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ELŐSZÓ.
Hat éve, hogy Hunfalvy János Egyetemes Földraj
zának első kötete

megjelent.

A nagyérdemű szerző öt

kötetre tervezett nagy művét négy év alatt remélte befe
jezni; de már a II. kötet, mely csak 1886-ban jelent meg,
sejteté, hogy e mű négy év alatt nem fog elkészülni.

A,

fáradhatatlan tudós mindazáltal

a

harmadik

kötet

haladt, hogy

megirásához,

azonnal hozzáfogott
s munkájával

annyira

1888 vége felé azt is sajtó alá bocsátani

készült. Lankadatlan kitartással, korát fölülmúló munka
bírással

dolgozott

művét, melyet

a

közel

működése

70 éves tudós, hogy
koronájául

tekintett

nagy
s

kell

nekünk is tekintenünk, befejezhesse.
A sors könyvében más vala megírva. Erőinek

teljé

ben, java munkálkodása közepett lepte meg az ádáz kór,
mely néhány

napi

szenvedés

után

1888.

deczember

6-án sirba dönté.
Kitölthetetlennek
egy,

de számtalan

látszó

ür

téren. Csak

maradt
nehezen

utána,

nem

barátkoztunk

meg azzal a gondolattal, hogy Hunfalvy János jóságos
tekintetével nem fogunk többé találkozni, hogy

barát

ságos buzditó szavát nem fogjuk többé hallani. És elszo
rult a szivünk, ha megkezdett, s hirtelen halála miatt
félbe maradt műveire
Az

Athenaeum

tekintettünk...
r.

társulat

egyetértve, alulírottat bizta

az

elhunyt

meg Hunfalvy

fiával

Egyetemes

Földrajza III-ik kötetének befejezésével és sajtó alá ren
dezésével, azt óhajtva, hogy e kötettel legalább Európa
földrajza fejeztessék be.
Jól tudtam,

hogy a művet

Hunfalvy

szellemében

tovább nem folytathatom, a megkezdett magas színvo
nalon be nem fejezhetem; nem is

hiu képzelődés vagy

erőimnek túlbecsülése bírt rá e munka
Az

elvállalására...

elhunyt utolsó kívánsága, a melyet

néhány órával kimúlta előtt, fejezett

halálos ágyán,

ki,

kötelességévé

tette a hálás tanítványnak, hogy a felhívásnak engedjen.
Kötelességévé tette, hogy — bár csekélységgel — ő is
lerójja

háláját a magyar

tudományos

földrajz

megte

remtője, felejthetetlen jó tanára iránt.
Fűződjenek e könyv levelei egyszerű koszorúvá a
németvölgyi elhagyatott sírhant díszítésére.
Budapest, 1890. május 19-én.

Dr. Thirring Gusztáv.
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ELSŐ F E J E Z E T .

Az osztrák császárság.
BRACHELLI: Handbuch der Geographie und Statistik des
Kaiserthums Oesterreich, Stein-Wappaeus nagy munkája I V . köt.
1. része 1 8 6 1 ; STEINHAUSER : Geographie von Oesterreich-Ungarn,
Prag, 1 8 7 2 ; FR. UMLAUFT: Die Oesterreich-Ungarische Monarchie,
2. Aufl. Wien, 1 8 8 3 ; báró CZÖRNIG : Ethnographie der oesterr.
Monarchie, Wien, 1 8 5 5 — 5 7 ; Die Völker Oesterreich-Ungarns,
Ethnogr. und culturhistor. Schilderungen, 1 2 Bände, Prochaska,
Wien-Teschen, 1 8 8 2 óta ; H. NEELMEYER-VUKASSOWITSCH : Oester
reich-Ungarn, etc. Leipzig, 1 8 8 5 ; A z osztrák-magyar monarchia
Írásban és képben, a bevezető köteten kivűl eddig Alsó- és FelsőAuszíria, Salzburg, Stiria jelent meg ; Topographie von Niederöster
reich, I. Band 1 8 7 7 . I L Band 1 8 8 2 ; KORISTKA: Archiv für die
naturwissenschaftliche Landesdurchforschung Böhmens, I. Band,
1 8 6 8 , I I . Band 1 8 7 2 — 7 7 ; KORISTKA: Die Markgrafschaft Mähren
und das Herzogthum Schlesien ; STUR : Geologie der Steiermark,
Graz, 1 8 7 2 ; G Ö T Z : Die Donau, Stuttgart, 1 8 8 2 ; SUPAN: Oester
reich-Ungarn, a Kirchhofftól szerkesztett »Unser Wissen von der
Erde« czímű munka I I . kötetében, 1 8 8 8 ; CHAVANNE etc.: Physik.Stat. Handatlas von Oesterreich-Ungarn. 1 8 8 2 . óta.
I.
Az

osztrák-magyar monarchia ; az osztrák császárság helyzete, alkotó részei ;
történelmi vázlat.

Az osztrák-magyar monarchia két egyenlőjogú államból áll :
az osztrák államból, vagyis a birodalmi tanácsban képviselt orszá
gokból, melyeket újabb időben »Cisleithania« nevezete alá kezde
nek foglalni, és a magyar királyságból. Mindegyik államnak külön
HUNFALVT :
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1

alkotmánya és egymástól független kormányzata van; a közjogi
kapcsot a két állam között a közös uralkodón kivűl az 1867-diki
törvényekben szabatosan meghatározott közös ügyek képezik. Ezek
a következők : a diplomatiai és külügyek ; a hadügy és a hadi ten
gerészet (közös hadsereg), de a védrendszerre, az ujonczajánlásra,
a hadsereg elszállásolására és élelmezésére vonatkozó tárgyak kivé
telével; a közös kiadásokra vonatkozó pénzügy. Azonkívül a két
állam kereskedelmi és vámszövetséget kötött, mely 10 évi időközre
szól s 10 évről 10 évre megújítható. E szövetségnél fogva a két
állam közös vámterületet képez, azért a két állam törvényhozása
által esetről esetre megállapítandó egyenlő elvek szerint kell eljárni :
a nemzetközi kereskedelmi szerződések, a kereskedelmi ügyek, külö
nösen pedig a határvámok, az ipari termeléssel kapcsolatban levő
fogyasztási ós közvetett adók (czukor, szesz, söradók), a pénzrend
szer és pénzláb s a mindkét állam terűletét érintő vasút-vonalok
tekintetében ; végre egyenlő elvek szerint a honvédelmi rendszer is
megállapítandó.
Az ausztriai államot a császárság országai és tartományai
képezik ; ezek királyságok, herczegségek, őrgrófságok és grófságok
tarka keverékéből alkotott 17 úgynevezett koronaországra oszlanak
Következők : Alsó- és Felső-Ausztria meg Salzburg, Stájerország,
Karintia, Krajna s az ausztriai partvidék, melyhez Trieszt városa
és vidéke, Gorizia (Görz), Gradiska és Isztria tartoznak ; továbbá
Tirol és Vorarlberg, Cseh- és Morvaország, Szilézia, Galiczia és
Bukovina s végül Dalmátország.
Ez országok az É. Sz. 42° 6' és 51° 3' s a K. H. (Ferrótól)
27° 5' és 44° 9' között terjednek el. Csehország legéjszakibb pontja
Dalmátország legdélibb pontjától egyenes vonalban 1050, Vorarl
berg legnyugatibb pontja Bukovina legkeletibb pontjától 1276 km.
távolságra esik, a császárság területének szélső pontjai tehát na
gyon messzire esnek egymástól. Dalmátország egészen el van vágva
a többi tartományoktól, Galiczia és Bukovina tágas ív alakjában
csatlakozik hazánk éjszaki és éjszakkeleti határához. Csehország
É., Tirol és Vorarlberg Ny. felé nyúlnak messzire, közéjök Bajor
ország ékelődik. E szerint a császárság területének alakja és külső
határvonala nagyon szabálytalan ; .belső határvonala, a magyar
korona területe felé, sokkal szabályosabb, majdnem félkörben húzó
dik el, Isztriától Bukovina széléig. A külső határvonal az Adriai
tengerrel, Olaszországgal, Svájczczal, Németországgal, Orosz
országgal és Ruinániával érintkezik. » A magyar korona országai
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jól kikerekített, földrajzilag egyesített egészet képeznek, mely bizo
nyos tekintetben néprajzflag is egységnek fogható fel, midőn az
uralkodó nép a közepében lakik. Ellenben Cislajtánia, tisztán föld
rajzi szempontból tekintve, monstruosus államképződmény, melynek
-fötestével Galiczia és Bukovina csak keskeny földszalag által, Dalimátország pedig épen nem függ össze. Ehhez járul még a néprajzi
itarkaság, melyből Cislajtánia belső politikájára nézve a legnagyobb
nehézségek származnak. « - )
1

Az egyes országok és tartományok kiterjedése és népessége
íkövetkező :
^

kiterjedés
•

Alsó-Ausztria főherczegség
'Felső-Ausztria

19,824.n

»

11,9 9 6.70

Salzburg herczegség
'Tirol herczegesített grófság

160,000
8 1 0,000

2,602.35

110,000

22,454.94. . . . . 1.200,000

Karintia

»

.10,3 7 3.32

Krajna

»

9,988.33.

'Gorizia és Gradiska herczegesített grófság 2,953.28
.

...
.'

'Dalmátország királyság
'Csehország

7 6 0,000

.26,7 24.56

Stájerország herczegség.

•Isztria őrgrófság

2.330,000

7,165.68

'Vorarlberg

Trieszt és Vidéke

népesség

kii.

»

.Morvaország őrgrófság
Szilézia herczegség

93.80

Összesen

211,000
145,00 0

4,953.fc8

292,000
480,000

.51,9 5 5.78

5.5 6 0,000

. .22,229.61

2.150,000

.78,477.45;

•Bukovina herczegség

480,000

12,829.14

.-. 5,147.68

'Galiczia királyság

3 5 0,000

570,000
5.960,000

10,451.52

5 7 0,000

300,208.67

22.140,000

A mult 1887-diki év végén a népesség számát több mint 23.2
:millióra becsülték.
Mindezek a tartományok nagyobbára hegyesek és völgyesek,
:a lapályos síkságok aránylag csak kis területet foglalnak el, legna
gyobbak Galicziában, Morvaországban és Alsó-Ausztriában. Vor
arlberg és Tirol nyugati határától K-re a magyar határig az Alpok
széles és magas öve terjed el, mely Tirolon kivûl Salzburgot, a két
Ausztriát, Stájerországot, Karintiát és Krajnát hálózza be, s melyhez a tengerpart karsztvidéke is csatlakozik. A cseh korona tarto-mányaiban, azaz Cseh-, Morvaországban és Sziléziában a Szudéták
.hegyrendszere terjed el, Morvaország és Szilézia területére a KárJ

) L. Supan : Oesterreich-Ungarn, Unser Wissen von der Erde, II. k.
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pátok is átnyúlnak, Galiczia és Bukovina pedig egészen a K á r p á 
tok hegyrendszeréhez tartoznak.
A z ausztriai országok fölszine tehát nagyon változatos, a»,
domborzatnak mindenféle fokozatait és alakulatait mutatja. Legna^
gyobb magasságra az Alpok emelkednek, s az alpi tartományok:
fölszine a legváltozatosabb. Ezeket történelmi tekintetben ó-ausz
triai vagy belsÖ-ausztriai tartományoknak is szokták nevezni, mert;
azok legelsőben kerültek a Habsburg ház birtokába. Német tarto
mányoknak is mondhatjuk, mivel bennök a német lakosok aránylag;
legszámosabbak, míg a cseh korona országaiban a csehek, Galicziában és Bukovinában pedig a lengyelek és rutének vannak
többségben.
A z osztrák-magyar monarchia országai tehát nagyon külön
böző természeti vidékekhez tartoznak: Csehország Németország,
belsejébe ékelődik ; Galiczia és Bukovina a Kárpátok éjszaki lejtő
ségén terűivén el, Oroszország térségei felé lejtősödik ; Dalmát
ország s a megszállott szomszédos tartományok a Balkáni félsziget
hez tartoznak. A monarchia legnagyobb része ugyan a Duna víz
környékébe esik, de jelentős területei az Elbe, Visztula, Dnyeszter
és Ets vidékeibe is benyúlnak. Mindezekhez a természeti különb
ségekhez még hozzájárul a lakosok nemzetiségi tarkasága. Mind
azonáltal a sokféle országok és nemzetek csoportosulása egy mon
archiává nem egyedül a vak végzetnek, vagy az uralkodó ház
szerencsés csillagzatának eredménye ; a terűlet általános dombor
zati viszonyai, különösen pedig az Alpok s a Kárpátok fekvése és
szabása, valamint a Duna nagy medenczéjének alakja és a szom
szédos vízkörnyékekhez való helyzete szolgáltatják a kulcsot a,
monarchia keletkezésének és lassankénti növekedésének magyará
zatához.
A római birodalomra nézve a Duna csak határfolyó volt, me
lyen a rómaiak csak habozva és a körülményektől kényszerítve
keltek át itt-ott. A középkorban a nagy folyónak szerepe egészen.
megváltozik, a helyett hogy, mint ezelőtt, az országokat és népeket
elválasztaná, a népek költözésének nagy útjává válik. A hunok,,
avarok, szlávok, magyarok, törökök a Duna völgyén fölfele Ny-nak,
a frankok, bajorok, a keresztesek ugyancsak a Duna völgyén lefelé
K-nek tartanak. A hunok és magyarok s utóbb más népek is a
Dunán fölfclé menve, a Rajna és Szajna völgyeibe, Francziaországba.
is előnyomultak, viszont a franczia hadak a Duna vonalán Bécsig
és Győrig haladtak. A Duna tehát mind béke mind háború idején.
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fő közlekedési út volt Kelet és Nyugat között. Azon folyó, melyen
az emberek folyvást járnak fel- és lefelé, nem maradhatott határ
folyó a különböző országok és népek között, Magyarország, Ausz
tria Bajorország, Wurtemberg csakugyan mindkét oldalán terjed
nek el. Ellenben aránylag jelentéktelen mellékvizei, melyek jobbról
balról beléje folynak, természeti határfolyókká lettek, mivel a
Duna völgyén föl- és lefelé költöző népek és hadak útjában hajdan
nehezen legyőzhető akadályokúi szolgáltak. S a Duna nemcsak a
-népek és hadak ide-oda költözésére, hanem a kereskedelemre és
-árúszállításra nézve is a legalkalmasabb útúl kinálkozott.
Az Alpokat nagyobbára német lakosok népesítették meg, s az
ausztriai németek, a kik a középső Duna völgyét megszállták, a ke
leti Alpoknak is uraivá lettek. A ki pedig* az Alpokat bírta, melyek
oly nagyon alkalmatosak mind a támadásra, mind a védelemre, az a
szomszédos térségekre is könnyen kiterjeszthette hatalmát.
Alsó-Ausztria urai örökösödési és házassági kötésekkel, pénz:zel és fegyverrel lassankint nagy birodalmat szereztek, mely az
-országok és népek tarka sokaságát foglalja magában. E különböző
-országokban illir és kelta népek laknak vala, néhány évtizeddel
K r , sz. előtt a rómaiak az Alpokon innen a Dunáig kezdenek terjesz
kedni; régibb lakosaikról, a kik barlangokban s tavak szélén
'Czölöp-épitményekben tanyázva, szerszámaikat és fegyvereiket még
csak holmi kövekből és csontokból készitették, épen semmitsem
tudunk. A rómaiak az Alpok vidékein és a Duna mellékein való
•hóditmányaikat Pannónia, Noricum, Vindelicia és Raetia tarto
mányokra osztották. Pannónia a Szávától a Dunáig terjedvén, magá
ban foglalta a mai Horvát-Tótországot, Krajnát, Magyarország
délnyugati és Alsó-Ausztria keleti részét ; nevezetes városai : Poeto>vio(Pettau),$£mwm(Mitrovicz), Mur sa (Eszék), Siscia (Ó-Sziszek),
<Sabaria (Szombathely), Aquincum (Ó-Buda), Bregetio (Szőny), Carnuntum (Petronell), Vindobona (Bécs). Noricum az Inn, Duna,
Bécsi erdő, Karni Alpok és Száva között terjedt el, tehát AlsóAusztria legnagyobb részét, Felső-Ausztriát, Stájerországot, Salz
burgot és Karintiát foglalta magában ; nevezetes városai : Celeia
(Cilii), Virunum (Klagenfurt közelében), Laureacum (Enns mel
lett), Ovilavae (Wels), Iuvavum (Salzburg). Vindeliciához Bajor
ország déli és Tirol éjszaki vidékei tartoztak ; nevezetes városai:
.Augusta Vindelicorum(Agosta),
Veldidena (Wilden kolostor Inns
bruck közelében), Batava Castra (Passau), Serviodurum (Strau
bing), Albianum (Aibling). Raetiához tartoztak Tirol nyugati és

déli vidékei és Svájczország keleti része; városai: Tridentum*
(Trient), Curia (Chur), Clavenna (Chiavenna), Matreium (Matreii
a Sil mellett), Vipiternum (Sterzing).
A meghódolt tartományokban, kivált a városokban, csakha
mar meghonosodék a római miveltség, már a keresztyén vallás isterjedez vala, az egyház is kezde szervezkedni. A birodalom határait,
állótáborok, népes őrségek,, a Dunán czirkáló hajók védelmezték,
mindazonáltal már a markomannok és kvádok erősen ostromolgatták, a I V . században pedig megindult a nagy nép mozgalom, mely
a római birodalmat felforgatá. A nyugati és keleti gótok, a hunok,rugiak, herulok, longobárdok és avarok egymást felváltva áraszták
el a Duna térségeit, égetve, pusztítva; a római műveltség teljesen
eltűnt, a nyers barbárok csak rombolni tudtak, dè alkotni nem.Birodalmaik azért hamar elenyésztek. A z avarokkal szláv népek iskerültek a Duna és keleti Alpok vidékeire, Ny. felől pedig a német
ajkú bajoárok vagyis bajorok terjeszkedének az Enns folyóig.
Csehország ősi, kelta származású lakosait, a bojokat (onnan
az ország neve Bojoheim, Boemum) a Kr. előtti első században a
suév markomannok szoriták ki ; ezek harczoltak a rómaiak ellen,,
de a V I . században eltűnének, s helyöket szlávok foglalák el, köztük
legerősebb a cseh törzs vala.
A frankok hatalmas királya, Nagy Károly, 788 óta meghó
doltatván Bajor-és Csehországot,az avarok birodalmát is felforgatá,.
s a tőlük elvett tartományokból megalkotá az avar vagyis bajor
őrgrófságot, mely az Ennsztől K-re aJBábáig terjedett. Az avarok ésszlávok lassankint eltűnnek, a német lakosok pedig mindinkább
szaporodnak. A keresztyénség újra elterjed, s az egyház újra szer
vezkedik. Nagy Károly birodalma már 843-ban szétbomlik, Német
ország elszakad Francziaországtól, a császári méltóság a német
királyokra száll. Ezeknek sok bajt okoznak a birodalom keleti
határszélein elhatalmasodó szlávok, de a nagy morva birodalom a
magyarok bejövetelekor csakhamar felbomlik. Most a szilaj magya
rok pusztitgatják a német tartományokat, a bajor őrgrófságot
felforgatják s az Enns folyóig terjeszkednek. De Merseburgnál s
utóbb Agostánál 855-ben kemény vereséget szenvednek, s I. Ottonémet király helyreállítja a keleti őrgrófságot, az^Ostmark-ot, me
lyet nemsokára Oesterreich-nék, keleti országnak kezdenek nevezni.
A z őrgrófság Bajorországtól függött, I I . Otto 976 táján hívének, a
Babenbergek frank nemzetségéből való Leopoldnak adományozá.A z elpusztult helyeket csak hamar bajor és frank telepesek szállákr
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meg. A z őrgrófok elsőben a magyaroktól elvett MélJc-ben, azután a
Lipóthegyen laktak; 1156-ban I. Fridrik császár az Ostmarkot
Bajorországtól teljesen különváltönálló herczegséggé emelé, s aherczegek székhelyévé az egykori római telepen lassankint újra föléledt
Bécs városa lőn. A herczegek a város déli oldalán való szabad tér
ségen épittetének fejedelmi palotát ; ebből keletkezett a »Hofburg«,
egy hatalmas, mind a négy sarkán tornyoktól védelmezett épület,
tornatérrel és kerttel, körfalakkal és árkokkal.
Már I I . Henrik, kinek jelzője » Jasomirgott«, tetemesen gyarapítá a herczegséget, utódai mindinkább kiterjesztek és kikerekí
tek. Y. Leopold 1192-ben Stájerországot, Y I . Leopold (1198—1230)
Krajnának némely részét szerzé mes s herczegséget és fővárosát
nagyon felvirágoztatá. Fia és utódja I I . Fridrik sokat hadakozott
II. Fridrik császár, a mongolok és IV. Béla magyar király ellen ;
1246-ban a magyarok ellen vívott csatában elesek. Vele kihalt a
Babenbergek fiága, örökségök sok viszálykodásra szolgáltatott al
kalmat, i y . Béla Stájerországot igényelte, hatalmas ellenfele
Przemysl Ottokár, Venez el cseh király fia volt.
Csehország mindenkor a német birodalom hűbére volt ;
I V . Henrik császár 1086-ban Vratiszlav herczegnek a királyi czimet
adá, ezt 1158-ban I. Fridrik császár s I I I . Inczepápa is megujiták
és megerősítek. A cseh királyok a szomszéd Morvaországon is ural
kodtak, a X I I . század végétől fogva mint a német birodalom
választófejedelmei és főétekfogói szerepeltek. Ottokár a Przemysl
nemzetség egyik legjelesebb fejedelme, neje Babenberg Fridrik
nővére volt ; az ausztriai földes urak mellette fogtak pártot, majd a
már nagy kiváltságokkal felruházott Bécs polgárai is az ő pártjához
csatlakoztak. I I . Fridrik császár halála után Ausztria és Stájer
ország csakugyan egyesűit és Ottokárnak hódolt, a ki 1251 végén
bevonúla Bécs városába. Ezt I V . Béla hiában vivatá 1253-ban,
polgárai vitézül segiték Ottokárt, a ki 1254 óta cseh király volt,
tehát a Przemysl és Babenberg nemzetségek birtokait egy nagy
birodalommá egyesítette. A német koronára is áhitozik vala, de a
német választófejedelmek 1272-ben Habsburg grófját, Rudolfot
választák meg.
Rudolf ősei állítólag az alemanniai Ethikótól erednek, családi
nevöket Habsburgtól (Habichtsburg, azaz Olyvvára) származtatják,
melyet altenburgi gróf Radbod 1020 táján a mostani Zürich svájczi
megyében, az Aar melletti Windisch fölött emelkedő magaslaton
épittetett volt. Idő folytán Habsburg grófjai sok birtokot szereztek

nemcsak Svájczban, hanem Elszászban s a Sváb tartományban is.
Ottokár eleintén makacskodék, de azután meghódola, midőn Rudolf
birodalmi haddal Bécs alá vonult; 1278-ban megujitá ellenséges
kedését ; az ellenséges hadak a Morva mezején ütközének meg,
Rudolf magyar segédhadakkal győzelmeskedék, Ottokár elesek.
Rudolf azután Cseh- és Morvaországot Ottokár fiának, Venczelnek,
Ausztriát.és Bajorországot pedig 1282-ben két fiának Albrecht
nek és Rudolfnak adományozá.
Ekként az ausztriai tartományok a Habsburg nemzetség
birtokába kerültek, Rudolf utódjai új meg új szerzeményekkel nö
velték azokat, jóllehet svájczországi birtokaikat elvesztették. Ru
dolf halála után fia, Albrecht, lőn német császárrá (1298—1308),
de azután egy ideig más nemzetségek uralkodtak Németországban.
Zsigmond magyar király és német császár fiúörökös nélkül meghal
ván, veje Habsburg Albrecht Magyar- ós Csehország királyává
s 1438-ban német császárrá is megválasztaték. Halála után
I I I . Fridrik uralkodott Németországon, de Magyar- és Csehország
megint különvált. Fridrik mindenféle vállalatokba bocsátkozott,
sok bajt szerzett Hunyadi Mátyásnak, ez végre Morvaországot, Sziléziát és Ausztriát is elfoglalá, de azért az ausztriai ház hatalmát
még sem tudta megtörni. I I I . Fridrik fia, Miksa a dicső levente,
egybekelt Máriával, Burgundia és Németalföld örökösével, s
1493-ban német császárrá lőn. A z ausztriai örökös tartományokat
új szerzeményekkel gyarapitá, nevezetesen Góriziával és Gradiskával, Isztria egyes részeivel, déli és éjszaki Tirollal. Fiát, Fülöpöt,
Johannával, a spanyol Ferdinánd és Izabella leányával házasítá
össze, ekként a Habsburg nemzetségnek Spanyolországot s ennek
olasz és tengeren túli nagy birtokait is megszerzé. Fülöp és J o 
hanna fiai Károly és Ferdinánd voltak; Károly a sanyol korona
birtokait örökölte s Miksa halála után 1519-ben német császárrá
is lőn. Roppant nagy birodalma három földrészen terjedt el ;
1522-ben az ausztriai birtokokat öcscsének,Ferdinándnak engedé át,
a ki Lajos magyar és cseh király testvérét, Annát, bírta feleségül.
A mohácsi vész után Ferdinánd Magyar- és Csehország királyává
s 1556-ban német császárrá is lett, a spanyol korona birtokai
I I . Fülöpre, Y. Károly fiára szálltak. Ekként a Habsburg ház
ausztriai és spanyol ágra szakadt.
Roppant nagyok voltak a birodalmak, melyeken a Habsburg
ház uralkodott, nagyobbak mint a római birodalom, és mint Nagy
Kár oly é, mindazonáltal nagy hatalmat sohasem tudtak kifejteni az
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ausztriai fejedelmek. V. Károly sok háborút viselt a francziák, a
mohammedán ok, a pápa s a reformatio hívei ellen, gyakran győzelmeskedett, de az emberiséget, saját alattvalóit boldogitó nagy
cselekményt nem mívelt. Korának szellemét, törekvéseit fel nem
fogta, Ferdinánd még tehetetlenebb volt, Magyarországot a török
hódításoktól nem tudta megmenteni. Károly utódjai egészen tönkre
tették országaikat, az egykor virágzó, hatalmas Spanyolország a
legsiralmasabb állapotra sülyedt, Németalföld legnagyobb része
elszakadt. Ferdinánd utódjai az ausztriai tartományokon, Magyar
országon és Németországon uralkodtak, korántsem szerencsésen, a
jezsuiták tanácsára hallgatva, mindenütt üldözték a reformatio hí
veit ; az örökös ausztriai tartományokban és Csehországban csak
ugyan sikerűit a vallási és politikai szabadságot elfojtaniok.
Főtörekvéseik az önkényes uralkodás megalapítását s a házi hata
lom gyarapítását czélozták. A harminczéves háború Németországot
a pusztulás, az elvadúlás, a szellemi hanyatlás színhelyévé tette, a
Vesztfáliai békekötés 1648. politikai eldarabolását alapítá meg, de
>ez talán szerencse volt rá nézve, mert különben talán Spanyol
ország sorsára jutott volna. Későbbi anyagi és szellemi gyarapo
dását nem a császári uralkodásnak köszönhette.
Magyarországon a nemzetnek folytonosan küzködnie kellett
nemcsak a török, hanem az ausztriai kormány ellen is, mely az
ország vallási és politikai szabadságát veszélyeztette. A z ausztriai
és német hadvezérek s az idegen zsoldos katonák sokáig semmire
sem tudtak menni a török ellen, a császárok és királyok soha sze
mélyesen nem vettek részt a hadjáratokban, mindent tábornokaikra
•és tanácsosaikra biztak. Végre néhány elszántabb és ügyesebb had
vezér találkozott, a kik nemcsak Bécset menték meg, hanem
1686-ban Budát is visszafoglalák s ekként az ország felszabadítá
sát lehetővé tették.
A spanyol ág fiága a gyámoltalan LT. Károly elhunytával
kihalt, az öröksége végett folytatott háborúnak (1701—1714) az
volt az eredménye, hogy Spanyolországot és tengeren túli birtokait
a Bourbonok, Belgiumot, Milánót, Nápolyt és Sziciliát a Habsbur
gok kapták. De ezen szerzemények korántsem növelték az ausztriai
fejedelmek valódi hatalmát, miattok sok hiába való háborúba keve
redtek. VI., illetőlég I I I . Károly alatt (1711—1740) az ausztriai
liáz birodalma legnagyobb kiterjedését érte el, halála után leánya,
Mária Terézia, következek, a ki sokkal több erélyt és eszélyt muta
tott, mint férfi elődjei. Hatalmas ellenségei voltak, mégis mind az

ausztriai örökösödési háború (1740—1748), mind a hétéves háború?
(1756—1763) egészben véve szerencsésen folyt le. Férje, Lotharingiai Ferencz István, 1745-ben a német császári kortfnát is elnyeré,.
s halála után fia, József, következek.
Sziléziának nagyobb részét I I . Fridrik porosz király foglalta,
el, Mária Terézia Lengyelország első feldarabolásakor Galicziát ésLodomériát kapta osztályrészül 1772-ben, a szultán " pedig:
1777-ben Bukovinát engedé át neki. A z ausztriai fejedelmek és né
met császárok nagyon különböző országokon és népeken uralkod
tak, melyeket egységes állammá összeforrasztani lehetetlen volt. Deők még az úgynevezett ausztriai örökös tartományokat sem igye
keztek összeolvasztani, jóllehet mindenütt az önkényes uralkodást
törekedtek megalapítani. Németország egyes tartományai az anyagi
és szellemi téren csakhamar túlszárnyalták az ausztriai tartomá
nyokat, melyekben a vallási és politikai szabadság elfojtása
minden előhaladást megzsibbasztott. Még Mária Terézia is kegyet'
lenül üldözte a protestánsokat. Fia, II. József (1780—1790) ha
marosan helyre akarta hozni azt, a mit elődei elmulasztottak vala,.
tarka birodalmából egységes államot kivánt teremteni, a különbözőnépeket a német nyelv és miveltség alapján egységes nemzetté óhaj
totta összeolvasztani. Nemesi szándékait és dicséretes törekvéseit
meg nem értették, önkényes újításai minden érdeket megsértet
tek. II. Leopold (1790—1792) okosabban járt el, de rövid uralko
dása után Ferencz következek, a ki nagyszerű elhatározásra soha
sem volt képes. A franczia forradalom nagy változásokat idézett
elő, I. Napoleon egész Európát felforgatá, többi közt felbontá a
német császárságot, Ferencz már 1804-ben fölvevé az ausztriai,
császár czimét. Napoleon a Campoformiói (1797), Pozsonyi (1805)
és Bécsi (1809) békekötések alapján az Ausztriai császárságot erő
sen megnyirbálta s másodrendű hatalommá tette. Végre megfordult
a koczka, Napoleon hadserege Oroszországban elpusztult (1812) ; a
hirtelen összeszedett új hadak Lipcsénél megveretének (1813), a
szövetségesek csakhamar benyomulának Francziaországba. Napo
leon kénytelen volt leköszönni, Elba szigetére küldetek, onnan
visszatérvén, még egyszer megütközék a szövetségesekkel, de
Waterloonál teljesen megveretek, s az angolok Sz. Ilona szigetérevitték.
A z európai hatalmasságok képviselői Bécsbe gyűltek össze,,
hosszas tanácskozások és mindenféle szórakozások után megállapiták az új rendet (1815), csak a fejedelmek érdekeit törekedtek
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kiegyeztetni, a népek óhajtásairól szó sem volt. Az ausztriai m o n 
archia egészben véve a régi terjedelmét tartotta meg, BelgiomróL
lemondott, de helyébe Velenczét kapta. A német császárság nem
állíttatott vissza, helyét a német szövetség, azaz a német fejedelmek
szövetsége foglalta el, melyben az elnökséget az ausztriai csá
szár vitte.
Ferencz és főminisztere, Metternich, csak a rend és csend;
fentartására törekedett, azért minden előhaladást és minden szabad
mozgalmat megakasztott, nemcsak saját birodalmában, hanem min
denütt, a hova befolyása ért. A népek nehezen viselték a jármot,..
melyet a fejedelmek szent szövetsége rajok vetett; itt is ott is for
radalmak ütöttek ki, az olasz forradalmat ausztriai hadak, a spa
nyol forradalmat franczia hadak fojták el ; de 1830-ban még na
gyobb erővel törtek ki a forradalmak, ekkor a lengyelek is fellá
zadtak. Végre 1848-ban a Parisban kitört forradalom hírére az
ausztriai monarchia is megrendûle. Metternich leköszönt, Ferdinánd, ki 1835 óta uralkodott, mind Magyarországnak, mind az ausztriai tartományoknak megadta mindazt, a mit kívántak. A z ausztriai
tartományok alkotmányos állammá egyesültek volna. De a kölcsönös bizalmatlanság s a nemzetiségi gyűlölet szítása megakadályozta
a békés kiegyezkedést. Ferdinánd lemondása után 1848 deczember
2-kán testvérének, Ferencz Károly főherczegnek fia, Ferencz
József, lépe az ausztriai trónra. Ekkor már kitört vala a forrada
lom, az olaszok leveretése után még csak Magyarország folytatá a
küzdelmet, 130,000 orosz segítségével a magyarok is legyőzetének.
Ausztriában a birodalmi gyűlés eloszlatása után 1849 márcz.
4-kén új alkotmányt hirdettek ki, mely szerint Magyarország s az
összes ausztriai tartományok egységes állammá olvasztattak volna
össze, de ezen alkotmány soha életbe nem lépett, s Magyarország
leveretése után az egész monarchiában az önkény uralkodott. Bach.
minisztériuma 1852-ben,a pápával kötött Concordatum alapján
egyházi tekintetben is feláldozta azokat a jogokat, melyeket az.
apostoli magyar királyok és ausztriai császárok mindig gyakoroltak
vala. A z abszolutizmus anyagi tekintetben is sokat ártott a mon
archiának ; a túlságos központosítás minden téren gyengítette ere
jét s mindinkább fokozta a népek elégedetlenségét. Szardinia, Francziaországgal szövetkezve, 1859-ben hadat üzent Ausztriának, a
Magentánál és Solferinónál (jun. 4. és 11.) vivott véres csaták után
a Zürichi békekötésben Ausztria kénytelen vala Lombardiáról le
mondani. Azután szakítani kellett a merev központosítással és-

abszolutizmussal; az 1860. október 20-kán kelt diploma a G-olu•chovszki-miniszteriumtól szerkesztett alkotmányt hirdeté ki, mely
azonban életbe nem lépett. Schmerling minisztériuma* új alkotmányt
készített, ezt az 1861. febr. 26-kán kelt pátens hirdeté ki. E szerint
kétféle birodalmi gyűlés lett volna, egy szűkebb, melyben csak az
ausztriai tartományok képviselői vettek részt és egy tágabb vagy
•erősbített, melyben a magyar korona országai is képviselve lettek
volna. Ezt az oktroyált alkotmányt nemcsak a magyarok, hanem a
csehek is ellenezték. Belcredi minisztériuma tehát 1865. szept. 20-kán
kelt manifesztum által felfüggeszteté.
Azalatt Poroszországgal gyűlt meg baja Ausztriának. 1863ban Ferencz József Németország fejedelmeit Frankfurtba híva meg
tanácskozásra, a porosz király nem jelent meg s utóbb óvást tett a
frankfurti határozatok ellen. Dánia ellen az ausztriai és porosz ha
dak egyesülve harczoltak vala ; az 1865-ben kötött Grasteini egyesség szerint Schleswig-Holsteint, melyet Dániától elvettek, közösen
kormányozták. De Poroszország a herczégségeket magának akarta
megszerezni, az ausztriai helytartó ezt ellenezte s Holstein rendéit
felhívá, hogy magok határozzanak az ország sorsa fölött. Erre a
poroszok megszállák Holsteint; Ferencz József à német szövetséghez folyamodók Poroszország ellen, ez a szövetséget felbontottnak
jelenté ki. így kitört a háború, melyben csak Szászország segítette
Ausztriát. A poroszok, Olaszországgal szövetkezve,győztek 1866-ban.
A Prágai békekötés (1866. aug. 23.) kizárá Ausztriát Német
országból s előkészíté Poroszország uralkodását. Olaszországban
ugyan Ausztria győzött, mégis Velencze birtokáról is lemonda.
Ezen előzmények után létrejött 1867-ben az egyesség az
ausztriai tartományok és Magyarország között. 1848-ban talán
sikerűit volna az ausztriai tartományokat egységes állammá alkotni,
ha az alkotmányosság és állami szabadság elveit komolyan elfogad
ták s Olaszországról lemondtak volna. Ha 1860-ban helyreállítják
a magyar alkotmányt az 1848-diki törvények alapján, akkor talán
még a Ooluchovszki, Schmerling és Belcredi minisztériumainak is
sikerűit volna az ausztriai tartományokat közös alkotmánynyal szo
rosabban összefűzni és egységes állammá összeolvasztani. De mind
az abszolutizmus, mind az alkotmányos kisérletek borában az egyes
részek szétdarabolása és gyengítése által a központi uralkodást
akarták megszilárdítani, sőt külön korona-országokat teremtettek
oly tartományokból is, a melyeket a történelmi események s a ter
mészeti viszonyok már egyesítettek vala. Épen a központból legyez-
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gették, szították a nemzetiségek ellenségeskedéseit, azután, mikor
az abszolutizmussal nem boldogultak, minden apró tartományká
nak külön-külön képviseletet adtak, azt vélvén, hogy az apró tarto
mány gyűlések csakis olyanok lesznek, mint az 1848 eló'tti kérel
mező gyűlések (Postulat-Landtag), melyek a központi hatalmat nem ;
fogják csorbítani. »Divide et impera« ez volt az ausztriai államfér
fiak elve, s ennek rossz következményei még mflst is érezhetők
Beust minisztériuma létrehozta az egyességet Magyarország?gal, az ausztriai tartományok szűkebb birodalmi gyűlése 1867 má
jusban újra összehivaték, ez elfogadá az egyességet ; a februariusü
alkotmányt az 1867. deczember 21-kén kelt törvények módosíták.
Eleintén a birodalmi gyűlés választott tagjait a koronaországok
tartomány gyűlései küldték ki, az 1873-ban kelt választási törvény
elrendeli,hogy a birodalmi gyűlés tagjai közvetetlenűl választassanak..
A) Ausztria Alpi tartományai.
II.
Az Alpok ') hegyrendszere általában, tagosulásuk, szerkezetök, csúcsaik,
völgyeik, járhatóságuk.

A nagy hegységi övnek, mely Dél- és Közép-Európát egymás
tól elválasztja s az Atlanti oczeántól a Görög tengerig húzódik,,
legnevezetesebb részét az Alpok teszik ; az E. Sz. 43. és 48, s a K.
H. (Ferrótól) 23. és 34. fokai között terjedvén el, körülbelŐl egyenlő.*
*) Saussure óta, ki 1787-ben a Montblanc csúcsát megmászta, egész
nagy irodalom jelent meg az Alpokról, tudományosan kivált 1830. óta kezdték
meg belső szerkezetöket és külső szabásukat vizsgálgatni, a svájczi tudósok pél
dáját csakhamar mások is követték; 1858-ban az angol Alpine Club keletke
zek, ezt követék 1862-ben az osztrák, 1863-ban az olasz, 1874-ben a franczia
Alpi egyesületek ; az osztrák egyesület 1869-ben a német egyesületté szélesbe—
dett ki, de 1872-ben a két egyesület ismét külön vált. Ezek az egyesületek,
tömérdek sok anyagot bocsátottak közre az ő évkönyveikben és közleményeik
ben. A sokfelé szétszórt adatokat feldolgozó, kimerítő munka eddigelé még nem
jelent meg. A svájczi Alpoki-ól megjelent munkák közöl legbecsesebbek : Studer
B. Geologie der Schweiz, 2 k. 1851 — 53; Berlepsch:. Schweizerkunde; Tschudi:
Thierleben der Alpenwelt ; egyéb becses munkák : Desor : Der Gebirgsbau der
Alpen, 1865 ; Ser mann und Ad. Schlagintweit : Untersuchungen über die phy
sikalische Geographie und Geologie der Alpen, 1850—54; Schaubach: Die
deutschen Alpen, második kiadás 1865—71 ; Steinhauser, Sonklar, Simony,.
Payer, Hof mann, De'chy Mór stb. dolgozatai ; Grube :. Alpenwanderungen, etc.
1875; Dr. Friedrich Umlauft: Die Alpen. Handbuch der gesammten Alpen
kunde. 1887. E jeles munkában az irodalom is idézve van. Dr. Ed. Richter : Die-

távolságra esnek az egyenlítőtől s az éjszaki sarktól, egyszersmind
Európa magas hegj^ségi övében is középső állást foglalnak el. Majd
nem köröskörül síkságokból emelkednek föl s a. szomszédos hegysé
gektől többnyire teljesen el vannak választva. A Pirenéek messze
távol maradnak tőlük, Francziaország középhegységeit a Rhône
völgye, Németországóit széles fönsíkok és a Duna völgye, a Kárpá
tokat szintén a Duna völgye és alföldjei választják el. Csak három
hegység érintkezik velők közvetetlenűl, t. i. a svájczi Jura, továbbá
az Apennineh és a Karszt magaslatai, ámde ezek is nagyon külön
böznek tőlük, mind belső szerkezetökre, mind külső szabásukra
nézve. A z Apenninek hegyláncza ugyan közvetlenül csatlakozik az
Alpokhoz, de azután a Po alföldje választja el egymástól.
Az Alpok átlag véve 180 km. széles hegységi övet alkotnak,
mely tágas ív vagyis félhold alakjában NyDNy-ról K E K - r e terjed,
úgy hogy homorú oldala D-re a Pó alföldjére szolgál. Belső, déli
szegélyök a főtengelyöknek említett hajlatánál fogva csak 750,
-ellenben külső, Ny. és E. felé irányzott szegélyök 1300 km. hosszú.
A legszélsőbb emelkedési pontok, a Mont Ventoux Francziaországban s a Tarhegység Bécsnél, egyenes vonalban 1000 km. távolságra
esnek egymástól. A hégyrendszer nyugati szárnya, mely D-ről E-ra
terjed, sokkal rövidebb, mint a keleti, mely Ny-ról K-re, illetőleg
ÉK-re vonul, amaz csak 275, emez 740 km. A két hegységi szárny
mind külső alakjára, mind belső szerkezetére nézve különbözik egy
mástól : a nyugati szárny mintegy össze van csukódva, mindenütt
vad zordságot mutat, D-ről E-ra menve, mind nagyobb magasságra
emelkedik; a keleti szárny ellenben K-re menve jobban-jobban
szétnyílik és szétterpeszkedik, egyszersmind le is törpül s mind nyá
jasabb alakot ölt. Legnagyobb magasságra épen ott emelkedik a
hegyrendszer, a hol a két szárny találkozik, t. i. a Montblanc cso
portjában, de ugyanott a szélessége legkisebb, csak 150 km., holott
közepes szélessége 180, legnagyobb szélessége pedig 340 km. A tá
volság Verona és Füssen között 220, Trieszt és Bécs között 340 km.
Klőden fölvetése szerint az egész hegyrendszer 295,302 • km. fogMai el, de ebből 93,772 • km. a fönsíkokra és dombos vidékekre és
25.712 • km. a karsztvidékre esik, tehát a tulajdonképeni Alpok
•Oletscher der Ostalpen, Stuttgart, 1888. A földképek közöl legjobbak a Dufourféle földkép Svájczországról, s az osztrák táborkar ide vágó földképei. A legjobb
fali abroszt az egész Alpokról Haardt adta ki Bécsben 1882-ben ; a kisebb mér
tékű földképek közöl legjobbak a Stieler-féle s àz Andree-féle kézi atlaszok ide
• tartozó lapjai.
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•csak 175,818 • km. terűletet borítanak be, s ebből az osztrák-ma
gyar monarchiára 61,563 • km. esik.
A z Alpok déli lejtősége általában véve rövidebb és merede
kebb, mint az éjszaki, amaz 100—200 m. magas alföldre, emez
pedig 500—600 m. magas fönsíkokra ereszkedik. Továbbá a magas
hegységet az éjszaki oldalon többnyire széles előhegységi öv szegé
lyezi, mely^nagyobbaFa^ törmelék- kőzetekből áll. Onnan van, hogy
az* Alpok hegységei D-ről magasabbaknak látszanak, mint E-ról
tekintve ; hogy továbbá a belső oldalon a völgyek-többnyire meredek
hajlásúak e§ rövidek, ellenien a külső oldalotí szelídebb hajlásúak,
hosszabbak és lakhatóbbak. Azért az Alpokat leginkább Ny., E. és
K. felől szállták meg a kelták, németek és szlávok. Kivételt csak az
Ets völgye^ tesz mely hosszú fejlődéssel és csekély hajlással D. felé
nyílik, s az olaszok épen ebben nyomulnak elő a német lakosok közé
.-a hegység szívében.
Megható, bámulatra ragadó látványt nyújtanak az Alpok,
akár messziről, akár közelről szemlélgetjük. Rovátkolt, fogazott,
• csipkés gerinczeik mint óriási bástyafalak nyúlakodnak föl, melyek
fölé csillámló fehér kupolák és gúlák, szürkés tornyok és szarvak
tornyosulnak, merev, hideg fönség jelképei. Megszámlálhatlanok, végig nem láthatók az egyes hegyvonulatok, hegycsoportok, gerinczek
• ormok, fönsíkok, magas völgyek, kisebb nagyobb rések és csorbásodások, tátongó mélységek és szakadékok, kúpok, kupolák, tűk és
szarvak; egyik sem olyan, mint a másik, mindegyiknek meg van saját
-szabása, alakja, nagysága, meze, színezete. Európában csakugyan
nincs az Alpokhoz fogható más hegyrendszer, nincsen más hegy
ség, mely a magasságok és mélységek, az ormok és csúcsok, a me
redélyek és szakadékok, a kis és nagy, hosszúkás és kerek völ^yeletek, a kis és nagy tavak, a csipkés fátyolként lengedező vagy tompa
;dörgéssel zuhogó vizesések, a csergedező vízerek, a morajló hegyi
patakok, a csendesen hömpölygő folyók, a csillogó hó- és jégmezők,
az árnyas erdők s az illatos virágokkal hímzett havasi legelők oly
nagy sokaságát és sokféleségét felmutathatná ! Kis területen, egy
más szomszédságában, ott találjuk az égbe tornyosuló ormokat és
csúcsokat s a szédítő mélységeket, az örök havat és jeget s a zöldelő mezőket, a telet és nyarat, a komor sötétséget és a nyájas
verőfényt, a rémitő fönséget és a szende kellemet, a rideg kopárságot s a búja termékenységet, a néma síri csendet s a zajos pezsgő
•életet.
:

:

Ha közelebbről vizsgálgatjuk az Alpok szerkezetét és alkotá-

sát, arról győződhetünk meg, hogy azok nem képeznek szorosabb érte
lemben vett lánczolatos hegységet, olyat, mely egy vízválasztó főgerinczből s néhány mellék lánczból meg oldalágakból áll. Hossza men
tén a hegyrendszer két-három egyközű hegységi övre szakad, melyeket
nagyobbárajól kivehető hosszanti völgyek választanak el egymástól.
Jellemző a széles középső öv, mely nagyrészt kristályos kőzetekből
áll, s az Alpoknak, úgyszólván, alapja és magva. Igazi hegylánczot.
ez öv sem képez, inkább egymás mellé sorakozó, többnyire tojásdad
alakú egyes hegytömegek sokaságából áll, melyek különböző módon,
csoportosulnak, általán véve mégis a nyugati szárnyban D-ről E-ra,
a keletiben pedig Ny-ról K-re csapnak. A z anyag, melyből az egyes;
hegytömegek fblépítvék, többnyire gnájsz, mely néha gránitba me
gyén át, s melyet gyakran palaköpeny takar, de sok helyen fiatalabblerakódásokból való foszlányok is megmaradtak rajtuk.
A középső övet mindkét oldalán nagyobbára triász-, jura- és~
krétaféle üledékes kőzetekből álló melléköv kiséri, melyben a mész
kövek uralkodnak, azért rendesen MészTcÖ-Alpohnák nevezik. Ámde
a hegység korántsem oly egyszerű, mint vélhetnők, ellenkezőleg,
mind a középső, mind a mellékövek fölépítésében a legkülönbözőbb^
régibb és újabb képződmények vesznek részt. Szabályosan települőüledékes rétegeket nagyon kevés helyen találunk, a harmadkor fia
talabb képződményei is fel vannak emelve, gyűrődve, összeviss'zahányva. A nagy oldalnyomás következtében hajlított, felpuflasztott
rétegek sok helyen szétrepedtek, széthányattak, egyes foszlányaik
fölfelé tódultak, mások alábuktak, úgy, hogy néha a fiatalabb kép
ződmények a régiebbek alá kerültek. Mindezeknél fogva a korra,,
szövetre és keménységre nézve nagyon különböző kőzetek tarka
változatosságban egymás tőszomszédságában mutatkoznak,, a kőze
tek váltakozó minősége és települése szerint a képződmények mál^
lékonysága is nagyon különbözik. A légbeli tényezők s a folyóvíz
romboló hatalma sokféleképen működhetett, a bontás, a rágcsálás és
vájkálás itt könnyebben, ott nehezebben folyhatott. így keletkeztek
amaz ábrándos alakú csipkés ormok, meredek sziklafalak, ama tor^
nyok, kőszarvak és tűk, melyek az örök hótakaró fölé nyúlakodnak,.
de gyakran az alacsonyabb lejtőkön az erdő és gyepmezők közepett,
is föl-föl bukkannak.
A z említett hegységi övek külső alakjokra nézve is különböz
nek egymástól; a középső öv a fővizválasztó a hegyrendszer déli és
éjszaki oldalai között, de az korántsem folytonos közbülső főgerincz^
hanem szakadozott vonalban egyik hegytömegről a másikra kánya-
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rodik át ; az egyes hegytömegek gerinczei többnyire tetőalakúak,
oldalaik kivált É. felé menedékesen és hosszan elnyúlok, rendesen
csak 2000 és több méternyi magasságban oszlanak szét szakadozott
ormokra és egyes hegycsúcsokra. A hasogatott, horgas, csipkés csú
csok és ormok között örök hóval és jéggel fedett lejtős völgymedenczék vannak, melyekhez alább széles, hosszan elnyúló ós
gyakran termékeny völgyiapályok csatlakoznak. Azért az Alpok
középső övének belsejében sok a mivelhető föld és havasi legelő,
úgy hogy egyes vidékei jól vannak népesítve.
A két melléköv hegységei gyakran sokkal vadabbak, zordab
bak, terméketlenebbek, oldalaik sokszor felette meredekek és szag
gatottak, hátaik néha egészen rideg kőtengerek, völgyeik néhol
iszonyú hasadékok és szakadékok, melyek alig járhatók. Általában
véve a Mészkő-Alpokban aránylag kevesebb a mivelhető föld és
havasi legelő.
De az Alpokat különösen a sok völgy és hágó jellemzi, mi
nél fogva nagy magasságuk mellett is könnyen hozzáférhetők,
belsejükben is járhatók és lakhatók. Mindenütt találunk mélyen
bevágódott, hol szélesebb, hol keskenyebb völgyeket, mindenütt fa
kadnak források, csergedeznek patakok, a folyóvizeket a magas
ormok vállait takaró hó- és jégmezők táplálják, a magas völgyek
felső medenczéiben számtalan kis tó van, melyek néhol nyáron is
be vannak fagyva ; rendesen nagyobbak azok a tavak, melyek az al
sóbb vidékeken s a hegység éjszaki és déli tövében előfordulnak.
E gyönyörű tavak, melyeknek tükrében a környező magaslatok oly
szépen visszatükröződnek, az Alpok legszebb ékességei közé tar
toznak.
A hegyrendszer két oldalán nyiló fővölgyek, melyek válta
kozva hosszanti és harántvölgyek, jobbról és balról kisebb nagyobb
mellékvölgyekre ágaznak szét s többnyire a hegytömegek között
elkanyarodó, vagy a hegygerinczekbe mélyen bevágódott átjárókhoz
a hegyszorosokhoz és hágókhoz vezetnek. Jóllehet tehát az Alpok
nagy magasságuknál és szélességüknél fogva az éghajlati viszo
nyokra, a növények és állatok elterjedésére nézve jelentős válaszfalat
képeznek, a népek költözését, közlekedését sokkal kisebb mérték
ben akadályozzák, mint némely és más alacsonyabb, de kedvezőtle
nebb szabású hegység, mint Európában pl. a Pirenéek. A z Alpokban
vagy 8 millió ember lakik, bennök a román, germán és szláv népek
találkoznak, a határvonal, mely a különböző nemzetiségeket egyHUNFALVT :
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mástól elválasztja, nagyon szabálytalan s tó'le tetemes távolságban
is találunk más nemzetiségbeli szigeteket.
A z Alpokon innen és túl lakó népek már a legrégibb időkben
közlekedtek egymással ; az ókorban a borostyánkereskedés útja a K e 
leti tenger partjairól a Morva völgyén lefelé a Dunához s g, keleti
Alpokon át az Adriai tengerhez vezetett ; sokkal élénkebb közleke
dés volt a középkorban, mind háború mind béke idején ; az indiai
terményeket és saját gyártmányait Genua és Velencze az Alpokon
át szállította Németország városaiba. A múlt század végén s a jelen
nek elején kocsival járható műutak a magas hágókon keresztül is
készültek, s az örök hó regióiban, hol ezer veszély fenyegeti az utas
életét, kegyes alapitványokból már a középkorban támadtak szer
zetesi vendégfogadók (hospitiumok), melyekben ótalmat, segitséget
és menedéket talál a vándor. Most az egész hegyrendszert már
vasutak is szelik.
Említettük már, hogy a hegyrendszer nyugati szárnyának
szabása különbözik a keletiétől ; a hármas emelkedési öv csak az
utóbbiban mutatkozik világosan. A nyugati szárnyat egy zárkózott
főgerincz alkotja, mely déli-éjszaki irányban nyúlik el s K-en, &
piemonti oldalon nagy meredekséggel közvetlenül'a sikságra eresz
kedik, mig nyugati oldalához szabálytalan zűrzavarban kisebbnagyobb előhegységek csatlakoznak, melyek között nagyon tekervé
nyes Völgyek nyilnak, mint a Durance és Isère s mellékvizeiknek
völgyei. A keleti szárnynak más a berendezése, ebben a középső övet
a déli oldalon is kiséri a Lago Maggiorétól kezdve egy mészköves
melléköv, tehát a középső övnek mindkét oldalán vannak kiváló
hosszanti völgyek, melyek lassú emelkedéssel a hegység belsejébe
vezetnek. Folyóvizeik kifelé, a melléköveken keresztül, rendesen szűk
szorosokon törnek át, s a völgyek ezen szűk/kijárásainál gyakran
erősségek vannak, melyek a hadi tekintetben nevezetes utakat vé
dik ; befelé a tágas hosszanti völgyekhez egyes harántvölgyek csat
lakoznak, melyek fokozatosan a hegység főgerinczének átjáróihoz
vezetnek.
Az emelkedések magasságát tekintve, általán véve megkülön
böztetik az élohegységeket, a havasókat és a magas hegységeket. Az
előhegyek magassága 600 és 1800 m. között változik, tehát az erdő
felső határáig ér. Ekkora magasságig állandóan lakott telepeket is
találunk. A z erdő minden hegységnek fődísze, egyszersmind meg
védi a talajt a vadvizek és hólavinák rombolásai ellen ; azt azért,
kivált a lejtős és meredek hegyoldalokon, szorgalmasan gondozni
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• és kímélni kellene. Fájdalom, az Alpok lakosai sem kímélték az
• erdőt, mind a franczia-, mind az olaszországi oldalon nagyobbára
kiirtották. De a tiroliák sem voltak okosabbak, mint a Karszt lakói.
Most tehát már igen sok helyen a hegyek le vannak tarolva, ennek
[következtében csaknem mindenütt lejebb szállt az erdő felső ha
tára, a hegyoldalok rémítően elárkosodvák, a termőföld eltűnt rólok,
s a hegység csontváza meztelenül mutatkozik. A hóolvadáskor és
záporesők következtében megáradó vadvizek tömérdek sok kavicsot
sodornak magokkal, s a hirteleni árvizek a völgyeket is elpusztítják.
Nagy terűleteket foglalnak el már a görgetegkúpok, melyek a kopár
'hegyek oldalán alávonúlnak, lefelé mindinkább kiszélesedve.
A z Előalpokban három magassági övet szoktak megkülönböz
tetni ; az alsó, középső és felső övet. Az alsó öv egyremásra 800 m.
: magasságig terjed fel, a déli oldalon a dió- és gesztenyefa, az éjszakjn a dió- és juharfa s itt is ott is a kukoricza a jellemzetes növé
nyek ; az utóbbi a 800 m. magasságon túl is terjed. A szőlő az
• éjszaki lejtőkön 500, a verőfényes déli lejtőkön 800 m. és nagyobb
magasságban is díszlik. A második magassági öv 1300 méterig ter
jed, ebben az éjszaki oldalon az erdőben a bükkfa uralkodik, s
mindkét oldalon a közönséges gyümölcsöket és gabnaféléket terímesztik. A harmadik havasalji régiót, 1800 m. magasságig, a feny
ves jellemzi, a közönséges fenyő (Pinus abies) uralkodik, a becses
fát szolgáltató «czirbolyafenyo már nagyon ritka.
A havasi régió felfelé az örökhó alsó határáig, tehát az éjszaki
-oldalon egyremásra 2700 'm., a délin pedig 2800 m. magasságig
'terjed; 2300 m. magasságig még a gyalogfenyő (Pinus mughus) és
törpefenyő s hol szórványosan, hol csoportosan a szép havasi rózsa
(Rhododendron ferrugineum és Rh. hirsutum) díszlik, továbbá ala
csony pázsitfélék és füvek takarják a szelídebb hajlású lejtőket. Itt
: találjuk a havasi gazdaságot, a pásztori szállásokat, melyek csak a
nyári hónapokban népesülnek meg. Miként nálunk a nép » havas «
alatt különösen csak a hegyi legelőket érti, úgy a svájczi, tiroli,
stájer, karintiai nép is az »Alp, Alm«, nevével nem az örök hóval
fedett legmagasabb hegyeket, hanem a virágos és illatos hegyi lege
lőket jelöli meg. A magasabb vidékeken a törpe fenyők s a folyto
nos gyepmezők is eltűnnek, s ott már csak a csinos apró évelő ha
vasi füvek és virágok díszlenek, melyek levélkéi és szirmai a rövid
• szar aljában szorulnak össze, de virágzatuk annál nagyobb és pompasszmű ; ilyenek a tarnicsfélék és gyopárfélék. Ott havasi szállá
s o k sincsenek többé, de a védett helyeken a sziklaomlások között
2*

vannak még zöldelő foltok, melyeken félig vad juhok legelnek..
A morga és zerge is ott tartózkodik ; a kőszáli kecskebak, úgyszól
ván, már ki van irtva.
A magas Alpok övét az örökhó foglalja el. A magashegyi
vagyis oromhó (fira) nagyon különbözik az alsóbb vidékek havától,.,
sokkal apróbb pelyhü és szárazabb, azért nem tapad össze ; nagyon
meredek sziklafalak oldalán meg nem marad, a szél is lefújja, tehát
a hegyek hátain és vállain s az ormok közötti medenczékben halmo
zódik össze. Meleg napokon olvadni kezd, éjjel ismét megfagy, a.
részintes olvadás és ismételt fagyás s a felső rétegek által gyakorolt
nagy nyomás következtében az oromhó sajátságos szerkezetű jég
tömeggé változik. így támadnak a j égessék vágyj égfolyók, melyek azoromhó mezőiről kiindulva a völgyeken lefelé vonulnak s az erdősövbe is alányúlnak. A nagy jégfolyók az Alpoknak nagyon érdekes
természeti jelenségei közé tartoznak; nem merev mozdulatlan, töme
gek, hanem a völgyek mentén lefelé törekszenek, noha lassú m o z 
gással ; útjokban karczolják, sikárolják a völgyek sziklafenekét és.
sziklafalait, hátukon magokkal szállítják lefelé az ormokról és szik
lafalakról leomló kőtöredékeket, melyek különösen a széleiken ésalsó végokon, sánczok és bástyafalak alakjában, összehalmozódnak,,
ezek az úgynevezett morénak. A völgyek lejtősebb helyein a jegesek,
háta összevissza van hasadozva és szakadozva, s különben is kisebbnagyobb mély repedéseket és hasadékokat mutat, melyek a jegesekenvaló járást nagyon veszedelmessé teszik, kivált mikor csalfa hótaka
ró val vannak befedve. Meleg nyári napon a jég olvadása következ
tében a jeges hátán számtalan vízér támad, melyek a repedésekbenés üregekben eltűnnek, de a jeges belsejében patakokká egyesülnek,,
melyek alább mindinkább növekedve, a jeges alsó végén kibukkan
nak; ezen jegesi folyók vizének színe többnyire olyan, mint a tejé;
A főjegesek tömege roppant nagy, szélességök több km., hosszúsá
guk még nagyobb, vastagságuk is néhány száz méter. Lefelé azon,
határig terjednek, a hol a felülről lenyomúló jég mennyisége na
gyobb, mint az, melyet a nyári meleg fölemészt. Alsó végok gyakrannagyszerű kaput vagy csarnokot képez, melyből a folyó kiömlik..
A z Alpok valamennyi jegese közöl a Grindelwaldi Svájczországban
legmesszibbre nyúlik lefelé, alsó vége t. i. 983 m.^magasságban van..
Különben Svájczországban a jegesek általán véve 1300 m. magas
ságig érnek, Ausztriában 300—400 méterrel nagyobb magasságban*
végződnek. Egyébiránt a jegesek alsó vége nem állandó, hol előbbre.;
nyomul, hol hátrább marad, a mint az időjárás az évek során kü—
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lönbözik. Sokféle nyomok bizonyítják, hogy hajdan a jegesek sokkal
nagyobb területet foglaltak el, mint mostanában.
A z Alpok egyik főékességét a tavak teszik ; a hegyi tavak,
úgy látszik, mindenütt a régi jegesek elterjedésével vannak kapcso
latban, a legtöbbje vagy szikla-medenczékben van, vagy olyan
vizfogó, melyet a régi jegesektől felhalmozott harántgátak képez
nek. A tavak alsó határa a jégboriték végső határával esik össze,
felső határukat részint a mostani jegesek kiterjedése, részint a hegy
lejtők meredeksége képezi, mely a tavak alakulását gátolja
Hogy a magas hegységekben a hótömegek szertelenül fel nem
halmozódnak, azt leginkább a jegeseknek köszönhetjük. Nagy hótömegek a hóomlások, az úgynevezett lavinák által is jutnak az alsó
vidékekre, hol azután hamar elolvadnak ; de a hóomlások néha na
gyon veszedelmesek s nagy pusztításokat mivelnek. A hómezők és
jegesek megkönnyítik a magas hegyek megmászását s a Nap állása
és a levegő állapota szerint váltakozó színjátékuk által gyönyörköd
tetik az utast, nagyon elütnek a meztelen, sötét sziklatömegektől.
A z Alpok megmért csúcsai közöl valami 2000 a 2700, 115 a
3570, 26 a 3900 és 24 a 4220 m. magasságot haladja meg. A nyu
gati szárnyban D-ről E-ra menve a csúcsok és hágók magassága
nagyobb és nagyobb, mignem a Montblanc csoportjában a legna
gyobb magasságot elérik (4810 m.) ; ettől a csoporttól kezdve K-felé
az Ets forrásvidékéig a csúcsok magassága 4800 és 2600 m. között
változik, a főgerincz hágóié legalább 2000 m. ; az Ets forrásaitól
K -re a csúcsok magassága 4000 méterről 1600 méterre száll alá, a
hágóké alig nagyobb mint 1700 m.
A z Alpokat a havasi szállások és tanyák, a falvak és városok,
a nyaralók és paloták lakosain kivűl nyáron a kirándulók nagy csa
patai is népesítik. Messze földről nagy számmal sereglenek oda,
a kik a természet nagyszerű alkotásait vizsgálgatni, izmaikat edzeni,
beteg testeket vagy kedélyeket gyógyítani, a mindennapi élet gond
jait és gyötrelmeit egy időre felejteni óhajtják, vagy csak a termé
szet szépségeiben gyönyörködni akarnak. Olyanok is vannak, a kik
életök koczkáztatásával a legmagasabb és legmeredekebb csúcsok
megmászását tűzik ki czéljokúl. A szellemi erő lángoló érzeténél
fogva törekednek a holt anyagnak rettenetein győzelmeskedni ;
meg akarják mutatni, mennyire képes az emberi elszántság és erős
akarat a természet nyers ellenállásával mérkőzni ; szent ösztön ser') L. Böhm Aug : Die Hochseen der Ostalpen. Mitt. der Wien. Geogr.
•«eselisch. X X I X . k. 625. 1.

kenti arra, hogy a tudomány szolgálatában a Föld alkotmányát és-,
életét, a teremtett dolgok titokszerű, összefüggését meglessék.
(Tschudi).
A z Alpok hegyrendszere sokkal nagyobb, hogysem részletei
ben könnyen áttekinthető volna. Valamint szélességében háronuivetszoktak megkülönböztetni, úgy hosszában is három főszakaszt kü
lönböztetnek meg : a nyugati, középső és keleti Alpokat. A nyugati:
Alpok a Liguriai tengertől a Montblanc csoportjáig érnek s Qlaszés Francziaországban terjednek el. Ezekről itt nem szólunk. A
középső Alpok Svájczon és Olaszországon, át Ausztriába is át
nyúlnak s az Innszbruktól D-re eső Brenner-hágóig érnek. Végre akeleti Alpok csaknem egészen az ausztriai tartományokban ágaznak
el, éjszaki nyúlványaik Németországba, déli nyúlványaik Olasz
országba, legkeletibb kiágazásaik pedig Magyarországba csapnak
át. Mojsisovics, Böhm és mások az Alpok övét csak két főrészre,,
nyugatira és keletire osztják. Általában az Alpok egyes csoportokra
való felosztásában még nagyon eltérnek egymástól a különböző'
írók. A keleti Alpokat Böhm *) legújabban törekedett helyesebben;
csoportositani. )
1

III.
Az ausztriai Alpok egyes csoportjai, a Eaeti Alpok, az Oetzvölgyi, Ortler,
Vorarlbergi, Bajor Alpok.

Svájczországból nagy tömegekkel terjednek át az Alpok Vorarlbergbe és Tirolba, de csakhamar görbén elvonuló mély völ
gyekbe hanyatlanak, melyek E. és D. felé nyílnak s melyekben
éjszaki irányban a Svájczból jövő Inn, déli irányban pedig az Ets
folyik. A z ausztriai tartományokban az Alpok E-rólD-re 180—340*
km. széles övben Vorarlberg ós Tirol nyugati határától K-re
Bécsig terjednek, körülbelül 450 km. hosszúságban ; a mellék- és
előhegyekkel együtt kerekszámmal 80,000 ( j km. területet foglalnak
el. A középső övet az éjszaki mellékövtől az Hier, Inn, Salzach,
Ennsz, Mura és Mürz, a déli mellékövtől az Ets, Eisack, Rienz.
és Dráva hosszanti völgyei választják el.
Ausztria alpi tartományait fővonásokkal szépen jellemzi
Rudolf főherczeg trónörökös ) . Bécs, e gyönyörű nagy város, pom2
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I. Band, Wien, Holzel, 1887.
) L. Osztrák-magyar monarchia, bevezető kötet.
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pás palotáival, közepén az ódon István-templommal, sok százados
nagyság e jelvényével, a fenséges Duna partjain, körülfogva kies
hegyek koszorújától, bortermő halmoktól és zúgó erdőktől, melyek
termékeny lapályokba olvadnak ; oly szép, oly tisztes agg, s mégis
örök ifjú és virágzó ; ime olyan kép, a minőt a Földnek semmi más
fővárosa föl nem mutat.
Majd tovább vonulunk, végig a kies Alsó-Ausztrián, hol hul
lámzó vetések, gazdag rétiapályok váltakoznak a Dunának buja
növényzetű ligeteivel. Betekintünk a Bécsi erdő árnyas pagonyaiba ;
a suttogó tölgy- és bükkerdőkön át mindig magasabbra jutunk a
fenyvesek rengetegeibe, szűk völgyek, magas hegyek közé, elszórt
havasi falvak mellett egész a felmagasió Schneebergig (Hóhegy), hol
a kopár ormok oldalát kúszó fenyőbozót fedi.
A hegyek során haladva, Felső-Ausztria mészkő hegyeit ér
jük, melyekben zeg-zugos alakulások, vadon völgyek és hegyszaka
dékok, kéklő tavak és zöldelő rétek váltakoznak ; előttük egy viruló
tartomány, átszelve a Dunától, behintve gazdag városokkal, falvak
kal. Odább Salzburg emelkedik ki előttünk, e régi püspöki város,
szürke házaival és templomaival, hajdani idők műemléke.
A hegyek egyre magasabbak lesznek ; föltűnik előttünk Tirol,
e sziklaerősség, jégtakarta hegyek, ős hegységek tömkelege ; a ha
vasok egyik oldalán éjszaki növényzet, a másikon déli meleg éghaj
lat tenyészete. Megállapodunk Vorarlberg-né\, a szép Boden tó
partjain. Azután tovább a hegygerinczek vonalát követve, a Tauern
csillámló, hófedte lánczolata mentén, a gyönyörű zöld Stájer
országon keresztül haladunk, melyben magas hegylánczok, végtelen
rengetegek, kies dombok s a meleg verőfénytől ragyogó dús virányok egyesülnek. Azután érjük Karintiát és Krajnát, e szép
tartományokat, hol annyi a tó, oly vakítóan fehérek és szeszélyes
alakúak a mészhegységek, hol a tenyészet és minden egyéb félig
éjszaki, félig déli jellegű; ezeken áthaladva, Gorizián keresztül
átkerülünk a Karsztra, mely kopár sziklahalmazaival, gyér növény
zetével oly sajátszerű, a maga nemében oly egyetlen jelleget mutat.«
A Közép-Alpok középső övéből a Raeti AlpoJc, melyek a
Splügeni hágótól s a Maira mellett fekvő Chiavenna felől az Engadin vagyis felső Inn völgye két oldalán E K-re vonulnak, Graubünden svájczi megyéből lépnek át Vorarlbergbe és Tirolba. Az éjszaki
főgerincz középpontján a Silvretta hegycsoport emelkedik, melynek
legmagasabb csúcsa a Piz Linard (3416 m.). E hegycsoport egy
ágat EK-re az Inn és Triszanna (Paznauni völgy) közé, mást

magasabbat a Landquart (Praettigau-völgy) és 111 (Montafon-völgy)
közé bocsát. Az utóbbinak felső része s a Jam-völgy között a Jamvölgyi havasok jegesei csillognak, legmagasabb csúcsaik az Piz Buin
(3327 m.) és a Fluchthorn (3396 m.), ennek tetejéről messzire teriedő szép kilátást élvezhetünk. Odább ENy-ra, épen Vorarlberg
határán, a Raetikon emelkedik, melynek gerinczén nincs alkalmas
átjárás, s mely a Rajna völgyéig terjedvén, még a végén is hómezőket mutat. Ott Vorarlberg és Liechtenstein határán még magas
hegyek vannak, a Scesaplana (2988 m.) s ettől nem messze a Sulzfluh
(2832 m.) és Schwarzhorn (2458 m.) nagyszerű kilátásukról hiresek. A Raetikon főgerincze E-ra az 111 felé kilencz, D-re Gaubünden szép és áldott völgye, a Praettigau, felé öt oldalágat ereszt, ez
oldalágak csúcsai 2098—2863 m. magasak. Vorarlberg, Tirol és
Svájcz határa a Fermont-hágótól (2806 m.) kezdve a hegység főgerinczét követve ÉK-re és E-ra kanyarodik, azután K-re az Inn
felé fordul. A Silvretta lánczolatának azon éjszakkeleti szárnya az
Inn és Paznauni völgy között Landeck vidékéig vonul s még jókora
hó- és jégmezőkkel van fedve, több csúcsa meghaladja a 3000 mt ;
nagy jeges van a Fimber-völgy hátterében. A legéjszakibb magas
csúcs a Spiamkogel (2934 m.). A hegyek kivált Finstermünznél szo
rítják össze az Inn völgyét, nyugati oldalán a Piz Mondin mered
föl (2973 m.). A z Inn a mélyen bevágódott (924 m.), vadregényes
szorosból kiérvén, Landecknél nagy hajlatot képez. A völgyén föl
felé menő országút az emiitett helységen alul kikerüli a szorost s a
jobb oldali hegysor keleti oldalán D-nek tartva, eléri ReschenScheidecket (1471 m.) ; e vízválasztó csak alacsony küszöb, éjszaki
oldalán a Stille Boich (Csendes patak) ered, mely az Innbe ömlik,
déli oldalán egy széles völgy terűi, a Molsi puszta (Heide), mely az
Ets bölcsője. A fiatal folyó legott három apró tavon folyik keresz
tül, Grlurnsig D-nek, azután a Vintschgaunak (Vallis Venosta) ne
vezett hosszanti völgyben Meranig K-nek tart; itt tükrének magas
sága már csak 300 m., mellékein már délies növényzet díszlik.
A Silvretta-Alpok éjszakkeleti szárnya s a Raetikon között
még egy kis hegycsoport van, melyet szintén a Raeti Alpokhoz
szoktak számítani. Ez a Verwall-csoport, mely a Paznauni, Montafon és Kloster meg Stanzi völgyek között terjed el ; keleti fele Ti
rolhoz, nyugati fele Vorarlberghez tartozik. A Verwalli völgy két
részre osztja, a közte és a Paznauni völgy között EK-re vonuló hegysor a szomszédos Silvrettának hasonmása, csakhogy még szaggátottabb és vadabb. Legmagasabb csúcsai s Kuchen- és Küchelspitz
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'(3163 és 3129 m.) s ezektől E -ra a Rifflerspitz
BlanJcahorn (3153 ni.).
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(3169 m.) és a

A Reschenscheideck és a Malsi puszta az Inn és Ets Tölgyeit
kapcsolja össze, még pedig az Alpok középső övén keresztül ; e horpadástól K-re az ausztriai Alpok leghatalmasabb csoportjai emel
kednek, melyek magas ormaik és csúcsaik s nagyszerű hó- és jég
mezőik által tűnnek ki. SonMar
16 elsőrendű, azaz messzire
lenyúló s 293 másodrendű jegest sorol fel, melyek együttvéve vagy
570 • km. terűletet foglalnak el. Tirolban a magas hómezőket és
jegeseket »ferner«-éknek nevezik. A vadregényes nagy hegy töme
geket fővölgyükről Oetzvölgyi, gyakran Tiroli Alpoknak is nevezik,
mivel e tartománynak szívében terjednek el ; D. felé nagy meredek
séggel hanyatlanak alá, E. felé ellenben számos oldalágat bocsáta
nak, melyek között megannyi harántvölgyek nyílnak. Ezek közöl
leghosszabb és legnépesesebb az Oetzvölgy, melyet kiválóan jellemez
a fokozatos alakúlat. Az Inn völgyéből az Oetzvölgyön fölfelé menve,
egyik fokozatról a másikra jutunk, az egyes fokozatokon mindanynyiszor kiszélesedik a völgy, e medenczeszerű tágulatokat keskeny
hegyszakadékok kapcsolják össze, melyekben kisebb-nagyobb esé
sekkel rohan le a patak ; az ötödik és utolsó völgytágulat már jóval
&z erdő felső határán túl van, ez a jegesekkel övezett Fendi vagyis
Venti kattan (1965 m.) ; ebből a hegység főgerinczén (3000 m.)
átkelve, néhány óra alatt az Ets völgyébe juthatunk, melyben ott
már gesztenyések és szőlők díszlenek. Odább K-re esik a Timbli
hágó, mely jóval alacsonyabb (2480 m.), azon át az Oetz völgyéből
a Passeir-völgybe jutunk.
A z egész hegységet három csoportra osztják : a szorosabb
•értelemben vett Oetzvölgyi, a Stubachi s a Sarnvölgyi csopor
tokra. Köztük legtömegesebb és legmagasabb az Oetzvölgyi,
gerinczeinek közepes magassága 3240 m. A z Inn völgyéből a már
említett Oetzvölgyön kivűl a Kaunsi és Pitz völgy is vezet. Mind
három fővölgyre több mellékvölgy nyílik. A z Oetz-völgy felső két
ága közül a nyugati a Venti, a keleti a Gurgli völgy ; az előbbi
több ágra szakadván, legmesszibbre nyúlik be a hegység belsejébe.
Nyugati oldalán tornyosulnak a hegycsoport legmagasabb csúcsai ;
a Wildspitz (3776 m.) és a Weisskugel (3742 m.), közöttük terjednek
el a legnagyobb jegesek, a Vernagt- vagy Gébatsch-jeges, melynek
*) L. SonMar : Die Oetzthaler Gebirgsgnippe mit Bücksicht auf Orogra
phie und Gletscherkunde. Gotha. 1861.

hossza több mint 10 km., s a Morzell-jeges. A Wildspitztől Ny-ra, a
Kaunsi völgy felső vége fölé, a Glockthurm (3352m.), K-re pedig a'
Similaun jeges gúlája (3599 m.) tornyosul. Jóval alacsonyabb es
könnyebben megmászható a Kreuzspitz (3454 m.) Vent falu közelé
ben, pedig épen erről a csúcsról nagyszerű kilátás esik az egészhegységre ; körötte a csillogó hópalásttal takart sok orom és szikla
szarv s a vállaikról alányúló jégmezők rideg fenségökben feltűnő
arányossággal csoportosulnak.
A déli völgyek közül legnagyobbak a Schnalsi és a Passeier ;
az utóbbiban a Passer folyócska rohan le, mely Merannál az Etsbe
ömlik. A Passer völgyét mind a természeti szépségek, mind a tör
ténelmi emlékezetek teszik nevezetessé ; nyugati oldalán Tirol vára
fekszik, közel Meranhoz, e vártól ENy-ra feltűnő csúcs a szaggatott
Tschegol. Emiitettük, hogy a Passeierbe E-ról a Timbli hágón át
mehetünk ; ez az egyetlen átjáró, melyen nyáron a hó elolvad. Ettől
E-ra és EK-re a Stubachi hegycsoport terjed el. Ennek 20 csúcsa
haladja meg á 3000 m.-t, köztük legmagasabb a Zuckerhut (3508 m.),.
legnagyobb jeges az TJéblethalferner, melyet három oldalról magas
csúcsok öveznek.
'
A déli hegycsoport a Passer, Eisack és Ets völgyeitől hatá
rolt tojásdad területet foglalja el, a Stubachi csoporthoz a Jaufen- :
hágóval (2100 m.) csatlakozik, melyen át az Eisack völgyéből a
Passeirbe járnak. A hegycsoport közepe táján a Sarn-völgy nyí
lik, mely E-ról D-re kanyarodik s Botzennél az Eisack völgyébe
torkol, a Taffer folyócska öntözi. A Sarnvölgyi hegycsoport szé
lein Meran, Sterzing, Brixen és Botzen városok fekszenek. Legne
vezetesebb hegyei : a Hirzer vagyis Brenner (2781 m.) s ettől D-re a
meztelen szaggatott Ifinger (2551 m.) Merantól ÉK-re. Botzentől
E-ra feltűnő a,'Bitteni szarv (Rittner Horn, 2257m.), gömbölyded,
kúpjáról szép kilátás esik. Merantól E-ra St. Leonhard helység kö
zelében Hofernek, a hires tiroli hősnek, egykori szállását (Ami
Sand) mutatják.
Az Oetzvölgyi Alpokkal átellenben az Ortler fenséges hegy
csoportja emelkedik, melyet K-ről és E-ról az Ets völgye fog körűi ;.
az tehát az Alpok'* hegyrendszerének fő vízválasztóján kivűl esik s
azért a déli mellékövhez számíttatik, mindazonáltal az ausztriai.
Alpok között kiváló helyet foglal el mind magasságra, mind zord
ságra s a hó- és jégtömegek nagy terjedelmére nézve. A hegycsoport
főtömegei részint kristályos palákból, különösen csillám- és agyag
palából, meg gnájszból, részint mészkőből és dolomitból állanak :,
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nyugati részében á mészkő és dolomit, keleti részében a palák ural
kodnak. A legvadabb és legábrándosabb alakulatokat a dolomit és
mészkő vidékein találjuk : szakadékos jégpártával koszorúzott s me
redek omladékhalmazokkal szegélyzett sziklafalak, vékony élü
ormok, mély résekkel rovátkolt gerinczek, hol arányos, hol ábrándos
szabású csúcsok váltakoznak egymással, köztük mély és meredek
oldalú hegynyílások és szakadékok tátongnak. Ellenben a mállékonyabb, porhanyósabb palák vidékein domború ormok, széles fensikforma hátak, vaskos és tömeges hegykúpok vagy menedékes oldalú,
gúlák és szelid hajlású oldalágak vannak, melyek többnyire csak a
végokon mutatnak meredek bástyafokokat. A völgynyilások nem
mélyek s többnyire fokozatosan ereszkednek alá. A legnagyobb je
gesek a palás hegyek között vannak.
A z Ortler hegycsoport főgerincze épen Tirol és Lombardia
határán kanyarodik el, Ny. felé nyiló ívet képezve. A hegykaréj
belső oldalába a Fornói (Fúrva) völgy nyúlakodik be, mely Bormio
közelében az Adda völgyére nyílik ; domború, azaz éjszaki és keleti
oldalán a Suldeni, a vele egyesülő Traf ovi, a Martelli és Ulteni,.
délkeleti és déli oldalán a Maréi (Pejói) és Montéi völgyek nyilnak.
A főgerincz közepes magassága 3413 m., a hágóké csak 150 méter
rel kisebb; nyolczvan megmért csúcsnak van több mint 3,380m.
magassága, köztük legmagasabb az Ortler csúcsa, mely 3905 m.,_
tehát az egész monarchiának legmagasabb pontja. A. jegesek nagyon
különböző magasságban végződnek ; a Suldeni jeges pompás kapuja
1944 m., az alsó Ortler-jeges alsó vége 1653 m. magasságban van.
A legmagasabban fekvő falvak a hegység éjszaki oldalán Trafói ^
1549 m., és Sulden 1846 m., a hegység déli oldalán Pejó 1573 m.
és Santa Caterina 1742 m. magasságban vannak. Marha-és juhszállások 1990 m. s még nagyobb magasságban is előfordulnak.
A Bernina és Umbrail hegycsoportok lapos medenczében
találkoznak, onnan a vizek ENy-ra az Inn, ÉK-re az Ets s D-re az
Adda felé folynak; a hegyek K-re vonulnak a 2757m. magas
Stelviói (Stilfsi) hágó felé s ott az Ortler hegycsoport főgerinczéhez
csatlakoznak, mely mint keskeny orom, D-nek tart, mindkét oldalán
g y jegesek vannak. A Geisterspitze (3476 m.) felől a főgerincz
mint magas jeges bástyafal a Monte-Cristallo (3448 m.) felé D K - r e
n a

