és főleg helyföldrajzi leírásaiból már szinte 
törvényszerűen következik Hunfalvy János első igazi és máig fontos 
földtudományi munkája, A magyar birodalom természeti viszonyainak leírása I -
III. (1863-1865).

E háromkötetes munka jelentősége az alábbiak szerint összegezhető.

1. Hiánypótló mű. Ez ugyan nem a szerző érdeme, de ha nem írja meg, ez is -  
éppúgy, mint a földrajz első hazai tanszékének megalapítása -  az utódokra 
marad, tehát kisebbeket tudtak volna előrelépni. Hunfalvy „A magyar 
földrajz egyre súlyosbodó adósságát (...) törlesztetté'. (Szabó J. 1980)

2. E munka első kötetében Hunfalvy elsőként kísérli meg a magyar birodalom 
földtudományi megismerésének fölvázolását (Hazánk ismerete fejlődésének 
vázlata, I. köt. 1-32. o.) és a megismerésben megismertetésben részt vállaló 
szerzők írásainak értékelését. Bátran állíthatjuk, hogy ezzel a mintegy 30 
oldallal a hazai földtudomány-történetet teremtette meg.

3. Rövid, de külön fejezetet szán fölhasznált forrásainak és segédeszközeinek 
ismertetésére (32-33. o.). S itt olvashatók alábbi, szószerinti idézést 
érdemlő mondatai: „Szabad talán a két magyar hazában tett saját 
utazásaimat is megemlíteni, s elmondani, hogy a Tátra magas csúcsain, a 
Lomniczin, Nagyszálokin s a Tengerszem csúcsán álltam, hogy a dunántúli 
vidéket a Kismarton felett emelkedő Naphegyről s a kőszegi hegyekről 
láttam; továbbá ott jártam az Al-Duna szorosában s megmásztam a Mehádia 
felett emelkedő Damoglettet, bejártam a Verestoronyi és Törcsvári 
szorosokat, megmásztam a brassói Czenket, bámultam a Királyhegyet és 
Bucsecset, láttam Háromszék, Gyergyó, Udvarhely gyönyörű vidékeit s 
megfordultam a Maros, Szamos és Tisza mellékein, Munkács térségein és 
hegyein és a Vereckei Szorosban is. Szóval megfordultam hazánk 
legészakibb és legdélibb, legnyugatibb és legkeletibb pontjain, s utazási 
jegyzeteim legalább annyit használtak nekem, hogy mások tudósításait 
jobban megértsem. ”

*

Sem születése, sem halála évét nem ismerjük pontosan.
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4. Összegyűjti és táblázatszerűen közzéteszi 22 000 magyar- és horvátországi 
„hely” (falu, város, épület, magassági pont) szélességi és Ferro-tól 
számított, másodpercre pontos hosszúsági értékeit; 529 „hely” hosszúsági 
helyzetét Budához viszonyítva is megadja. A mai olvasó számára ez szinte 
fölöslegesnek tűnik, ám 1863-ban a nagyközönség kezében a Magyar 
Szentkorona országairól elkészült pontos térképek száma még jelentéktelen!

5. Hasonlóképpen teszi közzé mintegy 10 000 „hely bécsi lábban mért 
tengerszintfölötti magasságát”. Ki kell emelni, hogy külön közli több fontos 
erdőalkotó fafaj elterjedési határának felső magassági értékét. A növényzet 
függőleges övezetességének ismertetésére csaknem minden alfejezetben 
kitér.

6. Az akkor rendelkezésre álló szakirodalmat szinte teljes egészében 
fölhasználja, a szerzők megállapításait gyakran saját tapasztalataival egészíti 
ki, esetenként mellettük vagy ellenük érvel. Valamennyi, római számmal 
jelzett részfejezet címe után lábjegyzetben pontosan megadja kinek melyik 
munkájából merített. Az 1850 után megjelent művek 120(!) szerzőtől valók. 
Többségük németül íródott, s szerzőjük német vagy osztrák. Ennek fő oka, 
hogy a szabadságharc bukása után a hazai tudományos élet megbénul, 
magyar nyelvű folyóiratok szinte nincsenek, s a horvát, szlovák, cseh és 
szerb földtudományokat művelők számára sincs sok lehetőség anyanyelven 
megjelenni.

7. Ilyen részletesen és ilyen korszerű szemlélettel a Kárpátokat és a Kárpát- 
medencét 1863-ig senki nem írta le. S ezeken belül vannak tájak, 
amelyeknek olyan alapos és részletes bemutatását magyarul azóta sem 
olvashatjuk úgy mint Hunfalvynál. (Ennek „igazolásul” lásd a később 
idézett szemelvényeket.) Szabó J. (1980) a Magyar birodalom természeti 
viszonyainak leírásé, értékelve kissé szigorúan ítéli meg Hunfalvyt a leíró 
módszer túltengése (a), természetföldrajzi táj szemléletének hiányosságai 
(b), az összehasonlítások és a lényeges földrajzi összefüggések 
bemutatásának kis száma (c-d), továbbá az oknyomozó szemlélet hiánya (e) 
miatt.

a) A három kötetben kétségtelenül a leíró módszer uralkodik, s a „pontos 
topográfiai leírást adó fejezetek” kissé a „szóban foglalt térkép” 
gondolattársítására adnak alkalmat (Szabó J. 1980). Ám 1863-65-ben, amint 
ez a föntiekből kitűnik, megfelelő mennyiségű és pontosságú, közkézen 
forgó térkép híján nem igazán lehet térkép-szövegesítésről beszélni, s a 
száraz helyrajzi (topográfia) leírás még többnyire szükséges. Tény az is,

Az ún. első katonai fömérés (1763-1785) 1:28.800-as térképei nem az érdeklődő 
közönség számára készültek, lapjait „1864-ig katonai titokként kezelték”, „1869-ig csak 
az l:144.000-es (...) Ferenc-felvétel (1807-1868) kivonatos kiadványai voltak 
közhasználatban” (Princz Gy. 1937).
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lMOASSlOXÉHÉSKir. 4C7

Fucht Frigyet az „ErdOszeti lapok" L évf. 2-dik füzetében a  
„szeposségi ktfzponti K árp itok  és azok kornyéke legjelesb fané* 
meiaok természetes tenyészeti határairól az É. Sz. 48° 30* és 49" 30' 
közOtt“ is érdekes kimutatást kOzlOtt. Eszerint a kijelölt területen 
a tenyészet legmagasabb határai kOretkezöleg szállnak lefelé:

F i o e m .  tengerfeletti mágusig
bécsi lábakban.

henye (törpe) fen y ő ........................................... £085.
, . kivétolesen a Felkai völgyben 6610.

ezirbolya f e n y ő ................................................ 6100.
, , kivételesen a Menguszfalvai és

Kis-Tarpataki völgyekben . 540G.
n y ír f a ................................................................ ...498G.
luezfenyfl (pinns pieea) . ......................4006.
kecskelfls.......................................................... 4GC8.
vörös fenyő (pinns l a r í s ) ................................ 4644.

,  ,  kivételesen......................................4926.
vörös berekenye................................................ ...4728.
juhar-jávor (neer pseadoplatanns).........................4029.
erdei fenyő (pinns sylvestris) . . . .  3903.
rezgő n y á rfa ..................................................... 8822.
b ü k k f a .......................................................... 8761.
jegenyefenyö..................................................... 3411.

,  kivételesen a Kiesora ét Holicza
hegyeken...................................... ...4089.

virágos szflfa (Ulmua excelaior) 8017.
közönséges s t í l f a ........................................... ...2835.
cseresnye.......................................................... 2716.
ternyő-tiszafa (Uxas b a c ca ts) ........................... ...2695.
csnpkátlan tölgyfa (quercns robur) . . . .  2C43.
kO iüf* .......................................................................2548.
b á n f a ................................................................2539.
Jökori járőr .........................................8589.
hamvas égerfa (betnla alsós incana) . . . .  2466.

' a ,  mint b o k o r...................................8114.
r a d i d r i f i ..................................................... 2710.
v a d a lm a ik ..................................................... 2108.
esupkás tölgyfa (qnaréos p c iu c ils ta ) - . ■ 1885.
gyertyánfa . 1888.
maagia ágerís (b. aluaalgm ) . . . . . .  1206.
isior Járőr (ae«r eaapwtris) . . . . . .  100«.



