X V II.

ÚTI VÁZLATOK.
Irta
R oa ty Pál.

(Olvastatott a m. Földtani Társulat 1859-ki febr. 28-án tartott ezakgyülésében).

I.

A magyar nemzeti múzeumnak ajánlott fényképgyüjteményem
átadása.
1854-dik év december havában hazámat elhagytam, hogy messze föl
dekre vándoroljak. — Föladatommá tettem s kötelességemnek tartám uta
zásomat — a mennyire tőlem kitelik — hazám hasznára fordítani; el nem
mulasztók egy alkalmat sem, hogy a magyarnak nevét, országa hol- s miképlétét ne hireszteljem; el nem mulasztók egy alkalmat sem, hogy oly tapasz
talásokat s ismereteket szerezzek, melyek egykor hazámnak s honfitársaim
nak hasznára váljanak. E czélból tanultam meg Párisban a fényképészetet
(photograpkiát) és a módot azt útazásközben használni; mert meg voltam
győződve, hogy a földismeret terjesztésére hathatósb eszköz alig létezik,
mint ha a különböző éghajlatok s vidékek hív rajzai által az egyes tájak
valamint az ezekben található városok, építmények, romok, növényzetek,
stb. különös jelleméről helyes nézetek terjesztetnek. Vándorlásiul fő felada
tának tekintém tehát az ily képeknek fényképészet útján való elállítását, s
midőn e képek gyűjteményét jelenleg a tisztelt gyülekezet előtt a nemzeti
múzeumnak, mint azon intézetnek van szerencsém átnyújtani, mely a tudo
mányok minden ágának terjesztésére alapíttatott s a közönségnek nyitva
áll : azon reménnyel kecsegtetem magam, hogy ezen óhajtásomnak a legczélszerübben feleltem meg.
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II.

Mexico átalános földtani s physico-gcographiai viszonyai.
Az új világnak talán egy része sem bir oly nagy s oly sokoldalú érdek
kel, mint M e x i c o , a hajdani A n a h u a e , a későbbi N u e v a E s p a n a ,
s a jelenlegi mexicoi köztársaság. A földismész, a földtanász bámulattal
vizsgálják azon hatalmas átalakulásokat, melyeken földtekénk e része még
az újabb korban is keresztül ment; a bányász a nemes ércz-ereknek vastag
ságán (Máchtigkeit) és mennyiségén bámul; a füvész földünk számosnál
számosb növényeit leli föl aránylag kis térre szorítva, s nem bírja eléggé
csodálni a természetnek új meg új alakokban nyilatkozó dúsgazdagságát;
a nyelvész, a történet- s régiségbúvár munkálkodásainak tágas tér nyílik ; s
a festész ecsetje alig képes visszaadni azon gyönyörű s nagyszerű vagy
bájos s kedélyes tájakat, hegyalakzatokat, vízeséseket, facsoportozatokat, de
főleg azon büvészi és tündéries világossági hatásokat (Licht-Effecte), me
lyekbe a mexicoi magas téren felkelő vagy lenyugvó nap az egész vidéket
borítja. Fájdalom ! a művészet s az említett tudományok egy ágát sem vá
lasztottam kizárólag szaktudományomnak, úgy hogy e tekintetben szerzett
alapos és mélyebb ismeretek nélkül voltam kénytelen honomba visszatérni;
fölszólíttatván egyébiránt társulatunk igen tisztelt elnöksége által, nagy sze
rencsémnek és kitüntetésnek tartom Mexico átalános földtani viszonyairól
volkánjairól s ezek óriása a P o p o c a t e p e t l megmászása alkalmával
szerzett tapasztalatimról tisztelt tagtársaim előtt — a mennyire ez tőlem ki
telik — szóllani.
Mexico — ezen minden tekintetben oly nevezetes ország — a mexicoi
öböl és a csendes vagyis világ-tenger közt fekszik, körülbelül az é. sz.
15"— 33ll-ig terjed, tehát ennek alsóbb — jóval nagyobb — része a valósá
gos forró égalj alatt; s mégis Mexicóban ezen 18 szélességi fok alatt földte
kénk majdnem minden égaljai s ezek módosításai találhatók.
A hatalmas A n d e z hegylánczolata (La cordillera de los Andez) *)
szakadatlanéi futja végig a szép országot, tágas sok □ mire terjedő térsége
ket s völgyeket képezve, melyek majd összefüggve s észrevetlen&'l emelked
nek egész 6 sőt 8000' magasságnyira, majd nehány ezer lábnyi magas szik
lafalak, hegysorozatok vagy tátongó mélységek által egymástól elválasztva,
úgy hogy ezen térségek egymás után s egymás fölé emelkedve, mintegy óriási
lépcsözetet képeznek.
*) Mexicóban e hegyláncz neve „la cordillera de la eierra madrc,a az, anya
hegyláncz; az „Andez" náv nem ismert, s csak Dél-Amerikában van használatban
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Mexieo közép fentere, vagyis — mint ott nevezik — asztala (meseía
Central de Mexieo) 500 leguanál fi legua vagy sp. mf. == 5000 vara, vagy
röf; egy vara = 2 l/ 2 idevaló láb; 3 legua — kb. 2 német mf.) 7020'nyinál
magosabbra emelkedik a tenger színe felett, s majdnem észrevehctlcnül
ereszkedik le a csendes tenger partjáig, míg más oldalt az atlanti-tenger szí
néhez meredek hegy-oldalakon, az említett óriási lépcsözeten kell leszállnunk. A szóban forgó völgyek s emelkedett térségek, melyeket a németek
H o c h e b e n e , a franciák p l a t e a u x é l e v é s , az angolok h i g h t e r a s s e s, a spanyolok m e s e t a s, s mi f e n t é r e k n e k*) nevezünk, sok
szor oly tágasak s egyarányosak, hogy az ember magát lapos földön vélné,
ámbár mint példáid Mexieo fővárosában 7020' magasságra van a tenger színe
felet, tehát magasabban mint a mi Tátránk legmagasb gerinczei. Ezen tér
ségek közepéből emelkednek egész hegvlánczok s hegycsoportozatok, egyes
magán álló régóta nyugvó vulkánok töltsérei, különböző magasságban, az
alig szembetűnő dombtól egész az óriási P o p o c a t e p e t 1-ig.
Az idegennek, ki hetekig, sőt hónapokig tartózkodott az ily magas téreken, s ha órák sőt napokig utazott szakadatlanul a lapályban, és szinte el
feledő, hogy tulajdonkép egy igen magas bérez tetején van : föltűnik, ha
rögtön s váratlanéi néhány ezer lábnyi meredek hegy szélén ál l , melynek
alján több mfnyire terjedő térség nyilik pálmafákkal s gyönyörű zöld ezukornádföldckkel, míg ott fönn hol áll, búza és árpa-földek zöldéinek, cser, fe
nyőfák s egyéb növények közt. Ezen magas terek s völgyeknek a tenger színe
fölötti különböző magasságában kereshetni Mexieo különféle égaljait, úgy
hogy a mexieoiak köztársaságukban egy t i e r r a c a 1i e n t e-t (meleg földet),
t i e r r a t e m p 1a d a-t fmérsékelt földet), s t i e r r a f r i á t (hideg földet ,i
különböztetnek meg ,8 a növényország majdnem egész kincsével bírnak, úgy
hogy példáid egy mexicoi gyümölcsárusnál hegyieper, szeder, alma, körte,
baraczk,szőllö, dinye, füge, narancs, ananász, papaya, chirimóllá, banana
kokoszdió stb. egymás mellett vannak fölhalmozva. De lássuk mindezt
példában.
V e r a c r u z , é. sz. 19° 11' 52", ny. h. 98" 29', a köztársaság fő kikötő
városa, s az egész hosszú tengerparti vonal az innenső (Atlantique) mint túl
só (Pacifique) oldalán a tropicai nap egész hevének van kitéve , az áthatlan
őserdők sűrű lombjai s az ezer meg ezerféle futó növények hálózatai közt a
lorák (zöld kajdácsok) s majmok seregei csevegnek . lármáznak s kergetik
egymást, kokoszpálmák festőileg esoportoznak az egyes bambusnádból ké
szült indus kunyhók körül, míg a kegyetlen sárgaláz évenkint százankint
öli az idegeneket, fökép Veraeruzban, mely e tekintetben fölötte egész
ségtelen.
*• Fen-.ök