') Trafói = Très fontes, a helységtől D-re V2 órányira 3 forrás szentek
szobraiból fakad, különben sok más forrás is van a völgyben az Ortler nyugati
tövében.

r

majd megint K-re vonul a fönséges Schneeglockéig (3427 m.). Ettől
É-ra és ÉK-re a legvadabb és legmagasabb csúcsok nyúlakodnak
fel : a Trafoii (3562 m.), Thurwieser (3645 m.) és Grosse-Ej$lcogí
<3518 m.), ettől É-ra az Ortler hágó (3366m.) fölött az Ortler nagy
szerű tömege emelkedik. D K . felé a Monte Zebru négy csúcsa me
red föl (3738 m.), melyet rémitő szakadék az odább DK-re emelkedő
Königspitze
(3854 m.) fenséges gúlájatói választ el. A z Ortler
JZebru és Königspitze egymáshoz sorakozva oly óriási háromszöget
alkotnak, melynek párja nincsen az ausztriai Alpokban. Leghatal
masabb az Ortler, törzsöke és vállai roppant kiterjedésüek, óriási
szikla- és jégfalak övezik. Csúcsa kúpdad, legfelső része domború
lapos, rajta mintegy 47 m. magas jégorom nyúlik el DNyD-ről
ÉKÉ-ra, fölébe házfedélhez hasonló hófuvatag rakódott le, melynek
gerincze csak / ^ - / 2 m. széles. E hófedél Ny. felé mint eresz kihajlik,
K. felé pedig mindjárt alatta mintegy 1260 m. mélység tátong, me
lyet a Suldeni jeges foglal el.*)
1

3

1

A Königspitze felől a hegység főgerincze DK-re és D-re vo
nul 3385—3793 m. magas csúcsokkal. Azután még vadabb alakot
öltve, DNy-ra kanyarodik tovább.
A z odalágak közöl leghosszabbak és legmagasabbak azok,
melyek a Suldeni s a Martelli völgy keleti oldalát szegélyezik ; a
J

) Az Ortlert 1804 óta gyakran megmásztak, többi között Déchy Mór és

Tauscher pozsonyi orvos neje is. Csúcsáról nagyszerű kilátás esik, a begyeknek
egész rengetege tárul fel előttünk, ezer meg ezer vad csúcs és horgas orom me
red égnek, mindenféle alakot és színárnyalatot mutatva ; hegysor hegysorhoz
fűződik, melyek külön-külön csoportokra szakadva, csillogó hó- és jégpalásttal
takarva, sokféleképen megtördelve és megszakadozva, mint óriási hullámok boronganak a több mint 100,000 • km. területen, melyet áttekinthetünk. Na
gyocska lapály seholsem mutatkozik, csak hegyek és megint hegyek ágaskodnak
föl köröskörül vég nélkül. Mily sajátságos látvány az a merev, élettelen világ,
mily különös érzelmeket költ az ünnepies csend és nyugalom, a teljes elszige
teltség tudata. — Az Ortler-csoport mindben részében látható, de kivált a király
csúcs hatalmas jégkupolája, a Cevedale hármas csúcsú hófedele, a sötéten b o 
rongó Kis-Zebru s a Monte-Cristallo sok csúcsa kötik le figyelmünket. ÉK. felé
a Tauern óriási sziklahulláma egész hosszában látható, a nyúlánk G-lockner, a
Venediger és Dreiherrenspitz ; ezekhez fűződnek Ny. felé a Zillervölgyi, Stubachi
és Oetzvölgyi csoportok, a Jam-völgyi tornyok, a Piz Linard obeliszkje, a Szilvretta szakadékos csoportja. K. és DK. felé a dolomit Alpok merülnek fel, mint
romba dőlt, roppant nagy város, számtalan várral, bást3 ával, toronynyal.
r

A svájczi Alpok nagy részét is láthatjuk. De mindenek fölött D. felé az Adajnello és Presanella mutatkozik teljes szépségében.
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Suldenmelléki hegysor legmagasabb csúcsa a Vertainspitze (3541 m.)j.
a Martellmelléki hegysoré a Rothspitz (3640 m.)
A z Ets völgyéből több út visz délnyugati irányban Olasz
országba ; a legéjszakibb a Stelviói hágón viszen át, más út a sok
kal alacsonyabb Tonale hágón (1876 m.) át a Noce és Oglio völ
gyeit kapcsolja össze.
A Tonale hágótól D-re még egy magas hegycsoport van, az
Adamello-Presanélla ; ez szintén Tirol és Lombardia határán emel
kedik az Oglio, Noce, Selva és Sarca által öntözött völgyek között;
A Sarca felső völgye, a Yal di Genova, mely K-re kanyarodik, a
hegycsoportot az Adamello és Presanella hegységeire osztja. Emez:
a Val di Genova éjszaki, amaz a nyugati oldalán terjed el. A Pre sanella mészkőből áll s igen szaggatott, mély és meredek völgyek
kel szeldelt hegység, aránylag csekély hó- és jégmezőkkel. Főcsúcs
a Presanella, vagyis Oima di Nardis (3562 m.) ; déli oldalát hő
takarja, éjszaki oldala függélyes sziklafal, mely rémítő mélységből.
1

*) Az Ortler hegycsoportnak és jegeseinek nagy részét a Stelviói fStilfsi) •
hágón (27'57 m.) átmenő országútról szemlélhetjük legkényelmesebben. Ez az
Alpoknak s általában Európának legmagasabb műútja ; az osztrák kormány
rendeletére 1820—1834-ig építtetek. Valóban nagyszerű és költséges mű. A h a - vasi út Pradnál kezdődik s az olaszországi Bormióig tart, hossza több mint 45
km. Kivált Trafói s a Bormiói fürdő között (1340' m.) nagyon'meredekek a he
gyek és szakadékok, azért a tiroli oldalon 48, az olasz oldalon 32.nagy kanya
rulatot kellett készíteni, melyek csigavonalban kigyódzanak fel és le ; nekik
köszönhető, hogy az út emelkedése csak 5 — 7 % , s legmeredekebb szakaszain,
legfeljebb 1 0 % . Sok helyen az utat a sziklafalak oldalába vájták', a hóomlások
ellen az áthajló sziklák vagy bolthajtások (galleriák) óvják. Bizonyos közökben
kisebb házikók (casino) az út- és hókaparók (rotteri) számára vannak, ezeken kivűl
a tiroli és olasz oldalon két-két nagyobb menedékház (cantoniera) van. Pradnál
az út a Suldeni völgybe fordul be, a baloldali hegyoldalon Stelvio (Stilfs) falu
házikói vannak elszórva, Gomagoinál a Suldeni völgyet elhagyván, a Trafoii
völgyön megyünk felfelé, Trafóinál (1549 m.) már a havasi világ tárul fel egész
ridegségében és zordságában. A kis falun túl mindjárt kezdődneka kanyarulat
tok, a 18-dik kanyarulaton túl az első menedékházhoz érünk, itt az utolsó er
dőcske mutatkozik, vele szemben a Suldeni jeges terűi. Azután az út 8 kanya
rulattal egy fensíkra kapaszkodik fel, melyen a Franzenshöhe nevű postaház.
(2183 m.) fekszik. Feljebb 22 kanyarulattal az út a meztelen vagy hóval fedett
meredek sziklatetők között a vad csúcsokkal szegélyezett "hágóra kapaszkodik
fel (Perdinandshöhe), melyen nyáron is csak ritkán olvad el a hó. Ott áll a kőkúp, mely a határt jelöli meg. Onnan az út egy darabig majdnem lapályon
halad tovább nagy hómezők között a Stelviói postaházig. Azután az olasz olda
lon nagy kanyargásokkal a Braulio völgybe ereszkedik le. Az olasz háború utánn
(1859) nagyon elhanyagolták az utat, de 1870-ben megint helyreállították, ugy
hogy megint egész hosszában nyáron járható.

mered föl. A z Adamello hegység tömeges emelkedés, jeges fönsík.
mely É. felé lejtősödik, egymáshoz sorakozó sziklatetők és ormok
külön medenczékre osztják ; legmagasabb vidékein menedékesjblytonos hómezők vannak ; a havas fensík szélein a hőhullámok lapo
san és szélesen ereszkednek alá. Alább a hegység oldalai sokkal
meredekebbek és szaggatottabbak, a mélyen bevágódott völgyeken
tajtékzó patakok rohannak le ; még alább szelíd alkotású gömböly
ded magaslatok szegélyezik a mélyen fekvő és búja növényzettel
-ékeskedő völgyeket.
A főcsúcs, az Adamello, már Lombardiában van, magánosan
felnyúlakodó szarv (3556 m.),E. felé függőleges sziklafallal, K.felé
meredek jégtömegekkel, D. és Ny. felé menedékes havas oldalokkal
ereszkedik alá. A csúcs tetejét köröskörűi hóköpeny takarja, mely
az éjszaki oldalon mint eresz kihajlik, alját sziklakoszorú övezi,
mely alatt mély jéghasadékok tátongnak. Az Adamello csúcsától
K-re a Monte-Fálcone, odább K-re a Corno bianco merednek föl, a
"három csúcs messziről tekintve egynek látszik. Mindhárom csúcs
gránitból áll. A hegycsoport legnagyobb jegese a Mandron-jeges.
. Az Ulten, Ets és Yal di Sole vagyis Sulzbergi völgyek között
elterjedő hegyeket Nonsbergi Alpoknak nevezik. Egyik fővonúlatuk
az Ortler csoportjához csatlakozván, az Ulteni völgy jobb oldalán
ÉK-re, a másik a Nonsberg és Ets völgye között D-re vonul. Az
első hegysor legmagasabb csúcsa a Karspitz (2746 m.) ; a másik
thegysor a festői Mendel hegység, legmagasabb kúpja a Monte Boen
(2053 m.) a hegysor déli szakaszában. Éjszaki szakaszának keleti
oldalához jól mivelt fönsík támaszkodik, mely az Ets felé merede
kül hanyatlik le. Különösen jó bor terem ott.
A többi hegységek, a melyek déli Tirolban az Ets nyugati
oldalán emelkednek s leginkább déli irányban csapnak, sokkal ala
csonyabbak ; általán Trienti Alpoknak nevezik. Megkülönböztetik
a Brenta-csoportot, mely vadul szaggatott dolomit hegység, fő csú
csai a Cima Tosa (3179 m.) és a Cima di Brenta (3146 m.) A Chiese,
Sarca folyók ós Garda tó között a Ledromelléki hegycsoport terjed
el a Monte Cadriával (2250 m.) ; Trienttől DNy-ra a Sarca és Ets
között az Orto d'Abramo (2176 m.) s végűi az Ets és Garda között
a Monte Baldo (2198 m.) csoportjai emelkednek ; az utóbbinak gerincze hosszan nyúlik el D. felé.
Az Ets völgye Merannál már csak 300 m. magas, s onnan a
hegység déli határáig még 150 km. hosszú, D. felé nyilván, a meleg
déli légáramlatok rajta fölfelé egészen Meranig hatnak, míg az
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éjszaki zord szelek ellen magas hegykoszorú óvja. Azért van oly
enyhe éghajlata az említett városnak. Még dúsabb növényzetű és
népesebb a Botzeni völgykatlan, hol az Eisack egyesül az Etssel.
Alább Trient következik, honnan egy út a Sugana völgyben a Brenta
mentén Bassanóba és Yelenczébe visz, Trient tehát a középkorban
Yelencze és Ágosta között az árúforgalomnak egyik jelentős állo
mása volt. Boveretóból kényelmes út festői hegyek között Bivába
visz, mely a gyönyörű Grarda tó éjszaki partján fekszik. Az Ets
völgye épen a síkságra való kijárása előtt nagyon összeszorul, s
ezen szoros (Chiusa, Klause) körűi véres csaták folytak. A régi út
a jobboldali sziklafalakon kigyódzott el, a vaspálya számára nagy
alagutat építettek.
A Közép-Alpok éjszaki méllékövébol azok a hegycsoportok,
melyek a Rajna völgyétől s a Bodeni tótól K-re az Inn harántvöl
gyéig terjednek, Yorarlbergben, éjszaki Tirolban s déli Bajor
országban ágaznak el. Nagyobbára szaggatott, gyakran meredek és
ábrándos alakú hegytömegek, melyeknek itt-ott még alpi jellegök
van, terjedelmes havasi legelőkkel. D, felé, az Alpok középső öve
felé csaknem folytonos főgerinczet mutatnak, mely meredek bástya
fal gyanánt meztelen sziklalejtőkkel hanyatlik alá. E déli főgerincz
mögött más egyközű hegysorok emelkednek, melyek fokozatosan
alacsonyodva, lassankint a bajor fönsíkkal olvadnak össze. Az egész
hegyvidéket az itt eredő Lech völgye két fő szakaszra osztja : a
Vorarlbergi és Algaui s Ejszaktiroli vagy Bajor Alpokra. Épen a
Lech felső völgye elhagyatottabb és érdektelenebb, mint más kisebb
völgyek, D. felé alig van közlekedése.
A Vorarlbergi és Algaui Alpok a Bodeni tó és Rajna völgyé
től K-re a Lech völgyéig s az 111 és Aflenz völgyeitől (Klosteri
völgytől) É-ra a bajor fönsíkig, vagyis a Füssen vidékéről Immenstadton át a Bodeni tóig, Bregenzig húzott vonalig terjednek, nyu
gati részök Yorarlbergben, keleti részök Tirolban, éjszaki ágaza
taik Bajorországban ágaznak el. Az É-ról D-re benyúló Hier völ
gye két főcsoportra osztja ; a nyugati csoport a Vorarlbergi, a ke
leti az Algaui csoport. A Yorarlbergi csoport déli részében felette
zord és szaggatott hegyek vannak, ellenben az éjszaki résznek, a
Bregenzi erdőnek, hegysorait szép legelők és fenyvesek fedik, és
csak helyenként találunk meredek sziklafalakkal szegélyezett
völgyeket.
A Yorarlbergi csoport legdélibb hegysora a Klosteri völgy
•éjszaki oldalát szegélyezi, sziklás gerinczek és ábrándos alakú

hegycsúcsok jellemzik. Fő csúcsai Ny-ról K-re menve : a Gamsfreiheit (2210 m.) Bludenztől K-re, a Saladina (2493 m.), a hatalmasSchaßerg (2677 m.) s a hármas csúcsú Wildgruppenspitz (2745 m.)az egész hegysornak legmagasabb csúcsa. Odább K-re van a
Flexen-hágó, melyen át egy út a Kloster-völgy felső katlanából,
Stuben faluból, E-ra a felső Lech völgyébe szolgál. Stuben és
St. Anton helységek között van a vízválasztó, mely az Alfénz-vizét
a Rosannától vagyis a Klosteri völgyet a Stanzitól elválasztja, s
ott emelkedik az Arlberg vagyis Adlerberg ( = Sashegy, 1960 m.),.
melyről a Bodeni tó felé terjedő kis tartományt elnevezték (Vorarl
berg = Sashegy elve).
A Lech forrásaitól É-ra egy más hegysor emelkedik, melynek:
főcsúcsa a Rothe Wandspitz (2701 m.) ábrándos alakjáról neveze
tes, kis jeges is ékesíti; Ny. felől egy sziklás orom által az Alpilla
(2078 m.) csatlakozik hozzája. A Rothe Wandtól ÉK-re a Mohénfluh (2542 m.) s ettől nagyobb távolságra ÉK-re a Widderstein^
(2531 m.) a legfeltűnőbb kúpok a Bregenzi víz forrásai vidékén..
A felső Bregenz és Breitach völgyei között nagyon szaggatott
hegy tömegek vannak, melyeknek legmagasabb pontja a Hohe Ifen
(2234 m.). —Feldkirchtől]K-re egy meredek hegysor K. felé majd
nem a Widdersteinig kanyarodik, legmagasabb csúcsa a keleti vé
gén a Künzélspitz (2402 m.), ez egyszersmind a Bregenzi folyó•
vízkörnyékét elfoglaló egész hegyvidéknek, a Bregenzi erdőnek
legmagasabb pontja. E hegysortól É-ra alacsonyabb hegysor emel
kedik, melynek főkúpjai a Hohe Freschen (2002 m.) és Mittagspitz
(2096 m.).
A z Algaui hegycsoport az Iller és Lech között a Krumm*
bachi fönsíknál a dolomitból álló merészszabású BiherTcopf (2603 ín.)
hegygyei kezdődik s onnan a főgerincz a Lech bal oldalán ÉK-re
vonul ; főcsúcsai a szép Maedelegabel (2650 m.) s a Krottenkopf
(2661 m.), odább ÉK-re a Hochvogel (2593 m.), s a meztelen.
Gaishorn (2252 m.) fehér sziklafalai emelkednek. Tirol és Bajor
ország határa az Iller völgyének két oldalán É-ra kanyarodó főge-*
rinczet követi. — Más [alacsonyabb hegysor Immenstadttól K-re
van, ennek főcsúcsa a, Grünten (1741 in.). Egy jókora hegycsoport:
még Reuttetől Ny-ra esik, ott a Gimpel (2236 m.) a főcsúcs.
v

A z Algaui Alpokban a hegygerinczek az Arlberg közelében
levő pontból Ny-ra, É-ra és K-re sugároznak ki, azért a völgyek is.
sugárosan terjednek el, így a Bregenzi Ache, az Iller és Lech völ--
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gyei, az ezeket összekapcsoló hágók közöl egy sem alacsonyabb
1500 m-nél.
A Lech völgyétől K-re az Inn áttöréséig s ugyancsak az Inn
völgyétől E-ra elágazó hegységeket az Éjszaktiroli és Bajor MészJcöalpoJc nevezete alá foglalják. Déli övük vadul szaggatott és mere
dek mészkő tömegekből áll, melyek nagyobbára a liasz- és jurakép
ződményekhez tartoznak, hozzája eoczén öv s ehhez neogén öv csat
lakozik. Azért a hegysorok többnyire egymással egyközűek. A
mészkő és dolomit hegyek majd hosszan elnyúló gerinczek, majd
horgas, vékony ormok és szaggatott csúcsok, a mélyen bevágódott
harántvölgyeket mindenütt meredek sziklafalak szegélyezik. Ezek a
harántvölgyek többnyire rövidek, a szélesebb-keskenyebb hosszanti
völgyeket kapcsolják össze. A z erősen kifejlődött völgyhálózat min
den irányban járhatóvá teszi a hegységet. Legábrándosabb alakúak
azok a hegyek,- melyek az Isar sokfelé ágazó felső völgyeit veszik
körűi. A z egyközű hegygerinczek Ny-ról K-re csapnak, de egyik
sem folytonos. Nagy hómezők és jegesek nincsenek, de több csúcs
a maradandó hó határán felül emelkedik. Tirol és Bajorország ha
tára az Innel majdnem egyközűen, a hegyes vidék közepe táján ka
nyarodik ÉK-re. A z ország határától É-ra lassan letörpülnek a
hegyek s végre a bajor fönsíkkal olvadnak össze. Ezen bajor felföld
éjszaki tövénél jókora tavak vannak, kisebb tavakat a tiroli sza
kaszban is találunk.
A Lech és Inn között a Flexen-hágótól K-re egy hosszú hegy
sor ÉK-re kanyarodik. Ezen Lechvölgyi Alpok legmagasabb csú
csa a Passeierspitze (3021 m.), mely Landecktől ÉNy-ra a főge
rincz éjszaki oldalán nyúlakodik fel. vállán egy kis jeges van. Közel
hozzája, ÉNy-ra szintén egy éjszaki oldalágból a Wetterspitze
(2898 m.) emelkedik. ÉK-re húzódván a hegysor, Imszttől ÉNy-ra
a felette szaggatott MutteJcopf (2771 m.) hegynél inkább É-ra for
dul s több ágra szakad, melyek a Grurgeli völgy és Lech között ter
jednek el. Egy éjszakkeleti ág a hosszú sziklafal, melynek neve
Heiterwand (2635 m.). A Grurgeli völgy baloldalát egy kisebb
hegysor szegélyezi, mely az Imszttől K-re fölmeredő Tschirganttól
(2305 m.) szakad meg. A Gurgeli völgyön felfelé megyén egy út
Narszereit felé, hol az Inn völgyéből, Telisből jövő úttal találko
zik, onnan É. felé kanyarodik tovább s a Fernhágón át a Loisach
völgyébe s azután ÉNy-ra kanyarodván, Beutte mellett a Lech
völgyébe jut.
A Lech völgye egészben véve DNy-ról ÉK-re vonul, felső
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szakasza magashegyi medencze, középső része szakadékszerű és
erős hajlású szoros, alsó része lapályos völgygyé szélesedik ki.
A Lech és Loisach völgyei s a Fern-hágónak említett ország útja között több kis hegycsoport van, melyek az Amper vagyis
Ammer völgyének két oldalán sorakoznak. A z Ammer a Heiter
wang- és Plantavak éjszaki oldalán levő hegyekben ered s onnan
ÉK-re kanyarodik. A z említett két kis tóból kifolyó patak Reuttétől K-re szép vízeséseket képez. A Plan-tótól E-ra az ország hatá
rán, emelkednek : a Dürreberg (2047 m.) és Saeuling (2042 m.)
odább E-ra Bajorországban a Hochplatte (2080 m.). Ettől -Ny-ra
esik Hohen-Schwangau. Még odább E-ra is van két jókora hegy
sor, melyek Ny-ról K-re csapnak. A Plan-tótól D-re a Blakberg
(2244 m.) és Zingerstein (2201 m.) a legmagasabb csúcsok.
A z Ammer melléki hegyektől K-re a Loisach és Isar völgyei
között az Éjszaktiroli Alpok egyik legmagasabb és.legtömegesebb
csoportja, a Wetterstein hegység terjed el ; legmagasabb csúcsa a
Zugspitze (2960 m.). Bajorország legmagasabb pontja, mely regé
nyes havasi vidéken uralkodik, vállát egy kis jeges ékesíti, éjszak
nyugati tövében az Eib-tó van beágyalva. A főgerincz az ország
határán kanyarodik K. felé s Mittenwald fölött a szorosabb érte
lemben vett Wetterstein (2740 m.) nyúlakodik fel. A hegycsoport
déli oldalán a G-aisthal (Kecskevölgy) nyúlik el nyugat-keleti irány
ban, ennek déli oldalán a Miemingi hegység emelkedik, az előbbi
hegy sorral egyközűen, legmagasabb csúcsa a Hohe Mundi (2590 m.),
déli lejtője az Inn völgyére ereszkedik.
E hegysoroktól, s a Seefeldi nyergen és Scharnitzi hágón
(1176 m.) át az Isar völgyébe menő úttól K-re három egyközű
hegy sor emelkedik. A legdélibb az Inn éjszaki oldalán mered föl
épen Innsbruck fölött, főcsúcsai a NagyKés Kis-Solstein (2540 és
2655 m.) ; a hegysor Zirl fölött a híres Martinswanddal (1113 m.)
szakad meg, melyen Miksa császár vadászat alkalmával veszélyben
forgott. A Solstein hegysorától É-ra a Speckkar hegység, odább
É-ra a Karwendel hegység emelkedik ; az utóbbit a hasonnevű völgy
két, hosszan elnyúló, felette szaggatott oromra osztja, melyek igen
meredek sziklafalak ; legmagasabb az éjszaki orom (2528 m.). K ü 
lönösen ábrándos alakú hegyek tornyosulnak az Isar és Risz for
rásvidékein, azok a Ladizi csoportot képezik, ide tartoznak: az
Oedkarspitz (2736 m.), Seekarspitz (2697 m.) és Marxenspitz (2630
m.) Azon hegysorok az Athéni tó és völgy felé vonulnak.
Bajorországban a Loisach és Isar völgyei között a gyönyörű
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Walchen-tó környékein is vannak még jókora hegycsoportok. A
Partenkirchentől ÉK-re emelkedő Krottenkopf (2105 m.) a legma
gasabb csúcs. Az említett tó éjszaknyugati oldalán a Herzogstancl
(1756 m.) emelkedik, EK. felé pedig nagyobb távolságra a Benediktemvand (1804 m.) húzódik EK-re, igen szép kilátás esik róla a
Kochel tóra, a környező hegyekre s az éjszaki fönsikra. Az Isar
jobb oldalán a Kreutzspitz (2181m.), a Risz völgye keleti oldalán a
Scharfreuter (2099 m.) a legmagasabb hegyek. Odább EK-re az
Isar és Tegernsee között a hegyek még 1714—1826 m. magasságot
érnek el. Még a Tegernsee-től K-re, a Schliersee környékén s a
Leisnach és Inn völgyei között is jelentős hegyek vannak, ott a
Wendelstein (1842 m.) a legmagasabb csúcs és nagyszerű kilátásá
ról hires, Rózenheimtől D-re esik.
Végre az Achen-tótól és völgytől K-re az Inn völgyéig még
Tirolban vannak jókora hegyek, mint az Unnutz (2072 m.) az
Achen-tótól EK-re, a Sonnenwencl vagyis Bofan (2296 m.) hegy
ség az emiitett tótól K-re.
Az Ejszaktiroli és Bajor mészkő-alpok egyes hegysorait és
csoportjait majd hosszanti, majd harántvölgyek szakasztják meg és
választják egymástól ; számos út szegi. Történelmi tekintetben leg
nevezetesebb út az, mely a Lech és Inn völgyeit az Ehrenbergi
szoroson át köti össze; az ősrégi Füssen városkánál kezdődik,
Reutte városnál elhagyja a Lech völgyét s délnyugati irányban az
Ehrenbergi szorosnak (Klause) tart, ezen átkelvén, egy darabig
hosszant völgyben halad tovább, azután a Fern-hágón (1207 m.) át
Gurgel s Imst városkánál az Inn völgyébe kerül. Ez volt szakasza
annak a nagy útnak, melyen a német városok Velenczével közle
kedtek. A másik út odább K-re esik, Agosta vidékéről több út Partenkirchen felé a Loisach völgyébe szolgál, ezt a "Wetterstein
hegység zárja el D. felől, az út azért azon hegységet megkerülve
K-nek, az Isar völgyénenk tart, hol a München felől jövő úttal
egyesül, azután az Isar völgyén fölfelé a Scharnitzi szoroson (Clausurae Augustanae) keresztül s ' a Seefeldi nyergen át eléri az Inn
völgyét. A legkeletibb út a Tegern-tó felől az Achen-tónak tart s
Jenbachnál jut az Inn völgyébe. A vasutak csak a hegység éjszaki
tövéig érnek.
Éjszaki Tirolnak legnevezetesebb vasútja az, mely az Inn völ
gyét a Bodeni tóval s a Rajnával kapcsolja össze. Innsbrucktól felfelé
Landeckig a folyó jobb partján marad, ott átkel rajta s a Stanzi völgy
be fordul be, a sok hegyszakadásokat és magaslatokat áthidalták és
3*

átvágták ; a Trisanna szakadékán túl, mely a Paznauni völgy torka,.
200 m. hosszú alagút következik, ezt megint néhány viadukt váltja felVégre a pálya a Rozannán átkeltvén, St Anton helységet éri el,
itt kezdődik az Arlberg nagy alagútja, mely 10,720 m. hosszú, tehát
leghosszabb a monarchiában ; 1880-ban kezdek épiteni s 1883 nov17-én befejezek. A pálya az alagútból kiérvén, a Kloszteri völgybe
fordul be,, mely még regényesebb, mint a Stanze viaduktok és alag-utak váltakoznak folyvást, a hegysorok mindkét völgyben színfalak
módjára csoportosulnak. Bludenznél a pálya az 111 völgyét éri el, Feld
kirch városig éjszaknyugati irányt követ, azután E-ra fordul s a B r e genzi erdő nyugati szélén halad tovább Bregenz-és Lindau városokig;.
IV.
Az ausztriai Alpok egyes csoportjai, Zillervölgyi Alpok, a Tauera hegyláncz,,
Karintia-Stájer Alpok, Salzburgi Alpok, Alsó-Ausztriai Alpok.

Innsbrucktól D-re nyílik az Alpok hegyrendszerének egyik
legnevezetesebb s a középső övben legmélyebben bevágódott völgye
lése, melynek küszöbe a Brenner. Ennek tengerfeletti magassága^
csak 1362 m. A tágas völgyeletben egy nagyobbacska s nehány
apró tó van, a nagyobbik tó közelében, a hágó déli oldalán hőforrá
sok fakadnak s egy fürdőhely van (1326 m.). A hágó éjszaki oldalána Sül, déli oldalán az Eisack ered, amaz E. felé kanyarodva^
az Innbe ömlik, emez pedig E-nek tartva , az Ets felé siet. A
Sill völgyét s az Eisackét Stering városig Wippvölgynek
neve
zik. Ezen völgy s a Brenner már a régi időben a legkényel
mesebb átjárásul szolgált az Alpokon keresztül. A rómaiak
ezen az úton nyomulának Németországba Augustus idejében s az:
általuk Veronából A gostába épitett hadi útnak még most is láthatni
némi maradványait. Agostából az út Partenkirchen felé s a Scharnitzi szoroson át az Inn völgyébe Veldidenánál (Wilten) ért, a SilL
völgyén fölfelé s az Eisackén lefelé a mostani Steringig ment. E
városon alul az Eisack völgye nagyon összeszűkül s oldalait porha
nyós és gyakran lecsuszamló kőzetek alkotják, azért ott az út két
felé ágazott. Az egyik az Eisack völgyében maradva, DK-nek tartott,nemsokára elére a völgykatlant, melyben a K-ről jövő Rienzegyesül az Eisackkal, a honnan tehát a Drávavölgyi út indul ki. A
tágulatban Brixen város keletkezett. Alább a völgy megint össze
szorul, a szorosban Klausen városka. fekszik ; végre Ny-ra ka
nyarodik a völgy s így nyílik a veres porfir hegyekkel övezett.
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katlanba, melyben Botzen fekszik, s melyben az Eisack az Ets fo
lyóval egyesül. A másik út Stering tájáról a DNy-ról nyiló völgybe
fordult be s a Jaufeni hágón át a Passeir-völgy mentén Meránnak
tartott. A német császárok még a középkorban is leginkább ezen az
úton jártak Olaszországba. De most a Jaufeni hágó útja jóformán
-el van hanyagolva, mivel az Eiszack völgyének útja egész hosszában
télen-nyáron járható s az országúton kivűl Innsbrucktól Botzenig és
tovább vaspálya is kinálkozik.
A Brenneren átmenő vaspálya 1864—1867-ben épült, sok
nehézséget kellett legyőzni, nem annyira a nagy meredekségek, ha
nem inkább a kőzetek porhanyóssága és csuszamlása miatt. Inns
brucktól Botzenig összesen 22 rövidebb, hosszabb alagút van, de
niagán a hágó tetején nincsen alagút. Változó tájképek nyilnak
j o b b r ó l és balról az utazó előtt, de hóval fedett csúcs és jeges csak
itt-ott mutatkozik jókora távolságban. Ott, a hol a Dráva völgyi
vasút csatlakozik a Brenner-pályához, az igen festői képet szolgáltató
»Franzensfeste« gránitfalai zárják el a völgyet.
A leirt völgyelés az Alpok középső övét szegi át, éjszaki folytatása
2JL Inn völgye, déli folytatása pedig az Ets völgye. Ezen völgyek tehát
.a Közép-Alpokat a Keleti-Alpoktól választják el. Ezek legnagyobb
részt Ausztriában terjednek el, éj szakon a Duna völgyére, délen a P ó
.alföldjére ereszkednek, legkeletibb kiágazásaik hazánkba is átnyúl
nak. Bennök a lánczolatos alakúlat sokkal inkább észrevehető, mint
-a Közép-Alpokban. A középső övet nagy hosszanti völgyek határol
ják mind éjszakon, mind délen, a Mura forrásvidékén a középső ovis
szétágazik s kettős lánczolatban vonul K. felé. Rétegei a főgerincz
felől É-ra és D-re, ellenben a külső két öv rétegei leginkább kifelé
dőlnek, s fejeik a középső öv felé meredek párkányt képeznek,
mintha azokat a középső öv emelkedése felszakította, szétrepesz
tette s D. és É. felé tolta volna.
A Keleti-Alpok középső öve nagy hegylánczolattal kezdődik,
melyben a magas hegytömegek Ny-ról K-re sorakoznak, s melyben
a nagy hómezők és jegesek még egész rideg fenségökben mutatkoz
nak. Első tagja a Zillervölgyi Alpok, melyek Sterzing vidékéről
majdnem egyközü kettős sorban K É K - r e vonulnak. Határajkat az
Jnn, Sill, Eisack, Bienz, Ahrn, Gerlos és Krimmli patak *) völgyei
jelölik meg. A délkeleti hosszabb hegysor a szorosabb értelemben
vett Zillervölgyi hegység, ennek éjszaki oldalán a Zemsi xaigyZámm') E vidéken a hegyi patakokat és folyókat ach-nak vagy a-nak nevezik,
-így Krimmlerach. Salzach vagy Salza.-

völgy nyúlik el, nielyaz éjszaki hegysort, vagyis Tuxi hegységet, adélitől elválasztja. A Zillervölgyi hegység legmagasabb csúcsa a
Hochfeiler (3506 m.), ez egyszersmind a hegycsoport főgerinczének.
délnyugati sarokbástyája; éjszakkeleti végén a
Reichenspitz
(3295 m.) emelkedik, mely Tirol és Salzburg határköve. A Tuxi.
hegység legmagasabb pontjai: az Olperer vagy
Riesenspitz
(3490 m.) s a Hohewand (3286 m.). Azon magas hegyek vállain
nagy hómezők és jegesek vannak,, melyeket itt még ferner-nek ne
veznek, ugy mint nyugati Tirolban; mig odább K-re »Kees«-nek.
nevezi a nép.
A z Inn felé vonuló éjszaki oldalágakból egyes kúpok még:
több mint 2600 m. magasságra emelkednek, az Innsbrucktól D K .
eső Ratscher Kofel, melynek csúcsáról messzire terjedő kilátás,
nyilik, még 2214 m.
A számos helységgel népesített Zillervölgyből s az úgyneve
zett Birnlücke hágótól (2672 m.) K-r& a Magas Tauern ) hatalmas
hegyláncza kezdődik,melynek vízválasztó főgerincze elsőbet DNy-róL
ÉK-re, azután K D K - r e kanyarodik. Éjszaki oldalához egyközű
ágak csatlakoznak mint bordák, köztük meredek fokozatokkal lejtősödő harántvölgyek vannak, melyek a K-re vonuló Salzach völ
gyére (Pinzgau) nyílnak, vizeik igen sok vízesést képeznek, a
Salzachnak már első forráspatáka is nagy vizesésekkel rohan le a
Krimli völgy fokozatain. Á s o k vízesés s a sok hómező és jeges
leginkább jellemzi a Magas Tauern hegylánczát. Sonhlar 254-reteszi a jegesek számát. A hegyláncz déli lejtősége sokkal nagyobb kifejlődést mutat, ott a mellék-hegysorok között hosszanti völgyek
is nyílnak, ilyen a Defereggi, a Virgeni s a Moll völgy. A déli oldal!
vizei mind az Isel és a Moll folyókkal egyesülnek, melyek azután a
Drávába ömlenek. Az Isel völgyének felső ágai legyező alakjában;
nyúlnak a hegy tömegek belsejébe.
x

A nagy hegyfalazatnak legdélnyugatibb csoportja az Antholzi
hegység, mely Brunnecktől ÉK-re emelkedik; sokkal magasabb és>
tömegesebb a Venediger csoportja, mely a Defereggi és Tauern völ
gyek között terjed el, kitűnő csúcsai a Tirol, Salzburg és Karintia
határainak összeszögelésénél emelkedő Dreiherrenspitz (3503 m.) s
a Orosz-Venediger (3673 m.) melyből mint központból mindenfelésugároznak ki magas ormok ; legfelső csúcsa oly karcsú, hogy meszr
sziről tenkitve, tűhöz hasonlít, számos jeges gúla övezi.
r

0 A »Tauern« szó alatt a nép a hegység horpadásait, hágóit érti. melyek:
átjáróul szolgálnak.
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Odább K-re a Velber Tauern (2540 m.) Velber völgy, Stubach völgy, Stubach-Kalszü Tauern s a Kalszü és Tauern völgyek
között egy kisebb, de szintén magas és jeges hegycsoport van, me
lyet Landeck csoportnak neveznek. Azután a Magas Tauern főszakasza: a Olockner-csoport következik, melynek alkotása nagyon elüt
a Venediger csoportjától. Szivét ugyanis nagy jeges képezi, Pasterze,
melyet magas ormok és sziklatetők öveznek ; de nincs uralkodó köz
pontja, mert a legmagasabb tetők az oldalágakból emelkednek.
A Glockner-csoport jeges.ormai Salzburg, Tirol és Karintia
határán emelkednek; félkerek medenczét öveznek, melynek DK. felé
nyílása van, e résen nyúlik be a hegykör belsejébe a Moll vagyis
Pasterze völgyének legfelső ága. Roppant hó- és jégtömegek töltik
be a medenczét. A Pasterze-jeges Ausztriának legnagyobb jegese,
hossza 10 km., alsó vége 240 m. magas jégzuhatagot képez. A sok
szaggatott orom és csúcs fölé nagy méltósággal emelkedik a GroszGlockner,mmt magas gúla (3797 m.), melynél magasabb hegy nincs
a Brennertől K-re. Legmagasabb csúcsának délnyugati oldala
vagy 1000 m. magas sziklafallal majdnem függőlegesen hanyatlik
egy fensikra, mely három völgyzug felé lejtősödik, a lejtős laposon
három jeges terűi, melyeket alacsony sziklaormok választanak el. A
Gross-Glockner és déli keleti szomszédja, a »Klein-Glockner« (3784
m.) között mély szakadék van ; az utóbbitól a főgerincz mint keskeny,
de hóval fedett szikláéi meredekül ereszkedik odáig, a hol a csillogó
hósüveggel fedett »Adlersruhe« (Saspihenője, 3455 m.) mered föl.
A Grosz-Venedigert több sikeretlen kísérlet után 1841-ben
mászták meg legelőször, a Grosz-Glockner csúcsát 1802 óta már
sokan látogaták meg. Rendesen Kols vagy Heiligenblut helységek
ből indulnak ki, melyek 1300 és 1290 m. magasságban fekszenek.
A kapaszkodás nemcsak nagyon fárasztó, hanem veszedelmes is,
többen már szerencsétlenül jártak, legújabban 1886. jún. 26-kán
gr. Pallavicini és Crommelin két vezetővel együtt veszték el életöket, lezuhanván egy hóereszről.
A ki csak messziről akar gyönyörködni a Magas Tauern fen
séges látványában, azt legkényelmesebben az úgynevezett »MatreiKalser Thörl«-ről teheti; ezen hágóra Windisch-Matreibóí lóháton
is eljuthat s ott a vendégfogadóban meghálhat.
A hegycsoport éjszaki oldalán a Kitzstein (3194 m.) & Grosse
Wiesbachhorn (3577 m.), és az ettől E-ra eső Hohe Tenn (3370 m.)
is még nagy jegeseket mutatnak, a déli oldalon pedig a Hochschober
emelkedik az örök hó határán felül.

K. felől a Glockner-csoporthoz a Hochnarr vagy Rauriszi s
a Hochalpenspitz vagy Arikogel vagyis Gasteinl csoportok csatlakoz
nak. A Salzach völgyéből a Rauritzi völgy a Hochnarr, a Gasteini
völgy az Ankogel főgerinczére visz. A két hegycsoportot a Malnitzi
Tauern választja el, melyen át a Gasteini völgyből a Malnitz és
Moll völgyeibe járnak. Az előbbi csoport főkúpjai : a Sonnblick
(3103 m.), a Hochnarr vagy Hohenarr (3253 m.), a Goldbergspitz
(3068 m.) s a Scharreck (3168 m.). E hegycsoportban hajdan gaz
dag aranybányák voltak, most még csak a rauriszi Goldberg, a
Sonnblick ) s a gasteini Rathhausberg bányáit mívelik csekély
sikerrel.
A másik hegycsoport főhegye az Ankogel (3253 m.) ; kettős
csúcsát mély hasadék választja el ; délkeleti oldaláról egy kis jeges
vonul le. A DK-re eső Hochalmspitz valamivel magasabb (3355 m.).
A leghosszabb déli oldalágnak főcsúcsa a Sauleck (3080 m.), mely
Karintiában Malnitztól K-re emelkedik. A rauriszi Goldberggel
(2766 m.) kezdődik az E-ra vonuló oldalág, mely a Rauriszi és
Gasteini völgyeket elválasztja ; kúpjainak magassága 2240 és 2600
m. között változik. A Malnitzi Tauern, melyen át a Gasteini völgy
ből a Malnitzibe járnak, elválasztja a keleti hegycsoportot, mely
2400 m. magas hegyekkel kezdődik s az Ankogellel ismét az örök
hó határán túl emelkedik. Hóval és jéggel vannak fedve az Anko
gel éjszaki oldalán emelkedő hegyek is. De a Gasteini és Nagy-Arii
völgyek között E-ra vonuló oldalág hegyei már a 2400 m. alig
érik el.
Szép a Rauriszi völgy, de még sokkal regényesebb és híresebb
a Gasteini, melynek vize Lendnél szakad a Salzachba. A völgy
torkolatát egy harántgát zárja el, a patak mély rést vágott magá
nak a sziklagátba, mégis csak vad szökésekkel éri el a Salzachot.
Az út a vad hasadékot megkerüli s a sziklafal oldalán kanyarodik
fel, a mélységben a patak morajlik, azután befordul a szük szorosba.
Ezt a völgy első tágulata váltja fel, ebben gyepmezők, némi szántó
földek, a hegyek oldalain sötétlő erdő gyönyörködtetik a szemet.
Egy kis falu, Dorfgastein, is mutatkozik. Utunk a patak jobb ol
dalán halad tovább lassankint magasabbra emelkedve. Nemsokára
a völgy főhelyét HofrGastein mvárost érjük el. Ezt elhagyván, az
út a patak bal oldalára fordul, csakhamar kapaszkodni kezd, s az^
után új látvány tárul fel előttünk, ott látjuk meredek sziklafalak
1
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Sonnblick tetején 1886-ban egy

meteorológiai állomást (Zittel-

ház) állítottak fel, ez most Európában a legmagasabb Observatorium.
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oldalán Wildbad-Gastein házait s a hőforrások gőzfellegeit. Itt a
völgy feneke hirtelen valami 148 méterrel magasabb fokozatra emel
kedik, s a patak 63 és 85 m. magas vízesésekkel szökik le a szikla
falakon. Feljebb még nagyobb vízesések vannak, ott a patak a leg
felső katlanból, a Nassfeldi medenczéből, hol vizei egybegyűltek, a
Böcksteini katlanba szökik alá. (Baerenfall és Schleierfall).
A Gasteini hőforrások mérséke 35° C. és 47. °C. között válto
zik. A Rauriszi és Gasteini hegyek egykor gazdag arany- és ezüst
bányászata nagyobbára megszűnt, de a látogatott fürdő elegendő
keresetet ád a két völgy lakóinak.
A tulajdonképeni Magas-Tauern hegyláncz déli előhegységei
közé a már említett Antholczi hegységen kivűl a Defereggi, Schober
en, Kreuzeck-csoportok
tartoznak. A Defereggi vagyis Teffereggi
hegység bonyolódott tömeges magaslatokból áll, melyek a hason
nevű völgytől D-re a Puszter-völgyig terjednek, s többnyire mere
dek lejtőkkel ereszkednek alá. Legmagasabb csúcsaik a Weiszspitz
(2960 m.) és a Grosz-Deggenhorn (2943 m.).
A Schober-csoport a Glocknerhez csatlakozik s Tirol és Karintia határán D-re vonulván, a felső Moll és Defereggi völgy kö
zött terjed el. Legmagasabb csúcsai : a Hochschober (3243 m.), a
Böse Weiberle (3144 m.) s a Betzeck (3275 m.)
Yégre a Moll és Dráva völgyei között a Kreuzeck-csoport
terjed el, melynek legmagasabb csúcsa a Hochkreuz (2704 m.).
A Tauern-hegyláncz déli oldalán levő völgyek közöl a Moll
völgye a leghosszabb és legszebb, alsó része igen nyájas hosszanti
völgy, felső része pedig fenséges havasokkal szegélyezett ha
rántvölgy.
A Nagy-Arii völgytői, Arii hágótól és Máltai völgytől K-re
az Alpok középső öve szétágazik s két szárnyra oszlik, az egyik
ÉK-re, a másik DK-re kanyarodik ; az általuk berekesztett sarok
ban, az úgynevezett Lungauban, a Mura forráspatakai fakadnak.
A lánczolat két ága csak a Semmeringben találkozik ismét s így
180 km. hosszú, nyúlt ellipsist övez, ennek tengelye a hosszanti
völgy, melyben a Mura Ny-ról K-re, mellékvize, t. i. Mürz K-ről
Ny-ra folyik ; azon hosszanti völgy közepes magassága 800 m.
A Mura forráscsermelyei Salzburg délkeleti szegletében
apró tócsákból erednek, a legdélibb tócsa fölött a Hafnerspitz
(3093 m.) emelkedik, mely a két főhegysor sarokbástyája ; vállain
még jókora hó- és jégmezők vannak. Az éjszaki hegysor az Ennsz
-és Mura völgyei vagyis a Pongau és Lungau között terjed el, Kis5

vagy Alacsony-Tauernnek
neveztetik, mivel sokkal alacsonyabb '
mint a Venediger és Glockner csoportjai, nincsenek nagy hó- és
jégmezői, s a főgerincz hágói már az erdő határába esvén, könynyen átjárhatók. Legnevezetesebb átjárók: a Radstadti és Rottenmanni, amaz 1780 m., emez 1251 m. A Radstadti Tauernnek anynyival nagyobb jelentősége van, mivel a Brennertől K-re a 150 kmhosszú hegylánczolatban az első kocsival járható út. A főgerincz
legmagasabb kúpjai: a Trappenkar (2191 m.) Gasteintól DK-re;
a Rothhorn (2491 m.); a Hoch-Golling (2863 m.) Salzburg ésStájerország határán. A főgerinczhez mind E-ról mind D-ről szá
mos oldalág csatlakozik, melyek helyenként még tetemes magas
ságra emelkednek ; így a Schladmingtól DK-re eső Hoch- Wildstelle
még 2746 m. A déli mellékágak közöl legnevezetesebb az, melyet
Seckaui havasoknak neveznek, a Mura, Liesing és Pöls völgyei,
között terjednek el, legmagasabb csúcsuk a Zinkenkogel (2398 m.).
1

Rottenmannból (874 m.) a fensíkszerü hágón kényelmesen
mehetünk át a Mura völgyébe, de az említett várostól DK-re két
hosszanti völgy nyílik, melyeket a Schober-hágó (845 m.) kapcsol
össze. Azért a vasutat ezen a hágón építették.
A Palten-Liesingi völgyeléstől K-re az Enns és stájer Salza,
meg a Mura és Mürzvölgyei között emelkedő hegycsoportokat
Ejszakstájer Alpoknak nevezik, ezek mély völgyek által egymástól
elválasztott csoportokból állanak ; némelyek már az éjszaki mellék
övhez számítják. Legnyugatibb a Reichensteini
vagy Eisenerzi
csoport az Enns déli oldalát szegélyezi s Adinont és Hieflau között
az átellenben emelkedő felső-ausztriai Alpokkal festői szorost, a
»Gesaeuse«-t képezi. Legmagasabb kúpjai a Reichenstein (2247 m.) ;.
a, Lugauer (2205 m.) s a Hochthor (2372 m.). Az Eisenerz és
Vordernberg közöttiPrebühlihágótői (1247 m.) K-re a Hochschwab'
csoportja terjed el, legmagasabb kúpja 2278 m. ; azután a HoheVeitsch csoportja következik (1982 m.) s ettől DK-re a háromcsú
csú Semmering (1396 m.) esik, mely már Ausztriában van. A Hoch
schwab tömzsöke hosszan nyúlik el DNy-ról EK-ré, Stájerország.
egyik legnagyobb emelkedése, déli oldala nagyon meredek; háta
lapos, horpadásaiban néhány apró tócsa van. Legmagasabb kúpjá
ról szép kilátás esik.
Az említett hegységek leginkább palás kőzetekből állanak,,
nagy jelentőségök van Stájerország iparára nézve, mert gyomruk
ban nagy és jeles vaskőtelepek vannak. Az Eisenerz helység köze
lében levő »Erzberg« majdnem egészen vaskőből áll, már ősrégi.
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időtől fogva mívelik az ottani bányákat. Nagyon szép tájképeket is
találunk az említett hegységekben, kivált Admont környékén. A
HochJcopf hegy éjszaki oldalán levő Leopoldsteini kis tó vadregé
nyes környezeténél fogva Stájerország legszebb tava.
A déli hegysor főgerincze a Hafnerspitz felől elsőben Salz
burg és Karintia, azután Stájerország és Karintia határán egész
ben véve K-re kanyarodik, utóbb ÉK-re fordulván, a Drávától
mindinkább eltávozik s a Murához közeledik, melyet a Brucknál
levő hajlatáig kisér. De a Mura áttörésén túl újra fölmerül s elébbi
irányát megtartva, a Mürz déli oldalát szegélyezi s a »Wechsel«
hegygyei végződik, mely Stájerország és Alsó-Ausztria határán,
a Mura, Rába és Lajta vízválasztóján emelkedik. A hegysort Ka
rintia-Stájer Alpoknak nevezik; kisebb-nagyobb hegycsoportok
alkotják, melyek az erdő határán is alig emelkednek túl.
A Hafnerspitztől K-re eső Katschberg hágóján (1602 m.) a
Mura völgyéből a Liezer völgyébe járnak ; ettől K-re a Stang-Alpe
a Malnitz forrásáig terjed, legmagasabb kúpjai a Königsstuhl
(2331 m.) és az Eisenhut (2441 m.). Odább K-re a Kuh-Alpe
(1774 m.) következik; ennél magasabb a Judenburgtól DNy-ralevő
Wenzél-Alpe (2153 m.) ; a Lavant forrásai fölött a Presszner Al
pok (1.871 m.), ezektől D-re pedig a Gurk és Lavant között a SauAlpe (2073 m.) terjednek el.
A z Obdachi hágón át Judenburgból a Lavant szép völgyébe
jutunk, attól a hágótól K-re a hegysor két ágra szakad. A z éjszak
keleti hegysor Bajorországban a Murát kiséri, főkúpjai : a Plankogel (1114 m.), Speikkogel (1984 m.) és a Hochálm (1704 m.). A
Mura áttörésén túl emelkedő hegysort Bábavölgyi Alpoknak szok
ták nevezni, ezekben főkúpok : a Bennfeld (1459 m.), Teufelstein
(1489 m.), a Semmeringtől D-re levő Grosse Pfaff (1519 m.), ettől:
DK-re a,Hohe Umschuss (1736 m.) a Wechsel legmagasabb orma.
Egyik déli oldalágból a Schocket (1446 m.) emelkedik Gráczhoz
E-ra, tetejéről szép kilátás esik, azért sokan látogatják.
A déli ág Karintia és Stájerország határán, a Lavant keleti
oldalán a Dráva felé vonul, azután K-re fordulván, a Dráva és
Mura között terjed el. Ide tartoznak : a Hoch-Gössing (2303 m.)
és Kor-Alpe (2136 m.). Sokkal alacsonyabbak a Dráva és Mura
között domborodó magaslatok, mint a Poszruk (393 m.) s a Win-disch-Bücheln (557 m. Yend halmok).
Karintiában a Mura és Dráva között nemcsak a Lavant, ha
nem a Gurk és Glan völgyeit is jókora hegyágak szegélyezik, kö-

.zöttük tágas völgyek nyílnak s déli oldalukon a Millstatti, Ossiachi
és Wörthi tavak hosszúkás medenczéi terülnek, közel a Drávához.
A Keleti Alpok középső övének hegységei havasi jellegöket
csak Judenburg és Klagenfurt délköréig tartják meg, ettől K-re
mindinkább letörpülnek, noha még havasoknak neveztetnek. Ellen
ben a két melléköv hegységei az említett délkörön túl is nagy ma
gasságra emelkednek még.
A z éjszaki melléköv többnyire hármas lánczolatra szakad,
melyek a középső öv felé mind magasabbak ; a belső mészkő lánczolatot nagyobbára tömeges, vadul szaggatott, meredek oldalú, hátu
kon összevissza vájkált és horgas ormokkal tetézett fensíkok alkot
ják ; a középső lánczolatban a fensíkok ugyan szintén még gyako
riak, de azok nincsenek annyira megviselve, nem is oly kopárak ;
végre a külső lánczolat többnyire szelíd hajlású, gömbölyded, erdős
hegyekből áll. A legszebb kilátásokkal kínálkozó magaslatokat a
középső lánczolatban talárjuk, azokról nemcsak a belső mészkő
hegységek rémítő meredélyeit, ábrándos ormait, toronyszerű szar
vait bámulhatjuk, hanem az Alpok középső övének hegyóriásait,
csillogó hósüvegeiket és jégpalástjaikat is láthatjuk, melyek között
itt-ott egyes réseken bepillanthatunk a mosolygó zöldelő völgyekbe.
A z éjszaki melléköv az Inn folyónak harántvölgyétől K-re a
Bécsi medenczéig terjed, éjszaki előhegyei néhol egészen a Dunáig
dőledeznek ki. Legnyugatibb csoportjait Kitzbücheli Alpoknak ne
vezik a völgyről, mely azokat éjszak-déli irányban a középen ba
rázdálja s melyből a Thurn-hágón (1275 m.) át a felső Pinzgauba
jutunk. A Kitzbücheli Alpok Tirolbanés Salzburgban terjednek
el, éjszaki ágazataik Bajorországba is átnyúlnak, földtani szerkeze
tökre nézve Ny-ról K-re csapó öt övből állanak, a legdélibb még a
kristályos képződményekhez tartozik, erre E. felé a devoni, triaszféle, juraféle és harmadkori övek következnek. Déli övük, mely a
Olemm- és Brixen-völgyektől D-re esik, folytonos, noha nem magas
hegyvonulat, a Magas Tauern lánczolatával majdnem egyközűen
húzódik, mintha annak előbástyája volna, a Salzach völgye felé
meredekül ereszkedik ; keleti végén megszakad egy mély horpadásban, melyet szép hosszúkás tó foglal el ; onnan a »Zell am See«
nevű helységből nemcsak D. felé a Salzach völgyére, hanem É.
felé a Saalach völgyére is nyílik kényelmes átjárás, e völgyelést kö
veti a Salzburgból Tirolba menő vasút.
Meztelen kopár magaslatok szegélyezik a Pinzgau, vagyis
Salzach völgyét, mely hajdan híres volt termékenységéről és lakó-
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sianak jólétéről. De a hol egykor buja rétek és dús szántóföldek
voltak, ott most kopár kőmezők és rideg lápok vannak ; az erdő
kipusztítása következtében az árvizek mind nagyobb rombolásokat
mívelnek, s a lakóhely romlásával karöltve jár a nép elfajulása és
elkorcsosodása. A Salzach völgye lakosainak elzüllöttsége és elbutúlása kétségtelen tény s a havasi szállások lakosainál a legnagyobb
mértékben mutatkozik. *)
A főgerincz nyugaton a Katzerikopf (2532 m.) és Thorhelm
(2492 m.) hegyekkel kezdődik, azután a Wildalpspitz (2415 m.) kö
vetkezik. A Kitzbücheli völgy keleti oldalán a Pihapperspitz (2511
m.), a Gamshag (2176 m.), Hochkogél (2213 m.) és a Schmittenhohe (1935 m.) emelkednek; az utóbbit gyakran látogatják, mivel
nagyszerű kilátás esik tetejéről. Lofer határában nagy havas van,
mely Ausztriának egyik legnagyobb legelője ; a Loferi völgyszoros
tól DNy-ra a Steinberg vadul szaggatott hegysége terjed el, mely
kivált E-ra a Strub völgye felé nagyon meredekül hanyatlik alá,
felnyúlakodó ormai és szarvai közöl legmagasabb a
Birnhom
(2633 m.). Waidringtől ÉK-re a Felihorn (1762 m.) szép kilátá
sáról nevezetes, még odább ÉK-re Tirol határán a Sonntaghom
emelkedik.
Az Inn keleti oldalán, "Wörgl városkától K-re, a Hohe-Salve
(1824 m.) szép kilátásáról majdnem oly híres, mint a svájczi Rigi
ámde a Kitzbüchler Horn (1994 m.) még szebb kilátással kínál
kozik. Kufsteintói K-re a Kaiser hegység messziről látható ; két
hegysorra szakad, az éjszaki a szelíd, a déli a vad Kaiser, amaz
meredekoldalú fensík, emez rémítően szaggatott gerinczes hegység,
legmagasabb csúcsa (2375 m.) dolomit. Azután É. felé a hegyek
mindinkább letörpűlnek s a Chiem-tó és kisebb szomszédjai már a
síkságban terűinek el.
St. Johannái a Pongau-ban a Salzach harántvölgye kezdő
dik, mely elsőben nagyon szűk, néhol hasadékszerű szorulat, a Lueg«zoros csak 15 m. széles; azután Hallstein fölött lassankint kiszé
lesedik s végre Salzburgnál kies lapálylyá változik. A Salzach
ezen völgyének két oldalán roppant nagy mészkő-tömegek vannak,
melyek egészen elütnek a gerinczes hegységektől. Mint szabálytalan
tömegek és óriási tuskók merednek föl meredek sziklafalaikkal;
köztük mélyen bevágódott völgyek és medenozék nyílnak, hátuk la
pos, de nem sima, hanem felette érdes. Az erdő csak 1500—1600
) L. Zeitschrift des deutschen Alpenvereins 1871-dik. évf. Hof mann r
Die Glochengruppe, 200. 1.
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met. magasságig ér föl, feljebb csak meztelen sziklák vannak, itt-ott
szíklatöredékekkel behintett körvölgyek (kar) tátongnak, ilyen a
Wimbach felső völgykatlana. Egymással váltakoznak a mosolygó
termékeny völgyek, virágos gyepmezők, összevissza szabdalt hegy
tömegek, meztelen fehér mészkő falak, rideg kopár hápahupás la
posok, horgas ormok, gúlák és csúcsok. Azt az egész hegyvidéket
a Salzburgi és Berchtesgadeni Alpok nevezete alá foglalják, egy
részök Bajorországban terjed el. Ama mészkő-tömegek sajátságos
tipusa legszebben mutatkozik a Saalach és Salzach völgyei között.
Hatalmas, idomtalan hegytömegek között nyílik a kedves Berchtes
gadeni völgykatlan, melynek éjszaki ágai a Saalach és Salzach
völgyeire nyílnak, déli ágai pedig a roppant hegytömeg oldalába
nyúlnak fel, melynek neve Steinernes Meer. Az egyik ága a Wim
bach völgye, másik ágát a gyönyörű »Königsee« foglalja el, mely
meredek, meztelen sziklafalak között Délre kanyarodik, felső vége
nagyszerű körvölgybe nyúlik be.
A legmagasabb tömegek az említett tavat veszik körűi, Salz
burgból szép úton juthatunk oda. A tó délnyugati oldalán a Watzmann (2740 m.) kettős gúlája mered föl, hó- és jégfoltok csillog
nak rajta ; mind a szép tó, mind a Watzmann Bajorország terüle
tén van ; hozzája csatlakozik félkörben a Steinernes Meer s az
Uebergossene Alm vagy Ewiger Schneeberg; amannak legmagasabb
. csúcsa a Schönfeldspitze (2655 m.) emez még magasabb (2939 m.)
fehér jég- és hópalást takarja. A Königsee keleti oldalán a Hägen
hegység (2465 m.) s ettől E-ra a hósüveggel fedett Hohe Göll (2519
m.) emelkednek. Berchtesgaden és Hallein között már sokkal sze
lídebb és nyájasabb hegyek vannak, de Berchtesgaden és Salz
burg között az Untersberg (1975 m.) ismét jókora magasságot ér el.
E hegy nagyobbára márványból áll, bányáiból tömérdek sok építő
anyag került ki Salzburg és München palotái és templomai szá
mára. Jégbarlangját 1845-ben fedezték föl.
Az emiitett hegycsoportok gyomrában nagy konyhasó-telepek
vannak, de a só többnyire idegen anyagokkal van keverve, azért
földalatti vizmedenczékben feloldják és csak főttsót állítanak elő.
Halleinban az osztrák, Berchtesgadenben és Reichenhallban a ba
jor sófőzések vannak ; a sósvizet csatornákban Rosenheimig is ve
zetik kifőz ésre.
A Salzburgi Alpok keleti részét, mely az Enns hosszanti
völgye éjszaki oldalán elterjed, Enns melléki és FelsÖ-ausztriai
Alpoknak is nevezik. Különösen az úgynevezett »Salzkammergut«
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hegycsoportjai között találunk sok regényes tavat, melyeken gőzha
jók is járnak. Partjaikon számos helység, nyaraló és vendéglő van,
melyekben az utazók és mulatók minden kényelmet találnak.
Mindjárt a Salzach keleti oldalán a Taennen hegység nyúlik
el hosszan Ny-ról K-re, legmagasab pontja a délnyugati párkányát
tetéző Raucheck (2428 m.) Sokkal nagyobb és magasabb a Dach
stein és a hozzája K. felől csatlakozó Kammer hegység, rémitő
meredekséggel emelkednek a Dachstein sziklafalai, két legmagasabb
csúcsa a tulajdonképeni Dachstein (2996 m.) s a Torstein (2944 m.)
a két hegy válláról a Karls Eisfeld s még öt más jeges vonul le,
azok az Alpok legkeletibb jegesei. A nagy hegytömeg nyugati és
éjszaki oldalán a gyönyörű Gösau völgy kanyarodik el, pataka két
apró tavon folyik át, azután a nagyobb Hallstatti tóba ömlik, mely
a Dachstein éjszaki tövén mély hasadékot tölt ki, a tó nyugati
partja és a hegyek között a kis város szorong, melyben állítólag
kocsi még sohasem járt.
A Kammer hegység éjszakkeleti nyúlványait az Aussee kör
nyékén nyiló völgyelések elválasztják a rideg mészkő-hegységtől,
melynek neve Todtes Gébirg (2500 m.) ezt borzasztón megviselt
sziklatöredékek jellemzik ; Ischl környékéről K-re a Steier völgyéig
terjed. Éjszaki oldalán az Alm folyócskán kivűl néhány patak ered.
melyek a Traun folyóba ömlenek. Ez a Hallstatti tóból kifolyván,
tágasabb völgyben É-nak tart, Ischlt elhagyván, keskenyebb völgy
ben ÉK-re folyik s így a szép Traum tavat éri el, melyből Gmunden mellett kifolyik, éjszakkeleti útját folytatván végre Linz
közelében a Dunába ömlik. Jobbról és balról számos mellékvizet
vesz föl, az Alm folyócskán kivűl Todtes Gebirg déli oldalán levő
Grundéi és Aussee tavak, valamint az Ischltől Ny-ra és ÉNy-ra
levő nagyobb tavak vizei is beléje ömlenek. Ischl az ottani hegyes
vidék központja és éltető szíve, az Alpok. egyik leglátogatottabb
fürdőhelye. A hegyek sótelepeit már a legrégibb időben ismerték
és aknázták, ezt bizonyítják a Hallstatt mellett talált régiségek.
A Todtes Gebirg éjszakkeleti nyúlványa legszaggatottabb és
legmagasabb, ezt a részét Grosse Priel-riëk (2514 m.) nevezik, mely
mint rovátkolt sziklafal mered föl.
A Traun- és az Alter-tó között a Höllengebirg (1862 m.)
emelkedik, hosszan nyúlik el Ny-ról K-re, szintén nagyon kopár.
Attól DNy-ra az Atter-, Mond- és Wolfgangi tavak között a Schafberg (1780 m.) a leglátogatottabb hegy , csúcsáról tiz tavat
láthatunk, a szép kilátásért Felső-Ausztria Rigijének nevezik. A

Traun-tó keleti oldalán Traunstein (1869 m.) szintén elhíresedett a*
szép kilátásért.
A Steier völgyének keleti oldalán Hochsengsengebirg (1963 in.)
emelkedik, ettől DK-re a Hohe Bürgesz (2241 m.) csoportja még:
magasabb, K-re vonulván, az Ennsz hajlatánál emelkedő Grosze
Buchstein (2200 m.) csoportjához csatlakozik.
A Salzach völgyétől K-re, Hallein és Salzburg környékein,
még tetemes hegysorok vannak ; maga Salzburg á lapályból kie
melkedő magaslatokon és keskeny völgyben épült, vele szemben K ,
felé pedig a Gaisberg még 1286 m. szép kilátás esik tetejéről. A z
odább E-ra levő kis tó-medenczéket már csak alacsony hegyek öve
zik. Nagyobb erdős fensíkok a Kobernaui erdő és Hausruch aman
nak legmagasabb kúpja 767 m., emezé 802 m.
. Az Enns völgye a Salzachénak hasonmása, elsőben hoszszanti völgy, mely Hieflauig terjed, azután a folyó E-ra fordul ff
harántvölgyben áttöri a mészkőövet. Keskeny völgyhasadéka az
úgynevezett Gesaeuse, melynek hossza vagy 15 km., azelőtt majdnem
járhatatlan volt, most vasút nyomul be, mely az ottani vasgyárak
érdekében épült.
Az Ennsztől K-re a Bécsi és Bécs-Ujhelyi lapályig az AlsóAusztriai Alpok vonulnak ; több külön csoportból állanak s a 2000métert már alig érik el. Altenmarkt vidéken a Voralpéval (1769 m.}
kezdődnek, azután a Hochkar (1799 m.) és Dürnstein (1877 m.)*
következik; odább ÉK-re a felső Ips völgyén túl a barlangos
Oetscher (1892 m.) nyúlakodik fel ; a Traisen forrás patakai fölött
a, Traisenberg, ettől É-ra a Hochalpe, ÉK-re az Unterberg (1341 m)
jóval alacsonyabbak. A Mürz harántvölgyén túl s a Semmeringtől
É-ra ismét magasabb csoportok vannak, nevezetesen a Schneealpe
(1904 m.) és Baxalpe (2009 m.) ; az utóbbit a regényes Höllenthal,
melyen a Schwarza rohan le, a Schneebergtöí (2075 m.) választja el;
mely Bécs-Új helytől Ny-ra emelkedik, Alsó-Ausztriának legmaga
sabb pontja, csúcsáról szép kilátás esik. A Schneeberg az utolsó hegy
K. felé, melyen néhány hófolt nyáron át is megmarad.
A Schneealpe felől húzódnak ÉKre az erdős, kies és regényes
völgyektől szeldelt magaslatok, melyeket Bécsi erdőnek neveznek ;
déli része még mészkő, éjszaki ágazatai homokkőből állanak. Leg
magasabb pontjai: a Schöpf él (893 m,) a felső Schwechatnál, s a
Vaskapu vagyis Hohe Lindkogel (831 m.) Badentől Ny-ra. A Bécsi
erdő legéjszakibb ágazatai a Tulbinger Kogel (495 m.) felől a Duna.
mellett K-re vonul, ez a Kahlengebirg (Tarhegység), melynek leg-
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magasabb kúpjai a Hermannskogel (542 m.) és a Bécs mellett
emelkedő Leopoldsberg (449 m.), az előbbinek déli erdős hullámai
Schönbrunnig vonulnak. *)
A Keleti Alpok számos egyközű hegysorból állanak, azért a
rajtuk keresztül vivő utak több hágón mennek át. Egyik legrégibb
és legnevezetesebb út az, melyet már a rómaiak használtak, s me
lyen a középkorban Velencze és Salzburg között történt a közle
kedés. Salzburgból a Salzach völgyén fölfelé halad, "Werfen
városkán felül egy keleti mellék-völgybe fordul be s így csakhamar
a felső Enns völgyébe ér, melyet Radstadtig követ keleti irányban.
Onnan D-re fordul s a Radstadti Tauern hágón (1738 m.) átkelvén,
St. Michaelnél a felső Mura völgyébe (Lungau) jut, ebből a Katschbergi hágón (1641 m.) át a Lieser völgyébe s ezt követve Spitsalnál
a Dráva völgyébe jut. Most a forgalom inkább a vasutakat követi.
Már három vasút találkozik az Enns völgyében ; egyik az, mely
Salzburgból Radstadton át megyén, másik az, mely Ischlből a
Salzkammergut hegységeit szegi s harmadik az, mely az Enns völ
gyén felfelé Hieflauig ér. A Tauern lánczolatot a vasút a Schoberhágón (846 m.) szegi, úgy hogy a völgyek irányát követve
majdnem Leobenig megyén K. felé. Az Alpok keleti ágazatait a
Bécsből Triesztnek tartó vaspálya szegi. Bécs-Ujhelyen alul Glognitznál kezdődnek a nagyszerű építkezések, melyeknek segítségével
a pálya a Semmeringen átkanyarodik. A hágó magassága 990 m., de
a vasúti alagút magassága csak 880 m. A pálya azután a Mürz
völgyét követve, Brucknál a Mura völgyét éri el, azután ezt követi
Gráczon áthaladva odáig, a hol az K-re fordul, Marburgnál a
Dráva völgyébe jut, onnan nemsokára nyugati irányban halad to
vább. Ciliitől kezdve a Sann völgyében a Szávához ér, ennek szűk
völgyén felfelé Ny-ra kanyarodik Laibachig, végre Felső-Laibachon
túl a Karszt fensíkjára kapaszkodik fel nagy kanyarulatokkal.

V.
Az ausztriai Alpok egyes csoportjai. A Déltiroli Alpok, a dolomithegységek, a
Triglav csoport. Az Alpok folyóvizei és tavai.

Az Alpok déli mellékövét a középső övtől a legnagyobb hoszszanti völgy választja el, az úgynevezett Pusterthal, melyben Ny-ra
a Riem, K-re a Dráva folyik, csak alacsony küszöb választja el a
') A Bécsi erdő egyes vidékeit szépen írta le Rudolf trónörökös az emlí
tett munka azon kötetében, mely Alsó-Ausztriát tárgyalja.
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két folyót a Toblachi mezőn. Az egész völgynek hossza Marburgig
300, a Dráva és Mura egyesüléséig 450 km. A Rienz és Dráva
völgye azért az Alpok délkeleti részében a fő közlekedési út, nagy
jelentőségét még fokozza az a körülmény, hogy az Alpok fő övét
dél éjszaki irányban szegő Brenner útjához csatlakozik. Valóban a
Brenner és Pusterthal Európa forgalmi szervezetében kiváló
helyet foglal el.
A déli melléköv hegységei nagy változatosságot mutatnak,
délkeleti Tirolon, déli Karintián és Stájerországon, meg Krajnán
vonulnak keresztül, déli ágazataik Olaszországba nyúlnak át. A
legnyugatibb csoportok, t. i. a Lessini Alpok nagyobbára Olasz
országban terjednek el. A z Ets völgyétől K-re a Brentáig érnek,
mely a Coldonazzo tóból kifolyván, a Sugana-völgyben K-nek tart,
azután D-re fordul és Tirolt csakhamar elhagyja. Tirol határán
emelkednek s Monte-Pasubio (2233 m.) s a Cima Dodid (2331 m.).
A Lessini Alpokban a juramész uralkodik, szélükön bazaltok mu
tatkoznak. Egy homokkő-gerincz, melyen a Piave áttört, a Lessini
Alpokat a Friauli Alpokkal kapcsolja össze, melyek a Piave és
Tagliamento között terjednek el, legmagasabb hegyök a Monte
Cridola (2582 m.), rajta ered a Tagliamento.
Sokkal nagyobb terűletet foglalnak el és sokkal érdekesebbek
a Déltiroli Dolomit-Alpok vagyis Cadorei Alpok, melyeket az
Eisack, Ets és Piave, továbbá a Rienz, Dráva és Brenta völgyei hatá
rolnak. A z Alpok legérdekesebb, legcsudálatosabb alakulatai közé
tartoznak. Nyugati csoportjaik veres porfirból állanak, mely Bozentől Triesztig terjed, hozzája fekete augitporfir csatlakozik, erre
veres homokkő és konglomerát, majd szürke kagylómész és fekete
homokkő következik, de a legmagasabb hegytömegeket triasz-féle
dolomit alkotja, s ezek mutatják a legvadabb, legábrándosabb ala
kokat. Meredek, rovátkos sziklafalak, mély horhosok, horgas ormok,
vaskos sziklatetők, nyúlánk tornyok folyvást váltakoznak, az egész
olyan, mint rombadőlt roppant nagy vár. A hegycsoport déli szé
lén a Cima d'Asta granittömzs.
A z egész hegyvidék középpontja a Vedretta Marmolata
(3360 m.), melybe a dolomit legnagyobb magasságra emelkedik,
éjszaki oldalát hosszú jégpalást fedi s ez az Alpok legdélkeletibb
jegese, déli oldala függőlegesen hanyatlik le. A Marmolata felől
majdnem mindenfelé harántvölgyek sugároznak szét, melyek azon
ban mélyebben bevágódott hágók által nincsenek egymással össze
kapcsolva. Azért a közlekedésre nézve mind megannyi zsák utczák,

a d o l o m i t o k . ' " V *

;i

v

?S^i

l melyekben ősrégi néptöredékek menedéket találtak, a raeto-rómánok
maradványai, a ladinok népesítik leginkább e völgyzugokat, csak
- torkolataikon nyomulnak elő E. felől a németek, D. felől az olaszok.
A dolomit hegyek közé legkényelmesebben a Toblachi mező
ről (1204 m.) a felső Rienz völgyén fölfelé menő úton juthatunk.
Mindjárt a kis Toblachi tócsán túl az út mindkét oldalán festői
-dolomit-hegyek mutatkoznak, Ny. felé a horgas
Dürrenstein
(2836 m.), K. felé a jeges három Schusterspitz (3160 m.)/Landró
(Höhlenstein) falucskát s a Dürren tavacskát elhagyván, az út a
.Monte Piano (2296 m.) nyugati oldalán Ny-ra fordul s a sokkal
hatalmasabb Monte Oristallo (3260 m.) éjszaki oldalán DNy-ra ka
nyarodik tovább, a Monte Cristallo mellett a Monte Popena (3231
.m.) s vele átellenben a Groda Mossa (3133 m.) mered föl; az út e
hegyek között kanyarodván, a Peutelsteini szoroson, át az Ampezzói
völgybe jut, melyen a Boita siet a Piave felé. Cortina oVAmpezzo
szép katlanban fekszik, nyugati oldalán a Monte To fana (3263 m.),
éjszakkeleti oldalán a Monte Cristallo, délkeleti oldalán a Sorapiss
(3291 m.) emelkednek. Onnan az ut tovább halad Olaszországba. A
Dráva völgyéből a Sexlen-völgyön felfelé s a Monte Croce (Kereszthegy) hágóján (1632 m.) ut visz a felső Piave völgyébe.
Alacsonyabb, de szintén festői hegyek közé van ágyalva a
Pragti kis tó, mely "Welsbergtől D-re esik. Az Eisak völgyére nyiló
• Grödeni völgy déli oldalán a Seiszi havas terjed el, mely Tirol leg
nagyobb hegyi legelője. Déli szegélye a hires Schiern (2561 m.),
melynek sziklás orma hosszan nyúlik el, melyről elragadó kilátás
esik. Legcsudálatosabb hegy az úgynevezett Rosengarten (3172 m.),
melynek dolomit csúcsai a legkülönbözőbb ábrándos alakokat mu
tatják. S hajnalkor és alkonyatkor a Schiern, Rosengarten és a
szomszédos hegyek mintha lángba borulnának. Nagyon festői hegyek
az Avisio völgyét is szegélyezik, a völgy ladin lakosai leginkább
fafaragással foglalkoznak, mely az Ets völgyéből EK-re, a Vedretta
Marmolata felé vezet ; felső szakaszát Passai, középső részét Fiemei
(Fleimsi), végre alsó részét Cemhrai völgynek nevezik.
A Sexten és Piave forrásvidékétől K-re a Dráva és Gail
egyesüléséig s a Pontebai hágóig a Karnia Alpok terjednek.*) Ezek
a déli mellékövben lánczolatos alakúlatot a leghatározottabban mu
tatják. Fővonúlatuk a Gail völgye déli oldalán Tirol, Karintia és
Olaszország határán emelkedik, a Gail felé meredekül ha') Lv Marchelli : Saggio di orometria delle Alpi Friulane (Annuario stat.
- Academia di Udine. Anno IV. 1887).
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nyatlik, D. felé több oldalágat bocsát, melyek között a folyók a-.
Piave és Tagliamento felé folynak. A főgerinczen nincsen kényel
mes átjárás, néhány csúcsa még a 2800 métert is eléri. A Gail és
Dráva között a hegység több rövidebb egyközű hegysorra oszlik,,
melyek között E-ról könnyen juthatunk a Gail völgyébe. Legmaga
sabb kúpjok a Beiszkofel (2369 m.), melynek éjszaki tövében a.
Weissensee nyúlik el Ny-ról K-re. A Dráva és Gail által képezett
szögletben a Villachi havas emelkedik, melynek legmagasabb csúcsa*
a Dobraisch (2167 m.) ennek tetejéről szép kilátás esik. Déli oldalán.
1348-ban nagy hegyomlás volt, mely tiz falut temetett el.
A Dráva és Gail egyesülésénél Villach környéke a forgalomé
nak egyik központja ; itt találkoznak a Pusterthalból, St. Veitből:
és Klagenfurtból való utak, s ugyancsak itt a Kami Alpok fő hegytsorát is áttöri a Gailitz, melynek völgye a Dráva déli oldalán K-re*
vonuló Karavankákat választja el. Ezek Karintia ós Krajna hatá
rán emelkednek és Stájerországba is átcsapnak ; nagyobbára kopár,,
meztelen hegyhátak, a Valki Stol vagyis Stoll és Obir még a 2000métert meghaladják; a Loibl hágója (1370 m.) utat nyit a Dráva,
völgyéből a Szávához. E hágótól K-re a Karavankák két ágra
szakadnak, melyeket a Sann völgye és Cilii lapálya választ el ; azc
éjszaki ág a Drávát kisérve, a Bacher hegységhez csatlakozik, mely
földtani tekintetben a középső övhez tartozik, gránitból állván. Leg
magasabb kúpjai a Velka Kappa (1542 m.) s a Cerni TJrch (1548
m.) A Bacher hegység aljában szőlők díszlenek, melyekben Stájer
ország legjobb bora terem. — A Sann melléki déli hegyág a kezde
tén még havasi jelleget mutat, a Steini Alpok-haii a Orintouz (2559*
m.) Riuka (2530 m.) és Ojsztricza (2350 m.) még tetemes magasságra
emelkednek,de azután K.felé csak alacsony erdős magaslatok vannak.
Az említett hegyek egy nagy körvölgyet ölelnek, melynek sziklafalain*
a vizek nagy esésekkel szökdelnek a mélységbe. A Binka patak hár
mas fokozaton 300 méternyi esést tesz, azután a mélység fenekén a.
sziklaomladékok alatt eltűnik és 8 km. távolságra a föld alatt folyik
A Steini havasoktól Ny-ra még magas hegycsoport van, mely
a Száva és Izonzo forrásai fölött, Krajna nyugati csücskében, emel
kedik. Ez a Triglav vagy Terglou (háromfej) csoportja,melyet Juli*
Alpoknak is neveznek; ebben délkeleten utoljára jelentkezik az alpi
alakulat. Erdős hegyoldaluk, regényes völgyek szép vizesésekkel,,
hegyi tavak, havasi legelők, égbe nyúlakodó sziklatetők, csillogó hóés jég-mezők. A Száva két forráspatak egyesüléséből ered, a hegy
ség éjszaki oldalán a wurzeni Száva egy kis tóból folyik ki, a.