amint ezt Szabó J. (1980) szintén megemlíti, hogy az ország egyes 
térségeinek áttekintése némiképp egyhangú, egy-egy vidék jellemzése 
mindig Alakzata és tagosulata, Magasságmérések és Földtani viszonyok 
szerint történik. Az első és második kötet összterjedelme 1228 oldal, ebből, 
amint láttuk, 36 oldal tudománytörténet, kb. 206 oldalt foglalnak el a 
földrajzi helyzetre és tszf-i magasságra vonatkozó adatok. A maradék 886 
oldal java akkoriban még szükséges helyleírás, ám 102-140 oldalnyi a mai 
olvasó számára is élvezetes, változatosan, gyakorta szépen megfogalmazott 
szakszöveg (lásd a mellékelt idézeteket),

b) A természetföldrajzi tájhatárok megrajzolása ma is számos vitát támaszt. 
Szabó J. (1980) elismeri, hogy Hunfalvynál „némi előrelépés látható a 
természeti földrajzi tájbeosztás felé”, ám így folytatja: „Ez azonban még 
nem valósul meg. Hiszen a Hunfalvy-féle orográfiai egységek nagyon is 
különböző genetikájú, felépítésű tájakat foglalnak egybe, amelyeken belül 
még a domborzati különbségek is tetemesek. »A Mátra hegyláncolat« pl. a 
Börzsönytől a Bükk-kel bezárólag mai Eszaki-középhegységünk egész 
területét egyesíti. ” Igaz. De jelenlegi természetföldrajzi tájbeosztásunkban a 
Dunántúli- és az Északmagyarországi-középhegység -  mint táj -  szintén 
„nagyon is különböző genetikájú, felépítésű" hegységeket foglal magába, 
„amelyeken belül még a domborzati különbségek is tetemesek’’. Ami pedig 
a „Mátra hegy láncol a f ”-á t illeti, a XVII-XIX. században Mátra-erdőnek 
nevezték a Börzsönytől az Epeijes-Tokaj-hegységig terjedő hegyvidéket; 
amely a szerencsétlen maradék országi kényszerszemlélet miatt az Északi
középhegység elnevezést kapta, de csak alig több mint fél évszázada. 
Hunfalvy tájszemléletének átfogó helyességét mutatja, hogy a Kárpátok 
keretén belül három medencét lát: két magyarországit és egy erdélyit. Más 
kérdés, hogy a kisebbik magyarországit Pozsonyi-, a nagyobbikat Pesti
medencének nevezi, de mindkettőt medencének tekinti, amelyben 1-1 tágas 
alföld foglal helyet. A „nagy magyar medence” Ny-i részébe helyezi 
nemcsak a Mezőföldet és a Sárközt, hanem a Tolnai-, Baranyai- és Somogyi 
dombságot, a Balaton és a Velencei-tó „mélyedményét”, a Dráva és a Száva 
lapályát is. Tájszemléletének józansága jól érzékelhető a Bakony 
hegyláncolatának Alpokhoz vagy Kárpátokhoz tartozását vitató 
kérdésekben: „Mindezek csak azt mutatják, hogy általában osztályozásaink 
és csoportosításaink többé-kevésbé önkényesek, erőltetettek. Mindamellett 
az áttekinthetés szükségessé teszi a csoportosításokat, s ha ezek nagyjából a 
természeti viszonyoknak megfelelnek, helyesnek tarthatjuk anélkül, hogy 
nekik felette nagy jelentőséget kellene tulajdonítanunk. ” (II. köt. 405. o.) 

c-d)Csak részben igaz, hogy Hunfalvy nem él gyakran az összehasonlítás 
módszerével, és az összefüggések föltárására kevés gondot fordít. Remélem, 
az alább idézett példák igazolják állításomat és főként Hunfalvy Jánost.
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„...feltűnően különbözik a Tornai hegység már külső alakzatánál fogva 
más hegységektől. De belső szerkezete is nagyon sajátságos, t.i. belseje nem 
egy folytonos tömeg, de mindenféle üregek, kisebb nagyobb barlangok által 
van kiodúzva és megszakasztva. A külső vájadékok és töbörök, a víz szűke 
vagy teljes hiánya s a belső üregek és barlangok leginkább jellemzik a 
Tornai hegységet, mely e tekintetben egészen a Karst hegységhez hasonlít. 
Hazánkban e jellem a Tornai hegységen kívül különösen a Bükk és Bihar 
hegységek némely részeiben is van kifejezve.” (I. köt. 286-287. o.)

„...Az erdő felső határa s az örökös hó alsó vonala között függőleges 
távolság egy európai hegységben sem akkora mint a Magas-Tátrában. 
Ebben az erdei növényzet legfelsőbb határa fölött az örökös hó alsó vonala 
valami 3840 vagy 3340 b. lábnyira van, a svájczi Alpokban pedig a két 
vonal között függőleges távolság csak 2783 lábnyi.

Terjedelmes havasi rétek, zöldellő gyepmezők a tulajdonképi Tátra 
gerínczein és tetőin nincsenek; csak a völgyekben, némely védett felsíkon és 
csekélyebb magasságú hegyoldalakon találunk legelőket, leginkább az erdős 
öv ritkásain s a törpe fenyő környékében. Ellenben a Liptói havasokban s a 
Tátrához közvetlenül csatlakozó éjszakkeleti magas mészhegységekben a 
legmagsabb gerínczeket és lejtőket is gyep fedi, s ott a legmagasabban 
fekvő havasi legelők vannak. (...) E tekintetben tehát a Tátrát nem lehet a 
svájczi Alpokhoz hasonlítanunk. Ezekben még 7000 lábnyi magasságban 
kaszálható rétek vannak, s a havasi legelők 8000-9000 lábnyi magasságig 
nyúlnak fel; a Tátrában pedig már 6500-6700 lábnyi magasságon túl 
csaknem merő kopasz szikla van. E körülmények azt tanúsítják, hogy a 
Tátra égalja sokkal szélsőségesebb mint a svájczi Alpoké, s e nagyon 
szélsőséges égalj mind az örökös hóvonal felette nagy magasságát, mind az 
aránylag mélyen lenyúló szórványos hótömegeket, mind végre a gyakran 
előforduló nyári havazásokat fejti meg. ” (I. köt. 351-352. o.)

„A Kárpátok délkeleti része tehát n é g y  főlánczolatra oszlik, melyek 
egy sajátságosán alkotott, majdnem szabályos négyszög fel földet özvenek. 
Európában csak Csehországnak vannak hasonló, de alacsonyabb hegyövei. 
Erdély e tekintetben az ázsiai felföldekhez hasonlít, melyeket szintén magas 
hegységek párkányoznak körül; a középeurópai hegyes földeknek 
legkeletibb fokozata: Ny. felől Európa keleti alsíkjait határolja, s midőn 
Európa hegyes derekának keleti párkánya, egyszersmind az ázsiai jellemű 
végtelen síkságokra való átmanetülszolgál. "(II. köt. 5. o.)

*** b.=bécsi 
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d) „Hogy a Hemád épen e helyen, hol az É-ról D-re csapó Branyiszko a 
Ny-ról K-re terjedő hegytömegekre dől, vájta kJ medrét, azt a földtani 
viszonyokból magyarázhatjuk meg. A Branyiszko emelkedése okozta a 
hasadékokat, melyeket azután a Hemád kivájt, hogy azon medret készítse, 
melyen Szepesmegye vízmedenczéje lefolyt. A z első gát, melyet a 
Hemádnak át kellett törnie, Olaszi alatt volt. Azon gát 
mészkonglomerátokból és homokkőből áll, a folyó csak lassan törte át, s 
fokozatos kimosásai a H e r  b i  c h hegynek lépcsőzetesen emelkedő 
rétegein itt-ott még most is kivehetők. Kolinócz környékén talkpala- 
konglomerátok terjednek el, melyek a folyónak nem sokáig állhattak ellent, 
s melyek nagy mállékonyságuknál fogva lassankint leomlottak, úgy hogy a 
folyó két oldalán lejtősen emelkednek. E meredek lejtőkön nagy 
omlékrakások vonulnak le, melyek alól a kopasz sziklatömeg mindenütt 
kilátszik. Odább Krompachon túl a Hemád nyílt völgyet talált, melyben 
elsőben K-re, azután megint jobban D-re fordúl, hogy a sziklás 
völgyszorosba benyomúljon. Itt erősen kellett küzködnie; majd jobbra majd 
balra fordul a kiugró sziklafalakhoz csapkodva, majd egy-egy kis zöldellő 
medenczébe jut, csendesen foly dogál tovább, majd ismét sötét hegynyílásba 
szorúl, s leomlott szikladöczkőkön rohan keresztül zajogva. A hegyek 
magas és meredek oldalait a folyó alámosta, a kihajló sziklák leszakadtak s 
ekkép támadtak azon függőleges hegy falak, melyek a folyó partjait 
szegélyezik s a völgyszorosnak vadregényes jellemet kölcsönöznek. ” (I. köt. 
424. o.)

„A Tarcza-Hemád völgye hazánknak nemcsak domborzati, hanem 
földtani viszonyaiban is némi határvonalt jelöl. A homokkő-képletek ugyan, 
melyek déli Galicziában és éjszaki Magyarországban oly hatalmasan 
fejlődtek ki, az említett határvonaltól K-re is elterjednek elsőben 
éjszakkeleti, azután délkeleti irányban s Mármaroson át Erdélybe és 
Bukovinába is átcsapnak. De a jegöczös és agyag palák, a régibb 
mészképletek és dolomitok, melyek a Tarcza-Hemád völgyétől Ny-ra a 
homokkő-övet D. felől széles párkánnyal szegélyezik, az említett 
határvonalon rögtön megszakadnak s csak nagy távolságban, az ország 
legkeletibb részén merülnek fel ismét. Azon határvonal tehát egy nagy 
vetődést vagy hasadást jelöl, melynek keleti oldalán a Tarvza-Hemád 
völgyével egyenközűleg É-ról D-re csapó trachit képletek tódultak ki, 
hatalmas választófalat alkotva.” (I. köt. 524. o.)

„A kősó jelenlétét nemcsak a sósforrások, de bizonyos növények s 
azután a föld- és hegyomlások is tanúsítják. Ez utóbbiak a sóterűleten igen 
gyakoriak. A hegyeknek majdnem mindenütt, hol kősó vagy sósforrás
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találtatik, meredek, gyakran szaggatott lejtőik vannak, s a völgyek 
besüppedésnek jeleit mutatják. Különösen azon vidékeken, hol a kősó a 
felszínre kerül, találunk hegycsuszamlásokat és süppedéseket. Néhol évekig, 
sőt századokig helyökön maradnak a hegyek, de azután, kivált esős 
években, milyen az 1851-diki volt, azok is megmozdulnak, alácsúsznak 
vagy beomlanak, melyeken ősrégi szőlők vannak. Általában az erdélyi 
medencze földrétegei nagy háborgatásokra mutatnak; dőlésök és csapásuk 
felette változó. Mindezt csak annak tulajdoníthatjuk, hogy alattuk sótömeg 
van, mely kisebb nagyobb mértékben kilúgoztatik. "(II. 129-130. o.)