Sz.
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A veracruzi kikötő által van Mexico Európával s a többi civilizált vi lággal rendes összeköttetésben, s pedig hónaponkint háromszor t. i. a nyugotindiai angol társaság (West-Indian-Royal Mail-Steam Paquet Comp.) fölsége3 hajói által, melyek bámulatos pontossággal érkeznek minden hónap 20kán S. Thomasból, a jövő 3-án ismét visszatérve, továbbá egy egyesült-ál
lami társaság gőzösei holnaponkint kétszer, 7-én és 24-én fordulnak meg
New-Orleans és Veracruz közt. Veracruztól Mexico fővárosa 98 mfnyire fek
szik, naponkint indul a két városból egy úgynevezett d i l i g e n c i a vagyis
gyorskocsi, mely 3 nap alatt az utat megteszi, borzasztó rázás és számtalan
kellemetlenségek k özt; ezzel indultunk el mi is.
C o r d o v a városkáig, mely körülbelül 1000 lábnyira fekszik a ten
ger színe felett, utunk majdnem észrevehetlenül emelkedék, kávékertek na
rancsfákkal s bananekkal környezik a városkát, virágzó bokrok s növények
a levegőt a szó teljes értelmében bájillatal töltik el. A nap vesztett eredeti
hevéből, de még mindig forrón süt. A sárgaláz Cordovában is megjelen
évenkint, ámbár csak egyes esetekben.
Kiérve Cordovából, egy tágas zöld tér vagy mező terjed, melyen szép de
apró marha, egyenkint vagy kis csapatokban legelész, C e i b a s Z a m s n g f á k, M i m o s a bokrok egyes kunyhókat árnyékolnak, a rétség végében zor
don hegyláncz emelkedik, tátongó mélységei s rideg sziklái közt felhők kergetüznek, a sötétzöld erdőket majd eltakarva, majd fölleplezve, s mindezt jóval
meghaladva az O r i z a b a volkán (el Puo dél Orizaba) emelkedik havas
csúcsaival a felhők fölött az égbe nyúlva, mint egy meghegyzett irókréta.
Egy mintegy 10Ö0 lábnyi mélység választja el a szép zöld rétet ( L a s
A n i ma s t e r é t ) az említett hegyláncztól, kígyózó vonalban szállunk le a
meredek partokon a mélységbe, melynek aljában egy kis hegyi folyó zúg s
egy csinos indus falucska van félig eldugva banane, kávé, jázmin s egyéb
töbnyire illatozó bokrok közt; ismét kigyózó vonalban vezet az út meredek
túlsó partjára föl, sőt l/>00— 2000'-balmagasabban, mint a szép L a s A n i m a s tere. így jutunk a leirhatlan kedélyes, szép s tágas O r i z a b a völ
gyéhez, 4705 lábnyira a tenger színe fölött. A tropikál hőség itt már meg
szűnt, ez csak körülbelül 1500 lábig terjed, 24° R. középmérséklettel, de a
fél tropicai clima (Subtropischer Cljma) 18u R. középmérséklettel egész
4000'-ig terjed, czukornád, kávé, banane, déli gyümölcs itt még megterem,
így a szép Orizaba völgyében is a melegség fokozata még elégséges, hogy
a gazdag s örökké zöld vegetatio tropikai jellemmel birjon,, ámbár ez sokban
különbözik attól, melyet a tenger színénél csak kevéssel emeltebb tenger
parti vidékeken találunk. Orizaba völgyében már néhány mérsékelt égalju
fa és növény, példáúl a napraforgó s kertjeink és berkeinkben’ annyira kedvelt
platánus (sycomor-fa) fordul e lé ; banane, czukornád, kávé sat. még megte
rem, ámbár Orizaba vidékén főleg búza, dohány s tengeri (maiz) müvelte11*
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tik ; utóbbi oly gazdagon tizet, hogy egy mag után rendesen kétszázat arat
nak, s némely évben háromszázat is. Orizaba völgye tán a legkellemesb ég
aljjal bir, melyet eddig tapasztaltam.
E bájos vidék Orizaba fen-tere, egy lassankint megszükölö völgyben
végződik, mig ezt egy óriási sziklafal bevégzi, az utat mintegy elzárva.
Innét egy kígyózó vonal s meredek út vezet a hegysor tetejébe, mintegy
isméti lépcső az említett óriási lépcsőzeten. Felérve a hegysor tetejére, egy
tágas hosszan terjedő térség nyílik itt meg, mely a még egy napi járásnyira
fekvő Mexikóig terjed, sőt Durangóig (mely még Mexikótól 140 sp, mfnyire
fekszik), 6— 800 lábnyi magasság közt a tengerszine fölött észrevehctlenül
inogva, azaz ép oly magasan, mint Szt. Gothárd s a nagy Szt. Bernát hegy
szorosa Sveiczban. Ez Mexikó nagy k ö z é p-fe nt e r e (Central plateau)
az egykori A n a h u a c . Mexico fen-terét némely helyen egy-egy hegyláncz
szegzi át, így például a mexicoi és pueblai völgy, mely tulajdonképen egy
ugyanazonnak tekinthető s körülbelül ugyanazon magasságú is, az óriási
Popocatepetl s Istaxihuatl havasaitól s az ezekhez csatolt északnak futó Ricofirioi hegylánczolat által van elválasztva.
E magas téren a tropikai nap ereiét már egészen elveszté, itt a mexi
coi köztársaság mérsékelt égaljában vagyunk (en la tierra templada) 15—
16° R. közép melegségi fok kal; gabonanemek, európai gyümölcs- és erdei
fák teremnek itt meg a vidék sajátlagos növényzete mellett, melyről később
szólandunk.
Vannak továbbá völgyek és térségek, melyek a mexicoi térnél még
magasabban fekszenek, így pl. Toluca városa 8274' pár-isi mérték a tenger
szine fölött. Amecameca völgye, Reál dél Monté kerülete sat. ridegebb s
zordonabb égaljjal bírnak, és ezek képezik a mexicoi t i e r r a f r i a t vagyis
hideg égaljat, megfelelöleg körülbelül északi Németországnak, Sveczia s
Norvégiának, de a középmérsékleti fok itt mégis 14° R.-ra emelkedik, az erdő
ket fenyvesek képezik*), s a kandalló tüze — fökép reggel és este — jó
szolgálatot tesz.
Végre P o j p o e a t e p e t l s I s t a c c i h u a t l havasok tetején a végső
északi s déli sarkok örökös jegét és havát találjuk. Az örökös hóvonal Mexicóban Humboldt szerint 13,700 lábbal kezdődik.
így látjuk tehát, hogy Mexieóban ugyanazon szélességi fok alatt föld
tekénk minden égaljait föltalálhatjuk, de ha Mexieóban egy mérsékleti és
hideg égaljról szólunk is, nem kell elfelednünk, hogy az é. sz. 19 és 20 foka
közt vagyunk, tehát a forró égöv alatt, s hogy ott változatlanúl egészen más
időjárási viszonyok (meteorologische Verháltnisse) uralkodnak, mint a szé
lességi fokozatok által megszabott mérsékleti vagy hideg égövekben. Nem
A legelső fenyvest 6,800'-ra találjuk, ez p i n u s l e c o p h y l l a .
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kell képzelnünk, hogy Mexicóban tavasz, nyár, ősz és tél létezik, hogy a
nap hosszabb júliusban mint decemberben, vagy hogy április és november
hava majd rendkívül száráz, majd rendkívül nedves, mint az a mérsékelt
égálj alatt, pl. Magyarhonban szokott lenni. Mexicóban, mint a forró égalj
alatt egyátalában, csak két évszak létezik, a szárazsági, mely novembertől
májusig, s az esöszak, mely májustól novemberig tart. A nap rendesen 6
órakor kel s 6 kor nyugszik, csak néhány percznyi különbséggel, úgy hogy
a leghosszabb nap 13 óráig s a legrövidebb 11 óráig tart. Mexikónak középmelegségi fokozata 14° R, a legforróbb azaz melegség maximuma 21° R° *
minimuma 0 ° R*).
A mondottakat megfontolva nem kell csodálnunk, hogy Mexico magas
terének növényzete — ámbár nagyban s átalában véve a mérsékelt égalj
vegetatiója kellemével bír is — mégis korántsem ugyanazonos pl. Magyarországéval. Hosszú sorozatát közölhetném tisztelt barátimmal azon magyarországi fák, bokrok és virágoknak, melyek M e x ic o m a ga s terén is találhatók,
A sétatérek mentén többnyire kőris, nyár s fűzfák vannak ültetve, a kertek
ben majdnem mindem európai virág díszük, de főkép a rózsa s ibolya, mely
egész éven át, decemberben mint augusztusban illatozza a levegőt, a georginia (dahlia) a hegyek partjain az erdőkben vadon terem, szintén az ver
béna ibolyaszinü faja stb. De a nálunk is diszlö növényeken kívül Mexico
völgyében oly növények is honosak, melyek nálunk kivesznek, valamint
néhány nálunk igen jó l tenyésző növény Mexico magas terén hiányzik;így
nincs Mexico felföldjén repeze, dinnye, szőlő sat. Vannak t. i. növények, fökép fák, bokrok, az úgynevezett telelő (perennis) növények sorából, melyek
nek létéhez, virágzásához s gyümölcse megérleléséhez egy bizonyos meleg8égi fok szükségeltetik, többé vagy kevésbbé egyaránylag fölosztva az óv
folytában; hol ezt, t. i. a melegség bizonyos sommáját az említett növények
föltalálják — tenyésznek, föltéve, hogy a hévmérő nem sülyed egy bizonyos
foknál alább, s hogy más körülmények, mint a föld minémüsége, nedvesség
sat. tenyészetüket megengedik. Ily növény példáúl az olajfa. Más plánták
természete ellenben nem annyira az átalános meleg összegtől (absoluto
Wármenmenge) függ, melynek egy óv folytán ki vannak téve, mint inkább
% a m e l e g s é g m e n n y i s é g é t ő l , m e l y e t b i z o n y o s e g y e s hó
napokban, főleg virágzásuk s g y ü m ö l c s ö z ó s ü k idejéb en
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*) Mexicóban soha sem fagy, legfölebb a dér hull december s január elején a
nap kelte előtt, mint nagy ritkaság egyébiránt megtörténik minden félszázadban egy
szer, hogy hó esik; de vannak emberek Mexicóban, kik egész életükben nem látták
e phaenomenont. O'ttlétem előtti télen, 1857 febr. hó egyik reggelén történt meg,
hogy havazott, pedig egy egész félóra hosszat. Az egész város népsége talpon volt s
kitódult a zöld rétekre, hogy a világ csodáját szemlélje1 mely ottlétemkor még ép
emlékezetben volt, s így sokat kellett felőle hallanom.
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é l v e z n e k , habár vegetatiójuk egyéb korszakában (ha a növények perennisek) gyökereik s törzsük tetemes hidegnek vannak is kitéve. így pl. a
repce, dinnye, szöllö a nyár folytán virágzása cs gyümölcsözéáfc idejében
nagy mennyiségű meleget igényei, magasabb melegségi fokozatokat, mint
azt a mexieói fen-téren elérhetnék.
A mondottakból könnyen megmagyarázható tehát, hogy miért terem
meg Moxico vidékén például az olajfa, míg az nálunk kivész; s hogy miért
nincs Moxico fővárosa vidékében repce, dinnye, szöllö, míg a hevesi dinnye
s budai bor világhírű, daczára annak, hogy Mexico magas terének középmelegségi fokozata 14" R, míg Budáé csak 8Vz° RA mexieói magas téren tehát több növényt találunk, melyek a mér
sékleti égalj alatt csak a növényházakban ismeretesek, ezek közöl némelyek,
a Pirufa (Shinus molle) Casnarops és Yuccafajok, a pozsgárok nemei, az
Aloe s Agave fajai, de főleg az utóbbinak egy neme, Agave americana, ott
Magnei-nek nevezve, Mexico fen terét különösön jellem zik; mert meg van
minden vidéknek sajátságos jelleme (physiognomiája) ép úgy, mint egyes
nemzeteknek vagy egyéniségeknek. Találkozva egy idegennel, az első pil
lanatban ráismerünk az angol, német, spanyol, czigány vagy zsidóra sat.
hogy ha egy ív papírra zöld rétet festek egy széles csatornával, melyen
tengeri hajó úszik, s a háttérbe egy tuczat szélmalmot; ha egy más ívre is
mét zöld mezöt festek, egy magán álló gémes kúttal, boglyával s ákászfával,
s a háttérben legelésző ménest vagy’ gulyát, a láthatár szélén egy a földből
mintegy kibukkanó tornyot; ha egy harmadik íven zöld rétemet magas hegy
mentébe festem, rajta legelészve egy pár szép rövidszaru tarka vagy barna
tehenet, csinos fatornáezos házikót, melynek széles elörenyúló födele nagy
kövekkel van nehezítve, s a háttérbe egy pár havast felhőkbe nyúló bércei
vel : mindenki is ráismerend Hollandiára, Magyaralföldre s Sveicz-ra. így
meg van a mexieói fen-térnek is különvált és igen meghatározott arczulatja.
Az egyes rég kialudt volkánok töltsérei majd egy sorba fűzve, majd magán
állva, kisebb nagyobb — volkanikus eredetű — többnyire kúpos vagy csú
csos hegyek, ismét majd sorozatban majd elkülönítve, hatalmas lávarétegek,
összevissza szakadozva és repedezve, nagyobb kisebb szélességű s mélységű
földnyilások, az úgynevezett barrancák, a hatalmas Popocatepetl mint egy
hó-pyramis a zöld völgy közepéből emelkedve, s szomszédja Istaccihuatl
havasa, de főleg az említett 3 növény : a Magnei, pozsgár (opuntia, nopal),
meg a Pirufa, mely mindenütt föltalálható, s mely növények nélkül a mexi
eói földtór nem képzelhető : a mexieói fen-térnek oly határozott arczulatot
ad, mint az említett gémes kút s baglya az alföldnek, vagy a hosszú szőke
haj s pápaszem a németnek. A magnei nem csak vadon terem és pedig a
legkopárabb és sziklásabb részekben s hegyoldalakon, hanem nagy haszna
által, melyet a raexicóiaknak hoz, az iparnövények közé vergődött, sőt a