Planicza-völgyön lesietvén, K-re, majd D-re fordul s Radmanns
dorf közelében testvérével, wocheini Szávával találkozik. Ez a
•hegység déli oldalán szintén egy regényes tóból ered, nagyon kies
völgyben K-nek tart, azután E-ra fordul. A z Isonzó a hegycsoport
nyugati oldalán ered egy völgykatlanban, elsőben DNy-ra, azután
kisebb-nagyobb kanyarulatokkal D-re folyik.
A hegycsoport legmagasabb csúcsai: a Triglavnak czukorsüveghez hasonló hármas tetője {2865 m.), előbb ENy-ra a Mangart
(2675 m.), DNy-ra a Kon (2245 m.), s ettől K-re a Bogatin (2000
m.). Végre odább Ny-ra az Isonzó és Tagliamento között még egy
kis hegycsoport van, mely Karintia és Gorizia határán emelkedik ;
ide tartozik a Monte Canin (2275 m.) s a Predilhágő (1165 m.),
mely a Gail és Isonzó völgyeit kapcsolja össze.
A Triglav és Canin hegycsoportjainak környékén már a fensiki alakúlat kezd mutatkozni, mely azután a Tolmein felől FelsőLaibachon át Károlyváros felé húzott vonaltól D-re kizárólag ural
kodik s az egész tájéknak oly rideg egyhangúságot ad. Egyszóval
ott a Karsztvidék kezdődik, melyet DK-re csapó, egyközű baráz-dák, lapos kúpok, meredek sziklapárkányok, tölcsérforma mélyedé
sek, mindenféle üregek és barlangok, búvó patakok és meztelen ko
párság jellemeznek. A z Isonzó az egyetlen nagyobb folyó, mely e
vidékről a tengert eléri, zegzugos völgyén felfelé a Trieszti öbölből
az Alpok belsejébe juthatunk, a Predil-hágón át E-ra menve, Tarvisba, a Gailitz völgyébe jutunk. Tarins nevezetes forgalmi köz
pont ; onnan egy út Ny. felé a Saifnitzi hágón (800 m.) át a Fella
-völgyébe s a határon levő Pontebai hágón (600 m.) át a Taglia
mento völgyébe, Olaszországba visz; K. felé pedig a vasúton a
Száva völgyébe és Laibachba jutunk. E vasút épitése óta a Loibli
hágó útja, mely Karintia és Krajna fővárosait, Klagenfurt és Laibachot, összekapcsolta, elvesztette jelentőségét.
Már említettük, hogy a Dráva völgye utat nyit az Alpok szi
vébe ; a Pusterthali vaspálya most nagy forgalmat közvetít, általa
déli Tirol össze van kapcsolva Ausztria keleti tartományaival. Azon
vasút Brixennél a Brenner-pályához csatlakozik, onnan a Rienz
völgyén (Felső-Puszterthal) felfelé menve a Toblachi mezőn (1204
m.) a Drávát éri el. Ennek völgye Lienzig (alsó Pustherthal) még
Tirolhoz tartozik, azután Karintián vonul át, Villachtól kezdve 75
km. hosszú, 20 km. széles térséggé szélesedik ki, melynek közepét
alacsony magaslatok foglalják el. E térség Karintiának szíve. Villachból három út visz K. felé, a déli a Dráva mellett halad el, a

középső^ úgy mint a vasút, a Wörthi tó éjszaki oldalán elhaladva^.
Klagenfurtba visz, a harmadik éjszakkeleti irányt vesz és St. Veitnek tart. Alsó-Drauburgnál, Karintia keleti határszélén, a hegyek,
ismét összeszorítják a Dráva völgyét, s ott az utak megint a folyó •
partján egyesülnek. Végre Marburgnálimár a nagy térség kezdő
dik, mely Magyarországból terjed át Stájerországba.
Az ausztriai Alpok nagy hómezőiknél és jegeseiknél fogva
bőségesen táplálják a folyóvizeket, nagy terűletet foglalnak el, jól
lehet kisebbek mint a svájczi nagy jegesek. Egykor sokkal nagyob
bak voltak s a hegyek vállairól messzire kiterjedtek a síkságokra,.
így az Oetz völgyi Alpok főjegesének hossza valami 90 km. volt ; az
Inn, Salzach, Dráva és Mura völgyeinek jégfolyamai szintén sokkal
nagyobbak voltak, Innsbruck, Salzburg és más városok a hajdani.
jegesektől borított vidékeken fekszenek. Tirolnak mostani jegesei ;
rövidebb-hosszabb időszakokban váltakozva növekednek és fogynak,.
a múlt század végén és a jelen század elején mind vastagságban
mind hosszúságban növekedtek, a legközelebbi évtizedek alatt pedig
többnyire fogytak. Ugy látszik, a Vernagt-jeges az Oetzvölgyi cso
portban legszabályosabban nyújtózkodik és húzódik vissza ; az el
múlt három évszázadban ötször dagadozott mint áradó folyóvíz s
jégtömegeit és morenáit a medrét elzáró hegygáton áttolván, E. felé mélyebben fekvő völgyben nyomult előre, ekként felduzzasztva a
Hochjoch és Hintereis jegesekről lefolyó vizeket ; s ugyancsak öt
ször fogyott lassankint és húzódott vissza a felső völgybe. Növeke
dése rendesen sokkal gyorsabb mint hátrálása; 1845-ben alsó végeoly gyorsan nyomult előre, hogy mozgását látni lehetett. 24 óra
alatt 10 méternyi utat tett. Az alsó völgyben általa képezett jéggát"
mögött feltorlódó víz kisebb-nagyobb tavat; képez, mely, mikor agátat áttöri, nagy áradást okoz, az egész Oetz völgyben. *)
;

Az áradások, a hegycsuszamlások, a kő- és iszap-omlások na
gyon gyakoriak s s bajt az erdőpusztítások nagy mértékben fokoz
ták. A Salzach felső völgyét a vadvizek és hegyi zuhogok gyakran
nagy tóvá változtatják, mikor a folyót a sok kőhordalék és omladék
elzárja. 1798-ban az Oefeni szorosban, Halleintól D-re az iszap- és
kőomlások két falut borítanak el határjaikkal együtt. Az Ets völ
gyét szintén gyakran torlaszolják el a hegyoldalokról leomló szik
latöredékek, az omladékkúpok, Muhren, melyek a völgy oldallejtőin
lefelé vonulnak, roppant kiterjedést nyertek. 1882 szept. és nov. hó0 L. Heim:

Handbuch der Gletscherkunde, Stuttgart, 1885.

Alpenwanderungen etc. Leipzig, 1875.

Grube::

AZ ALPOK VIZEI.

«

55

napokban az Ets, Eisack, Rienz völgyeiben stb. Tirolban és Karintiában nagy esőzések voltak, s a folyók kiöntései iszonyú pusztítá
sokat mi veitek, a kárt 15—20 millió frtra tették.
A z Alpok vizei a liguriai és adriai parti folyókon kivûl a Po,
Rhone, Rajna, Duna és Ets folyórendszerekhez tartoznak ; a Po
és Rhône vizkörnyékei nem érintik az osztrák tartományok terűle
tét, a Rajna vizkörnyéke is nagyobbára Svájcz és Németországhoz
tartozik, az Ets csak Tirolon fut végig, azután Olaszországba siet,
tehát az osztrák Alpok legtöbb vizét a Duna gyűjti medrébe. A Po
vízkörnyéke mind a többi négy folyó vizkörnyékeivel, a Rajna viz
környéke a Duna, Po és Rhône, a Duna vizkörnyéke a Rajna, P ó és
Ets vizkörnyékeivel határos.
A Rajna jobboldali mellékvizei közül csak a Landquart és
III tartoznak Ausztriához ; a Bregenzi víz közvetlenül szakad a Bodeni tóba.
A Duna maga ugyan csak az Alpok kísérője, de legtöbb mel
lékfolyói az Alpokban erednek. Az Uler jelentéktelen folyó s a Lech
és Isar, melylyel a Loisach és Ammer egyesül, csak felső folyásuk
kal tartoznak Ausztriához. Az Inn a Duna egyik legnagyobb adó
zója, éjszaki Tirolnak főfolyójá, Svájczországban ered, csak
Finstermünz közelében jut Tirolba és Kufstein közelében Bajor
országba lép. Baloldali mellékvizei csekélyek, annál bővebb vizüek
jobboldali mellékvizei : a Kaunsi, Pitz- és Oetz-völgyeh vizei, a Sill,
a Ziller, s a Salzach, melylyel a Saalach egyesül. Bal felől a Rosana
és Trisana egyesüléséből támadó Sanna ömlik az Innbe. A Salzkammergut" tavainak vizét a Traun gyűjti medrébe, mely Linzen
alul szakad a Dunába. A z Enns úgy, mint a Salzach, a Tauern
hegy lánczolatban ered s áttör az éjszaki Mészkő-Alpokon. A z A l 
pokról K. felé lefolyó vizek legnagyobb része a Dráva medrében
egyesül ; ennek völgye egészen végig hosszanti völgy ; legnagyobb
mellékvizei balfelől ömlenek beléje, igy az Isel, Moll, Lieser, GurJc,
Lavant és Mura. Ez utóbbi Bruckig hosszanti völgyben EK-nek
tart, azután a Mürz folyócskát fölvévén, DK-re fordul. A Száva
völgye az Alpokban sokkal rövidebb, mint a Dráváé ; a Rába és
mellékvizei csak a keleti ágazatokban erednek és csakhamar Ma
gyarország területére jutnak.
A z Ets az Alpok déli oldaláról lefolyó vizek nagy részét egye
síti, vizkörnyékének felső vidéke sokkal szélesebb mint alsó sza
kasza. Fő mellékvizei : az Eisack, melylyel a Rienz egyesül, az
Avisio és Noce.

Az alpi folyók felső hölgyeinek általán véve nagy hajlásúk
van, azért esésök és sebességök oly nagy, hogy felső és középső fo
lyásuk legfeljebb tutajozásra alkalmas. Kivált a harántvölgyeken
lesiető vizek gyakran nagy zuhatagokat képeznek, a Krimmli patak
a Pinzgauban négy zuhataggal 636 m.-t esik. Ugyancsak a Pinzgauban a "Wenger-vizesés magassága állítólag 570 m. A Kaunsi
völgyben levő Verpail-esések magassága 418 m.
Az osztrák tartományok nagyobb folyóvizeiről a következő ki
mutatást közöljük.
A

folyó
neve

forrás vidéke

Duna

Fekete erdő

kilépése az
Alpokból
Bécs

Iller

Bieberkopf

-Immenstadt

163

Lech

Bothe Wand

Füssen

219.3

Schongau

4.415

Isar

Haller Anger

Tölz

245.3

Inn

Piz Longhino

Neubeurn

432.2

Mittenwald
Hall

25,446

Salzach

Hochlahn

Salzburg

193

Hallein

6,712

Traun

Salzkammergut

G-munden

178

Hallstadti

3,601

Enns

Badstadti Tauern

Steyr

229.5

Steyr

Lajta

Wechsel

Frohsdorf

178

Bába

Osser

Körmend

295.2

Körmend

13,079

Dráva

Innichi zug

Várasd

698.7

G-ail tork.

40,775

Mura

March Kareck

Badkersburg

390.5

Grácz

13,466

Száva

Mengart-Triglav

Bann

860.9

Laibachtork.

97,362

Rajna
Ets

Toma-tó

a Bodeni tó

Besehen

Volargne

Eisack

Brenner

Isonzó

Triglav

hossza
hajózha
• km. tóvá válik
2645.7
Ulm

vízkörnyé
ke • km
816,947

—

5 tó

1,982
9,184

tó

Grörz

1149

—

6,198
—

—

Chur

196,304

378

Eisack tork.

13,897

96

—
legalsó sza

—

133

-

kasza

Böhm szerint a keleti Alpokban, (a Montblanc csoportjától
K-re eső Alpokban) összesen 2460 számbavehető tó van, ezeknek
eloszlását a következő egybeállítás mutatja :
Magasság

Éjszaki mészkő
Alpok

Középső
öv

Déli mészkő
Alpok

Összesen

2

379

8

389

2500—2000 »

36

817

100

953

2000—1500 »

84

339

71

494

1500—1000 »

71

40

41

152

1000— 500 »

122

28

64

214

3000 — 2500 m.

500 méteren alul
ismeretlen
Összesen

5

1

28

34

—

43

181

224

320

1647

493

2460

Az osztrák Alpok egészben véve szűkölködnek nagy tavak
ban, a Bodeni és Garda tavak csak részben tartoznak Ausztriához,.

"Tirolnak többi ta»rai és Karintiáéi aránylag nem nagyok. Legtöbb
tó van Salzburgban és Felső-Ausztriában, ott az úgynevezett Salzkammërgutban 1650 • km. területen 35 kisebb nagyobb tó van,
melyek mind a Traun vizkörnyékéhez tartoznak. Többnyire a mész
kő hegységek között mély völgymedenczéket foglalnak el s nagyobbára éjszak-déli irányban nyúlnak el hosszan ; csak a Mond-, Áttér
és Traun-tavaJc nyúlnak be az alacsony élőhelyek területébe. Strelbitzky szerint az ausztriai tartományok jelentősebb tavai 297.5 •
km. foglalnak el, ebből Tirol- és Vorarlbergbe 97.1, Felső-Auszt
riára 94.3, Karintiára 60, Salzburgra 29.2 • km. esik.
Következők a jelentősebb tavak kiterjedése, tengerfeletti ma
gassága és legnagyobb mélysége.
Tavak
Aber- vagy Sz. Wolfgangi
Felső-Ausztria.
Acben-tó, Tirolban

tó

kiterjedés
• 'km.

tenger feletti
magasság m.

legnagyobb
mélység ni.

13.43

531

113

6.83

932

132

2.14

685

53

;

. . . .

Ó-Aussee-i tó, a Traun forrása .
Atters vagy Kammer-tó,.Felső-

47

466

171

Boden-tó (az egész tó) .

539

398

305

•Garda-tó (az egész tó) .

366

61

263

Ausztria .

•Gosau-tó (első)

0.78

908

69

Grundl-tó

3.7

709

64

2383

125

1119
497

•125

.

Gurgli jeges-tó

.

.

—

.

Halden-tó, a Lech forrása

0.73

8.8

Hallstatti-tó, F.-Ausztria .

573

45

22

580

277

1.87

Krotensee, Salzkammergut
Millstaetti-tó, Karintia

—

.

14.32

476

68

Odensee, a Traun-forrás vidékén

15.48

782

Ossiachi-tó, Karintia

27.5

—
46

Traun-tó, F.-Ausztria .

191

Mondsee, Salzkammergut .

.

24.06

488
422

Veldes-tó, Krajna

0.32

478

45

Weissensee, Karintia

3.7

896

98

Wocheinersee, Krajna .

0.8

527

69

44-8

439

65

3.3

533

35

4.7

740

73

Wörthi-tó, Karintia
Zelli-tó, Salzkammergut
Zelli-tó, Pinzgauban

.

Az Alpok németországi tavai közül legnagyobbak a követ
kezők: !)
0 L. Puchstein:

Die mittlere Tiefe und das Volumen der Seen der

Deutschen Alpen, Wien, 1886 ; Dr. Alois Geistbeck : Die Seen der Deutschen
Alpen, Leipzig, 1885.

kiterjedése
• km.

közepes mélységem.

Starnbergi-tú

55.95

52

Ammer-tó

46.25

38

Walchen-tó ß .

17.12

79

Wagingi .

10*06

16

Tegern-tó

9.12

40
11

Staffel-tó

7.65

Kochel-tó

6.84

29

Achen-tó .

7.34

71

VI.
Éghajlati viszonyok.

Éghajlati tekintetben az osztrák-magyar monarchia igen nagy
különbségeket, meg éles ellentéteket mutat. ) A z Alpok nagy kiterjedésöknél és magasságuknál fogva általában véve a hőmérsékletet
leszállítják s a csapadékot növelik, változatos tagosulásuknál fogva
pedig okozzák, hogy az egyes vidékeknek éghajlata, az egymáshoz:
közel fekvőké is, nagyon különbözik. Hatásuk messzire kiterjed az
alacsony előhegyekre, a dombvidékekre, a lapályokra. Éjszaki lej
tőségeik általában hűvösebbek és csapadékokban szegényebbek,
mint déli lejtőik, az évi csapadék mennyisége Ny-ról K-re menve
is csökken.
Nagyban és egészben véve az ausztriai Alpokban, úgy mint
általán Közép-Európa hegyes vidékein, a közepes hőmérséklet min
den 100 m. magassággal télen 0.45, nyáron 0.70, évi átlagban majd
nem 0.60 C. fokkal csökken, vagyis télen 222, nyáron 143 méterrel,
magasabb helyre kell mennünk, hogy a levegő közepes hőmérsékéegy»egy fokkal való csökkenését tapasztaljuk. A tavaszi virágzás
beálltát minden 100 méternyi emelkedés rendesen 3 nappal késlel
teti s ugyanazt teszi a földrajzi szélességben való növekedés egy-egyfoka ; ámde a gyümölcs megérését a 100 méternyi emelkedés s egy
szélességi fok növekvése 6 nappal késlelteti.
Ez általános szabály alól bizonyos helyi körülmények miatt
egyes kivételek vannak. Tél derekán gyakran tapasztalhatjuk, hogy
1

>) L. Dr. Jos.
Staates. Wien, 1866;
gyar monarchia

R.

Die Bodencultur-Verhältnisse

Klimatologie; Hann

Gyula:

des österr.

Az osztrák-ma

éghajlata. Az osztrák-magyar monarchia Írásban és képben

czímű munka bevezető
Meteorologie.

Lorenz:

Ugyanaz:

kötetében ;

Zeitschrift

der österr. Gesellschaft

für

a lapályokon és völgyekben nagyobb hideg van, mint a hegyeken.
Különösen Klagenfurt környékén, a Dráva és Gail alsó völgyében,.
valamint a Lavant völgyében is gyakran nagyobb a hideg, mint a
hegyeken egészen 1400 m. magasságig. T. i. télen csendes, derűit
időben a föld a hosszú éjszakákon a meleg kisugárzása miatt na
gyon lehűl, a hideg és nehéz levegő tehát a hegyekről leszáll a völ
gyekbe, ott meggyülik s ködöt képez, helyét pedig a hegyek oldalain
más levegő foglalja el, mely még nincs annyira lehűlve.
Legnagyobb hideg a magas hegyeken a tél vége felé s a ta
vasz elején szokott beállani, mikor a völgyekben már megindult a
tenyészet. De a legnagyobb különbség a magas hegyek és mély völ
gyek hőmérséke között nyár elején van. Magas hegyeken nyár de
rekán is nagyon hirtelenek az időjárás változásai és felette nagyok
az ellentétek ; gyakran megesik, hogy szélcsendes, derűit nyári napra
viharos, esős vagy havas nap következik ; míg a derűit, csendes
nyári napon sajátságos fény árasztja el a magas ormokat és csú
csokat s a vándor a száraz, tiszta, fris levegőt szíva új életkedvre
gerjed, nem érezve az élet súlyát és gondjait, más nap a hirtelen
megváltozott idő mindenre ráborítja sötét, nyirkos, fagyos, köd- és
felhőleplét. A látókör alig terjed néhány lépésnyire, az orkántól:
felkorbácsolt finom eső és hó áthat minden ruhán s az ember szinte
megdermed a fagytól. Borzongva érzi tehetetlenségét a felhők és
viharok ama magas honában.
Télben a különbség az alantan fekvő völgyek, lapályok s a
magas hegyek hőmérséke között sokkal kisebb, alig érezhető. Az
Alpok legmagasabb völgyeiben, a melyekben állandó emberi laká
sok vannak, mint az Oetz völgy felső ágában, a Ventiben, vagy az
Ortler aljában a Suldeniben, tehát több mint 1800 m. magasság
ban a januariusi hideg csak 1 vagy 2 fokkal nagyobb mint Klagen
furtban. A téli hideg a magas hegyeken fölfelé csak keveset, vagy
épen nem növekszik s az Alpok legmagasabb vidékeit ez ember
csak a nyári meleg hiánya miatt nem népesítheti meg, nem pedig a
túlságos téli hideg miatt. Az 1 4 0 0 — 1 5 0 0 m. magasságú Alpi völ
gyekben a hóolvadás s a tenyészet ébredése csak april 21-ke táján
kezdődik, a cseresnye május 20-ka körűi virágzik, a kaszálás június
végére esik A cseresnye és téli gabona csak augusztus vége felé
érik, a zab szept. közepén, s novemb. 10-kén újra megjelen az ál
landó hótakaró. Mig 600 m. magasságban a hólepel mintegy 77 na
pig tart, 1300 m. magasságban már 200 napon túl is megmarad,.
1900 m. magasságban pedig 250 napig is.

Az Alpok magas ormainak és csúcsainak hófényben csillogó
pompája nyár derekán már messziről hirdeti, hogy ott a nagy ma
gasságban az örök tél honol. Mig lent a lapályokon és völgyekben
a tenger felett 300 méterig való magasságban 18, 20, 22 és több
fokra emelkedik a közepes nyári meleg, az Alpokban 2800 — 2900 m.
magasságban már nagyon megcsökkent meleg nem birja többé tel
jesen elolvasztani a télen felhalmozódott hótömegeket, s a mi azon
magasság fölé emelkedik, az már a tél örökös uralkodása alá esik.
De a legmelegebb hónap közepes hőmérséke még az örök hó hatá
rán túl is meghaladja a 4 fokot.
Az Alpok éjszaki völgyeinek hőmérséklete általán véve na
gyon mérsékeltnek mondható, tekintve tetemes magasságukat a ten
ger fölött. A tél nem kemény, a nyár hűvös. Ischlben, 460 m. ma
gasságban, a január közepes mérséklete —2°.4, a júliusé 17°A, az
évi átlag 7°.8 ; Gastein fürdőben 1023 m. magasságban a január
—3°.9, július 14°.8, az évi átlag 5°.6 ; Innsbruckban, 600 m. magas
ságban, a január —3°.4, július 17°.9, az évi átlag 8°.i ; Bludenzben, 560 m. mag. a január —2°.7, július 16°.4, évi átlag 7°.i. A völ
gyek, melyekben e helyek vannak, Ny. és E. felé nyilnak, s ennek
köszönhetik, mint az éjszaki Alpok más völgyei is, az enyhe téli
mérsékletet. Jóval szélsőségesebb azon völgyeknek hőmérséklete, a
melyek K. felé nyílnak, vagy a melyek egészen el vannak zárva ;
keményebb a telök, melegebb a nyaruk s kevesebb a csapadékuk.
Pl. Admontban, 620 m. mag. a január —5°.9, a július 16°.5, az évi
átlag 6°.4; Tó melletti Zellben, 750 m. mag., a január 6°.o, a július
16°.i, az évi átlag 5°.e.
Aránylag legkeményebb a téli hideg a Magas Tauern hegyláncz déli részén, a Mura felső, a Dráva középső és a Gail alsó
völgyében. A Karavankáktól E-ra s a Bacher hegységtől meg a
Kor havastól Ny-ra eső völgyfenekek a rendkívüli téli hideg fész
kei, míg a magasabban fekvő, nevezetesen a hegyoldalokon levő
helységeknek enyhe telök van. így a január közepes mérséke az
1300 m. magasságban fekvő Praegaten helységben —5°.7, Lienzben,
-660 m. mag. — 5°.4, mig Sachsenburgban, 550 m. mag. —5.7, Kla
genfurtban, 440 m. mag.—6°.2, Tamswegben a Lungauban, 1010
m. mag. — 8°.i. A hőmérő e helyeken már —20, sőt Temswegenben
már —36 C. fokra is leszállt. Ámde a nyári hőmérséklet e helyeken
ismét szabályszerűen fogy a tenger fölötti magasság arányában.
Stájerországban az Alpok középső öve ágazatainak déli részén
az éghajlat sokkal szelídebb és kevésbhé szélsőséges mint Karintia-

ban ugyanazon szélességben. Gráczban, 344 m. mag. a januá—2°.i .
a július 19°.P, az évi átlag 9 ° . 2 . De Krajnában a Lajbachi meden-czében némileg ismétlődik Karintia rendkívüli hidege télen.
A két hosszúsági fokkal odább Ny-ra eső Tirol éghajlata
ugyanazon szélességben nagyon különbözik Karintia- és Krajnáétól ; az rendkívül kedvező, valóságos délies oáz, melyet Ny., É. és
K. felől az Alpok hatalmas hegyfala vesz mindenütt körül és csak
D. felé hagyja nyitva. Az Ets és Eisack völgyei szolgáltatjak a leg
feltűnőbb példát arra nézve, hogy a helyi éghajlatra mily rendki vüli hatással van a hegyek csoportosulásának. Az Ets középső vök
gye a tengertől távol eső egyetlen vidék a monarchiában, a hol a
leghidegebb hónap közepes hőmérséke nem száll a fagypont alá. De
nemcsak a tél enyhe, a nyár is nagyon meleg itt, sőt forró, s e
mellett a csapadékok mennyisége is csekély, tekintve, hogy ez he
gyi vidék s épen az Alpok déli lejtőségén fekszik,hol különben igen:
bő esőzések járnak.
r

1

Gries, Bozen mellett, Meran, Arco, Riva a Garda-tó éjszaki.
partján s déli Tirol némely más helyei a tartósan derült ég és
egyenletes hőmérsék miatt télen kedvelt éghajlati gyógyhelyek, mi
vel a heves, hideg szelektől védve vannak. Az Isonzó alsó völgye
szintén nagyon kedvező éghajlatnak örvend, sőt ott a tenger közel
sége a telet még enyhébbé teszi.
A január közepes hőmérséklete Bozenben 0°.i, Meranban 0°.e .
Roveredóban 0°.3, Rivában 2°.7, Goriziában 3°.i ; a júliusé ugyan
azokon a helyeken 2 2 ° . 9 , 21°.e, 2 2 ° . 9 , 2 3 ° . 2 , 2 2 ° . 8 ; az évi közép •
12°.o, 1 1 ° . 7 , 12°.i, 13°.o, 1 2 ° . 6 , Goriziában csak az a baj, hogy eső
mennyisége, kivált tavaszszal és őszszel, igen nagy, az egész- évi;
mennyiség 1640 milliméter. Az Ets völgyében a Meran és Bozen
között 7 0 0 — 7 5 0 , Roveredóban 970, Rivában 1150 milliméter az.
évi csapadék.
r

Bécsben a hőmérséklet körülbelől olyan, mint Budapesten, a
leghidegebb hónap — 1 ° . 6 , a legmelegebb 20°.o, az évi közép 9P.74,
a tavaszi hónapok középmérséklete 9 ° . 6 7 , a nyári hónapoké 1 9 ° , 5 2 .
Bécsben átlag vévé a juharfa és fejér nyírfa april 11., a köszméte 12.,.
az őszi baraczk 15., a cseresznye és ribiszke 17., a kökény 19., aszamócza és meggy 19., a vadalma és szilva 24., az almafa 28-kán virág
zanak. Ha ezen növények virágzási idejét a kölönböző vidékeken vizs
gáljuk,, megtudjuk, hogy hány nappal áll be korábban vagy későbben
a tavasz az egyes vidékeken. Ezt vizsgálva,, úgy találjuk, hogy a
monarchiába a tavasz legelőbb D-ről, de később egyszersmind K-ről'

vonul be s előbb a lapályokat hódítja meg egymásután, majd lassan
kint a hegyekre is felkapaszkodik. Triesztbe 24, Goriziába 21, Ro
veredóba és Rivába 14, Bozenbe 18, Meranba 12, Oraviczába 12,
nappal köszönt be korábban a tavasz, mint Bécsbe és Budapestre.
Az Alpoknak legmagasabban fekvő lakott völgyeibe, 1 6 0 0 —
1800 m. magasságban, csak lassan kapaszkodik fel másfél hónappal
későbben mint Bécsben ; s akkor már Sz.-Péterváráig is eljutott.
Az évenkinti esőmennyiség a monarchia egyes vidékei szerint
nagyon különböző. Az Alpok vidékein legkevesebb a csapadék a
belső völgyekben, nevezetesen az Inn középső völgyében, legtöbb
pedig a külső völgyekben és hegyoldalokon, melyeket a tenger felől
jövő esőhozó szelek legelőbb érnek. Az éjszaki Mészkő-Alpokban
is bő esők járnak. Salzburgban 116, Aussee városban 147, Ischl
ben 163, Bregenzben 155 centim, az évi csapadék. Krajna alsó vi
dékein 1 1 0 — 1 5 0 centim., a Juli Alpok lejtőin még több, Goricziában és Idriában 165, Pontebbában 187, Raiblban 218 cm.
Általában véve legtöbb eső a nyári hónapokban szokott esni,
de a déli Alpok vidékein, a Dráva vonalától D-re Krajnában, az
Adria éjszaki partjain a nyári hónapok szárazak s legtöbb csapadék
az őszre esik. A déli vidékek több esőben részesülnek mint az éjszakiak, mindazonáltal a borús és esős napok száma amott sokkal
kisebb mint emitt. Havazástól egészen mentes vidéke Ausztriának
nincsen, de míg Triestnek alig 6 havas napja van, addig Krajnában
26, Karintiában és Ausztriában 35, éjszaki Tirolban 36 havas na
pot számíthatunk egy-egy évben. Ez természetesen a lapályokra és
völgyekre szól, mert a magasabb vidékeken minden hónapban lehet
havazás.
Hegyes vidékeken általában a csapadékok bővebbek és gyakoriabbak, mint a szomszédos lapály okon; kivált tavasz szal és nyá
ron a hegyekben mindig sok helyi eső és zivatar jár, csak őszszel
szokott állandóbb idő lenni. A lapályokon, már jókora távolságon
kezdve, a szerint nő az esőmennyiség, amint a hegyek felé közele
dünk. Magában a hegységben aztán a tenger feletti magasság ará
nyában növekedik, csakhogy nagyon szabálytalan, a helyi körülmé
nyektől függő módon. A hegyvidékek a szomszédos síkságok nagy
esőgyüjtői s egyúttal eső-tárházai ; elvonják a légáramlatok nyir
kosságát, melyet ezek a nyílt síkságoktól megtagadtak, sőt a nyár
hevében magok is támasztanak légáramlatokat, melyek a vízgőzt a
magasba viszik, hol felhővé és esővé sűríttetnek. Az erdős hegyol
daluk aztán meggyüjtik ölükben az eső- és hóvizet s lassankint

leszivárogtatják a mélyebb földrétegekig. Ámde a hol az ember
megzavarja a természet ez összhangját s letarolja az erdőket a me
redek hegyek lejtőiről, mint fájdalom, az Alpok sok vidékén történt,
ott aztán pusztító vízomlásokat teremt magának, holott az előbb
egyenletes vízkészlet elapad. A felhők kiöntik víztartalmokat a he
gyek fölé csak úgy, mint ezelőtt, ezt az ember meg nem változtat
hatja, de a hegység vízgyűjtő természetét megsemmisítheti vagy
ellenkezővé változtathatja. A magas hegyekben csak bizonyos ma
gasságig nő az évi csapadék, feljebb aztán nem nő többé, hanem
apad. Az Alpokban az eső és hó arányos növekvésének felső határa
aligha a 2000 m. magasságot meghaladja.
A magas hegylánczok az általános légáramlatokat bizonyos
tulajdonságaiktól részint megfosztják, részint más tulajdonságokat
adnak nekik. Ha nedves szél fúj valamely magas hegyláncz felé, ez
arra kényszeríti a felhőt, hogy vízgőz-tartalmát azon a hegyoldalon
ontsa ki, a melyen föl kell szállania ; ilyenkor a hegyláncz másik
oldalán ugyanaz a légáramlat száraz s az ég kék marad. Onnan
van, hogy a hegyek felé áramló szél mindenütt nedves és felhőt
hozó, a hegyek felől fúvó szél pedig száraz és szép időt hoz ; tehát
a déli és délkeleti szelek az Alpok déli oldalán esőt hoznak, míg
az éjszaki oldalukon melegek és szárazak. Némely hegységi völ
gyekben a hegyek felől fúvó szelek fölötte szárazak s egyszersmind
nagyon melegek ; ilyenek a »föhn« és sirokkó. Ezek a szelek nem
messziről hozzák melegöket és szárazságukat, hanem csak a he
gyekről való alászállásuk közben nyerik azt ; a gyorsan alászálló
levegő minden 100 méternyi leszállás közben egy-egy fokkal meleg
szik föl, tehát a völgyben nagy fölmelegedést okoz, s mivel nem
vehet föl oly gyorsan elegendő nedvességet, aránylag száraz ma
rad. Hogy a főhn nem a Zaharától kapja szárazságát és melegsé
gét, mint azelőtt hitték, már abból is kitűnik, hogy az Alpok déli
oldalán többnyire esős, hűvös idő van, mikor az éjszaki oldalon a
főhn uralkodik, s hogy a déli oldalon is van száraz, meleg főhn,
mely E. felől fúj alá,
VII.
Az alpi tartományok népessége. A lakosok foglalkozása.

Az alpi tartományok népessége származásra és nyelvre nézve
nagyon kevert és különböző ; a magas hegység völgyeiben már a tör
ténelem előtti időben kelta és másféle népségek tanyáztak, ivadé-

kaik' nem enyésztek el végképen, hanem kisebb-nagyobb részben
összevegyülének az utóbb betelepült jövevényekkel. A rómaiak ural
kodása alatt* a havasi népségek elrómaiasodtak, s a »ladin« vagyis
» romanes « nyelvjárások sokáig fentarták magukat, kivált Tirolban.
K-ről szláv, Ny-ról német népségek nyomúlának eló' s lassankint
mind jobban összeszoríták a ladin nyelvjárások terűletét, mostaná*ban már csak néhány félreeső völgyben, a Gardenai vagyis Grödeni
az Ennebergi és Badiai völgyekben élnek ladinúl beszélő emberek.
A ladinok, azok is, a kik már németül beszélnek, különböznek mind
a németektől, mind az olaszoktól, arezvonásaikfinomabbak,terme^
tök tetszetősebb mint német szomszédjaiké, oly barnák, mint az:
olaszok, de szemök nem oly szikrázó, mint ezeké, szakálluk sem
igen nő.
r

Tirol belső vidékein a ladin elem hátrált a német elől, ámde
az olasz elem D-ről előnyomulva, új meg új hóditásokat tesz a neh
met rovására. Trieszt kerületében a X I I I . században, sőt még a
reformatio után, az azon városban tartott egyházi zsinat idejében is
németség uralkodott, még a X V I I I . század végén az olasz és német
nyelv határvonala Hoveredo vásosán ment keresztül. Most egyes
olasz családok már Meranon túlig, Brixenig nyomultak elő, s Bot
zen szélességétől D-re az Ets völgyében és a keleti meg nyugati
mellék-völgyekben csaknem kizárólag az olasz uralkodik.
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Az Alpok keleti vidékein a németség és szlávság között folyik
a küzdelem már századok óta. Hajdan a szlávok a Dráva forrás*
vidékéig, sőt az Inn völgyéig terjeszkedtek vala, de a I X . századtól
fogva lassankint hátráltak vagy beleolvadtak az előrenyomuló né
metségbe. Mostanában Krajnát túlnyomóan a déli szlávok vagyis
szlovénok népesítik, Karintiában és Stájerországban pedig a német
és szlovén nyelv határvonalát Pontebbától K-re körülbelöl a Karavankák, Bacher és Poszruk hegységek főgerinczei jelölik meg. A
hegyes vidéken s a falusi lakosok között több helyen a szlávság
gyarapodik, de a lapályokon s a városokban többnyire a németség
túlnyomó, még Krajnában is.
A zsidóknak az Alpok tartományaiban 1848 előtt nem volfc,
szabad letelepedniük, onnan van, hogy Felső-Ausztriában, Salz
burgban, Tirolban még most is aránylag nagyon kevés zsidó van.
A németek tehát Vorarlbergben, éjszaki és közép Tirolban,
Salzburgban, Felső-és Alsó-Ausztriában, Felső- és Közép-Stájer
országban, Felső-Karintiában tömegesen, egyebütt pedig szigetsze
rűen és szórványosan laknak. Azok, a kik a magas hegyeket és ha-

vasi völgyeket népesítik, sok tekintetben különböznek a nagy és
széles völgyek meg lapályok lakosaitól.
A legmagasabb vidékek, a havasok lakosai szétszórtan élnek,
házaik gyakran nagyon távol esnek egymástól, összefüggő helységek
csak az alsóbb vidékeken, a völgyek fenekén vannak. A havasokon
mind a lakóházak, mind a gazdasági épületek nagyobbára fából
vannak összetákolva, a messzire kiugró tető nagy zsindelyekkel
vagy deszkákkal van fedve, súlyos kövekkel megrakva, nehogy a szél
elvigye. Külön konyhát s a lakószobákban cserépkályhát csak a va
gyonosabb parasztok házaiban találunk. A lapályokon és nagyobb
helységekben az eredeti parasztházat már díszesebb, kőből épített,
cseréppel fedett, gyakran emeletes házak váltották fel. Ott a lakó
házakhoz több melléképület is jár, külön istállók, csűrök, szinek,
kamarák, hambárok, faraktárak. Tirolban, Salzburgban, Karintiában, Krajnában gyakran a mezőkön fából épített szellős színek
vannak elszórva (Harfen), ezekben szárítják a gabonát és csak az
után hordják be a csűrökbe (Stadl), a hol kicsépelik.
A havasi szállások (Almhűtte), a melyekben csak nyáron lak
nak, nagyon egyszerűek és többnyire nagyon szegényesek és piszko
sak. Fából vannak összetákolva, tetőjök majdnem lapos. Tirolban a
fedél alatt többnyire csak egy helyiség van, a közepén van a tűzhely,
a mennyezetről egy lánczon nagy üst függ, mely a sajtkészítésre
szolgál ; a bútorzat néhány durva lóczából, faszékből s egy asztalból
áll ; a padlásra létrán mennek föl, ott a szénát és sajtot tartják,
gyakran hálnak is a padláson. Stájerországban és Salzburgban a
főhelyiségen kivűl kis mellékhelyiség is szokott lenni, mely hálószo
bául szolgál. A szálláshoz csatlakozik az istálló, melyet gyakran
csak deszkafal választ el a lakóhelytől. Tirolban és Salzburgban
rendesen férfiak, a keleti tartományokban pedig nők vannak a ha
vasi szállásokon.
A hegyi lakosok szálas, izmos, egészséges emberek, nem épen
bájos teremtések, a nők is hamar elhervadnak a nehéz munka miatt.
Legszebb emberek Tirol némely vidékein találhatók, a Ziller völgy
ben, Meran környékén. Szellemi műveltség tekintetében nem igen
tűnnek ki a havasi parasztok, kivált a tiroliak közöl aránylag keve
sen részesültek iskolai oktatásban. Csak néhány évtized óta fordí
tanak a hatóságok nagyobb gondot a népoktatásra. De a magas
hegyeken szétszórt lakások gyermekei alig látogathatják rendesen
az iskolát, mikor télben gyakran teljesen járhatatlanok a havasi ös
vények. Azonban jóllehet a havasi parasztok gyakran olvasni, írni
HUNFALVY : E G Y E T . FÜLDRAJZ.
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nem tudnak,/általában mégis értelmes, világos józaneszű emberek, a
kik sokszor elmésebbek, ügyesebbek mint az otromba paraszt, a ki
lapályon lakik, bár iskolába járt.
Az elemekkel való gyakori küzdelem, a környező természet
nagyszerűsége, a vadászat és más vállalataik veszedelmessége, a
tiszta friss hegyi levegő, melyet szívnak, az egyszerű életmód megedzi testöket, élesíti érzékeiket, fejleszti lelki tehetségeiket. Az
élet, a mindennapi tapasztalat az ő iskolájok, mely elmésségöket és
leleményességöket kifejti. E dicséretes tulajdonságaikhoz hozzájá
rulnak a ragaszkodás hegyes hazájokhoz, a szabadság, és független
ség érzete. Kivált a tiroliak nagyon büszkék és önérzetesek, erősen
ragaszkodnak jogaikhoz és kiváltságaikhoz, vitéz és bátor katonák,
istenen kivűl csak császárjuknak engedelmeskednek.
A havasi lakosok általában jószivű, becsületes emberek, sza
vatartók, korántsem oly furfangosak és ravaszok, mint a sikságok
és városok lakosai ; nagyon vallásosak, minden falu büszke a diszes
templomra, magas toronyra és nagy harangra. A nép benső vallá
sosságáról a sok kápolna,kereszt s más vallási jelkép is tanúskodik,
melyek úton-útfélen, a hegygerinczeken és sziklafokokon láthatók.
Szeretik a társas-mulatságokat, a tánczot és dalt, ünnepeken messze
vidékről gyűlnek össze a falusi korcsmába, vagy egyik-másik havasi
tanya udvarába. Oltözetök vidékenkint különbözik, majdnem min
den völgyben más a népviselet ; mindazonáltal a férfiak többnyire
térdig érő, szűk nadrágot bőrből vagy posztóból, fehér vagy tarka
harisnyát és bakancsot viselnek, derekukat széles tüsző szorítja
össze, benne van a zsebkendő, dohányzacskó, pipa, stb., az öltözetet
kiegészíti veres, kék vagy zöld mellény, rövid ujjas és széles kari
májú, gyakran hegyes tetejű nemezkalap, melyet fajdtoll vagy zer
geszakáll ékesit. Télben meg hosszú durva posztóból való köpenyeget
vagy bundát vesznek magokra. A nők rendesen rövid karton fűzőt,
nagyon redős, rövid szoknyát zöld, barna vagy veres posztóból, kék
vászonból való kötényt, hosszú gyapjú-harisnyát, topánkát, és széles
karimájú kalapot viselnek. Általában a tarka, világos szineket
szeretik.
Sok vidéken igen gyakori a golyva, mind a férfiaknál, mind a
nőknél, sőt némely völgyben alig van felserdült ember, a ki e rút
kinövéstől ment volna. Egyes keskeny és mély völgyekben, melye
ket a szegélyező magas és meredek hegyfalak miatt a szelek át nem
járhatnak s melyekbe a napsugár is alig hathat, nagyon gyakoriak
a hülyék, talyokások és bambák, a testi lelki nyomorékok. (Texen,

'Cretinen, Troddeln), a süketnémák, a tökéletes buták, s mikor eze.ket a nyavalyás teremtéseket még a golyva is elrútítja, akkor való
ságos undort gerjesztenek. Legtöbb efféle nyomorék a Palten
völgyében Stájerországban s a felső Ennsz völgyében fordul elő, ott
a férfilakosságnak alig 12—15°/ -ka alkalmas a katonáskodásra. A
nép jószívű, részvéttel, sőt némi tisztelettel viseltetik a szegény nyo
morékok iránt, »az isteni gondviselés sújtotta őket, hogy lakoljanak
szüléik és rokonaik bűneiért. «
!
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Fődolog a havasokon az állattenyésztés, nemcsak szarvasmar
hát, hanem kecskét, juhot és sertést is tenyésztenek. Június közepén
kihajtják a barmot az előhavasokra, melyek 1400—1600 m. magas
ságban fekszenek, július közepén a magasabb, augusztus végén
megint az alsó vidékekre mennek és Sz. Mihály napja táján haza
vonulnak. Tirolban az ősi szokásokhoz ragaszkodnak, a havasi le
gelők javítására kevés gondot fordítanak, csak az erdő irtása által
szaporítják a legelőket, azért a marhatenyésztés s a tejgazdaság ott
roszabb karban van, mint Vorarlbergben, Felső-Ausztriában, Stájer• országban, Karintiában. Az Inn és Ets völgyeiben, továbbá a két
Ausztriában, Stájerországban és Karintiában terjedelmes kaszálók
vannak, s a rétmivelésre sok gondot fordítanak, néhol évenkint há
romszor, négyszer is kaszálnak, úgy hogy a jó rétek ára nagyobb,
mint a szántóké.
A havasokon kevés a szántóföld s az is nagyon kavicsos,
gyakran meredek hegyoldalakon vannak a kis szántóföldek elszórva,
:hova szekérrel fel nem lehet menni, s a trágyát és termőföldet ko
sárban háton kell felczipelni. S mikor nagy keservesen elkészítették
és bevetették a földet, gyakran megesik, hogy a jégeső elveri vagy
nagy zápor elmossa a vetést, néha hó- vagy kőomlás teljesen meg
semmisíti a szántóföldet. A magashegyi szántókat rendesen csak
egy vagy két éven át mívelik, azután három évig ugarnak, kaszáló
nak hagyják. A-termékeny völgyekben és lapályokon a váltógazda
ság divatozik. "A hegyeken rozsot, zabot és borsót, a lapályokon a
rozson kivűl búzát, árpát, tengerit stb. termesztenek.
Déli Tirolban, Alsó-Ail92triában, Stájerországban a szőlőmí
velés is el van terjedve, Tirolban sok bor terem, de az nem tartós,
legjobb bort Botzen, Terlán, Tramina és Isera környékein szűrnek.
De sokkal jelesebbek^ az alsó-ausztriai és stájerországi borok,
melyek Gumpoldskirchen, Baden, Vösläu,Klosterneuburg, Grinzing,
Nussdoïf, Radkersburg és Luttenberg környékein teremnek. A
;phylldyera már Ausztriában is pusztítja a szőlőket.

A gyümölcstermesztés nagy lendületet vett, a silányabb gyü
mölcsből italt készítenek, nevezetesen Vorarlbergben és FelsőAusztriában. 'Kivált Stájerországban és Tirolban jeles almát ter
mesztenek. Déli Tirolban az őszi baraczk, gesztenye-, narancs ésczitrom is díszlenek.
Az erdőt különösen Tirolban kíméletlenül irtogatták, de a
többi tartományokban is csak a legújabb időben kezdik a józan
erdei gazdaság elveit alkalmazni. A hegyi lakosok majdnem kivétel'
nélkül szenvedélyes vadászok, kíméletlenül lelőnek mindent, a mi*
útjokban kerül. A vadak tehát nagyon megfogytak, a kőszáli
kecske ), a hiúz és farkas egészen eltűntek, a zerge is már ritka,,
medvét csak a G-raubündennel határos erdőkben lehet még találni.
A madarak is megfogytak.
x

A hegyi lakosoknak sokféle mellékfoglalkozások is nyújtanak,
keresetet, az egyes vidékeken más-más mesterségeket űznek s mint
házalók, kőmivesek, kőfaragók, asztalosok, lakatosok, kovácsok, stb.,
vagy mint egyszerű napszámosok és munkások messze vidékeket;
bejárnak s azután a szerzett keresménynyel visszatérnek szülőhe
lyökre. A házi ipar azonban majdnem mindenütt hanyatlott. A.
Grödeni völgy ladin lakosai azelőtt sokféle faárukat készítettek,
vala, de a szép erdők elpusztultak s az idegen verseny annyira le
nyomta az árakat, ugy, hogy most a faiparral való foglalkozás
csak igen sovány keresetet nyújt nekik. Az erdőt és földet néhány
vagyonos ember bírja, s ezektől függnek a szegény zsellérek és mun
kások. Az Ampezzói völgyben néhány év óta a fafaragás, famozaik.
és filigrán készítése gyarapodott.
A bányászat Tirolban hajdan virágzott, most egészen pang,,
még csak némi rezet és vasat állítanak elő. Az arany- és ezüstbá
nyászat a többi tartományokban is jóformán megszűnt, a rézbányászat
is csökkent, annál inkább növekedett a vasércz- és szénbányászat.
A legnagyobb vasércz-bányák éjszaki Stájerországban és FelsőAusztriában vannak. Karintiában is vannak jelentős vasbányák..
Szénbányák, Tirol és Vorarlberg kivételével, minden tartományban
vannak ; számosak kivált Stájerországban, s a két Ausztriában.
Karintiában az ólom és czinkbányák is jelentősek. Konyhasót Hall:
Tirolban, tovább Salzburg és Felső-Ausztria szolgáltatnak.
A fémgyártás, a vas- és aczélárúk, a sokféle gépek, szállító •
') Legujabb időben némely urak, kik a vadászatot kedvelik, Salzburg
ban ismét meghonosíták a kőszáli kecskét.

-eszközök, fegyverek, szerszámok gyártása leginkább Stájerországban
s a két Auszriában virágzik. A legnagyobb vas- és aczélgyárak MariaZell, Steyer környékein s a Bécsi erdőben vannak. A legtöbb iparág
Alsó-Ausztriában s különösen Bécsben és elővárosaiban virágzik,
különösen a díszárúk, a bőrárúk, a keztyűk, a ruhák, czipők, a hang
szerek gyártása nagyon emelkedett. Az üveggyártás leginkább
Felső-Ausztriában és Stájerországban, Tirolban hajdan a bőrgyár
tás és keztyükészit és virágzott, most majdnem egészen felhagytak vele,
déli Tirolban a selyemgyártás is csaknem teljesen megszűnt. Vorarl
bergben a pamutfonás, szövés és festés foglalja el az első helyet.
Az alpi tartományok lakosai nemzetiség tekintetében követ
kezőleg oszlanak el :
' Tisztán német tartományok :
Alsó-Ausztria

németek

.

2.100,000

Telső-Ausztria .

748,000

•Salzburg.

159,000

Vorarlberg

.

szlávok

románok

67.000 csehek
4.000

'1000

»
1500

101,000

'Túlnyomóan német tartományok :
Karintia .

242.000

102,000 szlovén

Stájerország

795,000

391,000

,

432,000

1.000

Összesen

4.577,000

Tirol

»

565,000

361,000 olasz
363,500

VIII.
A Kai'sztvidék, éghajlata és lakosai.

A Triglav -és Grintouz az ausztriai Alpok délkeleti védbás*tyái, ezekről D-re és DK-re a Karszt kezdődik, mely Krajna és
Friaul legnagyobb részét és Isztriát elfoglalja s a Trieszti és Fiu
mei öblök környékeiről DK-re a Balkáni félszigetre vonulván, az
Alpokat a Balkáni hegységekkel kapcsolja össze. Mint éktelen
csontváz, mely az egykor élő testnek ruházatától és húsától meg
fosztatott, úgy terűi el a Karszt, nagyobbára megfosztva hajdani
mezétől és televény takar ójától. Leginkább triász-, krétaféle és
nummulit-mészkövekből áll, melyekhez alárendelten homokkő járul.
Lejtős fensík, mely össze-vissza van szaggatva, hasadozva, meg
tépve. Belsejében számtalan hasadék, üreg, barlang van, felszinén
várromhoz hasonló sziklaormok kerek és hosszúkás mélyedésekkel
váltakoznak ; nincsenek ott sem rendes hegygerinczek, sem szabá-

lyosaii kifejlődött völgyek. ) Az emelkedések széles ripacsos sziklahátak vagy ábrándos szabású sziklatetők, a völgyek tölcsér- vagyteknőalakú mélyedések (dolinák). Megdöbbentő a szürkés szikla
halmazok és kőmezők látása, rémítő a romboló bora zúgása, mikor
üvöltve végig nyargal a szomorú vidéken, mindazonáltal a Karszt
nak is meg vannak az ő bájai és szépségei ; ott vannak a csodálatos^
földalatti üregek, a nagyszerű cseppkőves barlangok, a búvó pata
kok, a kőfalakkal övezett zöldelő katlanok és teknők, melyek olya
nok, mint a Zahara oázai. S mikor csendes, nyári estén a Nap w
Yelenczei és Trienti Alpok ormai mögül sugarait rézsut a fensíkralöveli, akkor a Karszt szende lángba borúi, meleg színezet, rózsás
és violás csillám ömlik el rajta.
1
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A nagy fönsík több fokozattal, lejtősödik a tenger félé; az éj
szaki legmagasabb fokozatot széles,. DK-re hosszan elnyúló szikla
hátak képezik, melyek nagyobbára még erdővel vannak fedve. E
fokozatnak főtagjai a Tarnovani és Birnbaumi erdők. A Tarnovani
erdő a felső Isonzó völgyétől DK-re terjed; déli pereme a Wippach,..
éjszaki pereme az Idria völgyeire lejtősödik; legnagyobb magas
lata & Merszavecz (1406 m.). Keleti oldalához a Birnbaumi erdőcsatlakozik, mely az Idria völgyétől szintén DK-re terjed mint me
redek peremű, lapos sziklahát, déli oldalán azon mélyedés hatá
rolja, melyben Adelsberg helység van s a Poik vize folyik; egyik,
déli nyúlványát, mely Adelsberg és Wippach között terjed el, a.
kopasz Nanosz (1299 m.) koronázza, mely a sziklahátnak legmaga
sabb emelkedése. Délkeleti folytatása a 'PiuTca-Planina, mely a.
Zirknitz és a Poik medenczéi között terjed el s onnan DK-re a
Kulpa forrásvidékéig vonul; legnagyobb emelkedése a Javornik
(1266 m.) Adelsbergtől DK-re. A Piuka-Planinától DK-re Krajna,.
Eiume és Ogulin vmegye határához közel az ausztriai Karsztnakr
legmagasabb hegye, a Krajnai Hóhegy (1796 m.) mered föl.
A Zirknitzi medenczétől K-re Krajna keleti vidékeit alacso
nyabb földhullámok foglalják el, melyek a Kulpa és Száva között
nagyobbára ENy-ról DK-re vonulnak. Köztük számos apró völgy
és medencze nyílik, a sok helység többnyire ezeket foglalta el. Leg
nagyobb a Gurk völgye, mely nagy kanyargásokkal K-re a Száva'
felé nyílik. Az alsó Gurk völgyének déli oldalát az Uszkóki hegységszegélyezi, mely Krajna határán DNy-ról EK-re vonul. A Gurk.
]

) A horvát Karsztról lásd: Egyetemes földrajz II. köt. 384. s köv. 1...

a dalmát Karsztról pedig I. köt. 57. s k. 1.

forrásainál a Zirnitz a legmagasabb sziklahát, Gottschee medenczéjének keleti oldalát a Horn erdő szegélyezi.
A déli fokozat egészben véve alacsonyabb, mint az éjszaki ;
ez az igazi kopár és meztelen Karszt. A Wippach völgyétől D-re
terjed el s a Trieszti öblöt szegélyezi. Pereme, az Opcsina (394
m.), oly nagy meredekséggel hanyatlik Trieszt felé, hogy a vasutat
nem lehetett egyenes vonalban épiteni, hanem jó darabig a párká
nyon Ny. felé kellett vinni s azután Nabrezina felől köz vetetlenül a
tenger partján épitették Triesztig. Magán a sziklás fönsíkon ke
resztül Opcsina és Szeszana falvak érintésével, K-re halad a vasút
egészen Sz. Péterig, csak azután fordul E-ra a Poik völgyében.
Trieszt vidékéről azon fönsík vonul DK-re a Fiumei öböl felé,
melyet Csicsi földnek (Tschitschenboden) neveznek. Ez Isztria fél
sziget éjszaki párkánya; egyes sziklagerinczek által elválasztott
hármas fokozattal lejtősödik a tenger felé ; délnyugati szélén, a pe
remén a Szlounik (1024 m.) emelkedik Muggiától DK-re. Jóval
magasabbak a délkeleti széléhez csatlakozó hegyek, melyek nagy
meredekséggel hanyatlanak a Quarnerói öböl felé, t. i. a Planik
(1268 m.) s a még magasabb Monte Maggiore (1349 m.). Odább
D-re a Farasina-csatorna partján emelkedik a Monte Sissol (832
m.), ez már sokkal alacsonyabb. A Quarnerói öbölnek ama hegyes
párkánya felől Isztria félsziget Ny. felé mindinkább lelaposul, s
nyugati és déli vidékei egészen lapályosak. Ellenben a hozzája csat
lakozó szigetek hegyesek, ENy-ról DK-re hosszan nyúlnak, rajtuk
is a karsztjelleg mutatkozik.
Mindenféle nagyságú hasadékok, töbörök, ravaszlyukak, üre
gek és barlangok jellemzik a Karsztot, az eső vize s a folyók is a
hasadékokban és repedésekben eltűnnek s azután ismét más helyen
mint bő források és patakok kifakadnak. Száraz sziklalaposok és
nedves mocsáros mélyedések váltakoznak. A folyók gyakran nagy
utat tesznek a földalatti folyosókban és barlangokban. Magában
Krajnában vagy 60 kisebb-nagyobb üreget és barlangot ismernek,
melyeket a folyóvizek kivájtak. Leghíresebb és legnagyobb az Adelsbergi (Posztoina) barlang ; ez körülbelől félórányira a m.-várostól
a kavicscsal és sziklatuskókkal behintett Szovics hegy nyugati olda
lán . van. Ott tátong egy bolthajtásos mély nyílás, ebbe omlik nagy
zajjal a Poik vagyis Piuka, mely D-ről E-ra folyván, a zöldelő
völgyteknőt öntözi, azután a barlang fenekén folytatja útját. Csóna
kon vagy 800 méternyire lehet követni a földalatti folyót, mely alább
nagy vizesésekkel rohan tovább. A barlang bejárása a folyó besza-

kadása közelében, kissé magasabban van. Eleje majdnem egyenes
folyosót képez, azután magas és széles csarnokok és szűk járatok
váltakoznak, oldalfalait, talaját és mennyezetét szebbnél szebb
cseppkövek ékesítik. Legszebb szakasza- a roppant nagy csarnok,
melyben a sok oszloptöredékkel borított Kalváriahegy domborodik.
Adelsbergtől E-ra egy órányira a Fekete vagyis Magdolna
barlang van, fenekén egy folyó zajong, mely a Poik folytatása ; közel
hozzá E. felé a Poik-barlang fekszik, melybe egy kürtőszerű nagy
nyilason felülről lehet betekinteni, nagy csarnokát szintén szép
cseppkövek diszesítik. Odább ENy-ra Adelsbergtől Lueg vagyis
Predjama falu közelében más barlangok vannak, az egyik az Unzbarlang, ebből ömlik ki a Poik, mely egy más barlangos patakkal
egyesülvén, ezentúl Unznak neveztetik. Planina közelében megint
elbúvik az Unz s azután csak Felső-Lajbach közelében fakad ki
néhány hatalmas forrásból. Alsó szakasza tehát a Lajbach, mely
mint hajózható folyó, a Szávába ömlik.
A krajnai Hóhegy aljában eredő Béka ENy-ra kanyarodik,
többször elbuvik s kisebb-nagyobb barlangokban folytatja útját,
utoljára Trebics közelében omlik egy sziklanyílásba, azután mint
jókora folyó, a felszínre kerülvén, Trieszttől DNy-ra Duino mellett
szakad a tengerbe, alsó szakasza a Timavo. Jókora barlang Trieszt
től K-re Carniale falu mellett is van.
A Temenitz kétszer búvik el s végre mint Precsna, a G-urkba
ömlik. Kisebb búvópatakok Reifnitz és Gottschee medenczéiben is
vannak. Híres a felváltva dagadó és apadó Zirknitzi tó, melynek
medenczéjét hasadékos és ábrándos alakú hegyek övezik, déli olda
lán a Jávornik, éjszaki oldalán a Szlivnicza emelkednek. A medencze feneke és oldalai át vannak lyukasztva mindenféle hasadékok
kal, melyek a vizet elnyelik. Esős időben a víz hirtelen el nem tűn
hetvén, áradni kezd, a tó növekedik s lassankint betölti a medencze
nagy részét, száraz időben a víz apad s a tó összezsugorodik. A
tó vize földalatti csatornákban folyik le s két patakot képez, me
lyek a Laibachba ömlenek. Most lecsapolási csatornában az áradó
vizet gőzszivattyúval is lecsapolják, s így a medencze legnagyobb
része állandóan mívelhetővé lett. Hajdan a Laibachi lapályt is ily
dagadó és apadó tó foglalta el s az ősi lakosok czölöpépítményék
ben éltek, melyeknek számos maradványait találták. A lapályt szegő
vasút számára magas töltést raktak, az áradások elhárítására le
csapolási csatornákat is ástak.

A z Isonzó a Karsztvidék nyugati szélén folyik D. felé a ten
gerbe, zegzugos medrét csak a történelmi időben képezte ki.
A z éghajlat a sziklás magaslatokon zord, a mélyedésekben
s a tenger partjain pedig meleg. Legkellemetesebb az Isonzó völ
gyében, kivált Gorizia vidékén. Legtöbb csapadék őszszel esik. Ural
kodó a bóra sirokkó ; a bóra gyakran még Trieszt környékein is
roppant erővel dühßng.
A Karsztvidék egészben véve felette kopár és terméketlen, a
bóra az erdőtlen magaslatokról lesepri a termőföldet, úgy hogy csak
a tölcsér- és kádalakú mélyedésekben mívelhető a föld. Ezekben
hordja össze az eső vize a mész sziklákból kilúgozott televényt s a
lakosok messze vidékről is oda hordják kosarakban a keservesen
összegyűjtött termőföldet és trágyát. A völgy-katlanok szélein gyak
ran még száraz kőfalat is építenek, hogy a vetéseket és ültetéseket
megóvják. Leginkább kukoriczát, tönkölyt, káposztát, tököt termesz
tenek, a déli lejtőkön bort is. Triesztnek és Isztria partvidékeinek,
valamint a szigeteknek már olaszias éghajlatuk van, ott már a grá
nátalma, füge, olaj- és más déli gyümölcsfák díszlenek, sok bort is
termesztenek.
A lakosok túlnyomóan a déli szláv törzshez tartozó szlovének
vagyis vendek, a kik a horvátok legközelebbi rokonai. A partvidé
keken az olaszok vegyülnek a szlovének közé ; a nagyobb városok
ban sok német is lakik.
Krajnában van a monarchia legnagyobb kéneső-bányája, még
pedig Idria városában. Leginkább czinóberérczet találnak ott
melyben 80°/ kéneső van. A kohómű a várostól Ek-re az Idricza
jobb partján fekszik. A partvidék lakosai halászattal, hajózással
hajóépitéssel és kereskedéssel foglalkoznak.
0

IX.
Az egyes koronaországok és nevezetesebb városaik.

1. Alsó-Ausztria az ausztriai főherczegség keleti része, a Duna
völgyében terjed el, a hol a csehorsági hegyek E., az Alpok kiágazásai D. s a kárpátok ki felől találkoznak. A Duna majdnem két
egyenlő részre osztja ; éjszaki felét a Manriliart hegy, déli felét
pedig a Bécsi erdő ismét két-két részre osztja. Ej szaknyugati ne
gyedét erdős hegyek borítják, melyek közül a legmagasabbak az 1000
métert meghaladják,éjszakkeleti negyede nagyobbára lapályos; dél
nyugati negyedét a Duna mentén dombos vidék, odább D-re Ny-ról

K-re csapó homok- és mészkő-hegy sorok foglalják el, melyeken szá
mos folyó *áttört ; a Bécsi erdő egészen a Dunáig ér, keleti oldalán
pedig nagy síkság van, a Bécs-Ujhelyi lapály, melynek folytatása a
Duna éjszaki oldalán a Morva-mezÖ. Az éjszak-déli irányban hoszszan elnyúló síkság a Bécsi medencze. Sokkal kisebb a Kremsi medencze, melynek éjszaki fele a Wagram, déli fele a Tullni lapály.
.Jóllehet a föld nem mindenütt termékeny, mégis Alsó-Ausztria a
legjobban mívelt, legiparosabb és legnépesebb koronaország ; benne
fekszik a birodalom fő- és székvárosa Bécs.
Bécs, mint általában az osztrák főherczegség jelentősebb váro
sai, a Duna jobb oldalán fekszik, épen azon a vidéken, a hol az.
Odera völgyén felfelé s a Morva mentén haladó fő közlekedési út a
Dunát szegi és azután az Alpok keleti elágazásainak szélén tovább*
D-re vonul. Ez tehát ama nagy közlekedési út, mely a keleti tengert
az Adriával kagcsolja össze, Európa legnevezetesebb harántvonala,
mely a Nyugatot és Keletet összekapcsoló Dunád keresztben szegi
Bécsnek e szerint a népforgalomra és kereskedésre nézve nagyon
kedvező földrajzi fekvése van, egyszermind ő a németség keleti előbástyája és sokáig a mívelt Nyugatnak határszéli vára volt a kelettel
szemben. *)
Vindobonát a népvándorlás viharjai eltemették, de mihelyt
Olaszország, illetőleg Velencze és a Duna völgye között a forgalom
megmdúlt, Bécs legott újra föltámadt és már a Babenbergi herczegek alatt jelentős várossá lett. Még gyorsabban azóta kezdett fej
lődni, mióta Ausztria a Habsburgi háznak jutott birtokába. A mo
hácsi vész után Budát a török foglalta el, Bécs ellenben 1529-ben:
és 1683-ban visszaverte a hitetlenek ostromait, és ezáltal nagy dicső
ségre tett szert a keresztény világ szemében. Az uralkodók mindig
nagy kedvezésekben részesítették székvárosukat, mely ekként mind
gyorsabban növekedett és mindinkább szépült. Mostanában Bécs
csakugyan Európa legszebb és legnépesebb városai közé tartozik.
A város nem fekszik közvetlenül az öreg Dunánál, hanem
egy szabályozott mellékága a Dunacsatorna két oldalán terjed ebmely Nuszdorfnál szakad ki s melybe két más kisebb csermelyen
kívül a DNy-ról jövő Wien folyócska ömlik. Ott a D-ről E-ra vonúlő hegysorok fokozatosan letörpülnek és hullámzatos lapályra
mennek át. A város legnagyobb része lapályon fekszik, középpontja,.
*) L. Kohl : Die geographische Lage der Haupstädte Europas ; Az osz
trák-magyar monarchia Írásban es képben, Bécs és Alsó-Ausztria.

Sz. Istvántere l ö o ^ m . magasságban van, déli szélei a dombozatok ol
dalaira is kiterjednek ; a déli pályaudvar tengerfeletti magassága 20O
m. A legmagassabb emelkedések a délnyugati oldalán a Leopoldsberg
(449 m,) és Kahlenberg (542 m.), melyek Nussdorf és Klosterneuburg
között a Dunáig érnek ; a várostól D-re és nagyobb távolságra esnek
a Tafelberg, Hochbrückenberg és Heuberg, a Wien völgye nyugati ol
dalán ; e völgy keleti oldalát más dombsorok szegélyezik, legészakibb'
dombok a város délkeleti oldalán a » Wienerberg« és a, »Lagerberg.«
A város legrégibb része és magva a belváros, mely a Duna
csatorna déli s a Wien folyó nyugati és éjszaki oldalán majdnem
tojásdad alakban terjed el. A z előtt bástyafalakkal, árkokkal és
széles puszta vársíkkal volt három oldalról körülvéve ; e belső erősítmények lerombolását a császár 1858-ban rendelé el s az így nyert
terűletet a városnak ajándékozá. Ezt a területet most gyönyörű,
középületek, paloták és magánházak, meg szép parkok foglalják el;
a keleti oldalon a Városi park, a délnyugatin az Udvari kert és
Népkert; ez a »Ring«, a szép körút, mely a Belvárost három
oldalról veszi körül, a negyedik éjszaki oldalon a Dunacsatorna
kőpartja húzódik el. A z egész város 10kerületre van osztva; a B e l 
városon kivül következők az egyes városrészek: Leopoldstadt és
Brigittenau, melyek a Dunacsatorna éjszaki oldalán terülnek el ;
Landstrasse a Belvárostól Dk-re, az említett csatornától Drre;
Wieden és Margarethen a Belvárostól D-re ; Mariahilf D N - r a
Neubau, Josefstadt és Alsergrund Ny-ra esnek a Belvárostól. R
városrészeket árok, illetőleg vámvonal veszi körül, csak ez választja
el az elővárosoktól, melyek különben Bécscsel már összenőttek. Ily
elővárosok : Simmering, Gaudensdorf, Meidling, Sechshaus, Fünfhaus, Neulerchenfeld, Ottakring, Hernals, Waehring, Döbling stb.
Most az említett vámvonalt is el akarják törölni, illetőleg kijebbtolni, tehát az elővárosokat, melyek különben is a bécsi rendőrség
hatáskörébe esnek, a fővárossal egyesíteni. Magának Bécsnek népes
sége kerek számmal 800,000 lélekre rúg, az elővárosokkal együtt
1885-ben már 1.231,000 lélekre ment.
r

A belső erősítmények eltávolításából nyert és eladott háztel
kekért körülbelől 42 millió ftot kaptak, s ezt az összeget a város
szépítésére fordították ; a Belváros utczáít is szabályozták, sok régi
dísztelen házat leromboltak, a görbe-gírbe szűk utczákat lehetőleg
kiszélesbítették. A Belváros központja Sz. István gyönyörű egyháza
mely a X I I . század óta épült, i nem régen stílszerűen kijavították ;
fődísze a 138 m. magas torony, ezt 1860—64-ben majdnem egészen.
r

újból építették föl. A díszes építményekkel övezett négyszegletű,
aránylag lás tér a legélénkebb forgalomnak központja ; onnan a
»Rothethurmstrasse« É-ra a Dunacsatorna felé, a »Kaenrthnerthorstrasse« pedig D-re visz, a két nagyon élénk útcza majdnem két
egyenlő részre osztja a Belvárost. Ennek déli szélén a császári vár
palota (Hofburg, vagy egyszerűen csak Burg) fekszik, ez különböző
időben épült építmények csoportja, több, emlékszobrokkal ékesített
udvarral, most az egészet nagyszerűbben és fényesebben átalakítják.
A belvárosi egyházak közül, a Sz. István templomán kívül, csak az
Agostonosok és a kapuczinusok egyházait említjük meg, az utóbbiban
a császári család sírboltja van.
A körúton szebbnél-szebb új építményeket találunk ; ott van
nak : az új operaház, a Kaernthnerthorstrasse előtt ; az új muzeumok
az udvari kert közelében; a városháza, a birodalmi tanács nagyszerű,
palotája; az uj udvari színház, melyet 1888. okt. végén nyitottak
meg, (a régi udvari színház a várpalotában volt) ; az egyetemi pa
lota, a császári alapítványi ház a Schottenringen ; az úgynevezett
fogadalmi templom (Votiv Kirche) stb. S e pompás középületek mind
szabad téren fekszenek, kisebb-nagyobb kertekké környékezvék; ko
rántsem szoronganak úgy s nincsenek ugy eldugva, mint a Budapesten
újabb időben rakott középületek. A középületekhez a főherczegek
palotái s más palota szerű magánházak járulnak. A köztereket szép
szoborművek ékesítik, köztük legnagyobbszerű az, melyet 1888 máj.
Mária Terézia tiszteletére, a két múzeum közötti tér közepén
állítottak fel.
Sok díszes középületet- és magánházat a külvárosokban is
találunk, kivált a Leopoldstadt-ban és a Wiedenen ; az előbbiben a
»Praterstrasse« a legszebb útcza; az utóbbiban a Károlytemplom
ós más középületek tűnnek ki. A minden városrészben elszórt ka
szárnyák és más katonai épületek közül csak a nagy arszenált em
lítjük meg, mely a Landstrasse délkeleti szélén, az összekötő vas
pályán túl fekszik ; az sok épületből áll, melyek több nagy udvart
fognak közbe ós együtt nagy négyszöget képeznek.
A tudományos és művészeti intézetek száma s mindenféle;
gyűjteményeiknek gazdagsága igen nagy. Legnevezetesebb intézetek
a már említett tudományegyetemen kívül, melyet nagyon sokan lá
togatnak, a műegyetem , a katonai földrajzi intézet, a Theresianum?
a meterorologiai intézet, a csillagvizsgáló intézet, a geológiai intézet,
a tudományok Akadémiája, a földrajzi társaság, a képző-művészetek
akadémiája, a zeneakadémia, stb. A császári várpalotában szin-

tén gazdag gyűjtemények vannak, nevezetes különösen a könyvtár
és ^kincstár. A Landstrasse délkeleti szélén van a Bervedere nevű
palota, ebben gazdag kép — és szobormű-tárak vannak. A főherczegek és más nagy urak palotáiban is sokféle gyűjtemények varinak
összehalmozva.
A mulató helyek is számosak és fényesek, a vendégfogadók,
kávéházak, étkező termek, stb. A városban levő parkokon és kisebb
kerteken kivül két más nagy séta- és mulató, hely van^ mindkettő a
Dunacsatorna baloldalátí van ; a nagyobbik a »Prater«, mely a
csatorna és öreg Duna között Leopoldstadttól K-re terjed el ; rész
ben még ős rengeteg erdőség ; nyugati részében az 1873-iki kiállí
tás épületei voltak, ezekből a főcsarnokot, az úgynevezett Rotundát,
nagy és magas kupolájával megtartották, állandó kiállításokra hasz
nálják. A másik sétahely az »Augarten«, mely Leopoldstadtól
ENy-ra esik ; odább terjed el a »Brigittenau«, mely most nagyobbára már be van építve. Azelőtt az öreg Duna Bécs mellett nagyon
szabálytalan mederben kóválygott, számos szigetet alkotva. *) Nem
régen a Duna ezen szakaszát szabályozták ; az új, szép hajlású me
dernek szélessége 300 m., azon kivűl bal oldalán még 600 m. széles
ártért készítettek ; a jobb part mentében vaspálya halad el, a bal
partot magas kőtöltés szegélyezi. Az így szabályozott Dunán három
vasúti híd vezet keresztül, Leopoldstadt pedig nyolcz híd által van
összekapcsolva a Belvárossal. Most a város a szabályozott Duna
felé is kezd terjeszkedni, sőt annak balpartján új külváros is támadt,
ne ve Donaustadt, Stadlau és Florisdorf között fekszik.
Nagyszerű mű a Duna szabályozása, ugyancsak költséges
vállalat volt a város ellátása jó ivóvízzel. Az új vízvezeték 1870—
73-ban készült el, hossza 90 kilóm., a Schneeberg aljában fakadó
források, az úgynevezett »Kaiserbrunnen« vizét vezetik a városba ;
utóbb még más források vizét is bevonták a csőhálózatba.
Bécs nemcsak a császárnak és királynak, az uralkodó-család
nak, a külföldi követeknek, a közösügyi minisztereknek, az osztrák
minisztereknek, a legfőbb katonai hatóságoknak stb. székhelye, ha
nem a császárság forgalmának, kereskedésének és iparnak is köz
pontja ; a Dunán kivűl a minden irányba menő vasutak mozdítják
elő a közlekedést. Az iparágak közül a szövőipar, különösen a
selyemipar, a gépek, hang- és műszerek, a sokféle bőr, fém, kaucsuk,
papir, borostyánkő, bronz, stb. árúk, továbbá a kocsik és bútorok
*) A Dunai szigetet Bécs mellett Rudolf trónörökös nagyon érdekesen írta
le a többször idézett munkában.