„Erdélyben a földtani képletek bizonyos arányszerűséggel vannak 
felosztva, s a terűlet külső alakzatát kisebb nagyobb mértékben 
föltételezvén, a földirati alakúlatokban is némi szabályosságot, bizonyos 
renddel egymásra következő változatosságot okoznak. Akár az ország 
közepéből bármely világtájban annak határai felé, akár megfordítva más 
országból annak határain át a belföldére megyünk: mindig az ország területe 
szerkezetének mind négy vagy legalább három alaptényezőjére, s az ezek 
által föltételezett más-más földirati alakúlatokra és tájjellemekre fogunk 
bukkanni. A belföldi nagy medencze márgás homokos, újharmadkon 
tengerfenekéről, melyet tetemes folyók és számtalan patakok változatos és 
mélyen bevágott hálózata borít, s melyben termékeny völgyek és hegy lej tők 
kopár meredek dombhátakkal, meredek völgyekkel és hegyoldalokkal 
váltakoznak, s melynek belsejében roppant sótömegek vannak elterjedve -  
elsőben az előhegységek környékébe jutunk, melyet az eoczén időszak 
meszes márgás homokos rétegei alkotnak, élesebb körvonalok 
szembetünőleg jellemeznek, s melyben nem nagy kiterjedésű tölgyesek meg 
bükkesek terjedelmes kaszálókkal és szántóföldekkel váltakoznak; azután 
pedig a táj alakú lat harmadik övét érjük el, melyet a rengeteg őserdőkkel 
fedett, s leginkább jegöczös kőzetekből álló határhegységek alkotnak. A 
negyedik földtani főtényezőt a trachit hegységek teszik, melyeket többnyire 
érczfekvetek kísérnek. ” (II. 321—322. o.)

„Általában véve a két magyar medenczében egymástól világosan 
elválasztott két emelkedési szintet vagy talajkörnyéket lehet 
megkülönböztetni, melyeket sajátságos növényzet is jellemez. Ezek a 
nedves, állandóan vagy ideiglenesen vízzel borított s a száraz területek. A 
nedves területek ismét különböznek a szerint, a mint a legmélyebb, középső 
és legmagasabb vízálláskor árasztatnak el vízzel. A folyók mentén az ártér 
keskenyebb szélesebb övei terjednek el, azonkívül számtalan locsogó, tó, 
láp, hány, ingo vány, sárrét, mocsár, őrjeg, turjány, ér, morotva, fok és 
szakadék van. A z állóvizek vagy a légkömyi esedékekből származnak,
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melyek a teknőalakú mélyedményekbe gyűlnek s le nem folyhatnak, vagy a 
folyók kiöntéseiből, vagy végre a laza földrétegeken keresztül szivárgó, 
úgynevezett talajvízből (Grundwasser), mely a hydrostatikus nyomásnál 
fogva a mélyedményeket hirtelen kitölti, mit f ö l d á r n a k  neveznek. ” (II. 
595. o.)

e) Az oknyomozás, a miértek fölvetése és a válasz keresése sem idegen 
Hunfalvy tói. Annak ellenére, hogy szóbanforgó művének műfaja 
leíróföldrajz, ahol szükségét látja, megkísérli az ok-okozati összefüggések 
föltárását. Ezek közé tartozik pl. a jégbarlangok és a kunhalmok 
keletkezésének kérdése (I. köt. 271-272, 290-291. o., ill. II. köt. 617. o.), s 
ide az alább következő idézet, amelyben a tátrai hóhatár átlagosnál nagyobb 
magasságát magyarázza.

„Hogy a Magas-Tátrán az örökös hó határa nagyobb magasságban van 
mint az elmélet s a rendes körülmények szerint lennie kellene, s hogy igazi 
jegest sem találunk rajta, azt a hegységnek sajátságos fekvése, 
elszigeteltsége, alakzata és tagosúlata okozzák. Már Sydow a jegesek 
hiányát annak tulajdonította, hogy a Tátra egy elszigetelt hegy tömeg, melyet 
a szelek mindenfelől érnek; hogy főgerincze nagyon vékony, oldalágai és 
völgyei rövidek; hogy végre a magas hegység nem folytonos, hanem 
sokszorosan megoszlott, megszakasztott, ki vájt tömeg. A Magas-Tátra épen 
nem tömeges, hanem kitűnőleg gerínczes hegység; keskeny és egyszerű 
geríncze hosszan nyúlik el s rövid, vékony oldalágai mint meg annyi bordák 
sugároznak szét. Oly vékony gerinczű hegységet sehol másutt nem találunk 
Európában; az egyes gerínczek, ormok, csúcsok legfelső éle többnyire csak 
nehány láb s kevés helyen nehány öl széles. Azért méltán t a r é j o k n a k  
nevezik a hegység gerinczeit, mert ezek sok helyütt csakugyan kakas 
taréjához hasonlítanak, s általában ábrándos alakúak, horgasok, kopaszok, 
vasszinűek. A z oldalágak közötti völgyek nemcsak mélyen bevágódvák és 
aránylag rövidek, hanem nagyon igenyesek is, s egyfelől D-re a magyar, 
másfelől É-ra a lengyel nagy síkságok felé nyílnak. A hegységet környező 
hegylánczolatok alacsonyak, s a D. felé vele egyenközűleg elnyúló 
Alacsony-Tátra épen a tetemes magasságú Királyhegytől K-re letörpül, a 
Gömör-Szepesi Erczhegység főgerincze pedig aránylag alacsony és sok 
helyütt mélyen behorpad. A két hegylánczolatot aztán még a Poprád és Vág 
széles völgyei is elválasztják a Magas-Tátrától. A magyar Alföldről jövő  
melegebb légfolyamatok tehát akadály nélkül jutnak a Poprád és Vág 
völgyébe s a Magas-Tátrát épen ott érik, hol különben az örökös hó vonala

jeges = jégár (gleccser)
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kezdődnék, s a nap sugarai erős hatása a hegység déli oldalán gátolják a 
terjedelmes és maradandó hó- és jégmezők képződését. A hegység éjszaki 
oldala a hullámos galicziai alföldre minden nagyobb előhegység nélkül 
ereszkedik le, s a Viszla lapályaiból felszálló melegebb légfolyamok a 
Magas-Tátra éjszaki oldalát épen a középen érintik. Mégis az éjszaki 
lejtőségeken aránylag nagyobb hideg van, mert általában a hegységek 
éjszaki oldalán a nap sugárainak hatása csekélyebb, s mert a Tátra éjszaki 
oldalát a Jeges tenger felől jö vő  hideg légfolyamok is érik. Neumarkt 
környékén már nem terem a gyümölcsfa. Jóllehet tehát igazi jeges s 
folytonos terjedelmes örökös hómezők a Magas-Tátrában nincsenek, 
mindazáltal a valóságos havas jellemét nem tagadhatjuk meg tőle. Kisebb 
nagyobb hótömegeket, melyek nyáron sem olvadnak el, a hegység magas 
geríncze alatt minden nagyobb völgyben találunk, még pedig nemcsak az 
éjszaki oldalon, hanem a délin is. Azon maradandó hótömegek leginkább a 
keleti lejtőségeken vannak; száraz és forró nyárakban is a Menguszfalvai, 
Felkai, Tarpataki és Fejérpataki völgyekben 6560, sőt az éjszaki oldalon 
6300lábnyi magasságig érnek le .” (I. köt. 348-349. o.)

Az egyes jelenségek okait vagy a formák kialakulását természetesen kora 
tudományos fölkészültségének megfelelően látja, s ez nem vethető 
szermére. Szabó J. (1980) jogosan rója föl hibájául, hogy a Nyírség 
homokbuckáit olyan „torlatok”-nak tartja, amelyeket a „vízárhullámjátéka” 
hozott létre (II. köt. 614. o.), ám néhány oldallal odább Hunfalvy 
Richthofennek (1859) azt a nézetét idézi és cáfolja, amely szerint „a 
Nyírség homokképlete sóstenger lerakódása" (II. köt. 668. o.). Hogy 
mennyire bizonytalan és téves volt akkor néhány forma és kőzetelőfordulás 
megítélése, mi sem bizonyítja jobban, hogy Szabó József (1822-1894) az 
alföldi iszap- és homokrétegekben szétszóratlan föllelhető, fejnagyságú 
bazalt, azonos táblányi „gnájsz” és csillámpala darabokat jégszállította 
vándorköveknek tartja (II. köt. 671. o.). Itt kell megemlíteni, hogy a földrajz 
iránt érdeklődő hazai olvasóközönség Hunfalvynál olvashatott magyarul 
először arról, hogy hajdan a Magas-Tátra völgyeiben is voltak „jegesek”, 
azaz jégárak.

f) A szóban forgó kötetek értékelésekor Szabó J. (1980) megállapítja, hogy 
„Az egész munkára jellem ző (de az Egyetemes földrajzra is), hogy a tájak, 
résztájak, a felszín és részletei változásának kérdése szinte teljesen kívül 
esik gondolatkörén” (115. o.), majd hozzá teszi: „A »tájfejlődés« iránti 
bizonyos fokú érzéketlenségre vall pl. az a tény is, hogy a 3. kötet általános 
földtani vázlatát fordított időrendi sorrendben tárgyalja, tehát az »áradmányi 
képletekről« megy a paleozoosz képződmények felé. ” (116. o.)
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Az utóbbi idézet semmiképpen nem vallhat Hunfalvy tájfejlődés iránti 
semmilyen fokú érzéketlenségére, mert az 1850-1880-as években a 
jelenkortól visszavezetett földtörténeti áttekintés Európa szerte általános 
volt. (Pl. Geikie, A. 1885. London) így található csaknem húsz, illetve 
harminc évvel később Szabó József kitűnő Geologia (1883) és Előadások a 
geológia köréből(1893) c. könyvében is!

