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I. FONTOS ALAPOK 

FÖLDRAJZ Etiópia .Afrika északkeleti, „Afrika szarvának” nevezett 
területének központjában, a tengerektől elzárva található. Északról Eritrea 
és Dzsibuti, valamint a vitatott státuszú Szomáliföld, keletről Szomália, 
délről Kenya, délnyugatról Dél-Szudán, nyugatról Szudán határolja. Terüle-
te 1 104 300 km2, valamivel nagyobb, mint Franciaország és Németország 
együtt 

Az ország központját teljesen elfoglalja az Etióp-magasföld, ami általában 
1300-3000 méterrel nyúlik a tenger szintje fölé, de a legmagasabb csúcsok a 
4000 métert is meghaladják. A magasföldet észak-déli irányban a Kelet-
afrikai-árokrendszer szeli ketté. Az árokrendszer aljában tavak sorakoznak, 
míg a kettévágott magasföld északi és déli részén is hegységek emelkednek 
ki belőle, a legfontosabbak a Simien-hegység északon, és a Bale-hegység 
délen. A magasföld az idősebb, ami tengerelöntések folyamán kialakult 
üledékes kőzetekből (mészkő, homokkő) és az emelkedés folyamán a föld-
kéreg repedésein a felszínre folyó bazaltlávából áll. A Holt-tenger vidékétől, 
a Vörös-tengeren keresztül mélyen Kelet-Afrika testébe hatolóan kinyíló 
árokrendszer a fiatalabb. Az árokrendszer két, egymástól távolodó földké-
reglemez határát jelöli. Az árokrendszer kialakulása egyszerű: a húzó erő 
hatására előbb hosszanti, majd harántirányú törésvonalak keletkeztek, a 
törésvonalak mentén vulkanikus folyamatok indultak be, így itt egy vulka-
nikus hegységperem képződött. A további távolodás során az árok középső 
területei bezökkentek, majd ezeken a területeken a folyamat újrakezdődött. 
Ezért húzódik végig az Etióp-magasföld közepén egy vulkanikus peremmel 
tarkított árok, aminek aljában tavak sorakoznak, de az elvékonyodó, bezök-
kent rögökön újabb, aktív vulkanizmus zajlik. 

Az ország egyik legfontosabb folyója az Awash, ami alapvetően az árok-
rendszert követi, de a magasföldön, a Tana-tóból ered a Kék-Nílus, ami a 
Nílus vízhozamának és hordalékának javát adja. Etiópia vízkészlete jelen-
tős, a környező államok folyói szinte kivétel nélkül a magasföldön erednek. 
A víznek a mezőgazdaságban és az energiatermelésben is fontos szerepe 
van. 
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II. TÚLÉLÉSHEZ 

NYELV Etiópia 
hivatalos nyelve az 
amhara, a lakosság 
harmadának anya-
nyelve, de (még ha 
kényszerből is) a 
többi nemzetiség kö-
zött is ez a közvetítő 
nyelv. Az afroázsiai 
nyelvcsaládba tartozó 
amhara az arab után 
a második legtöbb 
ember által beszélt 
sémi nyelv. A tigri-
nya nyelvhez hason-
lóan (az ország észa-
ki részén használt 
nyelv) a geez nyelv-
ből alakult ki. Alfabe-
tikus szótagírást hasz-
nálnak saját betű-
készlettel, azaz egy 
betű alapegysége egy 
mássalhangzó alapú 
szótag, ami aszerint 
módosul, hogy mi-
lyen magánhangzó 
csatlakozik a mással-
hangzóhoz. Latin be-
tűre való átírás után a 
kiejtés egyszerű, nem 
állunk messze a 
valóságtól, ha pusztán 
magyar kiejtési szabá-
lyok szerint kiolvas-
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Lalibela templomai 
Északi templomcsoport 
1. Bet Medhane Alem 
2. Bet Maryam 
3. Bet Meskel 
4. Bet Danaghel 
5. Bet Mikael és Bet Golghota 
6. Bet Uraiel 
A Szent György-templom 
7. Bet Gyiorgis 

Keleti templomcsoport 
8. Bet Gabriel-Rufael 
9. Bet Merkorios 
10. Bet Amanuel 
11. Bet Abba Libanos 
Egyéb 
12. Jegypénztár 
13. Múzeum 
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Tigray, tájkép; A Petros és Paulos sziklatemplom és a hozzá vezető rozoga létra; 

Bet Maryam, Lalibela; Bet Gyiorgis (Szent György-templom), Lalibela; 

Abraha Atsbeha kolostorának freskói; Bet Uraiel barlangszerű bejárata, Lalibela 