167
tengeri után legjelentékenyebb Mexicéban. Használják a magnóit sövények
nek, melyek emberek s állatok által átkatlanok ; a piagnei leveléből készítik
a köteleket és fonalakat is maceratio által, s végre a növény nedvéből*) a
p u l q u e - t , egy részegítő italt, mely Mexicéban a bor helyét foglalja el a
bámulatos mennyiségben fogyasztatik. A magneit tehát rendes s nagy kiter
jedésű ültetvényekben találjuk, melyek ismét e vidékekre igen jellemzők a
az idegenre különös behatással vannak.
Nem volna helyén Mexico növényzetéről terjedelmesben szólni; a
mondottakat bátorkodtam előhozni, hogy Mexico általános jellemét, az egyes
vidékek arczulatát, ha úgy merem kifejezni magam, a tisztelt gyülekezet
előtt minél hívebben fessem. Tájrajzomat be nem fejezhetem a nélkül, hogy
a már fölületesen említett földnyílások és szakadásokról (Barrancas), melyek
épen Mexicót oly föltünöleg jellemzik, nehány szót elé ne hozzak.
A barrancák, azon bámulatos földszakadások, szintén Mexico részletei
hez tartoznak ; számtalan mennyiségben találhatók az ország minden részé
ben, de főleg a tengerparti hegysorozatokban. Egy nagy része a keleti part
nak ezen barrancaktól, melyek nyugottól keletnek húzódnak — annyira szét
van hasogatva, hogy alig vagyunk képesek déltől északnak egy mérfö kinyi
hoszszant utazni a nélkül, hogy utunkat függőleges mélységektől ne látnok
elzárva. Nagy része ezen barrancaknak kétségkívül a föld plutonicus ereje
által képződött, mint ezt a köhalmazatok vizirányos rétegei bizonyítják;
mások nyilván vulkanikus erüktől, míg megint mások látszólag vízmosások
által képződtek; hossza, mélysége és alakja ezen barrancaknak különböző,
mi könnyen magyarázható, ha meggondoljuk azoknak fölötte nagy számát.
Némelykor a szűk --- alig 100' széles — hasadások, csupasz függőleges szik
lafalazatokkal, melyek lOOO'-nál is magasbak, némelykor szélesek cs nyíl*
tak, lépcsözetekkint talpalatukig megszükülve, de a függőleges sziklafalak
jelleme mindig megmarad, még ott is, hol lassankinti leroskadások által
mintegy emeletek képződtek; sokszor több baranca egyesül, és ott, hol ezek
cgy éles szögben érintkeznek , fölötte festöileg csoportozoti sziklatömegek
alakulnak. Majdnem mindig ragadozó hogyi folyamok zúgnak a barrancak
mélyében, s s*ikláról sziklára ugrosva habzó vízeséseket képeznek; a ned
vesség a leggyönyörűbb növényzetet idézi elé, magas és sürü erdőség borítja

*) A magnei plánta t. í. 8-dik évében szárba indul, ezen szárt kifejlése előtt
az öt környező levelekkel, a növény úgynevezett szívével kivágják, úgy hogy egy kis
gödröcske képeztetik; ebben édeses nedv gyűl össze nagy mennyiségben; az indus
tökhéberrel szíja ki ezen nedűt 3-szor napjában, mindenkor körülbelül 2 — 3 meszelyt,
úgy hogy egy magnei-bokor 8— 13 meszely nedűt is ad 24 óra alatt; a nedv forrás
után a p u l q u e, fehéres, zavaros, savanyús ízű, hűsítő s részegítő ital, mely nélkül
a mexieóiak el nem lehetnének.
/

168
a barancák talpát, a csak a nagyobbakban enged ez dobány-vagy vagy ten
geri-földeknek helyet. Minden sziklarepedésből bokrok és futó növények
bújnak elé, s a magasb ormokon pozsgár, magnei és Cicas diszlik, vagy ha
a barancak mészkö-formatioban vannak, különböző nemei a tenyérpálmáknak,
cereus, és más húsos növényeknek. Az csőszakban a csupasz szikla zuzmók
kal és mohákkal boríttatik be, s a legszebb szinegyveleget képezi, ezüstszín,
sötétzöld, sárga, világos vörös s a köztük fekvő szinezetek közt. Ep az emlí
tett csőszakban, midőn a nehéz esők és menydörgések után a barancák
vizei nagy robajjal zúgnak, szikladarabok sodortatnak el, s borzasztó moraj
jal szakadnak egyes szikla-oldalak a tátongó mélységbe, az őserdők óriási
fáit, mint szalmaszálakat tördelve. Mindenütt láthatók kisebb vízesések, me
lyek a nagy magasságról lezúgva vízporrá bomlanak, a rájok sütő napban
szivárványokat képezve. A tájképfestő gazdag anyagot talál művészete gya
korlatára.
A közlekedést az ország belsejével nagyban akadályozzák a barrancak, de csak a két tengerparti vidék körében, és a parttal párvonalos irány
ban ; a hegyektől a tengerig, azaz kelet és nyűgöt közt egy kocsi-út is lehet
séges volna (sok esetben van is ) ; míg másrészt déltől északnak tökéletes le
heti enség volna csak egy mérföldet is egyenes vonalban haladni. Ezen barrancak gyakran órányi távolságokra áthatlanok, és ha nagy kerülések után
akadunk is egy ösvényre, ez többnyire oly szűk s veszedelmes, hogy csak
az azt megszokott útas, ki tökélyes bizalmat helyez^ öszvére vagy lova biz
tosságába, haladhatja meg ezen néha csak 2— 3' széles ösvényeket a legbor
zasztóbb meredekek oldalán, szédelgés vagy félelem nélkül.

m .

Mexico volkánjai.
Ha az általános képet, melyet már Mexicoról rajzolni megkísértünk,meg
tekintjük, föltűnik első pillanatra annak volkanikus szerkezete, s valóban alig
létezik tán ország, mely oly nagyszerű volkanikus hatásoknak lett volna ki
téve, s hol még jelenleg is ezen,'erők oly tevékenyen működnének. Mexiconak
több, még most is működésben levő volkánja van ; a főbbek ez utóbbiak kö
zöl egy sorban állanak a 19-ik és 20-ik sz. fok közt, keletről nyugotra futva
és így az Andez hegylánczolatát,— mely északtól délfelé húzódik, derékszög
ben átmetszik. Mexico kitűnő példáját nyújtja tehát az úgynevezett sorvul
kánoknak.
A mexicoi öböl tőszomszédságában mintegy 12 mfnyire délnek Ve.
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racruztól elkülönözve a lapályból T u s 11a*) volkánja emelkedik. A begy
képzésénél a föld e része mintegy volkanikus erők által vízbuborékkint
emelkedett; többszöri kitörések s töltsére beroskadása által később szétsza
kadt. Legnagyobb csúcsa körülbelül 3000' a tenger szine felett. A Tustlanak
több töltsére látható, valamint egy kerekded igen mély tó (édes víz), a heg}*'
délnyugoti emelkedésén. 1789-ben volt e volkánnak utolsó kitörése, mely
földrengések és erős földalatti dörgések által hirdeté magát; azóta nyugszik
a volkán, de gyakran a hegy belsejéből moraj hallatszik , mint egy messze
égzendülés. A hegy nyugati ormain állva e földalatti dörgés Tustla felöl hallik, ellenben keletnek a Tustla hegyeken az említett moraj Orizaba felöl jő;
alig szenved egyébiránt kétséget, hogy a két hegy földalatti összeköttetésben
áll egymással, mert e vonalban nem csak több volkanikus kúp emelkedett,
hanem a gyakori földrengések is leginkább ezen irányban érezhetők.
Az orizabai volkán (el Pico de Orizaba) sokaktól Mexico legmagasb
csúcsának tekintetik. Indus (azték) neve C i t l a l t e p e t l , c i t l a l — csil
lag, t e p e 11= hegy ; s valóban mint ragyogó csillag tündöklik égbenyúló
hótakart csúcsa a messze láthatáron, örömjelül a tengerúnt s fáradt hajós
nak. Ez az első pont, melyet Mexico partjaihoz közelítve láthatunk; a ten
gerészeknek mintegy kalauzúl szolgál, és azért a tengerészeire nézve nagy
fontosságú, mi végett Humboldt különös gondot fordított fekvése pontos
meghatározására; ez é. sz. 19° 2' 17", k. h. 1° 6' 15". Orizaba hegye már
az első tekintetre mutatja volkanikus származását; nagyszerű kúpot képez,
melynek hegyes — örök hó s jéggel födött — csúcsa festőileg emelkedik az
őt környező hegyláncolatok k ö z ö l; valamivel keletnek legmagasb csúcsától
nyílik töltsére, mely délkeletnek van hajolva. A spanyolok megérkezte után
50 évvel azaz 1565-ben volt e volkán utolsó kitörése, mely egyébiránt —
mint látszik — nem volt egybekötve lávakiömlésekkel; akkoriban az úgy
nevezett 4üzokádás (eruptio) 20 évig folytonosan tartott, majdnem minden
félbeszakasztás nélkül, s tán ezen tény következtében uralkodott a későbbi
századokban azon bal vélemény, hogy a volkán megmászhatlan. 1848-ban,
az amerikai háború alkalmával, néhány elszánt amerikai tisztnek sikerült
először a hegy csúcsát elérni; néhány évvel utána egy 18 személyből —
többnyire fiatal emberekből — álló társaság kisérlé meg a hegy megmászá
sát, de közölök csak hárman érték el a töltsért, sok nehézséggel küzdve; a
csekélj' légnyomat megakadálvoztatá lélekzetüket, vér tódult szájuk, füleik
8 orrukból, úgy hogy rövid idő múlva vissza kellett menniök; erős főfájás