Az alább következő idézetek pedig arra vallanak, hogy a tájak és a 
felszín változásai nem estek „szinte teljesen kívül" Hunfalvy 
„gondolatkörén

„A Lévától Felső-Palojtáig elterjedőhővízek azért nevezetesek, mivel az 
ottani vidék alakzatát igen nagy mészlerakodásuk által módosították s 
folyvást módosítják. A z említett helységeknél 15-30 láb magas 
mészdombok vannak, melyek a forrásvízből rakódtak le, s minden ily  domb 
tetején egy egy hőforrás bugyog ki. Csánk, Bori és Dalmád mellett 250 láb 
magas mészdombokat is találunk, melyek szintén a források terményei. A 
vidék alakításában még jelenleg is kitűnő részt vevő források közöl azok 
legnevezetesbek, melyek Szántó, Magyarád és Bori környékén vannak. (...)

A Szántói forrás hőmérséke 10.5° R., vize igen kellemes ízű, felfrissítő 
kifolyásánál semmi lerakódás sem látszik. De az ezen forrástól valami 80 
ölnyire délkeletre levő három forrás hatalmas mészmennyiséget rakott le, 
melyet a Szászdi csermely részben feltárt. (...)

A Selmecz környékén Gyügy, Mére, Királyfia puszta, Egegh és 
Szalatnya mellet levő ezen források szintén kovás meszet vagyis travertint 
raknak le nagy mennyiségben; a legrégibb travertindombok oldalait 
özön vízi agyag fedi, tehát az ottani travertinképződés az egész özön vízi 
időszak alatt s talán még hamarább kezdődött s felér azon korig, melyben a 
Selmeczi trachithegységkitódult. ” (I. köt. 252-253. o.)

„Az erdőtlenség a Karst hegységnek nem eredeti sajátja; az emberek 
pusztították ki az erdőt, melylyel még 100 év előtt a horvát Karstnak 
délnyugati lejtősége egészen a tengerig fedve volt. A dalmát erdőségeket 
még a velenczeiek pusztították ki. A z erdőségek oktalan kiirtása seholsem 
hatott károsabban mint a Karst hegységnek a tengerre néző lejtőségein; azt 
okozta, hogy az éghajlati viszonyok annyira megváltoztak, hogy a szárazság 
sokkal nagyobbá, a bora szél erősebbé és vészesebb lett. S a meztelen 
területnek megerdősítése is seholsem jár annyi bajjal, mint a Karst hegység 
említett lejtőségén, mivel ennek alakzata egészen sajátságos." (II. köt. 
562. o.)

„A lösz tehát a Duna mentén, úgy látszik, hajdan folytonos területet 
borított, úgy a jobb, mint a balparton, s onnan, a hol most hiányzik, mint a
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Duna bal oldalán, a Dráva és a Száva lapályain, a víz által hordatott el 
utólagosan. ” (II. köt. 670. o.)

„...most, midőn a folyókat szabályozzák s a mocsárokat lecsapolják, 
csakugyan a tőzegtelepeket is fel kellene használni, mert a tapasztalás 
mutatja, hogy a turfa, ha sokáig szárazon marad, törékeny földnemű 
éghetetlen tömeggé válik, tehát elmállás következtén használhatatlanná lesz 
és tökéletesen elvész. S az ilyen turfás száraz földön termést sem várhat a 
gazda. Nálunk a külterjes gazádlkodás divatozván, nagy birtok után 
törekszik mindenki, s nem gondolják meg, hogy az észszerűen és belterjesen 
kezelt kis birtok több hasznot hajt, mint a nagy birtok. Ez az egyik oka 
annak, hogy a tavak kiszárításán talán túlságos mohósággal munkálkodnak, 
íg y  a V e 1 e n c z  e i  t ó t i s  végkép ki akarják szárítani; erre nézve nem 
árt arra figyelmeztetni az illetőket, hogy a tó nádszigeteit majd el kell 
takarítani, s hogy az így nyert és kiegyengetett altalaj is nagyon teiméketlen 
lesz, úgy hogy a földterület, melyet ekkép majd nyernek, nem fog elérni 
azon káros következménynyel, melylyel az ily terjedelmes elpárolgási 
terület kiszárítása égalji tekintetben járni fogna. "(II. köt. 688-689. o.)

Hunfalvy csonkán maradt Egyetemes földrajzi (1884, 1886, 1890) 
szintén „földleírás”, azaz leíró műfajú munka természet- és 
társadalomföldrajzilag egyaránt. Mindhárom megjelent kötet alcímében 
olvasható, hogy „különös tekintettel a néprajzi viszonyokra". Maga a szerző 
csak az első és a második kötetet fejezte be (I. Dél-Európa, II. A magyar 
birodalom) Ejszaki- és Közép-Európa földrajzé, a „hátrahagyott kéziratok 
alapján ’’tanítványa, Thirring Gusztáv rendezte sajtó alá.

Az Egyetemes földrajzid Hunfalvy ugyancsak legkevesebb 2 évtizedes 
elmaradását pótolta a hazai földrajztudománynak, az 1880-as évek európai 
színvonalán. Minthogy Éjszaki- és Közép-Európa földrajzát halála miatt 
nem fejezhette be, és mert A Magyar Birodalom földrajzának természeti 
része az 1863-65-ös leírás korszerűbb és rövidebb változata, az alábbiakban 
csak a dél-európai kötet értékelését kísérlem meg.

1. A kötethez 78 szerző munkáit tekintette át, ezek túlnyomó többsége 1865 
után íródott. A német nyelvű források aránya a fölhasznált olasz, angol, 
francia, sőt magyar források nagyobb száma miatt kisebb, mint A magyar 
birodalom természeti viszonyainak leírása esetében.

2. A műfaj jellegéből adódóan e kötetben is a leíró módszer uralkodik, ám 
egyhangúnak csak néhány részfejezet nevezhető. Annál több a szakszerű, 
színes, érdekes leírás.
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3. Amiről eddig korábbi méltatói alig emlékeztek meg: e kötettel Hunfalvy a 
hazai történeti- és politikai-földrajz megteremtője. A dél-európai -  ezen 
belül főleg a balkáni -  országok társadalmi-gazdasági állapotát annyira 
alaposan és sok szempontból jellemzi, ahogy azóta annak gyökereit egyetlen 
hazai szerző sem bontotta ki. A közelmúlt bosznia-hercegovinai és koszovói 
eseményeinek megértéséhez Hunfalvy leírása máig igen jó -  sajnos az 
„illetékesek” által nem ismert és nem használt -  kulcsot ad (133-154. o.) 
Ugyanígy Szerbiáé (175-190, 201-206. o.) és Albániáé is (298-305. o.). 
Példaszerűen foglalja össze Spanyolország történeti földrajzát (622-623. 
o.), élvezetes, találó vonásokkal vázolja föl a katalánok (694. o.), a baszkok 
(704-705. o.) és a portugálok jellemrajzát (732. o.).

Szabó J. (1980) szerint Egyetemes földrajzában Hunfalvy „Európai 
viszonylatban sokszor tartományi, hazai vonatkozásban a nagyobb 
tájegységeken belül megyei elhatárolást alkalmaz, s a részletekben leírása 
kissé a mai útkikönyvekre emlékeztet. Különösen feltűnő ez a jelleg a 
városokat illetően: a földrajzi tényezőket sokszor háttérbe szortítják a 
nevezetességek (pl. Milánó iparából egy fél mondat, a dómról fél oldal 
szól). ” E megállapítások az Egyetemes földrajznak, csak bizonyos 
részleteire igazak. Mert nagyobb tájegységeken belül Hunfalvy leginkább 
csak a társadalmi-gazdasági jellemzők leírásakor alkalmaz tartományi, ill. 
megyei elhatárolást. S ilyen nemcsak a XIX., hanem a XX. sz. jeles 
földrajzosainak műveiben is előfordul. Azonban a nevezetességek szintén a 
földrajzi -  ezen belül az idegenforgalmi földrajzi -  tényezők közé tartoznak. 
Tény, hogy ezek Hunfalvynál a városok leírásakor túlsúlyban vannak, de 
tény az is, hogy az 1880-as években Dél-Európában még kevés 
nagyvárosnak van részletesebb tárgyalást igénylő ipara. S mindehhez hozzá 
kell tenni, hogy egy-egy ország, országrész (tartomány) népességének, 
gazdasági állapotának igényes bemutatásával Hunfalvy színvonalasan 
ellensúlyozza ezt a „hiányosságot” (lásd: Bosznia-Hercegovina 
lakosságának pénzügyi helyzete, birtokviszonyai 151. o.; Szerbia népessége 
201-202. o.; Piraeosz leírása 357. o.; Görögország népessége, gazdasága, 
művelődési helyzete 408-410. o.; a Pó medence mezőgazdasága 453-454.
o.; a „Baszk tartományok” gazdasága 703. o.; Portugália gazdasága 734- 
736. o.).

