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legalacsonyabb havi átlag -11,6 fok volt. A legmelegebb hónap, au-
gusztus átlagosan 5,4 fokos, az itteni melegrekord 18,7 fok. Per-
sze a kolostor jóval alacsonyabban fekszik, de azért célszerû még
nyáron is pulóvert és esernyõt vinni.

A hegységben a jellemzõ szélirány Ny-i és ÉNy-i, emiatt megle-
hetõsen sok a csapadék: kb. évi 1200 mm (80%-a a magasabb ré-
szeken hó formájában hull le). Így nem csoda, hogy mindkét ne-
vét vízbõségérõl kapta. Ezeket a trákok adták, és az elsõ neve
Dunkasz (Bõvizû hely), a második Rula (Vizes hegy) volt. Utóbbi
a szlávok ajkán változott mai formájára. A Rilában számos folyó és
patak ered, pl. Bulgária leghosszabb folyója, a Marica, amely
Plovdivon is áthalad, majd elhagyja az országot, és végül az Égei-
tengerbe ömlik. Ugyanott végzõdik a Meszta folyó útja is. Az
Iszkãr É-ÉK-i irányban az egész országon áthalad, elfolyik Szófia
mellett is, és végül Pleventõl ÉK-re, a kis Bajkal falu közelében a
Dunába torkollik.

A híres kolostorhoz vezetõ mellékúton Rila falunál érjük el a
szintén Rila nevû folyócska völgyét, s innen kezdve abban hala-
dunk, helyenként kanyargó, szép úton. Ez a folyó egyébként a
Vitosában eredõ Sztruma folyóba viszi a vizét, amely így végül
szintén az Égei-tengerbe jut.

A hegységet a szakemberek négy részre (K-i, Középsõ, DNy-i,
ÉNy-i) osztják; a kolostor az ÉNy-i rész második legmagasabb csú-
csa, a 2730 m-es Maljovica D-i lejtõjének egyik völgyében épült.
Egyébként e rész legmagasabb csúcsa az egyetlen méterrel maga-
sabb Goliam (Óriás) Kupen.

A kb. 1150 m magasan fekvõ kolostor alapítója és védõszentje
Rilai Szt. János (Szveti Ivan Rilszki), aki 876 és 946 között élt. 

Ebben a fejezetben részletesen ismertetjük Bulgária két leghíre-
sebb kolostorát, valamint röviden leírunk néhány kisebbet is,
amelyeket a tengerpart felé vezetõ úton aránylag rövid kitérõvel
elérhetünk. Könyvünk korábbi fejezeteiben megemlítünk né-
hány, itt nem részletezett, de fontos vallási helyszínt. Így Szófiánál
található a Dragalevci-, a Várnától északra címû fejezetben az
Aladzsa-, míg a Várnától délre címûben a pomoriei Szt. György-ko-
lostor.

A rilai kolostor

Bulgária egyik legfõbb nevezetessége Szófiától mintegy 110 km-
re található, és ma már menetrend szerinti autóbuszjárat köti ösz-
sze a fõvárossal. Kocsival Pernik irányába kell elindulni. A külsõ
körgyûrûtõl az E79-es út elõször kb. 15 km-en át DK felé vezet,
majd D felé fordul. 40 km-t megtéve érünk el Sztanke Dimitrov vá-
rosig, innen mintegy 15 km-re kell balra letérni. Rila faluig az út
kb. 10 km, majd még mintegy 20 km-t kell mennünk a kolostorig.

A Rila-hegység területe nem nagy, mindössze 2396 km2 (Buda-
pest területének 4 és félszerese), de a hegycsúcsok átlagos magas-
ságát tekintve ez az egész Balkán-félsziget legmagasabb hegyvo-
nulata és Európában is az elõkelõ 6. helyet foglalja el. Legmaga-
sabb 11 csúcsa a K-i részén található: a Muszala 2925, a Kis-
Muszala 2902, az Irecsek 2852 m magas, a többi 8 „csak” 2730 és
2800 közötti. A Muszalán épült 1932-ben DK-Európa legmagasab-
ban mûködõ meteorológiai állomása. A csúcs É felõli oldalán, a
közvetlen közelben terül el a hegység legmagasabban fekvõ tava,
a Ledeneto ezero (Jeges-tó): felszíne 2709 m-rel van a tengerszint
fölött.

A hegyet fõleg grá-
nit alkotja, de találunk
márványt és egyéb kõ-
zeteket is. Természete-
sen az éghajlat a magas-
ság miatt jóval hûvö-
sebb, mint az ország
alacsonyabb területein,
és az is érthetõ, hogy
leghûvösebb a Musza-
lán, amely Bulgária hi-
degrekordjait tartja: az
itt mért legalacsonyabb
hõmérséklet -31,2 fok, a
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A kolostor impozáns fõhomlokzata 

A rilai kolostor a magasból