*■) Tustla s még néhány e fejezetben előforduló vulkán leírását Sartorius mun
kája szerint „ M e x i c o u n d d i e M e x i c a n e r " van szerencsém a tisztelt gyüle
kezettel közleni, mivel nem volt alkalmam Mexico valamennyi volkánjait láthatói, s
így nem írhatom le mind saját tapasztalatom szerint,
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és a Hagy hótérségekröl visszaverődő napsugarak következtében fájdalmas
szemgyuladás volt a nagyszerű expeditio következménye. A kirándulás feje
Doignon — egy francia — volt. Az ö mérése szerint (hévmérö és forró víz)
18,178' a hegy magassága^?) Az Orizaba valóságos jeges hegy (Gletschcr);
Doignon úr jégtorlaszokról, tátongó mélységekről s meredek jégfalakról be
szél, melyek a töltsérbe jutást veszélyeztetik: a jég és hófödözet egész a
töltsér széléig ér. Egy körülbelül 15' vastag szikla a töltsér szélén forró volt,
mint tüzes vas, ilyen volt a föld is, mely azon ponton gyengén rezketett; a
kráter szélének ezen táján nincs hó, merő homok s volkanikus hamu; az erős
kénszag kénes gőzök kitódulását tanúsítja. Valamint a töltsér belsejében, úgy
egész a hegy nj ugoti magasabb pontjáig, minden termő-kénnel van befedve,
s azon pontig a sziklák melegek is. Egyes szikladarabok föliiletükön végkép
elsalakosodtak, belsejükben fehérek, mint az égetett mész. A töltsér alakja
tojásdad, két öblözettel dél és keletnek ; felső átmérője 2000 métre-nyi lehet,
s kerülete 6500; szörnyű mélységet képez, majdnem függőleges falakkal,
szétszaggatva fekete kiégett hasadások által; egyik nagy keleti hasadásából
folytonosan vízgőz tódul ki, erős kénszaggal; tompa moraj hallik a mélység
ből, mi az elhagyott vadonban aggasztó hatást szül; a töltsérnek déli és délnyugoti kevésbé meredek falai hóval födöttek. Orizaba megmászása bébi
zonyítá, hogy a tűz a töltsér mélyében még nem aludt ki, s hogy a veszedel
mes szomszéd, úgy mint azt Aetna, még századok múlva is a környékében
lakókat félelemmel töltheti el. Doignon mérése szerint a hegy — mint emlí
tők — 18,178 angol láb volna;az amerikai mérnökök azt 17,819'-rateszik;
de Humboldt mérése szerint 5295 métre, azaz 16,304 párisi láb (vagyis
16,768' bécsi, s 17,429' angol mértékben).
Nagy kiterjedésű körben az óriásnak lába kisebb volkánokkal s töltsérekkel van körülvéve. Észak-kelet és kelet felé mészköhegyek közt ki
sebb lefejezett kúpok egész csoportozatára akadunk, melyek közöl néhány
iszapot és hamut, nehány pedig lávát hány ki. A délkeleti és déli oldalon
más töltsérek vannak, valamint kén- s egyébb források, melyek mint erős
patakok törnek elé a sziklarepedésekböl. Egyáltalában — miként látszik
— a víznek folyása nagyban megváltoztatott a volkanikus működések által.
Két folyó, mely Orizaba keleti oldalában ered, rögtön eltűnik, a nagyobbik,
Jarnapa, egy mély barrancá-ba d ő l , s csak 3 mfnyivel odább a hegyvonal
másik oldalán jő ismét napfényre egy barlangból, útját nem azon barancában
folytatva; a másik, Tliapa, mely mint zúgó hegyi patak sziklák fölött rohan
ol, elszikkad Cordova városa közelében egy hegy vonal nyugoti lábán, s 2
mfnyire onnan a hegysorozat keleti oldalán, a Chiquihuitei hegyszoros köze
lében egy meredek sziklaöblözetböl mély örvénykint ismét előtűnik. E fo
lyócskának ezen kivül még azon tulajdona is van, hogy fő forrása, mely Őri
zi1ha fenyves erdeiből buzog, a téli hónapokban tejfehér s langyos, az eső
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szakban pedig igen tiszta s jéghideg. A volkán nyugoti oldalán a magas te
rek felé szintén különböző volkanikus tünemények mutatkoznak, így egy
tökéletesen kopár, minden növényzet nélküli lapály közepéből kéngöz tódul
a földből; az indusok a meleg solfatarát izzasztó fürdők gyanánt használják;
ők 3 láb mély s szintoly széles gödröket ásnak, beleülnek, és földdel beta
karják magukat, úgy hogy csak fejük látszik ki. Közelében még egv hegycsoportozat is van : 1o s D c r r u m b a t o s , hol egy hegy meghasadt; a mély
redöböl gyakran lángok tűnnek elé. Nyugotra Orizaba városától egy lapály
ban Aljojuca falucska mellett egy töltsérre akadunk, mely vizzel telt; ez sós izü
ugyan, de mégis ivásra szolgál. Az egész kerekden-kerek tó m. e. nyolezad
mf. átmérőjű, körülbelől 600' magas függőleges sziklafalazatokkal; egy a
régi indusoktól mesterségesen kifaragott út vezet a viz medréhez; tovább a
meredek Pizarra és Tepeyaeualeo kúpja bújnak ki a magas térből, melyek
d. keleti részén egy hatalmas lávaréteg terül el.
Orizaba szomszédja -r- uyugotnak a volkánok sorát folytatva — a
szintén hatalmas C o f r e d e P e r o t o vagy N a u h c a m p a t e p e 114,089
métre Humboldt szerint; tehát nem ér az örök hó vonalába; már rég kialudt
volkán, valószínűleg régibb az Orizabánál, s tán elromboltatása által okozta
a sugár Orizaba képződését, vagy tán megfordítva ? A hegy észak keleti ré
szén szembetüuöleg látható , hogy a hajdani kitörések azon irányban vették
útjokat, mert több 10 minél hosszabb láva réteg födi azon irányban a vidé
ket, mely M a 1p a i r-nak neveztetik. — Az egész hegy szakgatott cs repe
dezett, de főleg délkeleti oldalán, hol úgy tűnik föl, mintha földalatti erők a
csúcstól egészen a fenékig a töltsér egész egy oldalát keletnek tolták volna.
A napnak állása következtébeni világítás szerint a töltsér egész alakulatját s
szétrombolását észrevehetjük. A hegy alján a láva, hamu és iszap kiömlések
következtében szép lapály képeztetett, mely nagy termékenység által tünteti
ki magát. A földnek fölső rétege ott igen köves, úgy hogy csak nehéz az
ekével körösztülhatni rajta, de a kövek folytonos elmállása pótolja a növé
nyek táplálásához szükséges sókat, úgy hogy több század óta ugyanazon
földben minden trágyázás nélkül évenként tengeri termesztetik, s pedig
nagy sikerrel. Sok helyen a fölső termő föld alig 8— 4 ' vastag, némely
kor kevesebb is; azt lyukacsos lávaréteg követi, s mégis terebélyes fák
élnek meg e földben; ezt onnan magyarázhatjuk, hogy a fák gyökerei a
hatalmasan megrepedezett 2— 3' vastag lávarétegen áthatnak, s az alatt
egy finom termő földdel kevert agyagra találnak, melyet ismét lávaréteg
követ, s igy á fák a mélységből szíják a kellő nedveket. Ily tüneményekre
Mexicoban gyakran akadtam, hol némelykor a merő sziklán fák és bokrok
díszlenek.
A pueblai völgyben emelkedik a szép M a i i n c h e , melynek szakga
tott kúpjai a Vezuvra emlékeztetnek. Malinche a pueblai völgyet a híres
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Thascala tértöl és San-Juan völgyétől választja e l; jelenleg már nincs tevé
kenységben.
Csak néhány mértfölddel nyugotnak a pueblai és mexicói völgy közt
emelkedik P o p o e a t c p e t l és I s t a c c i h u a t l , mindkettő örökös hóval
s jéggel befödve. A két vulkán, mely egymás tőszomszédságában fekszik,
szintoly viszonyban áll egymással, mint a Cofre de Perote és Orizaba; két
séget sem szenved, hogy Istaccihuatl régibb, s hogy hajdan tevékeny vulkán
volt, ámbár egy indus hagyomány sem említi, hogy az valaha működésben
lett volna; valószínű tehát, hogy még a történeti időszak előtt aludt ki Is
taccihuatl S i e r r a Ne v a d a - n a k is (havas bércz-nek) neveztetik;az indus
aetymologia szerint I s t a c = fehér, és c i h u a t l — asszonyt je le n t;* )
csak néhány lábbal magasabb Mont-Blanc-nál. Istaccihuatl is valóságos je 
ges bérez; megmászása végtelen nehézségekkel van egybekötve. A hegy
alján észak felé egy hatalmas tepetate **) réteg terül, mely eleinte majdnem
vízszintesen fut, de Popocatepetl oldalain rézsútosan áll, mi tehát azt bizo
nyítja, hogy e réteg már létezett, midőn a hatalmas Popocatepetl a föld
gyomrából emelkedett.
A Popocatepetl ( p o = füst, p o p o = sok füst, p o p o c a = sok füs
töt kihányó, s t e p e 11 = hegy, azték nyelven), a mexicoi hegyek óriása,
Humboldt mérése szerint 4,500 métre, vagyis 17,100 bécsi, 17,773 angol
láb, még jelenleg is működésben áll. E hegyet volt alkalmam megmászhat
ni, mint erről később lesz szerencsém értekezhetni. Folytassuk jelenleg a
vulkánok sorát, mely a már többször említett kelet-nyugati vonalban fut.
Számtalan rég kialudt tölcsér s kúp közt, melyek Popocatepetl-t kisebb-nagyobb magasságban körülveszik, a t o 1u c a i vulkánnál (Névadó de
Toluca) ismét egy havasra akadunk. Humbolt szerint 4,621 métre. A hegy
sorozat innen számtalan lépcsözetekben (terasse-okban) sülyed a csendes
tenger partjaihoz. N é v a d ó d e T o l u c a szintén nincs többé tevékeny
ségben, de hatalmas sziklarepedések, szétomlott tölcsérek mutatják nyo
mait ; két legmagasb csúcsán a régi kráterek kristálytiszta vízzel töltvék.
Tolucatól a csendes tengerig még két vulkán van működésben, a
J o r u 11 o (mond : Horullyo), s a c o l i m a i vulkán ; az utóbbi már régibb
időktől fogva tevékeny, de a Jorullo eredménye azon földalatti erőknek,
melyek a múlt század közepe táján egy tágas vidéket félelem- és borzadás-

*) Amecameca völgyéből szemlélve a havast, az élénk képzelőtehetség a hoszszúdad hegy hótakart gerinczeiben egy fekvő mintegy lepellel betakart asszonyt
vehet észre.
**) A „tepetate" finom darabokra zúzott sikárkö (Bimsstein) öszhalmazatja;
ámbár kisebb darabokban nagyon törékeny, mégis jó építő-anyagot képez, s Mexico
épületeihez átalánosan használtatik.