Szabó J. (1980) úgy ítéli meg, hogy az Egyetemes földrajiban sincs elég 
összehasonlítás, és „kevés szó esik a lényeges földrajzi összefüggésekről’’. 
Remélem, hogy az alábbi idézetek ez esetben is ellene szólnak e túl szigorú 
megállapításoknak.
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„Mikor a Brit szigetek Francziaországhoz még szárazon voltak 
kapcsolva, akkor a Jiit félsziget Svédország déli csúcsához volt nőve, úgyhogy a 
Balt tenger még nem közlekedett az Ejszaki 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 
300, az Onegáé 107 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 alföldjét, valamint Oroszország 
nyugati és éj szaki síkságait lepte el. Abban az időben tehát Közép-Európa 
éghajlati viszonyai nagyon különbözhettek a mostaniaktól, a nyár okvetlenül 
hűvösebb és esősebb volt. ” (11. o.)

„Európában a szárazföld és tenger kölcsönös érintkezése és egymásra 
hatása a legnagyobb mértékben létesül, Európának aránylag legtöbb tengeri 
határa van. Vele e tekintetben csak Éjszak-Amerika versenyez, de ennek 
partkifejlődéséből igen nagy rész a Jeges tengerre esik, mely a rendes forgalomra 
és hajózásra nézve értéktelen. Egész partkifejlődéséből körülbelül 8230 kilom. 
hasznavehetetlen. Ázsiának éjszaki partját is még csak egyszer sikerült hajón 
megkerülni s abból vagy 10,750 kilom. a rendes hajózásra szintén 
hasznavehetetlen. Európa partja pedig egész hosszában használható, jóllehet 
nem mindenütt kínálkoznak egyaránt alkalmas természeti kikötők. A Jeges 
tenger felé eső éjszaki partját, az Éjszaki hegy foktól a Vajgacs szorosig, is 
látogathatják a hajók, noha az nagyon kopár és kietlen; hossza mintegy 4000 
kilóm. A z Atlanti oczeán és egyes részei által határolt nyugati partjának hossza 
több mint négyszer akkora s mindenféle alkalmas kikötőkben bővelkedik. Nem 
sokkal rövidebb Európának déli partja a Földközi 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 ellenpárt.

Mindegyik nagyobb félsziget, sőt a nagyobb szigetek is felváltva nagy 
szerepet vittek az európai nemzetek történelmében. Elsőben 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. A z indiai ut 
megnyílása 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 fővárosa, mert neki aránylag legtöbb, 
legtágasabb és legalkalmasabb oczeáni kikötője van. Most London a 
világforgalom központja, a Föld legnépesebb városa, ámde lehetséges, hogy
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időfolytában az a központ ismét helyet cserél. A nagy változások, melyek nem 
sokkal több mint 2000 év alatt Európa félszigetei és szigetei viszonyos 
jelentőségére nézve történtek, azt tanúsítják, hogy a földrajzi tényezők értéke 
nem állandó, hanem a körülményekhez, a fejlődés fokozatához képest módosul. ” 
(15.0.)

„A hódító nomád népek, hozzá lévén szokva a nyílt pusztákhoz, nem 
igen bocsátkoztak bele a hegységek tömkelegébe, s veszélyes völgyszorosokba, 
inkább éjszaknyugatra fordultak s a hegységi diagonalis mentén haladtak előre 
Németország éjszaki síkságán, honnan azután éjszakra, nyugatra és délre a 
kisebb hegységeken át terjeszkedhettek el. Az ellenségtől szorított népek 
bizonyára a hegységekbe is beleszorultak, sőt azok menedékül szolgáltak nekik, 
így történt, hogy minden nagy hegység sokféle néptöredékek lekóhelyévé lett. E 
tekintetben különösen a Kaukázus egyik legnevezetesebb hegység, a keletről 
nyugatra költöző népek mind éjszaki, mind déli oldalán nyomultak előre, 
egymást üldözve és szorongatva. A legyőzött népek töredékei a legrégibb időtől 
fogva a magas hegység ormai között kerestek és találtak menedéket, s így a 
Kaukázus a legkülönbözőbb népségek hazájává lett. így az Al-Duna 
tartományai, a Balkán s részint a Kárpátok is sokféle népek és fajták 
töredékeinek gyülőhelyévé lettek, s a különböző nemzetiségek keveréke mai 
napiglan megmaradt.

Azon népek, melyek a Káspi tó déli oldalát megkerülve, a Kaukázustól 
délre eső hegyes fensíkokon át nyomultak elő nyugatra, Kis-Azsia partjaira 
jutottak s Európába csakis tengeren költözhettek be. De a mely népek ezt az utat 
választották, azok nem lehettek többé nomádok, már a miveltség magasabb 
fokán kellett állaniok, a hajóépitéshez kellett érteniök. Akár mint tengeri rablók, 
akár mint békés kereskedők, akár mint hódítók szerepeltek és látogatták meg az 
átellenes szigeteket és partvidékeket, bizonyosan magasabb 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 hajón érkező aránylag kis csapatok különböző időben, hol az egyik 
hot a másik parton kötöttek ki; ott érintkezésbe jutottak a más nyelvű, szokásu és 
miveltségü benszülöttekkel, kik rendesen számmal felülmúlták a jövevényeket. 
E kölcsönös érintkezésből fejlődött ki egyes vidékeken a magasabb anyagi és 
szellemi miveltség. 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 szakadnak. így az Égéi 
tenger mindegyik szigete, Hellász és Peloponnézus mindegyik vidéke külön 
helyi miveltség központjává válhatott. Az egyes hellén államok az állami 
szerkezetre, a társadalmi állapotokra és szellemi míveltségre, még a nyelvre
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nézve is különböztek egymástól, de azért mégis hellének voltak és maradtak 
akár fönikeiek, akár egyiptomiak vagy más keleti jövevények hintették el 
kebelükben a míveltség első magvait. Lassankint a Földközi tenger partjain 
köröskörül fejlődött k i ama miveltség, mely a szellem szabadságán alapult, mely 
bensőbb, egyedibb, magasztosabb volt, mint a keleti népek míveltsége, s 
nagyonis megelőzte az éjszak-keleti Európa végtelen térségein bolyongó népek 
mivelődését.

A z Alpok öve s a hozzája csatlakozó hegységek a Kárpátoktól a 
Pindusig úgyszólván két külön világot határolnak, melyeknek történelmi 
fejlődése nagyon különböző volt. Mindazonáltal az a hegy ségi öv nem oly 
bástyafal, mely a kétfelőli közlekedést egyáltalában lehetetlenné tenné. A 
hegyek közé megvonúlt lakosok mindenkor közvetíthettek némi közlekedést az 
ellenkező lejtőségeken és síkságokon megtelepedett népek között. Ők 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 míveltség általánossá lett az egész földségen, az 
összes európai államok és nemzetek kölcsönös és szoros viszonyban vannak 
egymással, mindazonáltal a természeti tényezők még most is érvényesítik 
hatásukat, a nyugati és közép-európai államok még mindig megelőzik a keleti 
nagy birodalmat. ” (22-23. o.)

„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 összehalmozódik, 
többnyire terméketlen sós sivatagok. Európa főfolyói két központból erednek s 
forrásvidékeik egymáshoz közel esnek, a különböző irányban menő folyók 
csatornák által összekapcsolhatók. Egyik központ az Alpokban van, hol a 
Rhone, 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 
tengerbe szakadnak. ” (25. o.)

„Boszniát a törökök már 1463-ban, Herczegovinát pedig húsz évvel 
később hódíták meg és csatolták birodalmokhoz. Több mint négy évszázadon át 
uralkodtak a két tartományon, lakosai mégis szerbek és horvátok maradtak. Az 
oszmánok társadalmi és állami intézményei a koránon alapúltak, társadalmuk és 
államuk az iszlámmal azonosult teljesen; benne polgári és politikai jogokkal
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csak az bírhatott, ki az iszlámot vallotta hitéül. A török birodalomban nem a faj, 
nem a származás, nem a nyelv képezte és képezi a nemzetiséget, a jogosúltság 
alapját; csak két néposztályt különböztettek meg, s ezek a valláson alapúltak. Az 
egyik nagy néposztály a mohammedánok, 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 beillesztette 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 gátolják 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), 
népcsordának (»rájá«-nak) tekintették. De a ki az iszlámra áttért, az uralkodó 
néposztályba vétetett föl s megtartá eddigi kiváltságait és birtokait. Boszniában 
részint azért, mivel a keleti, római kath. és patarenus hitfelekezetek között folyt 
hosszas küzdelem kölcsönös gyűlölködést 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 nehány 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 megtartottak, jó l emlékeznek még egykori bosnyák neveikre, sőt 
néha használják is azokat: mindazonáltal a rájának nincs nagyobb ellensége, az 
ősi török államintézményeknek nincs hívebb barátja, mint azon renegátok. 
Törököknek érzik és nevezik magukat, s jobban gyűlölik az újításokat, mint az 
igazi 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

') L. A szerbek történetét 1780-1815. Kállay Bénitől, ki ezeket bővebben fejtegeti. 
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Herczegovinában az iszlám követői oly arísztokrácziát képeznek, minőt a 
birodalom s általán véve Keleten sehol másutt nem találunk. Más mohammedán 
országban a születésen alapuló kiváltságok, az előkelő néposztály fogalma 
ismeretlen, de Boszniában és Herczegovinában az arisztokráczia, az előkelőség 
öntudata a vallási felsőbbség érzetéből fakadt ki s gőgös, erőszakos és fanatikus 
jellemet kölcsönöz azoknak, kik az iszlámot vallják. A ruméliai mohammedán, 
az igazi oszmán török az alattvaló, 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 Konstantinápolyból küldettek ki a 
tartomány igazgatására. (...)