gyártása honosodott meg ; nagyon jelentős általában az építészeti
>es műipar.
Bécs lakossága nagyon tarka, a monarchia összes nemzetiségei
vannak képviselve, különösen számosak a magyarok és csehek, ezek
féltékenyen őrzik nemzetiségöket, a magyarok inkább simulnak a
németekhez, a kik anagy többséget képezik. A zsidók száma aránylag
igen nagy, körülbelől 100.000-re rúg ; döntő befolyásuk van a bör
zén, a kereskedésben s a hírlapi irodalomban. A bécsi lakosok álta
lában szeretnek mulatni és szórakozni, vasárnapon és ünnepnapon
a távolabbi kirándulási helyeket látogatják, a kávéházak, a sörházak
^és vendéglők mindennap megtelnek. A nagy katonai gyakorlatokat
is sokan nézegetik, azokat Neubautól Ny-ra, a Nyugati pályaudvar
közelében levő nagy térségen, melynek neve »Auf der Schmelz«
szokták tartani.
A legkedveltebb kirándulási helyek a Kahlenberg és Leopolds
berg s a Bécsi erdő több más vidéke, különösen a változatos táj
részletekben bővelkedő cs. k. vadaskert, tavábbá a Kaltenleutgebeni
völgy és Mödiing környékén az úgynevezett Brühl, stb.
Bécsnek általában változatos környéke van, mivelt földek, zöldelő ligetek, erdős pagonyok és regényes völgyek váltakoznak. Kies
helyen, a város tőszomszédságában fekszik Schönbrunn, es. k.
kastély és kert víz-medenczékkel, szökőkúttal, oszlopos csarnokkal,
(Gloriette) egy magaslaton, honnan szép kilátás esik ; mögötte van
Dk. felé Hetzendorf es. k. kéjlak és Hietzing szép kerttel. Mödlingtől Dk-re Laxenburg fekszik ; ez szintén cs. k. kastély, terjedelmes
parkkal, melyen a Schwechat foly keresztül. Szép környéke van
Baden-uék is, (10,000 lak.), mely látogatott fürdőhely hévvizekkel.
Bécstől K-re a Duna jobb oldalán említendő helységek :
Inzersdorf nagy téglagyárakkal; Schwechat nagy sörfőzésekkel;
Petronéll római régiségekkel ; Hainburg dohány- és tűgyárral. A
Lajta folyónál fekszenek : Bruck és Ebenfurt határszéli vasúti állo
mások; Bottendorf nagy pamutgyárral, Bécs-TJjhely (24,000 lak.) a
hajózható csatorna által hasított lapálynak főhelye számos gyárral,
katonai akadémiával (24,000 lak.) Neunkirchen odább DNy-ra
fonógyárakkal ; Gloggnitz a Semmering aljában, Aspang odább Dk.,
az utóbbi nagyon csinos és regényes környéken fekvő városka.
Gumpoldskirchen és Vöslau környékein jó bor
szőlő van Klosterneuburg-nél is, mely Bécstől ENy-ra
fekszik. Yele átellenben a folyó bal oldalán Korneuburg
ÉNy-ra a népesebb Stocker au esik ; a Morva lapályán

terem, sok
a Dunánál
van, ettől
Aspem és

Wagram a Napoleon ellen vívott csatákról híresedtek el ; Gaensern•dorf és Marchegg a vaspályánál fekszenek ; Stillfriednál Ottokár
veretett meg (1278) ; Dürnkrut, Feldsberg, Schönborn a Morvánál
szép várkastélyokkal.
Tulln régi kis város a Duna jobb pártján ; Melk híres bené«lekrendi apátsággal, igen díszes kolostorral és templommá\\Pöchlarn
és Ybbs régi városkák ; St. Pölten a környék legnépesebb városa
püspöki székhely; Waidhofen az Ybbs folyócskánál, környékén
vasgyárak vannak.
Krems, Stein és Dürrenstein a Duna bal oldalán, közel egy
máshoz, az előbbi a legnépesebb és legiparosabb. Horn Zwettél és
a Thaya melletti Waidhofen a Dunától távolabb esnek.
2. Felső-Ausztria vagyis az Enns feletti tartomány, szin
tén a Duna két oldalán terjed el, de legnagyobb része a folyótól
D-re esik. Egészben véve hegyesebb, mint Alsó-Ausztria; a Duna
éjszaki oldalán a Cseherdő ágazatai völgyektől szeldelt fönsíkot
képeznek, a tartomány déli részét pedig az Alpok ágazzak be. Az
éjszaki részben a Felső-Ausztria, Cseh- és Bajorországok határai
nak egybeszögellésénél emelkedő Plöckenstein (1376 m.), a déli rész
ben pedig a Dachstein (3002 m.) a legmagasabb hegyek. Az Alpok
éjszaki nyúlványai és a Duna között dombos lapályok vannak, ott a
legnagyobb magaslatok a Kobernausi erdőben (767 m.) és Hausruckban (802 m.) vannak, az utóbbiban barnaszén-telepeket találtak.
A tartomány fővárosa Linz, kies vidéken, a Duna jobb part
ján fekvő csinos város, jelentős hajózási és vasúti csomópont, püs
pöki székhely ; hajdani erősítményeiből csak a Dunánál levő kőfa
lakat és a Pöstlinbergen való tornyokat hagyták meg ; az utóbbi
egyszersmind búcsújáró hely, honnan szép kilátás esik az Alpokra.
A Duna jobb oldalán Urfahr helység, mintegy Linz-nek egyik kül
városa, DK. felé Klein-München esik, iparos helység, fonógyárak
kal ; a Freinbergen a püspöki seminarium fekszik. Linznek és a
szomszédos helységeknek népessége több mint, 42,000. K-re a Duna
mellett Mauthausen esik, nevezetes gránitbányakkal. Enns kis
város a hasonnevű folyó tokorlatához közel ; mindjárt mellette
Lorch egyik legrégibb helység; St.Florian híres templommal; Kremsmünster benedekrendi apátsággal csillagvizsgáló intézettel; Hall
látogatott fürdőhely, jódforrás ; Steyer az Ennsvölgyi vasipar fő
helye, nagy fegyvergyárral.
Wels, kies lapályon Linztől DNy-ra, a Traun folyónál ; onnan
Lambachon át Gmunden-he és a Salzkammergut szép tavaihoz és

fürdőibe jutunk. Az ottani helységek mind kicsinyek; ilyenek:
Traunkirchen, Langbath és Ebensee, Ischl, Hallstatt, Gösau, Wolf
gang, és Mondsee. Hallstatt a sófőzésnek főhelye, Ischl a legláto
gatottabb fürdőhely, sósfürdő.
Efferding a Dunánál és Ried vasúti csomópont kies lapályokon fekszenek, Schaerding és Braunau az Inn jobb partján. Vöcklabruck a hegyvidék aljában ; Wolf segg környékén barnaszén-bányák
vannak. A Duna éjszaki oldalán legnépesebb helységek Haslach
és Aigen.
3. Salzburg herczegség. Ez Salzburg érsekségből alakíttatott,
melyet 1803-ban világi herczegséggé változtattak és csak 1815-ben
kapcsoltak Ausztriához. Egyik legkisebb koronaország; FelsőAusztria, Tirol, Stájer- és Bajország közé ékelődik; majdnem min
denütt magas hegytömegek borítják, csak éjszaki része lapályosabb ;
középső és déli vidékeit a magas mészkő-hegységek és a MagasTauern hegylánczának éjszaki ágai foglalják el. Főfolyó a Salzach
mely a Pinzgau nevű posványos völgyben K-nek tart, St. Johannnál E-ra fordul ; nagyobb mellékvízei jobbról a Lammer és Alm,,
balról a Salzach.
r

Fővárosa Salzburg, festői fekvéséről híresedett el, közel a bajor
határhoz, a Salzach két partján terjed el, nagyobbára szűk völgye
ben, a meredek Mönchsberg (Baráthegy), Nonnberg (Apáczahegy)
és Kapuzinerberg között ; az utóbbi a folyó jobb oldalán emelkedik.
A Nonnberget a régi vár (Hohensalzburg) koszorúzza. Sok díszes
palota és még több templom ékesíti a várost, ezeket az érsekek
építették, a kik egykor fejedelmi jogokat gyakoroltak. A legszebb
téren Mozart emlékszobra áll. Nyáron sokan látogatják a várost ós
szép környékét, a közel eső Gaisberg-ről messze terjedő kilátás esik;
Ék. felé Kiesheim, D. felé Leopoldskron, Hellbrunn és Anif vár
kastélyok és parkok, K. felé Aigen fekszenek.
Hallein környékén a sófőzések vannak; Golling közelében a
Salzach szorosát (Oefen) és a megerősített Lueg szorost találjuk. —
A Pongau-ban, Werfen erősség, St. Johann és Radstadt városkák
vannak. A Salzach déli mellékvölgyei közül leghíresebb a Gasteini
völgy, melyben Hof-Gastein és Wildbad-Gastein fekszenek (1. a 40.
lapot). A Lungau legnépesebb helysége Tamsweg ; a Pinzgauban
pedig Saalfelden ; továbbá Zell a hasonnevű tónál. Fusch mellett
látogatott fürdő van.
4. Tirol és Vorarlberg. Ez az osztrák császárság legnyugatibb
tartománya. Hajdan a bajor herczegséghez tartozott, utóbb sok külön

grófságra szakadt, melyeket azután a Tirol várában székelő gróf
egyesített, a ki Karintiát és Krajnát is birta. Az utolsó grófnak
örökös leánya, Margit, 1363-ban országát a Habsburgokra hagyta.
Brixen és Trieszt püspökségek csak 1803-ban saecularisáltattak.
Vorarlberg öt grófságból állott, ezeket a Habsburgok vétel utján
szerezték meg. A szívalakú nagy tartomány az Alpok közepett s főövük két oldalán terjed el, rajta mennek keresztül az utak Német
országból Olaszországba ; a Brenner és Reschen-Scheideck hágói
nak vaspályái, mint láttuk az Inn völgyét az Etsével kapcsolják
össze. Három oldalról idegen országok, Német-, Svájcz- és Olasz
ország határolják, de a Dráva völgye (Pusterthal) összekapcsolja a
monarchia többi tartományaival.
Azonkívül Stájerországból Salzburgon át a Gizela-pálya is
visz az Inn völgyébe s ebből tovább Vorarlbergen át a Bodeni tó
hoz. A tartományt minden irányban nagy hegységek ágazzak be,
területének több mint felerésze erdő, letarolt hegyoldal, meztelen
szikla, hó- és jégmező ; leginkább csak a völgyek mívelhetők, legjob
ban a. D. felé nyiló völgyek vannak mívelve és népesítve. A Inn
völgye is népes, s ebben fekszik a tartomány fővárosa Innsbruck,
mely nagyon kies, mindinkább gyarapodó és csinosodó város, tudo
mányegyetemmel, 30,000 lak. A cs. k. várkastély mellet fekvő ud
vari templomban I. Miksa császár, Hofer András és Ferdinánd fő.
herczeg meg feleségének síremlékei nevezetesek. A város környéke
szép és érdekes, ott van Wüten régi premontrei apátság, K. felé
esik Amras vára, az Inn déli oldalán emelkedő hegyekről szép kilá
tást élvezhetünk; az Isel hegy a tiroliak védelméről hiresedett el (1809).
Az Inn völgye mentén Hall a sófőzesről nevezetes ; alább
Schwatz népesebb és iparosabb város; Jenbachnél vasgyárak,
Brixleggnél rézbányák vannak ; Kufstein fölött egy vár van, mely
állami börtönül szolgál. A mellékvölgyekben Kitzbüchel a legnépe
sebb helység. Innsbrucktól Ny-ira az Inn völgyében : Imst, a Lech
völgyében Reutte és Vils említendők.
Innsbrucktól D-re aBrenner-hágónát,holegyfürdőt és póstaházat találunk, Sterzing városkába jutunk, mely a római Vipitenum
helyén fekszik ; alább az erősség következik, melynek neve »Franzens
feste« ; Brixen püspöki székhely szép templommal, az Eisack völgyé
nek főhelye ; odább D-re Klausen városka esik. — A Rienz völgyében
Brunnecken a legnépesebb helység ; Welsberg közelében a Pragsi
fürdő van. A Dráva völgyében Lienz és Innichen, az Olaszország
HUNFALVI :
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felé nyiló völgyekben Cortina d' Ampezzo és Pieve a legnevezetesebb
helységek. Legtöbb helységet az Ets völgyében tolálunk. Ott sora
koznak : Mals, Glums, Sehlanders a Vintschgauban ; alább Meran
következik, a Passer torkolatánál, hajdan Tirol fővárosa volt, most
a gyengélkedőktől látogatott klimatikus gyógyhely, csinos városka,
szép nyaralókkal, környékén több vár van, Tirol vára is ott van. A
Passeir-völgy főhelye St. Leonhard. Az Ulten-völgy torkolatánál
Luna fekszik.
Merantól Dk-re azon a vidéken, hol az Eisack és Sarn egye
sülve, az Ets felé ömlik, Bozen fekszik, jelentős kereskedelmi köz
pont, már Olaszországra emlékeztet ; 11,000 lak. Egyik külvárosa
Grits szép templommal ; Terlan, Kaltem és Tramin határaiban
leles bor terem.
Az úgynevezett Trentino nyugati vidékein a Noce-től öntözött
Nonsberg- és Salzberg-völgy (Val di Non és Val di Soi) van legsű
rűbben népesítve. Ott a legnevezetesebb helységek ; Cles, Fondo,
Maié, Olasz-Metz (Mezzo-lombardo) és Német-Metz (Mezzo tedesco).
A Giudicaria-völgynek főhelye Tione, a Chiese-völgyében Condino.
— Arco festői hegyekkel szegélyezett lapályban, Riva a Garda tó éj
szaki partján fekszik, mindkét várost sok idegen látogatja, kivált az
utóbbinak gyönyörű fekvése és környéke van.
A Trentino keleti részében Trient, olasz Tirol fővárosa fek
szik, az Ets és Brenta között, régi híres város, püspöki székhely,
sok díszes templommal és palotával, jellege már egészen olasz, lako
sainak száma 20,000. Egyik templomában (Maria Maggiore) tarta
tott a híres zsinat (1545—1563). Szomszédságában több népes hely
ség van: Lavis, Pergina, Levico. Az Avisio völgyének főhelye
Cavalese, a Val sugaráé pedig Borgó. — Trienttől. D-re az Ets
völgyében Rovereto fekszik, a selyemkereskedés főhelye, 9000 lak. ;
ettől Ny-ra esik Mori, D-re pedig Ala, ez határváros, a bársonygyár
tás régi székhegye.
Vorarlbergben Dornbirn
a legnépesebb és legiparosabb
város, 8000 lak. ; főhelye Bregenz a Bodeni tónál fekszik, csak 5000
lakosa van ; Féldkirch az 111 völgyében szintén iparos kis város, úgy
Bludenz és Hohenems is ; Schruns a Monta von-völgynek főhelye.
Itt Liechtenstein herczegséget is megemlítjük, mely csak 1570
kilóm, s9100 lakost foglal magában; a kis országocskamostanában
sem Németországba, sem az osztrák-magyar monarchiába nincs
bekebelezve, herczegei többnyire Bécsben laknak. Főhely Vaduz.
5. Stájerország. E herczegség 1193-ben egyesíttetett Ausz-

triával, magában foglalja a Mura Vízkörnyékének legnagyobb részét,
továbbá éjszaknyugaton a Felső Enns völgyét, keleten pedig a
Rába forráspatakainak vidékeit, D. felé a Dráva völgyén és a Karavankákon túl a Száváig terjed. Rajta is az Alpok mind a három
. öve vonul keresztül, de hegyei nem oly magasak, völgyei szélesebbek,
lapályai nagyobbak mint a szomszédos Tirolban és Felső-Ausztriá
ban. Alakja félpatkóhoz hasonlít, határa Magyarország felé a
Y/echsel hegytől a Száváig 220 kii. hosszú vonalban húzódik. Ég
hajlati, domborzati és népességi tekintetben három részre szakad :
Felső-, Közép- és Alsó-Stájerországra. Felső vagyis éjszaki részé
ben a németek uralkodnak, s ott a lakosok egyik főfoglalkozása a
bányászat, kohászat és vasipar.
Az ország legéjszakibb vidékén, *) a stájer Salza völgyében
Marid-Zell hires búcsújáró hely fekszik ; ettől D-re esik egy nagy
vasmű-telep. Ott, a hol az Enns E-ra fordul, Hieflau s ettől DK-re
Eisenerz fekszik, a vasgyártás központja. Vorderriberg szintén iparos
helység. Admont az Enns völgye déli oldalán hires benczésapátság ;
odább Ny-ra Bietzen esik az említett völgy éjszaki oldalán ; ettől
Dk-re Rottenmann említendő. A Salzkammer gut stájer részében
Aussee a főhely sósfürdőkkel. A Mürz völgyében Mürz Zuschlag
a főhely a Semmering délnyugati oldalán. A hol a Mürz a Murába
ömlik, Bruck csinos kis város fekszik ; a Mura völgyében nevezetes
helységek: Leoben bányászati tanintézettel; Knittelfeld, Judenburg
és Murau. Knittelfeldtől E-ra Seckau fekszik, mely 1786-ig püs
pöki székhely volt
A tartomány fővárosa Grácz a középső részben, nagyon szép
vidéken fekszik; a belváros a Mura bal partján, 126 m. magas hegy
aljában terjed el, köröskörűi a külvárosok sorakoznak. A hegyet
vár koszorúzza, s onnan szép kilátás esik a városra és környékére.
A belvárosban vannak a cs. k. várpalota, az egyetem, a Joanneum,
az országháza, városháza és több templom. A külvárosban még szá
mosabb díszes középület és magánház van, a gyárak is ott vannak.
Általában Grácz nagyon csinos és kellemetes s mindinkább növe
kedő város, 100,000 lakossal. A várostól Dk-re Tobelbad nevű für
dőhely esik, kénes hőforrásokkal ; a Schöckelhegy aljában pedig
Radegund fürdő van, hidegvíz-gyógyhely, Grácztól Ny-ra van
Voigtsberg s ettől nem messze Köflach köszénbányákkal. A magyar
határ felé esnek: Friedberg, Hartberg, Fürstenfeld iparos kis város
*) L. Ferdinand Krauss : Die nördliche Steiermark, etc. Graz, 1888.
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sok ; a Rába völgyétől D-re Gleichenberg híres fürdőhely van Féldbach közelében, erdős helyekkel övezett völgy katlanban. A Mura
völgyében Grácztól D-re Leibnitz, Murech és Radhersburg a nevetesebb helységek.
A tartomány déli részében Marburg a főhely, a Drávánál:
fekszik, vasúti csomópont, 18,000 lak.; Pettau (Pettovium) régi
város ; Friedau a magyar határ közelében. A Drávától D-re esik
Rohitsch, a magyar határhoz közel, látogatott fürdőhely, savanyú
vizét sokfelé szállítják ; Cilii odább Ny-ra esik s a népesebb helységek
közé tartozik. Közelében, több fürdőhely van : Neuhaus, Ziffer hő
forrásokkal, Römerbad, Windischgraetz a Velka kapu árjában.
6. Karintia herczegség hosszan nyúlik el K-ről Ny-ra ; a Magas-Tauern főgerincze, Salzburgtól a Stájer Alpok délkeleti ága
Stájerországtól, a Karni Alpok Olaszországtól és a karavánkák.
Krajnától választják el. A Dráva egész hosszában folyik rajta ke
resztül, völgye a tartomány közepe táján nagy lapálylyá szélesedik.
ki. Ott fekszik a főváros Klagenfurt, a Wörti tó és a Glan folyócska,
között, vasúti csomópont, 19,000 lak. A várostól E-ra esik az úgy
nevezett Zoll-Feld, itt a kőszéket mutatják, melyen egykor a herczegek ülve, a rendek hódolatát fogadták. Klagenfurttól D-re, a Drává
nál, Ferlach, K-re Völkermarht és Bleiburg a nevezetesebb helysé
gek. E-ra van St. Veit, mely 1518 előtt a tartomány fővárosa volt;,
a Gurk völgyében GurJc és Straszburg régi püspöki székhelyek,.
Friesach és Leonhardt, az utóbbinál fürdő van.
Klagenfurttól ENy-ra FéldJcirchen, Ny-ra pedig a Drávának
Villach a legnépesebb helységek. Az utóbbitól DNy-ra esnek Bleiberg és Krenth, az ólombányászat főhelyei. Spital a Dráva völgyé
ben, Gmünd a Lieser völgyében, Ober- Vellach és Heiligenblut a MöllJ
völgyében a legnevezetesebb helységek; végre a Gail völgyében
Hermagor, és a Fella völgyében Malborget meg Raibl a jelentősebbhelységek.
7. Krajna herczegség. Karintiától és Stájerországtól D-re
terjed el, de a tengerig seholsem ér ; Karintiával és Tirollal együtt.
jutott a Habsburgok birtokába. A szegényebb és gyéren népesít
tett tartományok egyike; a szlovének túlnyomók, a németek in*kább szórványosan és jobbára csak a városokban laknak. Eőfolyó
a Száva, ebbe ömlik a Lajbach, ennek felső szakasza a Poik, mely
az Adelsbergi barlangon keresztül folyván, Planinánál mint Unz;
körűi a felszínre, azután ismét elbúvik és Felső-Laibachnál megint
kibukkan. A Gurk mellékvize a Temenitz szintén kétszer búvik a
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föld alá s mint Precsna ömlik a G-urkba. Hogy a Réka-Timavo is
búvó patak, azt szintén már említettük.
A tartomány fővárosa Laibach, a római Aemona helyén fek
szik, a csatornázott folyó két oldalán terjed el, néhány csinos palo
tával és sok templommal, 26,000 lak. Laak a Zayer folyócskánál ;
Krainburg a Szávánál ; Stein a Feistritznél kis városok. Radmansdorf közelében Veldes fürflőhely fekszik, a hasonnevű szép kis tónál.
Neumarkt vasgyárakkal. Idria a kéneső-bányászat főhelye ; Wip
pach termékeny völgyben fekszik. Adelsberg a határában levő
nagyszerű cseppköves barlangról híresedett el; közelében van a
Magdolna-barlang, Planinánál pedig a St. Canzián-barlang, Zirknitz
mellett az időszakos tó terűi el. (L. feljebb a 70—71. lapokat) Gottschee német lakosai déli gyümölcsekkel kereskednek messze földet
bejárva, mint a drótos tótok. Möttling a Kulpánál fekszik. A Gurk
völgye a tartomány termékenyebb vidékei közé tartozik, ott van
Rudolfswerth (Neustadt) és Landstrass ; a népesebb Gurkfeld a
Szávánál fekszik.
8. Az osztrák partvidék. Ez egymástól független három korona
országot foglal magában, melyeknek közös helytartójuk van t. i.
Görz vagyis Gorizia és Gradiska herczegesített grófságot, Trieszt
városát és kerületét s Isztria őrgrófságot. Az első az Isonzótól ön
tözött keskeny földszalag s a Trieszt mögött elterülő sziklahát
Gorizia szép és védett völgyben fekvő nyájas és csinos város, püs
pöki székhely, 21,000 lak. Gradiska az Isonzó szellett, hegyi várral,
.mely állami börtönül szolgál. Tóiméin a középső Isonzónál, a népe
sebb Cormons a lapályon ; Aquileja, melyet Attila 452-ben lerom
bolt, hajdan híres és népes tengeri kereskedő város volt, most a
parttól távol eső kis helység ; Grado kis tengeri város, Montefalcone
Duino,
Nebrezina a kopár sziklás tengerparton jelentéktelen
helységek.
Az ottani hajóforgalom és kereskedés Triesztben központo
sult, mely az Isonzó deltája s Isztria félsziget között benyúló öböl
nél fekszik. E város a püspöki uralkodás alól felszabadulván, 1382ben önként csatlakozók Ausztriához, hogy Velencze ellen megótalmaztassék, sokáig jelentéktelen város maradt, csak akkor kezdett,
gyarapodni, mikor hatalmas versenytársa, Velencze, hanyatlásnak
indult. Az osztrák kormány az újabb időben nagyobb sokat költött
a város gyarapítására, kikötőjének nagyobbítására és biztosítására,
átalában a szárazföldi és tengeri forgalom előmozdítására. Baj az,
hogy a város terjeszkedésére nincs kellő hely, a tengerre nyiló

völgyek nagyon szűkek, s mindjárt a város mögött a Karszt mere
dek sziklapárkánya emelkedik. A város két főrészből áll: az óváros-ból és újvárosból. Amaz a várral koszorúzott hegy oldalán fekszik,.
szűk és görbe útczáit apró házikók szegélyezik. Az újváros köröskö
rűi terjed el s a szűk völgyeken felfelé is húzódik; széles, egyenes
útczákból áll s többnyires díszes nagy épületekből. Az óváros leg
magasabb helyét a régi székesegyház foglalja el, mellette van a:
régiségek múzeuma. Az újváros főépületei : Sz. Antal temploma, a,
a börze, Tergesteum (olvasócsarnok), színház és a helytartóság
palotája. A börze-térről indul ki a »Corso«, mely Trieszt legszebb
útczája. Az új kikötő a pályaudvar mellett van.
Trieszt mostanában az osztrák-magyar monarchia fő tengeri;
kereskedő városa ; mind népessége, mind forgalma az elmúlt évtize
dekben megkétszereződött, de még korántsem versenyezhet Német
es Francziaországok nagy tengeri városaival. Ennek oka nem
Fiume, hanem az, hogy általában a monarchiának még csekély
része van a világforgalomban. Az osztrák-magyar Lloyd-társaság,melynek székhelye Trieszt, leginkább csak a Földközi tenger keleti ]
vidékeivel közlekedik. A város népessége 133,000 lélekre rúg, a
többség olasz, a kereskedés, a társalgás s ez országgyűlés nyelveis az olasz ; a németek kisebbségben vannak ; a falusi nép szlovén.
Különben a város népessége nagyon tarka, sok görög, bosnyák,,
török, örmény stb. is lakik ott. A vagyonosabbak részben a város
közelében levő villákban laknak. D-re Muggia öble nyílik, ott van
nak a Lloyd-társaság nagy hajó-műhelyei. Ugyancsak Trieszt
mellett van a szép kéjvár, melynek neve Miramare, ezt Miksa főherczeg, a későbbi mexikói császár építtette.
Isztriai félsziget nagyobbára csak a Campo-Formiói békekö
tés (1797) által kebeleztetett be Ausztriába, körte alakjában ter
jed el a Quarnero és Velencze-Trieszti öblök között; éjszaki részesziklás fensík, keleti részét magasabb hegyek foglalják el, melyek
között a Monte-Maggiore és M. Sissol a 'legmagasabbak ; nyugati
része lapályos. Mindkét partvidékébe keskeny, de messzire benyúló •
öblök vannak bevágódva, ezeket csatornáknak (Canale) nevezik.
A félsziget nagyobb része terméketlen. A parti városokban legin
kább olaszok, a belső vidéeken, valamint az Isztriához számított;
szigeteken is, horvátok is laknak. A lakosok túlnyomóan állatte
nyésztéssel, hajózással és halászattal foglalkoznak.
A nevezetesebb városok a partvidéken fekszenek. A már
említett Muggia és Capo-d' Isztria Trieszttől D-re esnek, az.
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utóbbi hajdan a félsziget főhelye volt, szigetkén épült régies város,
11,000 lak. ; környékén a tenger vizéből konyhasót állítanak elő. Pirano élénkebb város, kinyúló földnyelv csúcsán épült, 800 lak.
Parenzo régies városka, püspöki székhely, a tartományi gyűlés is
ott szokott tartatni. Rovigno a félsziget egyik legnépesebb és leg
élénkebb városa, 10,000 lak., sziklás földnyelven fekszik; Dignano
távolabb esik a tengerparttól. Pola (Pietas Julia) szép öbölkénél
fekszik, a félsziget délnyugati végén, a monarchia hadi kikötője s a
hadihajók főállomása, nagyon meg van erősítve ; érdekes régiségek
maradtak meg a rómaiak idejéből, nevezetesen egy nagy amphiteatrum, az úgynevezett »Porta aurea« s néhány templom omladékai.
— Albona, Lovrana, Vólosca, és Castua a keleti partvidéken feksze
nek; Albonánál barnaszénbányák vannak; Voloscát sok idegen
látogatja, kivált azóta, hogy szomszédságában Abbázia igen kellemes
fürdő- és mulatóhely keletkezett. Ez a Déli vasúttársaság tulaj
dona. — A félsziget belsejében Montona és Pisino (Mitterburg)
a nevezetesebb helységek.
Az ide számított szigetek : Cherso, Veglia és Lussin ; ezekhez
még néhány apróbb szigetke és szirt járul. Ezeken a szigeteken is
úgy, mint a félszigeten, a karszt-jelleg uralkodik. A főhelyek ugyan
azt a nevet viselik, mint a szigetek. Veglia püspöki székhely. Cherso
szigeten a hasonnevű városon kivűl Ossero is említendő. Lussinpiccolo a legélénkebb városka, kikötőjét nagy hadihajók is használ
hatják. Lussin-grande forgalma kisebb.
Dalmátországról lásd az Egyetemes földrajz I. kötetét.

X.
Csehország, Morvaország, és Szilézia.

Csehország, Közép-Európa ama régi szárazföldje, mely leg
inkább ősrégi és paléozói rétegekből van fölépítve, mint hatalmas
ék nyomul be Németország testébe az E. Sz. 48 */ és 51. s a K. H
29°50' és 34°30' között. Párkányhegységekkel van körülbástyázva^
melyek közül az éjszakkeleti és délnyugati DK-ről ENy-ra! a dél
keleti és éjszaknyugati pedig DNy-ról EK-re vonulnak. Alakja
ennél fogva dűlt négyszöghöz hasonlít, éjszakkeleti oldala majd
nem épen oly hosszú, mint az éjszaknyugati, s ugyancsak a délkeleti
és délnyugati oldalai is majdnem egyenlők. A határszéli hegységek
közül legmagasabbak az éjszakkeleti s a vele egyközű délnyugati
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amazt általában Szudeta lánczolatnak, emezt Cseherdonek szokták
nevezni. Jóval alacsonyabb az éjszaknyugati határhegység, t. i. az
Erczhegység, a vele egyközű délkeleti határvonal pedig tulaj donké
pen nem is hegység, hanem csak egyszerű vízválasztó földduzzadék,
melyet Cseh-Morva hátnak neveznek. Morvaország ezen magasla
tokkal csatlakozik Csehországhoz, szintén hosszúkás négyszög, mely
EK-ről DNy-ra vonul ; éjszakon a Szudéták délkeleti szakaszai,
keleten a Kárpátok éjszaknyugati határlánczolata, délen a Duna
völgye határolják. De az ország politikai határa nem esik össze az
említett határokkal, éjszakon osztrák Sziléziához, délen Ausztriai
főherczegséghez, délkeleten Magyarországhoz tartozik egy-egy da
rab. Altalán véve Morvaország természet szerint Csehországhoz
simul, ennek kiegészítő' része ; a két darabból álló Szilézia csak
függelék, az Ausztriától elszakasztott nagyobb területnek töredéke.
Ezek a cseh korona tartományai, melyeken 1526 óta a Habs
burg ház uralkodik.
Mindenekelőtt a határszéli párkányhegységeket kell köze
lebbről megtekintenünk. Ezek közül leghosszabb lánczolatot a tá
gabb értelemben vett Szudéták képeznek, melyek az Odera felső
szakaszának Oderberg melletti hajlatától ENy-ra mintegy 400 km.
hosszúságban az Elba áttöréséig terjednek. Keleti szakaszukat
50—60 km. széles völgyelés a Kárpátoktól választja el. Ebben a ne
vezetes horpatásban az Odera EK-re, a Morvába ömlő Becsva pe
dig DNy-ra kanyarodik. A két folyó, tehát a Keleti tenger és Duna
közötti vízválasztó azon a helyen, t. i. Weitzkirchen-nél, csak ala
csony küszöb, melynek tenger feletti magassága csak 284 m., s mely
mind E-ra mind D-re nagyon szelíden lejtősödik, úgy hogy ott csa
tornával is könnyen lehetne az Oderát és Dunát összekapcsolni. Ez
a Kárpátok és a Közép-Európa hegységek között a legkényelmesebb
átjárás az éjszaki vidékekről a Dunához és az Adriai tengerhez, s a
kereskedés már legrégibb időben ezt azt utat követte. Most azofl a
vidéken számos vasút találkozik E-ról, K-ről, D-ről és Ny-ról.
Az említett völgyelés nyugati oldalán, mint a Szudeta lánczolat
legdélkeletibb szakasza, egy 500—700 m. magas fönsík domborodik,
mely EK-re és DNy-ra meredek párkánynyal szakad meg ; egyes
gömbölyded kúpok emelkednek rajta és számos völgy barázdálja.
Morva » Gesenke «-nek, azaz sülyedéknek nevezik. Legdélibb pereme
az Odera-hegység ; ennek éjszaki odalán ered a hasonnevű folyó, on
nan egy darabig EK-re, majd DK-re, azután ismét EK-re kanya
rodik s ekként Osztrau-nál a porosz határt éri el. Völgyének

kanyarulatait az Oppával Troppaunál egyesülő Mohra utánozza
maga az Oppa is ily kanyarulatokat tesz, Jaégerndorfnál DK-re
fordulván, osztrák Szilézia határát jelöli meg az Oderába való om
lóséig.
Valamint Morvaországnak azt a részét, mely a Becsvától és
Felső-Morvától K-re esik, úgy osztrák Szilézia keleti darabját is
a Kárpátok nyúlványai ágazzak be, melyeket itt Beszhidehneh ne
veznek. Ezekben erednek Jablunka környékén az Olsza, mely
ENy-ra az Odera felé kanyarodik, s odább K-re, a Barania arjában
a, Visztula, mely E-nak tart s azután mint határfolyó, a Biala és
Szola torkolatáig ÉK-re kanyarodik tovább. A felső Visztula és
Odera között egy szelíden emelkedő, 300 m. magas lapos földhát
terjed el Sziléziában, mely a lengyel földhátra támaszkodik. Ezen a
Lisza Gora 600 métert ér el, míg a sziléziai földhátból, Oppelntől
DK-re, kidudorodó Szt. Anna nevű bazalt kúp csak 385 m. Sőt a
sziléziai földhát déli része, Plessz környékén, mocsáros térség : na
gyobb magasságra csak a Klodnitz forrás vidékén, továbbá Tarnovitz környékén, hol a lengyel földháttal olvad össze, meg a Malapane
völgyétől É-ra duzzad fel. Ott a Várta vizkörnyékét az Oderáétól
választja el.
A sziléziai földhát és a Szudéták éjszaki nyúlványai között
öbölszerű lapály nyílik, ebben foly az Odera éjszaknyugati irányban.
A Szudéták első magasabb szakasza Szilézia és Morvaország
határán emelkedik, mint hosszú magas hegygerincz, mely DK-ről
ÉNy-ra vonul. Az Altvater nevű, 1490 m. magas csúcscsal kezdődik s
Hochschar ne^ű. hegygyei végződik.Ennek éjszaki oldalán &Freiwaldaui Mgrovan, (760 m.) melyen át egy út Sziléziából Morvaországba
visz. E hágón túl a hegygerincz szétágazik, egyik ága mint az Alvater folytatása ÉNy-ra vonul s a Reichensteini hegységet képezi,
mely a Neisze áttörésénél szakad meg. Ennél magasabb a másik
hegyág, mely DNy-ra vonul; ez a glatziHóhegy ség, melynek legma
gasabb kúpja a Schneeberg (1424.m.). Mint hatalmas határkő emel
kedik ott, a hol Poroszország, Cseh- és Morvaország határai egybeszögellenek. Délkeleti oldalán a Morva, az ellenkező oldalon a
Neisze ered, az előbbi DK-re, az utóbbi É-ra kanyarodik egy mély
völgykatlanban, melyet főhelyéről, Glatz városról neveznek el. E
völgykatlan Poroszországhoz tartozik, DK-ről ÉNy-ra nyúló hoszszukás négyszög, hossza 80, szélessége 40 km., átlagos magassága
350 m. Csak az éjszakkeleti oldalán van egy nyílása, ezt a keskeny
áttörési völgy a Neisze vájta ki, mely a katlan összes vizeit az Ode-

rába szálítja. Délnyugati szögletén a Mittélvaldi Mgó (530 m.) a.
Neisze völgyéből Morva- és Csehországba, a Morva és Adler völ
gyeibe visz.
A Mittelwaldi hágónál a Glatzi katlan délnyugati párkánya
kezdődik, ez az Adler-hegység, vagyis Cseh gerincz, mely a Beinerzi
hágóig (680 m.) ENy-ra vonul ; legmagasabb kúpja a Hohe Mense
(1085 m.) ; délnyugati lejtője Csehország felé nagyon meredek, éj
szakkeleti oldalán az Adler mély völgye nyúlik el, ezt K. felől a
fönsíkszerű Habelschwerdti hegység szegélyezi, mely a Neisze völgye
felé szelíden lejtősödik. A Reinerzi hágón s a Weistriz völgyén túl
a Heuscheuer terjed el ; ez 930 m. magas fönsík, mely homokkőből
áll ; ENy-ra vonulván, lassankint letörpűl s egyes ábrándos alakú
magaslatokon oszlik szét. Számos keskeny völgy szeldeli keresztűlkasúl a hegytömeget, úgy hogy csak foszlányai és romjai maradtak
meg. A sötét erdőből egyes sziklatornyok és oszlopok nyúlakodnak
fel, a közéjök benyomuló völgyek valóságos útvesztőt képeznek. Ki
vált Weckelsdorf és Odersbach környékén ezerféle ábrándos szikla
alakúlatok ragadják bámulatra a vándort.
A sajátságos alakjairól nevezetes Heuscheuer-től EK-re az
Eidengébirg emelkedik, mely a Reichensteini hegy gerincz éjszáknyugati folytatása. A két hegységet a Neisze szakasztotta ketté. Az
széles, bástyafalhoz hasonló gerincz, melynek legmagasabb kúpja
1014m. Az Eulengebirg tehát a Glatzi katlant ENy. felől zárja el
Hozzája alacsonyabb hegyhátak és kúpok csatlakoznak, melyek.
Ny-ra a Landshuti völgyelésig érnek, DK. felé pedig a Heuscheuer
és Eulengebirg között terjednek el. Az egész csoportot Waldenburgi hegységnek nevezik, legmagasabb csúcsa a meredek Heidelberg
(936 m.).
A Glatzi katlan tehát, a maga párkányhegységeivel együtt, a
Freiwaldaui átjárástól a Landshuti átjárásig terjed, a Szudéták
lánczolatának legnagyobb, noha nem legmagasabb szakasza, mely
ben a gerincz-magaslatok, széles hátakkal és völgyektől kiárkolt
fönsikokkal váltakoznak. Nevezetesek a hosszanti völgyek ; az Adler
Weistritz, Steine stb. völgyei.
A Glatzból a Neisze völgyén fölfelé menő vasút a Mittel
waldi : hágón át visz Csehországba, más. út a Reinerzi hágón át
Nachodba és Josefstadtba, egy harmadik út a Heuscheuren ke
resztül Braunauba és Nachodba visz. Ezeket az átjárásokat Cseh
országba Jósefstadt, Poroszországban Glatz és Neisze városok
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erősségei védelmezik. Számos út a Waldenburgi hegységet is. szegi,
mindezek az útak a Landshuti átjárás felé tartanak. Ez hadi tekin
tetben a legnevezetesebb út Poroszországból Csehországba. Éjsza
kon Landshut, Csehországban Trautenau az átjárás kulcsa : amaz a
Bober, emez az Aupa völgyébe fekszik, a két völgy közötti vízvá
lasztó magassága csak 525 m. Mostanában Waldenburg felől,
melynek környékén gazdag szénbányák vannak, már két vasút visz
Csehországba.
A Landshut-Trautenaui völgyeléstől Ny-ra a Szudéták leg
magasabb szakasza emelkedik, mely gerinczeinek és csúcsainak
merész szabása, sziklás szakadékai és szédítő meredélyei által az
Alpokra emlékeztet, ezeknek kisebbített hasonmása. Az egész sza
kaszt Óriási hegységnek szokták nevezni. A szorosabb értelemben
vett Óriási hegység főgerincze hatalmas gúlával kezdődik, melynek
neve Schneekoppe ; az nemcsak a Szudeta-lánczolatnak, hanem az
összes németországi középhegységeknek legmagasabb pontja (1605
m.) Lejtői É., K. és D. felé 1000 m. magas meredekséget képeznek.
Tetején egy kápolna s egy menedékház van, róla messzire terjedő
kilátás esik egyfelől Boroszlóig, másfelől Prágáig. Onnan a hegység
főgerincze, a Porosz gerincz, melynek átlagos magassága 1300 m.,
az ország határán ÉNy-ra vonul nyugati sarkán a Hohe Bad (1058
m.) emelkedik. Vele egyközű az alacsonyabb Csehgerincz (Krkonos)
a két gerincz között nyíló hosszanti völgyben az Elbe ered számos
zuhogóból, egy darabig K-re foly, azután D-re fordul s áttöri a
Cseh gerinczet. A Porosz gerincz is több helyen ki van csorbásodva ;
azt egy 880 m. magas nyereg az odább ÉNy-ra vonuló Iser-gerinczczél kapcsolja össze, mélynek legmagasabb kúpja a Tafelfichte
(1123 m.); ennek déli oldalán az Elbe egyik mellékvize, az Izer ered,
mely hosszanti völgyben K-re, azután D-re foly, déli és nyugati ol
dalán az Iser hegység terjed el (1120 m.), mely már egészen Cseh
országba esik, É. felé meredekül, D. felé szelíden ereszkedik.
Általában az Óriási hegység déli oldalához lassan és fokoza
tosan lejtősödő dombos vidék csatlakozik ; az éjszaki oldalán első^
ben egy alacsony mellékgerincz emelkedik, azután a magaslatok
nagyon gyorsan ereszkednek alá a 350 m. magas Hirschbergi kat
lan lapály ára. Ennek az éjszaki meredek hajlású, erősen kiárkolt,
havas gödrökkel tarkázott lejtőségének köszönheti az Óriási hegy
ség tájképi szépségeit.
Az Óriási hegységet a nép képzelődése mindenféle hegyi ma
nókkal népesítette meg, különösen a szeszélyes Rübezahl székhe-

lyévé tette. Gerinczeinek oldalain az erdő általán véve 1300 in.
magasságig terjed fölfelé, a magasabb lejtők és hegycsúcsok kopa
szak vagy gyepesek, s ott számos pásztori szállás, úgynevezett
»baude« van. Csak egy kocsival járható út van, mely Warmbrunnból az Iser gerinczet a szorosabb értelemben vett Óriási hegység
főgerinczével összekapcsoló magas hágón át Reichenbergbe visz.
A z Iser hegység déli oldalán, Reichenberg várostól EK-re, a görlitzi Neisze ered, ez tekervényes völgyben ENy-ra tartván, Zittau
városnál elhagyja Csehországot s Görlitz mellett elhaladván, az
-Odera felé siet. E folyó völgye kényelmes kaput nyit Csehországba
E. felől. Nyugati oldalán a Lausitzi hegyvidék terjed el,
mely E. felé lassan lejtősödő fönsík, ennek magassága 200—400 m.
sőt éjszaki töve alig 100 m. s közvetlenül összeolvad az éjszaki né
met alfölddel. Rajta egyes púpforma kúpok ülnek, melyek vagy 200
méterrel magasabbak. Kelet felé egyes bazalt hegyek nyúlakodnak fel.
A Lausitzi hegyvidék tehát a görlitzi Neisze völgyének bal
oldalát kiséri, szintén ENy-ra vonul, déli pereme azon folytonos
hegysor, melynek neve Jesken (1015 m.), éjszaknyugati magaslata,
a Hohe Lausche (791 m.) már jóval alacsonyabb. A hullámos domb
vidék jól mívelt lapályokkal váltakozva, E. felé Budiszin (Bautzen)
vidékéig terjed ; a déli magasabb dombok között a Spree ered, mely
Budiszinig ENy-ra kanyarodik. A Lausitzi hegyvidéket több út
szegi, Rumburgból vasút is visz rajta keresztül Csehország belse
jébe. Keleti oldalán a Lausitzi öbölszerű lapály terűi, melynek ma
gassága csak 150—250 m. Nyugati oldala az Elbemelléki homokkőhegységgel olvad össze.
A homokkő hegység eredetileg folytonos, egymásra legalább
400 m. magas és vízirányos rétegekből alakúit fönsík volt, mely a
Lauzitzi hegység gránittömegeit az Erczhegységgel kapcsolta össze
és Csehország nagy részét tóvá változtatta. Az Elbe Tetschen és
Pirna között átvágta a homokkő gátat s két részre osztotta. E fő
árkon kivűl más keskeny völgyeket a kisebb vizek hasítottak a fön
sík testébe, úgy hogy az egészen szét van szeldelve. A bevágások
függőlegesek, a lerakodási rétegek vízszintesek, ekként támadtak
ama sajátságos ábrándos sziklaalakúlatok, melyek az Elbemelléki
homokkőhegységet jellemzik. Függőleges sziklafalak, tornyok, osz
lopok, várromokhoz hasonló sziklatömegek szegélyezik a hasadék
szerű mély völgyeket ; oldalaikon imitt-amott terrasz-szerű párká
nyok, lábaikon rézsútos görgeteg lejtők mutatkoznak, melyek erdő

vei fedvék. A feltornyosuló magaslatok mintha négyszög-kövekből
volnának fölépítve, tetejök többnyire lapos és erdős vagy gyepes.
Ily alakúak mind a kisebb mind a nagyobb sziklatömegek. Az utób
biak közé tartozik a 4 0 0 méternél magasabb Lüienstein az Elbe
egyik kanyarulatában ; csak az oldalába bevágott lépcsőkön lehet
a tetejére felmászni, mely terjedelmes lapos, vele szemben tornyo
sul, Pirna fölött, a Königstein, melynek tetejét a hasonnevű vár
koszorúzza.
Az ábrándos, festői alakúlatokban bővelkedő, de egyhangú
hegységet Szász-Cseh Svájcznak szokták nevezni; sokan látogat
ják, könnyen lehet oda jutni, az Elbén Melniktől lefelé gőzhajók
járnak, völgyében most országút és vasút is fut végig. Érdekes lát
ványban gyönyörködhetünk Aussig várostól kezdve egészen Pirnáig,
akár vasúton akár gőzhajón teszszük meg az utat.
Pirna és Meiszen között az Elbe völgye mosolygó lapálylyá
szélesedik ki, Meiszennél még egyszer összeszorul, jobb oldalán a
Lauzitzi hegyeknek végső nyúlványai, bal oldalán a lapályból fel
dudorodó porfir hegyek szorítják össze. A Szudeta lánczolat éjszaki
oldalára támaszkodó hullámzatos térségből néhány elszigetelt hegy
kúp nyúlakodik fel, melyekről szép kilátás esik; ilyenek: a Zóbten>
(718 m.) Schweidnitztől K-re, a Gröditzberg (408 m.). Liegnitztől
DNy-ra; a LandsJcrone (429 m.) és Kaempferberg (402 m.) Görlitztől Ny-ra.
^
A homokkő-hegység az Elbe bal oldalán DNy-ra vonul s az.
Erczhegységgél olvad össze, mely ugyancsak délnyugati irányban,
húzódik tovább az Elster forrásáig; egész hossza vagy 150 km.
Két lejtősége nagyon különböző. Vízválasztó főgerincze Cseh-ésSzászország határán kanyarodik el, délkeleti oldala meredekül'
ereszkedik le az Eger és Biela völgyeire, ellenben éjszaknyugati lej
tősége szelíd hajlású fensík, melyet hosszú, 2 0 0 — 3 0 0 mv mély völ
gyek árkolnak ; e keskeny völgyek között széles hátak terűinek. A
hegység legmagasabb kúpjai a harangalakú Keilberg (1238 m.) és
Fichtelberg (1213 m.), amaz Cseh-, emez Szászországban, a 250 m.
magas Eger-völgytől csak 7 / km. távolságra esnek; az éjszakioldalon 50 km. távolságra kell haladnunk, míg nem Zwickau kör
nyékén az Eger völgyével egyenlő tengerfeletti magasságra érünk..
Az Érczhegység éjszaki tövét a Meiszen felől Grimmán át Zeitz
felé húzott vonal jelöli meg. A főgerincz élesen kidomborodik, átla
gos magassága 800 m. mélyebb rovátkolást nem mutat, azért jelen
tős út sem szegi, a fő átj
keleti végén van, Pirnából az Aus1
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sigtól ÉNy-ra eső Nollendorfba visz, a hágó 696 m. magas. Most
azt az utat is háttérbe szorították az Elbe völgyének útjai. A főgerinczből kiemelkedő csúcsok gömbölyded, alig feltűnő kúpok.
A hegység az érczekről kapta nevét, névszerint ezüst, ólom
ón, kobalt és viszmut érczeket találtak benne, melyeket a X I V . és
X V . században kezdtek kiaknázni. Akkor a hegység főgerinczén s
ennek közelében, kivált az éjszaki oldalon, számos bányaváros keletkezék,melyek 6 0 0 — 1 0 2 7 m. magasságban fekszenek, a hol már a bur
gonya is alig terem meg. Idő folytán a bányakincsek jóformán ki
merültek, s a lakosok más keresetre szorultak. A házi ipar sokféle
ágaival foglalkoznak, csipkeveréssel, paszományok, tűk, asztalos
árúk stb. készítésével. Nagyon szegényesen tengetik életöket.
Az Erczhegység és Fichtelgebirg vagyis Fenyves hegység közé
a Vogtlandi hegyvidék ékelődik, ez alig 500 m. magas fönsík, mely
mind E-ra, mind D-re lassú hajlással ereszkedik alá s Ny. felé las
sankint a Fenyves hegység talapzatával és a Frank erdővel olvad
össze. Fő vízere az Elster, mely keskeny völgyben s utóbb öbölszerűen kiszélesedő lapályban E-nak tartva, a Szála felé siet; az Ercz
hegység éjszaki oldaláról lefolyó vizek nagyobbára a Mulde medré
ben egyesülnek. Az Elster völgye, melyről a Vogtlandi fönsíkot
Mster-hegységneh is nevezik, az Elbe völgyszorosától Ny-ra az első
kényelmes átjárásul szolgál az éjszaki vidékekről Csehországba, s
az Eger völgyéből Bajorországba, a Felső-Pfalzba vezet. Most az
úgynevezett Vogtland-ot és az Elster-hegységet három vaspálya
szegi ; középpontja és főhelye Plauen.
A Cseherdö Csehország délnyugati oldalát szegélyezi s a Duna
és Elbe vízkörnyékeit választja el. Egészben véve DK-ről ENy-ra
vonuló hatalmas bástyafal, mely nagyobbára gránitból, gnájszból és
.csillámpalából van fölépitve. Külső alakjára és magassági viszonyaira nézve három fő szakaszra osztható. Éjszaki szakasza az Eger
felső völgyénél s az E-ra kanyarodó Wondrob meg a DNy-ra kigyódzó Wald-Nab forrásainál hullámos dombvidékkel támaszkodik
. a Fenyves hegységre ; arról a vidékről fönsíkforma emelkedések D.
felé vonulnak; gömbölyded kúpjaik csak 2 0 0 — 3 0 0 méternyire
• emelkednek a völgyek fölé. Köztük legmagasabbak éjszakon a TÜlenberg (939 m.), délen a CserJcov (1039 m.). Az utóbbi hegytől
D-re a vízválasztó főgerincz mély csorbásodást mutat, mely csak
4 5 0 m. magas. Ez a Chami vagy Tauszi hágó, Csehország egyik
legnevezetesebb kapuja. Az út Pilszen vidékéről DNy-ra Tausz-on
. át Bajorországba, .Fürtkbe s a Regen völgyébe visz. Ezen az úton

gyakran berontottak a németek Csehországba s még gyakrabban a
csehek Németországba. Most vasút van ott, ez nemcsak a Pilsen
környékén található szénbányákat a bajorországi Arnberg környé
kén való vasgyárakkal, hanem Prágát és Nürnberget is össze
kapcsolja.
Ez átjárásnál kezdődik a tulaj donképeni CseherdÖ, mely az
egész lánczolatnak legmagasabb és egyszersmind legjellemzetesebb
szakasza. Szakadozott egyközű hegygerinczek, melyeket mély völ
gyek választanak el; nehezen kibonyolítható s bajosan járható
tömkeleget képeznek, melyet sűrű, részben még őserdő, rengeteg
fenyvesek fednek. Lápok, mocsárok és apró tavak mind a gerinczeken, mind a völgyek fenekén találkoznak. A vízválasztó főgerincz
átlagos magassága 800 m., Bajorország felé általában gyorsabban,
Csehország felé lassabban lejtősödik. A bajor oldalon a Bégen völ
gye Cham városig ENy-ra vonul, ennek keleti oldalát egy niellékhegygerincz szegélyezi, melyet az E. felé kanyarodó Fejér-Regen s
a D-re nyíló Nagy-Regen völgyei a vízválasztó főgerincztől válasz
tanak el. Abból a mellékgerinczből emelkedik föl az egész hegylánczolat legmagasabb kúpja, t. i. a Grosse Arber (1458 m.). A KisRegen harántvölgye déli oldalán a Rachelberg (1450 m.) csak vala
mivel alacsonyabb. Ettől DK-re a Luzen a főgerinczet tetézi. —
A Kis- és Nagy-Regen egyesülésénél fekvő Zwiesel helységből egy
bajos út 774 m. magasságban levő Reichenstein helységen át vitt
Csehországba ; most ott is van egy vaSút, mely Dilszen felől D-re
^azután Ny-ra a Dunához visz, melyet Deggendorfnál ér el.
A főgerincz déli részét számos kúp tetézi, köztük legmaga
sabbak a Csehország, Bajorország és Felső-Ausztria határán felnyúlakodó Dreisesselberg (1350 m.) s az ettől DK-re eső Plöckenstein (1378 m.). A főgerincz keleti oldalán a Moldova keskeny
völgye nyílik, mely Hohenfurth-ig DK-re kanyarodik, azután hir
telen E-ra fordul. A felső Moldova ezen hosszanti völgyének keleti
oldalát egy magas hegygerincz szegélyezi, melynek legmagasabb
kúpja a Kubani (1358 m.).
' A Rachel hegy felől széles földhát DNy-ra a Dunához vonul,
hozzája csatlakozik az ENy-ra csapó hegysor, melyet BajorerdÖnék
neveznek. Ezt a Regen völgye választja el a Cseherdőtől, melynek
mind külső alakjára, mind belső szerkezetére nézve tökéletes hason
mása. Főgerincze 800 m. magas, legmagasabb kúpja 1216. m.
Keleti és éjszaki oldalát a Regen völgye övezi, délnyugati oldala

mint meredek lejtő a Dunát kiséri Regensburg vidékéről Passau:
városig.
A Moldova éjszaki fordulójától K-re meglehetősen széles rés
van, mely kényelmes átjárást enged Csehországból a Duna völgyébe;
Ezt követi az országút és vasút, mely Budweis és Linz városait
kapcsolja össze, az út legmagasabb pontja 700 m. Az ezen út két
oldalán Felső-Ausztriában a Dunáig terjedő hegyek és fönsíkok,
mint feljebb említettük, a Cseherdő folytatását képezik ; többnyire
jól kezelt sűrű erdővel fedvék, köztük mély és keskeny völgyek nyíl
nak. A Duna felé gyakran meredekül ereszkednek s medrét helyen
ként összeszorítják. A legmagasabb kúpok az 1100 métert alig
érik el.
Csehország belseje korántsem egyszerű medencze, tagolatlan sík
ság, ellenkezőleg mind domborzata, mind talaja nagy változatosságot;
mutat ; sőt egyes pontjai nagyobb magasságra emelkednek, mint a
határszéli párkány hegységek némely szakaszai. De minthogy a belvidéki magaslatok folytonos hegységeket seholsem alkotnak, hanem in
kább elszigetelt emelkedések, azért egészben véve az ország belseje ishullámzatos dombvidék. Különben kisebb-nagyobb sík terűletek, lapá
lyok is vannak. Ilyen pl. Wittingau síksága Budweis-től K-re a
felső Lusnitznél, melyen számos apró tó van elhintve. Kisebb lapár
lyok Pilsen környékén, azután az ország éjszaki részében Königgraetz és Podiebrad s Theresienstadt és Saatz között vannak.
Altalán véve Csehország belseje négy különböző magasságú,
terraszra oszlik, melyek DNy-ról EK-re sorakoznak. A legdélibb éslegmagasabb terrasz az ország határától E-ra a Vottava ésLusnitz
a második a Miesz-Beraurika és Szaczava, a harmadik az Eger és
Elbe völgyéig terjed. A fokozatok magassági különbségeit mutatják:
Budweis (384 m.), Pilsen (310 m.), Kuttenberg (254 m.) Végre a
negyedik fokozatot az alsó Eger és Elbe mellékeinek termékeny lapályai képezik, melyek az Erczhegység és a Szudéták aljában elte
rülnek.
t

A fokozatok térségeit majdnem mindenütt dombok és elszige
telt hegyek szakasztják meg. Legmagasabbak azok a hegyek, a
melyek a negyedik fokozatatból emelkednek ; ezek meredek bazalt
kúpok, melyek kisebb-nagyobb festői csoportokat képeznek, a nélkül,
hogy összefüggő lánczolattá egyesülnének.
A főcsoportot Csehországi Közép hegységnek nevezik; ez
DNy-ról EK-re vonul, az Elbe majdnem a közepén hasítja ketté;
egmagasabb kúpjai Leitmeritz közelében a Donnersberg vagy Mii-

lescliauer (835 m.), az Elbe bal oldalán, s a GeUsch hegy (720 m.)
annak jobb oldalán. Az Elbétó'l K-re egyes bazalt-kúpok az Óriási
hegységig mutatkoznak ; Ny-ra pedig Karlsbad környékén a gráni
ton törtek keresztül a bazalt tömegek, s talán ezeknek a kitódulásoknak köszönhetők az ottani hires ásványos vizek és fürdőhelyek :
Teplitz, Karlsbad, Eger, Marienbad, stb. A Teplai bazalt hegység
s a hozzája ENy. felől csatlakozó Császár-erdö legmagasabbak
amaz 821, emez 973 m. magasságot ér el. Mindkét hegység már a
Cseherdő éjszaki végével függ össze. — Przibram és Pilsen között
egy hegyvonulat emelkedik, mely DNy-ról EK-re csap, Berdy-erdőnek nevezik, legmagasabb kúpjai 8 4 0 — 8 5 0 m. magasak.
A Moldova, mely Rosenbergnél E-ra fordul, az országnak
majdnem kellő közepén foly E-ra s így az első három fokozatot a
közepén hasítja. Völgyét majdnem mindenütt sziklás párkány szegé
lyezi, azért csak kevés helyen vannak tágúlatai. A folyón lefelé ugyan
már Budweis-től kezdve járhatnak hajók de a közlekedés csekély s
partjainál egészen Prágáig egyetlen jelentős helység sincsen. A
Szacsava és Miesz-Beraunka torkolatától kezdve a Moldova már
kényelmesebb vízi útúl szolgál, völgye egyszersmind kiszélesedik s
ezen tágulatában, az ország közepe táján fekszik Prága, a hol az
ország belsejébe vivő utak Morva- és Szászországból, Bajorország
ból és a Duna felől egymással találkoznak. Prága azért nemcsak
az ország forgalmi középpontja, hanem egyszersmind fő erőssége,
a kulcs, melynek birtokosa az egész ország felett uralkodik. Prágán
alul a Moldova völgye ismét összeszorul, e szorosa Melnikig tart, a
Tiol a folyó az Elbével egyesül. Theresienstadt és Leitmeritz mellett
az egyesűit folyó a Középhegységbe nyomul s ezt szép sziklaszoro
son átszegi. Aussignál az Elbébe a Biela szakad, mely a bazaltos
Középhegységet az Erczhegységtől választja el ; ott még egy kis
völgyiapály van, de azután Tetschentől kezdve az Elbe abba a szo
rosba fordul be, melyet a homokkő hegységben vájt és csak Szász
országban Tirnánál hagy el.
Csehország délkeleti oldalán csak domború földduzzadék van,
mely az Erczhegységgel egyközűen DNy-ról EK-re vonul s az Elbe
vizkörnyékét a Moravától választja el ; Cseh-Morva magaslatnak
vagy földhátnak nevezik. Ez korántsem gerinczes hegység, hanem
inkább csak a csehországi fokozatoknak felpúposodása. Keleti ol
dalán a morvaországi folyók völgyei a csehországi terraszokat egy
mástól elválasztó völgyeknek folytatásai, csakhogy ellenkező irány
ban vonulnak. A Thaya a Lusnitz-nak, az Iglava a Szacsavának,
HUNFALVY I E G Y E T . FÖLDRAJZ. III.
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a Zvittava és Svarczava az Elbának s a beléje Pardubitznál ömlő
Laucsnának felelnek meg. Végre az Adler folyónak, mely ENy-ra
kanyarodva a Szudeta tövét kiséri, a Morva felső szakasza felel
meg, mely Olmützig DK-nek tart. Tehát Morvaországban is négy
fokozatot lehet megkülönböztetni, de főfolyója nem éjszaki, hanem
déli irányt vesz, s miként Csehországban a fokozatok magassága
E. felé csökken, úgy a Cseh-Morva vízválasztó földhát is éjszakon
alacsonyabb, mint délen. A Morva és az Elbe felső mellékvizei kö
zött a vízválasztó magassága csak 4 0 0 m., azért ott vannak a fő
utak, melyek Csehországból a felső Morva és a Zvittava mentében
Morvaországba visznek, Olmütz-be és Brünn-be. D. felé az említett
földduzzadék jóval magasabb, s némely kúpjai Iglau környékén
6 0 0 — 8 0 0 m. magasságot érnek el. Mindazonáltal ott is van egy
alacsony hágó, melyen át az út a Szacsava völgyéből az Iglava völ
gyébe visz.
Egyes domb- és alacsony hegysorok Morvaország belső tér
ségein is vannak, így Brünn környékén. A Thaya, Svarczava és
Morava között a Steinitzi erdő és a Marsz hegység terjed el, az
utóbbinak legmagasabb kúpja 586 m. Végre Morvaország keleti
vidékein a Kárpátok ágazatai terjednek el, nevezetesen a határ
szélen a Fejér hegység, Javorniki csoport stb. emelkednek. A he
gyek magassága 9 0 0 — 1 3 2 5 m. A hágók közül az 531 m. magas
Jablunkain kivül csak a Vidrainak van jelentősége ; ebben most
vasút épült.
Az éghajlatra nézve Csehország belső vidékei tetemesen kü
lönböznek a párkányhegységek vidékeitől, amazok jóval melegeb
bek, de csapadékokban szegényebbek, mint emezek. Morvaország
fővölgye D. felé nyílván, általában melegebb, s azért ott a szőlőmivelés is jelentős, Szilézia pedig zordabb. A légmérsékleti viszo
nyok jellemzésére a következő kimutatás szolgálhat :
Hely

évi közép
mérséklet

júliusi

januariusi

Prága

9.8»

19.6°

— 1.5°

Cseh-Leipa

7.7

17.5

—2.7

Budweis

8.6

18.9

-2.0

Eger

7.2

17.4

— 1.3

Brünn

8.9

19.4

— 2.6

Troppau

8.6

19.5

— 2.4

Teschen

8.0

17.4

—3.5

A Schneekoppe hegyen az évi középmérséklet csak 0.5°, Gottesgab-ban az Erczhegységben 5.o°, Stubenbachban a Cseherdőben 5.6°.

Az évi csapadék mennyisége Prágában 450, Cseh-Leipában
oOO, Budweisban 670, Egerben 560, Brünnben 500, Hochwaldban
780, Troppauban 520, Teschenben 730 mm.
Mind a három tartomány az ausztriai császárság leggazda
gabb, legiparosabb, legjobban mivelt és legsűrűbben népesített
országai közé tartozik. Csehországban sokféle érezek, különösen
«ezüst-, vas- és rézérczek, Morvaországban szintén vasérczek for
dulnak elő ; kisebb mennyiségben grafit, biszmut és czink is talál
kozik. De különösen nevezetesek mindhárom tartományban a szén
telepek, melyeknek az ipar felvirágzása köszönhető. Csehország
ban némi drágakövek is előfordulnak : gránát, szafir, kalczédon stb.,
csak konyhasó nincs az országban.
Az erdők, nevezetesen a fenyvesek, mindhárom tartományban
aránylag nagy terűleteket foglalnak el ; kivált Csehországban legin
kább a nagy földbirtokosok tulajdonát képezik, Schwarzenberg
herczeg maga 740 • kilóm, kiterjedésű erdőket bír.*) A gabnaíéleken kivűl Cseh- és Morvaországban különösen a ezukorrépa ter
mesztése nagyon jelentős, sok és jeles komlót is termesztenek. Legáldottabb vidékek : a középső Elbe vidéke Königgraetz környékén,
;az Eger melléke Saaz környékén, Leitmeritz dombos környéke ; a
felső Morvánál elterülő lapály, melyet Hanának neveznek.
Csehország nevezetes jövedelmi forrását a jól berendezett és
sűrűn látogatott fürdőhelyek és az ásványos vizek is képezik: Karls
bad, Marienbad, Franzensbad, Teplitz stb. világhirű fürdők ; nagy
kelendőségök van a bilini és gieszhübeli savanyú, a seidsehitzi,
jpüllnaui és szedlitzi keserű vizeknek.
Az ipar a mezei gazdaság és állattenyésztés mellett nagyon
jelentős helyet foglal el mindhárom tartományban. Kivált a répaezukor-gyártás, a sörfőzés, a vasipar, az üveg- és porczellán-ipar,
továbbá a szövő-ipar, nevezetesen a vászon, posztó és pamutkelmék
gyártása nagyon ki van fejlődve. Csehországban a pamutfonás meg
; szövés leginkább Eger és Asch, Tetschen és Cseh-Leipa, Reichen•) A nagy erdőségeknek s a nagy uradalmaknak lehet

tulajdonítani

'Csehország gazdagságát vadakban. Az 1887-re összeállított vadászati statisztika
-szerint lelövetett: 2189 szarvas,

1188 dámvad,

11,759 őz,

749 vaddisznó,

512,423 nyúl, 25,797 tengeri nyúl, 1010 siketfajd, 3872 nyírfajd, 528 más fajd,
46,018 fáczán,

499,935 fogoly,

15,343 fűrj, 2612 erdei szalonka, 405 vadlúd,

13,856 vadkacsa. Továbbá az ártalmas vadak közül elejtetett:
2738 nyest, 8696 görény,

332 vidra. 231 borz, 2421

3060 róka,

menyét, 59 bagoly

•46,739 különböző ragadozó madár. Az elejtett vad pénzértéke 1.080,000 frt.
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berg és Josefstadt környékein, a gyapjuipar Reichenberg és Fried
land, Teplitz és Brüx között s Asch és Neuhaus mellett, a vas- és fémipar Pilsen, Przibram, Horovicz, Pürglitz és Csaszlau városok
ban, a gép- és szerszámgyártás Prágában, az üvegipar Gablonz,Bonsberg, Kruman, Haida, Zwickau, Teplitz stb. helységekben:
vannak elterjedve. A legnagyobb porczellángyárak Karlsbad kör
nyékén vannak, Morvaországban a posztógyártás fő helyei Brünn
és Iglau, továbbá Leipnik, Wischau stb. ; a pamutipar leginkább
a cseh határszélen van elterjedve ; a vasipar fő helyei Blanszko,.
Vitkovicz és Zöptau, Sziléziában a posztógyártás leginkább Bielitz.
és Troppau városokban virágzik. Csehországban a papir, bőr- és
keztyűgyártás is jelentős.
A lakosok nemzetiségre nézve túlnyomóan szlávok, t. i. csehek,,
morvák és tótok ; Sziléziában lengyelek is vannak. Csehországban a
németek leginkább a határszéli párkányhegységeket népesítik, legszámosabbak az éjszaknyugati és éjszaki vidékeken ; a csehek leg
tömörebben a belső s a keleti vidékeken laknak, Morvaországban
Iglau és Znaim városokig terjednek el. Újabb időben a németektől
lakott vidékeken is terjeszkedtek és különösen a városokban szapo
rodnak. Morvaországban a németek leginkább a déli, nyugati és •
éjszaki határvidékeken laknak, az ország többi részeiben a morvák.
túlnyomók, a keleti határvidéken pedig tótok is vannak.
A három tartomány népességének és nemzetiségeinek viszo
nyait a következő adatok tűntetik föl :
népesség
1880-ban

esik egy
• klom.

csehek

Csehország

5.560,000

107

Morvaország

2.150,000

97

570,000

110

Szilézia

%

jiémetek

%

3.472,000

63

2.054,000

37

1.511,000

71

629,000

29

281,000

51

269,000

49

Vallásra nézve a lakosok legeslegnagyobb része róin. kath..
(95°/o), a protestánsok csak Sziléziában tesznek számot.
Morvaország már 908-ban, Szvatopluk birodalma felbomlása
után, Csehországgal egyesűit, ez pedig 895 óta a német császárok
felsőségét ismerte el. IV. Henrik Csehország herczegét királyi,
czímmel ruházta föl, I. Fridrik császár a választó fejedelmek közé
vette föl. Primiszlav nemzetsége 1306-ban kihalt s 1310-ben Luxem
burg János felesége útján, a ki Venczel cseh király leánya volt,
szerezte meg Csehországot. A Luxemburgok alatt ez ország virág
zása és hatalma tetőpontját érte el, kivált midőn Károly egyszer
smind német császárrá lett. Utódja Zsigmond magyar király és

német császár is volt, alatta tört ki Husz és társai elégetése
után a vérengző huszitaháború, mely sok éven át dühöngött. Zsig
mond halála után (1437) Csehország Habsburg Albert birtokába
került, de ennek rövid uralkodása után ismét önállóvá lett s kirá
lyai személyében majd Lengyelországgal, majd Magyarországgal
volt egyesítve. A mohácsi vész után (1526) Habsburg Ferdinánd
lett cseh királyivá. A csehek mindig féltékenyen őrizték kiváltsá
gaikat, s midőn ezeket Rudolf császár megsértette, fellázadának és
elszakadának Ausztriától. így kitört a harminczéves háború; a
csehek már 1620-ban legyőzettek, s ekkor elvesztették alkotmá
nyukat és államjogi állásukat. A kik az ausztriai ház elleni fölke
lésben résztvettek vala, jószágaik és életök elvesztésével vagy szám
űzetéssel lakoltak, az elkobzott javakat németeknek adományozták.
De a gyűlölség, melylyel a csehek a németek ellen viseltettek, idő
folytán mindinkább növekedett. 1848-ban a szlávok nagy gyűlést
tartottak Prágában, sőt a csehek fölkelést is támasztottak, melyet
azonban a császári hadsereg hamar elfojtott. A magyar szabadsági
•harcz befejezése után a csehek legbuzgóbb eszközei voltak az abszo
lút bécsi kormánynak, sokan közűlök hazánkban is léptek állami
szolgálatba. Az 1867-diki kiegyezést kaján szemmel nézték a cse
hek, be nem érték az egyes koronaországoknak adott autonómiá
val, egy ideig a birodalmi gyűléstől is távol maradtak. Most a tar
tományi gyűlésben ők uralkodnak, a birodalmi gyűlésben is mind
nagyobb követelésekkel lépnek föl. Velők szövetkeztek a német szár
mazású nagy urak, a kik a feudális és klerikális törekvéseket támo
gatják," a monarchia mostani alkotmányos szervezetét, a dualismust
fel akarják bontani s helyébe az országcsoportok szövetségét kíván
ják léptetni. Mindenek előtt a cseh korona jogainak helyreállításán
és a régen elenyészett cseh államjog fölélesztésén fáradoznak, azért
ellenségeskednek a németekkel, a kik az ausztriai állameszme fentartása mellett küzdenek.
Csehországban aránylag nagyon sok város van, több mint 400
helységében 2000-nél több lakos él, de a nagy és népes városok
száma csekély. Prága, az ország fővárosa, messze túl szárnyalja a
többi városokat ; majdnem az ország kellő közepén fekszik, a hol az
összes főközlekedési utak találkoznak. Fekvése nagyon szép. A Mol
dova ott több szigetet képez, (Lövész-sziget, Zsófia-sziget stb.), két
oldalán magaslatok emelkednek, nyugati, azaz baloldalán a Hradsin és Lőrinczhegy, jobb oldalán a Visehrad és más dombok ; a
keleti magaslatok szelíd lejtővel emelkednek, csak a Visehrad me-

redek, a Hradsin közelebb esik a folyóhoz és meredekül emelkedik:
A jobb oldalon a város nagyobo része terjed el, nevezetesen ott van
az Óváros, Józsefváros vagyis Zsidóváros, Újváros és Visehrad,.
melyet fellegvár koszorúz ; a bal oldalon az úgynevezett Kisoldal
(Kleinseite) terjed el a folyó partjától a Hradsin és Lőrinczhegy
aljáig, fölötte a Hradsin emelkedik olyformán, mint Budán a Vár
hegy. Mindegyik oldalon iparos elővárosok vannak : EK. felé Karolinenthal és Lieben, DNy. felé Szmichov. A két partot hat híd kap
csolja össze, köztük legnevezetesebb a hatalmas hőhid, melyet Sz.Nepomukról neveznek el.
A vaspályák számára a keleti oldalon 5, a nyugatin pedig 4pályaudvar van.
Prága már IV. Károly idejében díszes város volt, templomai,,
palotái tanúskodnak fényes múltjáról, az új építmények és intézetek
pedig jelenkori jelentőségét hirdetik. Az ország gazdag főurai most
is többnyire ott laknak pompás palotáikban. A Moldova víztükreföle 72 m. magasságra emelkedő Hradsin tetején a királyi várpa
lota, mögötte Sz. Vitus dómja és a még régibb Szt. György tem
ploma, a Loretto-templom és számos régi és ujabb palota fekszenek ; ;
nyugati szélén premontrei apátság van. A várpalotát az úgyneve
zett Szarvas-árok a császári kerttől választja el, melyhez a Belve
dere s a népkert csatlakozik. A Kisoldalnak nevezett városrészt aSz. Miklós temploma, a k. helytartóság, a főparancsnokság, a fegy
vertár épületei és számos magánpalota ékesíti (a Wallenstein-,.
Nostitz-Lobkovitz, Thun-féle paloták stb.). Az Óvárosban néhány
magán palotán kivűl a régies városházat, a tudományegyetem ésműegyetem épületeit, a Józsefvárosban a zsidók régi zsinagógáját;
és temetőjét találjuk. A két említett városrészhez az Újváros D.
felől csatlakozik, már IV. Károly vetette meg alapját 1348-ban;,
ott van a város két legnagyobb köztere, a Venczel-tér és Károly
tér. A templomokon kivűl a kórházak s a fővámház említendők. A>
Visehradot egy patak választja el, kivált a Moldovára szolgáló ol
dala nagyon meredek. Tetején az ország régi fővára fekszik.
Prága az ország anyagi és szellemi míveltségének központja ;
forgalma, kereskedelme és ipara nagyon jelentős. Tudományegye
teme már 1348-ban alapíttatott, mindig jó hírnek örvendett, leg
újabban külön cseh és külön német egyetemre osztatott. Általában
a csehek és németek minden téren versenyeznek egymással s majd
nem minden társulat és egylet kettős : cseh és német. A cseh nem
zeti színház mellett ott van a német nemzeti színház. Van továbbá

cseh nemzeti múzeum, cseh tudományos társaság, akadémia a képző
művészetek számára, zenészeti akadémia, műegyesület, gazdasági
egyesület, stb.
Prágához, mint már említettük, K. felől Karolinenthal, DNy.
felől Szmichov elővárosok csatlakoznak ; azokban vannak a nagy
gyárak. Karolinenthal még Lieben és egy más községgel, Szmichov
pedig Kosir helységgel függ össze. Az ezektől E-ra eső magasla
tokon egy benczésapátság fekszik, ettől Ny-ra pedig a Fejérhegy
(879 m.) emelkedik, melyen 1620-ban a csehekre nézve szerencsét
len csata esett meg. Prágának népessége az említett elővárosokkal
együtt 1880-ban 218,000 lélekre rúgott, 1889-ben 308,000 volt; a
csehek többségben vannak. Vallásra nézve a lakosság 86°/ -ka róm.
kath., 9°/o zsidó, 2 ° / protestáns.
0
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Przibram (10,000 lak.) gazdag ezüstbányáiról nevezetes, a leg
mélyebb akna már több, mint 1000 méternyi ; a városban bányá
szati akadémia van. Beraun mellett Karlstein vár emelkedik, mely
nek roppant vastagfalú és 39 m. magas tornyában a cseh királyság
jelvényeit őrizték. Kladno, Bakovitz és Schlan mellett kőszénbá
nyák és vasgyárak vannak. Méllnik a Moldova torkolatánál fek
szik, környékén szőlők vannak. Brandeis az Elbénél nagy kir. vár
ral ; Budweis a déli vidéken a legnépesebb város, 24,000 lak., püs
pöki székhely ; Wittingau és Krumau Schwarzenberg herczeg vár
kastélyairól nevezetesek, a wittingaui kastélyban gazdag levéltár
van. Pisék kerületi főhely ; Strakonitz iparos város ; Winterberg
közelében üveggyárak vannak.
Pilsen Prága után az ország legnépesebb városa (39,000 lak.),
nagy vasúti csomópont, sok gyárral, különösen serfőzései hiresek ;
közelében szénbányák vannak. Tausz üveg- és tükörgyárakkal;
Klattau népes város ; Eger közel az ország határához, régi várral,
vasúti csomópont, gyapjú- és pamutgyárakkal (16,000 lak.), köze
lében E. felé Franzensbad fürdőhely . fekszik. Asch iparos város
(13,000 lak.), úgy Graslitz is, mely a csipkeverés központja.
Joachimsthal és Gottesgab ón- és ezüstbányákkal; Karlsbad az
ország leghíresebb és leglátogatottabb fürdőhelye, héwizekkel, egy
szersmind csinos és iparos város (10,560 lak.). Környékén és Ellbo
genben nagy porczellángyárak vannak. Marienbad szintén híres
fürdőhely. — Saaz a komlótermesztés központja (10,000 lak.) ; Brüx
és Bilin környékén Pülna, Sedlitz és Seidschitz mellett keserű for
rások fakadnak ; Dux-han gr. Waldsteinféle szép várkastély és
nagy park van; Komotau iparos város.— Leitmeritz (11,000 lak.)

püspöki székhely, magaslaton fekszik, alatta a lapályon Theresienstadt kis erősség. Teplitz (17,000 lak.) híres fürdőhely, hévforrá
sokkal, szép vidéken ; Aussig (17,000 lak.), Tetschen és Bodenbach
közlekedési központok a határszélen. Georgswalde (12,000 lak.),
Bumburg (15,000 lak.), Schönlinde, Warnsdorf, Zwickau a szövő
ipar, különösen a vászongyártás székhelyei, így
Jung-Bunzlau
(.10,000 lak.) és Cséh-Leipa (9000 lak) is. Hayda az üveggyártás
egyik központja ; Reichenberg (28,000 lak.) és Friedland a gyapjú
fonás és posztógyártás, Jicsin, Hohenelbe és Trautenau a lenteímesztés meg vászongyártás központjai; Chhimetz répaczukorgyárakkal. Königgraetz püspöki székhely ; Josefstadt erősség; Sadova,
a poroszok ott győzedelmeskedtek 1866-ban. Königinhof az ott
talált régi cseh hőskölteményekről híresedett el ; Braunau a vá
szongyártásról, Reichenau a posztógyártásról nevezetes. — Oirudim (12,000 lak.), Hohenmauth és Pardubitz (10,000 lak.) iparos
helységek, különösen répaczukorgyárakkal ; Kladrub-ba,n es. kir.
ménes van. Csaszlau, Kuttenberg és Kolin szintén iparos városok ;
Podjebrad régi kir. várral ; Tábor a hussziták táboráról kapta nevét.
Morvaország fővárosa Brünn (83,000 lak.) nyájas vidéken, a
Zvittava és Svarczava egyesülésénél fekszik ; a belváros a Spielberg-nek nevezett várhegy aljában levő magaslaton terjed el, 20
külváros veszi körül, ezekben vannak az uj csinos lakóházak és a
posztó-gyárak ; a fonógyárak leginkább a környéken vannak. Brünn
a posztógyártásra nézve az első helyet foglalja el a monarchiában.
A Spielbergen való vár állami börtönül szolgál. Az egykori keritőfalakat lebontották, az árkokat betemették és szép sétahelyeket ké
szítettek. Brünn közelében Ny. felé Rossitz mellett kőszénbányák
vannak.
Adamsthal és Blansko vasgyárakkal, Sélowitz répaczukor
gyárakkal, Austerlitz I. Napoleon győzelméről híres (1805).
Olmütz (Alamócz 23,000 lak.) érseki székhely és elsőrendű
erősség, Brünn után a tartomány legnépesebb városa, szép érseki
templommal és palotával, díszes városházzal;
Prerau(11,000lak.),
vasúti csomópont; Prosznitz
(18,000 lak.), a termékeny Hanna
főhelye posztógyárakkal; Sternberg (10,000 lak.) a vászonszövés
központja. Morva-Trübau és Zwittau Olmütztől ENy-ra gyapjú- és
vászongyárakkal. Neutitschein termékeny vidéken, iparos város ;
Morva-Ostrau szénbányáiról hires; Witkoivitz-ná\ nagyszerű vas
műtelepek vannak.
Magyar-Hradisch közelében Welehrad feküdt, mely a nagy-

morva birodalom fővárosa volt, s melyet a magyarok 907-ben lerom
boltak ; ott kezdek meg 863-ban működésöket a szlávok apostolai :
Kirill és Metud. Kremsier (12,000 lak.) jelentős város a Hanna
szélén, érseki várkastélylyal, Zahorowitz és Luhacsovitz ásványos
forrásokkal ; Strassnitz és Göding a Morva mellett, az utóbbiban
nagy dohánygyár van ; Lunderiburg vasúti csomópont.
Znaim (12,000 lak.), jelentős kereskedelmi központ ; Nikolsburg (8000 lak.) szép várkastélylyal ; Iglau (22,000 lak.), a posztó
gyártás egyik központja, nagy dohánygyár is van ott.
Szilézia IV. Károlytól kapcsoltatott a cseh korona tartomá
nyaihoz s így jutott Ausztria birtokába. II. Fridrik porosz király
nagyobb részét elfoglalta Mária Teréziától, csak töredékei marad
tak Ausztriánál. Ezt az osztrák Sziléziát Morvaország éj
szaki nyúlványa két darabra osztja; a nyugati részben fek
szik a tartomány fővárosa Troppau (25,000 lak.), csinos ipa
ros város posztó- és más gyárakkal. Freudenthal a vászonszövés
központja; Jaegerndorf (11,000 lak.), népesebb helység; Freiwal
dau közelében van a Graefenbergi hidegvíz-gyógyitó-intézet, melyet
Priesnitz alapított. - - Teschen (9000 lak.) a tartomány keleti részé
nek főhelye, gazdag múzeummal ; Oderberg nevezetes vasúti csomó
pont, közelében vannak a lengyel-osztraui kőszénbányák. Biélitz
(13,000 lak.), csinos város, sok posztógyárral a Biala folyócskánál,
mely a tartományt Galicziától választja el ; a folyó jobb oldalán
fekvő Biala már Galicziában van.