sál töltöttek el. Legyen szabad ezen fölötte érdekes tüneményt, a Jorullo
eredetének történetét Humboldt leirása szerint közleni a tisztelt gyüle
kezettel :
„Azon nagyszerű mozgalom, mely a jorulloi vulkánt szülte, s egy
egész vidéknek fölületét tökéletesen megváltoztatá, a legrendkivülibb tüne
mények egyike, melyeket földtekénk évkönyvei eddig följegyeztek. A geo
lógia kijelelte az Óceán azon pontjait, a melyeken újabb időkben, azaz
2000 év óta vulkanikus szigetek a tengerből kiemelkedtek, majd az Azorok
közelében, majd az Ágéi tengerben, majd Islandia partjain, de egy esetben
sem hoz elé példát, hogy egy a continens belsejében 36 órányira a tenger
parttól, 42 mértföldnyire a legközelebbi tevékeny vulkántól rögtön kis égő
kúpok ezrei közepette egy láva és hamuból álló hegység képeztetett anlov
melynek csúcsa 1,200 lábnyira emelkedett az öt körülvevő térség föló.“
„Aguascarco dombjaitól közel Teipan és Petatlan hegységeihez —
mindkettő ismeretes gazdag fagyaptermesztésóröl — hosszú térség nyílik,
mely körülbelül 2,200— 2,500 lábnyira fekszik a t. sz. f. — Néhány basalt-kúp
emelkedik a térségből, melyben a zöldkö-porphyr képezi a fő sziklatörneget. Csúcsai örökké zöld olajfákkal, füzfaforma levelű cserekkel és csi
nos pálmákkal ékítettek; szép egy növényzet, mely föltűnő ellentétben áll a
kopár kiégett vulkanikus térzettel.“
„A tizennyolczadik század közepéig Cuitimba és San-Pedro folyócs
kái közt nagy területű czukornád és indigó-földek diszlettek, körülvéve basalthegyektöl, melyek szerkezete gyaníttatá velünk, hogy az egész vidék az
őskorban vulkanikus erőktől fölbolygattatott. Az említett czukornád és in
digó-ültetvények a San-Pedro jorulloi haeiendához valók, mely egyike az
ország leggazdagabb s legnagyobb telepítvényeinek. 1759-ki junius havá
ban rögtön földalatti moraj hallatszott, félelemgerjesztő dübörgéseket föld
rengések kisértek, melyek 50— 60 nap folytán a vidék lakosait aggaszták
és rettenték. September eleje feló ismét minden tökéletes csendben látszott
nyugodni, midőn rögtön sept. 28. és 29-ke közti éjjelen rettentő földalatti
moraj és dörgés támadt. Az elrémült indusok az aguasearcoi hegyekbe me
nekültek, s rövid idő múlva egynéhány □ mértföldnyi tér, mely most Malpais-nak neveztetik, mintegy buborék, fölemeltetett. Még jelenleg is észre
vehetjük a föld rétegzetén ezen tünemény hatályait. A fölemelt tér szélén
csak 12 métre-nyi emelkedéssel bír a volt jorulloi lapály fölött, de lassankint a fölemelt tér közepe felé ennek magassága növekedik, míg nem lassankint 160 métre-t ér el.“
„E nagyszerű tünemény szemtanúi, kik azt az aguasearcoi hegyekről
szemlélték, azt állítják, hogy ők egy térből, mely több volt 1 2 O mfnél, tüzet
és lángot láttak tódulni, hogy izzó szikladarabok nagy magasságra dobat
tak, s hogy ők a vulkanikus tűz fényétől világított füst és hamutömeg sugár-
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zatában egy meglágyult és megolvadt földréteget zajgó tengerkint láttak
hullámzani. Akkoriban San-Pedro és Cuitimba vizei elvesztek az izzó sala
kokban; a víz vegytanilag fölbontva a tűz bevét még nevelte, úgy hogy a
tüzet Pascuaro városában is látták, mely 19 órányira fekszik Jorullotól egy
magas téren, mely 1,400 métre-vel emeltebb a vulkánnál.11
„Kisebb 6— 10' magas kúpok, a bennszülöttektől „ h o r n i t o s 11
( = kályhácskáknak) nevezve ezerenkint boríték el a Malpais fölületét.
Ezen „kornitos“ -ok között egy délnyugottól északkeletnek futó rézsen 6
hegy emelkedett, mindegyik 4— 500 métre-nyíre a volt térség színe fölé. A
legmagasb köztük a joruiloi vulkán, mely még jelenleg is működik, s mely
akkoriban északi részén nagy megolvadt basalticus lávatömeget hányt ki,
mely őskövezetek darabjait tartalmazza; a fő kitörések egész 1760-ig tar
tottak, azontúl ritkábbakká lettek. Az indusok, kik eleinte — elrémülve az
új vulkán aggasztó dörgéseitől — faluikat 6— 8 órányira a kerületben elha
gyók, lassankint megszokták e tüneményt, visszatértek kunyhóikhoz és viszszamerészkedtek Aguasareo és Santa-inés hegyeiből, hogy a gyönyörű tüzforrásokat bámulják, melyek számtalan kisebb-nagyobb nyílásokból szűkei
tek. Akkoriban hamu fődé Q,ueretaro városa födeleit, mely 48 órányira fek
szik a vulkántól egyenes vonalban."
Sartorius szerint 44 évvel Humboldt ottléte után a földalatti tűz már
kevésbé volt tevékeny; a növényzet mindenütt mutatkozott, mégis a hévmérő az árnyékban még 35° R.-ra emelkedett. Szemtanuk bizonyítása sze
rint több évig a kitörés után a hőség tíírhetlen, s azért a nagy térség lakhatlan volt. Még jelenleg is látható Cuitimba és San-Pedro medrei, melyek
kristálytiszta vizei hajdan Don Andrez Piinentel földeit termékenyíték. Az
említett rémületes éjben sept. 28- és 29-ke közt a források kivesztek, de
3,000 lépésnyire nyugotilag a fölemeltetett területben most két patak csergedez a hornitos agyagos kúpjaiból, mint meleg források 40” R. hévfokkal,
s messze a föld mélyéből moraj hallik, mely mintha kelettől nyugotnak folyó
viztöl okoztatnék. Presentacion nevű hacienda mellett egy 14— 18' széles
patak foly nagymennyiségű kénkönényléggel terhelve.
Az újabb mérések szerint a joruiloi vulkán magassága a t. sz. f.
4,004', s emelkedettsége az öt környező tér fölött 1,223'; kúpja igen mere
dek, 45°-nyi rézslettel; fő tölcsére egy nagy rézsen nyílik, s több melléktölcsérekkel bír. A kitóduló gőzök hévfokozata 36— 44° ív.; a falazatoké
sokkal magasabb. A Kráterben mindenütt termő kén rakódott le, s pedig
minden színváltozatban, az elevenpirostól világos-sárgáig. A levegő mérsék
lete a fölemelkedett téren, melyet még Humboldt 35 fokúnak talált, most
csak 19" R. (az árnyékban).
A tevékeny vulkánok sora, melyet a keleti partoktól a Paciíique
vagyis csendes tenger partjáig követtünk, a c o 1i m a i vulkánnal végzői
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dik. Ezt előbb m ír nyugvónak tárták, de a múlt években több kitörést mu
latott, melyek egyébiránt csak hamuból és iszapömlésekböl állottak.

IV.