A z áttért bosnyák nemesek mint kapitányok és bégek a szultán 
uralkodása alatt is körülbelől oly állást foglaltak el, mint a főnemesek a 
középkori államokban; ők szedték be az adókat és kiváltságaik fejében 
szolgálatokat teljesítettek a szultán hadseregében az ő  fegyvereseikkel, kiket 
kizárólag a mohammedánok közöl válogattak ki. Ok bírták 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 birodalom 
szervezetét módosítani s az új eszmékkel összhangzatba hozni törekedett, a 
bosnyákok s az albánok leginkább ellenezték az újításokat, s ők, kiknek ősei 
keresztények voltak, legmakacsabbúl küzdöttek az oszmánok ellen az iszlám 
épségben tartása mellett.

A hódoltság első évtizedeiben a keresztények nem sokat szenvedtek a 
törököktől; ezek nem igen törődtek velők, ha a rájok kivetett adót megfizették. 
De amikor a nagy hadjáratok Magyarország ellen megindultak, Bosznia és 
Herczegovina folyton el volt árasztva török katonasággal, s ennek zsarolásai, 
rablásai és sanyargatásai folyvást veszélyezteték 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 elnéptelenedett és elpusztúlt. Az 
elhagyott földeket az áttért bosznyákok s a beköltözött oszmánok 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 jogtalan 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. ” (135-137. o.)
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„Montenegró mostani kiterjedése körülbelől 9475 ü km., lakosainak 
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 fi lakos, tehát a nők túlnyomók. Köztük 15,000 
mohammedán s 5000 római kath., a többi 140,000 görög-keleti. Nyelvre nézve 
valami 5000 albánon kivűl 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 törvényhozó 
szigorú törvényeivel akart elérni, azt itt maga a természet mi véli: kemény, 
megedzett, nyers ember fajtát nevel. Büszke, katonás magatartású, szálas 
emberek a czemagoraiak, széles vállúak, bamaszemüek, nyílt tekintetüek; nagy 
orruk van s többnyire még nagyobb a bajuszuk. Öltözékök 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, melyben 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 terjedelmes tüszőben van még a dohányzacskó, pénzes erszény, 
tölténytáska, lőporszarv, kova, tapló, néha zsebkendős 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 költői 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 feladni 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 hátukon, 
mialatt szabadon maradó közökkel harisnyát kötnek vagy az övükbe szúrt 
guzsalyból 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 másznak 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. Leánykorukban csinosak a 
nők, de szépségüket a nehéz fárasztó munka és sok nélkülözés csakhamar 
elhervasztja."(162-163. o.)
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„Szerbország hegyeiben számos helyen, leginkább ott, hol trachit 
képződmények vannak, különböző éreztelepek 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, 1868-ban 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 fejedelmek aknázták vala ki, de azután csak 1862-ben kezdék 
meg újra a bányászkodást; 1873-ban az ottani műveket szintén egy angol 
társaság vévé át. Krupányban a nép már régóta állított 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 birtokába 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 A vala trachitképleteiben ezüst-tartalmú 
ólomérczek vannak. "(175. o.)

„Nyugati Szerbiában a paraszt többnyire barna posztó bugyogót visel, 
mely térdig érő bő és ránczos, térden alúl 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 bolgár és oláh öltözet divatos, nevezetesen a lompos báránybőrből 
való nagy sipka (subara) s a ködmön. A sipka, melyet különösen az oláhok 
viselnek, roppant nagy s a fejhez lapúlván, 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 szijjal kötik össze. (...)

A nők kivált a hajra és fejdíszre fordítanak sok gondot. A lányok 
gyakran veres kis sapkát sötét rojttal viselnek, melyre a hajfonatokat 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 
hátul 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. (...)

Az oláh nők színes tarka rövid katrinczát viselnek, mely alól hosszabbra 
ér le a fehér ing; vastag harisnyájok sok szinü pamutból készült; czipőik 
idomtalanok, sokan csak bocskor-talpat viselnek. Hajuk közé csinált virágokat s 
holmi pénzdarabokat fűznek. A keleti vidékeken a szerb nők öltözéke majdnem
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olyan mint az oláh nőké, csakhogy szoknyájok hosszabb s van még színes 
kötényök s gömbölyű kis mellényök. A fiatal menyecskék csinált virágból 
készített, 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 
bádogból. A z ősrégi családi közösség még általánosan dívik; a család védszentje 
(Szlava, Blagden) a családbeliek szellemi kapcsa, neve napját különösen 
ünnepük meg. A család vénje (Sztarjesina) nagy tiszteletben részesül; háza, 
melyben a nőtlen és hajadon családtagok is laknak, rendesen nagyobb mint azon 
házak, melyekben a házasságra kelt családtagok élnek. Ebédre és estelire az 
egész család a sztarjesina házában gyülekezik.

Általában a szerbek családi és társadalmi életökben, szokásaikban és 
erkölcseikben sokat megtartottak a régi jó  időkből. Vendégszeretők, ételben 
italban mértékletesek, vitézek és szabadságszeretők, a szegények és gazdagok, 
az előkelők és alárendeltek egymással való társalgása meg közlekedése egészen 
fesztelen; ők a születésen alapúló rangkülönbséget nem ismerik, társadalmokban 
tehát teljes egyenlőség van. Az ősök vitéz tetteit a népdalok dicsőítik, s az utolsó 
paraszt is tudja és ismeri azokat. Hazájokhoz hiven ragaszkodnak 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 bosszúállók és izgatott állapotban 
kegyetlenek. ” (178-179. o.)

„A Rhodope kiágazásaiban, Moglenába, Krusovóban Prilepnél, a 
Periszteri aljában, a Dévol tolyónál, Kasztoriában, valamint a Pindus 
hegységben és Thesszáliában számos rumán lakik; ezeket makedo-rumánoknak, 
a szlávok czinczároknak, az újgörögök kuczo-oláhoknak nevezik. Meg szokták 
őket különböztetni a Balkántól és a Dunától éjszakra, Bulgáriában, Szerbiában, 
Besszarábiában, Rumániában, Erdélyben s a szomszédos magyar megyékben 
lakó dako-rumánoktól. De ezek is azok is az elrómaiosodott régi thrákok és 
illírek ivadékai s mint külön nemzetiség legelsőben a Balkáni félszigeten 
támadtak és csak később költöztek a Dunától éjszakra eső tartományokba. A 
makedo-oláhok jobbára pásztorkodással foglalkoznak, mások különböző 
mesterségeket űznek, különösen mint aranymívesek és építők tűnnek ki, sokan 
közőlük nagy vállalkozási szellemet s rendkívüli nyelvismeretet tanúsítanak s az 
egész félszigetet bebarangolva mint kereskedők, vendégfogadósok stb. nagy
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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 nyilatkozni a nemzetiségi öntudat, azért nagyon 
ellenezték, hogy Epirus azon területei, hol ők tetemesebb számmal laknak, 
Görögországhoz csatoltassanak; inkább török uralkodás alatt akartak maradni, 
mert a törökök be nem olvasztják őket, de a görögök igenis türelmetlenek és 
sokkal veszedelmesebbekrájoknézve.”(260. o.)

„Európa minden országa és népe szolgáltat Konstantinápolynak 
diplomatát, üzletembert és kalandort. Legnagyobb számmal természetesen az 
üzletemberek vannak, 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 Konstantinápolyi a nyugati világhoz kapcsolni; ők 
alapították meg a bankokat, a külvárosokban található gyárakat és műhelyeket s 
a vasútakat; a szellemi fejlődést is a frankok ügyekeznek előmozdítani, hirlapok, 
nevelőintézetek s különböző iskolák alapítása által. De a mi jó t és üdvösét 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 
megnevezhetetlen foglalkozású emberek, férfiak és nők, szóval mindazon 
salakok, melyeket az európai társadalmak 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 
konzulok 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. "(279. o.)

„A családi és nemzetiségi közösség érzete (...) 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 ítélik meg, az államban is a korlátlan pátriárkái kormányt 
szokták meg s a felsőbbségnek szívesen és örömest engedelmeskednek, a 
skjipetár egészen ellenkezőleg sohasem tagadja meg egyéniségét, önakaratát, 
nem ismer politikai és katonai fegyelmet, a felsőbbségnek és kormánynak csak 
kényszerítve hódol. Csak a nemzetiségi köteléket ismeri és tiszteli, csak a klán 
fejének engedelmeskedik. Azért az albánok magok sohasem egyesültek egy
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állammá, soha közös történelmük nem volt. Legdicsőitettebb nemzeti hősük, 
Skanderbég is csak hazájok egy részén uralkodott. A legrégibb időktől fogva 
szét voltak oszolva, úgy mint országuk is geográfiái fekvésénél és domborzati 
körülményeinél fogva szét van darabolva, minden egységes központ nélkül.

Elsőben is két külön ágra szakadnak: a gheg-ek 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 egymástól. 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 hívei.

A ghegek izmos vaskos emberek, a toszkok ellenben sugár és magas 
termetűek; a ghegek továbbá többnyire barnaszemüek, a toszkok pedig a kék 
szeműek és szőkehajúak túlnyomók. Reclus a ghégekről, Vivien de Saint- 
Martin pedig a taszkokról állítja, hogy 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 jó l ismerték és 
ismerik e kölcsönös fajbeli gyülölséget s ügyesen tudták azt szítani és saját 
hasznukra fordítani. Egyik nemzetséget és népágat, a másiknak leküzdésére 
használták fel. A különböző nemzetségek között uralkodó fajbeli gyülölség még 
a vallási gyülölségnél is erősebb, mert vallás dolgában meglehetősen 
közönyösek az albánok. Mohammed vallását is belső meggyőződés nélkül vették 
be; »a hol kardjok van, ott vallásuk is van«, így szól egyik közmondásuk. Vallási 
különbségök gyakran csak ürügyül szolgál, 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 
tudatlanok, babonásak mint a mohammedánok, sokféle szokásaik, szertartásaik 
teljesen egyenlők. Legmakacsabbak és legfanatikusabbak a klementik és 
mirditek, kik pedig róm. katholikusok. ” (302-303. o.)