XI.
Graliczia és Bukovina.

E koronaországok a Kárpátok éjszaki oldalán terjednek el a
Visztula forrásvidékétől K-re Moldovaország határáig. Keleti Ga
liczia és Volhinia meg a határos lengyel vidékek a közép korban
Veres-Oroszországnak neveztettek s 1000 táján a kievi birodalom
hoz tartoztak. Belőlük utóbb két külön ország lett ; Hálics és Lodoméria, melyek azután a magyar korona felsősége alá kerültek,
később pedig Lengyelországgal egyesíttettek. Ez ország feldarabo
lásakor 1772-ben és 1795-ben a mostani Galiczia Ausztriába kebeleztetett be; Bukovina 1775-ig Moldovához tartozott és török
uralkodás alatt volt, említett évben Ausztria a töröktől szerezte
meg. Krakó és vidéke mint nagy herczegség csak 1846-ban kebelez-

teték be Galiczia és Lodoméria királyságba, az előtt köztársaság*
volt, mint a lengyel királyság utolsó maradványa. Galiczia és Bu
kovina egészen félre esik az osztrák császárság többi tartományai
tól, csak Sziléziával függ -össze, különben egész kiterjedésében egy
felől Porosz- és Oroszországgal, másfelől Magyarországgal határos
Bukovina még Rumániával is érintkezik.

v

Galiczia legnagyobb része hullámzatos fönsik és dombvidék,
déli részét a Kárpátok ágai foglalják el, csak egyes vidékei lapár
lyosak. Legnagyobb siksága a határán EK-re kanyarodó Visztulá
nál terjed el a Dunajecz torkolatától a Szán torkolatáig. Tengerfe
letti magassága csak 142—257 m. ; a Dnyeszter mellékén levőmocsáros lapályok valamivel magasabbak. A dombos és hullámos
térségek a Szántól K-re s a Dnyesztertől E-ra nagyobb és nagyobbmagasságra duzzadva a Podoliai fönsíkra mennek át, mely a hatá
ron túl Oroszországban terjed el. Lapos hátainak magassága 316 és.
400 m. között változik, egyes magaslatok a 400 m. is meghaladjákA folyók mélyen bevágodott völgyekben folynak a Dnyeszter felé,
ennek kanyargós medrét meredek partok szegélyezik. A fönsík há
tai többnyire erdősek, Zolkiev és Brody között még rengeteg ős
erdő van ; a völgyeket kaszálók és szántóföldek foglalják el. A víz
választó a Keleti és Fekete tengerek között, alacsony dombvidéken
kanyarodik el ; a Dnyeszter és Szán völgyeit Szambor és Przsemysl.
vidékén csak 250 m. magas küszöb választja el. Krakótól Ny-ra a Visz
tula éjszaki oldalán a Tarnovitzi hegyes vidék nyúlik át GalicziábaA Kárpátok előhegységei és oldalágai általában véve a főge
rincz magasságához alkalmazkodnak, minél magasabb emez, annál
magasabbak amazok. Vadoviczétől D-re a Lamona-SzJcala 928 m.,
Uj-Szandecztől Ny-ra a Sztavietz 922m. magas; Jaszlótól D-re a
legmagasabb hegyek 840 m. sem haladják meg ; ellenben Szkole-nél
a Csernag 1,223, Bolechovtól D-re Magura 1415 m. magas.
A Kárpátok éjszaknyugati határlánczolatának a nyugati
Beszkidnek utolsó tagja, a Babia-Oura hegycsoport a Csacza és:.
Szajpus (Ziwec) között levő hágótól K-re esik, főgerincze épen a
határon kanyarodik el. A Policza hegytől K-re egy hágó az Arva»
völgyéből a Szkava völgyében és Jordanovba vezet. Az Árva és*
Dunajecz forrásvidékeit is csak egy alacsony duzzadék (650 m.) vá
lasztja el egymástól. A Fekete-Dunajecz völgye s a Neumarkti fön
sík éjszaki oldalán a Niedviecz (1309 m.) SzJcalka (1166 m.) Javorina(1111 m.) stb. sorakoznak, melyek a Kárpátok éjszaknyugati karé
ját az éjszakkeletivel kapcsolják össze. E hegysoron a Dunajecz és*

Poprád keresztül tört, egyik legérdekesebb tagja a Pienini hegység,
melyet a Dunajecz ketté hasított. Az említett hegyektől D-re esik a
Magas-Tátra, melynek főgerincze a VoloviecztÖl (2065 m.) kezdvenagyrészt az ország határán kanyarodik el, úgy hogy a főcsúcsok,
többnyire hazánk területére esnek. A Cservony Vrch (2124: m..), Ten
gerszem csúcsa, Lengyel nyereg, Jégvölgyi csúcs a határon vannak,
A galicziai hegy tömegek közé a Waxmundszka (2192 m.) tartozikA Poprád völgy szorosától K-re a vízválasztó főgerincz majd
nem mindig az ország határán emelkedik, DK-re menve nagyobb ésnagyobb magasságra duzzad föl. APoprád-Dunajecz völgye keleti s a
Viszloka mindkét oldalán a hegy sorok messze éjszakra vonúlnak,többnyire erdősek, de nem magasak, s a Duklai átjárás felé letörpülnek.
Egyik legmagasabb csúcsuk a LaszTcova (1213 m.). A Duklai és
Uzsoki átjárások között a Szán forráspatakait szegélyező hegyek
csak 900 — 1160 m. érnek el, a Kamién 852 m., a Babia-SzTcala
1161 m., a Voloszan és Viszoka-Dziat még alacsonyabbak. A k«--v
lai hágótól kezdve a határon emelkedő hegyek már jóval magasab
bak s a Galicziában elterjedő oldalágak is magasabb kúpokkal
tetézvék. A legmagasabb hegyeket a Prut és a két Cseremos forrás
vidékein találjuk, magasságuk ott az 1,700 és 2,000 m. között vál
tozik.
c

Bukovina, azaz Bükkország egészben véve hegyesebb mint
Galiczia. Máramarosból és Erdélyből jókora hegysorok vonulnak át
a tartományba. A Çseremos, Szucsava és Moldova forrásvidékeiig
1,360—1,553 m. magas hegyek emelkednek, köztük legmagasabb a
Tomnatik ; a Szucsava és Moldova között a nagy Vesy van (1489
m.). Jókora hegysorok szegélyezik a Cseremos jobb s a felső Szeret
mindkét oldalát ; alacsonyabbak azok a hegyek, melyek a DK-re
konyarodó Szeret és Szucsava között emelkedjek. Radautztól
DNy-ra a Szucsava és Moldovicza között ismét magasabbak a he
gyek, de a legmagasabb hegyeket az Aranyos-Besztercze két olda
lán találjuk: a jobb parton a Zucchardczél (1,702m.), a bal parton
a Dzzumaleu (1833 m.) emelkedik. Erdélyből a Borgói szoros és
hágó (1,196 m.), Máramarosból pedig a Tatárvölgy hágója (1418 in.)
^ ezet Bukovinába.
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Bukovina tehát K. és D. felé lejtősödő fokozat föld, a nyugati
fokozat a legmagasabb ; a Moldova és Szucsava között 522 m., a
Szucsava és Szeret között 501 m., a Szeret és Porut között 460 m..
magasságra emelkednek a fokozatok, a Prut és Dnyeszter között
már csak hullámos síkság van.

Galiczia főfolyói a nyugati részében a Visztula, a keletiben a
Dnyeszter. A Visztula elsőben Szilézia és Galiczia határán éjszak
keleti és éjszaki irányban foly, azután K-re fordulván, belép Galicziába, legott a Kárpátok előhegyeiben eredő Szólát és Szkavát veszi
föl;Krakót elhagyván, csakhamar az ország határát éri el s azon folyik
éjszakkeleti irányban a Szán torkolatáig, de elébb még a Rábával s
a sokkal nagyobb Dunajeczczél meg a Viszlókával egyesül. Kis ha
jók már Krakónál járhatnak rajta; egész hossza Galicziában és a
határon 258 km. Legnagyobb galicziai mellékvize a Szán ; ez az
Uzsoki hágónál ered, elsőben ENy-ra kanyarodik, Dynovnál K-re
fordul, Przsemyslt elhagyván ismét éjszaki és éjszaknyugati irányt
vesz. Hossza 280 kilóm., alsó fele hajózható. Baloldali mellékvizei
a Szolinka, Oszlava és Viszlok, mely köztük a legnagyobb, jobbol
dali mellékvize a Lubacsovka.
A Dnyeszter keleti Galicziát majdnem a közepén futja át, a
felső Szán és Sztrij között emelkedő hegyekben ered Turka helység
közelében ; onnan EK-re kanyarodik mocsáros lapályon keresztül,
balról a vele egyközű Sztrviczát fölvévén, DK-re fordul és ezt az
irányát az ország déli határáig megtartja ; felső szakaszában jobb
ról a Bisztriczát veszi föl. Alább a Vereczkei hágó közelében eredő,
elsőben ENy-ra, azután DK-re s végűi EK-re kanyarodó Sztrij,
továbbá a Szvicza, Lomnicsa és Bisztricza kárpáti folyók ömlenek
beléje D. felől, E. felől pedig a Zlotálipa, Sztripa, Szeret és Zbrucs,
melyet hibásan Podhorczé-nek is neveznek. Az utóbbi folyók egy
mással egyközűek, E-ról D-re folyván, a Podoliai fensíkot barázdál
ják; köztük a Szeret a legnagyobb, a Zbrucs pedig a határt jelöli
meg Oroszország felé. Maga a Dnyeszter már a Sztrij-vel való
egyesülése által válik hajózhatóvá, a mint Bukovina határát eléri,
K-re fordul s nagy kanyarulatokkal áttör az ottani hegységen ; a
hol az orosz határt eléri, ott víztükrének tenger feleti magassága
88 méter.
A Brut és Cseremos Galiczia délkeleti sarkában erednek, az
utóbbi határfolyó, Bukovinába ott mennek át, a hol egymással
egyesülnek. Az éjszaki vidékeken a, Bug és Sztir erednek, mindkettő
rövid folyás után Oroszországba lép át.
Bukovinának a Dnyeszter csak éjszaki határát érinti, a Prut
is csak az éjszaki részén foly keresztül ; a fején Cseremos a gali
cziai határt jelöli meg ; a Szeret, Csúcsává, az egymással egyesülő
Moldavicza és Moldava s az Aranyos-Besztercze
DK-re folyván,
csakhamar Moldovába mennek át, a hol egymással egyesülnek.

Galiczia az éjszaki légáramlat ellen nincsen Tédve, a déli me
leg áramlatoknak a Kárpátok öve állja el az útját, azért éghajlata
nagyon szélsőséges, a tél felette kémény, a nyári hőmérséklet gyak
ran magas, de hirtelen változó, a legnagyobb meleg és hideg közötti :
különbség 80 fokra is rúg, télen a hideg, nyáron a meleg néha 4 0
foknyi levén. Bukovina éghajlata egészben véve enyhébb és egyen
letesebb. A közepes hőmérséklet következő :
évi
Krakó
Lemberg
Tarnopol
Csernovicz

júliusi

januariusi
—4.2»

7.9

18.6°
19.4

6.1

16.9

—5.8

8.3

20.0

—4.6

8.5°

— 3.8

Az évi csapadék mennyisége Krakóban 570, Lembergben 720,
Csernoviczban 590 mm.
A lakosság mind Galicziában mind Bukovinában nagyon
tarka, ezt már a helységek berendezése, a lakóházak külseje s a nép
viselet mutatja ; a többséget a lengyelek és rutének teszik, amazok
nyugati, emezek keleti Galicziában uralkodnak. Sok várost némett
jövevények alapítottak, sok falut is ők népesítettek meg, de a régibb
időben beköltözött németek idő folytán mind ellengyelesedtek, még
azok is, kiket II. József telepített ide, nagyobbára kivetkőztek nemzetiségökből s úgyszólván csak a protestánsok őrizték meg német
nyelvöket és szokásaikat. A lengyelek különböző népágakra szakad
nak : A déli hegyes vidékeken megkülönböztetik a gorálokat, azaz
hegyi lakosokat, és podhálokat, továbbá a bojkókat, tuchólszokat és
huzulokat. E hegyi lakosok nagyobbára állattenyésztéssel, favágás
sal, vadászattal, fuvarozással foglalkoznak, köztük legélelmesebbek
a gorálok és huzulok. A Szkava, Dunajecz és Jaszlo völgyeiben, to
vábbá a Szola és Baba között s a krakói nagy herczegség területén
lokó lengyel parasztok sokkal munkásabbak, de szintén nagyon
könnyelműek és az iszákosságra hajlandók. Általában Galiczia föld
népének átka a pálinka. Talán legiszákosabbak a Visztula mentén =
lakó mazurok. A lengyel nemesség zsarnokul bánt az alattvalókkal,
a hosszú ideig tartó szolgaság rontotta meg a népet, mely még most
is egyfelől csúszó-mászó, alázatos, másfelől álnok és ravasz, s haj
landó a boszúállásra és kegyetlenkedésre. Több izben lázadtak fel
a parasztok s iszonyú dúlásokat ós vérengzéseket követtek el a föl-"
desurakon. A nép általában szegény, míveletlen, oktatásáról csak a
legújabb időben kezdtek gondoskodni, de még most is nagyon sokan i
nem látogatják az iskolákat.

A lengyel királyság idejében a lengyelség a rutén elemet hát
rább szorította, s különösen a rutén nemesek és földesurak a lengyel
nemzetiséghez csatlakoztak. Most ellenkezőleg, úgy látszik, a ruténség tesz foglalásokat a lengyelség rovására s az ellenszenv és gyű
lölködés a kétféle nemzetiség között nőttön nő. Az ethographiai
határt körülbelől a Szán völgye jelöli meg, ettől K-re a rutének
uralkodnak, noha lengyel szigetek odább K-re s viszont rutén szi
getek az említett határtól Ny-ra is vannak. A rutének vagy veres
oroszok vagy rusznyákok az Ukrajnában lakó his-oroszoh testvérei,
a Kárpátok déli oldalán is elterjedtek, általában szintén szegények
s a miveltségnek alacsony fokán állanak. Nagyobbára a görög-egye
sült egyházhoz tartoznak, míg a lengyelek a római hath. egyház
-hívei.
Bukovina népessége még tarkább, mint Galicziáé, ott tíz kü
lönböző nemzetiség képviselői élnek : rutének, lengyelek, rumunok,
magyarok, csehek, németek, oroszok, örmények, zsidók, czigányök.
Aránylag legszámosabbak a rutének és rumunok. Vallásra nézve
legtöbben a görög-keleti egyházhoz tartoznak.
A két tartomány népességi viszonyait a következő egybeál
lítás mutatja :
Galiczia
"Bukovina

népesség

lengyel

rutén

rumun

német

5.960.000

3.058,400

2.549,800

276

324,400

másféle
5,600

572,000

18,250

.239,690

190,000

108,820

11,690

Magyart Bukovinában 1880-ban 9887 számláltak.
Vallásra nézve ekként oszlott fel a népesség :
róm. kath.
-Galiczia
Bukovina

örmény
kath.

görögkath.

görögkeleti

zsidó

protestáns

2.714,977

1,968

2.510,408

2,662

686,596

40,190

63,691

756

17,589

404,450

67,418

13,199

Ebből látjuk, hogy a zsidók mind Galicziában, mind Bukovi
nában aránylak nagyon számosak, s ők szaporodnak leginkább. Galicziát és a szomszédos orosz lengyel tartományokat az izraeliták
.igazi hazájának tekinthetjük, onnan terjednek szét mindenüvé, a hol
a nép az ő ügyességükkel nem képes versenyezni. Ez központja a
pókhálónak, melynek finom szálai egész Európára kiterjednek. Ga
licziában több városban már ők vannak többségben ; nagyobbára
orthodox vallásúak, az ősi szokásokhoz ragaszkodnak, hajviseletek
és ruházatuk által is megkülönböztetik magukat, a népre határo
zottan káros befolyást gyakorolnak.

Galiczia és Bukovina Európa legelmaradottabb országai közé
tartoznak, lakosai túlnyomóan állattenyésztéssel és mezei gazdaság
gal foglalkoznak, ebben a tekintetben is csekély haladást tettek.
Jóllehet a föld nagyobbára termékeny s Galicziában a területnek
majdnem 50°/ -ka szántóföld, mégis a hanyag mivelés miatt a ter
més korántsem bő. Egyes vidékeken sok búza terem. Néhány év óta
a czukorrépa és komló termesztése is terjedett ; a dohánytermesztés
szintén jelentős. A gyáripar leginkább Krakó környékén s az or
szág nyugati szélein vett nagyobb lendületet. Ott különböző érezek,
nevezetesen vas, czink ós ólom-érczek fordulnak elő, itt-ott kén is
van. Ugyancsak azon a vidéken jelentős széntelepek vannak. De Ga
liczia fő ásványi kincse a konyhasó, Vielicska és Bochnia sóaknáit
már a X I . század közepe óta mivelik. Legnagyobbszerüek a vielicskai aknák ; ott az aknák, tárnák, folyosók szerteszét ágaznak s
már 312 m. mélységig érnek alá, tehát 57 méterrel mélyebben esnek,
mint a tenger vizszine. A főbánya nagyszerű csarnok, folyosókkal,
karzatokkal, melléktermekkel. Evenkint több mint 1.300,000 méter
mázsa sót állítanak elő, meg többet is lehetne előállítani, ha szük
séges volna, mert a sótelep roppant nagy s a Kárpátok éjszaki ol
dalán Bukovináig és Moldováig terjed. Galicziában különösen még
Szolotvina és Delatin mellett, Bukovinában pedig Kaczikánál van
nak sóaknák. Az utóbbi tartományban Jakobeninél vasbányák és
vasgyárak, Pozsoritánál^rézbányák vannak ; Kírlibabánál ezüstbá
nyák voltak, de mivelésökkel felhagytak. Ujabb időben több helyen
kőolaj és földszurok telepeket tártak fel ; különösen Drohobicztól
Ny-ra Boriszlav falunál nagyban kezdek a kőolajt, födszurkot és
•kőviaszkot kiaknázni ; 1866-ban mindenfelől oda tódultakba vállal
kozók és munkások s rövid idő alatt vagy 5000 kutat ástak, me
lyeknek átlagos mélysége 4 0 m. Lésőbb a kőolaj-láz kissé lecsillapúlt,
de most is több helyen sikerrel mivelik a kőolaj-kutakat. — Mosta
nában a kőolaj-bányák Szandecz és Gorlicze, Jaszko és Szánok,
-Szambor és Drohobics meg Kolomea kerületeiben miveltetnek. Az
-első vidéken vagy 1000 akna van: a másodikban 1047, a harmadik
ban 1400, a negyedikben 37 akna miveltetik; a harmadik vidéken
^sok kőviaszkot (ozokerit) is állitanak elő. Kolomea kerületben kü
lönösen a Szloboda-Rungurczka mellett levő aknák bő anyagot
szolgáltatnak. Kalusznál a Lomnicza völgyében kálisó-telepet is
feltártak.
0

A közlekedési eszközök közül legjelentősebb a vaspálya, mely
nyugati határtól, Graniczától kezdve egész Galiczián és Bukovi-

nán keresztül Jászvárosig és a Dunáig vonul, tehát a német, osz
trák és orosz vasúthálózatokhoz csatlakozván, a Fekete tengert a
Keletivel kapcsolja össze. E vaspályához, mely a Kárpátok övével
egyközű, csatlakoznak a magyarországi vasutak, melyek Galicziába
visznek, nevezetesen az, mely Eperjes felől Orlónak tart s azután a
Poprád völgyét követi ; továbbá az, mely Sátóralja-Ujhelyből a Laborcza völgyén felfelé s Lupkov mellett elhaladva az Oszlava és a
Szán völgyébe visz ; végre az, mely Munkácsról a Latorcza völgyén,
fölfelé a Vereczkei hágón át a Sztrij völgyébe vezet.
Mind Galiczia mind Bukovina aránylag sűrűn van népesítve,.
egy-egy • kilométerre átlag 7 5 — 7 6 lélek esik, sűrűbb népessége
csak Alsó-Ausztriának, Sziléziának. Csehországnak, Morvaország
nak és az osztrák partvidéknek van; de a városok száma aránylag
csekély ; a helységek általában rendetlenül vannak építve, minde
nütt nagy a tisztátalanság, szemét és piszok. Különösen a korcsmák- •
ban és vendégfogadókban is nagy tisztátalanság uralkodik. Ga
liczia legérdekesebb városa Krákó (66,000 lak.), Lengyelország
egykori fővárosa, melyben a lengyel, királyok 1764-ig koro
náztattak. 1815-től 1846-ig a Bécsi kongresszus által terem
tett köztársaság főhelye volt, azután megint Ausztriába kebeleztetett be. A Visztula bal partján fekszik, ott a hol a
folyón már kis hajók járhatnak: régi várpalotája, sok tem
ploma és tornya miatt messziről tekintve, festői látványt nyújt. Az egykori kir. várpalota meredekoldalú sziklás hegyen fekszik, most.
kaszárnyává, sánczai pedig szép sétahelylyé vannak átalakítva, mel
lette van a Sz. Szaniszlónak szentelt templom, Szobieszki, Poniatovszki, Koszcziusko stb. síremlékeivel. A várhegy alatt elterülőnagy köztéren a szép Sz. Mária-templom fekszik, a nyugati oldalán
az egyetem és Sz. Anna-templom Kopernikus síremlékével. Az :
egyetem 1364 óta áll fenn, gazdag könyvtára és más gyűjteményei
vannak ; csillagászati intézetét s a füvészeti kertet Vazola külvá
rosban találjuk. A belvárost hét külváros veszi körűi. Kazimierz.
városrész a Visztula egyik szigetét foglalja el, leginkább zsidók
laknak benne. (Az összes izraeliták száma több mint 12,000) A
várostól Ny-ra emelkedik a Koszcziusko tiszteletére fölhányt 35 m..
magas domb, tetején nagy gránitsziklával ; e domb körűi most
erősség emelkedik ; általában Krakó mint határváros a legújabb
időben nagyon megerősíttetett. Hajdan Krakó nagy kereskedelmi.
központ volt, most a lengyelek szellemi törekvéseinek, irodalmi mű
ködésének központja. A tudomány egyetemen kivűl ott van a tudo--

mányok lengyel Akadémiája s több más tudományos és művészeti
társaság.
A folyó jobb partján Podgorcze város fekszik, mely mintegy
külvárosa Krakónak, attól D-re emelkedik a nagy domb, melyet
Krakó mesés alapítójának, Krakusznak tiszteletére felhánytak. Ha
sonló domb Krakótól K-re eső Mogila helységnél van, Krakusz
leányának Yandának tiszteletére hányták fel. Krakó környékén a
nép szorgalmasan míveli a földet és sok zöldséget meg főzeléket
termeszt. Chrzanóv város környékén czink- és kőszénbányák van
nak ; Oszvieczim (Auschwitz) az egykor Sziléziához tartozó her
czegség főhelye volt. Andrychov, Kenty, különösen pedig Biala a
vászon- és posztószövés főhelyei, az utóbbi csinos város.
Krakótól KDK-re esnek Vielicska és Bochnia, melyek nagy
szerű sóaknáikról hiresedtek el (Lásd a 111. lapon). Bochnia a né
pesebb város, de Vielicska aknái sokkal érdekesebbek.
A Dunajecz völgyében főhelység Uj-Szandecz (11,000 lak.),
jelentős forgalmi központ ; odább D-re esik O-Szandecz közel a Du
najecz és Poprád egyesüléséhez ; az utóbbi folyó völgyében Pivnicsna és Musina helységek vannak ; az utóbbitól É-ra esik Krynicza látogatott fürdőhely. A felső Dunajeczhez közel, KroszczienJco közelében Scsavnicza látogatott fürdőhely van, odább
Ny-ra Csorsztin festői várrom s még odább Ny-ra Novitarg (Neu
markt) városka esik ; onnan Zakopane helységbe mehetünk, melyből
a Magas-Tátrába tehetünk kirándulásokat.
A Dunajecz völgye keleti oldalán Tarnov (25,000 lak.,) fek
szik, nyugati Galiczia egyik legélénkebb városa, püspöki székhely ;
1846-ban a föllázadt parasztok Tarnov kerületében gyilkoltak meg
legtöbb nemesembert, valami 1458 férfit és nőt mészároltak le.
Oorlicze a Bopa völgyében sziléziai betelepülőktől alapíttatott;
Jaszlo termékeny és jól mívelt vidéken fekszik; Dukla ugyanazon
völgy felső szakaszában, róla neveztetik az Ondova völgyéből átve
zető hágó ; Pilszno a Viszloka völgyében Tarnovtól K-re német
gyarmat volt ; Rzesóv (10,000 lak.) a Viszloka völgyének főhelye,
lakosainak fele zsidó ; Lanczut szintén német gyarmat volt, iparos
helység ; Lezsajszk közel a határhoz ; Ulanóv odább ENy-ra a Szán
folyón való fa kereskedés központja.
A Szán völgyének főhelyei Jaroszlaf (12,000 lak.) és Prsemisl (22,000 lak.), mindkettő jelentős kereskedelmi és forgalmi köz
pont, az utóbbi az ország egyik legrégibb városa, egy római kath. és
egy görög-kath. püspöknek szókhelye, Javorov és Gródek szintén
HUNFALVY : E G Y E T . FÖLDRAJZ. I I I .
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népes városok ; az utóbbihoz közel esik Luiden fürdőhely. A déli
hegyes vidékeken Szánok a felső Szánnál, Szambor (13,000 lak.) a
Dnyeszterné, Drohobics (13,000 lak.) és Sztrij (11,000 lak.) a legje
lentősebb városok. Drohobiçsban sófőzések vannak, ugyanazon vá
ros a kőolaj-kereskedésnek főhelye. Sztrij a lembergi vagyonos
lakosok egyik kedvelt nyaraló helye, a környező domblejtőkön szá
mos villa és kert van.
Az ország fővárosa Lemberg (lengyelül Lvov) központi helyet
foglal el a Kárpátok éjszaki oldalán elterülő nagy térségen, a
Dnyeszter, Visztula és Bug medenczéi között. Az ottani dombos
vidéken csak apró vízerek vannak, melyek holmi mocsárokat és ta
vakat képeznek, hajózható folyó nincsen, de az országutak minden
oldalról arra felé tartanak, s most már három vaspálya is ott talál
kozik. Halics herczege Leo 1259-ben vetette meg alapját a városnak,
midőn egy dombon várat épített. Most is fellegvár van a magaslaton,
melyet a kis belváros vesz körűi ; ennek nagy közterén fekszenek : a
szép toronynyal ékeskedő városháza, a csúcsíves stylben épített szék
egyház (1344-ből), a görög-kath. főegyház, az egyetem épülete s a
zsidók temploma. Sokkal nagyobb helyet foglalnak el a külvárosok,
melyek minden irányban messzire terjednek. Ezek az újabb város
részek sokkal szabályosabban épültek, mint a régies belváros, de
még nincsenek kellően kiépítve és benépesítve. Az egyik külváros
ban van az Osszolinszki-féle gazdag nemzeti múzeum. — Lemberg
most nemcsak a tartomány helytartójának, főhatóságainak, főtörvényszékeinek, tartományi gyűlésének stb. székhelye, hanem a
forgalom és kereskedésnek is központja ; onnan indul ki két vaspálya
Oroszország felé ; az egyik északkeleti irányt követve Bródynál éri
el az orosz határt, a másik pedig délkeleti irányban Tarnopolon át
Podoliának tart. Ugyancsak Lembergben három érsek lakik t. i.
egy római kath., egy görög-kath. s egy örmény-kath. érsek. Öt férfi
és egy apácza kolostor van ott. Krakóban 11 férfi s 12 apácza ko
lostor van. Lemberg lakosainak száma meghaladja a 110,000-et, köz
tük egy harmadrész izraelita.
Lembergtől E-ra Zsolkiev, EK-re Kamionka jelentős városok,
de Bródy sokkal népesebb és nagy forgalomnak központja, 20,000
lak, kik között 15,000 izraelita van ; legújabb időben kereskedése
hanyatlott. Tarnopol, (26,000 lak,), termékeny vidéken, élénk város;
Zboróv, Brzezsány és Bohatin is jelentős városok a Dnyeszter
éjszaki mellék völgyeiben, valamint Trembovla, Bucsacs és Csortkov
is. — A Dnyeszter déli mellékvölgyeiben Kalusz és Sztaniszlavór

(15,000 lak.) jelentős városok, az utóbbit Poniatovszky alapította
1654-ben. Attól E-ra a Dnyeszter mellett fekszik Halics, most jelen
téktelen helység, hajdan egy herczegség főhelye volt, erről nevezték
cl az országot. Tlumaczban a tartomány egyik legnagyobb czukorgyára van. Kolomea (23,000 lak.) a Prut völgyének főhelye. Alább
Szniatin következik, közel a bukovinai határhoz Kuti a Cseremos
völgyében a főhely.
Bukovinának főhelye Csernovicz, a Prut jobb partján szépen
fekszik s messziről tekintve csinos város, néhány évtized óta teteme
sen gyarapodott, s a nyugati, különösen a német míveltségnek elő
retolt állomása, a mennyiben a nem régen alapított tudományegye
temen az előadások nagyobbára német nyelven folynak. Lakosai
nagyon kevertek, a németek az izraelitákkal együtt túlnyomók, öszszes számuk meghaladja a 46,000-et, egy harmadrészök zsidó.Csernovicz egy görög-keleti püspök székhelye. Szeret a hasonnevű folyónál,
régi város ; közelében vannak a csángók helységei : Hadikfalva
(2700 lak.) és Men-segíts (2200 lak.). Badaucz és Szucsava jelen
tős városok : az utóbbi az örmények főhelye, Radauczban cs. és k.
ménes van ; Kacs-ika só- és kőszénbányákkal. Nemcsak a falvak, ha
nem városok is többnyire nagyon szétszórt házakból és tanyákból
állanak ; ilyenek : Kucsurmare, Szadagura, Dorna-vatra fürdőhely,
Jakobeny, Kirlibaba, Kimpolung.
XII.
Az osztrák császárság jelen állapota.

A birodalmi tanácsban képviselt királyságok és tartományok
az 1867-dik alaptörvények értelmében az osztrák államot képezik a
magyar állammal szemben. A két állam területe majdnem egyenlő,
az osztrák államé 300,208, vagy más számítás szerint 269,984 •
kilóm., a magyaré 322,285 • kilóm, levén, de a népesség létszá
mára nézve már tetemes különbség van, az osztrák állam népessége
az 1880-diki számlálás szerint 22.144,244, a magyar államé
15.739,259 lélekre ment, tehát amazé 6.404,985-tel többre, mint
emezé, vagyis a monarchia népességéből Ausztriára 58.45°/ , Magyar
országra pedig csak 41.55°/ esett. Egy-egy • kilométerre Ausz
triában 74, Magyarországban csak 48 lélek jutott; az évi népnöveke
dés 1869—1880-ig Ausztriában 0.78°/ , Magyarországban csak O.i3°/
volt. Mostanában Ausztria népessége már meghaladja a 23 milliót.
0

0

0

0

Az Ausztriában 1880-ban talált 21.794,230 honos népesség
közül volt társalgási nyelv szerint :

cseh, morva, tót
lengyel
rutén

8.008,864
5.180,908
3.238,534
2.792,667

szlovén

1.140,304

német

=
=
=
=

36.76%,
23.77 »
14.86 »
21.81 »

olasz

668,653 =

3.07 »

horvát, szerb

563,615 =

2.58 »

oláh

190,7 9 9 =

0.88 »

9,887 =

magyar

0.05 »

Alsó- és Felső-Ausztriában, Salzburgban és Vorarlbergben
a német elem a népességnek 96.86—99.70°/ -át, Karintiában 70.22,
Stájerországban 67.oo, Tirolban 54.39 / -kát teszi ; Sziléziában a né
metekre 48.91, a lengyelekre 28.13, a cseh-morvákra 22.95°/ esik ;
Csehországban a német elemre 37.13, a cseh-morvára 62.79, Morva
országban a németre 29.38, a cseh-morvára 70.4i°/ jut. A lengye
lek Galicziában 51.50°/ , a rutének Galicziában 42.94, Bukovinában
42.i7°/ , a szlovének Krajnában 93.72, Görz és Gradiskában 63.03,
Stájerországban 32.74, Karintiában 29.72, Triesztben és környékén
21.79, Isztriában 15.i4°/ -ot tesznek. Isztria népességéből 42.84°/ a
horvátokra és szerbekre esik, kik Dalmátországban a, népesség
93.3i°/ -kát teszik. Az olaszok Triesztben és területében 73.76, Ti
rolban 45.44, Isztriában 40.22, Görz- és Gradiskában 35.64 és Dal
mátországban 5.79°/o-kot tesznek. Az oláhok és magyarok csak Bu
kovinában vétettek számba, az előbbiek 33.43, az utóbbiak 1.74°/ -kát
teszik az ottani népességnek.
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Az osztrák állam nemzetiségi tekintetben felette tarka, a né
met elem viszonylagos többségben van ugyan, de aránylag csekély
mértékben s épen a félreeső tartományokban nagyon gyenge. A
szláv fajú népek együttvéve a népességnek 59.23°/ -kát teszik, de
érdekeik és törekvéseik nagyon különbözők, már az éjszaki szlávok,
a cseh-morvák és lengyelek meg rutének is más-más irányokat kö
vetnek, megint másfelé kacsingatnak a déli szlávok, a szlovének,
horvátok és szerbek.
0

Nemzetiségi tekintetben tehát Ausztria népessége sokkal
jobban van szétforgácsolva mint Magyarországé, de egyházi és val
lási tekintetben egyöntetűbb képet nyújt, mint hazánk, a túlnyomó
többség a róm. kath. egyházhoz ragaszkodik, a népesség 79.90°/ -ka;
sőt ha még a görög és örmény szertartású katholikusokat is hozzáveszszük, a kathol. hitfelekezet a népességnek 91.35°/ -kát teszi.
A népesség az egyes hitfelekezetek között következőleg oszlik el :
0

0

FELEKEZETI VISZONYOK. MEZEI GAZDASÁG.
római-kath

17.69 3,6 48 =
2.533,323 =

görög-kath
örmény-kath
ó-katholikus . . .
ágostai evang
evang. reform
unitárius
izraelita
egyéb s hitfelekezet nélküli
Összesen

79.00 %
11.44 »

2,854 =

0.01 »

6,134 =

0.08

289,005 =

görög-keleti

117

»

1.81 »

110,5 25 =

0.50

»

49 2.0 8 8 =
169 =
1.005,3 9 4 =

2.22
0.00

»

11,104 =

»

4.54 »
0.05 »

22.144,244 = 1 0 0 . 0 0 » /

0

A kath. egyház, Bukovina kivételével, valamennyi tartomány
ban abszolút többségben van ; Bukovinában a görög-keletiek túl
nyomók, a népességnek 70.75 °/ -kát teszik. Galicziában aránylag
számosak a görög-katholikusok (a rutének). Az ágostai és reform,
evangélikusok Alsó-Ausztriában 1.4i, Felső-Ausztriában 2.15, Salz
burgban 0.46, Stájerországban 0.75, Karintiában 5.02, Krajnában
O.ii, az osztrák partvidéken 0.33, Tirol- és Vorarlbergben 0.24, Cseh
országban 2.16, Morvaországban 2.68, Sziléziában 13.97, Galicziában
0.67, Bukovinában 2.48, Dalmátországban O.02 °/ -kot tesznek. Zsidó
aránylag legtöbb van Galicziában és Bukovinában, a hol a népes
ségnek 11.52, illetőleg 11.79 °/ -kát teszik. Alsó-Ausztriában 4.08,
Morvaországban 2.05 °/ -kot tesznek, Sziléziában és Csehországban
egy százaléknál többet, a többi tartományokban egy százaléknál
kevesebbet tesznek.
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A mezei gazdaság és ipar Alsó- és Felső-Ausztriában, Stájer
országban, Cseh- és Morvaországban meg Sziléziában virágzik leg
inkább, ezek általában az aránylag legtehetősebb tartományok. Az
egész császárság területén a termő földre 28.290,647 hektár, vagyis
94.29 °/ , a nem-termő földre pedig 1.711,730 hektár, vagyis 5.7i ° /
esik. A termőföldből szántóföld 37.6, kert és rét 12.19, legelő 14.37,
nádas 0.4, szőlő 0.88, erdő 34.5 °/ . Tehát a termőföld egészben véve
körülbelől úgy oszlik el, mint nálunk, csak erdő van aránylag több.
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A termést illetőleg búzát és kukoriczát kevesebbet, a többi
gabnafélékből, továbbá a czukorrépából és burgonyából sokkal
többet termesztenek, mint nálunk. Az átlagos évi termés körülbelől
a következő :
búza
i'ozs
árpa
zab

11 millió hektoliter
26—29
»
»
16—17
»
»
32—33
»
»

kukoricza . .
burgonya...
repcze . . . . .

6—7 millió hektoliter
99
»
»
1
»
»

Az évi komlótermés 40—50,000 métermázsa, leginkább Cseh
országban ; a dohánytermesztés 25,000 métermázsa, leginkább Gali
cziában. Az évi bortermesztés 3.4 millió hektoliter, egy millió hekto
literrel kevesebb mint nálunk; bort leginkább Alsó-Ausztriában,
déli Tirolban, Stájerországban, a partvidéken és Morvaországban
termesztenek. A gyümölcstermesztésre több gondot fordítanak,
mint nálunk, kivált az alpi és szudetai tartományokban.
A házi állatok létszáma a következő :
ló
szamár és öszvér . . .
szarvasmarha

1.463,282
49,618
8.584,077

juh

3.841,840

kecske

1.006,675

sertés

2.721,541

Nálunk aránylag több a ló, juh és sertés, de szarvasmarha
sokkal kevesebb van. — A földbirtok pénzértékét 7,721.349,000, az
évi termését 1,756.442,431, a házi állatokét 486.424,861 forintra
becsülik.
A bányászat, különösen a fémbányászat, valamint a kohászat
Ausztriában is inkább hanyatlott a múlt években, mintsem gyara
podott. A nemes fémekből csak az ezüst fordul elő jelentős mennyi
ségben, az évenkint előállított ezüst mennyisége 31,000 métermázsa
pénzértéke 2.790,000 frt ; rézből 4800, ólomból 119,000, kénesőből
8000, nyers vasból 4354, kőszénből 160 millió métermázsát állíta
nak elő, tehát a vasból és szénből sokkal többet, mint nálunk. Leg
több kőszenet Cseh- és Morvaország, Szilézia, Stájerország és
Galiczia állítanak elő, ugyancsak ezek a tartományok és FelsőAusztria legtöbb vasat is szolgáltat. A sótermelés 2.700,000 métermázsára rúg, ebből 1.532,000 mázsa főttsó (Hallstadt, Ischl, Hallein,
Aussee, Hall s néhány galicziai hely), 390,000 mázsa tengeri só,
122,000 mázsa ipari só, a többi kősó. — Az összes bányai termé
kek pénzértékét 40.335,000, a kohászati termékekét 20.928,000, a
sóét 21.638,600 frtra teszik, tehát sokkal többre mint nálunk.
Az ipar különböző ágai különösen Bécsben és általában
Alsó-Ausztriában; azután Cseh-, Morvaországban és Sziléziában
virágoznak. Legjelentősebb iparágak : a fonó- és szövőipar, neveze
tesen a pamut-, gyapjú-, len- és kender-ipar Cseh- és Morvaország
ban, Sziléziában, a pamutipar Alsó-Ausztriában és Vorarlbergben, a
bőripar Morvaországban és Alsó-Ausztriában, a bőr árúk, különö
sen a keztyűk gyártása Prágában és Bécsben ; a vasipar Stájer
országban, Felső-Ausztriában, Csehországban, Morvaországban és
Karintiában, a vas- és aczélárúk gyártása Bécsben, Alsó- és
Felső-Ausztriában és Stájerországban, a porczellán- és üveggyár-

tás Csehországban. Bécsben nagyon emelkedtek : a ruházati ipar,
bútorgyártás, mindenféle hangszerek és műszerek, a papírból és
bó'rből való díszárúk, a sokféle bronz- és zománczos árúk gyártása.
A l^ronz- és zománcz-ipar csak 1873 óta fejlődött ki, általában a
művészeti ipar nagy lendületet vett az újabb időben, s e tekintet
ben nagy hatással voltak: az osztrák múzeum, mely 1863-ban állíttaték fel, továbbá a cs. k. művészeti és iparmúzeum (1868—71.) és
müipariskola (1875—77.). A répaczukor-gyártás leginkább Csehés Morvaországban, a serfőzés Alsó-Ausztriában és Csehországban
van elterjedve. A selyemipar azelőtt déli Tirolban virágzott legin
kább, de most nagyon csökkent, a bársonygyártás majdnem egészen
megszűnt. A háziipar és a kisipar Ausztriában is hanyatlott, mivel
a nagy- és gyáriparral nem képes versenyezni.
A kereskedésre nézve a monarchia két állama közös vámterü
letet képez ; 1880. jan. l-jével Dalmátország, Isztria s a quarnerói
szigetek, továbbá Martinsicza, Bukkari, Portoré, Zeng ós Karlopago, Brody galicziai határváros s végre Bosznia és Herczegovina
is, melyek azelőtt ki voltak véve a közös vámterületből, ebbe foglal
tattak be, Liechtenstein herczegség már 1876-ban kapcsoltatott volt
hozzá ; most tehát már csak Trieszt és Fiume, mint szabad kikötők,
vannak kizárva, de 1889 végén ezek is be fognak foglaltatni a közös
vámterületbe. A legújabb időben a szabad kereskedés rendszerétől
mindinkább eltértek az európai államok s a védővámok rendszerét
alkalmazták, minél fogva a nemzetközi forgalom és kereskedés, a
vasúthálózatok folytonos terjeszkedése mellett is, nagyon meg van
nehezítve. Ezt az osztrák-magyar monarchia is tapasztalja. Mind
azonáltal nemzetközi kereskedése évtizedről évtizedre növekedett,
mint a következő hivatalos kimutatásból kitetszik :
Behozatal

1850.

1860.

1870.

Az árúk pénzértéke millió frt .

165.4

224.7

431.9

613.6

128.7

121.6

169.0

320.6
292.9

Nyers anyagok »

»

Gyártmányok

»

41.7

102.8

262.9

»

1.5

33.6

41.1

32.2

166.9

258.0

473.0

645.7

109.8

251.4

395.4

676.0

60.8

106.5

137.0

304.2

48.5

145.2

258.4

371.8

0.8

55.3

84.0

22.5

110.1

307.0

429.4

698.5

74.1

112.1

203.5

341.5

»

Fémes fémek és pénz

»

1880.

A behozatal főösszege
Kivitel
Az árúk pénzértéke millió frt .
Nyers anyagok »
Gyártmányok

»

Nemes fémek és pénz

»
»

A kivitel főösszege
Átvitel

»

»

.

A vaspályák Ausztriában nagyobbrészt magán társaságok
birtokában vannak, több vasút állami biztosíték mellett épült s a
kamatbiztosítás tetemes összegeket vesz igénybe. Aránylag legtöbb
vasút Alsó-Ausztriában, Cseh- és Morvaországban van. Az összes
vaspályák hossza az ausztriai állam területén meghaladja a 12,000
kilóm., ebből Alsó-Ausztriára 1400, Csehországra 4100, Morva
országra 1100 kilóm. esik. A személyforgalom körülbelől 35 millió
utasra, az árúforgalom 48 millió tonnára rúg. Leghosszabb pályák:
az Erzsébet nyugati pálya (943 kilóm.), a Rudolf-pálya (805.6
kilóm.), a Ferencz-József-pálya (715.8 kilőni.). Legköltségesebb volt
az Arlberg-pálya, melynek hossza 136.6 kilóm., a költség 35 íniilió
600,000 frt.
A közoktatás ügye örvendetes előmenetelt tett, mióta azt az
egyház gyámsága alól kivették, de Krajnában, Isztriában, Dalmát
országban, Galicziában és Bukovinában még nagyon sok a teendő.
Az itt említett tartományokban 1000 lakosra csak 29—86 népis
kolai növendék esik ; legkedvezőbb e viszony Cseh-Morvaországban
és Sziléziában, a hol 1000 lakosra 147—157 népiskolai növendék
esik. Tirolban is nagyon sanyarú a néptanítók állapota.
A népiskolák, gymnasiumok és reáliskolák s a tanárok és
tanulók száma a következő :
tanintézetek
23)

. .
,..

63)
Ï
175
245

tanár

tanuló

2,553

40,993

637

9,632

1,415

15,251

4,625

65,876

A tudományegyetemek a következők :
alapí
tási év

tanárok tanulók

Rudolf-Albrecht

1365

258

Károly Ferdinánd

1348

94

1,694

1882

46

1,054

»

»

5,000

Ferencz

1784

56

987

Károly-Ferencz

1586
1364

105

965
811

1673

65
76

1875

36

270
11,467

Jagellói
Leopold-Fer eue z
Ferencz-Józsel'
Összesen .

736

686

Különös gondot fordítottak az újabb időben a különböző
szak- és ipariskolákra is.

Ausztriában, mint láttuk, a.népesség legeslegnagyobb része a
római kath. egyházhoz tartozik ; az érsekek száma 9, a püspökök
száma 24, a világi papoké 16,070, a férfi szerzeteseké 6896, az
apáczáké 8727 ; legtöbb kolostor Tirolban van. A görög-keleti egy
ház 1 érsek s 2 püspök alatt áll.
Közigazgatási tekintetben az egyes koronaországokban hely
tartóságok vagy tartományi elnökségek vannak ; Bécsben székel az
alsó-ausztriai, Linczben a felső-ausztriai, Gráczban a stájerországi,
Triesztben az osztrák-illir partvidéki, Innsbruckban a tiroli és
vorarlbergi, Prágában a csehországi, Brünnben a morvaországi,
Lembergben a galicziai, Zárában a dalmátországi helytartóság;
Salzburgban, Karintiában, Krajnában, Sziléziában és Bukovinában
tartományi elnökségek vannak. Azon tartományi hatóságoknak alá
vannak rendelve a kerületi kapitányságok, melyeknek összes száma
327 s az önálló tanácscsal biró városok, melyeknek száma 32.
A törvényhozást az egyes koronaországok tartományi gyűlései
és a birodalmi tanács gyakorolják. Minden koronaországnak van
külön-külön tartományi gyűlése (Landtag), tehát Görz és Gradiskának, Isztriának és Vorarlbergnek is, Triesztben a városi gyűlés
gyakorolja e jogot. A tartományi gyűlések tagjai az illető érsekek
és püspökök, az egyetemek rectorai, a nagybirtokosok, a városok,
mezővárosok és ipari helységek, a kereskedelmi és ipar-kamarák s
végűi a falusi községek követei, számuk az egyes tartományokban
nagyon különböző. — Főtörvényhozó testület a birodalmi tanács
(Beichsrath), mely az urak házára s a népképviselők házára sza
kad. Az urak házának tagjai : születésöknél fogva a cs. és k. ház
nagykorú főherczegei ; a nagybirtokosok és főnemesek, kiket a csá
szár örökös joggal kinevez ; továbbá az érsekek és püspökök, kik
nek herczegi rangjok van, s végűi az állam, egyház, tudomány és
művészet körűi kiváló érdemeket szerzett férfiak közül azok, kiket
a császár életök hosszára kinevez. ) A képviselők háza 353 válasz
tott tagból áll ; az egyes koronaországok kiterjedésök és népességök
arányában több-kevesebb képviselőt választanak, még pedig 6 évre,
szintén a különböző néposztályok és érdekcsoportok kebeléből. )
x

2

') Az urak háza tagjainak száma : 14 főherczeg, 60 örökös tag, 16 főpap,
124 életök hosszára kinevezett tag.
a

) A követek házába küldenek: Alsó-Ausztria 37, Felsó'-Ausztria 17,

Salzburgs, Tirol 18, Vorarlberg 3, Stájerország 23, Karintia 9, Krajna 10,
Görz és Gradiska 4, Trieszt 4, Isztria 4, Dalmátország 9, Csehország 92, Morva
ország 36, Szilézia 10, Galiczia 63, Bukovina 9 követet.

Tehát mind a tartományi gyűléseken, mind a birodalmi tanácsban
az osztály és érdek képviseletének elve van alkalmazva. A parla
menti élet Ausztriában korántsem fejlődött ki úgy, mint remélni
lehetett. Eleintén az alkotmányhoz híven ragaszkodó liberális párt
nak volt többsége a birodalmi tanácsban, s a minisztérium is ahhoz
a párthoz tartozott ; de a csehek csakhamar duzzogva visszavonultak s
nem akartak megjelenni a birodalmi tanácsban. Ennek hatásköre
az egyes koronaországoknak adott autonómia által már eredetileg
meg volt csonkítva, a csehek s majd a szlovének is még inkáhj) meg
akarták csonkítani, hogy annál jobban terjeszszék ki a tartományi
gyűlések jogkörét. 1879-ben oly minisztérium neveztetett ki, mely a
különböző nemzetiségek igényeit ki akarta elégíteni, a csehek akkor
beléptek a birodalmi tanácsba. Azóta a politikai pártok egészen
átalakultak, a nemzetiségek képviselői nagyobbára a feudális és
ultramontán urakkal szövetkeztek, s így az alkotmányhoz ragasz
kodó s az osztrák állameszmét érvényesíteni akaró liberális párt
kisebbségbe jutott. A foederalisticus, feudális és ultramontán törek
vések mind erősebben nyilatkoznak, a csehek a cseh korona tarto
mányai számára oly önállóságot követelnek, minővel Magyarország
bír, tehát a dualismus felbontására törekednek. A cseh és morva
tartományi gyűléseken is a esek pártok uralkodnak, annyira, hogy
Csehországban a német vidékek képviselői a tartományi gyűlésből
egészen kiléptek. Mi lesz e particularisticus, nemzetiségi, feudális
és ultramontán törekvéseknek a vége, azt most még sejteni
sem lehet.
A monarchia közös ügyeinek elintézésére a két állam bizott
ságai, a delegátiók rendeltettek. Mindkét bizottság 60—60 tagból
áll, 40—40 tagot az osztrák és a magyar képviselőház, 20—20
tagot pedig az osztrák urak háza s a magyar főrendiház küld ki ; a
delegátiók tagjai mindig csak egy évre választatnak s felváltva
Bécsben és Budapesten tanácskoznak.
A közös minisztériumok és hatóságok: a cs. és k. ház meg
a külügyek minisztériuma (alatta van 33 követség és 453 konzulság
a külföldi államokban) ; a cs. és k. hadügyminisztérium ; a cs. és k.
közös pénzügyminisztérium ; az állami központi pénztár, a cs. és k.
főszámvevőség.
A z osztrák kormány tagjai: a miniszterelnök, a belügyi, a
vallás- és közoktatásügyi, az igazságügyi, a pénzügyi, a kereske
delmi ós a honvédelmi miniszterek.
Az állami háztartás Ausztriában sem mutat örvendetes képet,

ott is hiánynyal küzködnek s az állami adósságok évről-évre növe
kednek.
A z összes állami kiadások 1885-ben 519.893,166, a bevételek
504.816,961, tehát a hiány 15.076,205 frtra rúgtak. A következő
évekről szóló költségvetések szerint :
rendes

rendkivűli

rendes

bevételek

rendkivűli

kiadások

frt

frt

frt

frt

491.927,345

15.906,496

46.566,424

1887.

492.417,438

17.129,156

470.059,347
472.641,147

1888.

499.549,704

17.745,864

487.227,659

52.299,269

1886.

64.580,756

Tehát a hiány 1886-ban 9.791,930, 1887-ben 27.675,309 és
1888-ban 22.231,360 frt.
A mint a bevételek növekednek, legott a hadi költségek még
nagyobb arányban növekednek.
Az osztrák állami adósságok az 1886-dik évi zárszámadás
szerint a következők :
Összes általános adósság

2,770.700,000 frt

A birodalmi tanácsban képviselt országok és tartományok
közadósságai Biztosítékozott tartományi adósságok (földtehermentesítés). .
Összesen

646.593,000

»

120.592,000

»

3,537.885,000 frt

Közös függő adósság

344.177,000

»

Ezen adósságok törlesztésére és kamattartozására fordítta
tott 152.766,000 frt, ez összegből azonban levonandó 30.314,000 frt,
mint Magyarország járuléka.
A közösügyi költségvetés 1888-ra a következő volt :
Külügyminisztérium

3.859,100 frt

Hadügyminisztérium
Pénzügyminisztérium
Nyugdíjak
Főszámvevőszék
Összesen
Fedezet..
Marad
Ebből rendes
Rendkívüli..

128.485,584

»

171,060

»

2.006,560

»

129,153

»

134.480,387 frt
2.820,574

»

131.659,813 frt
110.841,801

»

20.818,022

»

A közös vámjövedelemből remélnek . . . . .
marad

41.510,393 frt — kr.
90.149,426 »

—

»

Ebből a magyar kincstár terhére levo
nandó 2 °l o
marad

»

52

»

88.346,437 »

1.802,988

48

»

61.842,506 »

24

»

26.503,931 »

24 »

A birodalmi tanácsban képviselt orszá
gokra esik 70 °/o, tehát
Magyarországra esik 30 % , tehát . . . .

1887-ben az összes költség 120.697,646 frtot tett, à vámjövedelem csak 18.642,206 frt volt, á fedezendő összeg 102.055,440 frt,
ebből előlegesen Magyarországra 2.041,108 frt 80 kr., azután
Ausztriára a 70 °/ -kos arány szerint 70.010,031 frt 84 kr., Magyar
országra a 30 °/ -kos arány szerint 30.004,299 frt 36 kr. esett.
0

0

FEJEZET.

MÁSODIK

A német birodalom.
A német geographusok nagy kézikönyveiben : KLÖDEN, DANIEL,
WAPPAEUS munkáiban Németország legalaposabban van tárgyalva ;
ezeken kivűl említhetők : NEUMANN : Das Deutsche Reich in geogr.
stat. und topographischer Beziehung, Berlin, 1 8 7 4 ; KUTZEN: Das
deutsche Land, II. kiadás ; KLÖDEN und KOPPEN : Unser deutsches
Land und Volk, Leipzig, 1 8 7 8 óta; HERMANN "WAGNER: Gutke's
Lehrbuch der Geographie, 1 8 8 3 ; ALBRECHT PENCK: Das Deutsche
Reich, 1 8 8 7 (a KIRCHHOFF4O1 szerkesztett »Unser Wissen von der
Erde« czímű munka II. kötetében) ; PESCHEL und ANDRÉE : Physikalisch-statist. Atlas des Deutschen Reichs, 1 8 7 6 — 7 8 ; Statistisches
Jahrbuch des Deutschen Reichs; KIRCHHOFF: Forschungen zur
deutschen Landes- und Völkerkunde ; Das Königreich WURTEMBERG,
eine Beschreibung von Land, Volk und Staat, 1 8 6 3 óta ; BAVARIA,
Landes und Volkskunde des Königr. Bayern, 1 8 6 0 — 6 8 ; ELISÉE
RECLUS Nouvelle Géographie Universelle, III. köt. A folyóiratok
közül említendők: PETERMANN'S geogr. Mittheilungen. Deutsche
RUNDSCHAU für Géographie und Statistik.
I.
Németország fekvése, határai, helyzete, belső alakja, éghajlata.

Németország, a mostani német császárság, Közép-Európában
fekszik, azÉ.Sz. 4 7 ° 1 5 ' és 5 5 ° 5 0 ' s a K . H. 2 3 ° 2 5 ' és 4 0 ° 2 5 ' (Ferró-

tól) között terjed el. Határai E-on a Keleti és Éjszaki tengerek ;
D-en a felső Rajna völgye, a Bodeni tó, a Mészkő-Alpok éjszaki
vonulata és Csehország éjszaki párkány-hegységei ; Ny-on a Vogézi
hegység, a Lotharingiai magaslatok, a Maas keleti s az Ems nyu-

gati partmelléke; K-en aCseherdő s a felső Visztula felől ENyE-ra,
majd EK-re, E-ra és végre újra ENy-ra irányúit vonal. Ezek
a határok csak D-en és E-on, némileg még Ny-on is természetiek,
a mennyiben a föld tagosúlatához alkalmazkodnak, különben nagy
részt szerződéseken alapuló politikai határok. Ny-on s részben D-en
majdnem egyenes vonalban húzódnak el, de Csehország megszakasztja
a határvonal szabályosságát ; Holstein-Schleswig a Keleti és Éjszaki
tengert elválasztó Jüt vagyis Kimri félszigetnek déli részét foglal
ván el, éjszaki nyúlványt képez, a keleti oldalon pedig orosz Len
gyelország ékelődik be Németország testébe, olyformán, mint Cseh
ország, s e keleti oldala legkönnyebben megtámadható.
A német birodalom területének alakja szabálytalan, széles
talapzata E-on van. Kiterjedése 543,964 • kilóm. ; határvonalai
nak hossza 7675 kilóm., ebből 5205 km. szárazföldi, 2470 km.
pedig tengeri határ. E szerint a német birodalom is úgy, mint az
osztrák-magyar monarchia, túlnyomóan szárazföldi állam. Ny-on
Fráncziaországgal, Belgiummal és Hollandiával, E-on Dániával,
D-en Svájczczal s az osztrák állammal, K-en Oroszországgal hatá
ros; a tengeren túl Skandinávia és Nagy-Britannia is szomszédai.
A német birodalom Európának politikai, bár nem mathematikai közepét foglalja el, helyzete azért nagyon kedvező ; akár egye
nes vonalokat húzunk Európa egyik végétől a másikáig Ny-ról
K-re vagy E-ról D-re, akár átszögellőket képzelünk DNy-ról
EK-re vagy ENy-ról DK-re ; mindezek a vonalok Németországon
mennek keresztül. Ennek tehát központi, a Ny. és K. s a D. és E.
között átmeneti, közvetítő helyzete van. Határszélein K.-en szlávokkal, E-on és részben Ny-on rokon germán népekkel, Ny-on és rész
ben D-en románokkal érintkezik, e szerint ethnographiai tekintetben
is közepes és közvetítő állást foglal el.
A mi fölszinének alakulatát, domborzatát illeti, e tekintetben
is közepes helyet foglal el, területén a földrész különböző fölszíni
alakulatai mind előfordulnak, de csak bizonyos mértékben és arányok
ban. Általában fölszinének alapja D-ről E-ra, az Alpok szegélyétől
a Keleti és Éjszaki tengerek felé lejtőződik ; de e hajlása nem egyen
letes, nem is folytonos, hanem meg van szakasztva nagyon sokféle
és különböző irányokban vonuló magaslatok által. A felföldi alakú
lat a déli, az alföldi az éjszaki vidékeken uralkodik.
Kelet-Európa egyhangú végtelen térségeit Nyugat-Európa
változatos, hegyes-völgyes részeitől egy DK-ről, az Erdély délkeleti
torkától ENy-ra az alsó Vézer folyóig terjedő hegységi átszögellő^

választja el. E hosszú hegységi párkánynak éjszaknyugati fele
a Szudetáktól kezdve a "Weser-melléki hegysorokig Németországba
esik; az Odera forrás-vidékétől Francziaország határáig terjedő
hegységek pedig, t. i. a Szudéták, az Ercz-hegység, Fenyves-hegység
Thüringiai-erdő, Rhön, Vogelsberg, Taunus, Westerwald, Hunsrük
és Eifel Németország éjszaki alföldjét, a déli magasabb fensíkoktólválasztják el. Ámde a közép-hegységek amaz öve nem képez szakadatlan
válaszfalat, éjszaki oldalába az alföld kisebb-nagyobb öblöket bocsát,
néhány völgyelés pedig egész szélességében szakasztja meg. így
a Rajna híres áttörési völgye Bingen és Bonn között, továbbá az
Elbe áttörése Cseh- és Szászország határszélén, a Weser áttörése stb.
A közép-hegységek öve Németország legváltozatosabb, legszebb
és legtermékenyebb vidékeit foglalja magában ; az attól D-re elte
rülő fensíkok, hegységek és medenczék között az első helyet tájképi
és termékenységi tekintetben a felső Rajna vidéke foglaja el. De
a Duna és Majna völgyeit szintén az ország áldott vidékei közé
számíthatjuk.
Németország folyó-vizei az általános lejtősödést követve
nagyobbára az éjszaki tengerekbe ömlenek : a Rajna, Ems, Weser és
Elbe az Éjszaki, az Odera és Visztula a Keleti tengerbe szakadnak.
A Duna K-nek tart s a Fekete-tengerbe ömlik ; Németországhoz
csak felső szakasza tartozik. Jóllehet az említett folyók nem nagyok,
mégis tetemesen előmozdítják a közlekedést s annál nevezetesebb
vízi utak, mivel hogy könnyen hajózható csatornák által össze
lehetett azokat kapcsolni.

*

*

Közép-Európában az éghajlati viszonyokra
nézve három
klimai nagy vidék határai találkoznak : az óczeáni, a balti és pontusi. Magyarországot a pontusi vidékhez számítják, míg a germán
Közép-Európában az óczeáni és balti klima uralkodik. A kétféle
klimai vidék ellentétei leginkább a külső határokon tapasztalhatók,
a belső tartományokban részint az átmenetek nagyon elmosódnak,
részint helyszerű tényezők külön módosításokat okoztak. így azon
Alpok magas hegységi öve lényeges befolyást gyakorol egész déli
Németországra, úgy, hogy közte s az éjszaki vidékek között a kü
lönbség sokkal kisebb, mint a milyen a földr. szélesség 8—9 foknyi
különbségének megfelelne. Mellőzvén a magasabb hegyhátakat, azt
találjuk, hogy az egész nagy területen a legnagyobb és legkisebb évi
közepes hőmérséklet között a különbség általán véve csak 4°C.

s a mérsékleti szélsőségek nem annyira D-ről E-ra, mint inkább
DNy-ról és Ny-ról ÉK-re menve jelentkeznek. így az átlagos évi
mérséklet a Rajna völgyében 10—11°, a keleti Porosz tartományban
pedig 6—7°. Ellenben a körülbelől ugyanazon délkör alatt fekvő
helyeken a különbség D-ről É-ra menve sokkal kisebb, ugyanis az
évi közepes mérséklet Münchenben 7'5°, Regensburgban 8"G°, Nürn
bergben 8.9°, Lipcsében 8'5°, Hamburgban 9°
A havi és évszaki átlagos mérsékletekben aránylag szintén
csekélyek a szélsőségek ; a nyugati vidékeken, a melyeken még az
óczeáni befolyás érezhető, a legmelegebb és leghidegebb hónapok
között való különbség 1 7 — 1 8 ° , a Visztulától K.-re eső vidékeken
21—23°.

A csapadék az Éjszaki tenger partmellékein természetesen
nagyobb mint a keleti vidékeken, ámde az éjszaki alföldön az esőt
hozó délnyugati, nyugati és éjszaknyugati szelek, úgyszólván, semmi
akadályba sem ütköznek, s hatásuk egészen Lengyelország szívéig
érezhető. Az évi csapadék a partmellékeken 800, a keleti vidékeken
5 0 0 — 6 0 0 mm. Jóval több csapadékban részesülnek a középhegysé
gek s a déli fensíkok, a hegysorok keleti oldalán elterülő lapályok
ellenben legkevesebb csapadékot kapnak.
Az aránylag csekély éghajlati ellentétekből következik, hogy
kevés oly termesztett növény van, melynek elterjedési határa É. félé
Németországba esnék. Az erdei fák közül a bükkfa csak keleti
Porosz tartomány legéjszakkeletibb részéről hiányzik; azonban
a szelíd gesztenyefa éjszaki határa alig éri el a É. Sz. 51-dik fokát.
Az egész területen ugyanazok a gabonafélék termeszthetők, csak
hogy éjszakon a rozs, délen meg a búza a fő termény, s a tengeri
csak Berlin vidékéig és Sziléziában terem. A tengeri éjszaki határa
majdnem összeesik a szőlőmívelés éjszaki határával, legéjszakibb
pontja Németországban Grünberg É. Sz. 52 / foka alatt, de a szőlő
korántsem mívelhető mind azokon a vidékeken, a melyek attól
a vonaltól D-re esnek.
1

2

Ha részletesebben vizsgáljuk a dolgot, akkor Németország
területén a következő éghajlati vidékeket különböztethetjük meg :
az Alpok éjszaki aljában elterülő fensíkokat; a középső Rajna
vidékét vagyis a délnyugati tartományokat; az éjszaknyugati tarto
mányokat; a középhegységi tartományokat; Sziléziát és Posent;
a Balti földhát vidékeit ; keleti Porosz tartományt.
Az Alpok éjszaki aljában elterülő fensíkok déli részére köz ve
tetlen befolyást a magas hegység gyakorol, gyakran, hideg légáram-

lást bocsát rája kivált tavaszszal és őszszel, mikor a magas hegyeken
még vagy már vastag hótakaró van, a síkságok pedig már vagy még
jobban fölmelegednek. Azért gyakran hirtelen változik a hőmérsék
let, s az időjárás általában zord. Afensíkokat télen nagy hó takarja,
a január átlagos mérséklete — 2—3°, a július mérséklete pedig
csak 17°. Például szolgálhat Augsburg és München :

Augsburg
München . . . .

Szélesség
48Vs
48Vc

évi
8.0
7.6

jan.
—3.5
—3.0

jól. különbség csapadék
+17.4
20.9
850 mm.
+17.8
20.8
740 mm.

A középső Rajna vidékei éghajlati tekintetben Németország
legkedvezőbb tartományai. Az évi átlagos mérséklet csak a határ
széli magasabb fensíkokon száll 8° alá, különben mindenütt 8—9°,
sőt a felső Rajna alföldjén s a Neckar, Majna, Rajna és Mosel völ
gyeiben 9—11°. Télen csak a frank terraszokon száll alá —1° és
2°-ra, sőt a Jurán —3°-ra is, de a mélyebb fekvésű helyeken
alig alacsonyabb 0 foknál, a Rajna völgyében Mannheimig + 1 ° .
Mindazonáltal a Rajna némely évben befagy. Nyáron a júliusi mér
séklet többnyire 18°, sőt a mélyebb völgyekben 20°. Még az ősz is
aránylag nagyon meleg, 10—11°. Az évi csapadék 600—700 mm.,
de, a felső Rajna alföldjén kevesebb, kivált őszszel csekély a csapa
dék s ez, valamint a nagyobb meleg, nagyon kedvez a szőlőmívelés
nek. Az óczeán befolyása leginkább csak a Rajna völgyében
Koblenz-től lefelé tapasztalható, a mint a következő egybeállítás
ból kitetszik :
Nürnberg . .
Tübingen ..
Strassburg .
Stuttgart ..
Würzburg .
Mannheim .
Koblenz .. .
Köln

Szélesség magasság
316 m.
49'/.
325 »
48 Va
144 »
48V.

évi

jan.

7.»

— 2.8

8.4

— 1.7
— 0.8

17.8

19.5

650

10.2

19.2

19.6

700

»

268 »

9.6

+ 0.4

18.8

630

»

49»/<

183 »

10.4

+ 0.8

20.2

18.4
19.9

400

>

49Vs
50 V*

116 »

10.5

+0.4

20.0

19.6

400

»

61 »

10.5

+2.5

18.4

16.4

510

»

38 »

10.1

+ 1.6

18.7

17.1

550

»

48 /.
s

51

júl. különbség csapadék
17.8
20.0
600 mm.
»

Éjszaknyugati Németországon az óczeáni befolyás leginkább
érezhető, a tél általában enyhe, a nyár hűvös, a csapadék tetemes ;
télen több az eső, mint a hó, a tenger be nem fagy, a folyók is leg
feljebb egy hónapon át zajlanak. Azokon a vidékeken különösen
a rétek buják s az állattenyésztés nagyon ki van fejlődve, de a mel
lett sok gabonát is termesztenek, azonban a gyümölcs már kevésbbé
HUNFAI.VY :
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díszlik. Az óczeáni befolyás még éjszaki Haszsziábanés déli'Hannoverában is érezhető, mint a következő kimutatásból kitetszik.
csapadék

Szélesség

magasság

évi

jan.

júl.

különbség

Kassel

51 Vs

1 4 0 m.

8.6

4-0.0

17.3

17.3

630

Hannovera.

52'/s

68

»

9.1

+

0.5

17.9

17.4

600

»

Münster . . .

52

63

»

9.3

+ 1.2

17.5

16.3

690

»

Hamburg . •

53V*

20

»

8.5

—0.4

17.8

17.7

730

»

53

15

»

8.9

+0.1

17.4

17.3

710

»

mm.

Közép-Németország éghajlati vidéke az Érczhegység, Thüringiai-erdő és Harz-hegység között terjed el, de az éjszaki német
medencze nyugati részét is magában foglalja az Oderáig és Lauzitzig. Az évi átlagos mérséklet körülbelől akkora, mint az előbbi
vidékeken, de a mérsékleti szélsőségek jóval nagyobbak, a tél sokkal
'keményebb s a nyár melegebb. A közép-hegységek magasabb fensíkjain az időjárás nagyon zord, szemben a lapályokkal.
évi

jan.

júl.

különbség

csapadék

51

2 1 3 ra.

8.5

— 1.6

17.7

19.2

6 0 0 mm.

Szélesség magasság
Erfurt
Lipcse

....

5lVs

119

»

8.5

— 1.2

18.0

19.2

540

»

Berlin

....

52 V«

48

»

9.0

—0.8

18.8

19.6

600

»
»

Drezda . . . .

51

129

»

9.2

— 0.3

18.5

18.8

530

Annaberg. .

50 /s

618

»

6.3

—2.4

15.6

18.0

710

»

Brocken

51V.

1143

»

2.4

-

10.7

16.1

1700

»

...

8

5.4

Szilézia és Posen tartományok az átmenetet képezik KeletEurópa kontinentális éghajlatára, a tél kemény, a folyók általában
két hónapon át be vannak fagyva. — A Balti földhát vidékein
a tenger befolyása némileg módosítja az éghajlatot, de minthogy
a Keleti-tenger rendesen befagy, a tavasz sokkal zordabb s a káros
késői fagyok gyakoriak. Még sokkal zordabb Keleti Porosz tarto
mány éghajlata, a hol alig van tavasz, mert a hűs május után rög
tön a júniusi meleg áll be. A nyár és ősz legállandóbb. A következő
kimutatásban mind a három vidékről állítjuk egybe a nevezete
sebb helyeket.
Szélesség magasság
Boroszló

147 m.

51

52Vt
Ratibor....

50

Lübeck . . . .

54

Stettin
Danczka

..

Königsberg.

évi

jan.

júl.

különbség

csapadék

8.3

— 2.2

18.5

20.7

5 6 0 mm.

»

7.9

— 2.0

18.4

21.0

520

207

»

7.9

— 3.4

18.8

21.7

580

»

8.1

— 1.0

17.4

18.4

580

»
»

53V«

8.8

— 1.5

18.1

19.6

490

54»/a

7.6

— 1.5

17.3

19.4

480

54 /«

6.6

— 3.9

17.3

-21.2

600

s

»

82

V

Történelmi vázlat, a germán népségek ; a német nép terjeszkedése ; a Német
országban lakó egyéb nemzetiségek ; a német államok, a német nyelvjárások
áttekintése, a németek jellemzése.