A Popocatepetl megmászása.
A P o p o c a t e p e t l képezi szomszédjával Istaccibuatl-al a különben
is bájos mexicoi völgy, sőt az egész magas tér fö ékét. Ritka magasságuk
miatt a völgy minden részéről láthatók, s pedig a hely különbsége szerint
alakokban annyira változva, hogy alig hinnők, mikép egy s ugyanazon he
gyet szemléljük. Ugyanis Veraeruzból Mexicoba utazva, fölérve Mexico ma
gas terére, Acazingo helységén túl legelőször pillantjuk meg Popocatepetl t,
de ennek csak legmagasabb csúcsát, mintegy hódomb a zöld vetésekből ki
bukkanva, a mi eredeti behatást gyakorol az idegenre. Puebla vagy Mexico
városából szemlélve (mely két város közt, körülbelül mindkettőtől egyenlő
távolnyira emelkedik) Popocatepetl mintegy nehézkes, kevéssé összenyo
mott pyramis mutatkozik, magassága, látszólag egy harmadrésze, hóval fö
dött. A mintegy 4,000 lábnyival mélyebben és Mexicotól nyugotnak terülő
cautlai völgyből tekintve Popocatepetl mintegy magas, sudár, kecses idomú
kúp emelkedik elevenzöld cukornádak közt, 13,000-nyi magasságra az
öt környező völgy fölött. Csúcsa itt hegyesnek tűnik f ö l , mint az Orizaba,
melyet egy ezukorsüveghez vagy hegyzett krétához hasonlítánk. A tágas
cautlai völgy (a mexicoi tierra calliente szorosabb értelemben) elevenzöld
czukornádföldjeivel, narancs és magnólia berkeivel, pálma csoportjaival, basalticus szakgatott sziklasorözatjaival, közötíik az említett leirhatlan kecs
esei emelkedő vulkánnal s fölötte a sötétkék égboltozattal, melyen a távo
labb eső Istaccihuatl havas gerincze mintegy ezüst vonal csillámlik, egyikét
a legbájosabb látványoknak képezi.
A nap nyugta Mexicoban szintén oly látvány, melyet —•azt hiszem
— csak ott élvezhetünk hasonló gyönyörrel. A nap Mexicoban az egész év
folytán néhány pereznyi különbséggel 6 órakor nyugszik. Az alkonyat alig
tart 20 percznél tovább. Mexico völgyében már elbúcsúztunk a naptól, mi
dőn a két havas még aranyos fényben ragyog. Látszólag Mexicoból tekint
ve az Istaccihuatl magasabb a Popocatepetlnél, de az onnan jő, mivel köze
lebb áll a fővároshoz, mint a másik, s hogy valóban jóval alacsonyabb, már
onnan is kitűnik, hogy a lenyugvó napsugarai már megszűntek aranyozni
annak csúcsait, midőn még (az én tapasztalásom szerint 2 percznél tovább)
a Popocatepetl csúcsa fénylik. De végre legnagyobb csúcsa is megszűnt vil
logni, s most sötét vörös színbe, mint a hajnal pirja, van a havas kúp borít
va; ez az, mit a schweicziak „ Alpen-Glühen“ -uek neveznek, de mi Mexico-
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bán a levegő rendkívüli tisztasága s finomsága miatt még sokkal elevenebb
s pompásabb. A sötétvörös fény most kékes, ibolyaszínü, sőt némelykor zöl
des színbe megy át, s ezt végre szürkés fátyol borítja, bogy a fölmenö hold
sugaraiban ezüstként ragyogjon a magasan a völgyek s hegyek felé emel
kedő kúp. Alkonyaikor a mexicoi völgyben a lég, az egész égboltozat s minden
tárgy varázsszerü rózsás vagy ibolyaszínü derengő világban mutatkozik. A
különben sötétkék égboltozat egyes helyen majd vöröses majd rózsás színű,
majd zöldes, sárgás, szürke, vagy ibolyaszínü, egyes élénken világító felhöcskék közt a sötétkék szint meghagyva. Azt hiszem, ilyenkor az úgyne
vezett zodíacalis fénynek is van része e tünemény szépségében.
A Popocatepetl s Istaccihuatl egyúttal a mexicoiaknak jégverme. Az
indusok keskeny meredek ösvényeken fölmásznak az örökös hó és jégvona
lig, s hátukon bámulatos mennyiségű jeget hoznak, hogy azt a fővárosban,
Pueblában s a tierra caliente egyes haciendáiban meglehetős jutányos áron
eladják ( l W 1 Reál). Mexicoban tehát, hol sohasem fagy, meglehetős jó
fagylaltot s jeges vizet kaphatunk, mi a meleg időszakban nagy jótétemény.
A Popocatepetl tölcsére egyszersmind a mexicoiaknak kénbányája, s
pedig még a régibb spanyol időktől fogva. Midőn Cortez hódító seregével s
6,000 tlascaltec-kal Mexico- (akkor még Tenochtitlan-) nak nyomult, Popo
catepetl s Istaccihuatl közt jött a mexicoi völgybe. Ezen fáradalmas út alatt
az erélyes Ordaz Diego, hogy a benszülötteknek bátorsága jelét adja, megkisérté az akkor füstölő Popocatepetl csúcsát megmászni, s ámbár nem ér
te el célját *), V. Károly császár mégis megengedte neki, hogy nemesi czímerében egy vulkánt viseljen. Később valóban ként bányásztak a Popocatepetlböl lőporgyártás végett, de valljon Francisco Montanno a főváros bevé
tele után 1522-ben valóban a tölcsér mélyéből hozta-e a ként, vagy a hegy
valamelyik mellékrepedéséböl, nem bizonyos. A jelen időben egy magántár
sulat rendes kénbányászatot üz a Popocatepetl tölcsérében. Közel a hóvo
nalhoz a két vulkán közt egy kis telepítvénye van az említett társaságnak,
hol a ként bányászó indusok laknak, egy kis nyomorult kunyhókból álló telepítvény, mely egyszersmind kénraktár, s onnan majdnem naponkint
másznak föl indusok a vulkán csúcsára. A hegy megmászása tehát nincs oly
nehézségekkel egybekötve, mint pcldáúl az Orizabáé vagy a mi Mont-Blancunké. Nem nagy tanakodásomba került tehát, hogy eltökéljem magam a
mexico-i hegyek királyát legvégső csúcsán meglátogatni.
1857. deczember 16-kán reggeli 6 órakor hagytam el a fővárost. Az
ameca-mecai diligenciával vagyis társas gyorskocsival útazva. A lég hűvös
volt, és skót plaidejeink s mexicoi serapeink jó szolgálatot tettek. Utunk ke
letnek vitt, egyenesen a vulkánoknak tartva. Nem untatom tisztelt baráti
*) 1. Cartas de Cortez, 318 & 380. lap, és Clavigero, III. köt. 68 & 162. lap.
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mát utunk részletest leírásával. Amecameca városkába délutáni 3 óra táj
ban érkeztünk. A kis városka egy hasonnevű völgynek mintegy közepében
épüli. E völgyhöz — mely 7.500 lábnyira fekszik a t. sz. f., s Mexicónak már „tierra friau-jához való — lassanként alig észrevehető emelke
désekkel jutottunk. A légmérséklet itt már tetemesen hűvösebb, reggelen
ként s estenként a kandalló tüze elk el; de napközben meleg van (télen is,
mint nálunk körülbelül m ár elején). A városka tőszomszédságában kis
domb emelkedik, Monté Sacro-nak nevezve; széles tarnarin-féle ős fasor
(Cupressus dystieha, L.) vezet meredek tetejére, egy kis kápolna- s kolos
torhoz, melyben egy híres csudatevő kép imádtatik. E kolostor fölött, a
domb kellő tetején más — most elhagyott — kápolnácska áll, az erröli k i
látás egyike a legbájosbaknak, melyeket élveztem. A hosszúkás kerekded
völgy itt északnak Istaccihuatl havasától s keletnek Popocatepetl-től záratik
be, s a két hegyóriás közti Rio-Frio hegylánczolattól. De maga az említett
Monte-Sacro a völgy szinéröl nézve igen kedélyes és bájoló. Amecamecaban kénytelen voltam egy napot mulatni, mert az akkoriban Mexicoban
uralkodó grippet én is megkaptam ; erős hurut és láz akadályozott útani
folytatásában. Jobban érezve magam, másnap délután útnak indúltam, hogy
az Istaccihuatlt és Popocatepetlt összekötő hegylánczolat tetején a rio-frioi
erdőbe eldugott „P e 11 a g a 11 i n a s“ -i r a n c h o-ban, azaz a tyúkkopasztó
csárdában (rancho = tanya, csárda) megháljak, honnan azután másnap a
Popocatepetlre törekvém. Sok bajomba került lóra s vezetőre szert tenni.—
Végre akadtam egy haszontalan legényre, ki két nyomorúlt lovával — mint
monda — szintén oda törekvék, s engem elvezetni ajánlkozott. Elindultunk
mintegy délutáni 1 óra tájban, vezetőm spanyol, (tehát Gachupín — mint
őket a mexieoiak gúnyból nevezik), azt állítá, hogy az útat jó l tudja, s eltért
a széles járatosb csapásról, egy keskeny Ösvénynek tartva, mely — mint
mondá — hamar elvezetend czélunkhoz. Ezen csapáson az indusok járnak
föl a havasokhoz, hogy hátukon, miként említők, jeget hozzanak. Ezen út
oly meredek, hogy többször kénytelenek voltunk leszállani, lenyergelni s
lovainkat egyes sziklatorlaszon nagy ügygyel-bajjal s veszedelemmel föl segíteni.
A növényzet Amecameca völgyében még nem sokkal különbözik a
Mexicóétól, de a mint a hegyekben fölebb emelkedtünk, ezen változás mind
inkább föltűnő lett. Az örökké zöld lauraceák s tül-fáfc erdei 2,500— 5,000'
magasságokig díszlenek. Ennél már is sokkal magasabban voltunk, úgy
hogy az említett fákat csak egyes példányokban találtuk, egyéb lombos fák
és bokrok közt. Már a völgy talpán akadtunk az előbbiekhez keverve egyes
fenyvesekre; minél magasabbra emelkedtünk, annál gyérebbé váltak a lom
bos fák, míg tökéletesen eltűntek. A cserfák valamint a tűlevelűek számtalan
fajai különböztethetők m eg; némelyek ez utóbbiak közöl igen hasonlók e
Földt. T. H.
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178

mi fekete és vörös fenyőinkhez (Fichte, Tanne, Lerche), de egyetlenegy sem
ugyanazonos az európai fenyvesekkel vagy cserfákkal. Vannak fenyőfák,
melyek tííjei 1 láb hosszúságnak, igen hajlékonyak és gyengédek, ezek a
széltől ringattatva festői látványt mutatnak. Vannak, melyeknek tobozai
(Zapfen) gömbölyűek s oly nagyok, mint a gyermekfő, hosszúkásak s kukoriczacsutkó hosszúságúak, s végre apró mint a mogyoró. Láttam többek közt
ily fenyőt, melynek tűi inkább cserfalevelekhez hasonlítottak, mint fe
nyőéihez.
Imitt amott erdőnk megritkult s gyönyörű kilátásunk volt az alattunk
terülő völgyre egyes faluival s a Monte-Sacroval Amecameca mögött. Elindühünkkor vezetőm azt állítá, hogy 5 órakor már főn leszünk, s a nap mégis
már nyugvófélben volt, midőn végre sok bajjal kiértünk az erdőből a hegy
tetejére.
A mi legiukább föltűnt, az a vadon termő mezei virágok hiánya a ré
teken, melyek a mi hegyvidékeinket oly bájosakká teszik. A helyett, hogy
— mint példáid Sveiczban —■egy Almra értem volna, vagy — mint Kárpáti
hegyeinkben — Volka-völgyébe, itt egy kopár félig kiégett mezőre találtunk,
melyen szétszórva nehány marha legelt, soványak mint a híres hét tehén
Pharao álmában. A lemenő napot erős, csípős és hűvös északi szél (el Nortej
követte. Egyfelől a Popocatepetl hókúpja tőszomszédságában voltunk, másfe
lől pedig az Istaccihuatl jégtakart háta közelében. Erősen dideregtünk. A ko
pár rétet volkanikus homok követte, melyen részint magas buczkák tornyo
sulnak, részint mély barrancak hasadoznak. Az alkonyat, raikint említők,
csak rövid lévén, csakhamar beesteledett. Ekkor vezetőm, ki eddig mindig
biztatott, hogy mindjárt megérkezünk, egyszerre azt jelenté, hogy útját el
tévesztő, s nem tudja hol vagyunk! — Holdvilág ugyan nem volt, de azért
még sem lett tökéletes sötét. A gyön} örü tiszta égen a számtalan csillagok
kitűnő fényben ragyogtak s tán ezek csillogásának s a két szomszéd hóóriás
reverberatiójának köszönhettük, hogy nem volt oly sötét, hogy végre leg
alább az út nagyobb egyenetlenségeit ne láthattuk volna, s így nem voltunk
azon veszélynek kitéve, hogy valamely barrancába vagy hasadásba essünk.
A kis tér, melyen az említett rét s a jelen homoksivatag terült, ismét völgyes
és dombossá lett, s itt ismét egy csak ritka fenyves erdőre találtunk. Már
éjjeli 10 óra volt, midőn minden reménynyel fölhagytam, hogy a „rancho“ -ba
érjünk, s kellemes kandallótüznél vacsorázunk, mire pedig nagy szükségünk
lett volna. Kifáradtak lovaink is, melyeket nap lemente óta kantárnál vezeténk. A „Norte“ mindég hüvösöbb s csipösebbé vált, s kunyhónak vagy
emberi léleknek a közelben híre sem volt. Nem volt más mód hátra, mint
egy kis barrancában magunkat meghúzni, hol legalább a szél dühétől valánk
féligmeddig megóva. E magasságokban az erdők nem rengetegek; a fák
— legalább véleményem szerint — nem hosszú életűek, 40— 50 éves koruk-
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bán száradni kezdenek, s az első K o r t e-töl lesu jtatnak, úgy hogy ott majd
nem szintannyi fa feküdt a földön, mint a mennyi égnek emeló ágait (termé
szetesen mind fenyők). E körülménynek egyébiránt mi csak örültünk, mert
dúsan volt száraz fa, melyből csakhamar élénken lobogó tüzet csaptunk,
lovainkat lenyergeltük s elcsaptuk, hogy keservesen keressék csak imittamott növő eledelüket. Nyergeinket fejünk alá tettük, piáidé és serapeinkkal a mennyire lehetett betakaródzva a N o r t e s az éj kellemetlenségeivel
daczoltunk. Mellékesen megjegyezhetem, miszerint — mint később megtud
tam — vezetőm, ki majdnem naponkint járt föl a r a n c h o r a , szándokosan
tévesztő el az utat, valószinüleg hogy kiraboljon s megöljön, de erre alkal
ma nem volt, mert az efféle bivonachoz eléggé szokva, csak félszemmel
aludtam, revolveremtől oldalamon el nem válva, s egyre rakva fát a tűzre,
míg ö annyira elfáradt és lusta volt, hogy mozdulatlanul maradt reggelig.
A felkelő nap első sugarainál ismét vitnak indultunk s a tegnap hasztalan
keresett csapást csakhamar megtaláltuk ; vezetőm egész biztossággal vitt rá,
úgy hogy mintegy 9 óra tájban elértük a tegnap oly annyira óhajtott r a nc b o t. Ezt nálunk csárdának, a Sveiczban S e n n e r h ü t t e - n e k neveznék.
A csinos S e n n e r i n vagy a rózsás arczú csaplárosné helyett a r á n c h o t
egy piszkos indus család lakja; a kunyhó közepében a földön tűz lobog
(szokás szerint), körülötte az asszonyok t o r t i l l á t (lepényt tengeri liszt
ből) csinálnak, mi a c h i l i é v e l (paprika) s a f r i j o 1es-sel (fekete bab)
az indusok egyetlen eledele.*)
A N o r t e még mindig döhöngött, s popocatepetl-i expeditiómban hát
ráltatott, de reméltem hogy másnap reggelre eláll, azért délután egy másik
r a n c h o b a mentem, mely az előbbinél még magasabban feküdt, ott hol a
növényzet végződik, volkanikus homoknak helyt adva, a Popocatepetl kúpja
lábánál. Ez azon telepítvény, melyet említőnk, hol a tölcsérből nyert ként
beolvasztják, e kunyhót azért a rancho de assuffrenek nevezik; a hely tulajdonképeni neve „Tlamacas1'. Beestelédettvolt, midőn oda értem. A K o r t e erősen fút s kemény hideg volt. A r a n c h o maga nyomorult egy kis
kunyhó, egyetlen nyílással (kivéve az ajtót) s ez a kéményt helyettesítő lyuk.
A földön tűz lobogott, körülötte néhány indus s felügyelőjük (ott director-'1
vagy inspector-nak nevezve) üldögélt. A nem egészen száraz mézgás fa a!
kunyhóban oly füstöt fejlesztett, mikép a földre kellett feküdnünk, hogy szé:
meinket ki ne csípje. így töltőm az éjt, egyre fát rakva a tűzre, hogy még'
ne fázzam, s fejemet oly közel a földhöz téve, a mint csak lehetett, hogy
meg ne fuladjak. A fölügyelő barátságosan fogadott, de nem volt mivel me£-! ’
kínálnia; száraz narancsfa levelekből s még egy más — előttem ismeretién 1
— fűből főzött valami thea-félét, mi czukorral nem volt kellemetlen ízű. Más1-'
i n l lej ;