„Görögországban kis területen magas hegyek mély völgyekkel és 
dombos lapályokkal váltakoznak s mindenfelől a tenger ágai nyomúlnak 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 nyiladoznak, a magasabb hegyeket pedig még 
hó fedi. Attikára majdnem folyvást derűit ég mosolyog, a Nap hevét csak a 
tenger szele enyhíti; ellenben a szomszédos Böotiában a sok tó és mocsár 
párolgása ködössé, hűvössé teszi a levegőt. Az éjszaki magas vidékek éghajlata 
és növényvilága olyan, mint Közép-Európáé, a déli félszigeteken és szigeteken
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pedig az olaj-, narancs- és czitromfa díszük, itt-ott a pálmafa is mutatkozik. A 
hegyekkel körülzárt völgykatlanokban, 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. ” 
(321. o.)

„Itália, az Alpokon túli ország, az éjszaki népek édes álmainak, hő 
vágyainak volt tárgya mindenkor; bizonyos varázst gyakorolt rájok az ország, 
melyet szép tengerek fürösztenek, melyre derűit ég mosolyog, hol czitromfa 
virágzik, sötét lugasban a narancs aranylik, enyhe szellő lengedez s a mirtus és 
babérfa zöldéi. Mihelyt az éjszaki lakos a jegeseket és hómezőket elhagyva a 
magas hegy ségi övön átkel, azonnal más természet veszi körűi, más ég 
boltozódik felette, más világ tárúl ki előtte. Mert Olaszország csakugyan külön 
kis világ, határozottan kiváló földrajzi egyediség. A Lombardiai síkságtól 
kezdve Sziczilia, Szardínia és Korszika partjaiig meglátszanak a közös 
arczvonások, ugyanaz a mérsékelt éghajlat, a hasonlatos szokások és életmód, 
ugyanaz a nyelv. De a szembetűnő hasonlóságok mellet mily bámulatosak és 
festőiek az egyes vidékeken a különbségek és ellentétek, melyek a földrajzi 
fekvés, talaj és domborzat különbségéből erednek s melyeket az ember munkája 
még fokozott. ” (415. o.)

„A Pó síkságának szélein mindenütt meglelhetjük a jégkorszak 
jegeseinek nyomait; a Tanaro völgyétől kezdve az Isonzo 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, többnyire oly nagyok, hogy hasonmásaikat csak 
Grönlandban s a Karakorum és Himalája hegységekben találjuk.

Egy jeges a Tendai hágó felől Cuneo felé vonúlt le, hossza 46 km. tett, 
már pedig egyik legkisebb jégfolyam volt. A Dóra Riparia völgyén levonuló 
jeges, mely a Mont Genévre, Tábor és Cenis jégtömegeit foglalta magában, még 
egyszer oly hosszú volt; morénái egészen Turin közeiéig érnek s félkörben 
emelkedő dombsort alkotnak, melyet helyenkint a folyók megszakasztottak és 
elmostak. Odább éjszakra a Gran-Paradisotól a Monte-Rosáig terjedő hegységi 
ívről levonuló jégárak egy folyammá egyesültek, mely 130 kilom. hosszú volt s 
Ivreán túlig nyúlt; roppant mennyiségű hordalékai a Dóra Baltea völgyének talpa 
fölött 330-650 méternyi magasságban is mutatkoznak; a völgy keleti oldalán az 
oldalmoréna mint 28 km. hosszú sáncz húzódik el, a Serre d ’ Ivrea, melynek 
rézsűje egészen szabályos; odalain most gesztenyefák díszlenek. Nyugat felé a 
Brossoi dombsor maradt meg a morénából; 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
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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 nyúlványait is körülfogták. ” (438-439. o.)

„Sokat írtak és vitatkoztak az Alpok déli oldalán levő tavak eredetéről és 
sajátságos alakjáról. Abban csaknem mindnyájan megegyeznek, hogy 
keletkezésökben és megmaradásukban nagy részök a hajdan oly terjedelmes 
jégfolyamoknak van, melyeknek morenái még most is láthatók a tavak körűi. 
Peschel szerint az olasz tavak akkor, amikor 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 Gárdái tóben még más két tengeri halfaj s egy 
apró tengeri rák is él. A jégkor alatt jegesek lepték el a fjordokat, és sós vizök 
lassankint kiszorúlt 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 
előtűntek a szép tómedenczék, megtelve édes vízzel. A mely mélyedéseket be 
nem takartak vala a jégmezők, azokat a környező hegyek omladékai és 
görgetegei betemették s kiegyengették; ellenben a jégtakaróval fedett 
szakadékokat a jégtömegek ki vájták és kicsiszolták és tördeléksánczokkal, 
morénákkal szegélyezték.

A jégtakarótól megszabadúlt területeken a zuhogok és folyók folytatják 
geologiai müködésöket, a beömlő vizek a felülről hozott anyagot a tavakban 
rakják le, a kiömlő vizek pedig a tavak alsó végén levő keresztgátakat vájkálják 
és nyílásaikat mindinkább tágitgatják és mélyítgetik. így lassankint a kisebb és 
csekély mélységű ta vak mind elenyésztek és sík lapályokká lettek, így fogytak 
és fogynak 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 ta vakkal együtt sokágú 
nagy víztükröt képezett. A belőle kiömlő Ticino átrágta a jégkorbeli terraszokat 
s most 100 m. magas partfalak között folyik; így az Ortai, Luganói stb. tavak 
folyócskái is mélyen ki vájt mederben folynak. A Lago Maggiore felső szélein a 
beömlő Ticino és Maggia hordaléka szemlátomást terjeszkednek a tó rovására. A 
helységek, melyek közvetlenül a parton épültek vala, most már 1-2 
kilométernyire esnek tőle. A Locamói öblöt a Maggia áradványai nemsokára el 
fogják rekeszteni a Lago Maggiorétől, a Strona és Tocia áradványai a Mergozzo 
tócsát csakugyan már elválasztották a Pallanzai öböltől, melyben a Borroméi 
szigetek ragyognak. (...)
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A tavak a beléjök ömlő folyók megszűrésére s a belőlük kifolyó vizek 
járásának szabályozására szolgálnak. A Gárdái tó vízállása majdnem 
változatlanéi minding 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 vízállása; 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 
partvidéket, s a belőlük kiömlő folyók is nagyon megdagadnak; mindazonáltal a 
Ticino legnagyobb áradásakor is felét sem viszi el annak a vízmennyiségnek, 
melyet az összes zuhogok a tóba ontanak. Ha tehát a vizek járását szabályozó 
tavak nem volnának, Lombordia síksága felváltva majd vízben fuladna meg, 
majd aszályban szenvedne.

A tavaknak továbbá a környék éghajlati 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. ” (442-443. o.)

„A Pó medenczéje Európának legnagyobb kertje, felette termékeny 
talajjal és sűrű népességgel; sehol nincs 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, kukorícza és más gabona, mindenféle főzelék és 
takarmány terem. Ezeket az árnyas területeket nyílt lapályok váltják fel, 
melyeken 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 Emília tartományban sok és jeles kendert 
termesztenek; Ferrarától Bolognáig augusztusban mindenütt a kenderkúpoknak 
ezüstfényes fehér sorai ragyognak az út szélén, s a merre a szem belát a messze 
földeken. A kender ott 3 m. magasságra is nő.

Minden talpalatnyi föld meg van mívelve, évenkint kétszer is aratnak 
ugyanazon a földön, a kukoríczát rendesen a búzaföldkebe vetik az aratás után. 
Csekélyebb gondot fordítanak az állattenyésztésre; általán véve házi állat 
aránylag kevés van, mert a földet nem annyira ekével mint inkább ásóval és 
kapával mívelik. Tehát túlnyomó a kertmívelés. A vad állatok a síkságból 
úgyszólván már egészen eltűntek, a környező hegyekben is nagyon megfogytak. 
Mindent 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.
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Bort sokat termesztenek, de az többnyire közönséges silány bor; csak 
Asti környékén és Monferrato dombjain, valamint a síkságon magában 
emelkedő San Colombanói hegyen terem jobb bor. Helyenkint híres sajtot 
készítenek, kivált Parma és Lodi környékén. A z összes gazdasági termékek 
pénzértékét két milliárd frankra becsülik.

E 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 
különböznek, 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 sikerült mindenütt egyéni 
birtokká tenni. Még most is a hegyi lakók legnagyobbrészt közösen bírják a 
ha vasokat, 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 birtokosnak köteles adni s más terhekkel is meg van 
róva. A síkságon, hol a töltések és csatornák építése és fenntartása 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. Általán véve Olaszországban az önálló parasztok és kis 
földbirtokosok száma nagyon csekély, s a Pó síkságában aránylag legcsekélyebb. 
Azért tulajdonképeni 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 
rendkívül dolgosak, takarékosak és mérsékletesek; felette kevéssel érik be.” 
(453-^54. o.)