Közép-Európa a görög és római tudósítók szerint az ó-korban
rengeteg erdőségekkel és mocsarakkal volt borítva ; déli vidékein
a rómaiak kelta lakosokat találtak, kik az Alpok elővidékét s a Rajna
bal partját szállták vala meg, sőt a Majnáig és Csehországig ter
jeszkedtek. A kelta népek már állandóan le voltak telepedve és szor
galmasan mívelték a földet s élénk kereskedést űztek. Tőlük EK-re
évszámlálásunk elején germán népségek laktak, félig letelepedve, félig
ide-oda barangolva, a vasat már ismerték, de nyersebbek voltak, mint
a kelták, leginkább baromtenyésztésserés némi földmíveléssel foglal
koztak. Számos törzsre oszlottak, melyek csak alkalmilag egyesültek
nagyobb hadi vállalatokra. A rómaiak meghódoltatván a keltákat,
birodalmok határát várakkal és hatalmas sánczczal ótalmazták, mely
az Ems város vidékéről, a Lahn völgyétől a Taunus-hegységen át
DK-re a Dunáig, Regensburgig húzódott. E sáncznak és erősíté
seknek nyomai még most is láthatók sok helyen, a nép Ordögfalnak
nevezi. A régi írók a római birodalom határán túl lakó germán
néptörzsökről csak töredékes tudósításokat közölnek, ezekből bizto
san meg nem határozhatjuk, hogy K. felé meddig terjeszkedtek.
Csak annyit tudunk, hogy a gotonolc a Visztuláig terjedtek, hogy a
kelták a Niementől kezdve a partmelléket szállták meg, a mai Litvá
niában pedig már szláv népek tanyáztak. Germánoknak ( = a harczban ordítóknak) a kelták nevezték, a szlávok pedig njemecznek
(németnek = némának, érthetetlen nyelven beszélőnek). Azt a nevet,
melyet a nép maga adott magának (Theut, Deutsch) a gót »thiudisks« szótól származtatják, mely annyit jelent, mint nemzeti, népies.
Tacitus a germánokban három főcsoportot különböztet meg :
az ingaevonokat, istaevonokat és hermionokat. Szerinte az ingaevonok az Éjszaki tengernél, az istaevonok a Rajnánál s ezektől
kelet felé a hermionok laktak. Minden esetre meg kell különböztet
nünk a nyugati és keleti germánokat : a nyugati népségek a Weser
és Elbe mellékein, a keletiek pedig az Odera és Visztula mellékein
tanyáztak, az utóbbiak tehát szláv népekkel érintkeztek.
Nagy forrongásban voltak mind a nyugati, mind a keleti ger* mánok ; egyes népségek eltűnnek és töredékeikből új törzsek alakúl9*

nak. Caesar és Tacitus idejében a rómaiaknak csak holmi apró
népségekkel volt dolguk, de a III. században már nagyobb szövet
kezetek támadnak : a frankok, alemannok, thüringiaiak, szászok és
bajorok. Az alemannok már a II. században merülnek föl, a Majna
mentében előnyomulván, elszánt vitézséggel támadják meg a rómaia
kat s lassankint megszállják a Rajna és Duna között elterülő tarto
mányt (a dekumát-földet) ; majd a Rajnán is átkelnek és a mai
Elszászt még Lotharingiát foglalják el. Itt a frankokkal találkoznak,
a kik az alsó Rajnán átkelve a mai Belgiomban telepedtek vala le.
Onnan azután dél felé nyomulván, az alemannokat hátra szorítják,
kik azután Svájczországot és az Alpok elővidékét árasztják el.
Ezalatt a thüringiaiak hazájokból, dél felé költözvén, a mai Frank
tartományt szállták meg s ezen túl a Dunáig terjeszkedtek ; ezeket
a tartományokat azelőtt a markomannok birták vala, de onnan
Csehországba költöztek, hol mint a későbbi bajorok elődjei jelennek
meg. Végre a szászok isfölkerekedteks a frankok és thüringiaiak
előbbi székhelyeit foglalák el.
Míg e szerint a nyugati germánok össze-vissza keveredtek,
addig a keleti germánok sem vesztegeltek ; talán keleti szomszéd
jaiktól szoríttatván, nagy részök délkeletre, az alsó Dunához költözék, s onnan a keleti és nyugati birodalmat árasztá el. Elől a gótok
mentek s a déli félszigeteken két múlékony birodalmat alapítanak,
nyomukban a vandálok jártak, kik végre Afrika éjszaki partvidékeit
szállták meg ; a longobárdok Olaszországban telepedtek le, a bur
gundok pedig a románok és nyugati germánok közé furakodván
a svájczi Jura tövében alapítanak egy birodalmat. A keleti germá
nok ezen népségei a hosszas küzdelmekben nagyon megfogytak, úgy
hogy lassankint a meghódoltatott népekbe beolvadván, nemzetiségöket nagyobbára elvesztették. Ellenben a frankok, alemannok vagyis
svábok és bajorok, mivel többnyire jóformán elnépetlenűlt tartomá
nyokat szálltak meg, nyelvöket megőrizték, és a frankok közül csak
azok románosodtak el, a kik az elrómaiasodott kelták között tele
pedtek le.
Miután a keleti germánok egykori székhelyeiket elhagyták
vala, ezeket az előrenyomuló szlávok szállták meg, a kik a keleti
tenger partvidékeiről az éjszaki német alföldön az Elbéig, Thüringiában a Harz-hegység déli tövéig terjeszkedtek, majd Cseh- és
Morvaországban is elhatalmasodtak, sőt a mai Bajorország keleti
vidékeit, az Alpok keleti völgyeit is megszállták és kivált a Dráva
völgyén fölfelé messze nyugatra nyomultak. Végre a nyugati ger-

mánok összeszedték magukat s hátrálásra kényszeríték a szlávokat.
A római Gallia romjain a germán frank birodalom keletkezett,
mely megszilárdulván, egyfelől Olaszországra terjészté ki karjait,
másfelől Közép-Európába tanyázó germánokat hódítá meg. Leg
elsőben az alemannok vagy svábok, azután a bajorok és thüringiaiak hódoltak meg ; e közben a frankok a bajorok és thüringiaiak
közé furakodván, a mai Frank tartományt is megszállák. Nagy
Károly végre a szászokat is meggyőzte sekként mind az öt nyugati
germán néptörzsöt uralkodása alatt egyesíté. Roppant birodalmát
gyenge utódjai nem bírták megtartani ; 843-ban a verduni szerző
dés szétdarabolta, keleti feléből a német-birodalom keletkezek, mely
száz évig tartó gyengélkedés után hatalmas lendületet vett. A lako
sok eddigelé inkább egyes tanyákon voltak elszórva az országban,
most városokba csoportosultak, melyek nagyobbára kolostorok és
püspöki székhelyek körűi keletkeztek, ekként a német városok
első alapítása, úgy mint maga az állam alakulása is, az egyházra
támaszkodott.
A német birodalom belső megszilárdulását csakhamar a kifelé
való terjeszkedés követte; fejedelmei Nagy Károly nyomdokait
akarván követni, a délnyugaton határos Olaszországra törekedtek
hatalmokat kiterjeszteni. A német királyságot a római-német csá
szárság váltotta fel, mely hatalmának tetőpontján, 1150 táján,
Közép-Európát, a még mindig szláv éjszakkeleti tartományok kivé
telével, továbbá az Alpok összes tartományait, az Alpok éjszaki
elővidékét a Földközi-tengertől a pannóniai medenczéig és Olaszor
szág felerészét foglalta magában. Ámde azokat az Alpokon túli
tartományokat a németségbe nem sikerűit beolvasztani, új meg új
hadjáratok által kellett őket engedelmességre hajtani, s mikor
a birodalom gyengülni kezdett, azok legott elszakadtak tőle. Midőn
a dél felé irányzott hódításokkal fel kellett hagyni, akkor a németség
más irányban kezdett terjeszkedni, nem oly erőszakosan, de annál
hathatósabban. Az éjszakkeleti szláv tartományokat már a X I I I .
században kebelezték be a német birodalomba, s a politikai hódítást
csakhamar gyökeres németesítés követte. A beköltözött német tele
pülők részint beolvasztották, részint kiirtották a szláv népeket.
Bizony nagyon kiméletlenűl bántak a leigázott szlávokkal s e név
azóta jelentette nyugati Európában a rabszolgaságot (Skláv). A
X I V . és X V . században a délnyugati tartományok mind nagyobb
függetlenségre és önállóságra tettek szert, ellenben éjszakkeleten a
mai szász királyság és porosz Szilézia, valamint Mecklenburg és

a Porosz tartomány maradandó sikerrel megnémetesedtek, sőt a
németség a Keleti-tenger mellékén a birodalom határán túl a Finn
öbölig terjeszkedett. É terjeszkedést azután a lengyel királyság
felvirágzása 1477 óta hátráltatá, a mennyiben a Porosz tartomány
az ő fenhatósága alá került.
Míg a birodalom keleti vidékein a német gyarmatosítás folyt
vala, azalatt a belső vidékeken is nevezetes telepítések történtek.
A régibb időben az országnak csak lapályos és termékeny területeit
szállták meg a lakosok, a nagy mocsarakat és lápokat, valamint
a hegységeket is mellőzték. A hegyes vidékeket csak a X I I I . szá
zadban kezdték benépesíteni, kiirtván az erdőket. Sok új helység
támadt e második telepítés idejében ; egyúttal a városok mind
nagyobb jelentőségre emelkedtek, sőt az állami hatalom jó részét
magokkal ragadták, úgy, hogy épen akkor, mikor a birodalom
tekintélye és hatalma kifelé csökkent, a városi községek leginkább
virágoztak s gyakran hatalmas szövetségeket kötöttek. A városok
növekedő befolyása a tartományok urait arra ösztönözte, hogy
mesterségesen is törekedtek új városokat létre hozni. Általában
a X I I I . századtól a XV-dikig sok új helység, falu és város
keletkezett.
De a német birodalom, mint olyan, annál inkább hanyatlott,
tekintélye és hatalma annál inkább csökkent, minél több fejedelem
ségre és apró urságra szakadt s minél nagyobb lendületet vettek
egyes városi községek. A belső zavarok nőttön nőttek, a birodalom
központi hatalma mindegyre csökkent; a bajt a reformatio még
inkább növelte. A császárok a hitújítást politikai okokból ellenez
ték, a tartományok fejedelmei pedig pártolták, mert mind nagyobb
függetlenségre törekedtek. A X V I . században megindult vallási és
politikai mozgalmak szomorú véget a harminczéves háborúban
(1618—1648) értek. E belső háború, melyben oly sokféle külföldi
fejedelmek vettek részt, a német birodalmat minden tekintetben
megkárosította : egész vidékek elpusztultak, a lakosok földönfutókká
lettek, a népesség iszonyúan megfogyott, vagyonossága eltűnt, erköl
csei megromlottak ; a birodalom területe is megnyirbáltatott. Német
alföld és Svájczország egészen elszakadt és önállóvá lett, nyugaton
Francziaország, éjszakon Svédország tett nagy foglalásokat, s a mi
a császár uralkodása alatt megmaradt, az is számtalan, majdnem
egészen független tartományra, kisebb nagyobb fejedelemségre sza
kadt, melyeket csak nagyon laza kötelék fűzött egybe. A császár és
birodalom hatalma egyre csökkent ; Francziaország felhasználva a

szomszéd birodalom gyengeségét, új meg új hódításokat tett ; X I V .
Lajos franczia király borzasztó pusztításokat mívelt a Rajna mel
léki tartományokban. A X V I I I . században Francziaország a Raj
náig terjeszkedett, majd ezen folyón átkelve Németország éjszak
nyugati részét egészen elfoglalá.
Azalatt a birodalom kebelében is nagy változások történtek,
Poroszország lassankint terjeszkedve és erősödve a X V I I . század
végétől fogva nagyhatalommá lett, mely alattomban és nyíltan
Ausztria gyengítésén fáradozott. II. Frigyes porosz király meg
törte Ausztria túlsúlyát, jóllehet azt a császári koronától még nem
tudta megfosztani. De a régi német császárság végórája már köze
ledett. A franczia nagy forradalom s I. Napoleon győzelmei sírba
döntötték. 1803-ban a sok önálló papi fejedelemség és a számtalan
birodalmi grófság, uraság, város és falu eltöröltetett, azaz birodalmi
közvetetlenségótől megfosztatott, s a nagyobb tartományok és orszá
gokba kebeleztetett be ; új királyságok, nagyherczegségek és herczegségek támadtak Napoleon akarata szerint, s így 1806-ban a
német császárság megszűnt.
A X V I I I . század második felében a német irodalom virág
zott fel újra és oly szellemi mozgalmat támasztott, minőt a reforma
tio óta nem ismertek vala. Eleintén külföldi mintákra és az ókori
remekművekre támaszkodott, de majd a népies és hazafias szellem
is kezdett nyilatkozni. Napoleon hatalmaskodásai végre fölébresz
tek az együvétartozás érzetét s a hazafias lelkesedést, mely a nem
zetet az idegen járomtól felszabadítá. De a fejedelmek csakhamar
megijedtek a hazafias szellemtől ós szabadsági törekvésektől, s a
német államok szövetsége, melyet a Bécsben tartott kongresszus
1815-ben alkotott, korántsem felelt meg a német hazafiak várako
zásainak. A német szövetség területe az Éjszaki és Keleti tengerek
től délre az Adriai tengerig terjedt, egyes államok tarka sokaságá
ból állott, melyek közül leghatalmasabbak Ausztria és a Porosz
királyság voltak. A-usztria időközben császársággá lett, s uralko
dója terjedelmes országokra és tartományokra támaszkodhatott, a
melyek sohasem tartoztak a német birodalomhoz, s a melyek most
sem kebeleztettek be a német szövetségbe ; ilyenek a magyar korona
országai : Graliczia és Bukovina, Lombardia és Velencze. Porosz
országnak is voltak oly tartományai, a melyek a német szövetség
hez nem tartoztak, ilyenek a Lengyelországtól elszakasztott Posen
és a Porosz tartomány. Másfelől a szövetséghez oly tartományok is
tartoztak, a melyek idegen uralkodók birtokában voltak. Porosz-

ország az elsőségért Ausztriával versenyezvén, folyvást áskálódott
az utóbbi ellen. Általában az éjszaki és déli államok között új meg
új ellentétek és súrlódások támadtak, melyeket a vallási és nyelv
járási különbségek és más szellemi meg anyagi érdekek élesztettek.
Poroszország a német vámszövetség létesítése által az anyagi téren
túlsúlyt nyervén, Ausztria politikai befolyását mind jobban csorbí
totta. Az 1848-diki mozgalmak maradandó eredményre nem vezet
tek, a Frankfurtban tartott birodalmi gyűlés határozatai foganat
nélkül maradtak. A mozgalmak elnyomatása után megint a régi
szövetség állíttatok helyre, de Ausztria és Poroszország között a
súrlódások meg nem szűntek. 1866-ban végre kitört a háború,
melyben Poroszország győzött. Ausztria kénytelen volt német szö
vetségeseit feláldozni s Poroszországnak intézkedéseit eltűrni.
A német államok szövetsége tehát felbomlott, Hannovera királyság,
Schleswig-Holstein, Hasszia választófejedelemség, Nassau és Frank
furt birodalmi város néhány más, Hasszia nagyherczegségtől és
Bajorországtól elszakasztott, földdarabbal együtt Poroszországba
kebeleztettek be, s a Mainától E-ra eső többi 21 apró állam is
porosz felsőség alá került. így az Éjszaki német szövetség alakíttaték.
Négy évvel később kitört a franczia-német háború, III. Napo
leon s a bukása után támadt franczia köztársaság teljes kudarczot
vallott, a német hadak Parisba is bevonultak. A déli német álla
mok hadai csakúgy vitézkedtek afrancziák ellen,mint az éjszakiak,
s már 1870 őszén indultak meg az alkudozások, melyeknek követ
keztében a déli államok is beléptek a szövetségbe, s így helyreállít
tatok a német birodalom. A győzelmes fejedelmek 1871. január
18-kán Versailles-ban, X I V . Lajos palotájában, ruházták Vilmos
porosz királyra a német császár czímét.
A mostani német császárság tehát az ausztriai koronaorszá
gok, valamint a kis Liechtenstein herczegség és Luxemburg kivéte
lével a hajdani szövetség összes országait és birodalmi városait,
továbbá a Francziaországtól elszakasztott Elsászt és Lotharingiát,
Holstein és Schleswig herczegségeket és Porosz meg Posen tartomá
nyokat foglalja magában. Területe valamivel kisebb mint az egy
kori szövetségé volt, de világforgalmi helyzete kedvezőbb, s népes
sége 47 millió lélekre szaporodván, akkora mint a szövetségé voltA szövetség idejében az éjszaki és déli államok kiterjedése egyenlő
volt, a mostani német császárságban az éjszaki államok területe;
jóval nagyobb, mint a délieké, tehát a birodalom súlypontja odább

É-ra, körülbelől Magdeburg tájékára költözött. Nyelvi tekintetben
a németajkúak a mostani birodalomban a népesség 92 °/ -át teszik,
a volt szövetségben csak 81 °/ -át tették, ebben a szláv lakosokra
16 °/ esett, most pedig azok a népességnek csak 6 °/ -át teszik.
A németesítési folyamat az éjszakkeleti tartományokban még
nincs befejezve, szláv maradványok még most is laknak a németek
közepett, a szláv vidékeken pedig német telepek vannak. A legnyugotibb szlávok, t. i. a vendek, a kik hajdan a birodalom éjszakkeleti
határvidékein laktak vala, már-már egészen beolvadtak a német
ségbe, belőlük még csak a felső Spree mellékén tartotta fenn magát
vagy 140,000 lélekre rúgó töredék. A lengyelek száma még 2.600,000,
legfeljebb 2.800,000, azokat is már jóformán átjárja és körülfogja
a németség, s az 1887-diki porosz törvények teljes romlásukat czélozzák, a mennyiben megélhetéseket megszorítják s a földbirtoktól
is lassankint meg akarják fosztani. A lengyelek főtámasza, nemzeti
érzelmökön kivűl, a vallás, a római kath. egyházi szervezet. — Az
Óriási hegység birodalmi részében vagy 50,000 cseh él, számosab
bak a litvánok, a kik a legéjszakkeletibb vidékeken német telepítvényesekkel keverve laknak, számukat 145,000-re teszik. HolsteinSchleswigben dánok is yannak, de számuk csak 110,000. Végre a
Erancziaországtól visszahódított tartományban vagy 240,000 fran
czia él.
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Miként általában Európa nemzetei somatologiai és anthropologiai tekintetben különböző elemek összevegyűléséből támadtak,
úgy a német nemzet sem képez tiszta fajtát, s a normal német
typust oly kevéssé sikerűit fölfedezni és megállapítani, mint a
magyar typust. Bizonyos, hogy a germánokat már más népek előz
ték meg Közép-Európában, s hogy a déli vidékeken magasabb
míveltségű keltákkal, éjszakkeleten pedig szlávokkal olvadtak össze,
s nagyon hihető, hogy más ismeretlen néptöredékeket is magokba
olvasztottak. Tacitus szerint a germánok szálas termetű, kék szemű
és szőke hajú emberek. A mostani németek túlnyomóan kék sze
műek ugyan, de a szőke hajúak egészben véve csak 32 °/ -ot, és pedig
az éjszaki tartományokban 34—44, a déliekben 18—25 °/ -ot tesz
nek. Éjszakon a keskeny arczúak és hosszú fejűek, a déli tartomá
nyokbán pedig a rövid fejűek túlnyomók. A termetre nézve az éjszaki
németek általán véve szálasabbak, a déli németek kisebbek.
A reformatio következtében támadt állami és egyházi moz
galmak összevissza hányták a különböző néptörzseket; nemcsak
Bajorországból és Ausztriából, hanem Francziaországból is sok
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protestáns ember az éjszaki tartományokban telepedett le, melyek
ben a reformatio győzött. Más felől az az elv, mely szerint a fejede
lem a maga vallását az alattvalóira ráparancsolhatta, kivált a dél
nyugati tartományokban mozaikszerű tarkaságot teremtett, mely
szerint gyakran a szomszédos falvakban is más-más hitvallás ural
kodik. De oly kevert hitű lakosság, mint Magyarországon van, a
német falvakban és kisebb városokban nincsen, csak most a szabad
költözés s a gyors és könnyű közlekedés következtében keverednek
jobban a különböző hitűek, kivált az ipar és forgalom középpont
jain. Egyébiránt csak két hitfelekezet van, éjszakon az evangéliku
sok, délen a római katholikusok túlnyomók. A déli országok közül
csak Würtembergben vannak többségben az evangélikusok ; általá
ban véve az egykori birodalmi városokban is a reformatio győzött.
1880-ban az összes népességből 28.300,000 protestáns s 16.200,000
róm. kath. lakos volt, amazok tehát 63, emezek 36 °/ -ot tettek;
az izraeliták száma 560,000, egyéb felekezetekhez 100,000 lélek
tartozott.
0

A német birodalom nem egységes állam, hanem egyes államok
szövetsége, de tagjai sokkal jobban vannak összeforrasztva, mint
a régi szövetségben ; ebben 34 különböző kisebb nagyobb állam volt,
a mostani birodalomban 25 van s ezekhez mint birodalmi tarto
mány Elszász-Lotharingia járul. A birodalom egyes államai : négy
királyság : Poroszország, Bajor- és Szászország meg Wurtemberg ;
hat nagyherczegség : Baden, Hasszia, Mecklenburg-Schwerin,
Mecklenburg-Strelitz, Oldenburg és Szász-Weimar ;
öt herczegség : Szász-Meiningen, Szász-Kóburg-Grótha, SzászAltenburg, Braunschweig és Anhalt;
hét fejedelemség : Schwarzburg-Rudolfstadt SchwarzburgSondershausen, a porosz kormányzás alatt levő Waldek, két Reusz
az idősb és ifjabb ága, Lippe és Schaumburg-Lippe ;
három szabad birodalmi hangzás város: Hamburg, Bréma,
Lübeck.
Ezen 25, illetőleg 26 állam közül Poroszország a birodalom
területének 65, népességének több mint 60 százalékát foglalja
magában. Mellette némi jelentősége csak Bajor- és Szászországnak,
Würtembergnek és Badennek van, a mennyiben területeik több
mint 10,000 • km. s népségeik több mint egy millió.
A legtöbb apró állam a középhegységek övében van, éjszakon
a Porosz királyság mellett csak néhány kis állam s a három hanszás
város van, déli Németországot pedig Bajorország, Wurtemberg,

Baden és Hasszia nagyherczegség meg Elszász-Lotharingia foglal
ják el. Különben sem a nagy, sem a kis államok területei nincsenek
jól kikerekítve, sőt össze-vissza kuszálódnak s rendesen nem egy
tagban terjednek el.
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A németség, mint említettük, sokféle idegen népelemeket
olvasztott magába, és a német nyelv sokféle nyelvjárásokra és táj
szólásokra oszlik. Általában véve az alnémet és felnémet nyelvjárá
sokat különböztetik meg. Az irodalmi nyelv nagyon különbözik
a nép nyelvétől, a császári kanczellária és a birodalmi törvényszék
hivatalos nyelvéből támadt s általánossá leginkább a szentírásnak
Luther-féle fordítása által lett ; főleg a felnémet nyelvre támaszko
dik, de sokat más nyelvjárásokból is átvett.
Az alnémet nyelvjárások közé a friesek nyelve tartozik. Ezek
ősi lakóhelyeiket sohasem hagyták el, az Ej szaki-tenger partvidékeit
a mostani Vlissingen (Hollandiában) vidékéről a Weser torkolatáig
szállták meg, azokat a tartományokat, a melyeket nyugati, közép és
keleti Fries földnek'neveztek. Ezektől az éjszaki friesek, a kik a Jüt
félsziget nyugati iszapterületén s az ottani szigeteken laktak, az
alsó Elbénél tanyázó szászok által el voltak különítve. Maga a fries
nyelv már-már kihalt, vele közeli rokonságban vannak az angol, hol
landi és fiám nyelvek.
A többi alnémet tájszólások a szász, alszász és lapos német (platt
deutsch). Ezek eredetileg csak a régi Szász herczegségben divatoztak,
melyben mindazok a népségek laktak, a melyeket a Holsteinből a
IV. században kivándorolt szász nép a maga kebelében egyesített. Az
így képződött új szász nép három csoportra oszlott : a westfálokra,
a Weser mellékén lakó engerekre s az odább K-re a szlávokig terjesz
kedő ostfálokra. Hozzájuk járult a negyedik csoport, mely az Elbén
túl a Jüt félsziget déli felét foglalta el. Utóbb a lapos német tájszó
lás Mecklenburg, Brandenburg, Pommerania és keleti Porosz tarto
mányokban is elterjedt az ott lakozó szláv népek megnémetesítése
által. Az alnémet tájszólások déli határvonala a Maas nyugati
oldaláról Venlo, Krefeld, Barmen városokon át KEK-re Münden
felé, onnan a Harz-hegység derekán át a Szála torkolatáig, végre az
Elbén túl Wittenberg, Lübben, Meseritz s azObra és Várta felé vonul.
A felnémet nyelvjárásokhoz a burgundok, alemannok, svábok,
bajorok és frankok nyelvét számítják. A burgundok nagyobbára
a francziákba olvadtak, csak a svájczi lapályon tartották meg nyel-

vöket. Az alemannok leginkább a felső Rajnánál laktak, Elszászban, Bádenben E. felé Rastadtig, továbbá keleti Svájczban, nyugati
Tirolban, egy-két szigetet a keleti Alpokban is képeznek a szlávok
közepett, pl. Gottschee helységben. — Az alemannoktól EK-re
svábok vannak elterjedve, a felső Neckar völgyében a Jagst és
Kocher torkolatáig, a felső Duna mellékein a Lech folyóig. Kelet
felé azután a bajorok következnek, a kik Csehországból kiköltöz
vén, a V I . században a régi Rhaetia és Noricum tartományokat
szállták meg. Most a bajor tájszólás Ó-Bajor tartományban,
s Ausztria alpi tartományaiban divatozik.
A frankok nyelvét közép-német nyelvjárásnak is nevezik;
a frankok szövetsége több apró népség egyesüléséből a közép és alsó
Rajna mellékein a III. században keletkezett. Megkülönböztették
a ripuari és száli frankokat, amazok a közép, emezek az alsó Raj
nánál laktak. Az utóbbiak felülkerekedvén, Galliába költözének
s ott elveszték nemzetiségöket, királyuk Lajos nagy hódításokat
tett, ennek fia Detre 534-ben a thüringiaiak birodalmát felforgat
ván, azt a szászok és frankok között felosztá. Azóta a sváb és frank
Jura meg a Verra között elterjedő tartományt a Fulda mellékeivel
együtt keleti Frankföldnek, utóbb egyszerűen Frankföldnek nevez
ték. Mostanában a rajnamelléki, hassziai s a tulajdonképeni frank
táj szólásokat különböztetik meg, de mindhárom nagyon egyforma.
A thüringiai tájszólás a felszász tájszólással egyez meg leginkább.
Németország, mint említettük, kifelé nincsen nagyon jól
kikerekítve, belső területe pedig a természettől jól körülhatárolt
külön vidékekre szakad. Nagyon különböznek egymástól a déli fen
síkok, a Rajna völgyiapálya, a Neckar melléke, a közép hegylánczolat egyes szakaszai s a nyilt éjszaki alföld meg a tenger partvidékei.
De sem a földalakulat, sem az éghajlat különbségei és ellentétei
nem oly nagyok, hogy a különböző vidékek közlekedését, egymásra
való kölcsönös hatását megakadályoznák, sőt az egyes folyórendszerek könnyen összekapcsolhatók egymással, vízkörnyékeik átnyúlnak
egyik a másba. Azért a birodalom szétdarabolását annyi külön
nagyobb és apróbb államra és uraságra nem lehet egyedül a termé
szeti viszonyokból kimagyarázni, a szertelen elkülönödésre kétség
kívül a német nemzet jelleme, az egyes néptörzsek szokásai és erköl
csei is befolytak ; az összes német népségekkel közös jellemvonások
mellett még most is nagy különbség van az al- és felnémetek, az
idegen elemekkel jobban kevert poroszok s a kevésbbé kevert svábok
meg bajorok között. Dicséretes közös jellemvonások : a szívós mun-

kásság, takarékosság, nyilt jószívűség, kedélyesség. A német ember
tiszteletben tartja az egyéniséget és különséget, híven őrzi a tarto
mányi és vidéki sajátszerűséget, az egyéni önelhatározást nem szí
vesen veti alá az egyetemességnek. De a sajátosságok tisztelete és
megőrzése mellett az idegenszerűt is meg tudja becsülni és felfogni ;
teljes odaadással kutatja át az elmúlt századokat, a különböző
országokat s mindent össze törekszik gyűjteni, a mit jónak, igaznak
és szépnek tart. Csakugyan irodalmában tudomást vesz a művészet,
költészet és tudomány összes termékeiről s a mit hangya szorga
lommal összegyűjt, azt egyes kiváló tehetségek értékesíteni, átala
kítani s német formába önteni törekszenek.
A tudományban a német ember a lehető alaposságra, az álta
lánosításra, a magasabb szempontokra törekszik, igazi bölcselkedési
szellemmel van megáldva. De az elvonásban, az általánosításban
gyakran túlmegy a kellő határon s a túlságosan magas álláspont
mellett a részletek zavarosak, a nyelvezet homályos, határozatlan
és nehézkes. Ritka az oly német tudományos munka, mely nemcsak
a tartalomra, hanem az előadásra és alakra nézve is kiválik. S azért
a német tudományos munkák nagyon különböznek pl. a franczia
művektől, melyeknek nyelvezete mindig szabatos és világos, jóllehet
tartalmuk gyakran silány.
A művészetekben szintén magas fokra emelkedtek a németek,
s műérzékökről különösen a csúcsíves nagyszerű egyházak tanús
kodnak. Politikai tekintetben már a középkor utolsó évtizedeiben
s még inkább az újkorban a westfáliai békekötés után jelentéktelen
szerepet játszottak, a birodalom szertelen sz átdarabolása, a központi
hatalom gyengesége nem engedte, hogy kifelé nagy hatást, döntő
befolyást gyakoroljanak. De valamint a középkorban a hatalmasan
felvirágzó birodalmi városok és a püspöki székhelyek, úgy a X V I I I .
század második felétől kezdve a sok apró állam fejedelmeinek szék
helyei mind megannyi központjai voltak a tudományoknak és művé
szeteknek.
III.
Németország déli t'önsíkja, mint az Alpok olővidéke, a sváb és bajor felföld.

Németország határa a Bodeni tótól K-re nagyon szabálytalan
vonalban kanyarodva többnyire hegygerinczeket követ, de gyakran
hegyen-völgyen húzódik keresztül. Néhány helyen messzire D. felé
kanyarodik ; az Hier felső völgyének két oldalán ; továbbá különö-

sen, a Berchtesgaden! völgykatlanban a Saalach és Salzach között ;
a Lech és Inn áttörési szorosaiban Füssen és Kufstein városoknál.
Salzburgon alul a Salzach, ennek torkolatán alul pedig az Inn jelö
lik meg a határt, az utóbbi odáig, a hol a Dunába ömlik. E szerint
az éjszaki Mész-Alpok legéjszakibb ágazatai Németországba nyúl
nak át, mint ezt már említettük.
Az Alpok horgas-csipkés lánczolatától E-ra a sváb és frank
Juráig s a magasabb Bajor- és Cseherdőig a Duna fönsíkja terül,
mint az Alpok elővidéke, mely Németország egyik jól kiváló része.
Ny. felé a svájczi, K. felé az ausztriai fönsíkokkal olvad össze,
mégis ezektől nagyon különbözik, természeti határok által is el van
tőlük választva, nyugati oldalán a Bodeni tó terűivén, keleti olda
lán a Hausruck domborodván mint határküszöb. Sokkal nagyobb
és szélesebb is, mint a másik két fönsík. Legeslegnagyobb részéről
a Dunába ömlenek a vizek, csak kis része, t. i. a Bodeni tó éjszak
keleti lejtősége tartozik a Rajna vízkörnyékéhez. Itt a két folyó
vidékét csak alacsony földhát választja el, mely közelebbről tekintve
az egykori nagyszerű Rajna-jeges moréna-peremének bizonyul be.
A németországi nagy fönsík az Alpokkal szemben lapálynak lát
szik, mely E. felé erősebben, K. felé lassabban lejtősödik ; de ha köze
lebbről vizsgáljuk, legott láthatjuk, hogy az eléggé változatos s egy
mástól különböző alakúlatokból áll. E-ról D-re menve négy különböző
övre szakad, némileg a Lechtől Ny-ra eső része is különbözik a na
gyobb keleti résztől. Nyugati részében a völgyek majdnem egyenest
déléj szaki iiányban vonulnak, keleti részében pedig többnyire DNyról Ek-re kanyarodnak. A fönsík első legéjszakibb öve a Duna völgye,
melynek szélessége 5 és 10 km. között változik, de három helyen t. i.
Neüburg, Kelheim és Passau városoknál összeszorul ; e szorosok
három medenczére osztják. A két felső medencze Ulmnál és Ingolstadtnál nagyobbára posványos, mert ott a Duna nem birja nagy
hordaléktömegeit elszállítani, tehát medrét folyvást feliszapolja ; így
támadnak a folyó déli oldalán a nagy rétlápok (Ried, Moos). A
harmadik mendencze ellenben Straubingnál nagy lösztakarót mutat
és felette termékeny. A fönsík széle, mely a Duna völgyének jobb
oldali lejtője, a folyó mentében nagyobb és nagyobb viszonylagos
magasságra emelkedik, Ny-on csak 80 m., Passaunál pedig 250 m.,
mert itt a folyó medrének tenger feletti magassága 290 m., a fönsík
peremének magassága átlag 500 m. Ezen párkány mögött az Al
pokról lesiető folyók által mélyen barázdált fönsík terül ; a völgyek
többnyire szélesek, sok mellékvölgyre szétágaznak. E második öv

tehát összevissza szeldelt, felette szaggatott dombos vidék. Ezt D.
felé sokkal egyhangúbb, ridegebb és terméketlenebb öv váltja fel,
melyen nagy kavicshátak vannak; ezek gyakran egészen lapályosak,
de az Alpok felé mind nagyobb magasságra duzzadnak. Növényzetök egyhangú ; déli magasabb részöket rengeteg erdők foglalják el,
éjszaki nyirkos részök nagy lápokban bővelkedik. A nagy kavics
térséget holtmedrek is barázdálják, a nagyobb folyóvizek völgyei
szélesek, de az öv déli szélén rendesen összeszorulnak, e szorosokon
túl pedig ismét kiszélesedve kiseob-nagyobb medenczéket képeznek,
melyeket kies tavak vagy vizenyős rétek és fellápok foglalnak el. Ez a
régi morénak vidéke, a hajdani jegesektől felhalmozott sánczok ma
gassága a völgymedenczék fölött 80—100 m., sőt több. Az említett
medenczék és tavak hol közelebb, hol távolabb esnek a hegységhez,
a szerint a mint a morénak kisebb-nagyobb távolságra terjednek.
A 37 m. mély kis Schlier-tó, a 74 m. mély Tegern-tó s a Walchen-tó
már a hegységben vannak, a 68 m. mély Kochel-tó épen a hegység
tövénél fekszik ; a nagyobb tavak pedig a fensíkon vannak, mint a
79 m. mély Chiem-tó (oly. Kiem), a 120 m. mély Würm-tó és a, 80 m.
mély Ammer-tó. A Bodeni tó szintén a morena-vidékbe van bemé
lyedve, tenger feletti magassága 394 m. Felső-Ausztriában nincsenek
régi morénak, ott a tavak a hegységek völgyeit ékesítik.
A sajátságos medenczék és tavak övétől D. felé a földhátak
mind nagyobb általános és viszonlagos magasságra emelkednek s az
előhegyi öv helyenként már 1000 m.-t is elér ; az Iller völgyének
baloldalán a magaslatok még nagyobbak s már az Alpokkal olvad
nak össze.
Éghajlati tekintetben az Alpok németországi elővidékének az
a sajátsága van, hogy az évi középmérséklet majdnem mindenütt
egyenlő, 7—8° C. s benne a 300 m. magassági különbség is csak
csekély változást okoz. Csak a Duna völgyében, Regensburgnál és Passaunál, emelkedik több mint 8°-ra ; a 900 m-nél maga
sabb vidékeken pedig 6° alá száll. A Bodeni tó mellékei általában
melegebbbek, ott még 450 m. magasságban is díszlenek a szőlő és
gyümölcsligetek, mig a Duna fönsíkján a fenyvesek uralkodnak.
A csapadékra nézve nagy különbségek vannak, a Jura délkeleti
tövénél az évi esőmennyiség alig éri el a 600 mm.-t, a Cseherdő s az
Alpok arjában pedig az 1000 mm.-t is meghaladja. A mész-hegység
ben a változó magasság szerint a mérséklet nagyon különböző, a
dél-éjszaki irányban vonuló völgyek, melyekbe a Nap csak rövid ideig
süt, általában nagyon hűsek, ellenben a kelet-nyugati irányban csapó

völgyek, valamint a mélyfekvésű és széles medenczék aránylag mele
gek. A csapadék a hegylánczok éjszaki lejtőségén 1500—2000mm.-t
is elér, tehát sokkal nagyobb mint a déli oldalon a Salzach és Inn
völgyeiben; az 1700 m. magasságon felül csökkenni kezd.
A fönsík talaját nagy részben hömpölyök, kavics és homok
képezik, azért korántsem nagyon termékeny. Jókora területeket a
lápok is elfoglalnak, noha ezeket több helyen már lecsapolták s
termőfölddé változtatták. Legtermékenyebbek azok a vidékek, a hol
a lösz takarja a régibb és fiatalabb rétegeket. Ásványi kincsekben
szegény mind a fönsík, mind a hegyes vidék, néhol barnaszén és
használható tőzeg, a Berchtesgadeni hegységekben pedig nagy
konyhasótömegek vannak. Ezek azonban nem tiszták, azért kilúgoz
zák s a sós vizet 80 km. hosszú csövekben Berchtesgadenből Reichenhallba, Traunstein-ba és Rosenheim-ba vezetik, tehát négy
helyen főzik ki, így értékesítik a bajor Alpok fabőségét is. Passau
környékén grafit és porczellánföld, a Cseherdő aljában vasérczek
vannak, a Naab öbölszerű völgyében, mely a Cseherdőt a frank
Jurától választja el, barnaszéntelepek s a szomszédos Jurában
Schwandorf és Arnberg környékén gazdag vasérczek vannak.
A lakosok főfoglalkozása azonban a földmivelés és barom
tenyésztés.
A kelták, t. i. a vindeliczek, kik az Alpok és a Duna között
laktak vala, s a hegységekben tanyázó raetiek meghódoltak a ró
maiaknak, a kik ott több várost alapítanak ; köztük Castra Regina,
a mai Regensburg és Augusta Vindelicorum a mai Augsburg
(Ágosta) virágzott leginkább. A másodig században Kr. u. az alemannok vagyis svábok a Rajnán felfelé nyomulván, a IV. században
a fönsík nyugati vidékeit száliák meg s kiírták az elrómaiasodott
keltákat. Az Iller völgyétől K-re eső vidékeken a római élet az V.
század végén szűnt meg s azután az Iller és Lech között svábok, a
Lechtől K-re pedig a Csehországból előnyomuló bajuvárok vagyis
bajorok telepedtek le. Az egymás szomszédságában lakó két német
néptörzs sok tekintetben mai napig megtartotta sajátságait, nem
csak a nyelvjárásban, hanem szokásaiban és erkölcseiben, valamint
letelepedése módjában is. A svábok összefüggő helységekben, a
bajorok túlnyomóan egyes tanyákon laknak ; a svábok területén
csak a déli hegyes vidékeken vannak elszórt tanyák, s ott általában
mind a sváboknál, mind a bajoroknál az úgynevezett svájczi ház
divatozik, melyben együtt van a lakóhely, istálló, magtár. A sváb
városok is különböznek a bajor városoktól.

Idő folytában a bajorok jobban terjeszkedtek, mint a svábok,
nevezetesen a frank Jura és Cseherdő között nyíló völgyelésen
messzire E. felé majdnem a Fenyves-hegységig nyomultak elő, a
thüringiaiak rovására. Politikai tekintetben a Bajor herczegség
megtartotta egységét, mig a Sváb herczegség igen sok apró úrságra
s néhány birodalmi városra bomlott szét. Bajorországban az ellenreformatio győzvén, a nép zöme a r. kath. egyházhoz ragaszkodik,
a sváb földön ellenben minden nagyobb helységben és birodalmi vá
rosban az ágostai hitvallás győzött.
Mostanában a déli németországi fönsík és pereme politikai
tekintetben következőleg oszlik el:
A Bajor királysághoz tartoznak :
Felső-bajor kerület .

16,250 • km.

913,599 lak.

Alsó-bajor

10,759 »

»

646,947

»

5,997 »

»

358,019

»

7,996 »

»

516,191

»

»

Felső-Pfalz kerület (legnagyobb része) .
Sváb

»

41,012 • km.

2.434,756 lak

Összesen tartozik :
Wurtemberg királysághoz
Dunai kerület (nagyobbára)
A

- 3,556 »

»

244,702

»

»

»

181,394

»

442 »

v

21,519

»

Baden nagyherczegséghez tartozik :
1,864

A Konstanzi kerület

46,864 • km.

2.832,371 lak.

Hohenzollern fejedelemség egy része

Egyremásra 61Együtt
lakos esik egy • km. területre; ez jóval
csekélyebb szám, mint a német birodalom átlaga, mely 83. Termé
szetes, hogy a kopár kavics-mezőkön s a magas hegyek között,
valamint a lápos vidékeken is a népesség még gyérebb. Aránylag
legsűrűbben a sváb föld van népesítve, ott a földmívelés, ipar és
kereskedés aránylag jobban virágzik mint Ó-Bajorországban. Leg
szegényebb a lakosság a Cseherdőben.
A német Alpok elővidéke épen fekvésénél fogva nagy forga
lomnak színhelye, rajta mennek keresztül az európai nyugatot és
keletet összekapcsoló utak. Fő vízi útúl a Duna szolgál, a Bódeni
tó s a Baj na völgye szintén kényelmes utat nyit Ny-ra s azután
E-ra. De nemcsak nyugat-keleti, hanem dél-éjszaki irányban is szá
mos út szegi a mi vidékünket ; a frank Jurát több völgy szakasztja
meg, melyek a Majna és Neckar vidékeit kapcsolják össze a Duna
fönsíkjával, a Bégen és Naab öbléből K. felé is kínálkozik egy kéHUNFALVY : E G Y E T . VÖl.DHA3'í.
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nyelmes átjárás Csehország niedenczéjébe, t. i. a nevezetes Furthi
kapun át. S a fönsíkon minden felől találkozó utak számára D. felé
a Mész-Alpok völgyein felfelé és hágóin át az Inn völgyére nyílnak
az utak, legkényelmesebbek a Seefeldi Jiágó s a Fern-hágó, melyeken
át a Loisach völgyébe jutunk. S igen nevezetes, hogy az Alpok
középső övének legalacsonyabb hágói, a Reschen-Scheideck és a
Brenner épen az Inn völgyéből az Ets völgyébe vezetnek.
Természetes, hogy oly vidéken, a melyen bárhol támadhatnak
nagyobb városok, de a melyen sehol kizáróan vagy kiválóan ked
vező természeti viszonyok nincsenek, a közlekedési utak gyakorol
nak döntő befolyást a városok keletkezésére és felvirágzására. A
történelem folyása szerint más-más helység lett a tartomány fővá
rosává. A német letelepedés után legelsőben Begensburg (Ratisbona)
virágzott fel a római Castra Regina omladékain. A Duna jobb
partján terül el, ott a hol medrében több szigetke (Oberer Wehrt,
Unterer Wehrt) van, a hol a folyó völgyének alsó medenczéjébe
lép s a hol E-ról a Naab és Regen folyócskák ömlenek beléje, tehát
ott, a hol az alpaljai elő vidéknek egyetlen éjszaki nyúlványa van,
mely egyszersmind legmesszibbre távozik az Alpoktól. A rómaiak
idejében annak a helynek hadi jelentősége volt, mert a germánok
ellen épített határgát (Valium) ott végződött a Dunánál, egyszers
mind a velők szövetséges hermundurokkal való kereskedésnek kö
zéppontja volt. Regensburg nemcsak a Bajor herczegség fővárosa
volt, hanem a X I . és X I I . században a német császárok is gyakran
ott székeltek s onnan indult ki a német terjeszkedés K. felé, vala
mint a Dunán való kereskedés Bizanczczal. De miután K. felé új
meg új német városok felvirágoztak s végre a törökök előnyomulása
a dunai kereskedést tönkre tette vala, Regensburg politikai és ke
reskedelmi jelentősége mindinkább csökkent, noha még sokáig ott
tartattak a német birodalmi gyűlések. A szabad birodalmi város
hajdani fényéről más emlékeken kivűl a gyönyörű csúcsíves főegyház tanúskodik. Mostanában Regensburg nevezetes vasúti csomó
pont, csak 1806 óta tartozik Bajorországhoz s Felső-Pfalz bajor
kerületnek főhelye, ipara és kereskedése is jelentős, lakosainak
száma 45,000, ezekből egy harmad protestáns. Vele régi híd által
össze van kapcsolva a Duna bal partján fekvő Stadt am Hof; a
vasúti híd lejebb, Nikolausnál van. Még lejebb, ugyancsak a Duna
bal partján Donaustauf fekszik s ennek tőszomszédságában emel
kedik a Cseherdő egyik végfokán a Walhalla, ama nagyszerű márványcsarnok, melyet I. Lajos király antik stylben az 1813 — 1 8 1 5 -
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diki szabadságháborúk emlékére építtetett ; a csarnokbán Német
ország jeles embereinek mellszobrai vannak felállítva.
Regensburgtól DK-re, szintén a Duna jobb oldalán, Straubing
(13,000 lak,) termékeny vidéknek középpontja, jelentősége hajdan
nagyobb volt mint. mostanában, Alsó-Bajorország fő gabnavására.
Alább a Duna bal oldalán Deggendorf városka fekszik ; azután a
még kisebb Vilshofen következik a Duna jobb oldalán ; ott végződik
a medencze, melyből a folyó egy mélyen bevágódott völgyszorosba
lép, ennek keleti végén a D-ről jövő hatalmasabb Inn egyesül a
Dunával, É-ról pedig az Ilz folyócska a Cseherdőből szakad beléje.
E folyók egyesülésénél már a rómaiak idejében volt Patavis város,
mely aztán püspöki székhelyivé lett. A népvándorlási mozgalmak
után ugyanott Passau keletkezett, mint gazdag püspökség szék
helye. A passaui püspökök nagy befolyást gyakoroltak az ausztriai
tartományokra, sőt Magyarországra is. A város azelőtt Ausztriához
tartozott,csak 1815-ben került Bajorországhoz. Fekvése nagyon
festői, házai a Duna és Inn folyóktól beszegett hegyfok oldalain
húzódnak felfelé s a X V I I . és X V I I I . században épült templomok
és más középületek a püspöki fejdelmek gazdagságáról és fényűzé
séről tanúskodnak. Mindazonáltal Passaunak kereskedelmi és
ipari tekintetben nagy jelentősége sohasem volt, épen a két nagy
folyó egyesülésénél nincsen kellő hely a város terjeszkedésére, kör
nyéke is szegény. Azért a város a legújabb időben sem vett nagyobb
lendület, lakosainak száma csak 15,500. Általában az alpaljai elővidék városai többnyire csak régiségöknél s azon jelentős szerepnél
fogva híresek, melyet mint püspöki székhelyek vagy szabad biro
dalmi városok a történelemben vittek vala, de az újabb korban
inkább hanyatlottak, mintsem emelkedtek, régies alakjokból sem
vetkőztek ki, s leginkább az teszi érdekesekké.
Kivételt csak München az ország mostani fővárosa tesz. Ez
Arszlán Henriktől alapíttatván, már 1255-ben bajor herczegség
székhelyévé lett, de mint a későbbi bajor választófejedelmek szék
helye sem tudott Ágostával versenyezni. Csak századunk elején,
mikor Bajorország királysággá lett s tetemesen kiterjesztetett,
kezde növekedni és szépülni, már 1818-ban 53,000 lakosa volt, tehát
23,000-rel több mint Ágostának. A bajor királyok azután mindent
elkövettek székvárosuk gyarapítására és díszesítésére. Lassankint
a város földrajzi fekvésének kedvező tényezői is érvényesültek. Igaz,
Münchennek környéke kietlen és terméketlen, mert azt a hajdani
jégárak vizeitől felhalmazott hordalékok borítják, de az Isar több
10*

vizi erőt szolgáltat, mint a Lech, melynél Ágosta fekszik, s azután
az Alpokon átmenő utakra nézve Münchennek kedvezőbb helyzete
van, mint Agostának. A délnyugati Németországba és Csehországba
vezető utak Münchennél azzal az úttal találkoznak, mely a Naab
völgyén fölfelé éjszaki Németországba visz, onnan pedig az Alpok
közé mind a Loisach, mind az Inn völgyén fölfelé vezetnek az utak.
Most az említett irányokból a vasutak mind Münchennél csomósod
nak össze, onnan egyetlen egy vonalon az Inn völgyébe szolgálnak s
így a Brennert némi kerülővel érik el ; a nagy közlekedési vonalok
Münchennél szegik egymást, t. i. a Parisból K-nek s a Berlinből
D-nek Olaszországnak tartó vonalok.
München azonban még sem nagy iparos és kereskedő város,
sokkal inkább mint királyi székhely s mint a művészetek közép
pontja tűnik ki. I. Lajos a művészetek és tudományok, az isteni
tisztelet s az állami intézetek számára oly sok és nagyszerű építke
zéseket hajtatott végre, hogy a régi München egészen új arczulatot
nyert. 0 leginkább az ókori görög és római építési idomokat, utódja
Miksa pedig az újabb kor alkotmányait kedvelte. Münchenben tehát
minden építési styl jeles, igazán monumentális építmények által van
képviselve. Egyik nagyszerű építménye a székesegyház, mely 1468—
1488-ban építtetvén, nagysága ós magassága által tűnik ki ; a többi
nevezetes szentegyház mind az ujabb időben épült különböző mo
dorban. Más középületek közöl csak az új királyi palotát, a könyv
tári épületet, az egyetemet, a képtárt és szobortárt említjük meg.
Legtöbb gondot a királyok mindig a művészetek ápolására
fordítottak, s a művészeti akadémia csakhamar a legjelesebb német
művészek gyülőhelyévé lett. A város legnagyobb része az Isar bal
oldalán terjed el, a jobb oldalán levő Haidhausen csak 1854-ben
egyesíttetett vele. Több szép híd visz át a folyón. A város délnyugat
déli oldalán egy réten az 1843-ban épített Ruhmeshalle (dicsőség
csarnoka) emelkedik, a jeles bajor hazafiak mellszobraival ; előtte
áll az érczből öntött óriási Bavaria. Ny. felé, a várostól nagyobb
távolságban, Nymphenburg kir. kéjvár ós park, mely Versailles-t
akarja utánozni. A város keleti oldala s az Isar között az úgyneve
zett Angol kert terűi el, mely a müncheniek Práteré. Vele szemben
az Isar keleti oldalán, Bogenhausen faluban, a csillagvizsgáló inté
zet van. Odább K-re esik Schleiszheim kir. kéjvár.
München most népességre nézve a német birodalom negyedik
városa, 260,000 lakosa levén, a szomszédos Bogenhausen, Schwabing
és Neuhausen helységekben vagy 20,000 ember lakik.
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Ágosta.(Augsburg) a régi Augusta Vindelicorum helyén vi
rágozott fel s a középkor vége felé az Alpok elővidékének legna
gyobb és leggazdagabb városa volt. A Lech-Wertach széles völgyé
ben a két folyót elválasztó földfokozat végén terűi el, onnan egy út
a Lech mentében E-ra s a frank medenczébe, más út a Ny. felől
nyíló völgyelésen a Dunához TJlmha s a sváb medenczébe, végre
a harmadik út a Lech völgyén felfelé D-re vezet a Mész-Alpok két
hágója felé, tehát Olaszországba. Ezen főközlekedési vonalok biz
tosították Ágostakereskedelmi jelentőségét; igaz, hajózható folyója
nincsen, de a rakonczátlan Lech s a csendesebb Wertach elegendő
vizi erővel kínálkoznak, melynek használata különböző iparágok
keletkezését mozdította elő. Legnagyobb virágzását Ágosta mint
szabad birodalmi város a X V I . század elején érte el, mikor Német
ország közlekedése a kelettel még Olaszországon át történt ; akkor
Európa fő pénzpiacza volt, gazdag kereskedői a német' császárok
udvari bankárjai voltak s hajóikat az óczeánon is járatták. Ezen
fénykováról tanúskodnak még most is a legszebb köz- és magán
épületek és többféle szobrászati emlékek. A reformatio gyorsan
elterjedt Ágostában, s itt tartaték a birodalmi gyűlés (1531-ben),
melynek a protestáns rendek hitvallásukat benyújtották. De az
utóbbi háborús időben az ellenreformatio győzött, s most à lakosoknak csak egy harmada követi az ágostai hitvallást.
Midőn a világforgalom az Atlanti óczeánra ment át, Ágosta
hanyatlani kezdett, már a X V I I I . században teljes tespedésbe me
rült ; 1806-ban Bajorországba kebeleztetek be s ezzel sorsa végké
pen eldőlt. München mellett mindinkább háttérbe szorult, egyszerű
vidéki várossá lett ; lakosainak száma 65,000, de a szomszédos fal
vakban, melyek mintegy külvárosai, 25,000 ember lakik, úgy hogy
Ágosta és környéke 90,000 lelket számlál, nagyobbik fele az ipar
ból él. Különösen a szövőipar és gépgyártás virágzik.
Ágosta előtt Ulm volt az Alpok elővidékének főhelye, mely
város úgy mint Regensburg a Duna mellett, még pedig ott fekszik,
hol a sváb Jurának egyik legfontosabb átjárása van, mely az Alpok
felől Németország délnyugati medenczéjébe szolgál. Ulm sokáig a
sváb váro§ok szövetségének feje s a német Alpok elővidékének kö
zéppontja volt, a hol az éjszak-déli és nyugat-keleti utak egymást
szegték. Hogy milyen volt akkor Ulm, azt még most is láthatjuk,
mert középkori alakjából még ki nem vetkőzött. Házai szabálytala
nul csoportosulnak s föléjök magasra nyúlakodik fel a dóm, mely a
középkori építészet egyik remekműve. Sikerült restaurálása már-

már be van fejezve. Ulm szabad birodalmi város volt, lakosai bevet
ték a reformátiót smoat is protestánsok, számuk 33,000. Századunk
elején hol Bajorországhoz, hol Würtemberghez csatolták, végre az
utóbbi megtartotta. Ezen régi Ulm a Duna bal partján fekszik, vele
átellenben bajor területen Uj-Ulm keletkezett, mely 1841-benó-TJlmmal együtt szövetségi s utóbb birodalmi erősséggé lett ; az összes
népesség a helyőrséggel együtt 41,000 lélekre rúg. Az ipar jelenték
telen, de a kereskedés elég élénk, mert itt kezdődik a Duna hajózása.
Begensburg, Ulm, Agosta és München egymást felváltva let
tek a német Alpok elővidékének főhelyeivé s most is azok a legje
lentősebb városok. A többi városok csak apró ipari és kereskedelmi
középpontok, melyek nagyobbára csak multjoknál fogva nevezetesek.
Ilyen másodrendű kereskedelmi középpont Bajorországban Lindau,
(6000 lak.), mely a Bódeni tó keleti végén, Bregenz-zel átellenben
egy kis szigeten fekszik. Ott végződik az arlbergi és bajor vasút,
s onnan gőzhajók szállítják az árúkat Svájczországba. Mikor még
sok magyar lisztet és bort vittek Svájczországba, Lindau egyik fő
lerakodó hely volt, most meglehetősen csendes kis városka.
Ulmtól és Agostától D-re a bajor sváb kerületben csak Kauf
beuern, Memmingen és Kempten említendők, 6 0 0 — 7 0 0 m. magas
zord fensíkon fekszenek ; Kempten (14,000 lak.) az Illernél már
a rómaiaktól alapíttatott, azután az alemanni herczegséghez tarto
zott, a X I I I . században szabad birodalmi várossá lett, 1803-ban
Bajorországhoz csatoltatok. Most az ipar és kereskedés jelentős
középpontja, főleg az Algaura nézve. Memmingen (9000 lak.) szintén
szabad birodalmi város volt, félre esvén a vaspályától, legújabban
csak keveset gyarapodott. Kaufbeuern (6500 lak.), a Wertach bal
partján fekszik, de meglehetősen élénk kis város.
Füssen most egészen jelentéktelen városka, ott fekszik, a hol
a Lech a hegységet elhagyja, közelében van a híres
Hohenschwan
gau, e kastélyban I. Miksa király szeretett mulatni, vele szemben
építteté II. Lajos király rendkívüli fényűzéssel egy meredek sziklatetőn a hatalmas új várat. A hegységtől már jó távol fekszik, szin
tén a Lech mellett, Landsberg (6000 lak.), mely a X V I . és X V I I .
században virágzott, nyolcz templomával és magaslaton épült régi
kolostorával festői látványt nyújt. Landsberg és Agosta között van
a síkság, melyen a magyarok nagy vereséget szenvedtek (955-ben).
A Loisach és Isar völgyszorosai előtt is csak jelentéktelen helysé
gek vannak, t. i. Murnau és Tölz. München mellett az Isar völgyé
ben levő helységek nem képesek jelentőségre vergődni ; csak Frei-

sing (12,000 lak.) és Landshut (18,000 lak,), melyek már jó távol
esnek Münchentől, még most is jelentős városok ; az előbbi 1803-ig
szabad birodalmi város s régi érsekség székhelye volt, díszes szent
egyházai még most is hirdetik egykori fényét ; Landshut az Alsó
bajor kerület főhelye, Wittelsbachi Ottó parancsára zsidóktól ala
píttatott, azután (1204—1506) Bajor-Landshut herczegség főhelye
volt s ebből az időből valók régi díszes épületei, magastornyú főegyháza s Trausnitz vár; 1806-ban az egyetemet Ingolstadtból Landshutba, de innen már 1826-ban Münchenbe tették át. Az Inn völgyé
ben csak apró városkák vannak, legújabban csak Bosenheim (9000
lak.) emelkedett, mert nevezetes vasúti csomópont, a K-ről, Ny-ról
és E-ról jövő vasutak itt egyesülnek s innen visz a pálya az Alpok
közé. A Salzach völgyében Salzburgon alul szintén csak apró
városkák vannak, köztük Burghausen (3500 lak.) legnépesebb, az
volt hajdan a Bajor herczegség fővárosa.
A német Apókban levő helységek szintén jelentéktelenek, de
nyáron sok utas látogatja, s az idegen vendégek évenkint vagy
3 millió frtot költenek el az alpi vidékeken. Egyik leglátogatottabb
város a gyönyörű fekvésű Berchtesgaden, hol minden nyáron legalább
30,000 vendég fordul meg, a kik a Königssee-t s a sóaknát látogat
ják. Beichenhall az Alpok tövében fekszik Salzburgtól és Berchtesgadentől egyenlő távolságra, sófőzése és sófürdője már régóta híres.
Sokan látogatják a regényes Tegernseet s az ettől D-re vad szur
dokban fekvő Kreut fürdőt is ; Tegernsee mellett régi híres benczéskolostor van.
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A Duna az Alpok elővidékének fő vizi útja, völgyében számos
város van, de nagyobb jelentőségnek csak a már említett Regens
burg és Ulm örvend. Regensburgtól Ny. felé Kelheim (3000 lak.)
említendő, ez régi városka, a Duna bal oldalán az Altmühl torko
latánál fekszik, tehát ott, a hol a Duna-Majna csatorna kezdődik.
Ingolstadt (16,000 lak.) sokkal jelentősebb város, szintén a Duna
éjszaki oldalán, ott fekszik, a hol D-re két folyócskának völgyében
nyílik egy út, E-ra pedig kényelmes átjárás van a frank Jurán.
Hajdan Ingolstadt mint erősség s mint egyetem székhelye volt
nevezetes; az erősséget 1800-ban leronták, de azután újra fölépítek,
s Ingolstadt most is Bajorország főerőssége, egyszersmind neveze
tes vasúti csomópont.
Ingolstadton felül a Duna jobb oldalán a Dunai láp terűi el,

melyet a múlt század végén lecsapolni és betelepíteni kezdenek, most
már csaknem egész kiterjedésében meg van mívelve s vágy 6000
telepítvényes lakik rajta több faluban. Neuburg (8000 lak.), a Duna
jobb partján fekvő kis város, a X V I . századból való várkastély
ékesíti, mely a heidelbergi várra emlékeztet. Donauwörth, Höchstaedt, Dillingen, Lauingen, a Duna bal partján fekvő városkák,
csak történelmi tekintetben nevezetesek.
Regensburgtól E-ra s a Cseherdő nyugati aljában, FelsőPfalz kerületben, szintén csak jelentéktelen városkák vannak ; ilye
nek } Zwiesel, az Arber aljában ; továbbá Cham ós Furth, a Csehor
szágba vivő vasútnál ; Schwandorf és Weiden, az E-ra vivő vasútnál,
végre Sulsbach és Arnberg, melyek szintén vasúti állomások. Köztük
Arnberg a legnépesebb (15,000 lak.) és legnevezetesebb, a Naabbal
egyesülő Yils bal partján fekszik, már a X I . és X I I . század
ban virágzott, nagy vasipara levén, a X V I . században külön her
czegség fővárosa volt. Most is Bajorország legnagyobb fegyvergyára ott van.
Würtembergben Ulm városon felül a Dunánál csak Ehingen és
Riedlingen városkák vannak. Az előbbi városka közelében a Riss
folyócska szakad a Dunába, annak völgyén fel s a Schüssen völgyén
le megyén a vasút, mely Ulmot s a Dunát a Bódeni tóval kap
csolja össze. A vasút Biberach (8000 lak.) és Ravensburg (12,000
lak.) városok mellett halad el, mindkettő szabad birodalmi város
volt, most Ravensburg az ottani vidéken Wurtemberg legnépesebb
városa. A vasút Friedrichshafen városkánál végződik, mely mint
a nagy tónak egyik kikötője, a szomszédos Lindau bajor várossal
versenyez ; a würtembergi kir. család tagjai gyakran ott töltik a nya
rat, honnan szép kilátás nyílik a tó tükrére s a svájczi hegyekre.
A bádeni uralkodó család tagjai szintén gyakran mulatnak
a tó partjain, nevezetesen a szépen fekvő Meersburg és Ueberlingen
bádeni városkákban s az ueberlingi tóban levő Mainau szigetkén.
A tó második ágában a nagyobb Reichenau sziget van, melyen régi
híres kolostor volt, a szigetet még most is több egyház ékesíti. De
a Bódeni tó mellékein leghíresebb és legnagyobb város Konstanz
vagyis Kosztnicz.
Ez régi jeles szabad birodalmi város volt,
melyben gyakran tartattak a birodalmi gyűlések; a híres zsinat
( 1 4 1 4 - 1 4 1 8 ) alkalmával vagy 20,000 idegen ember tartózkodott
a városban. Akkor Konstanz virágzása tetőpontját érte el, azután
nemsokára hanyatlani kezdett, a reformatióhoz csatlakozván, elveszte
kiváltságait s az ellenreformatio következtében, prot. polgárai kiköl-

tözének. Századunk elején Báden nagyherczegségbe kebeleztetek
be, azóta ismét gyarapodni kezdett. A Bódeni tavat nyugati ágával,
az úgynevezett Alsó-tóval, csak keskeny csatorna kapcsolja össze,
mely régóta át volt hidalva. Konstanz ezen csatorna déli oldalán
fekszik, az egyetlen németországi város a tó azon partján, mely
Svájczhoz tartozik, tehát egyszersmind határváros. Nevezetes vasúti
és gőzhajózási állomás. A régi város körül lassankint új városrészek
keletkeznek, melyek már a jobb parton is átterjednek. A lakosok
száma 14,000.
IV.
Németország délnyugati medenczéje.

Kevés folyónál válnak ki oly jól folyásának ós vízkörnyékének
egyes szakaszai, mint a Rajnánál, melyet a németek oly büszkén a
magokénak vallanak. Felső szakasza az Alpok svájczi elővidékére,
középső szakasza Németország délnyugati medenczéjére terjed ki,
végűi alsó szakasza, az éjszaki alföldhez tartozik. Mindegyik szaka
sza más-más táj alakúlatokat mutat, mindegyik vízrajzi egységet
képez s egyik a másikhoz áttörési völgyek, szorulatok által csatla
kozik. Az áttörési helyeken a vízkörnyéke nagyon megszűkül, de
épen azon szűkületek közelében ömlenek beléje a legnagyobb mellék
vizei. Felső szakaszának fő mellékvizei a svájczi fönsíkról nem
messze egymástól, Waldshut közelében, egyesülnek vele ; alább 80
km. szélességre szűkül meg a vízkörnyéke, s egyfelől a Rhône felé
kanyarodó Doubs, másfelől a Duna forrásvidéke határos vele
Azután vízkörnyéke mind balra mind jobbra kiszélesedik s a leg
nagyobb mellékvizei, a Neckar, Majna és Mosel megint egymás
közelében ott ömlenek beléje, a hol az újra szűkülni kezd.
A Bódeni tóból kifolyván, a Rajna a svájczi Jura gerinczeit
szűk áttörési völgyben szeli át, azután a Feketeerdő és Jura
között kanyarodik .tovább Ny-ra, Baselnél rögtön E-ra fordul s így
eléri a gyönyörű lapályt, mely mint hosszú szalag E-ra vonul,
E lapálynak közepes szélessége 32 km., hossza 300 km., felsÖ-rajnai
alföldnek nevezik ; E. felé lejtősödik, déli részében gyorsabban, az
éjszakiban lassabban. Magassága Baselnél 278 m., Strassburgnál
140 m., Mainznál 87 m. A Rajna végig fut rajta, majdnem a köze
pén hasítja, mégis Strassburg vidékéig a keleti, azután a nyugati
hegyszegélyhez közelebb esik, egészben véve EKE-ra kanyarodik,
de Mainznál Ny-ra fordul s Bingentől kezdve a RajnameUéki

palahegységen tör keresztül ; medrének hajlása egészben véve
ugyanaz, mint a síkságé, csak Baselnél van mélyebben bevájva.
A lapály Mainztól Bingenig Ny-ra mint Rheingau, Frankfurttól
E-ra mint Wetterau, továbbá a Majnánál K-re Aschaffenburgig
s a Kinzignél G-elnhausenig folytatódik. Németország délnyugati
medenczéjének a közepén terjed el mint nagy sülyedmény, melyet
mindkét oldalán folytonos, bástyaszerü emelkedések szegélyeznek
s választanak el a szomszédos vidékektől.
A nyugati oldalon a Vogézi hegység (Wasgau, Wasgenwald)
emelkedik, melyet D. felé a svájczi Jurától a Burgundi kapunak
nevezett résnyílás választ el, s mely E. felé a Hardt hegységre
megyén át, ez pedig egész szélességében a Rajnai palahegység előhegyeire, a Bfalzi hegyes vidékre támaszkodik. A keleti oldalon
a Feketeerdő emelkedik, melyet a Rajna völgye választ el a svájczi
Jurától ; E. felé gyorsabban törpül le, mint a Vogézi hegység s az
alföld közepe táján egészen megszakad, úgy hogy ott egy széles hézag
támad (Kraichgau). A keleti bástyafal ezen nyílásának a nyugati
oldalon a Zaberni rés felel meg, mely a Vogézi hegységet a Haardttól választja el. Odább E-ra az Odenwald ismét nagyobb magas
ságra emelkedik, hozzája a Spessart csatlakozik, melyet a Hassziai
hegyes vidék a Thüringiai erdővel kapcsol össze.
Ezek a hegyvonulatok csodálatos hasonlatosságot mutatnak,
D. felé legtömegesebbek és legmagasabbak, E. felé pedig egyaránt
letörpűlnek. A Feketeerdő legmagasabb kúpja a Feldberg (1493 m.),
vele átellenben a Vogézi hegység legmagasabb csúcsa a sulzi
Belchen (Ballon, 1426 m.); a Haardt a Kalmith&n (679 m.), aPfalzi
hegyvidék a Donnersberghen (687 m.), az Odenwald a Katzenbuckélben (628 m.), a Spessart a Geiersberghen (607 m.) érik el a legna
gyobb magasságukat. Továbbá valamennyi hegység mint emelt
párkány a Rajna felé meredekül hanyatlik, kifelé pedig szelíden és
lassan ereszkedik alá, úgy hogy a keleti és nyugati hullámos fensíkokról tekintve hegységnek sem látszik. A legmagasabb kúpok nem
a vízválasztó főgerinczből, hanem a rajnai párkányból emelkednek
ki. A csúcsok gömbölyded púpok, a hosszan elnyúló hátakból csak
keveset domborodnak ki, s mindkét hegyvonulatban a fensíkszerű
laposok uralkodnak. Rajnai oldalukat többnyire rövid, de nagyon
mélyen bevágódott, külső lejtőségüket hosszú, de kevésbbé mély völ
gyek barázdálják. Sűrű erdő borong mindkét hegyvonulaton, de
csak a rajnai oldalon ; a külső lejtőkön már sokkal gyérebb az erdő.
A 950—1200 méternél magasabb hátakon és kúpokon mind

a Feketeerdőben, mind a Vogézi hegységben az erdőt gyepmezők
váltják fel, a Feketeerdőben nagy fellápok is vannak. Mindkét hegy
ség lejtőin körded mélyedésekben számos apró tavat is találunk,
a Feketeerdőben legtöbb tócsa a Hornisgrinde nevű magaslat
körűi csoportosul.
A Fekete-erdő és Vogézi hegység déli fele sokkal szélesebb és
magasabb, mint az éjszaki; a vízválasztó a Vogézi hegységben
a rajnai párkány közelében, a Feketeerdőben pedig a keleti oldalon
kanyarodik el, sőt egészen a hegység keleti tövéig vonul. Ott ered
a Kimig, mely az egész hegységen áttörve a Rajna felé siet. Onnan
van, hogy a Feketeerdő déli részéről csak kevés vízér folyik a Duna
és Neckar felé, míg a Vogézi hegység legtöbb vize Ny-nak tartva
a Moselbe ömlik.
A Fekete-erdő déli része egyes csoportokra, éjszaki alacso
nyabb része több egyközű gerinczre szakad, a Vogézi hegységben
a főgerincz jobban válik ki. Az éjszaki tagok legmagasabb kúpjai
a Donon (1010 m.) a Vogézi hegységben, s a Hornisgrinde (1164
m.) a Fekete-erdőben.
A két hegyvonulat egyes tagjait leginkább a völgyek saját
ságos alakulata jellemzi. A Fekete-erdő nyugati oldalán a Rajna
síkságára nyíló völgyek eleintén tágasak, beljebb összeszűkülnek
s meredek oldalfalakkal szegélyezett, erős hajlású sikátorokká válnak,
melyeken a vizek kisebb-nagyobb esésekkel szökdelnek alá; még
beljebb ismét kitágulnak a völgyek s gyepes, lapos teknőket képez
nek, melyekből csekély kapaszkodással a vízválasztóra s a keleti
lejtőségnek laposan elnyúló völgyeibe juthatunk. A déli lejtő
a Jurával szemben 400 m. magasságig szelíden ereszkedik, azután
hirtelen hanyatlik alá, s a völgyek mély szakadékok. A Vogézi
hegység völgyei a Rajna lapálya felé szintén tágasak és mélyen van
nak bevágódva, beljebb összeszűkülnek s egészen a főgerinczig mere
deken vonulnak fölfelé, a túlsó oldalon is meredek hajlásúak s álta
lában mélyen vannak bevágódva. Az Odenwaldot a Neckar mély
áttörési völgye egész szélességében szeli át, a Majna áttörési völgye
pedig a Spessarttól választja el. Ezt a Majna nagy kanyarulata
keleti, déli és nyugati oldalain határolja, belső hátát csak csekély
völgyek barázdálják ; a hassziai Kinzig völgye elválasztja az odább
É-ra levő magaslatoktól.
k

A Haardt völgyei olyanok, mint a Vogézi hegység éjszaki
szakaszéi ; a Pfalzi hegyvidéket keresztűl-kasúl szeldelik a völgyek,
melyek túlnyomóan DNy-ra vagy ÉK-er vonulnak.

Maga a Rajna térsége valóságos síkság, melyen csak imittamott mutatkoznak apró földhullámok, csak egy jelentősebb magas
lata van, ez a Freiburg közelében emelkedő Kaiserstuhl, mely
csonkakúphoz hasonló bazalt-hegy (556 m.).
A középső Rajna vidékein világosan láthatjuk, hogy mily
döntő befolyást gyakorolnak a hegységek az éghajlatra. A lapály
két oldalát szegélyező hegységek az esőt hozó nyugati szelek irá
nyát keresztben szegik ; onnan van, hogy nyugati oldalaik sokkal
több esőben részesülnek, mint keleti lejtőségeik, s a különbség
annál nagyobb, minél magasabbak a hegységek. Tehát a Vogézi
hegységben s a Haardtban a Rajnára szolgáló oldal, a Feketeerdő
ben és Odenwaldban pedig a Rajnától elforduló lejtőség sokkal
kevesebb esőt kap, mint az ellenkező oldal. S ez magára a lapályra
nézve is áll, nyugati fele kevesebb esőben részesül, mint keleti fele.
Kolmarban az évi csapadék 500 mm., a majdnem átellenben fekvő
Freiburgban pedig 1000 mm. A hol a két hegyvonulatban nagyobb
hézag van, ott a lapálynak mindkét fele egyenlőn ázik meg, az évi
csapadék 800 mm. levén. A légmérséklet a síkságon egész hosszá
ban majdnem egyenlő, az évi középmérséklet valamivel több mint
9° C. ; délen a magasabb hegyek hűsítőleg hatnak. A Feketeerdő
ben a legmagasabban fekvő helységek (1000 m.) évi mérsék
lete 4 - 5 ° .
A jobboldali mellékvizek általában bővebbek, mint a balolda
liak, ezek is azok is a lapályt elérvén, csakhamar a Rajnába ömle
nek, noha elébb kissé E-ra fordulnak. Az 111 nagy darabon a
Rajnával egyközüen folyik és csak Strassburgon alul ömlik beléje,
miután a Vogézi hegység vizeit fölvette. A sok apró mellékfolyócska
a Rajna vízmennyiségét megkétszerezi, még mielőtt vele a Neckar
és Majna egyesül. Azelőtt rendetlenül kanyarodott ide-oda a Rajna,
medrét gyakran változtatva, most az már Baseltől Mainzig csator
názva van, szabályozott folyásának hossza 300 km. ; felső szakaszá
ban a nagy esés némileg nehezíti a hajózást fölfelé, de alsó szaka
szát Kehitől kezdve sok gőzös élénkíti.
Németország délnyugati medenczéjének két szárnya a Felső
rajnai alföldet szegélyező hegyvonulatokra támaszkodik, a keleti a
Sváb-Frank, a nyugati a Lotharingiai fokozatvidék ; egyik a másik
hoz mind belső szerkezetre, mind külső alakra nézve nagyon hason
lít. Mindkettő E. felé lejtősödik, s mindkettőnek külső szegélye ív
alakjában domborodik, a két szegély félkört képez,, melynek közép
pontja Mainz közelében van. A Sváb-Frank fokozatvidék külső

szegélye a német Jura, mely a Feketeerdő déli sarka felől ÉK-re s
É-ra a Fenyves hegységig vonul ; hasonló, de alacsonyabb domborodás, mely a Vogézi hegység déli sarka felől ÉNy-ra és É-ra az
Ardennekig vonul, a Lotharingiai fokozatvidéket határolja. Ez
utóbbi É. felé közvetlenül a Rajnai palahegységre támaszkodik s
egy nyúlványnyal ebbe bele is ékelődik, a Sváb-Frank fokozatvi
dék pedig azon küszöbnél szakad meg, mely a Verra és Majna víz
környékeit választja el egymástól.
E vízválasztó küszöb miatt a Sváb-Frank fokozatvidék vizei
nem mehetnek E. felé, hanem a Neckarrai és Majnával egyesülve
az egyes fokozatokon keresztül Ny. felé kanyarodnak, hogy a Raj
nával egyesülhessenek. A Lotharingiai fokozatvidék főfolyója, a
Mosel pedig É-nak tart s a palahegységen tör keresztül ; példáját
a többi kisebb folyók is követik, vele többé-kevesbbé egyenközű völ
gyekben folyván. A keleti fokozatvidéken a folyók minduntalan
megváltoztatják irányukat, majd valamely fokozat tövében folynak,
majd áttörnek rajta s más irányt vesznek.
A Feketeerdő, Odenwald és Spessart keleti oldalán mindenütt
erdőtlen térség van, lapos hullámokkal, de mélyen bevágódott völ
gyekkel ; ezen térség egyik nyúlványa, a Kraichgau, a Feketeerdő
és Odenwald között a Rajnai alföldig ér ; magassága 200—300 m.
É. felé a térség lassankint magasabbra duzzad s a Majnát a Verrától elválasztó küszöbbel olvad össze ; D. felé is felduzzad 500 m.
magasságig, de egyszersmind megkeskenyedik s a Feketeerdő keleti
oldalán csak völgyet képez, melyben a Neckar és Nagold É. felé, a
Vutach D. felé kanyarodik. Az említett Vutach és Neckar forrás
vidékei között, a Feketeerdő keleti oldalán, a Breg s ettől É-ra a
Brigach ered, a két kis patak Donaueschingennél
egymással s egy
fő forrás vizével egyesülvén, a Dunát képezi. Ez tehát az említett
völgyelésen át K-nek tartva áttör az ottani földhullámokon. Kanyar
gós harántvölgye Donaueschingentől (675 m.) Sigmaringen városon
(562 m.) túlig terjed, benne sok sziklarepedés van, melyeken a folyó
vizének tetemes része beszivárog és földalatti csatornákban foly
ván, a Bódeni tóba, tehát a Rajnába jut. ) A lapos térségen túl,
melyen a kagylómész uralkodik, àz első fokozat következik, mely
nagyobbára erdős, legmagasabb pontja a Majna közelében 546 m.,
a Neckar vidékén 595 m. Az egészben véve völgyektől szeldelt lapos
földhát, nagyobbára abból a képződményből áll, melyet Keupernek
neveznek. Ott, a hol a Feketeerdő közelében a Keuper-fokozat kiékex
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lődik, a legmagasabb fokozat kezdődik, t. i. a német Jura, melynek
különböző szakaszai D-en legmagasabbak, É-kon legalacsonyabbak.
Délnyugati magasabb részét sváb, éjszakkeleti alacsonyabb részét
pedig frank Jurának nevezik, de a nép más-más névvel jelöli meg
egyes szakaszait.
A sváb Jura a Feketeerdő előhegyeivel úgy össze van szö
vődve, hogy azt ezektől csak a geolog különböztetheti meg ; önálló
emelkedés gyanánt csak a Duna áttörésén túl bontakozik ki.
Vutach völgyétől K-re hullámos fönsík van, melyet a Mész-hegység
töredékei és holmi vulkáni kúpok alkotnak ; ez a Höhgau vagyis
Hegau, a Bódeni tó éjszaknyugati partlej tősége, a magaslatokat
többnyire várromok koszorúzzák. A felső Neckar és Duna között a
Jura mind nagyobb magasságra duzzad s mind külső alakra, mind
belső szerkezetre nagyon elüt a szomszédos térségek földhullámai
tól. Jóval meredekebb és magasabb, s háta erdőtlen. Egészben véve
bástyaszerű fönsík, oldalait csak rövid és meredek hajlású völgyek
szeldelik. Magánosan kiszökő előhegyeit várak koszorúzzák, melyek
a környező térségeken uralkodnak s ősi fészkei a legjelesebb német
nemzetségeknek. Ilyen előhegyek a Hohenstaufen és HohenzoUem.
A Jura közepes magassága alig több mint 600 m. ; a sváb
Jura éjszaki pereme 700—800 m. ; egyes magaslatai az 1000 mé
tert érik el, de a frank Jura magassága alig 500 m. ; egyes magas
latai 530—550 m. Legmagasabb és legzordabb része a Reutlingen
és Ulm között emelkedő Rauhe Alb ; jóval szelídebb az Aalbuch és
Haertfeld Ulmtól ÉK-re.
Altalán véve a Jura két fokozatra oszlik; az alsó fokozat
homokkőből áll, többnyire erdős, Sváb tartományban minden hegy
farkán vár van ; rajta emelkedik meredek sziklafal gyanánt a tulajdonképeni Jura. Ez laposan hullámos sziklahát, az Alpok elővidéke
felé lassan, a Cseherdő elővidéke felé hirtelen ereszkedik. A felső
háta erdőtlen, kopár, karsztnemű, völgyelései szárazak, töbör- és
gödöralakúak. Annál gazdagabbak vízben azok a völgyek, melyek
a Jurát egész szélességében átszelik és azt több külön szakaszra
darabolják szét ; különösen a frank Jura van így keresztúl-kasúl
szétszéldelve, úgy hogy majdnem csak egyes hegyekből áll; az
ottani dolomit-hegyek felette ábrándos alakokat mutatnak, egy
szersmind sok üreg és barlang van bennök. A Jurának ezt a sza
kaszát frank Svájcznak nevezik.
Azok a völgyek, melyek a Jurát .keresztülvágják, nagyon
jelentősek a közlekedésre nézve, mert Németország délnyugati nie-
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denczéjét Összekötik az Alpok elővidékével, illetőleg a Duna völ
gyével ; legnevezetesebbek a Warnitz és Altmuhl völgyei. Nagyon
nevezetesek a Jura hátán előforduló nagy medenczeszerű mélyedé
sek, köztük legnagyobb az úgynevezett Ries (Rhaetia) Nördlingen
mellett, melynek csaknem négyszegletű alakja van.
Igen nagy az ellentét a Jura háta s az oldalaiba bevágódott
rövid szurdokok között, melyek mind az éjszaki, mind a déli tövén
nyílnak. Amott rideg, kopár egyhangúság uralkodik, emitt dús ter
mékenység, pezsgő élet lepi meg a vándort. Kies fekvésű helységek,
környezve szép gyümölcsösökkel és kertekkel, dús lombozatú bük
kösek és tölgyesek közöl felmeredő sziklatetők s régi várak, zöldelő
rétek csergedező patakokkal váltják fel egymást a Duna, de kivált
a Neckar felé néző oldalon.
A Ries, ama szép és termékeny lapály, mely öbölszerűleg van
bemélyedve a Jura sziklás falai közé, hajdan nagy tómedencze volt,
ezt a "Wernitz csapolta le, mikor magának utat tört a Duna felé.
A lapály és a Wörnitz völgyszorosa legjobban választja el a német
Jura két szakaszát, a frank Jura onnan ív alakjában E-ra vonul s
a Thüringiai erdő elővidékéig ér.
A frank Jurától Ny-ra s a Thüringiai erdőtől D-re terjed el
a hullámos dombvidék, melyben a triász hármas képződménye : a
Keuper, kagylómész és tarkahomokkő lerakódott ; az utóbbi már a
Feketeerdő éjszaki és az Odenwald keleti részében, meg a Spessartban is uralkodik. A hullámos dombvidéken három fokozatot lehet
megkülönböztetni : a felső és alsó frank s a sváb fokozatot ; legjob
ban válik ki a felső frank fokozat, mely a Thüringiai erdő elővidékétől a frank Jura nyugati oldalán D-re a Wörnitzig terjed, mint
40—50 km. széles s 150 km. hosszú fönsík. Nördlingen nyugati
oldaláról egy vízválasztó földhát E-ra vonul, melyet a nyugati olda
lán a Jagst Krailsheimig, azután a Tauber Rothenburgig kisér ;
a földhát déli részét Frank magaslatoknak nevezik, éjszaki része a
Steigerwald (500 m.), melyet a Majna körülfoly, s mely e folyótól
E-ra Kóburg vidékéig terjed. Mindezek gömbölyded magaslatok,
melyek a szomszédos lapályok fölé csak 100—200 m. emelkednek.
A felső frank fokozat K. felé lejtősödik lassan, azért a folyóvizek
többnyire a Jura tövében a Rednitz völgyében gyűlnek össze. Csak
a legdélibb völgyek : a Wörnitz és Altmühl, melyek a Frank magas
latokon Rothenburgtól D-re és K-re erednek, törtek át a Jurán s a
Dunába ömlenek. Ellenben a frank Rezat, mely eleintén az Altmühllel egyközűen DK-re kanyarodik, a Jura tövénél E-ra fordul,

s a D-ről, Weiszenburg vidékéről jövő sváb Rezattal egyesülvén,
mint Rednitz, utóbb a K-ről jövő s Nürnberg mellett elkanyarodó
Pegnitz-czéi egyesülvén, mint Regnitz E-nak tart s a Majnába sza
kad Bambergnél. Völgye tehát kényelmes utat nyit a Majna és
Duna között, s a történelmileg jelentős városok mind benne kelet
keztek, míg a korántsem nagyon termékeny frank laposon csak
Ansbachndk van némi jelentősége.
A Majna völgye a Frank fokozatba vagy 100 m.-nyire van bevá
gódva, azért aránylag nagyon kedvező, enyhe éghajlatnak örvend ;
egész hosszában termékeny, különösen a gyümölcs díszlik benne,
Schweinfurttól lefelé pedig oldalainak verőfényes hegyfokain a szőlő
is megérik. A folyó nagy kanyarulatainál fogva igen hosszú hajózási
útul szolgál, torkolata a forrásától egyenes vonalban csak 250, de
a kanyarulatok mentében 600 km. távolságra esik. A Majna tehát
mind békében, mind háborúban mindig fő közlekedési út volt a
középső Rajna vidékéről keleti Németországba; azért partjain
korán keletkeztek kolostorok, várak s kisebb-nagyobb helységek.
Bambergben az út szétágazik, egyik ága D-nek Nürnbergen át a
Dunának tart, másik ága DK-re a Frank erdőn keresztül Szász
országba visz.
•
A Majna több forráspatakból egyesül ; a Veres-Majna, mely
nél Baireuth fekszik, a Pegnitz közelében a Jurán, a sokkal kisebb
Fejér-Majna pedig a Fenyves hegységen, a Schneeberg és OchsenJcopf hegyek között ered ; a két folyócska Kulmbachon alul egyesül
s azután tágas ívben és széles völgyben megkerüli a Jura éjszaki
végét-; Bambergtől kezdve a felső frank fokozatot egyenes vonal
ban szeli át, az alsó fokozatban pedig D. felé egészen hegyes nagy
kanyarulatot képez, melynek szögleteinél Schweinfurt,
Ochsenfurt
és Omünden városok fekszenek. Würzburg, a Majnavidék főhelye,
a kanyarulatnak nyugati száránok keleti, jobb oldalán egy kis
völgytágulatban terjed el, vele átellenben az elszigetelt s könnyen
megerősíthető Marienberg fekszik. Gmündenen alul a Majna két
derókszögletű kanyarral a Spessart magaslatait övezi, völgye ott
összeszorul és csak Aschaffenburgnál nyílik a téres alföldre.
A Majna folyásában tehát négy medenczét különböztethetünk meg,
melyekben vízkörnyéke tetemesen kiszélesedik, s melyeket áttörési
völgyek kapcsolnak össze.
A Majnától átszelt alsóbb frank fokozat a Steigerwald és
Spessart között E. felé mint frank lapos Kissingen vidékéig, D.
felé pedig mint hullámos térség a Neckarig terjed. Éjszakon tehát

a frank Saale völgye is hozzája tartozik, mely Gmündennél torkol
a Majna völgyére. A déli dombos térség nem nagyon termékeny,
noha jól van mívelve s jókora szőlőhegyekkel is meg van rakva ;
legkiesebb vidéke a Tayfeer völgye.
A fönsík a Neckar vízkörnyékén ismét magasabbra duzzad,
annál jobban válnak ki a Jagst és Kocher völgyei, melyeknek folyói
egymással egyközűen sok kanyarral a Neckar felé kigyódzanak. De
vidéköket nem szegi nagy közlekedési út, azért jelentős várost sem
találunk ott, nagyobb jelentősége csak Halinak és Wilhelmsglücknek van ; az előbbinél már régóta aknázzák a konyhasót, az utóbbi
nál újabb időben fedeztek fel nagy kősótelepet. Mélyebben van
bevágódva és sokkal nyájasabb meg termékenyebb a Neckar völgye.
E folyó Rottweil közelében a Feketeerdő és Jura összeszögellésénél ered ; eleintén EK-re folyik a Jura lejtőjével egyközűen, völgye
egészen Göppingenig még keskeny, csak Rottweilnél és Tübingánál
(320 m.) tágul ki, s az utóbbi város környékén már szőlőhegyek
is vannak. Göppingennél a K-ről jövő Füs ömlik a Neckarba, mely
ott hirtelen kanyarral E-ra és ENy-ra fordul s Eszlingen és Cannstadt városok mellett elhaladván, Marbach felé kanyarodik; ott
völgye ismét összeszűkül ; balfelől a Feketeerdőből jövő Enz egye
sül a Neckarrai, mely onnan egyenest E-nak tart. Heilbronnál újra
kiszélesedik a völgy, de ezen tágulata csak a Kocher és Jagst tor
kolatáig ér ; azután Mosbach közelében a kanyargós áttörési völgy
kezdődik, melyben a Neckar a tarkahomokkő hegységet átszeli, a
folyó Ny-ra kanyarodván, végre Heidelbergnél éri el a Rajna
lapályát s azután ENy-ra folyván, Mannheimnál szakad a Rajnába.
A Neckar Heilbronnig hajózható, de alsó völgyének a közlekedésre
nézve sohasem volt nagy jelentősége ; a vasutak most is kikerülik ;
a fő vaspálya a Neckar völgyéből Ny-ra a Nagold és Enz egyesülé
sénél fekvő Pforzheim-nak tart s onnan megyén tovább ENy-ra.
Látjuk tehát, hogy a Sváb-Frank fokozatvidék felszíne eléggé vál
tozatos, s ugyancsak olyan az éghajlata is. A legmélyebben bevágó
dott völgyekben s a kagylómész térségének mélyebb medenczéiben
az évi légmérséklet 9—10°, a Keuper-fokozaton 7 - 8 ° , a Jura
magaslatain 6°. Az évi csapadék 600 és 700 mm. között változik, a
Jura belső lejtőségén 1000 mm-re is emelkedik, de a háta nagyon
száraz, mivel az eső vize legott eltűnik a mészkő repedéseiben és
üregeiben, annál bővebb vizűek a tövében fakadó források.
A Lotharingiai fokozatvidék domborzata sokkal egyszerűbb,
bástyaöve csak jelentéktelen duzzadok, mely a Mosel vízkörnyékét
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a Vogézi hegységtől az Ardennekig befogja. A Vogézi hegységre
Ny. felől támaszkodó térség csak gyenge földhullámokat mutat,
egyremásra 200—300 m. magas, D. felé lassankint magasabbra
emelkedik, de egyszersmind meg is keskenyedik, E. felé a Saar
völgyére szaggatott párkánynyal ereszkedik. Rajta sok apró tócsa
van. Ezen térség nyugati szélén völgyektől átszelt alacsony földhát
domborodik, mely E. felé összefüggő magaslatokat képez s Luxem
burgban 50—60 m. magas meredek párkánynyal szakad meg.
E földháttól Ny-ra jóval magasabb fönsík terjed el, mely a Moselt
Thionville és Metz között kiséri s mind E. mind D. felé messzire
terjed. Ezt végre még 100—150 m. magasabb fokozat váltja fel.
Mindezek a fokozatok E. felé közvetlenül a Rajnamelléki palahegy
ségre mennek át.
A Mosel a Lotharingiai fokozatvidék főfolyója, beléje ömle
nek jobbról és balról a többi vizek, melyek közöl a Saar a leg
nagyobb. Kanyargós völgyeik E-on legmélyebben vannak bevá
gódva. Az éghajlat egészben véve kedvező, az évi közepes légmér
séklet 8—9°, az évi csapadók 600—700 mm.
Németország délnyugati medenczéjének két szárnyát külön
böző réteges kőzetek alkotják, a gránit és gnájsz csak a Vogézi
hegységben és Feketeerdőben bukkan ki. A Rajna alföldje a har
madik korszakban történt sülyedés következtében támadt ; a sülyedést vulkáni kitörések követték, erről többféle bazalthegyek és
a hőforrások tanúskodnak, minők a déli vidéken Badenweiler és
Baden mellett, az éjszaki vidékeken Wiesbaden, Soden, Kronthal,
Homburg, Nauheim és Kissingen mellett fakadnak. A jeges kor
szak alatt a megdagadt folyók mentében nagy kavics és murva
lonkák rakódnak le, de sokkal nagyobb terűleteket ama finom sárga
barna kőporból felhalmozódott lösz foglal el, mind a Rajna alföld
jének magasabb hátain és a hegyoldalakon, mind a Sváb medenczében. Mindenütt a legtermékenyebb talajt szolgáltatja, a szántóföldek
és gyümölcsösök számára, ellenben a terméketlenebb homok és
kavics terűleteket az erdő foglalja el. A Rajna síkságát szegélyző
hegységeken, továbbá a Keuper fokozaton s a Frank medenczében
terjedelmes fenyőerdők vannak, a Jura lejtőségeit szép bükkösek
foglalják el.
Németország délnyugati medenczéjében tehát erdők, gyümöl
csösök, szőlők, szántók, rétek és legelők váltakoznak, s ezekhez még
nagy ásványi kincsek is járulnak. A Vogézi hegységben és a Fekete
erdőben a nemes érezek ugyan ki vannak már aknázva, de annál

bővebbek a kőszén-, vas- és só-telepek. A kőszén ugyan a két hegy
ségben csak kis telepekben fordul elő, a rajnai síkság éjszaki végén
található barnaszén sem nagyon gazdag ; de annál nagyobbak a Saarbrückeni medencze kőszéntelepei. Az ottani kőszén-képződmény
egész vastagsága 4800—6400 m. Benne 200 széntelep van, melyek
nek összes vastagsága 130 m. ; azokból 88 telep vájatásra érde
mes, az egyes telepek átlagos vastagsága majdnem 1 m., legna
gyobb vastagságuk 3"6 m. A medenczében levő kőszén-mennyiségét
4000 millió tonnára becsülik. Most évenkint 5'6 millió tonnát
fejtenek ki.
A vasérczek roppant nagy mennyiségben a barna jura homok
köveiben mind Würtembergben, mind Lotharingiában fordulnak
elő, az úgynevezett babércz a fehér jurában is találkozik. A konyhasó
a kagylómészben fordul elő. A különböző homokkő alkalmas építő
anyag, de sokkal értékesebbek afrankJura palarétegei. Az Altműhl
kanyargós völgyének két oldalán, PappenheimtÖl kezdve Eichstaedt
városig, kivált pedig Solnhofen környékén, egymást érik a nagy
szerű kőbányák, melyekből a lithografiára legalkalmasabb kőlapok
kerülnek ki, onnan szállítják szét az egész földkerekségre. A kőmetszésre nem alkalmas silányabb kőlapok asztallapoknak, ablakszegé
lyeknek, talajburkolatra, tetőfedésre, stb. használhatók.
Az Altműhl Pappenheimot elhagyván a Jura éjszaki tövében
K. felé kanyarodik, Dietfurtnál hajózhatóvá válik s onnan a Jurán
keresztül DK-re kanyarodván a Dunába ömlik. Dietfurttól kezdve
építették a Lajos-csatornát, mely onnan keskeny völgyben E-nak,
azután egy darabig ÉNy-nak tartván, Nürnberg közelében a Peg
nitz völgyét éri el, melyet a Majnába való torkolatáig követ.
A Lajos-csatorna tehát a Dunát a Majnával, illetőleg a Rajnával
köti össze, s így az Éjszaki és Fekete-tengerek vízválasztóját szegi
át, mégis csak Bajorország forgalmára néze bír némi jelentőséggel.
Jóllehet Németország délnyugati medenczéjét majdnem körös
körül hegységek övezik, mégis rajta mennek keresztül az éjszaki
és déli s a nyugati és keleti országokat összekapcsoló közlekedési
vonalok. A Rajna lapálya már a rómaiak idejében szolgált közle
kedésül a déli és éjszaki vidékek között, ÉNy. felé maga a Rajna
nyitott útat, É. és ÉK. felé a Hassziai hegyes vidéken nyíló völgyek,
K. felé a Majna völgye kínálkozott. A Nahe, Majna és Neckar völ
gyeit követő útak a Rajna síkságának éjszaki végén találkoznak,
Mainz környéke tehát felette jelentős hydrographiai és közleke
dési középpontok.