*) Mond : rancso, tortilya, csile, fricholes.
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nap reggel a N o r t e még mindig tüt, s a volkán megmászását lehetlenné
tette. Visszatértem a „pela galinns“ -i ranchoba, attól tartva, hogy tervem
mel fül kell hagynom. Délután, a szél valamivel lecsendesülvén, sétákat tet
tem egy szép kilátási pontot hajhászva; meg is másztam a „Cerro gordo“ -t
(kövér hegyet). Ez Istaccihuatl kisebb csúcsainak egyike. Absolut magassága
pedig a rancho fölött körülbelül 2,0001áb. Egyesegyedül indultam torony iránt,
a jó szerencsében bízva; épen nap nyugtakor értem föl a meglehetős meredek
kúpos hegyre, s kilátásom leirhatlan szép volt; keletnek a majdnem függő
legesen alattam fekvő pueblai völgyben a szakgatott és sziklás csúcsú M a
n i n c h e-re, s a háttérben a fölséges orizabai pic-re. A Popocatepetl árnyé
ka mint egy pyramis projectálta magát a tágas völgyben; az árnyékpyramis
csúcsa, (azon része t. i. mely a volkán havas részének felel m eg), mindkét
oldalról mint egy szalaggal volt beszegve, a szivárvány minden színével dí
szelegve, ámbár igen gyengén. E tüneményt eddig még sohasem láttam volt,
s véleményem szerint a hónak sugártörési erejétől támad, a mint t. i. a le
nyugvó nap sugarai a hópyramis széleit érintik. A lemenet a meredek és
mély barrancák végett igen nehéz és fárasztó volt.
A N o r t c lecsillapodott, s másnap, decemb. 24-én, hétfőn gyönyörű reg
gel virradt, csendes és tiszta. A Popocatepetl havas csúcsa különös fényben
ragyogott, s nagy majestuosítással emelkedett a felhőtlen kék égbe, mintegy
meghiva föllegtrónjára. El is fogadtam a meghívást és ismét a „rancho dél
assuffre“ -ra indultam. Ott magammal hozott jó reggeli után egyedül egy in
dus lténbányás kíséretében indultam útnak. Vezetőm téli kabátomat, skót
plaidemet, egy pár csizmát s harisnyát, egy kis bögrét s kevés enni valót ra
kott hátára. Én csak könnyedén, egyszerű köntösben, másfél ölnyi vas he
gyű hegyi bottal (Schweizer Alpen-Stok) — mely több ízben menté meg éle
tem — indultam útnak. Nyakamon Geylusac féle légmérü s egy hévmérő lógott. Tizenegy óra lehetett, midőn elhagytuk a ranchot, az indus
kénbányászok s új barátom a fülügyelő szerencsekivánatival. Csakhamar ki
léptünk a növényvilág végképi határaiból, mely rögtön végződik. Az erdő s
gyep után. volkanikus homok-buckák , mély repedések s hasadások vöröses
porphirikus sziklával véget vetnek minden szerves életnek. A volkanikus
hamu fekete s igen írnom, s a benne való járás nagyon terhes és fárasztó
volt, fökép mivel barrancákat s meredek buckákat kellett megmásznunk. 1
óra volt, midőn a hó határára értünk.
Popocatepetl nem jeges bérez, (Gletscher) mint a tőszomszédságában
emelkedő Istaccihuatl, hanem valóságos havas; kúpja néhány lábnyi, sőt
némely helyen néhány ölnyi vastagságú hóburokkal egyformán van befödve.
Ninc3 ott — legalább az északi oldalon, hol én másztam föl — a legcseké
lyebb egyenetlenség, repedés, szakadás sat. sem, mintha csak fehér lepellel
volna beborítva a hegy csúcsa. Az állandó hó Mexicoban a téli hónapokban
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— tehát midőn e hegyre fölmásztam — valamivel alantabb áll (Humboldt
szerint 3,700 métre hauteur absolue) mint a nyári hónapokban (4,600 m. h.
abs.) E hónapokban, vagyis az csőszakban, midőn újólag esett hó födi a
volkánt, s az nincs megfagyva, a volkán megmászása minden veszély sőt nehézség nélküli, fölmászthatunk rá mint egy óriási homokdombra. De ott létemkor, a téli hónapokban, a dolog máskint állott. A hó fölső rétege már
több hetes sőt hónapos; délben, midőn a nap függőlegesen veti rá sugarait,
fölszinén kévéssé megolvad, de déluíáni 2— 3 óra tájban már fagyni kezd,
úgy hogy az egész már többé nem hó, hanem valóságos jégkúp, igen mere
dek s fölötte síkos. Az indusok fölmásznak rá, mint a macskák, de nekem,
ki a jég hátán nem nagy hős vagyok, sok bajom volt. Az első lépésnek,
melyet a jégen s havon tevék, következménye az volt, hogy hoszszant eles
tem, mi szegény lég- és hévméröm életébe került; nem szolgálhatok tehát sem
légnyomási sem légmérsékleti pontos adatokkal. Hágóvas nem volt lábamon,
s vezetőm kénytelen volt minden lépésünket egy kis baltáeskávál a jégbe
vágni, s így csak lassan haladhattunk. Vezetőm nyugtalan volt, s egyre ja j
gatott, hogy már későn lesz, s hogy „la nieve se pone muy malau, azaz hogy
még jobban megfagy, s azután sem előre, sem visszafelé nem mehetünk töb
bé stb. Az ilyféle prognosticumok nem igen növeszték erélyességemet, de
eltökélve lévén, csak haladtunk. Az említett nehézségekhez még az is járult,
hogy ily magasságokban lélekzetünkot hamar elvesztjük ; alig tettem néhány
lépést a meredek hegyen, már meg kellett állnom tüdőmet pihentetni. A nap
a vulkán másik oldalán lévén, árnyékban jártunk,'s így a hó világa nem fájt
szemünknek. 5 óra volt, midőn a tölcsér szélére értünk.
A tölcsér a hegy tetején van, karimája rézsútosan nyugotról keletnek
hajolva, éppen mintha egy kúpot rézsútosan átmetszenénk. A tölcsér kari
májának legmagasb pontja nyugotnak, Mexiconak á ll; mi az északi oldalán
voltunk. A tölcsér széle természetes nem olyan, mintha késsel lett volna
metszve, hanem szakgatott (Zigzag). A legalacsonyabb pontnál másztunk be.
A tölcsér legfölsőbb falai mintegy 100 metre-nyi mélységre nem öszhajlók ( V ) hanem szétválók ( A ) ; azután ezen 100 métre-rel alább vál
nak öszhajlókká, mintegy 50 métre-nyiig, s azután rögtön függőlegesen le
egy rendes hengert (mintegy magas tetejükalap) képezve. A tölcsér fene
kén egyenetlen, nagy szikladarabok vannak szétszórva; a föld' némely he
lyen meleg, más helyen hó s befagyott pocsolyával borítva; több helyen
kar- egész derék-vastagságú nyilasból nagy erővel kéngöz tódul ki, ép
pen mintha gőzgép állna meg s bocsátaná ki gőzét, szintoly bangót is ad. A
nyilás köröskörülkén-virággal (subáimat) van ellepve, úgy hogy fölülről sár
ga foltnak látszik. Két — három helyen van ily kénlyuk, a többi csekély.
Azonkivül a tölcsér karimájából egészen fönn s valamivel alantabb — gőz
jő ki, de zaj nélkül, s csekély rugerövel, s ez merő vízgőz. Kell ezeken kí
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vül még egypár kénköneny (Schwefelwasserstoff, SH) gözforrásnak lennie,
mert éjen át többször jött e gőz az orromba, s pedig koronkint, akár azért,
hogy csak némelykor bajtá a szellő orrom alá, akár pedig, mivel idönkint
kópeztetik vagy szabadul ki a tölcsér mélyéből. A Popocatepetl gőzölgése
Mexicoból, de még a „rancho dél assufre“ -ból sem látható; már közel vol
tunk a tölcsérhez, midőn azt legelőször észrevettem; füstöt — jelenleg leg
alább — épen nem bocsát ki, s nem is találtam hiteles szemtanút Mexicobán létemkor, ki ezt állította volna. A tölcsér legfölsö karimájának körülete
az indusok állitása szerént 4,000 vara, egész mélysége mintegy 300 vara,
alsóbb hengeralakú részének mélysége 100 vara. Gerold porosz miniszter
mérése szerint, ki a Popocatepetlt 1834-ben april havában mászta meg, a
vulkán tengerszíne fölötti magassága 5,542 métre, kraterje legnagyobb át
mérője 1,666 métre, s mélysége 333 métre.
5 óra volt, midőn szerencsésen a kráter széléig elértünk, néhány métrenyire lemásztunk, míg annak fölső részében egy kiálló szikla alatt kis in
dus tanyára akadtunk. A szikla ugyan néhány deszkadarabbal körül van
véve, úgy hogy a kénbányászó indusokat a gyakori szelek dühétől legalább
némileg megója. Fáradt nem annyira voltam, mint bágyadt, oly gyengének
érzém magam, mint betegség után; fejem el volt kábulva, kezem szinte meg
fagyva, de testemben nem fáztam, fölkerültem volt mászásközben. Első gon
dom volt a tökéletesen átuedvesült lábbelit felcserélni, s azután theát főzni, do
ez sokbajjal járt, mert a vizet is előbb csinálni kellett. A magunkkal hozott kis
bögrét megtöltök hóval s ezt kis tarisznyában magunkkal hozott faszénnel
megolvasztok. Csakhamar fölforrt, de mely foknál, nem mondhatom, miután
a hévemrő — mikint említém — összetörött. (Mexico városában 74° lí.-nál
forr). Nagy fáradtság s bágyadtság után, nagy melegben mint nagy hidegben