„Pozzuli öblének éjszaki oldalán apró kupdombokkal és kráterekkel 
megrakott térség van, melyen a vulkáni működésnek különböző jelenségei még 
most is tapasztalhatók. Azon térség a Nápoly nyugati oldalán emelkedő 
Camaldoli magaslatról tekintve oly képet mutat, mint a Hold felszíne, csakhogy 
nem kopár, hanem buja növényzettel van fedve. A z apró vulkáni kráterek száma 
vagy húsz, ha csak azokat számítjuk, melyek még jó l felismerhetők, melyeknek 
körfalai még épek vagy csak helyenkint leomlottak. De vannak oly kráterek is, 
melyek egymásba olvadtak s egymással összekuszálódtak. Közülük legnagyobb 
az úgynevezett Solfatara (kénverem), melyet a régiek »Fórum Vulcani«-nak 
neveztek. Hossza 344, szélessége 291 m. Fenekének talaja fehéres, spongiaszerü 
laza kőzetből áll és kong; főnyílásából (la bocca della Sol fatara) sziszegve tódúl 
ki a 80°C. meleg kéngőz, s a gőzökből lecsapódó kén sárgára festi a tofát. Sok
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más hasadékból is felszállnak kéngőzök, melyek éjjel gyenge vereses fényt 
adnak. Középen egy üreget ástak, ebben fekete iszap bugyog fel nagy 
buborékokban. Legújabban a kráter szélén gyógyintézetet állítottak fel, melyben 
a kénnel és arszénnel megterhelt gőzt a tüdőbetegek gyógyítására alkalmazzák. ” 
(535. o.)

..A Földközi tenger nyugati és keleti medenczéjét egymástól elválasztó 
azon szárazföldi hid sűlyedés következtében szétszakadt, 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 méterrel 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 szűkűl, 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 Bárkái fensíktól kezdve Krétán át éjszakra húzódik. A Messzinai 
tengerszoros tehát sülyedés következtében támadt völgyelés, mely most lassan- 
lassan emelkedik; beléje szakadó fiumarák, azaz záporpatakok is sok hordalékot 
szállítanak magokkal. E szerint valamikor talán el fog tűnni, de az emberek azt 
be nem fogják várni, hanem vagy tengeralatti alagútat vagy hidat fognak rajta 
keresztül építeni. ” (567. o.)

„Az Etna azóta, hogy róla többé-kevésbbé biztos tudósításaink vannak, 
vagy száz ízben okádott olvasztott anyagokat, s némely kitörései évekig 
tartottak. Ezek nem esnek össze a Lipári szigetek vulkáni működésével s hol 
rövidebb, hol hosszabb időközökben állnak 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 terűit el, azután Monpilieri dombját, mely útjában 
állt, nagyrészt elolvasztva és magával sodorva tovább haladt; három ágra 
szakadt, a legszélesebb ág délkeletnek fordúlván, Cataniának tartott, a város egy 
részét s a környező kerteket e!árasztá, betemeté egykori révét s helyén majdnem 
egy km. hosszú hegy fokot 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 vesztette életét. Ekkor keletkezett a Veres
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hegyeknek (Monti Rossi) kettős kúp, még pedig a felső nyílásból kilövelt hamu 
felhalmozódásából. Több mint hétszáz hasonló kúp van az Etna külső lejtőin, 
melyek megannyi tanúságai a hegy régi kitöréseinek. ” (569. o.)

„Európa testével a Pirenéi félsziget csak 425 km. hosszú földnyak által 
van összenőve, tehát külsőleg sokkal szigetszerűbb, mint az Apennini és Balkán 
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; csupán éjszaki és éjszaknyugati oldalán vannak szakadékszerű 
rések, különben partjai csak ívszerű bekanyarodásokat mutatnak, melyek egyik 
hegyfoktól a másikig szabályosan váltakoznak, mint oszlopokon felfüggesztett 
láncznak a hajtásai. Azért a Pirenéi félsziget parti vonalának hossza aránylag 
csekély; Strelbitsky szerint 5,535km. sőt mások szerint csak 3,400 km., miből a 
Viszkájai öbölre 575, az Atlanti óczeánra 1395 s a Földközi tengerre 1430 km. 
esik.

Ehhez hozzájárúl, hogy a félsziget legnagyobb részét magas fensíkok 
foglalják el, melyek a partvidékek felé vagy meredek párkányokkal vagy 
bástyaforma hegygerinczekkel szakadnak meg s leginkább csak nyugat felé 
lejtősödnek lépcsőzetesen. Onnan van, hogy a félsziget belső területeinek nagy 
része csak bajosan közlekedhetik 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 kereskedést 
saját termékeikkel nem táplálhatnak, azért még az alkalmas kikötőkkel 
megáldott partokon sem fejlődött k i oly élénk hajózás 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, zárkozott körvonalai, 
szegénysége a tengerre nyíló lapályokban, félszigetekben, öblökben és parti 
szigetekben egyaránt a szomszédos nagy kontinensre emlékeztetik az embert. 
Mindazonáltal óczeáni lejtőségeinek, Aszturia, Galícia és Beira partvidékeinek 
még egészen európai jellegök van; éghajlatuk, növényzetük olyan, mint a 
nyugati Európáé. A félsziget afrikai természete az erdőtlen fensíkokon kezdődik, 
leginkább pedig a Földközi tenger partvidékein mutatkozik. Ama fensíkokon és 
partvidékeken csakugyan az éghajlat, a növényzet, az állatvilág, sőt magok az 
emberek is arra az átmeneti földövre vallanak, mely a berber tartományokat a

’’ A spanyol folyónevekben gyakori »Guadal« az arab »uádi« vagyis »ued«-ből lett, mi
folyót, völgyet jelent
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Zaharáig foglalja magában; a Sierre-Neváda és Atlasz valóban iker hegységek, 
noha az egyik Európában, a másik Afrikában emelkedik.

Miként az Apennini, úgy a Pirenéi félsziget is keletnek mintegy hátát 
fordítja, arczával pedig nyugatra néz. Fönsíkjai és területének legnagyobb része 
az Atlanti óczeán felé lejtősödnek; fő  folyói mind ebbe ömlenek: a Minho, 
Duero, Tajo, Guadiana Guadalquivir; a fövi zvető Algecirastól Terveiig a 
Földközi tenger közelében kanyarodik el; egyedül az Ebro vízkömyéke nyúlik 
messzire nyugat felé, de ezen folyó csak keskeny völgyszoroson át ju t a 
Földközi tengerbe; belső lapályát hegyek rekesztik le attól. Ez az oka, hogy az 
Amerikába és Kelet-Indiába vivő óczeáni utak fölfedeztetése óta a Pirenéi 
félsziget nyugati oldalának a kereskedésére és hajózásra, valamint általában a 
történelmi fejlődésre nézve sokkal nagyobb jelentősége van, mint keleti 
bel tengeri oldalának.

Bizonyos egyarányosság jellemzi a félszigetet; közepét két nagy és 
magas föltérség foglalja el, az Ó-Kasztillai és Új-Kasztillai, melyeket keletről 
nyugatra csapó két hegysor választ el az éjszaki és déli oldalon egy-egy 
párkányhegység keretez be. A két föltérségnek két alföld felel meg, az egyik az 
alsó Guadalquiviré délnyugaton, a másik, az Ebróé éjszakkeleten van, de azok 
aránylag kicsinyek, együttvéve csak 33, 000 /, km. foglalnak el. E két alföldön 
túl a félsziget két legmagasabb hegyláncza emelkedik, éjszakon a Pirenéek, 
délen a Sierra Neváda. A két föl térség keleti szélén külön hegycsoportok 
ágaznak el, melyeken több folyó áttört, főgerínczök vonala korántsem esik össze 
az óczeáni és beltengerí lejtőségek fővizválasztójával. Jellemzetesek a 
meredekoldalú, tetejökön lapos vagy csak dombokkal megrakott, meztelen 
fönsíkok ), melyek mind a két föltérségen mind a hegységek között gyakran 
előfordúlnak; 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 közlekedés nagyon bajos. 
Mindegyik foly óvidéknek, 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

)  A többé-kevésbbé elszigetelt, meredekoldalú, szellős fönsíkokat a spanyolok 
»paramó«-knak vagy »paramerá«-knak nevezik. »Sierra« (portugálúl »serra« 
megrövidítve Sa), általában hegységet, ormot jelent, melynek gerincze rovátkos s 
némileg fűrészhez 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 terméketlen; »vega« 
vagyis »huerta« pedig öntözött és termékeny lapály. »Rambla«, »barranco« annyi mint 
vizvájta árok, szakadék, mely többnyire száraz kavicsmeder, de záporesőkor nagy 
zuhogó vá válik.
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lépcsőzetes lejtőség éghajlati és más tekintetben annyira elüt a belső 
föltérségektől, hogy ott egészen külön nemzet és állam, Portugallia 
keletkezhetett. ” (613-615. o.)

Úgy vélem, ha valamit igazán kifogásolhatott az akkori és a mai olvasó 
Hunfalvy most bemutatott munkáiban, az a képek, ábrák, térképvázlatok teljes 
hiánya. Ennek okait azonban nem ismerem.

Végső és összegző értékelés helyett id. Lóczy Lajost idézem, aki 
Hunfalvy János közvetlen utódaként vette át a budapesti tudományegyetem 
földrajzi tanszékének vezetését. „A Khinai birodalom természeti viszonyainak és 
országainak leírása ” (1886) előszavában könyvével kapcsolatban a következők 
olvashatók:

„...mesterül RICHTHOFEN-T választottam. Magyar mintaképül 
HUNFAL VY JANOS-nak A magyar birodalom természeti viszonyainak leírása 
és az Egyetemes Földrajz 1. kötete (Déleurópa) szolgált. ”
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