D. felé a rajnai útvonal a svájczi Jurán át az Alpoknak tart,
s Basel olyan közlekedési középpont, mint Mainz, mert onnan
a Bajna völgye K. felé, a Burgundi kapu pedig Ny. felé a Saône
térségére vezet. Csehország belső medenczéjéből a Fenyves-hegység
két oldalán nyílnak átjárások a Frank medenczébe, s most a frank
Szála és felső Majna vidékéről is megyén D. felé egy vaspálya,
mely a Dunán átkelve az Alpok elővidékét kapcsolja össze az
éjszaki tartományokkal. A kelet-nyugati közlekedésre nézve nagyon
nevezetes a Fekete-erdő és Odenwald között nyíló tágas rés
s a Vogézi-hegység Zabern melletti hágója. A Neckar medenczéjé
ből a vaspálya Pforzheimon (Porta Hercyniae) át éri el a Bajna
lapályát és Straszburgból a Zaberni hágón át jut Francziaországba.
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Délnyugati Németország időszámításunk kezdetén nagyob
bára még kelta nép birtokában volt, de már germán népségek is
be-berohantak, Ny. felől pedig a Burgundi kapun át a rómaiak nyo
multak be, megszállták a Lotharingiai fokozatvidéket s a Bajna
síkságát, sőt a Sváb és Frank fokozatokon is kezdenek terjeszkedni.
Ekkor E K . felől az alemannok törtek be; a rómaiakkal vívott
véres harcz után megvetek lábukat a Duna és Bajna között, átkel
vén a Bajnán, Elszászt szállták meg s végre a Mosel és Maas mel
lékein is terjeszkedének. Az alemannokat thüringiai népek követték,
a Frank-erdőn átnyomúlván, a Frank medenczében telepedtek le
s a Naab mentén a Dunáig költözének. Ugyanakkor a Fenyves
hegység felől szláv népek törtek be s a Majna mentén Bamberg
tájáig nyomultak elő. Több századon át tartott a népek költözése
EK-ről, azután a Zülpich mellett vívott csata (496) után a frankok
kerekedtek felül s ENy. felől előnyomulván, a Bajna mellett D. felé
terjeszkedtek. Más frank népség Hassziából tört be s a Majna és
Neckar völgyein felfelé nyomult elő. Nagy Károly idejében a fran
kok a szlávokat is meghódoltaták, de midőn a verduni osztozkodás
(843) következtében a német birodalom külön kezdett szervezkedni,
két herczegség támadt, t. i. a Sváb és Frank herczegség, melyek
eleintén a német birodalomban a leghatalmasabbak voltak, herczegeik a császári méltóságra is emelkedtek. De a Hohenstaufok kihalta
után a két herczegség szétdaraboltaték ; a Frank herczegség majd
nem egészen a papi kézre került, a Sváb herczegségben pedig több
világi úr osztozkodott.

Alig hogy Francziaország az angolok ellenében kivívta vala
függetlenségét, máris a német birodalom rovására kezde terjesz
kedni. Lotharingiában hódításai már 1445-ben kezdődtek ; Metz,
Tóul és Verdun elfoglalása után Elszászt száliák meg a francziák
s végre a Rajnáig terjeszkedtek. Csak 1871-ben került újra a néme
tek birtokába Elszász és Lotharingiának nagy része. Most a német
birodalom határa Belfort keleti oldalán ENy-ra kanyarodván,
a Vogézi-hegység főgerinczét követi, a Saar forrásainál ENy-ra
fordul, Pagny mellett átkel a Mosel völgyén s azután Luxemburg
felé éjszaki irányban kanyarodik tovább. Metz tehát a német biro
dalomba kebeleztetett, de Nancy és a Burgundiái kapu kulcsa,
Belfort, a francziák birtokában maradt.
Most délnyugati Németország állami tekintetben magában
foglalja a Francziaországtól elszakasztott Elszász-Lotharingiát ;
Baden nagyherczegséget és Wurtemberg királyságot majdnem egé
szen ; Bajorországnak kisebbik felét és Hasszia nagyherczegségnek
nagyobbik felét ; egy kis része a porosz királysághoz és Oldenburg
nagyherczegséghez tartozik. Baden nagyherczegség a Rajna síksá
gának keleti oldalát és a Fekete-erdőt foglalja magában, D-re
a Bódeni tóig terjed ; Wurtemberg királyság középpontja a Neckar
völgye, Bajorországhoz a fokozatvidék keleti része, a Majna vidéke
és a rajnai Pfalz tartoznak.
Ezen tartományok ide tartozó részeinek kiterjedése és népes
sége a következő :
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Ebből a területből a Rajna bal oldalára 24,500, jobb oldalára
60,000 G km. esik, amott 3 emitt 5.4 millió ember lakik, átlag
tehát több mint 100 lélek jut egy • kméterre. Vallásra nézve
a népesség 54 °/ -ka római kath., 46 °/ -ka evangélikus. A z egykori
birodalmi szabad városokban s általában Wurtemberg királyságban
az evangélikusok vannak többségben.
Természetes, hogy az alacsony fekvésű, termékeny lapályokon
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s azokon a vidékeken, a hol az ipar és kereskedés virágzik, a népesség
sokkal sűrűbb, mint a kopár magaslatokon és a zord hegységeken.
A Rajna síkságán gyakran 200 lélek is esik egy • kméterre, különö
sen a löszterűleten s a szőlőmívelésre nagyon alkalmas dombos vidéke
ken. A síkságot szegélyező hegységek völgyeiben különösen a szövő
ipar virágzik, ott a népességnek 20°/ -ka él a pamutfonásból,szövésből
és festésből. Az élénk hajózás a Rajnán Mannheim-ban kezdődik,
onnan lefelé a forgalom és kereskedés nyújt keresetet a lakosok
nak, sok vegyészeti és festési gyár is van ott. Sokkal gyérebb és
szegényebb a lakosság a Rajna lapályát szegélyző hegységeken,
legszegényebb a Spessartban, az Odenwaldban és Haardtban.
A Vogézi-hegység völgyei elég népesek, ott különböző iparágak
honosodtak meg, de a hegység magasabb vidékei lakatlanok, csak
nyáron népesülnek meg a pásztoroktól és gulyáktól. A Feketeerdőben
még 1100 m. magasságban is vannak helységek, s lakosaik különösen
fali órákat, holmi hangszereket készítenek, újabb időben a szalma
fonás is meghonosodott köztük. A rajnai Pfalzban szintén külön
böző iparágak virágzanak, különösen a fonás és szövés, sok ember
nek pedig a kőszén bányászata és szállítása nyújt keresetet.
0

Wurtemberg termékeny vidékei nagyon jól vannak mívelve,
a földmívelésen kivűl különböző iparágak is felvirágoztak a király
ságban. Kivált a gépgyártás, az arany és ezüst feldolgozása,
a fonás és szövés sok embernek ad keresetet ; ilyen ipari középpon
tok: Pforzheim és Heilbronn, azután Eszlingen és Gmünd, stb.
A Frank medenczében a földmívelés háttérbe szorul, az erdő nagy
területeket foglal el, Bamberg környékén a kertészet virágzik, főze
léket, gyümölcsöt és virágokat tenyésztenek. Nürnberg környékein
a komló-termesztés van elterjedve. Az ipar csak egy-két helyen
emelkedett nagyobb jelentőségre, azért aránylag kevés népes várost
találunk a Frank medenczében.
A bajor Frank tartomány fővárosa s az iparos tevékenység
középpontja Nürnberg, mely erdős és a természettől korántsem
termékeny, homokos vidéken fekszik, de a Frank medencze közepét
foglalja el, a hol az útak minden oldalról találkoznak, azért termé
szetes forgalmi középpont. Egy császári vár aljában keletkezett,
a császárok holmi kiváltságokkal előmozdíták kereskedelmét, s a vár
grófok nem gátolták felvirágzását. Az ekként megerősödött város
a rajnai városok szövetségébe lépett, 1415-ben megszerzé a várat
és szabad birodalmi várossá lőn. Ekkor csakhamar az ipar is fel
virágzott, s Nürnberg már a középkorban a birodalom legiparosabb

városa volt. A X V I . század elején a legjelesebb tudósok, művészek
és mechanikusok éltek ott, Regiomontanus, Vischer, Dürer Albert,
Hans Sachs stb. A nürnbergi kurtaárúk, játékszerek, zsebórák
világszerte híresedtek el. De azután szomorú idők állának be,
a harminczéves háborúban sokat szenvedett a város s hanyatlás
nak indult ; 1806-ban Bajorországba kebeleztetek s azóta ismét gyor
san felvirágzott, az ipar és kereskedés új lendületet vett, holmi apró
árúk és játékszerek készítésén kivűl kivált a fémárúk, gépek, plajbászok és vegyszerek gyártása emelkedett, úgy, hogy Nürnberg egyik
legiparosabb németországi város.
Külsejében inkább a középkor, mintsem a mozgalmas jelen
kor tükröződik vissza ; kerítő fala magas tornyaival, bástyáival és
kapuival nagyobbára még most is fenáll, övezve a fenséges csúcs
íves templomokat, az erkélyekkel, magas ormokkal és művészi
diszítményekkel ékesített lakóházak sokaságát ; a régies város fölött
a vár emelkedik, a császári várgrófok egykori székhelye, sokféle
középkori emlékeivel. S a nürnbergiek kegyelettel ragaszkodnak
a régiségekhez, nagyobb teret, új szellős és tágasabb építményeket
követelnek, a jelenkori nagy forgalom s a közegészség és kényelem
mostani igényei, de csak annyit rombolnak le, a mennyi okvetet
lenül szükséges, az új építményeket is a középkori ízléshez alkal
maztatják, még a pályaház is középkori modorban épült. A múlt
idők emlékeit gondosan őrzik a Germán múzeumban. A régi várost
most nyájasabb külvárosok, szép nyaralók és nagy gyárak veszik
körűi ; az utóbbiak különösen Ny. felé terjeszkednek, Fürth város
felé, melynek egészen modern jellege van. Az merőben gyárváros,
eredetileg leginkább zsidók laktak benne, most is aránylag sok
zsidó van benne. Most a két város már majdnem összenőtt, mind
kettőnek népessége az elmúlt 30 év alatt három akkora lett ; Nürn
berg népessége 116,000, Fürthé 34,000.
A Frank-medencze többi városai sokkal jelentéktelenebb.
Erlangen (16,000 lak.) nyájas varos, a Jura tövéhez közel fekszik,
a bajor prot. egyetem székhelye ; Ansbach (14,000 lak.) a Rezat
mellett fekszik, hajdan a róla elnevezett őrgrófság főhelye volt, most
kerületi székhelye; Nördlingen (8000 lak.) termékeny vidéken
fekszik, s hajdan szabad birodalmi város volt ; Eichstadt (8000
lak.) igen régi és híres püspöki város, az Althmühl áttörési völgyé
ben fekszik.
A Majna völgyében sűrűbbek a helységek; a folyó ugyan
nyáron rendesen nagyon megapad s a hajózásra nem igen alkalma-

tos, de ki sem szokott önteni, azért partján egyik helység a másikat
követi, s helylyel-közzel nagyobb városok is vannak. Baireuth
(23,500 lak.), a Fenyves-hegység tövében, a Veres-Majna mellett
ama völgyelésben fekszik, mely az Alpok elővidéke felől E-ra a
Thüringiai erdő nyugati végéig terjed; a X V I I . és X V I I I . század
ban egy őrgrófság főhelye, most Felsőfrank bajor kerület szék
helye, széles, de nem igen élénk utczái és közterei s néhány jeles
épület hirdetik egykori fényét, most az ipar fellendülése következ
tében kezd gyarapodni. Hof (22,000 lak.) a Saale mellett Bajor
ország legéjszakibb határvárosa ; Culmbach a Fejér-Majna mellett
sokkal jelentéktelenebb. A Majna mentén, nem messze a Bednitz
torkolatától Bamberg (31,000 lak.) fekszik, ott a Fenyves-hegység
felől jövő vasút szétágazik, egyik ága tovább halad Ny. felé, másik
ága a Bednitz völgyén felfelé D-nek tart. Ugyanott megyén el a
Lajos-csatorna, melyen azonban csak kis hajók járhatnak. Mégis
nem Bamberg, mely mindig püspököt uralt, hanem Nürnberg, rnely
szabad birodalmi város volt, lett a forgalom középpontjává ; Bam
berg régi dicsőségét szép templomai hirdetik.
Schiveinfurt (13,000 lak.) és Kitzingen (7300 lak.) protes
táns szigetek róm. kath. terület közepén, az előbbi szabad biro
dalmi város volt ; sokkal jelentősebb Würzburg. Ez a Majna jobb
oldalán, szép és termékeny vidéken fekszik ; számos, részben igen
díszes templomaival, nagy palotáival s a folyó bal oldalán emelkedő
Marienbergen épült várával festői látványt nyújt. Már a VIII.
században püspöki székhelylyé lett, s püspökei idő folytán fejedelmi
birtokokat és hatalmat szereztek. A püspökség eltörlése után
1805-től 1814-ig egy herczegség fővárosa volt, azután Bajoror
szághoz csatoltatok s most Alsófrank kerület székvárosa. Régies
alakjából még ki nem vetkőzött, jóllehet 1874-ben a kerítőfalakat
lerombolák. Most élénk forgalomnak, különösen a borkereskedésnek
középpontja, mert onnan lefelé a Majna már jobban hajózható s a
K-ről és D-ről jövő vasutak is ott találkoznak. A lakosok száma
55,000.
Schweinfurttól E-ra a Rhön hegységről lefolyó frank Saale
völgyében különösen Kissingen (4000 lak.) említendő sós fürdője
miatt. A Majnától D-re eső vidéken a Tauber völgyében fekvő
Rothenburg (7000 lak.) azért nevezetes város, mivel még most is
olyan, a milyen a középkor végén volt ; kerítőfala és tornyai még
megvannak, úgy régies, erkélyes, ormós lakóházai és díszes templo
mai is, ott áll még a tiszteletetparancsoló régies városháza is ; csak

a császári vár tűnt el. De az egykori szabad birodalmi város mintha
kihalt volna.
Visszatérvén a Majnához, Wiirzburgon alul az U alakú
kanyarulatának partjain számos, de csak apró városkát találunk ;
ilyenek : Lohr (5000 lak.) és Wertheim (5000 lak.) ; az utóbbi a
Tauber torkolatánál fekszik, festői képet nyújt, az egyetlen majnai
város, mely Baden nagyherczegséghez tartozik. A többi helységek
Aschaffenburgon alúlig Bajorországban vannak. Aschaffenburg
(15,000 lak.) az erdős Spessart nyugati tövében, már a Rajna sík
ságának szélén fekszik ; az hajdan a mainzi érsekek nyári mulató
helye volt, kéjváruk még most is a város fődísze ; I. Lajos bajor
király római villát (Pompejanum) építtetett ott magának.
A sváb medenczének s Wurtemberg királyságnak fővárosa
Stuttgart, mely 1320-ban Wurtemberg grófjainak székhelyévé s
1482-ben az ország fővárosává lett. Csak azóta kezdett gyorsabban
gyarapodni, mióta a Sváb herczegség darabjaiból keletkezett Wur
temberg lassankint terjeszkedett és századunk elején meglehetősen
kikerekített királysággá lett. Eredetileg az ország fŐfolyójától, a
Neckartól s a főközlekedési úttól félreeső kis völgyecskében épült,
most mindinkább terjeszkedik s nemcsak a völgykatlant övező ma
gaslatok lejtőin, hanem a szőlőhegyek közé is nyújtja ki házsorait.
A régies, zegzugos utczájú, igazi sváb, várost a merev modorban
épített királyi palota és kert s más nagy középületek veszik körűi,
ezekhez a magasabban fekvő szellős új városnegyedek csatlakoznak,
melyek nagyon kellemes lakásul szolgálnak. A sokféle gyűjtemé
nyek, tudományos és művészeti közintézetek sok idegent vonzanak
oda ; az ipar és kereskedés is élénk, különösen a könyvnyomtatás és
könyvkereskedés virágzik. Mindezek nagyvárosi jelleget adnak
Stuttgartnak. EK-re terjeszkedik s így mind jobban közeledik a
Neckarhoz s majdnem már összenőtt Canstadttal, melynek helyén
már római telep volt; ott vasas langymeleg források fakadnak.
Stuttgartnak most 125,000, Canstadtnak pedig 18,000 lakosa van.
Fürdője mindinkább emelkedik, környékén szép nyaralók vannak.
Stuttgarttól D-re néhány km. távolságra esik Hohenheim, a Károly
herczegtől 1768-ban épített várkastély,, melyben most híres gazda
sági intézet van.
Wurtemberg többi városai kicsinyek, de sokkal iparosabbak
mint a Frank fokozat városai. A Neckar felső vidékén csak Kott
weil (6000 lak.), Rottenburg (7000 lak.) és Hechingen (3500 lak.)
említendők ; az utóbbi Hohenzollern várának aljában fekszik s a
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Poroszországhoz tartozó kis tartomány egyik főhelye. Tübinga
(12,500 lak.) jó hírben álló egyetemnek örvend; Reutlingen (17,000
lak.) hajdan szabad birodalmi város volt, a Rauhe Alb aljában
fekszik ; Kirchheim (7000 lak.) a Lauter folyócskánál. Odább K-re
vannak: Göppingen (12,000 lak.) a Hohenstaufen déli tövében ipa
ros város; Gmünd (15,300 lak.) a Rems folyócska mellett, számos
aranymívessel, hajdan szabad birodalmi város volt ; Aalen (7000
lak.) vasiparral.
A felső Duna kanyargós völgyében is csak apró helységek
vannak, ott csak Tuttlingen (8000 lak.) és Sigmaringen (4000 lak.)
érdemlik a megemlíttetést ; az utóbbi a Poroszországba bekeblezett
Hohenzollern herczegség főhelye.
Ott, a hol a Neckar ÉNy-ra fordul, Stuttgarttól DK-re Ess
lingen (20,000 lak.) Wurtemberg egyik legiparosabb városa fek
szik. A Neckar völgyének többi városai között legnépesebbek Ludtvigsburg (16,000 lak.) és Heilbronn (28,000 lak.). Amazt a bereze
gek a múlt században alapiták s jelentőséget neki csak a nagy
katonai helyőrség ad ; emez régi szabad birodalmi város, egykor
híres gyógyforrása újabban egészen megapadt. A Jagst és Kocher
völgyeiben csak apró városkák vannak, a sótelepéről híres régi sváb
Halinak is csak 9000 lakosa van. A Tauber völgyében még Mergentheim tartozik Würtemberghez, az 300 éven át a német vitéz
rendnek volt székhelye.

Baden /magyherczegség déli része a Rajna éjszaki oldalán
K-re, a Bódeni tó nyugati ágaira s a Duna forrásvidékére is kiter
jed, ottani városait már megemlítettük (1. a 152. lapot). Legneveze
tesebb városai a Rajna lapályának keleti oldalán fekszenek. A leg
délibb város Lörrach, a Wiese kies völgyében, pamutgyárakkal.
Odább éjszakra Müllheim városkát találjuk, melynek közelében K.
felé Badenweüer falunál hőforrások vannak.
Azután Breisgau főhelye Freiburg (41,000 lak.) következik,
ez kertek és szőlőhegyek között, a Dreisam völgyének gyönyörű
lapályán terűi el, mely K. felé a Feketeerdőbe öbölszerűen nyúlik
be, Ny. felől pedig a szép alkotású Kaiserstuhl hegytől határoltatik. 1113-ban Zaehringeni Berthold herczegtől alapíttatván, 1368ban a Habsburgok birtokába került, a X V I I . és X V I I I . század
ban sokat szenvedett a francziák ismételt pusztításaitól, csak 1806
óta, mikor Badenbe kebeleztetett be, kezde gyarapodni, s népessége

az újabb időben gyorsan növekedék ; gyarapodását leginkább szép
fekvésének s 1454-ben alapított egyetemének köszönheti. Hajdani
erősségét a francziák 1744-ken lerombolák. Utczái szélesek és tisz
ták, építményei közül legjelesebb a monostor, mely Németország
egyetlen teljesen kiépített régi csúcsíves temploma, igen magas
toronynyal.
Lahr (10,000 lak.) iparos város ; Offenburg a Kinzig völgye
torkolatában fekszik, mely völgy a Feketeerdő éjszaki és déli hatá
ránál jelentős átjáróul szolgál. Kehi Strassburggal átellenben,
meg van erősítve, úgy mint a szomszédos helységek. Rastatt (12,400
lak.) a Rajna lapályának híres erőssége. Délkelet felé egy szép
völgyben, melyet köröskörűi erdős hegyek öveznek, a híres fürdő
hely fekszik, melyet a hasonnevű más helyektől való megkülönböz
tetés végett Baden-Baden-nék neveznek. Az ottani hévvizeket már
a rómaiak ismerték és használták (Civitas Aurelia Aquensis).
Egyik hegyen a várostól félórányira Hohenbaden várának romja
látható, mely az őrgrófok legrégibb székhelye volt. Az új vár a
városban fekszik, most ez is jobbára már rom. Az ősrégi város mel
lett a múlt század végétől fogva az új város keletkezett, melyet
leginkább a fürdővendégek népesítenek, kiknek száma évenkint
40—50,000.
Karlsruhe, a nagyherczegség fővárosa, egészen új város s
keletkezését fejedelmi szeszélynek köszönheti. Az őrgrófok Durlachban laktak vala, Károly Vilmos* megharagudván székvárosára, a
Haardt-erdőben vadászkastélyt építtete magának 1715-ben s a
különböző világtájak szerint 32 fasort vágata ki az erdőben. Las
sankint mind többen letelepedtek a kastély közelében, 1751-ben a
vadászkastély helyén franczia ízlésben épült palota, a fasorok egy
részében pedig utczák támadtak. Karlsruhe tehát egészen szabályo
san van építve : a herczegi várpalota előtt oszlopokkal övezett fél
körű tér van, e félkörből sugároznak szét az utczák DK., D. és
DNy. felé, a sugárutak száma 11. Ezeket egy D-ről E-ra vonuló
hosszú utcza szegi ; ez a régibb város határát jelöli meg. Most már
más utczák is szegik a sugárutakat. A várpalota közelében a szín
ház és más középületek vannak, a palota mögött pedig nagy park
és kert terűi. A középületek csinosak, noha korántsem emlékszerűek. Ujabb időben a város nemcsak mint az ország fővárosa,
hanem mint az iparnak és kereskedésnek egyik szókhelye is folyton
gyarapodott, lakosainak száma Mühlbach-ch&l együtt 61,000. Inté
zetei közöl különösen a műegyetem híres,

' Karlsruhe gyarapodása miatt nemcsak Durlach, hanem a
D-re eső Ettlingen és az É-ra levő Bruchtal .(12,000 lak.) is vesz
tett jelentőségéből. Pforzheim (25,000 lak.) az ország egyik legiparosabb városa, különösen az arany és ezüstművesség jelentős. Hei
delberg szép fekvéséről híres város, a Neckar bal oldalán terjed el
hosszan kelet-nyugati irányban ; a folyó az Oden-erdőt kanyargós
keskeny völgyben szegi, s Heidelberg ott épült, a hol a völgyszoros
a Rajna lapályára nyílik. A bal oldalon az erdős Königsstuhl emel
kedik, melynek előhegyei a völgyet összeszorítják. A folyóhoz leg
közelebb eső hegyfokon a rajnai Pfalz választófejedelmei a X I I I . szá
zadtól kezdve a nagyszerű várt építették, melyet a francziák 1689-ben
és 1692-ben légbe röpítettek ; a fejedelmek utóbb némileg helyreállíttaták, de 1764-ben a villám csapott be, s azóta az egész vár
romban hever. De azért még mindig a német építészet és szobrá
szat egyik legérdekesebb műemléke, veres homokkőből van építve,
mely a környező hegyekben uralkodik. A vár különböző pontjairól
gyönyörű kilátás esik a városra és környékére. A város maga
kicsiny, nem igen terjeszkedhetik, utczáit és köztereit szép köz- és
magánépűletek és szoborművek ékesítik. Szép kilátás esik a Neckar
hídjáról is. A város közepén van a Dísztér, melyet a híres egyetem
épületei ékesítenek. A lakosok száma 27,000. Heidelberg környé
kén sok szép kirándulási hely van, Ny. felé esik Schwetzingen, hol
szép kastélyt és roppant nagy kertet találunk.
Mannheim (61,000 lak.) Baden nagyherczegség fő kereskedő
városa, mert ez a Rajnán való nagy forgalomnak véghelye. A Rajna
és Neckar egyesülésénél, a keskeny földdarabon terjed el ; aránylag
új város, mely csak a Rajna és Neckar szabályozása óta gyarapo
dott. IV. Fridrik választófejedelem a X V I I . század elején várossá
emelte s meg is erősítteté; a francziák 1689-ben feldúlták, Fülöp
választófejedelem 1721-ben székhelyévé tette. Mannheim egészen
szabályosan van építve, hosszúkás kört képez, 11 hosszanti és 10
keresztutcza 112 négyzetre osztja, mint valami sakktáblát. Szép
közterek és sétahelyek ékesítik, több nevezetes épületei között a
fejedelmi várpalota tűnik ki. Újabb időben a város leginkább keres
kedésének és iparos munkásságának köszönheti gyarapodását.
Mannheim-mal átellenben a Rajna bal oldalán Ludwigshafen
(20,000 lak.) fekszik, mely eredetileg csak hídfő volt, de most
virágzó kereskedő város ; a két város .egynek tekinthető, de Lud
wigshafen nem tartozik Baden nagyherczegséghez, hanem a bajor
királyság azon tartományához, melyet bajor Pfalznak neveznek.
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Ugyancsak e tartományhoz tartoznak a Rajna bal oldalán
fekvő városok közöl : Speyer (16,000 lak.) és Oermersheim. Speyer
(Spira) régi birodalmi város, a római »Augusta Nemetum« helyén
épült, a német császárok egyik temetkezési helye volt, sok birodalmi
gyűlés is tartatott falai között. 1689-ben a francziák teljesen
feldúlták a várost, jeles székesegyházát sem kimélték meg. A neve
zetes templom helyreállítása és kidiszítése 1856-ban fejeztetek
be; de a város az ismételt pusztulásokból föl nem épült többé,
a legújabb időben sem tudott nagyobb jelentőségre emelkedni.
Germersheim még kisebb város, csak mint erősségnek van
jelentősége, a Rajnán való átkelés ótalmára szolgál. Ny. felé fekszik
Landau, mely szintén meg van erősítve. Pirmasens (15,000 lak.)
odább Ny-ra gyarapodó s iparos város. Még odább Ny-ra Zweibrücken (Bipontum 11,000 lak.) fekszik, magaslatokkal szegélyezett
völgyben, a régi vára két híd között épült, onnan a neve; I V .
Keresztély herczeg idejében 1730 óta ott az ókori remekírók jelen
tek meg híres kiadásban (Editiones Bipontianae).
Kaiserslautern (32,000 lak.), a Lauter forrásvidékén a bajor
Pfalz középpontjában fekszik, régi város, jelentős forgalommal és
iparral; Dürkheim, jeles bort termő vidéken; Neustadt an der
Haardt (12,000 lak.), vasúti csomópont.
Baden nagyherczegségtől s a Bajor Pfalztól E-ra Hasszia
nagyherczegség déli részei terjednek el a Rajna két oldalán. Fővárosa
Darmstadt, az Oden-erdő éjszaki végén, a Rajna és Majna által
képezett félsziget közepe táján fekszik, tehát nevezetes forgalmi
középpont. Mégis felvirágzását leginkább fejedelmi kegynek köszön
heti, csak azóta kezdett gyarapodni, mióta a nagyherczegek szék
helyévé lett. Arczúlata az elmúlt félszázadban egészen megváltozott,
csak nyugati része emlékeztet még a régi városra, legnagyobb része
az új időben épült. Igen díszes középületek, szép közterek és séta
helyek ékesítik. Lakosainak száma a vele szomszédos, DDK-re eső
Bessungen-nal együtt 51,000. Offenbach (29,000 lak.), a Majna bal
partján fekvő csinos és nyájas város élénk kereskedéssel és iparral ;
K-re Hanau, Ny-ra Frankfurt
esnek, a Majna jobb partján,
e városok Poroszországhoz tartoznak, s még alább szólunk róluk.
Mainz a Rajna lapályának éjszaki végén a természetes
főhely. Közvetetlenűl a Majnának a Rajnába való torkolata alatt
az utóbbi folyónak magas partjai vannak, melyek folyását határo
zott mederbe szorítják, ellenben a feljebb és lejebb az alacsony
partok miatt a Rajna könnyen változtathatta meg medrét. Azért

épen â Majna torkolatánál kínálkozott a legkényelmesebb átjárás
a Rajnán, s már ennnél fogva kellett e helyen városnak keletkeznie.
De azonkívül itt találkoznak az utak, melyek a Rajnán föl és lefelé
s a Majnán felfelé K-re, Lotharingia felé pedig Ny-ra s egyenest
É-ra meg ÉK-re szétágaznak. Most innen vasutak sugároznak szét
minden irányban. A folyó bal oldalán már a keltáknak volt jelentős
telepök, a rómaiak pedig Moguntiacum-ot megerősítették, s onnan
indultak ki Germania meghódítására. Erős hidat építettek a Raj
nán, a jobboldali hídfő helyét a mostani Kastel foglalja el. Moguntiacum sokáig a rómaiaknak hódoló Germaniának fővárosa volt,
s uralkodásuk ott csak K. u. az V. században szakadt meg. A város
a német uralkodás idejében is megtartotta jelentőségét, érsekének
egyházi hatalma Németország legnagyobb részére terjedt ki. Gyak
ran a császárok is ott székeltek. 1254-ben Mainz a rajnai városok
szövetségének lőn fejévé, s ekkor fénykora kezdődék, mely 1462-ig
tartott, midőn a város kénytelen volt az érseknek meghódolni.
Elvesztvén birodalmi szabadságát, hanyatlásnak indult s jelentősége
a közeli Frankfurtra
ment át. Különböző viszontagságok után
1814-ben Hasszia nagyherczegséghez csatoltatok s azóta kereske
dése és ipara új lendületet vett. De mint a német szövetség egyik
fő erőssége nem igen terjeszkedhetett, 1870 óta a kerítőfalak
leromboltattak s az erősítési öv kijebb tolatott. Most lakosainak
száma Kastellel s a katonai helyőrséggel együtt 77,000-re rúg.
Mainz a Rajna baloldalán részint a folyó partján, részint
a magaslatok oldalain terjed el, szemben a Majna torkolatával.
Egyes utczái szűkek és tekervényesek, de vannak széles egyenes
utczái is. Középületei nagyobbára veres homokkőből épültek s több
nyire nagyon díszesek. Székesegyháza a nevezetes műemlékek közé
tartozik. Egyik közterét Gutenberg érczszobra ékesíti. A város kör
nyéke szép, sok virágkertet és szőlőhegyet találunk mindenfelé.*)
Mainztól D-re a Rajna bal partján a hassziai városok közül
csak Worms (20,000 lak.) érdemel különös említést. Nagyon szép
és termékeny vidéken fekszik, szőlőhegyeiben jeles bor terem.
*) A Frankfurtból és Darmstadtból jövó' két vasút egymással egyesülvén,
a Majna déli oldalán megyén Ny-ra s torkolata felett félkört képző hídon kel át
a Bajnán, azután pedig a folyó bal partján halad tovább, tehát Mainznak
egyik fő utczáján megyén végig. A pályaházzal szemben néhány nagy vendéglő
van, s néhány 100 lépésnyire a gőzhajózási állomás is van. Nálunk legalább egy
niföldnyi távolságban hidalták volna át a Kajnát, s a vasútat a város nyugati
oldalán V« mföldnyi távolságban vezették volna, természetesen a közönség nagy
kényelmére !
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AVorms a Niebelungen színhelye, ott volt a Rózsakert, a Rajna
egyik szigete, ugyancsak Wormsban gyakran székeltek a német
császáro"k, s ott volt 1521-ben a híres birodalmi gyűlés, melyen
Luther oly hathatósan védelmezte tanításait. De a város a régi
dicsó'ségéből és alakjából a sok viszontagság, különösen a francziák
1689-diki pusztításai következtében majdnem egészen kivetkőzött,
a régi paloták és apátságok, az erkélyek, ormok és rovátkok eltűn
tek, helyöket gyárak, füstölgő kémények, gőzgépek foglalták el. A régi
időből csak a zsinagóga, a kerekíves székesegyház s a Boldogasszony
temploma maradtak meg ; a zsidó község legrégibb egész Németor
szágban, már 588 óta létezik. A város legnagyobb dísze a reformá
torok tiszteletére felállított nagyszerű emlék.
*

*

Elszász-Lotharingia fővárosa Strassburg. Az Hl folyócskánál már a kelták alapították Argentoratumot, melyet azután
a rómaiak megerősítettek. A római város a népvándorlás idejében
elpusztult, de helyén már 406-ban új város keletkezek, mely 1205.
szabad birodalmi várossá lőn s mint ilyen gyorsan felvirágzott, az
111 két oldalán mindinkább terjeszkedett Ny. és K. felé.
A X V I . század végén kőfalakkal kerítteték, 1529-ben bevevé
az új hitvallást. 1681-ben a francziák birtokába került, a kik erősí
téseit megnagyobbíták, s onnan gyakran be-betörtek Németországba.
A németek hosszas körűlszállás után 1870-ben visszafoglalák
s a Francziaországtól elszakasztott birodalmi tartomány fővárosává
tették. 1875 óta lerombolták a várost összeszorító kerítőfalakat
s nagyobb távolságban 14 új erőddel vették körűi, ezek közül
3 a Rajna jobb oldalán van s a Baden nagyherczegséghez tartozó
Kehi városkát is övezi. Most tehát Strassburg Németország egyik
hatalmas védő-bástyája Francziaország ellen.
A város az 111 lapályán terjed el s most már a Rajnáig ter
jeszkedik. Az 1870-diki ostrom nagy részét elpúsztítá, helyén új
városrész keletkezek, mindazonáltal még most is vannak tekervé
nyes és szűk utczái, magas ormos középkorias házai. Régi építmé
nyei közül legnevezetesebb a székesegyház, mely a középkori német
építészet egyik legszebb emléke. Új építményei közül legszebbek
a császári palota s az egyetem épületei. Az egyetemet német min
tára 1872-ben állíták fel. A lakosok fele róm. kath. fele protestáns,
nyelvre nézve túlnyomóan német, sok franczia érzelmű lakos kiköltö-

zött, helyöket németek foglalták el; a lakosok száma 1871-ben
84,000, 1885-ben pedig 112,000 volt.
A Rajna közvetlen szomszédságában Strassburgtól D-re
csak apró helységek vannak, közülök csak Breisach említendő,
kettős helység, ó-Breisach Bádenhez tartozik s a Rajna jobb part
ján van, Uj-Breisach pedig Elszászhoz tartozik a Rajna bal oldalán
levén, meg van erősítve. Számosabbak és jelentősebbek azok a váro
sok, melyek a Vogézi hegység aljában, a K-re nyíló völgyekben
épültek. Strassburgtól E-ra esnek: Weissenburg és Lauterburg,
melyek azelőtt franczia határerősségek voltak ; továbbá Hagenau
(13,000 lak.) és a szomszédos Bischweier ; azután közelebb a hegy
séghez Zabern (Saverne) a nevezetes hágó keleti oldalán, a melyen
át a fővasút megyén Francziaorzságba, valamint a Rajnát és Szaj
nát összekapcsoló Marne-csatorna. Weissenburgnál és az odább
DNy-ra eső Wörthnél voltak J.870-ben az első ütközetek, melyek
ben a poroszok győztek.
Strassburgtól DNy-ra és D-re esnek : Barr, Schlettstadt és
Markirch (12,000 lak.), azután Bappoltsweüer, Türkheim és a neve
zetesebb Kólmar (27,000 lak.), mely egykor híres birodalmi város
volt. Továbbá még Münster, Oebweiler és Thann említendő meg,
melyek szintén iparos kis városok. De a Rajna síkságának déli részé
ben Mühlhausen (75,000 lak.) a legnépesebb és legiparosabb
város; fiatalabb, mint Strassburg és Mainz. 1168-ban lett csá
szári várossá s utóbb a svájczi szövetséghez csatlakozék, 1798-ban
Francziaország birtokába jutott. 1746 óta a pamutipar és gépgyár
tás honosodott meg benne, mely most is virágzik. Mühlhausen
Elszász legiparosabb városa, legnagyobbszerű épületei a gyárak.
A Saar völgyében fekvő városok leginkább a gazdag széntele
peknek köszönhetik újabbkori felvirágzásukat. Saarbrücken, mely
nevezetes vasúti csomópont, már azelőtt tartozott Németországhoz és
pedig Poroszországhoz, a Saar jobb partján fekvő St.-Johannái
együtt 25,000 lakosa van. Közel hozzá Ny. felé Malstatt-Bürbach
(14,000 lak.) van, mely szintén jelentős város. EK. felé esnek Dudweüer és Sulzbach Poroszországban és St.-Ingbert a bajor Pfalzban,
mely jelentéktelen helységek oly gyorsan növekedtek, hogy mindegyik
ben már több mint 10,000 ember lakik. Az odább E-ra levő OberNeunkirchen porosz városnak már 13,000 lakosa van. A szénbányá
szat sajátságos jelleget adott e helységeknek ; Dudweilernél egy égő
hegy van, egy széntelep már 182 év óta ég ottan.
Saarlouis porosz város, X I V . Lajos franczia királytól alapi-

tott erősség volt, lakosai most leginkább vasiparral foglalkoznak,
az odább EÏiy-ra levő Merzig-hen az agyagipar virágzik. A Saarbrückentől DNy-ra és DK-re levő Forbach és Saargemünd csak
187 l-ben kerültek Németországhoz, szintén széniparral foglalkoznak.
Lotharingiának azon részében, mely az említett évben Fran
cziaországtól elszakasztatok, csak két jelentős város és erősség van,
mindkettő a Mosel völgyében fekszik; t. i. Metz és Diederihofen
(Thonville). Metz a Seille és Mosel között egy magaslaton fekszik,
helyén a gallok idejében Divodurum, a rómaiak idejében Mediomatricumvagy Metris volt. Az utóbbi várost Attila feldúlá (451-ben
s a romjain azután a német Metz keletkezek, mely mint birodalmi
város a X I . században nagy lendületet vett. 1552-ben Francziaor
szág birtokába kerülvén, hanyatlani kezdett, a Nantesi edictum
eltörlése megfosztá prot. lakosaitól, midőn népességének két har
mada kiköltözék. A francziák egyik végvárosává lett, de Nancy
mellett, mely Lotharingiának fővárosa volt, csak lassan emelkedett.
1870-ben a németek kezére került, ekkor franczia érzelmű lakosai
nak nagy része Nancy-ba költözék, helyettök német jövevények tele-,
pedének le, úgy, hogy most már nagyobbára német város. A német
kormány a X V I . századból való kerítőfalain kivűl jókora távolság
ban új várak övével vette körűi, a védelmi övbe foglalt város és
szomszédos helységek népessége 70,000 lélekre rúg. A város belsejé
ben sok görbe és szűk utcza van, a sűrű háztömeg fölé a szép
székesegyház emelkedik, mely csúcsíves modorban van építve.
A Mosel völgyében Metztől D-re Ars városka van, É-ra
nagyobb távolságban pedig Diederihofen fekszik, mely szintén meg
van erősítve. Német Lotharingia többi jelentősebb városai a Saar
völgyében vannak; így Saarburg, Saar-Union, Saar-Alben, stb.
Végűi e helyen még Birkenfeld és Kreuznach városokat
említjük meg. Az előbbi a Nahe felső vidékén fekszik s külön herczegségnek főhelye, mely porosz terület közepett feküdvén, 1815-ben
Oldenburghoz csatoltatott. Kreuznach (16,000 lak.) porosz város,
az alsó Nahe mellett fekszik, jelentős forgalmi középpont, híres
sósforrásokkal és sósfürdővel. Környékén számos régi vár van.

V.
Közép-Németország hegyvidékei, a Thüringiai medencze, a Hassziai vidék,
a Rajnainelléki palahegység, az éjszaki dombvidék, a Fenyves-hegység, a Frank
és Thüringiai erdő, a Harz-hegység.

Közép-Németországot K-ről Ny-ra menve nagyon változatos
vidékek foglalják el, melyeken nagyobbára fönsíkszeru magaslatok
hullámos és völgyekkel szeldelt térségek váltakoznak. Az emelke
dések többnyire DK-ről ENy-ra csapnak, de néha DNy-ról EK-re
vagy D-ről E-ra is vonulnak ; a fölszín átlagos magassága alig 400
m., csak néhány pont haladja meg az 1000 m-t, de a völgyek gyak
ran mélyen vannak bevágódva. Az egész hegyes-völgyes övnek szé
lessége éjszak-déli irányban egyre-másra 150 km. Négy fő vidékre
oszthatjuk: a Thüringiai medencéére és szegélyhegységekre;
a
Hassziai vidékre ; a Rajnamélléki palahegységre ; és a legéjszakibb
dombvidékre. Az előbbi három vidék mint széles küszöb Németor
szág délnyugati medenczéjét határolja, az utolsó az éjszaki alföldre
kitolt szegély.
A közép-németországi övnek keleti részét a Thüringiai
medencze és szegélyhegységei képezik. Ezekhez tartoznak : a Feny
ves-hegység, a Frank- és Thüringiai erdÖ s a Harz-hegység.
A Fenyves-hegység (Fichtelgebirg) azelőtt nagy hírnek örven
dett, mert azt hitték, hogy Németország közép-hegységeinek közép
pontja. Csakugyan nevezetes sarokbástya, mely az Erczhegység és
Cseherdő egybeszögellésénél emelkedik ; rajta találkoznak a Duna,
Elbe és Rajna vízválasztói. De különben sem belső szerkezetére,
sem külső alakjára nézve nem válik ki. Talapzata majdnem kizá
róan kristályos kőzetekből áll s egy kis, csürlős, alig 600 m. magas
fönsík, mely E. felé szelíden, DNy. felé meredekül hajlik alá. Közepe
táján Wunsiedel helység 521 m. magasságban fekszik. A fönsíknak
éjszuknyugati, délnyugati és délkeleti oldalán hegygerinczek emel
kednek ; a nyugati gerinczek egy széles hegycsoportból, a tulajdonképeni Fichtélberg-ből ágaznak ki ; ott emelkednek a legmagasabb
kúpok: az Ochsenkopf (1017 m.) s ettől EK-re Schneeberg (1055
m.), melyeket a felső Majna (a Fejér-Majna) választ el. A Schnee
berg éjszaki tövében az Eger támad, mely a fönsíkot diagonalis
vonalban szegi s keleti szélén a Csehországba nyiló völgybe jut. Az
Eger forrásai felől a keskeny Waldsteini hegysor EK-re vonul az
Elster hegységig, éjszaki oldalán a Saale ered. A délnyugati olda-

Ion a Steinwald (981 m.) és Weissenstein (839 ni.) hegysora emel
kedik, mely a Nab forrásai felől az Eger felé húzódik. Sűrű erdő
fedi a hegységet, csak a bolthajtás-szerű gerinczekből dudorodnak
ki egyes sziklatömbök, melyek egymásra rakott gránit lapokból
állanak.
A hegységet csekély kiterjedése miatt könnyen meg lehetett
kerülni, most belsejét is szegi egy vasút, mely E-ról Wunsiedelen
át Bajorországba visz.
A Frank-erdö közvetlenül a Fenyves-erdőhöz csatlakozik, mint
egyhangú fönsík ENy-ra vonul, E-ra szelíden, DNy-ra meredekül
ereszkedik alá. Hátából csak egyes kúpok dudorodnak ki, mint a
Wetzstein (840 m.) Lobensteintől Ny-ra, mely legmagasabb pontja.
Különben a körülbelől 600 m. magas gerincz alig 100 méterrel
magasabb mint a környékező térségek, azért a közlekedést nem
igen nehezíti. A főút, most vasút, mely éjszaki és déli Németorszá
got összekapcsolja, Kulmbach-hó\ (306 m.), a Majna két forrásfolyójának egyesülése vidékéről, a fönsíkon át Hofba, onnan a vogtlandi
magaslatokon át a Pleisze forrásvidékére és Altenburgon át Lip
csére visz. Kevésbbé járatos a Saale mentében ENy-ra vivő út ; a
Saale a Fenyves-hegység Waldsteini hegysorában ered, Hofig a
fönsíkon foly, azután mind mélyebb völgyben Saalfeld és Rudol
stadt felé kanyarodik, végre É-nak fordul.
A Frank-erdő erdei terményein kivűl szegényes természeti
kincsekben, csak vaskő-bányák és Saalfeld mellett pala-bányák van
nak benne, mindazonáltal nemcsak számos üvegcsűrt, hanem más
ipartelepeket is találunk ott.
A Frank-erdő Ny. felé a Werra és a Schwarza völgyéig ter
jed, ott azután a Thüringiai erdő kezdődik, mely mind EK-re mind
DNy-ra hirtelen ereszkedik alá; főgerincze mint 15—20 km. széles,
s a környék fölött 400—500 m. magas bástyafal húzódik Ny. felé.
Mélyebb csorbái nincsenek, azért már ősrégi időtől fogva kocsiz
ható út (Rennsteig) halad el hosszában, ez út Eisenach~nál kapasz
kodik a gerinczre s onnan mindig a vízválasztót követve, Hof vidé
kéig halad. A legmagasabb kúpok rendesen a vízválasztón, vagy
ennek közelében emelkednek, így a SchneeJcopf (976 m.) és Beerberg
(984 m.), az Ilm és Gera forrásvidékén; Ilmenau az egyetlen
városka a hegységben. Odább ENy-ra az Inselberg emelkedik (915
m.), onnan kezdve Ny. felé a hegység mindinkább letörpűl. Eisenach
fölött a híres Wartburg emelkedik egy oldalágon (393 m.), mely
mint hegyfok uralkodik a lapályon.
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A főgerincz felől mind DNy-ra, mind ÉK-re mélyen bevágó
dott rövid völgyek ereszkednek alá, úgy hogy a hegység gyakran
elveszti fönsíkszerű alakját s valóságos gerinczes hegységnek lát
szik. Nyugati keskeny és alacsony szakaszát a Werra folyja körfíl
Vachától Kreuzburgig, ÉK-re irányzott keskeny völgyben.
Jóllehet a Thüringiai erdőnek kiterjedése, szélessége és ma
gassága csekély, mégis rendkivűl nagy változatosságánál fogva mél
tán dicsérik mint Németország legszebb közép-hegységét. Az É-ra
és Délre nyiló sok völgy és csevegő patak, a kerekded csúcsok,
melyekről messze kilátás esik É. felé a Thüringiai medenczére s D.
felé a Frank fokozatos térségre; a szép erdő, mely a hegységet
majdnem mindenütt legmagasabb csúcsáig befedi, továbbá a sok
műút, vár és kastély és vadaskert; mindezek együttvéve kedves,
bájos képpé olvadnak össze. A magasabb vidékeken a fenyves, az
alsóbb lejtőkön a bükkös díszlik, az erdőt csak a jól ápolt gyepme
zők, melyek a legmagasabb fekvésű helységeket környékezik s a
völgyek fenekén zöldelő kaszálók szakítják meg ; szántóföldeket
rendesen csak a hegység tövében találunk. *)
A Harz-hegység a Thüringiai medencze éjszaki oldalán emel
kedik, egyforma, tagozatlan fönsík, mely ellipsis alakjában ÉNy-ról
DK-re terjed el ; hossza mintegy 100, szélessége 30 km., magassága
nyugaton 600, keleten alig 400 m. Majdnem köröskörűi elszige
telve 160—250 m. magas síkságból emelkedik mint tömeges hegy
ség, azért a valóságnál magasabb hegységnek látszik. A Ny-ról
K-re hajlott laposból egyes kúpok dudorodnak ki ; legmagasabb az
éjszaknyugati széléhez közel emelkedő, szelíd hajlású Brocken, a
»Möns Bructerus«, mely mint hatalmas, gránittuskókkal behintett,
s itt-ott sziklás ormokkal koszorúzott púp az erdős környezete fölé
) A német nemzet általában nagy becsben, sőt tiszteletben tartja az
erdőt ; Riehl ekképen nyilatkozik : » Irtsátok ki az erdőt, hordjátok le a hegye
ket s zárjátok el a tengert, ha a társadalmat a lelki műveltségnek egyenlően
köszörűit universalismusában nivellálni akai\játok. Látjuk, hogy a természet
től megáldott egész országok, melyeket a védő erdőtől megfosztottak, a hegyi
vizek pusztító árjainak, a viharok szikkasztó lehelletének áldozatául esnek, s
Olaszországnak, Európa paradicsomának nagy része, kiélt tartomány, mivel
földjén nincs többé erdő, melynek ótalma alatt megújhodhatnék. De a hol az
ország ki van élve, a nép is olyan. A népnek el kell hervadnia, ha vissza nem
nyúlhat többé az erdei lakosokra, hogy tőlük új erőt kölcsönözzön. Meg kell
tartanunk az erdőt, nemcsak azért, hogy kályhánk télen ki ne hűljön, hanem
azért is, hogy a népélet üterei melegen és vidámul verjenek tovább is, hogy
Németország német maradjon.« — Nálunk még most is derüre-borúra irtogatják az erdőt.
J

nyúlakodik. Rideg, kietlen volta miatt a monda a boszorkányok
éjjeli tanyájává tette. Legfelsőbb csúcsa alatt bő forrás fakad. J ó l 
lehet róla több folyócska foly le mindenfelé, mégis oldalait mély
völgy nem szeldeli. A Brocken (1142 m.) a közép-németországi
begyek legmagasabb pontja. Hozzája DNy. felől a Bruckberg (926
m.) hosszan elnyúló gerincze csatlakozik, mely Osterode vidékéig
vonul, a két hegyvonulattól ÉNy-ra eső rész a Félsö-Harz, a többi
az Alsó-Harz. A hegység az Elbe és Weser mellékvizeit választja
el egymástól, a legtöbb folyócska az Elbével egyesül.
A hegységet általában sűrű fenyves fedi, terjedelmes szántó
földek csak keleti részében vannak. Számos völgy szeldeli, melyek
a vízválasztó mentében mint lapos teknők kezdődnek, azután
kanyargós útjokban mind mélyebben vágódnak be s végre a fönsík
széleit egészen szétszeldelve gyakran keskeny szorosokat képeznek,
melyeken át a folyócskák a síkságra jutnak. E tekintetben legneve
zetesebb a Brocken déli oldalán eredő Bode völgye, mely ott, hol a
hegységet elhagyja, 250 méternyi mélységre van bevágódva, két
oldalán festői sziklafalak emelkednek, jobbra a JTexentanzplatz
(boszorkányok tánczhelye), balra a Bosstrappe (lóugrató). Hasonló
az Use és Ocker kijárása is.
A hegység gyomrában többé-kevésbbé gazdag ezüst-, ólom- és
vasércz-telepek vannak, s ezeknek köszönhetik keletkéz ésöket a belső
vidékein levő helységek, melyek aránylag újabb időben támadtak.
Ilyenek a hannoverai bányavárosok : Andreasberg, Altenau, Klaus
thal, Zellerfeld, Grund, Wildemann és Lautenthal, melyeknek lako
sai a Frank tartományból s az Ercz-hegységből szakadtak oda.
A Harz keleti részében nagyobbára már felhagytak a bányászattal,
s ott a lakosok nagyon elszegényedtek. A jelentősebb városok a
hegység alját övezik s többnyire a Szász házból való császárok ide
jében keletkeztek ; nyáron sok idegen látogatja, kik ott a fris leve
gőt akarják élvezni. Most már vasút kapcsolja össze. Legsűrűbb a
népesség a Harz éjszaki tövében. Ott Goslar a Rammelsberg aljá
ban a leghíresebb régies város. Más nevezetes városkák : Ilsenburg
vaskohóival; Wernigerode, Blankenburg,
Quedlinburg,
Batten
stedt, stb.
DK. felé a Harz lassan a hullámos térséggel olvad össze, s ez
irányban némelyek Merseburg vidékéig, a Saale-ig terjesztik ki. De
a Sangerhausen és Mansféld között levő vonaltól K-re eső vidék
nek nincsen többé hegységi jellege. Ott már csak két kis fönsík van,
melyek Eislében medenczéjét fogják közre. Az éjszaki, a Mansfeldi

lapos a Saale-ig, Wettin vidékéig, a déli pedig az Unstrut mentében
Naumburgig és Weiszenfeld vidékéig terjed. Mindkét fönsík Eisleben környékén réz- és ezüsttelepeket rejt magában, melyeket a X I I .
század óta aknáznak. A két magaslattól K-re, Halle város környé
kén, egyes porfir kúpok nyúlakodnak fel; azon a vidéken nagy
sótelep van, mely a Harz délkeleti, keleti és éjszaki oldalán, úgy
látszik, folytonos terűletet foglal el. SchönébecJc-nél az Elbénél bő
sósforrások, Staszfurt közelében, a Bode-nél, kősó-bányák, Schöningen-nél Helmstedtől D-re sósforrások vannak. A sótelepek bir
tokáért a németek és szlávok már az ősrégi időben harczoltak egy
mással (a »hallorok« talán szláv eredetűek). Staszfurtnál a konyha
són kivűl kálisók is vannak, melyeket trágyául használhatnak, az
így trágyázott földben kivált a czukorrépa díszlik, s az Ocker és
Elbe között elterülő lapályokon különösen azt termesztenek. —
Halle környékén barnaszén-telepek is vannak, az ottani barnaszén
ből paraffint és kőolajt is gyártanak.
A Thüringiai medencze nagy lapos térség, melynek átlagos
magassága alig több mint 300 m. ; déli és éjszaki szólei nem érnek
a Thüringiai erdőig és a Harzig, hanem ezektől vagy 10 km. széles
apályos földszalag által vannak elválasztva. A térség párkánya
nem felytonos, hanem szakadozott, egyes részei nyugaton jóval
magasabbak, mint keleten. Ezen többé-kevésbbó meredek hajlású
párkányon belül számos lapos teknő van, melyeket alacsony gerinczek választanak el egymástól, fenekök 200 m. magasságot sem ér
el. Mind a gerinczek, mind a teknők DK-ről ENy-ra csapnak, úgy
mint a Harz és Thüringiai erdő ; de a völgyek gyakran más irányt
követnek s a folyóvizek majd a párkányon áttörve, a medencze
belső teknői felé tartanak, majd ezeket ismét elhagyva, a gerinczeken és[ párkányon át más felé folynak.
A térség legmagasabb és legzordabb része a Werra és Leine
völgyei Yözött terjed el, az a felső Eichsfeld (450 m.); a Wipper
bal oldalán a monda által dicsőített Kyfhaeuser (465 m.) emelke
dik, meredek hajlással a Helmétől öntözött lapály fölé, melynek
neve »Goldene Au«. Ez választja el a Thüringiai fönsíkot a Harztól ; délkeleti végét az Unstrut öntözi, mely Naumburgnál, Thüringia főfolyójába a Saaleba ömlik. Néhány apró tócsa is ékesíti a
térséget.
A magaslatoktól védett, jól öntözött belső medencze közepe
táján Erfurt fekszik, a Gera mellett, Thüringia legrégibb és leg
nagyobb városa, melynek határában kivált a kertészet virágzik-

A Gera Erfurt vidékéről a mélyebb teknő mentén É-ra tart, míg
nem az Eichsfelden eredő Unstrutba ömlik.
A régi főút, most vaspálya, mely a Majna és Rajna vidékeit
a középső Elbe vidékével kapcsolja össze, a Thüringiai erdő és a
Hainich-nak nevezett hegylapos között nyíló völgyelésben, melyben
a Hörsél a Werra felé ömlik, jut a Thüringiai fentérségre, Gotha
és Erfurt városokon át pedig az Ilm völgyének egyik tágulatában
fekvő Weimar-ba,, onnan azután az Hm és Saale völgyszorosait
követve Lipcsét éri. Ott a D-ről, Bamberg és Hof felől, való út is
csatlakozik hozzája ; azért az azon a vidéken fekvő városok számos
csatának voltak színhelyei. {Zeitz, Breitenfeld, Lützen, Roszbach,
Lipcse).
Hasszia hegy- és dombvidéke, Thüringia s a Rajnamelléki
palahegység között a szélesebb értelemben vett Hassziai hegy- és
dombvidék terjed el, melynek felszíne mindenütt hápa-hupás, de
azért mégsem mondható hegységnek, hanem szintén inkább feltér
ségnek, melyet a völgyek annyira kiszeldeltek, hogy belőle csak
egyes magaslatok maradtak meg. A völgyek bevágódásaihoz sza
bálytalanul eloszlott teknőforma mélyedések s másfelől kisebbnagyobb hegykúpok járulnak, melyek néhol nagyobb tömegekké
csoportosulnak. A feltérség túlnyomóan tarka homokkőből áll,
a hegykúpokat pedig kitódulási kőzetek, nevezetesen bazalt és
trachit alkotják. Az emelkedések és völgyelések nagyobbára déléj szaki irányban vonulnak.
A Rajnamelléki palahegység keleti oldalán délről éjszakra
vonuló lapályosabb és melyebben fekvő földszalag terjed el, melynek
déli része, az úgynevezett Wetterau, a Közép-Rajna alföldjének
nyúlványa. A termékeny lapályon keresztül vonuló küszöb a Majnát
a Lahntól választja el. E küszöbtől É-ra a mélyedés felszíne egye
netlenebbé válik s végre hullámzatos dombvidék alakját ölti magára.
Ezen dombvidéken a Lahn és Weser vízválasztója vonul keresztül,
melynek magassága alig 300 m.
Az említett lapályos és dombos földszalag keleti oldalán meg
lehetős meredek lejtővel erdős hegyvidék emelkedik 1 5 0 — 2 0 0
m. viszonylagos magasságra. Számos völgy barázdálja a lapos,
hosszúkás hegyhátakat, és rajtuk könyökölnek a kitódulási hegy
kúpok. Ezek között legnagyobbak Vogelsberg és Rhön.
A Vogelsberg a Fulda és Kinzig völgyei s a Wetterau lapálya
között széles alapon igen szelíd haj lássál emelkedő kúphegy, mely
nek a legmagasabb pontja a Tauf stein (772 m.); háta majdnem

mindenütt gyepes, vállain több helyen kisebb kúpok dudorodnak
fel, melyek itt-ótt bazaltoszlopokat és meredek falakat mutatnak,
úgy, hogy várromokra emlékeztetnek. A Vogelsberg mintegy az
Etnának kisebbített hasonmása, csakhogy kráternek nyoma sem
látszik rajta. Középső csúcsa felől mindenfelé mélyen bevágódott völ
gyek sugároznak szét, melyek a hegy tömegét sok meredek oromra
szabdalják.
A Vogelsbergtől E-ra az erdős hegyhátak fölé a Knill emel
kedik mint meredekoldalú hegylapos, melynek legmagasabb kúpjai
több mint 630 m. magasak. Még odább E-ra az elszigetelt Hohe
Meissner, mint 747 m. magas táblahegy mered föl.
Hasonló bazaltkúp Ny. felé az Ohm völgye mellett emelkedő
hegy, rajta Bonifacius híres kolostort alapított, melyet utóbb nagyon
megerősítettek, neve Amöneburg.
A Vogelsberg csoportjától Ny-ra a Rhön terjed el, melyet
Magas- és Elö-Rhönre osztanak. A Magas-Bhőn folytonos bazalt
tömeg, 800 m. magas fönsík, melyből számos kúp dudorodik ki.
K. felé meredek párkánynyal ereszkedik alá, Ny. felé mély völgyek
által egyes csoportokra van szeldelve. A legdélibb csoportból
& Kreuzberg (930 m.) emelkedik, melynek csúcsát kolostor koro
názza, híres búcsújáró hely. A Magas-Bhőn, úgy mint a Vogelsberg,
meglehetősen kopár, csak gyér erdő fedi, s hátán csak burgonyát és
lent termesztenek, helyenkint nagy tőzeglápok vannak ; közepe táján
a Eulda és Ulster folyók erednek. — Az Elő-Rhőn E-ra a Werra
völgyéig terjed, nagyobbára homokkőből áll, de rajta is mutatkoz
nak bazaltkúpok.
Hasszia hegyvidékének fő vízere a Fulda, mely a Vogelsberg
és Bhőn legtöbb vizét gyűjti medrében ; a Fuldai medenczét elhagy
ván az erdős hegységen tör át s így az egész vidék legnagyobb lapályára ér, melyben Kassel fekszik ; e lapály nyugati párkányát
a Habichtswald nevű kis hegység képezi (595 m.), melynek Kassel
felé néző oldala Németország egyik legszebb parkja a Wilhelms
höhe nevű várral. Abból a medenczéből a Fulda ismét keskeny
sziklás völgybe jut, melyet Münden városnál hagy el, a hol a Werrával egyesülve a Weser nevét veszi föl.
A Rajnamelléhi palahegység. Az e nevezettel megjelölt terűlet
a Rajna két oldalán nagy trapéz alakjában terjed el, melynek
sarokpontjai keleten Paderborn és Majnamelletti Frankfurt, nyuga
ton Diedenhofen a Moselnél és Valenciennes a Scheldenél. Éjszaki
határvonala mintegy 400 km. hosszú ; egész kiterjedése vagy 50,000

• km. Az egy nagy fönsík, mely nagyobbára grauwakkéból és
agyagpalából áll, több helyen kitódulási kőzetek törtek át ; átlagos
magassága 400 m. Egészben véve nagyon egyhangú fönsík volna,
ha ezt a vízvájta völgyek át nem szeldelnék és egyes, egymással
egyközű hegygerinczekre, meg kisebb fönsíkokra nem osztanák, s ha
rajta kitódulási kúpok nem ülnének. A völgyek többnyire mélyen
vannak bevágódva, a Rajna felszíne Bingennél 77, Bonn-nál 46 m.,
a Maas Charleville-nél 147, Lüttich-nél 62 m. ; a hegykúpok leg
nagyobb magassága 800 m. Festői sziklaalakúlatokat leginkább
csak a völgyek meredek oldalain találunk, s általában a völgyek
nagyon elütnek a fönsík belső vidékeitől ; a népesség és forgalom
leginkább azokat keresi föl. A palahegység szélein köröskörül fiata
labb képződmények rakódtak le, melyekben helyenkint beesés ásvá
nyok települnek ; az éjszaki szélén s délnyugati szögleténél a Saar
medenczéjében gazdag széntelepek vannak, délkeleti végén s itt-ott
a belső vidékeken is különböző ásványos vizek fakadnak.
A Rajna az egész terűletet keleti és nyugati részre osztja.
A nyugati vagyis baloldali fónsíkot megint a Mosel völgye vágja
két egyenlőtlen darabra. A délkeleti kisebbik darab az úgynevezett
Hunsrück, melyet három oldalról a Rajna, Mosel és Saar határol ;
délnyugati oldala a Saarmelléki kőszén-hegységgel olvad össze,
délkeleti határát a Nahe völgye jelöli meg, mely Kreuznach-nál
nyílik a dombvidékre. E völgy s a D. felé eső vidék nagyon népes
és művelt, régi várakkal is van ékesítve, ellenben a Hunsrück
400—500 m. magas, felette kietlen fönsík, melyből egyes erdős,
DNy-ról EK-re vonuló és majdnem 300 méterrel magasabb kvarczitgerinczek emelkednek. Ilyenek a Hochwald (815 m.), az Idarivald (739 m.) stb.
A Mosel völgye rendkívül tekervényes, hossza a Saar tor
kolatától a Rajnáig vagy 300 km., holott egyenes vonalban csak
100 km. A folyónak e sok és nagy kanyargásai miatt a partjain
épült helységeket kocsival járható út még most sem kapcsolja össze,
a vasút is csak Trierig követi a völgyet, azután a fönsíkon halad
tovább. Trierig, mely a völgy egyik tágulatában fekszik, gőzhajók
járnak a Moselen. Feljebb a völgy oly keskeny, hogy a helységek
határai mindig a folyónak mindkét oldalára terjednek ki. A meredek
völgyoldalakon még jó bor terem.
A Mosel bal oldalán levő palahegységben az Eifelt, az Arden
neket s a Hoch- Venn-t szokták megkülönböztetni. A Trierből
Lüttich féle húzott vonal körülbelől megjelöli a határt az Arden-

iiek és az Eifel között. Az utóbbinak legérdekesebb részlete az* mely
a Kölnből Trierbe menő vasút vonalától K-re esik. Ott van a sok
kitódúlási kúp, melyeknek viszonylagos magassága vagy 200 m.
Nagyon sajátságosak a kerek, salakpárkánynyal övezett, többnyire
vízzel megtelt mélyedések, az úgynevezett »maare«-k is. Ezek
között legnagyobb az Andernachtól Ny-ra eső Laach-i tó, s köze
lében legsűrűbben sorakoznak a bazaltkúpok. Ezekhez láva- és
iszapárak járulnak, s közelökben mindenütt moffeták és savanyúfor
rások is előfordulnak; a Mosenberg (524 m.) tetején még négy
kráter látható. A magaslatok többnyire erdőtlen kopárságok,
melyeken alig lehet valamit termeszteni, de a Rajnára nyíló mélyen
bevágódott völgyek oldalain, pl. az Ahr völgyében még jó bor terem.
A rideg fönsík éjszaknyugati magasabb részén tőzeglápok vannak,
azért nevezték el »Hohe Venn«-nek, azaz magas lápnak.
Az Ardennek szintén egyhangú fönsík, mely Ny. és D. felé
lassan lejtősödve Francziaország dombvidékére megyén át, E. felé
pedig a Sambre és Maas völgyéig terjed. Magassága a Maas áttö
réséig mintegy 500 m., úgy mint az Eifelé. A fönsík tömegébe
bevágódott mély völgyek többnyire keskenyek és sziklásak s azért
szintén csak gyérén vannak népesítve, úgy mint maga a fönsík.
A Maas völgyében is csak ott van egy jelentősebb város, t. i. Namur,
a hol a Sambre ömlik beléje. Annál sűrűbb a népesség a fönsík
éjszaki szélén, mert ott sok ásványos kincs van. így Aachen kör
nyékén gazdag galenit- érez- s még gazdagabb kőszén-telepek vannak ;
az utóbbiak a Roer mellett fekvő Dűrentől Aachen városon át
Lüttich-ig és Charleroi-ig, sőt Valenciennes-ig terjednek ; sok helyen
vasérczek is előfordulnak ; azért már régóta virágzik ott az ipar.
A belga ipar fővidéke a Sambre völgye.
Az ásványos források közül leghíresebbek Aachen és Spaa
hévvizei.
A fönsík déli szélén különösen sok erősséget találunk, melyeket
az Ardenneken át vagy a Rajnához vivő utak védelmére építettek.
Említettük, hogy a Rajna völgye az egész terűletet keresztül
szeli s nyugati és keleti részre osztja ; az kínálkozik fő közlekedési
útúl, a folyón magán élénk hajózás foly s mindkét oldalán vaspá
lyák is vannak. A völgy hossza Bingentől Bonnig 120 km.; felső
szakasza Koblenzig keskeny és sziklás, néhol a meredek sziklafalak
a folyó partjáig nyomulnak elő, kivált a keleti oldalon, azért azelőtt
az országút a nyugati oldalon volt, ugyanott a legtöbb helység is
keletkezett, melyek nagyobbára római Castrum-ok helyén épültek.

E régi helységekhez Julius Caesar idejétől, a ki Andernach és
Bonn között kelt át a Rajnán, a legújabb időig való minden század
ból csatlakoznak történelmi emlékek.
A Rajna jobb oldalán emelkedő palahegységet három sza
kaszra szokták osztani : a Taunusra,
Wester- Waldra és Sauerlandra. A Taunus a Közép-Rajna alföldjének éjszaki szélén,
a Hunsrück-kel átellenben emelkedik, K-re a Wetterau lapályáig,
E-ra a Lahn kanyargós, keskeny völgyéig terjed. A. keleti és déli
lapályokról tekintve jókora hegységnek látszik, mert épen déli szélén
emelkedik legnagyobb magasságra ; legmagasabb kúpja a Feldberg
(880 m.). ,Homburg fürdő felett. Délnyugati részét Rheingau-hegységnelc nevezik, legdélnyugatibb hegyfoka a Niederwald, mely
Rüdesheim és Aszmanshausen között emelkedik (329 m.), sokan
látogatják, mert szép kilátás esik tetejéről; most az 1870/1-diki
győzelmek emlékere felállított szobor is ékesíti.
A Feldberg déli tövében még szelíd gesztenye is terem, ez a
gesztenyeligeteknek legéjszakibb pontja Németországban. A Rheingau
lejtőin pedig a leghíresebb bor terem (Johannisberg, Rüdesheim).
A szőlők és gyümölcsös kertek fölött erdő, leginkább tölgyes, fedi
a hegységet, mely E-ra a Lahn völgye felé lejtősödik ; ezen éjszak
nyugati oldalán sok helyen szántóföldek szakasztják meg az erdőt.
A vízválasztó közel esik a hegység délkeleti széléhez, a legtöbb
folyócska azért ENy-nak tartva a Lahn-ba ömlik, völgyeikben sok
ásványos forrás fakad, így Schlangenbad, Schiválbach, Selters, stb.
fürdőhelyeken. Még több ásványos forrás van a helység aljában ;
keleten Nauheim-nál
sósforrások vannak, ezekhez sorakoznak
Homburg, Soden és Wiesbaden ; az utóbbi helyen fakadó hévvizeket
már a rómaiak használták (Aquae Mattiacae).
A Lahn völgyében is vannak ásványos vizek, nevezetesen
Ems-né\. Ugyancsak abban a völgyben vas- és ólom-érczek s más
becses ásványok is előfordulnak, azért ott néhány régies városkát
találunk ; Nassau, Limburg, Wetzlar, Oiessen.
Sokkal kietlenebb és egyhangúbb a Westerwald, mely a Lahn,
Rajna ós Sieg völgyei között terjed el. Legmagasabb kúpjai a közepe
táján dudorodnak fel, s azok felől a vizek sugárosan terjednek szét.
Nyugati része legnéptelenebb, keleti részében vasérczek vannak,
s ott bazalt kúpok némi változatosságot is okoznak. A Westerwald
nyugati szélén, közvetlenül a Rajna jobb partján a Siebengebirg
ékelődik be. Ez majdnem egészen elszigetelt kis hegység, melynek
bazalt és trachit kúpjai csak vagy 50 C] km. terűletet foglalnak el.