nincs enyhítőbb ital a theánál, ez tehát útitáskámból sohasem hiányzik. Téli
öltönyöm fölvettem, a plaide-et földre terítem, fejem alá kődarabot gördíték,
leheveredve s szivarra gyújtva, tökéletesen jól érzőm magam. Naplemente
volt, és semmiért sem hagytam volna el leirt ágyamat, hogy a kráter szélé
re mászszam, a gyönyörű tüneményt Mexico legnagyobb hegyéről szemlé
lendő. Bágyadtságom s bizonyos levertségem nagyobb volt a költészetnél.
Az alkonyat ott fönn még rövidebbnek látszott mint a völgyben; csakhamar
este lett. Vezetőmön kívül mellém bújt 3 —4 kónbányászó indus, kik napo
kig is fenn tanyáznak ; betakaróztunk egy p e t a t e - v a l (gyékény), s 7 órakor
már elaludtunk. De az én álmom csak rövid volt; fejem, mely fölérkezé
semkor csak kábult v olt, mindinkább kezdett fájni, míg a fájdalom majdnem
türhetlenné vált; az indusok azt állítják, hogy mindenkinek megfájdul feje,
a ki fölmegy a hegy csúcsára, mi kétségkívül az erős kénecssav és könkéneggöz bűzétől s a levegő csekély nyomásától van. Sokan éppen nem
mehetnek föl, vérük már útközben orruk, szájuk s füleikből tódul k i ; részem-
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röl ezt nem tapasztaltam. Elfogultság a lélekzetvételben, az említett rend
kívüli főfájás, nagy bágyadtság, s ezektől s a nagy hidegtől okozott kedvet
lenség, levertség s nyugtalanító gondolatok voltak egy oly emelkedett he
lyen töltött éj kellemetlenségei. Nem csoda tehát, hogy nem bírtam a külön
ben oly szükséges álmot s nyugalmat föllelni. Vártam a hajnalt, mint eddig
még soha, de a ragyogó csillagok fejem fölött, a sötét de tiszta ég boltoza
tán nem akartak mozdúlni, mintha oda lettek volna szegezve! Nagy darab
kövek, egész szikladarabok váltak el a tölcsér karimájától, s nagy robajjal
s ezer darabra szétzúzva rohantak le a mélységbe. Ezen kő-eső akadályoz
tatja a tölcsér fenekébeni hálást, hol nincsen hideg; s ezen kövek már sok
bányászt ütöttek agyon. Folytonos moraj a csendes éjben, párosulva a nagy
erővel kitóduló kéngöz zúgásával, szokatlan s aggasztó behatást gyakorol.
Végre egy rövid álomból ismét fölébredve, nagy örömömre Orion Syriussal
s Jupiterrel a nyugoti láthatáron hanyatlott, s a keletin Venus a híres déli
kereszttel ragyogott s a közel hajnalt hirdeté. Fölmásztam a tölcsér szélére,
hogy a nap fölkeltét lássam. A völgyeken nagyobbrészt felhők s köd feküd
tek, mely a. tágas téreket, mint hullámzó tenger, lepé e l ; csak egyes hegy
csúcsok emelkedtek ki, hogy a fölhö-chaoszból fölségesen emelkedő nap su
garait fogadják ; e látvány nagyszerű volt, de közelebb leföstését tisztelt ba
rátim képzeletére bízom. Visszatértem tanyámra theát főzni, reggelizni, s a
széntüznél kevéssé melegedni. Főfájásom egy kevéssé enyhült. Nagyon hi
deg volt, az indusok is a kis széntüz mellé gyűltek reggelizni s melegedni.
Az ö reggelijük t o r t i 11 a-ból áll, az említett lepényforma tengerikenyérböl, melyet alulról hoznak föl nekik. Mindegyik megeszik 6— 10 darabot,
megmelegítve a parázsnál s kevés sóval meghintve; de egyebet nem esz
nek, s ezt is csak kétszer napjában. Nevezetes, hogy mily kevéssel élnek, s
mellette csak vizet isznak, daczára annak, hogy súlyos dolgot végeznek
s eleget keresnek, hogy jobban élhetnének. Mintegy kilenczen dolgoztak
akkor ott. fön, ként szedve az említett lyukak körül a tölcsér fenekén. Mind
egyik bányász egy ,,aroba“ -ért ( = 25 font) egy Reált (8 Reál = 1 pesso
= 2 pft) kap, egy ember naponkint 25— 30, sőt néha 40 narobau-t is szed,
úgy hogy némelykor 4 pessot vagyis 8 pftot keres napjában ; e nagy kereset
mellett az indusok alig költenek I legfölebb 2 Reálnál többet naponkinti
szükségeikre, s mégis folytonos nyomorban s pénzszükségben élnek. A
„m iért?11 oly kérdés, melynek tárgyalása czélomtól mesze vezetne. A kén
bányászat némi veszólylyel van egybekötve. A tölcsérnek cilyndricus része
oly meredek s falai oly simák s függőlegesek, mintha az egész tölcsér egy
óriási fúróval készíttetett volna, s annak mélyébe lejutni lehetetlen máskint,
mint kötélen leereszkedve, s ez egy úgynevezett „m a 1a c a t e“ -vel vagy
motolyával történik, mely a tölcsér hengeralakú része kezdeténél van elhe
lyezve. A leereszkedő kötél hossza — n int azt az indusok közlék velem —t
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100 vara vagy kb. 250'; ehhez kötve ereszkednek le a bányászok egy nagy
bottal kezükben, hogy a lóbálózó kötéllel a falhoz ne ütödjenek. A tölcsér
feneke egyenetlen s meleg — ezért a hó olt mindjárt elolvad — s benne
egyes szikladarabok Szétszórva vagy fölhalmozva, s ezek tetején imitt amott
hó is találtatik. Egyes nyílásokból vízgőz tódul, másokból kén és kénecssav;
termőkén minden hasadékban található, de főleg az említett kéngőz források
körül. Feszítő vasakkal a termökénnel áthatott szikladarabokat lehasítják, s
börzsákokban a m a l a c a te-val fölhúzzák, hátukon a tölcsér széléig czipelik, s onnan a hó hátán lecsúsztatják; ezt ők h e c h a r u n a c o r r i d anak nevezik. A börzsákok az iszonyú nagy és sima lejtőn csúszva oly nagy
sebességgel érkeznek meg a hóhatárán, hogy szemmel alig láthatók, ép
mintegy úgynevezett fáradt ágyúgolyó; s némelykor oly mélyen fúródnak a
homokba, hogy kiásatásuk ismét bajba kerül. Onnan a „rancho dél assuffre“ -ba hordják, hol a kén boolvasztatik. A kénnek mázsája a „rancho“-n 6
pessoba (12 ftba) kerül, Mexicoban kettős árán azaz 12 pesson adatik el. A
kénbányászat tehát jó nyereség volna, ha annak rendjében űzetnék, de
magánzók kezében van, kik nem értenek hozzá; nincs erély, s így csak ke
vés a nyereség. A kénzsákmányolás a tölcsérben csak időszakonkinti, 4 — 5
hónapig tart, azután ismét várni kell, míg új kénréteg képződik. Ily folyto
nos működésben a Popocatepetl századok óta van, ámbár valóságos kitörés
a történeti időszakban nem tudatik; a jelen évtizedekben — a mint már em
lítők — még füstölni sem látták. Az indusok azt állítják, hogy földalatti
zajt vagy morajt soha sem hallanak, s hogy ott, fönn földrengést soha sem
érzenek, még akkor sem, midőn azt a térségeken, példáúl Mexicoban ta
pasztalják.
Minekelötte a Popocatepetl-töl végkép búcsút vettem, megkísértém a
kráter szélein annak legmagasb pontjára mászni. Az onnani kilátás egyike
azon jeleneteknek, melyek nagyszerűségét érezni s képzelni tán, de leírni
csak bajosan lehet; de minden nagyszerűsége mellett — ami nt az egyes völ
gyek körülöttem és alattam különböző magasságokban feküdtek hegysorozatjaikkal mint halmokkal, városaik és faluikkal mint fehér pontokkal, —
talán nem oly bájos és kedélyes, mint azt kisebb emelkedésekről, példáúl
az említett „cerro gordonról tapasztaltam. A nagyszerű nem mindig szép.
Ha a Popocatepetl-rei fölmászás sok bajomba s orromra esésbe került:
nem kevésbé fáradalmas s veszélyes volt a lemenés. A szó teljes értelmében
minden léptemet előbb sarkammal a megfagyott hóba kellett vésnem, és
említett hosszií mászó botom segélye nélkül, mely többször már elesve s
csúszásnak indulva föltartóztatott, talán most nem volna szerencsém a tisz
telt gyülekezet előtt tapasztalásimat eléadni. — Délelőtt volt, a nap egész
erejével lövellő ránk sugarait, s ez a végtelen hólepelcn oly erős fényt ké
pezett, hogy kénytelen voltam zöld szemüvegemet föltenni, nehogy megva-

kttljak. Kik ezen elövigyázattál nem élnek, erős szemgyuladásoknak s ideig
lenes sőt állandó vakságnak vannak kitéve, mint ez az indus bányászoknál,
kik egyébiránt erősebb alkotásuak, többször tapasztalható. A napnak a hó
ról visszaverődő sugarai különös — eddig még nem tapasztalt — melegsé
get fejtettek k i ; égetőbb és kellemetlenebb volt ez arczomnak, mint az Orinocca partjain a nap legnagyobb heve, s mégis a hó csak legfelsőbb rétegei
ben s csak 12— 2 óra közt olvadott meg. Arczom, főleg füleim s orrom föl
duzzadtak, néhány napig utána fájdalmas gyuladásban voltak, s bőröm pár
nap múlva tenyérnyi nagyságban vált le. Vagy tán a csípős hideg s a nagy
fáradalmak következtében! kimelegedés müve volt mind ez ?
Egy óra volt, midőn ismét a „rancho dél assuffre“ -ba érkeztem, s így
ezen fölötte érdekes de nem kevesbbé fáradalmas kirándulásomat szerencsé
sen bevégeztem, —