' Legmagasabbak a Löivenbtirg (464 m.) és a Drachenfels (325 m.),
melyek mindjárt a folyó partján nyalakodnak fel, régi várak, kolos
torok és kápolnák s újkori nyaralók és kertek ékesítik.
A Sieg völgyétől E-ra az úgynevezett Sauerland terjed el,
mely egészben véve hullámzatos térség, csak a völgyek szélein mutat
hegységi jelleget. Ny. felé nem terjed a Rajnáig párkánya és a folyó
partja között 8 — 1 5 km. széles lapály van; E. felé a Ruhr és
a beléje ömlő Moehne völgyéig ér, ez ennek jobb oldalát szegélyző
földhátak lassankint a Münsteri öböl alföldjére mennek át. Keleti
határa nagyon szabálytalan, egyik magasabb nyúlványa a középső
Eder folyónál félsziget alakjában a Hassziai dombvidékre terjed ki.
Legmagasabb emelkedései az Eder, Sieg és Lahn forrásvidékeiről
EK-re vonulnak, legmagasabb kúpja a kopasz Astenberg (842 m.)
Azon magas vidékről a Lenne, Ruhr és Diemel völgyei Ny-ra,
ENy-ra és EK-re vonulnak. Az Eder és Diemel között Waldeck
erdős dombvidéke, a Lennétői Ny-ra pedig az Elbe hegység (666 m.)
terjed el, melyben a Wupper ered.
A Sauerland korántsem termékeny, annál gazdagabbak a föld
gyomrában rejlő kincsek. A vasérczeket régóta aknázzák, s a solingeni kardcsiszárok már a középkorban híresedtek el. A Ruhr völ
gyével egyközűen Brilon vidékéről Ny-ra Düsseldorfig mészkő
vonulat húzódik, ebben vas-, ólom- és czink-érczek vannak ; de haj
dan csak kicsinyben űzték az ipart, századunk elején az Unna és
Dortmund vidékéről Duisburgig és Ruhrortig előforduló jeles
kőszén-telepeket fedezték fel, s ugyanott nagy vasércz-lerakódások
is vannak. Azóta a vidék jelleme egészen megváltozott, Németor
szág legiparosabb vidékévé lett. Most a bányák, kohók ós gyárak
szakadatlan vonalban sorakoznak, mindenfelé száll ki a füst a magas
kéményekből, és mindenfelé ágaznak szét a vasutak. Nemcsak a régi
városok vettek hallatlan lendületet, hanem a falvak is hirtelen
népes városokká lettek, úgy, hogy most azon vidéken 300 lélek esik
egy • km. területre. A "Wupper völgyében a fonás és szövés virágo
zott fel s a szövőipar középpontja Elberfeld és Barmen.
E legéjszakibb hegy- és dombvidékek. A említett fönsíkok és
hegységek éjszaki oldalán felette bonyolódott hegy- és dombvidékek
terjednek el, melyeken alacsony hegysorok és apró fönsíkok több
nyire DK-ről ENy-ra vonulnak, a lapályokat és völgyeket szegé
lyezve. A Harz éjszaki oldalán sok elszigetelt magaslat van, melyek
az Aller-be szakadó Ocker és az Elbe között terjednek el. A magas
latok többnyire erdősek, a lapályok és völgyek nagyon jól vannak
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művelve. Leghosszabb a Hélmstedti dombsor, legmagasabb az Elm
(227 m.) Wolfenbütteltől K-re; Halberstadtnál a lapos Huy (305
m.) emelkedik.
Hasszia éjszaki oldalán magasabb és hosszabb hegygerinczek
sorakoznak, melyek hol ENy-ra vonulnak, hol ívszerűen meghajlítvák. Ily erdős hegygerinczek Göttingától E-ra s a Leine völgyétől
Ny*-ra vannak. Legterjedelmesebb hegyhát a Sollingi-erdö ; leg
hosszabb hegysor az, mely az Einbecki medenczétől ENy-ra a Weser
keleti oldalán vonul «1. Az utóbbi hegysor az Elze-ből Hamelnbe
vivő völgyelósnél magszakad, odább E-ra hegységi háromszöget
találunk, melynek hegysorai EK. felé a Deister (416 m.), ÉNy. felé
Bückeberge, D. felé a Süntél (446 m.) ; az utóbbihoz Ny. felől az
a hegysor csatlakozik, mely a Wesert nyugati irányba tereli. Mind
ezek a hegységek nem magasak, de több helyen festői sziklarészle
teket mutatnak, többnyire szép erdővel fedvék, szén- és sótelepek
is vannak bennök. Nenndorfnál ásványos források fakadnak.
A Weser völgyét Mündentől kezdve egészen Mindenig kisebbnagyobb hegysorok szegélyezik; a folyón felfelé a hajók egészen
Mündenig jártak, de a vasúti forgalom a Weseren való hajózást
egészen háttérbe szorította. Mündentől a Weser keskeny hasadék
völgyben E-nak tart, Karlshafen-nél Ny-ra fordul, ott a DNy-ról
jövő Diemel ömlik beléje, ennek völgyét hajdan a főút követte
a Rajna és Weser vidékei között. Karlshafentől Bodenwerderig
a Weser eleintén a Paderborni fönsík keleti sziklás párkánya és
a Solling szelíd lejtője között kanyarodik, azután az utóbbi fönsíkot
szeli át felette kanyargós és keskeny völgyben. Bodenwerdert
elhagyván, a folyó ENy-ra fordul, Hamelntől kezdve a Werre torko
latáig egészen nyugati irányt vesz. Völgyének azon szakasza széles
és nyájas, éjszaki oldalát a Wesermelléki hegysor sziklás lejtője szegélyzi, déli oldalán Lippe tartomány hullámzatos dombvidéke terjed
el. A Werre torkolatán alul a Weser éjszaki irányban áttöri az
útját elálló hegysort s így az éjszaki alföldet éri el. A folyó ezen
áttörése a híres Porta Westphalica, ez most tágas kapu, jobb olda
lán a Jakab hegye (181 m.), bal oldalán Wittekind hegye (283 m.)
emelkedik ; Minden már a síkságban fekszik (46 m.).
A Weser nyugati oldalán levő hegyvidék csekély tagosúlást
mutat ; a Fulda, Weser és Diemel között elterjedő Reinhardt erdő
a Sollingi erdőnek hasonmása, legmagasabb kúpja 468 m. ; nyugati
oldalán éjszak-déli irányban egy horpadék nyúlik el, mely azt
a Habichtswaldtól választja el. A Diemeltől éjszakra eső Pader-
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borni fönsík nagyon egyhangú, nyugati párkánya az Egge hegység
(400 m.). Odább ÉK-re Pyrmont mély völgykatlanát, melyben sós
és más ásványos vizek vannak, festőibb hegyek veszik körül.
Még két hegysort kell megemlítenünk; az egyik az Egge
vonulatnak éjszaknyugati folytatása, Horn városka vidékéről
ÉNy-ra egészen Rheine vidékéig, az Ems völgyéig vonul. Ez azon
hegysor, melyet Teutoburgi erdőnek kereszteltek el, mivel azt hitték,
hogy délkeleti végénél, Detmoldnál esett meg a híres csata a ger
mánok és rómaiak között. (Most bizonyosnak tartják, hogy e csata
a Münsteri síkságon, a felső Lippe folyónál volt). Jóllehet a Teuto
burgi erdő lánczforma vonulat, mégis három egyközű gerinczből
áll, melyeket keskeny hosszanti völgyek választanak el. Magassága
K-ről Ny-ra menve csökken, a Grotenburg Detmoldnál, melyen
Hermann emlékszobra áll, még 388 m., az utolsó összefüggő magas
latok alig 200 m. magasak. Több keresztvölgy a hegysort egészen
átmetszi, így Detmoldnál, Bielefeldnél, stb.
A Teutoburgi erdőtől É-ra és vele egyközűen a Wesermélléki
hegysor nyugati folytatása emelkedik, melyet Wiehen hegységnek is
neveznek. Legmagasabb kúpjai alig 300 m. magasak, a Hunte for
rásai fölött emelkednek. Az a hegysor is át van szakasztva kereszt
völgyektől, ezeken jutnak a Hunte és Hase folyócskák az alföldre.

Közép-Németország hegységi öve, mint láttuk, Csehország
éjszaknyugati szögletétől Ny-ra Francziaországig és Belgiumig
terjed el, nagy szélességben; általán véve D. felé meredek párkány
nyal szakad meg, É. felé az éjszaki alföldre lassan és fokozatosan
ereszkedik alá. Elválasztja éjszaki és déli Németországot, de
a közlekedést nem gátolja, voltaképen meg sem nehezíti. Ugyanis
nem egységesen fölépített, folytonos hegyláncz, hanem különbözően
alkotott és sokféleképen tagosúlt vidékek sorakozása, melyeknek
emelkedései völgyektől, kisebb-nagyobb horpadékoktól meg vannak
szakasztva. Magok a fönsíkszerű emelkedések völgyekkel vannak
barázdálva s mindenütt hajlandóságot mutatnak a teknő- és medenczeszerű mélyedések képződésére. Azért a közutak és vaspályák
hálózata keresztül-kasul szeldeli az egész hegységi övet mind szél
tében, mind hosszában ; a fővölgyekhez a Rajna, Majna, Weser és
Saale völgyeihez mellékvölgyek járulnak, melyeket az útak követ
hetnek.
Fő közlekedési utál a Rajna völgye szolgál, mely a palahegy-
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ségen áttörvén, Németország délnyugati medenczéjének a tenger
felé nyitott útat. Épen ennek a nevezetes kapunak közelében, Majna
melletti Frankfurt környékén vannak azok a nyílások, melyeken
a Weser, Saale és Elbe vidékeire lehet jutni.
Legnagyobb jelentősége mindenesetre a Rajna völgyének van,
mely nemcsak fő közlekedési út, a csatorna, melyen délnyugati
Németország összes vizei lefolynak, hanem egyszersmind nagyon ked
vező éghajlattal megáldott és tájképi tekintetben Németország leg
szebb vidéke. Miután a Rajna a szép síkság alsó végét Mainznál
elérte, mintegy 30 km. hosszában a Taunus aljában Ny-ra foly,
ez a Rheingau ; Bingen városkán alul benyomul a palahegységbe ;
odáig széles medre csakhamar összeszorul, s rajta keresztül vak
szirtek vonulnak, melyek hajdan a hajózást veszélyeztették. Ilyen
szirtezet volt az úgynevezett »Binger Loch«-nál, mindjárt a völgy
szoros elején, azt a sellőt teljesen csak az újabb időben távolították
el. Most már a partról benyúló sziklákat is eltávolították s így
helyet csináltak a két oldalon elvonuló vaspályának, melyek azon
ban néhol a sziklákba vájt alagutakon is áthaladnak. A híres Lorelei-sziMát, St.-Goar és Felső-Wesel között a jobb parton sem
kimélték meg. A bal parton, a Lahn torkolatán felül Rhense van,
hol az úgynevezett királyszéket mutatják; ott gyülekeztek össze
a választófejedelmek. Mindegyik kanyarulatnál más-más kép tárul
fel. A hol csak egy kis alkalmas hely van, ott lent a parton nyájas
városka, a verőfényes lejtőkön szőlők és nyaralók, a merész szikla
fokokon régi és új várak mutatkoznak. Minden sziklafokhoz és vár
romhoz regék és mondák fűződnek.
Az áttörési völgy Bingentől Koblenzig tart, azután nyájas
tágulat következik, itt egyfelől a Mosel, másfelől a Lahn ömlik a Raj
nába. Koblenz-nék (Confluentia) fekvése a Mosel torkolatánál mind
hadi, mind békés közlekedés tekintetében nagyon jelentős, azért
nemcsak maga a város, hanem vele átellenben a meredek földnyak,
Ehrenbreitstein, is meg van erősítve. Az Andernachi és Neuwiedi
tágulatokon alul a völgy ismét összeszorul, de sokkal kisebb mérték
ben, mint a felső szakaszban s ott a szirtek sem akadályozták a hajó
zást. Végre még a szép Siebengebirg trachit és bazat kúpjainak tövét
locsolja a Rajna, azután Bonn mellett elhaladván, az utolsó dom
boktól is elbúcsúzik s a nyilt alföldön kényelmesen hömpölyög tovább.
A Közép-Németországi hegységi öv fekvésénél s a tagosúlásánál fogva éghajlati tekintetben nagy különbséget és változatos
ságot mutat. Altalán véve a mélyen fekvő tájak kedvező, a magas-
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latok pedig zord éghajlatban részesülnek, tehát e tekintetben már
a magassági különbség nagy változást okoz ; de a hőmérsékletre és
esőzésre nézve a nyugati és keleti vidékek is különböznek egymás
tól; nyugaton a hőmérséklet szélsőségei kisebbek, a csapadékok
bővebbek, mint keleten ; a nyugat még az atlanti Mima vidékéhez
tartozik, keleten már a Közép-Európai hlima uralkodik. Ez külö
nösen a hegységi öv éjszaki lejtőségére nézve áll.
Az évi közép mérséklet Aachen és Köln városokban 10°,
Magdeburgban és Halléban 8°, az évi csapadék nyugaton 800, kele
ten 500 mm., s itt a maximum a nyári, amott az őszi hónapokra
esik. De a nyár keleten aránylag melegebb, a tél pedig hidegebb
mint nyugaton, azért keleten még Naumburg határában a Saale
mellett jó bor terem, Aachen vidékén és Münster lapályán pedig
a szőlő meg nem érik. A 150 méternél magasabb helyeken általá
ban a mérséklet alább száll, a csapadék pedig növekedik. Dél felé
a nyugat és kelet közötti különbség lassankint eltűnik, s az éghajlat
leginkább a magasság szerint változik. Különösen kedvező az éghaj
lat a Rajna mélyen bevágódott völgyében, valamint a Mosel és
Lahn völgyeinek alsó szakaszaiban ; ott az évi közepes mérséklet
9—10°, míg Hassziában és Thüringiában csak 8°. De míg nyugaton
az évi közepes mérséklet 7°-ra csak az 500 m. magas helyeken száll
alá, keleten az már 350 m. magas helyeken történik meg. Ily magas
vidékeken az évi csapadék 1000 mm. is meghalad, sőt a Brocken
tetején 1700 mm., ugyanott az évi közepes mérséklet csak 2°.
A magas fönsíkok általában ridegek és zordak, s a legna
gyobb magaslatok erdőtlenek és kopárak ; ilyenek a palahegység és
Bhőn fönsíkja s a Brocken teteje ; még az alacsonyabb hegyhátakon
is gyakoriak a fellápok, így a Bajna bal oldalán, sőt Hasszia
hegyein is, pl. a Meiszner, Solling, Bheinhardt-erdő magaslatain.
Ámde az erdőtlen területek aránylag kicsinyek, az egész övnek
mintegy 35 °/ -ka erdős, sőt néhol az erdő a területnek 50 °/ -át
foglalja el. Aránylag legtöbb szántóföld Thüringiában, Hasszia
horpadékaiban s Münster síkságán van. A Közép-Németországi
hegységi öv tehát egészben véve erdős vidék, erdőben szűkölködő
terűletekkel szemben, egyszersmind számos folyóvizet táplál, melyek
az éjszaki németalföld nyugati részét öntözik.
Kiváló termékenységgel csak kevés helyen kínálkozik a föld,
azért nemis a mezei gazdaság a fődolog, hanem az ásványi kincsek
értékesítése és az ipar. A Bajnamelléki palahegység helyenként
alkalmas építőkövet, fedőpalát és czementet szolgáltat, de az éjszaki
0
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szélén különösen gazdag vas- és kőszén-telepek vaunak. A Rajna
bal oldalán, Aachen környékén a kőszén-telepek vagy 88 • km.
területet foglalnak el, még sokkal nagyobbak a Ruhr völgye hoszszában található kőszén-telepek. 1800—2000 • km. területen vagy
100 kőszénfekvet van. A harmadkori rétegekben barnaszén-telepek
is előfordulnak. Gazdag vasérczeket kivált a Sieg és Lalin völgyei
ben találnak. Aachen környékén ólom és czink-érczek, a Rajna
jobb oldalán rézérczek is vannak.
Hasszia hegyeiben csak sósforrások és barnaszén vannak,
a Mansfeld környékén való rézérczek már kimerítvék. Ellenben
Thüringia párkányhegységeit gazdag kincsekkel áldotta meg a ter
mészet. A Harzban, mint már említettük, ezüsttartalmú réz- és
ólomérczek, a tulajdonképeni Thüringiában gazdag só- és barna
szén-telepek vannak.
Alegéjszakibb hegyes dombvidék még sokkal gazdagabb sóban,
vasban és szénben. Nagyszerű sótelepek kivált Staszfurt és Leo
poldshall mellett vannak ; a mélyebb lerakódásokban tiszta konyhasó,
a felsőbbekben pedig kalisók találtatnak, annyi kalisót másutt
seholsem találnak. Legnagyobb széntelepek Osnabrück és Hanno
vera környékén vannak.
A népesség nagyon egyenlőtlenül van elosztva, a termékeny
és iparos vidékek igen sűrűn vannak népesítve, ellenben a rideg és
terméketlen vidékek majdnem népetlenek. Az öv éjszaki oldalán szá
szok, déli oldalán frankok és thüringiaiak laknak ; de á felnémet és
alnémet szójárás határait nem jelöli meg valamely hegyrajzi vonal.
Részint a hegységi öv változatos tagosúlásából, részint pedig
a történelmi fejlődésből magyarázható meg a sok apró államra való
feldarabolás, melyet itt találunk. Még most, a legújabb politikai
átalakulások után is, 16 különböző német állam között oszlik meg
a leírt terűlet. Ezek a következők :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Porosz királyság, az egész területből elfoglal
Bajor királyság, »
»
»
»
Szász-Weimár nagyherczegség az egész területből elfoglal .
Hasszia nagyherczegs.
»
»
»
»
Szász-Koburg-G-otha, herczegs. »
»
»
»
Szász-Meiningen,
>
»
»
»
Szász-Altenburg,
»
»
»
»
Braunschweig
»
>
»
»
»
Anhalt
»
»
»
»
» .
Schwarzburg-Kudolstadt fejedelemség az egész területből
elfoglal
HUNFALVI :

ESTET.

FÖLDRAJZ. III.

77,221
2,568
3,593
3,287
1,968
2,468
1,323
3,690
746

• km.
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »

940 »
13

»

11. Schwarzburg-Sondershausen, fejedelemség az egész terület
ből elfoglal . . . ,

862 Q km.

12. Beusz fejedéi, idősb ág az egész jterületből elfoglal

316»

13. Reusz fejedéi, ifjabb ág »

»

»

»

825 «

14. "Waldeck fejedéi.

»

»

»

»

1,121

»

»

15. Lippe fejedéi.

»

»

»

»

1,189

»

»

16. Schaumburg-Lippe fejedéi, az egész területből elfoglal
Összesen. . . .

340 »
102,457 •

»
»

»
km.

A terűlet legeslegnagyobb része tehát Poroszországhoz tarto
zik, a Rajna két oldalán elterjedő nagy tartományok, t. i. Wesztfália
s a Rajnai tartomány részint már régibb idő, részint 1815 óta
tartoznak oda, 1866-ban pedig két új tartomány csatoltaték
a porosz királysághoz, t. i. Hannovera és Hasszia-Nassau,
az
előbbi legnagyobbrészt a volt hannoverai királyságot, az utóbbi
a volt hassziai választófejedelemséget, a volt nassaui herczegséget
néhány más földdarabbal együtt foglalja magában. Ugyancsak
1866-ban Majnamelléki Frankfurt is Poroszországba kebeleztetek
be, azelőtt szabad birodalmi város volt.
Frankfurt csak a V I I I . század végén keletkezek, de hamar
emelkedett, s már 1356 óta ott választották, utóbb ott meg is koro
názták a német császárokat ; az újabb időben a német államok szö
vetséges kormánya is ott székelt. Frankfurt tehát némileg Német
ország fővárosa volt, jóllehet több német állam székvárosa régen
túlszárnyalta vala. Az által, hogy a legnagyobb német államba
bekebeleztetett, politikai függetlenségét elvesztette ugyan, de jelen
tősége korántsem csökkent, gyarapodását leginkább kedvező fekvé
sének köszönheti. Ugyanis a Majna jobb oldalán fekszik, a délnyu
gati medencze középpontjához közel ; a Majna ugyan nem hajózható
úgy, mint a Rajna, de mint már említettük, épen Frankfurtnál
találkoznak a középső hegységi övet E-ról és E K ről szegő útak.
Az egyik út a Vogelsberg keleti oldalán a Kinzig, a másik a Nilda
völgyében vonul le s mindkettő a K-re vivő majnai úttal találkozik.
Frankfurtban tehát korán virágzott fel a kereskedés s kivált a pénz
váltás és pénzzel való kereskedés; sokadalmait a császárok már
1240 óta részesítették különböző kiváltságokban. Lakosai nagy
vagyonosságra tettek szert, s ez a város külsején is meglátszik.
A régi város ugyan nem nagy, utczái. szűkek és szögletesek, de
a középületek nagyon díszesek. Most a belvároshoz igen nyájas és
szép külvárosok csatlakoznak, melyek EK-re Bornheim, ENy-ra
Bockenheim helységekig terjednek, a Majna déli, bal odalán pedig

Sachsenhausen külváros majdnem az erdős térségig ér. Ezt a kül
várost négy hid kapcsolja össze a belvárossal. A középületek közül
legnevezetesebb a városháza (Römer), melyben a császárválasztás
és a főegyház, melyben a koronázás ejtetett meg. A nemzeti gyűlést
1848-ban Pál templomában tartották. A külvárosokkal és közeli
helységekkel a népesség 200,000 lélekre rúg, ebből magára Frank
furtra 153,000 esik, köztük aránylag sok a zsidó.
Frankfurt a Taunus aljában elterjedő termékeny és szép
lapályon fekszik, éghajlata is nagyon kedvező ; szomszádságában
pedig részint ásványos forrásaikról, részint szép tájaikról híres
városkák sorakoznak ; az utóbbiak közül kitűnik Hornburg vasas
forrásokkal, mely egyik leglátogatottabb fürdőhely ; azután Soden
és Weilbach, melynek kénes hévvize van. Kronberg és Königstein
városkákat bájos tájékuk végett látogatják. Odább Ny-ra Wiesbaden
fekszik szőlők és kertek közepett, azelőtt Nassaunak fővárosa volt,
de gyarapodását és jólétét leginkább gyönyörű fekvésének és
konyhasós hévvizeinek köszönheti. Talán Németország legszebb és
legkedvesebb fürdővárosa, azért évenkint 60,000 idegen is látogatja.
1817-ben még csak 5000 lakosa volt, most pedig 165,000 lakosa
van. Wiesbaden mindinkább terjeszkedik, most már csaknem Bieb
rich-Mosbach városkáig, tehát majdnem Mainz-czal átellenben
a Rajnáig ér. Biebrich azelőtt a nassaui herczegek nyári mulató
helye volt.
A Rajna áttörésének gyönyörű völgye mindenkor sűrűn volt
népesítve; nagy városok ugyan nincsenek, annál számosabbak
a szőlőhegyekkel környezett apró városkák, melyek fölött a hegy
fokon épített várak festői romjai nyúlakodnak fel. Lakosaik a bor
termesztésnek és élénk közlekedésnek köszönhetik anyagi jóléteket
és vidám kedélyöket. A Rajna völgyében a tájképi szépséghez,
a változatos regényes jelenetekhez a népesség jóléte és vidámsága
járul s évenkint ezer meg ezer ember látogatja a dicsőített folyót.
A Rajna Mainzon alól éri el a Taunus déli tövét, s ott kez
dődik völgyének szép szakasza. Medre ott még széles, de a csinos
városkák és szőlőhegyek már EltviUe-nél kezdődnek. Azután Gei
senheim városka következik, szintén a jobb parton, közelében van
Johannisberg vára híres bort termő szőlőivel. A Niederwald aljá
ban, melyet az 1870/1-diki győzelmek emlékére felállított szobormű
ékesít, Büdesheim városka terjed el, melynek bora a johannisbergivel versenyez. A bal parton a Rókushegy nyomul elő, aljában
Bingen hessen-darmstadti város fekszik, nyugati oldalán a Nahe
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ömlik a Rajnába. A folyó most ENy-ra fordulván, benyomul
a palahegységbe, medre legott összeszűkül, közepéből az Egértorony
(Mäusethurm) nyúlakodik fel, vele átellenben a Niederwald olda
láról Ehrenféls várának romja tekint alá. A »Bingerloch«-nak
nevezett, hajdan félelmes szirtezet többé nem veszélyezteti a hajó
zást. Alább a jobb parton Assmannshausen városka rejtőzik a sző
lőhegyek aljában ; ott hőforrások fakadnak, melyeket már a rómaiak
ismertek. Azután a folyó kissé kiszélesedik és csendesebb folyással
hömpölyög tovább ; a jobb parton Lorch (Laureacum), a bal parton
alább Bacharach (Ara Bachi) fekszik; az utóbbi városkát még
a középkori kőfalak kerítik. Az új fordulatnál megint összeszorul
a folyó, e szorosának alsó végén egy szigetkén a Pfalzgrafenstein
vagyis Pfalz mered föl, ama régi vár, melyet bajor Lajos császár
építtetett, sok tornya már régóta düledez. Vele átellenben Caub
városka fekszik a jobb parton, fölötte Gutenfeis várának romja lát-,
ható. Azután a bal parton Oberwesel következik, mely még teljesen
megőrizte középkori arczúlatát, kerítőfalait, rovátkos tornyait.
Alább a sziklafalak annyira összeszorítják a völgyet, hogy két olda
lon a vasútat a sziklába kellett vájni s alagutakon átvezetni. Leg
magasabb és legmeredekebb a reges Lorelei a jobb parton. Alább
a völgy ismét kitágul s a bal parton St.-Goar, a jobb parton Goars
hausen városka van ; az utóbbi fölött a Macska vár romja, alább az
Egér vár látható. Azután a folyónak legnagyobb kanyarulata követ
kezik, melynek bal oldalán Boppard városka fekszik, a rómaiak
» Bondobrica «-ja, még kettős kerítése van, a belső a rómaiak idejé
ből való. Alább ugyancsak a bal parton Bhense városka következik,
itt mutatják a szószékhez hasonló építményt, az úgynevezett király
széket, melyben a választófejedelmek császárválasztáskor gyűltek
össze. E vidéken t. i. a pfalzi, mainczi, kölni és trieri választófejedel
mek birtokai szögellettek össze. Nem messze a királyszéktől emel
kedik az új császári várpalota, Stolzenfels, honnan szép kilátás esik
a Rajnára s a Lahn völgyére, melynek torkolatánál a festői OberLáhnstein nevű városka terjed el.
A Rajna völgyé már a Lahn torkolata fölött, de még inkább
a Mosel torkolatánál kiszélesedik ; ott a Mosel és Rajna között, kis
lapályon, Koblenz fekszik, a palahegység fővárosa és kulcsa, mely
a Rajna, Mosel és Lahn völgyei fölött uralkodik. Nemcsak a folyók,
hanem a vaspályák fölött is uralkodik, melyek a Rajna két oldalán
éj szak-déli, « a Lahn és Mosel völgyeiben kelet-nyugati irányban
vonulnak. Már a rómaiaknak volt itt telepök, melyet »Confluentia«-

nak neveztek, a középkorban a város akkor kezdett emelkedni?
mikor a rajnai városok szövetségének tagja lett, de egyházi birtok
levén, nagy jelentőségre nem emelkedett. Most nagyon meg van erő
sítve, a Rajnai tartomány fő erőssége és fővárosa ; szép festői képet
nyújt számos templomainál és tornyainál fogva, kivált az átellen
ben, a Rajna jobb oldalán fekvő Ehrenbreitstein felől tekintve. Ez
utóbbi a hegy oldalán épített nagy erősség. Koblenznek 32,000
lakosa van, ezekből legalább egy negyedrész a helyőrségre és tiszt
viselőkre esik.
A Mosel völgye Triertől Koblenzig több tekintetben hasonlít
a Rajnának áttörési völgyéhez, de a folyó csekély vízállásánál és
nagy kanyarulatainál fogva korántsem oly élénk, mint a Rajna.
Trier egy szép völgytágulatban fekszik, egykor a kelt treverek
főhelye volt, s a rómaiak nagy tartománynak fővárosává tették,
»Colonia Augusta Treverorum«. Ebben székeltek a germánok ellen
kirendelt hadak fővezérei, s a császárok is gyakran megfordultak
benne. Szép középületek ékesítették a várost, s környékén számos
nyaraló volt. A rómaiak idejéből megmaradt emlékek még most is
hirdetik egykori jelentőségét. A császári palota, a »porta nigra«,
az úgynevezett római fürdők, az amphitheatrum, a római alapokon
épített Péter-templom, a Mosel hídjának hatalmas kőoszlopai mind
megannyi maradványok a római korból. A kereszténység korán
terjedt el a városban, mely már a IV. században püspök szék
helyévé lett. Utóbb a trieri érsekek nagy birtokokat szereztek s a
választófejedelmek közé jutának. Az érsekek városukat szép templo
mokkal és más középületekkel ékesítették, dtf hanyatlását nem
tudták megakadályozni. Most Trier egy közigazgatási kerületnek
csendes főhelye, mely régi kerítésének egy harmadát is alig foglalja
el, lakosainak száma csak 26,000.
Triertől Koblenzig csak apró városkák vannak a Mosel völ
gyében, melyeknek lakosai jó bort termesztenek, A vasút nagyobbára
kikerüli, mert nem a völgyben, hanem a folyó kanyarulatait átvágva
a bal oldalon halad el. Kochern előtt 4200 m. hosszú alagút van, ez
Németország leghosszabb alagútja, s azután az említett városkától
kezdve már mindig a völgyben marad, szép szőlőhegyek és festői
várromok alatt haladván el.
A Lahn völgye sokkal jobban van népesítve ; a torkolatánál
fekvő Ober-Lahnsteint már megemlítettük, azután Ems következik,
mely híres fürdőhely, az ottani ásványos forrásokat már a rómaiak
ismerték. Feljebb az ősrégi Nassau (9000 lak.), továbbá Diez és

és Limburg városkák vannak, az utóbbit régi templom ékesíti ; Weilburg is csinos városka ; népesebb Wetzlar, melyben hajdan a biro^
dalmi kamara-törvényszék tartotta üléseit.
Most folytassuk utunkat a Rajnán lefelé ; Koblenzen alul a
völgy ismét kiszélesedik, a jobb parton Neuwied (10,000 lak.) ipa
ros városka, a bal parton Andernach van, a rómaiak » Autumatum«-a.
Még néhány más apró városka mellett haladunk el, de már csak a
»Siebengebirg« meredek sziklái vonják magokra figyelmünket,
melyeket a monda is dicsőít. Ott mered föl a Sárkányszikla, a par
ton Königswinter városka, a folyóban egy szigetecske, a bal parton a
Bolandseck. Azután Bonn-ba, érkezünk, mely a bal parton már az
alsó-rajnai síkságban fekszik.
Bonn (36,000 lak.) szintén római telepítvény, de csak 1273
óta kezdett emelkedni, midőn a kölni érsekek oda tevék át székhelyöket. Most igen nyájas és szépen fekvő város, melyben sok ide
gen tartózkodik, jeles egyetemmel. Koblenz és Bonn között a Rajna
két oldalán elterjedő fönsíkok is jobban vannak népesítve, mint a
Hunsrück, a Taunus belseje s az Eifel. A jobb oldalon kivált a
Sieg völgye van jól népesítve, mert ott már vasérczek vannak, s a
közeli széntelepek is előmozdítják az ipart. A folyócska torkolatá
hoz közel Siegburg, feljebb a népesebb Siegen fekszik, melynek
16,700 lakosa van.
Azután a Rajnai tartományok tulajdonképeni fővárosa : Köhl
következik, mely a Rajna bal oldalán félhold alakjában terjed el.
Itt a rómaiak már 37-ben Kr. e. alapították az »Ubiorum Oppidum«-ot, mely utóbb »Colonia Agrippina«-nak neveztetett, s későb
ben a frankok birodalmának fővárosává lett. Legnagyobb jelentősé
gét a X I I I . és X I V . században érte el ; akkor az érsekek uralkodása
alól felszabadulván, elsőben a rajnai városokhoz, azután a hanszához csatlakozott és Lübeck-kel az elsőség fölött versengett, midőn
a német birodalom egyik fő kereskedő és iparos városa volt. De a
X V . században hanyatlásnak indult, a vallási villongások és más
viszontagságok siettetek hanyatlását, 1804-ben már csak 40,000
lakosa volt. De miután Poroszországba bekebeleztetett vala, új len
dületet vett, népessége gyorsan szaporodott, úgy hogy már 1855-ben
100,000 lélekre rúgott. A X I I I . századból való kerítőfalak aka
dályozták a város terjeszkedését, azért a szomszédos helységekbe
szorultak a lakosok. A Rajna jobb partján Deutz és Kaik s az
odább E-ra levő Mühlheim, valamint a bal oldalon Kölnt övező
falvak népessége nőttön nőtt. Végre 1881-ben lerombolák a régi

kerítőfalakat s az új erősítési övet kijebb tolták, úgy hogy a város
belterülete megkettőztetett. Azóta Köln gyorsan növekszik s
1886-ban már 162,000 lakosa volt. De régies külsejét nagyobbára
ínég megtartotta, szűk és tekervényes utczáit századok előtt épített
magas házak szegélyezik, s a középületek a különböző építési idő
szakok ízlését mutatják. Leghíresebb és legjelesebb építménye a
dóm, mely a csúcsíves építészetnek legnagyobbszerű példánya,
Évszázadok építettek rajta. A X I I I . században kezdek meg, de a
fényes időszak alatt be nem fejezhették, a hanyatlás idejében egé
szen felhagytak vele, úgy hogy düledezni kezdett. Végre a porosz
királyok bőkezűsége s az egész németség adakozása lehetségessé
tette az építés folytatását és befejezését. A nagyszerű szentegyház
1880-ban készült el teljesen.
Köln elsőrendű erősség s egyszersmind nagy iparos és keres
kedő város ; a tengeri hajók a Rajnán felfelé odáig járnak, s ott
találkoznak, mint nagy csomópontban, a minden irányban szétágazó
vasutak. A szomszédos helységek szintén népesek: Deutz-nek
17,600, Kalh-nak 11,400, Mühlheim-nak 25,000, a bal oldalon levő
Nippes-nek 14,600, Ehrenfeld-nek 18,200, Longerich-nok 16,000,
Rondorf-nak 10,000 lakosa van. Tehát Köln-ben és a szomszédos
helységekben összesen több mint 274,000 ember él.
Kölnt elhagyván, 35 km. távolságban E. felé a folyó jobb
oldalán Düsseldorf városba érünk. Ez csak 1855 óta vett gyors
lendületet, akkor még csak 30,000, 1885-ben pedig már 115,000
lakosa volt. Azóta t. i. a Rohrvölgyi kőszén által előmozdított ipar
rendkívül gyorsan fejlődött ki. A régies, szűk és tekervényes utczájú
ó városrészhez új nyájas negyedek csatlakoztak. Mégis Düsseldorf
különbözik a szomszédos füstös és kormos iparvárosoktól, egészben
véve barátságosabb és a művészetnek is nyújt hajlékot ; a düssel
dorfi festész-iskola és akadémia a münchenivel versenyez.
Düsseldorffal átellenben a Rajna bal oldalán elterülő síkság
rendkívül sűrűn van népesítve ; ott aránylag kis területen öt népes
város van: Krefeld 90,300 lak., München-Gladbach 44,300 lak.,
Viertzen 22,200 lak. és a szomszédos Süchteln 9500 lak., Rheydt
22,600 lak., Neuss 20,000 lak. E vidék páratlan Németországbán ;
az 1653-ban a szomszéd országból kiűzött reformátusok és mennoniták a porosz kormány ótalma alatt ott telepedtek le s a selyem
ipart honosíták meg. A lakosságnak fele foglalkozik a selyemiparral,
úgy hogy azon helységek inkább munkás-telepek, csak Krefeldnek
van városi jelentősége is.

Az ezen iparos vidéktől D-re eső lapályon csak két népesebb
város van: Düren (Marcodurum â rómaiak alatt) 19,800 lak.,
melynek közelében galenitbányák vannak és EnsTcirchen. Dürentől
Ny-ra már begyes vidék aljában Aachen fekszik ; hévvizeit már a
rómaiak használták s ők alapították a várost, melynek neve »Civitas Aquensis« volt. A frank uralkodók idején Aachen nagyon virág
zott, ott temették el Nagy Károlyt, s egy ideig az ottani dómban
koronázták a német császárokat. Az egész középkorban megtar
totta jelentőségét a város, de azután hanyatlani kezdett, s midőn
1815-ben Poroszország birtokába került, alig volt 30,000 lakosa.
Fürdőit ugyan sokan látogatták, de új lendületét csak az ipar fejlő
désének köszönheti a város. Különösén a vas- és aczólipar s a szö
vőipar virágozott fel, kivált az aacheni varrótűk híresek. így a
régies császári városhoz, mely fölé az érdekes főegyház emelkedik,
új nyájas negyedek csatlakoznak gyáraikkal s a fürdővendégek szá
mára emelt építményekkel. Már majdnem a DK-re eső Burtscheid
nevű várossal nőtt össze, melyben kivált a posztógyártás virágzik ;
de fürdő is van ott. Aachen-nek most 94,000, Burtscheid-nak 12,000
lakosa van.
A szomszédos városok: Eschweiler (17,000 lak.), Stolberg
(12,000 lak.) és Eupen (15,000 lak.) szintén iparos városok, melyek
ben a vasgyártás és szövőipar virágzik.
A Krefeldtől E-ra eső lapályon csak Wesel (20,700 lak.),
Emmerich (9800) és Kleve (10,200 lak.) említendő városok. Emme
rich a határváros Hollandia felé, Kleve már hollandiai városra
emlékeztet.
Miként a Rajna bal oldalán a kőszén- és ércztelepek feltárása
s az ipar felvirágzása népes városokat teremtett, úgy az még
nagyobb mértékben a folyó bal oldalán, kivált a Ruhr völgye köze
lében történt. Magában a Ruhr völgyében ugyan a bányászat és
ipar nem fejlődött ki nagy mértékben s az ottani városok csak las
san növekednek. Köztük leginkább csak Witten (24,000 lak.) emel
kedett. Ezen kivűl az ottani vidéken három nagy városi középpont
van : Duisburg, Essen és Dortmund.
Duisburg régi hanszás város, a Ruhr és Rajna között fekszik,"
a vasgyártás, gépgyártás s a kőszén-szállítás foglalkoztatja 48,000
lakosainak nagyobb részét. A szomszédos városok közül legnépeseb
bek Buhrort (9200.lak.) a Ruhr torkolatánál, Mülheim (25,000
lak.), a Ruhrnál Oberhausen (20,200 lak.) és Meiderich (16,000 lak.).
Még gyorsabban emelkedett Essen; ennek 1846-ban még

csak 6000 lakosa *'olt, most pedig 65,000 lakosa van. Ott van a
Krupp-féle nagyszerű gyár, melyben 11,000 munkás dolgozik s ezen
kivűl a városban és környékén még sok más kohó, vas- és aczélgyár
van. Essen körűi csoportosulnak: Altenessen (17,500 lak.), Altendorf (25,700 lak.), Borbeck (24,600 lak.), Gélsenlirchen (20,300
lak.), Wallenscheid (11,000 lak.). Mindezen városok lakosai legin
kább a szén- és vasbányákban, a kohókban, vas- és aczélöntőkben
stb. vannak elfoglalva. — Odább K-re esik Dortmund a harmadik
középpont. Dortmund ugyan régi város, nagy kereskedést űzött a
középkorban, de azután hanyatlásnak indult s a harminczéves
háború végén csak 3000 lakosa volt. Még 1855-ben is csak 17,000
lakosa volt, most pedig 78,000 lakosa van. A szomszédos Bochum
ban 41,000 ember lakik.
A Ruhr vidékén összesen 90,000 ember van 188 kőszénbá
nyában elfoglalva; az évenkint előállított kőszén mennyisége 26
millió tonna, pénzértéke 118 millió márka; az Aachen környékén
levő szónbányákban csak 6000 ember van elfoglalva, az előállított
szón mennyisége 1.300,000 tonna, pénzértéke 6.200,000 márka.
A vas, aczél és aczélárúk gyártása a Ruhr vidékétől D-re, a
Wupper völgye mellékein már a középkorban kezdődött, de nagy
lendületet szintén csak a legújabb időben vett. Ott tehát szintén
sok iparos város van. Solingen (18,600 lak.) a Wupper és Rajna
völgyei között a kardok és ollók gyártásáról híres ; az attól DK-re
eső Remscheid (34,000 lak.) aczélárúkat gyárt ; mindkét város kör
nyékén más kisebb iparos városok vannak. Hägen (29,500 lak.),
Altena és Iserlohn szintén különböző vas-, aczél- és bronzárúkat
készítenek, Iserlohnban különösen varrótűket is gyártanak ; Arns
bergben drót-szeget és bádogos árúkat készítenek.
A sokféle vas- és aczélárúk gyártásán kivűl egyes vidékeken
a szövőipar is virágzik ; ennek főhelye Elberfeld és Barmen, a két
város már egészen összenőtt, mindkettő igazi gyárváros, mind
kettőben leginkább a pamut- és selyemszövés meg szalagkészítés
vett nagy lendületet; Elberfeldnek 106,500, Barmennek 103,000
lakosa van.
A gyáripar felvirágzása a múlt évtizedek alatt egészen meg
változtatta Vesztfália arczúlatát. A sok gyár és magas kémény, a
szénpor, füst és korom korántsem nyújt kellemetes látványt; az
ember onnan szívesen eltávozik s inkább a rajnai ócska városkákat,
vagy a földmíveléssel foglalkozó helységeket keresi föl, a hol a
levegő tisztább. Soest (olv. Szósz 14,800 lak.) Dortmundtól K-re

már sokkal csendesebb kis város, a középkorban jobban virágzott,
mint most. Hamm (22,500 lak.) vasúti csomópont, jelentős vasipar
ral. Münster síkságán a népesség leginkább apró helységekben és
egyes tanyákon van elszórva, jelentős város csak maga Münster
(44,000 lak.), a I X . század óta püspöki székhely, egykor a hanszának jelentős tagja volt, az anabaptisták mozgalmaiban 1535-ben
elveszte kiváltságait, 1661-ben teljesen püspöki uralkodás alá került.
Most is püspöki székhely a Vesztfália tartomány fővárosa, régies
alakját még megtartotta. Paderborn (16,000 lak.) szintén régi város.
A szomszédos Lippstadt (10,500 lak.) az újabb időben gyorsabban
emelkedett, a Lippe folyócskánál fekszik, a honnan lefelé hajózható.
Vesztfáliában vannak még Bielefeld (34,900 lak.), Herford (15,900
lak.) és Minden (18,600 lak.). Bielefeld gyarapodó s élénk iparos
város, a vászonkészítés, fejérítés és festés egyik székhelye. Minden
nevezetes forgalmi csomópont, egyszersmind jelentős erősség. K.
felé esik Bückeburg Városka Schaumburg-Lippe fejedelemség
főhelye. Minden-tői Ny-ra a Haase folyócskánál Osnabrück (35,900
lak.) fekszik, itt győzte meg Nagy Károly Wittekindet s az volt a
szászok területén az első püspöki székhely. Osnabrück hamar, fel
virágzott, de a harminczéves háborúban elveszte önállóságát és
hanyatlani kezdett. Az újabb időben a vasipar fejlődése következ
tében megint emelkedett.
Herfordtól D-re Lemgo és Detmold városkák vannak, Lippe
fejedelemség főhelyei. Ezektől K-re esik Pyrmont híres fürdőhely
Waldeck herczegségben. Végre Hameln (11,800 lak.) a Wesernél
fekvő régi várost említjük meg, mely hajdan nagyon meg volt
erősítve.
Hasszia hegyvidéke és belső medenczéje általán véve csak
gyéren van népesítve. A fensíkokon és erdős terűleteken jelentős
várost seholsem találunk, a föld többnyire terméketlen s a hegyek
ben sincsenek oly kincsek, melyek gyáripart teremtenek. Jelentő
sebb városokat tehát csak a nagyobb völgymedenczékben és horpadékokban találunk. Ilyen szép medenczében Kassel (64,000 lak.)
fekszik, a hassziai választófejedelmek székhelye s most HessenNassau porosz tartomány fővárosa. Az utolsó fejedelmek önkénye
sen gátolták a város fejlődését, 1866-ban csak 40,000 lakosa volt,
a porosz kormány alatt népessége gyorsan növekedett. Nevezetes
vasúti csomópont. Az óváros nagyon egyenetlen területen fekszik a
Fulda bal oldalán, az újváros sokkal szabályosabb, beköltözött
franczia reformátusok alapították. Vidéke szép, K. felé a »Kau-

fungerwald«, Ny. felé a » Habichtswald« domborodik, már említet
ttik, hogy az utóbbi nagyon szép park.
A Lahn völgyében két nevezetes város van : Marburg (12,000
lak.) és Glessen (20,000 lak.) Az előbbi a thüringiai gróf özvegyé
nek, a kegyességéről híres Sz. Erzsébetnek, a magyar királyleány
nak székhelye volt, 1247-ben Hasszia fővárosává lett. A város
régies épületeivel a szűk völgyben, leginkább a bal oldalon szorong,
középületei közül leghíresebb az Erzsébet-templom, mely a csúcs
íves építészetnek egyik legszebb emléke. Virágzó egyeteme van.
Giessen népesebb, a közlekedésre nézve kedvezőbb fekvése van ; az
nem tartozik Poroszországhoz, hanem Felső-Hassziának, a Frank
furttól EK-re eső földdarabnak főhelye. Ott is van egyetem.
A Vogelsberg szintén Felső-Hassziában terjed el, de ott egyetlen
egy jelentős város sincsen. Friedberg Wetterau-nak főhelye, de az
is csak kis városka, közelében van Nauheim városka sósfürdővel.
Abban a völgyelésben, mely a Vogelsberg és Rhön között
van, Fulda (12,200 lak.) várost találjuk, a míveltség régi helyét,
mely a hasonnevű folyó jobb oldalán fekszik. Itt működött Bonifaczius, a németek apostola. Az ottani kolostor sokáig főapátság szék
helye volt, utóbb 1752 óta püspökség székhelyévé lett. Szép templo
mok és püspöki paloták ékesítik a csendes várost, Fuldától E-ra
Hersfeld, odább EK-re Eschwege (9500 lak.) fekszik, kis városok,
Allendorf városka közelében Sooden kis helységet találjuk, a'hol
sósfürdő van,
A Leine völgyében Göttinga (21,600 lak.) fekszik; ez régi
város, melyben a X I V . és X V . században a posztógyártás virág
zott ; utóbb hanyatlásnak indult és csak a mult században kezdett
ismét emelkedni, mikor ott franczia és salzburgi jövevények letele
pedtek s az egyetem alapíttatott.
Münden a Fulda és Werra egyesülésénél fekszik, vasúti
csomópont, de csak kis város. Höxter a Weser bal partján régi, de
szintén csak kis város ; közelében volt Korvég apátság, mely
a középkorban a tudományok és míveltség egyik középpontja volt.
Végre még Arolsen városkát említjük meg, mely Waldeck herczegségnek főhelye.
Sokkal számosabbak a városok Thüringiában, mind a belső
medenczében, mind a párkányhegységek aljában ; de nagy város
a politikai eldaraboltság miatt ott sem keletkezhetett. Középponti
fekvése Erfurtnak (58,400 lak.) van ; ez régi város, a Gera folyócska
mellett, már a középkorban virágzott, de azután hanyatlott és csak

azóta, hogy Poroszország birtokába került, kezdett emelkedni. Haj
dan meg volt erősítve, várfalait csak 1874-ben bonták le. Sok díszes
templom ékesíti a várost, mely régies alakjából még ki nem vetkő
zött, jóllehet a kereskedés meg ipar egyik székhelyévé lett, lakosai
különösen a kertészettel foglalkoznak, s a virággal és virágmaggal
való kereskedés nagyon jelentős.
Erfurtnál Ny-ra Gotha (27,800 lak.) esik; ez régi város,
most egy szász herczegségnek igen csinos fővárosa, lakosai többféle
iparral foglalkoznak. De Gotha világszerte ismeretes arról, hogy
újabb időben a földrajzi tudomány középpontjává lett, e tekintetben
különösen Justus Perthes intézete tűnik ki. Még odább Ny-ra
a thüringiai erdő tövében Eisenach (20,000 lak.) fekszik, egy kerek
hegy arjában, melyen a hires "Wartburg épült. E vár a X I I . és
X I I I . században a thüringiai grófok székhelye volt ; benne egy ideig
Luther is tartózkodott. Eisenachot mind szép fekvéseért, mind
a történelmi emlékekért sok idegen látogatja. Erfurttól K-re az Hm
folyócskánál Weimar (21,500 lak.) fekszik, egy szász herczegség
fővárosa ; hírét és virágzását leginkább a tudomány- és művészet
pártoló herczegek áldozatkészségének köszönheti ; a múlt században
a német irodalom és színészet középpontja volt. Odább K-re ugyan
abban a herczegségben Apolda (18,100 lak.) iparos város fekszik,
főleg szövőiparral foglalkozik.
Az említett városok egy nyugat-keleti irányban menő vasút
mellett fekszenek ; attól E-ra esik egy más útvonal s ennek mentén
is vannak említésre méltó városok. Ny-ról K-re sorakoznak : Hei
ligenstadt, Bleicherode és Nordhausen (27,000 lak.) porosz váro
sok ; az utóbbi vasúti csomópont és iparos város. Azután a Helme
termékeny völgyében, a »Goldene Aue«-ban fekvő Sangerhausen
(10,100 lak,) után Eislehen, (23,100 lak.) Luther szülővárosa követ
kezik, mely még most is jelentős bányaváros ; ezüsttartalmú rézérczeket vájnak ott, s ez Németország legjelentősebb rézbányászata.
A két egyközű útvonal között Mühlhausen (25,100 lak.) fek
szik az Unstrut völgyében, az anabaptisták mozgalmaitól a X V I .
században sokat szenvedett, most iparos és emelkedő város. Langen
salza (11,000 lak.) szintén iparos város. — Sondershausen kis
város Schwarzburg-Sondershausen fejedelemség főhelye.
Jelentősebb városok a Saale völgyében vannak ; Szász-Meiningen herczegséghez tartozik Saatfeld ; alább Rudolstadt (10,700
lak.) következik, mely Schwarzburg-Rudolstadt fejedelemségnek
nyájas és szép fekvésű fővárosa. Weimartól K-re esik Jena (12,000
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lak.), melynek egyeteme már 1558 óta áll fenn. Naumburg (19,100
lak.) jóval népesebb ; szép csúcsíves templom ékesíti, közelében
pedig a Schulpforta nevű falucskában híres gymnasium van. Odább
ÉK-re Weissenf eis (21,800 lak.) város fekszik, határában barna
szén-bányák vannak. Merseburg (16,800 lak.) híresebb, de pangó
város, szép templom és palota ékesíti. Végre Halle (82,000 lak.)
következik, mely a Saale völgyének főhelye, régi város, sok viszon
tagságot ért, az újabb időben Poroszország birtokába kerülvén,
gyors fejlődésnek indult. Elénk és iparos város. Egyetemét sokan
látogatják. Híresek a Franke-féle tan- és nevelő-intézetek is. Hogy
környékén gazdag sótelep és sósforrások vannak, azt már megemlí
tettük. Schladebach helységnél egy fúrólyukban már 1716 m. mély
séget értek el, ez a legnagyobb mélység, melyet emberi kéz a föld
kérgében ejtett.
A Thüringiai erdő egészben véve sokkal jobban van népesítve,
mint a többi középhegységek, mivel ott már régóta különböző
iparágak fejlődtek ki, melyek a lakosságnak habár csekély keresetet
nyújtanak. A hegység déli oldalán a vasipar, más helyen a fa- és
szövőipar virágzik. A vasipar egyik főhelye Schmalkalden s a népe
sebb Suhl (10,600 lak.), mely már a X V I . században a lőfegyverek
gyártásáról híresedett el. Sonneberg (10,300 lak.) a papir és faáruk
gyártásának középpontja; az ott készített játékszerek mindenfelé
szállíttatnak. Más városkákban üveget meg porczellánt kész'ítenek.
A Frankerdőben és Fenyveshegységben a szövőiparral is foglalkoz
nak, de ott csak apró városkák vannak. A Bajorországhoz tartozó
Hofot, mely vasúti csomópont, már megemlítettük.
A Thüringiai erdő déli elővidékén Koburg, Hildburghausen
és Meiningen említésre méltó városok. Koburg (16,200 lak.) köztük
a legnépesebb, szász herczegség főhelye ; a vá'ros fölött a hasonnevű
vár emelkedik, mely középkori pompáját még teljes épségben meg
őrizte. Meiningen (11,500 lak.) Szász-Meiningen-Hildburghausen
herczegség főhelye, 1874-ben leégett, most egészen új város.
A Harz hegység fensíkjain és keskeny völgyeiben csak apró
helységeket találunk, jóllehet ott a bányászat már régen meghono
sodott. A Bammelsberg ezüstérczeit már a X . században kezdek
kiaknázni, későbben nyitották meg a St.-Andreasberg, Klausthal és
Zellerfeld környékén való ezüstbányákat. Nagyszerű bányamunká
kat hajtottak ott végre s a Harz vidékéről tapasztalt bányászok
messze földre kerültek. De az ottani városok többnyire csak kis
községek. Klausthal, hol jeles bányászakadémia van, csak 8900,

Zellerfeld 4400, St.-Andreasberg 4200 lakost számlál, mindezek
a helységek több mint 600 m. magasságban fekszenek. A többi
városkák még kisebbek. A Harz nyugati része, névszerint az emlí
tett városok Poroszországhoz, keleti része Braunschweighoz tartoz
nak. Régibb és híresebb város. Goszlar, (11,700 lak.), ezt már Mada
rász Henrik erősítette meg, a X I . és X I I . században gyakran benne
tartózkodtak a császárok. A város még ki nem vetkőzött régies
alakjából, a Harzra kiránduló idegenek gyülekező helye. Közelében
vaunak az ockeri nagy kohók. Harzburg látogatott fürdőhely,
braunschweigi területen. Ilsenburg és Wernigerode, valamint Osterode
is látogatott városok, így a braunswcheigi VolanJcenburg is. Még
apróbbak Gernrode és Baüenstedt anhalti városkák.
Miként a Rajnamelléki palahegység éjszaki tövében három
nagy város van, t. i. Aachen, Köln és Dortmund, úgy a Hasszia
ós Thüringia éjszaki oldalán elterjedő dombos vidéken is K-ről
Ny-ra három nagy város sorakozik, t. i. Hannovera, BrunszviJc
(Braunschweig) és Magdeburg.
Hannovera a Leine mellett fekszik, a folyón való hajózás
végpontján, 1368-ban a hanszához csatlakozott, 1636-ban a róla
nevezett tartomány fő- és székvárosává lett; fejedelmei 1714-ben az
angol királyi székre jutának, de 1837-ben Hannovera megint királyi
székhely lőn ; ekkor gyors fejlődésnek indult és csakamar túlszár
nyalta Braunschweigot. 1866-ban az egész tartománynyal együtt Po
roszországba kebeleztetett s azóta még gyorsabban virágzott fel. A
forgalom és kereskedés nagy középpontja s egyszersmind nagy és
népes tartománynak fővárosa, mind jobban terjeszkedik és szépül,
már a Leine bal partján levő Linden iparos várossal egészen össze
nőtt s vele együtt 166,000 lakost számlál, magának Hannoverának
139,700 lakosa van. *
D. felé Hildesheim fekszik a Leine egyik mellékvizénél, haj
dan nagyobb volt, mint Hannovera, most csak 29,400 lakosa van ;
szép régi templomok és magánházak ékesítik.
Braunschweig városát Árszlán Henrik herczeg kőfalakkal keríttette és sokféle kiváltságokban részesítette, úgy, hogy a város gyor
san emelkedett s már 1250-ben a hanszához csatlakozék. Fénykorát
a X I Y . században érte el, ekkor épültek legszebb templomai és
fényes városháza. Jelentős város volt még a X V . században
s a XVI-diknak első felében is, de azután hanyatlásnak indult,
midőn birodalmi önállóságát elvesztette vala. 1754-ben berezegi
székhelylyé lőn, azóta ismét gyarapodott, de sokkal lassabban, mint
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Hannovera és Magdeburg ; lakosainak száma 85,200. Kereskedése
és ipara nem jelentéktelen.
A három város közül Magdeburg virágzott fel leginkább.
A dombos vidék keleti szélén, az Elbe folyónál terűi el, kedvező
fekvésénél fogva mindenkor jelentős város volt. I. Otto császár ala
pította 937-ben mint védőbástyát a szlávok ellen, már 967-ben
érsekséget állítottak fel benne, melynek hatósága egész éjszakkeleti
Németországra terjedt ki mindaddig, mígnem új érsekség Gnezdában alapíttatok. Magdeburgból indult ki a kelet felé lakó szlávok
megtérítése és németesítése, a hithirdető nyomában a kereskedő
járt ; Magdeburg tehát nagy forgalmi és kereskedelmi középponttá
lett, a különböző irányokban menő szárazföldi utakhoz az Elbe
hajózása is hozzájárult, mely a délkeleti vidékekét, Csehországot
is az Éjszaki tengerrel kapcsolja össze. A magdeburgi városi jog és
törvény messzeföldön mintául szolgált. 1325-ben a város fölszabadult
az érsek uralkodása alól s a reformatio idejében Luther tanait vette
be. Azért már a Schmalkaldeni háborúban sokat szenvedett, a harminczéves háborúban pedig Tilly 1631-ben ostrommal elfoglalá és
majdnem teljesen elhamvasztá, polgárait lemészárolá. Ez iszonyú
csapásból csak nagyon lassan épült ki, 1680-ban Poroszországba
kebeleztetek. Ezentúl a porosz fejedelmek hódításainak támasztópontjává s egyik főerősségévé lett ; a hét éves háborúban a porosz
királyi család gyakran a magdeburgi erősségben talált menedéket.
De épen a város hadi nagy jelentősége és erősítései gátolták ter
jeszkedését, azért szomszédságában új elővárosok keletkeztek;
É. felé az Alte és Neue-Neustadt, DNy. felé Sudenburg, D. felé az
Elbe bal partján elterülő Buckau. Végre 1866 után a várost össze
szorító várfalakat lerombolták s az erősítési övet kijebb tolták. Most
lakosainak száma 114,300; az említett elővárosokban összesen
45,000 ember lakik. Az ipar leginkább az elővárosokban fejlődött
ki, míg Magdeburg mint erősség, tartományi főváros és kereskedő
város bír jelentőséggel. Régi nevezetes építményeiből az 1631-diki
rombolást csak a dóm kerülte ki, azért a városnak egészen újkori
arczúlata van.
Magdedurg fekvése a hajózható Elbénél sokkal kedvezőbb,
mint az attól DK-re apró folyócskáknál fekvő Hálberstadté és
Quedlinburgé. Halberstadt (34,000 lak.) régi püspöki város, azért
sok díszes templom van benne, a harminczéves háború után Porosz
ország birtokába került, miután a reformatio idejében a püspökség
megszűnt vala. Quedlinburg (19,300 lak.) a X . és X I . században

gyakran a császárok székhelye volt, a X I V . században a halberstadti püspökség birtokába került s utóbb ezzel együtt Poroszor
szágba kebeleztetett ; régies alakját megtartotta.
Magdeburg környéke s a Harz éjszaki oldalán levő dombos"
vidék nagyon termékeny s a staszfurti sótelep felső rétegeiben talál
ható kalisók, mint már említettük, nagyon alkalmas trágyaszert
szolgáltatnak. Azért ott a mezőgazdaság felette nagy virágzásnak
indult és iparilag űzetik ; nevezetesen a répatermesztés meg répaczukor-gyártás virágzik. A Saale és Ocker folyók között tehát igen
sok kisebb-nagyobb város van. A Saale mentében többi között
sorakoznak: Bernburg (21,500 lak.) az Anhalt-Bernburgi herczeg
ség volt fővárosa és Kalbe (12.000 lak.) porosz város; továbbá Ny.
felé Hettstedt (8700 lak.), Oschersleben (21,500 lak.) és Stassfurt
(16,500 lak), mindhárom porosz területen. A gazdag sótelepeket
Stasfurt határában csak 1839-ben tárták fel, most azon a helyen
és a szomszédos, de anhalti területen levő Leopoldhallban roppant
konyhasó és kálisó mennyiségeket aknáznak ki. Az odább EK-re
már az Elbénél levő Schönebeck, (13.300 lak.) város mellett Német
ország legnagyobb sófőzése van, a 342 m. mély kősótelepről fel
bugyogó sósvízből állítják elő a konyhasót.
Ny. felé egészen az Ocker folyóig vannak elhintve a városok ;
köztük legnépesebbek: Helmstedt (9800 lak.) és Wolfenbüttel
(13,500 lak.), mindkettő csendes, csinos város.
VI.
Németország délkeleti kegyes vidékei. Porosz Szilézia és a Szász királyság.

Ahhoz a hegységi övhez, mely Erdély délkeleti sarkától
Közép-Európán keresztül ENy-ra a Harz hegységig s a Wesermelléki magaslatokig vonul, a Csehországot övező hegységek is tartoz
nak. Ezekről már szóltunk (1. a 188. s köv. 1.). Azt is láttuk, hogy
Csehország éjszaki párkánya a szomszédos német tartományokra,
Szászországra és porosz Sziléziára lejtősödik. Itt csak azt említjük
meg, hogy a csehországi medencze sok tekintetben a délnyugati
német medenczének hasonmása. A Cseherdő és a Morvái magasla
tok a Lotharingiai párkánynak és a Sváb-Frank Jurának, az Erczhegység a Rajnamelléki palahegységnek, a Szudéták a Thüringiai
hegységeknek felelnek meg. Amott a Rajna, emitt az Elbe a főfolyó ;
mindkét vidék E. felé tompa szögletet képez s tehát két szárnyat
mutat, éjszaknyugatit és éjszakkeletit. A Szudéták, az Erczhegység
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és a két hegyvonulat közé ékelődő Lausitzi hegyvidék, melynek
átlagos magassága alig haladja meg az 500 m., D. felé egymással,
az Erczhegység pedig a Frankerdővel és Fenyveshegységgel is öszszefüggnek, de E. felé elválnak egymástól, tágas öblök vonulván
közéjök, melyek az éjszaki alföldnek nyúlványai. Ezeken az öblökön
folynak le a párkányhegységek éjszaki oldalán és a medencze belse
jében eredő vizek s így jutnak az alföldre. A
Szász-Thiiringiai
öböl az Erczhegységet a Thüringiai erdőtől választja el, benne
kígyódzanak a zwackaui Mulde, a Zschopau és freibergi Mulde,
melyek egymással egyesülnek, továbbá a Vogtlandi hegyvidéken
eredő Elster, mely a Műidével egyközűen a Saale felé foly. Az
Elbe és Neisse között elterjedő Lausitzi hegyvidék egyes kúphe
gyekkel megrakott fönsík, melynek déli párkánya 400 m. magas
ságra emelkedik, éjszaki széle 100 méterre alacsonyodik le, legma
gasabb púpja a Falkenberg 606 m., a hátán domborodó bazalthegyek
legfeljebb 500 m. magasak. Rajta erednek a Fekete-Elster és a Spree
melyek az Elbével csak az áttörési völgyén túl, az alföldön, egyesül
nek. Ny-ra az Elbe völgye felé, a Lausitzi fönsík 200 m. magas
párkánynyal szakad meg, K. felé szelíden ereszkedik a Lausitzi
öbölre, ebben a Neisse az Oderának tart, mely a Sziléziai öblöt
futja át ENy-ra kanyarodván.
A magaslatok és különösen a homokterűletek nagyobbára
erdővel fedvék, a lapályok és völgyek s kivált a hegységek alját
szegélyező löszterűletek termékenyek és nagyon jól vannak mívelve.
Az ásványi kincsek is gazdagok. Az Erczhegység nemes ércztelérei
ugyan jobbára ki vannak már merítve, de a hegység éjszaki tövében
gazdag kőszéntelepek vannak, melyek a Pleisze forrásvidékéről
EK-re Chemnitzen túlig a Zschopau völgyéig, s azután a Weitseritz két oldalán Tharandt és Drezda között fordulnak elő ; a fő szén
bányák Zwickau és Chemnitz környékén vannak. Az említett öblök
ben is vannak barnaszén-telepek. A Felső-Sziléziai fönsík rétegeiben
ólom-, czink- és vasérczek rendkívül gazdag kőszéntelepekkel
váltakoznak; az ottani kőszéntelepek talán 4500—6200 • kilóm,
terűletet foglalnak el, s a vájatásra érdemes fekvetek vastagsága
20 m. Az egész bányaterületből / rész Németországra, / rész
Ausztriára és Oroszországra esik ; az egyik tehát Németország
egyik legnevezetesebb bányavidéke. Az ásványi kincseknek köszön
hető az ipar, mely ott kifejlődött.
2

8

1

8

Politikai tekintetben a területnek egy harmada a Szász
királysághoz két harmada porosz Sziléziához tartozik ; nevezetesen
HUNFALVY :
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az Erez hegységből és a Szász-Thüringiai öbölből 10,425, a Lausitzi
fönsíkból, az Elbemelléki homokkő-hegységből, az Elbe völgyéből
s a Lausitzi öbölből 4568, összesen 14,993 • kilóm. Szászország
hoz, a Lausitzi fönsíkból és öbölből 885, a Szudetákból és Sziléziai
öbölből 22,773 s a Felső-Sziléziai fönsíkból 6038, összesen tehát
29,696 • kilóm, porosz Sziléziához tartozik. Mindezek a területek
nagyon sűrűn vannak népesítve, Szászországban 3, Porosz-Sziléziá-ban 3.3 millió ember lakik, tehát átlag egy • kilométerre 141
lakos esik. A népvándorlás idejében szlávok szállták meg az ottani
vidékeket, a németek csak a V I I I . és I X . században kezdenek terjesz
kedni ; Lausitzban és Sziléziában még most is sok szláv lakik, ven
dek, csehek és lengyelek, az utóbbiak az Odera jobb oldalán még
mindig többségben vannak.
A vogtlandi magaslatokon s az Elster völgyében különösen
a szövőipar fejlődött ki, s ott számos, többnyire csinos kis város van,
az Elster mentében Adorf, Olsnitz, Plauen és Elsterberg szászor
szági városok sorakoznak, köztük Plauen a legnépesebb, (42,000
lak.). Ugyancsak az Elster völgyében fekszenek Greiz és Gera, amaz
Beusz herczegség idősbik, emez ugyanazon herczegség ifjabbik ágá
nak fővárosa; mindkettő iparos és nyájas város, Greisz-nek 17,200,
Gerá-nak 34,300 lakosa van. Az Elster egyik mellékvölgyében
Auerbach, Beichenbach és más kisebb iparos városok vannak, köz
tük Reichenbach vasúti csomópont s a népesebb (18,400 lak.).
Az Erczhegységben a bányászat hanyatlása következtében
a lakosok különösen a csipkeveréssel foglalkoznak, ott sok kis város
van, köztük Annaberg a legnépesebb (13,900 lak.). A bányamívelés
által létesült városok a hegység legmagasabb vidékein, 600—900
m. magasságban fekszenek, hol már a burgonya is alig terem meg,
azért a lakosok leginkább házi iparral tengetik életöket. Freiberg
(27,200 lak.) az egyetlen város, melynek még jövedelmező bányá
szata van, de az már sokkal alantabban fekszik, a Mulde völgyében,
híres bányászakadémiája már több mint 100 éve, hogy fennáll, sok
jeles bányászt és geologot nevelt. Az Erczhegység keleti vidékeinek
lakosai főleg faiparral foglalkoznak, Tharandt városkában jeles
erdészeti akadémia van.
Az Erczhegység éjszaki aljában legsűrűbben ott tömörült
össze a népesség, a hol a kőszéntelepek vannak ; ott Zwickau és
Chemnitz az iparos városok központjai. Zwickau a Műidénél fek
szik, újabb gyors felvirágzását egészen a kőszénbányáknak köszön
heti, most már több mint 39,000 lakosa van, s környékén néhány
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népes faluban szintén leginkább bányamunkások laknak. Chemnitz
Szászország egyik legiparosabb városa, melyben különösen a szövő
ipar és a gépgyártás virágzik, lakosainak száma 111,000. A két
város között sok más iparos város és falu van, melyekben különösen
a harisnyaszövés terjedt el ; Zwickautól E-ra és Ny-ra még népe
sebb városok vannak, melyekben főleg a posztógyártás honosúlt
meg; köztük legnépesebbek: Glauchau (21,600 lak.); Werdau
(14,700 lak.) ; Crimnitzschau (19,700 lak.) ; Meerane (22,000 lak.).
Odább E-ra a termékeny löszterűleten a lakosok inkább mezei
gazdasággal foglalkoznak, de a népesség oly sűrű, hogy ott is egy
része az iparra adta magát. A helységek többnyire nyájasak
és vagyonosak; ilyenek: Döbeln, Laisnig, Frangenberg,
Rochlitz, Limbach, Grimma, Würzen, Oschatz, melyeknek egyenkint
8000—12,000 lakosuk van. A Szász-Thüringiai öbölben, melyben a
közlekedési vonalok E-ról, D-ről, Ny-ról és K-ről találkoznak, Altenburg és Zeitz meg Lipcse virágoztak fel; Altenburg a Szász-Altenburgi
herczegség nyájas fővárosa (29,300 lak.) ; várkastélya egy a lapályból kiemelkedő sziklafokon épült. Zeitz (19,800 lak.) Poroszország
hoz tartozik, határában barnaszén-bányák vannak. Lipcse nagy
vasúti központ, a Szász királyság fő kereskedő városa, melynek
városai már a X I I . század óta híresek ; 1409-ben tudományegye
teme keletkezett. A város sok viszontagságot szenvedett, de lako
sainak életrevalósága sohasem csökkent. Az újabb időben különösen
a könyvnyomtatás és könyvkereskedés vett roppant lendületet,
e tekintetben Lipcse nemcsak Németországban, hanem egész Euró
pában az első helyet foglalja el. A belváros kicsiny, régies házakból
áll, köröskörűi az új városrészek terjednek el, melyekhez népes fal
vak mint elővárosok csatlakoznak ; a gyárak és nyomtató intézetek
többnyire ezekben vannak. Magának Lipcsének 170,000 lakosa van,
de a város közvetlen szomszédságában fekvő falvak szintén nagyon
népesek, Reudnitz-nék 19,000, Vollcmarsdorf-nak 12,700, Lindenau-nak 15,400, Gohlis-Tiak 13,000 lakosa van.
Szászország keleti vidékein az Elbe völgye s a Lausitzi öböl
van legsűrűbben népesítve. Lausitzban különösen a szövőipar fejlő
dött ki, még pedig mint házi-ipar. Az ottani vidékeken az első német
város Meissen volt, ott az Elbe völgye összeszorul s a bal oldalán
emelkedő magaslaton épült 928-ban a vár, mely az őrgrófok és püs
pök székhelye volt. Onnan terjeszkedett lassankint a németség és
kereszténység a szláv területen. Mostanában Meissen nyájas csinos
város (15,400 lak.), a porczellángyártásról nevezetes; környéke
14*
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nagyon kies, szép szőlőhegyekkel. Odább E-ra Riesa kis város esik,
hol több vasút találkozik, melyek ott az Elbén átkelnek. DK-re
a völgy egyik szép tágulatában az ország fővárosa Drezda terűi el ;
ez legelőször 1216-ban említtetik, a meisseni őrgrófoknak már
1270 óta gyakran székhelyéül szolgált, de a tartománynak állandó
fővárosává csak 1485-ben lett. A herczegek különösen a múlt szá
zad első felében sokat tettek a város gyarapítására és szépítésére ;
a belváros számos magánháza és középülete abból az időből való,
így az úgynevezett »Zwinger«, mely egy be nem fejezett várkastély
előudvara lett volna, továbbá a két díszes egyház, az egyik az evan
gélikusoké (Frauenkirche), a másik a katholikusoké ; a színház,
képtár és más díszes középületek az újabb időben épültek. A város
nagyobb része, az óváros, az Elbe bal oldalán, kisebbik része a jobb
oldalán terjed el, a két városrészt szép kőhíd kapcsolja össze.
A kerítőfalakat már 1817 —1826-ban lebontották, csak az Elbe
déli partján hagytak meg egy hatalmas falrészletet, ez az úgyneve
zett »Brühische Terrasse«, melyen kávéházak és egyéb mulatóhe
lyek vannak ; onnan szép kilátás esik az Elbére és a városra. Az
ó-városban szűk, de egyenes és tisztán tartott utczák vannak, az
újabb időben, kivált a város déli oldalán sok villaszerű lakóház
keletkezett, mindegyik előtt csinos kert van. Általában Drezda igen
nyájas és csinos város ; ipar és kereskedés tekintetében nem verse
nyezhet Lipcsével, de kellemes volta, gazdag gyűjteményei és szép
környéke miatt sok idegen látogatja. A várostól EK-re az Elbe
jobb oldalát szép szőlőhegyek kisérik; D-re és Ny-ra termékeny
mezőségek vannak, melyeket mélyen bevágódott keskeny völgyek
szeldelnek, DNy. felé pedig a Szász-Svájcz ábrándos sziklatömegei
tornyosulnak. Drezda jelentős vasúti csomópont, forgalma tehát
élénk, ipara sem jelentéktelen, ezt a közeli barnaszén-bányák moz
dítják elő, melyek Plauen városka közelében vannak. A város lako
sainak száma 245,000 ; a szomszédos helységek is népesek.
Pirna távolabb esik, a drezdai medencze elején, hol az Elbe
a homokhegységet elhagyja, csinos város, Sonnenstein vár aljában
terjed el (11,800 lak.). A Szász-Svájcz keskeny völgyeleteiben nincsen
népes város, a sziklahegyeket koszorúzó várak közül legnevezete
sebb Königstein, aljában hasonnevű kis városka van. Lausitznak
főhelye Bautzen, régi város, sok gyárral, különösen fonógyárral
(19,000 lak.) ; az éjszaki vidékeken még Kamenz és Grossenhain
említendők ; az ország legdélkeletibb csücskében pedig Zittau a leg
népesebb város (23,200 lak.).
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Görlitz már porosz Sziléziához tartozik, vasúti csomópont,
újabb időben nagyon gyarapodott, most már 56,000 lakosa van.
A Szudéták sziléziai oldalán szintén a szövőipar fejlődött ki,
a helységek számosak, de jelentős város kevés van, a falvak a völ
gyek mentén nagyon hosszan terjednek el. Hirschberg a Bober mel
lett, a vászonipar központja (15,600 lak.). Odább K-re az Óriási
hegység és Eulengebirg között, a hol szénbányák és több átjáró van
Csehországba, számos kis várost találunk; ilyenek
Landshut;
a népesebb Waldenburg (J3,000 lak.); továbbá Gottesberg, Salz
brunn, mely fürdőhely is, Neurode, melynek közelében Görbersdorf
fürdőhely van; azután Glatz (13,400 lak.), mely hajdan jelentős
erősség volt ; végre Landeck és Reinerz porosz Szilézia leglátoga
tottabb fürdőhelyei. A hegység tövében még több város sorakozik :
Lauban a Queisz-nél (11,300 lak.); Bunzlau (11,500 lak.), hol
a cserépipar virágzik; Jauer (11,200 lak.) egykor sziléziai herczeg
ség főhelye, Liegnitz, mely valamennyi között legnépesebb (43,400
lak,), élénk iparral és kereskedéssel. Ott, hol a folyók a hegységet
elhagyják, mindenütt többé-kevésbbé jelentős város van : Striegaut
Freiburg, Schweidnitz, mely egykor herczegség főhelye s a múlt
században nagy erősség volt, most 23,700 lakost számlál. Neisze
szintén meg van erősítve, sok viszontagságot szenvedett, most las
san gyarapodik (20,700 lak.). Schweidnitztől DK-re népes falvak
vannak, melyeknek lakosai leginkább iparral foglalkoznak. Neissétől DK-re Strehlen, Neustadt, Leobschütz és Felsö-Glogau is iparos
városok, köztük Neustadt (16,100 lak.) a legnépesebb.
Az Odera völgyében Ratihor jelentős város (19,400 lak.), haj
dan egy herczegség főhelye volt; alább Koséi következik, ez kis
város, azelőtt meg volt erősítve. Oppeln (15,800 lak.) sokkal jelen
tősebb, az Odera jobb partján fekszik, hajdan szintén egy herczegség| főhelye volt. Brieg népesebb (18,900 lak.), Ohlau kis város.
Mindezeket a városokat nagyon túlszárnyalta Boroszló, mely a Szi
léziai öböl éjszaki szélén fekszik, már 1000 táján jelentős város volt,
midőn Szilézia Lengyelországtól elszakadt, a herczegségnek fővá
rosává és püspöki székhelylyé lett. 1241-ben a mongoloktól feldúlatott, de hamar ismét fölépült s leginkább német jövevényekkel
népesült. Sok kiváltságban részesülvén, mindinkább gyarapodott és
élénk forgalomnak központjává lett. Most is Boroszló nagy keres
kedő város, egyszersmind különböző iparágak virágoznak benne.
Mint Poroszország egyik legnépesebb, legiparosabb és leggazda
gabb tartományának, Sziléziának, fővárosa mindenféle hatóságok-

nak és tudományegyetemnek is székhelye. Az egyetem 1811-ben
Odera melletti Frankfurtból tétetett át Boroszlóba. Az óváros,
melyben több csatorna van, régies külsejű és egészségtelen, az új
városrészek ellenben igen nyájasak. A népesség száma 300,000
lélekre rúg, köztük 10°/ zsidó.
Bendkivűl nagy lendületet vettek a legújabb időben a felső
sziléziai bányavidék helységei ; azelőtt ott szegény lengyel földmívelő nép lakott vala, a német betelepülők tárták fel az ottani gazdag
érez- és kőszén-telepeket. Néhol egy és ugyanabban az aknában
ólom-, czink- és vasérczeket s nagyobb mélységben kőszenet talál
tak. 1883-ban az alig több mint 500 • kilóm, területen 11.9 millió
tonna kőszenet, 740,000 tonna vasérczet, 580,000 tonna czinkérczet
és 23,000 tonna ólomérczet aknáztak ki. Azokból az érczekből a
kohászat által nyertek némi ezüstön kivűl : 400,000 tonna nyers
vasat, 70,000 tonna czinket, 18,000 tonna ólmot. A felső-sziléziai
bányavidék központja most Königshütte, melynek 1869-ben még
csak 4500 lakosa volt, most pedig több mint 32,000 lakosa van.
Beuthen régi bányaváros, némileg háttérbe szorult, 26,500 lakosa
van. Tarnovitz-ot és Gleivitz-et is túlszárnyalták a kőszénvidéken
keletkezett újabb helységek: Záborze falu (12,500 lak.), Zábrze
város (8900 lak.), Kattowitz (14,300 lak.), Myslowitz (8000 lak.),
Laurahütte (9600 lak.) és NiJcolai is ; ellenben a bányavidéken
kivűl eső Plesz, BybniTc és Kreuzburg pangó városkák.
0

VII.
A német alföld ; a Visztula, Odera, Elbe, Weser alsó vidékei, az Éjszaki és
Keleti tengerek partvidékei.

A Kárpátok éjszaki előfokozatainak és az Alpoktól E-ra eső
középhegységeknek széles öve Európa derekán keresztül egészben
véve DK-ről ENy-ra vonul ; Minden város mellett, a Weser völgyé
nél, legéjszakibb pontját éri el, onnan DNy-ra kanyarodik tovább.
A Keleti tenger déli partja általában EK-ről DNy-ra vonul, ezt az
irányt, a Jüt félszigeten túl, az Éjszaki tenger déli partja is követi.
A két tenger partjától D-re a német középhegységek övéig nagy
alföld terjed el ; mely Németországból Ny-ra Hollandiába s onnan
D. felé, mindinkább megkeskenyedve, Belgiomba és Francziaországba is átnyúlik. K. felé pedig Oroszország roppant nagy alföld
jével olvad össze. Németország éjszaki vidékeit tehát nyílt alföld
foglalja el, mely kisebb-nagyobb öbölszerű lapályokkal a közép-
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hegységek övébe is benyúlik, éjszaki szélét pedig több helyen ten
geröblök és parti tengercsék szakasztják meg ; szélessége azért
nagyon változik, 150—450 kilóm., általában véve Keleten legna
gyobb, a "Weser mellékein pedig legkisebb ; hossza kelet-nyugati
irányban több mint 1000 kilóm., egész kiterjedése 260,000 • kilóm.
E nagy éjszaki német alföld fölszíne egészen lapályos, vagy
csak gyengén hullámzatos ; legnagyobb emelkedése a 331 m. magas
Thurmberg Danczka mellett, de az is csak szelíden felduzzadó púp.
A szem hiában keres nyugvó pontot, az alacsony dombok és lapos
völgyek csak ott mutatnak némi változatosságot és tájképi szépsé
get, a hol egy-egy keskeny és hosszan elnyúló tó tükre, vagy tóvá
kiszélesedő folyó csillámlik.
Nagy kiterjedésű zöldelő lápok száraz homokhátakkal válta
koznak, melyeken csak barnazöld hangák és egyes fenyők nőnek,
másutt a homokterűleteken jókora erdők vannak, ismét másutt mez
telen homokbuczkák fehérlenek. Nagy területeket a szántóföldek is
elfoglalnak, de ezek sem csökkentik az egyhangúságot, általában
ritka az oly vidék, a melyen szántók, erdők és kaszálók vegyesen
váltakoznának ; rendesen külön-külön fordulnak elő itt a lápok, ott
a hangás puszták, itt a mezőségek, ott az erdők. A tavak, völgyek,
dombhullámok és lápok nincsenek össze-vissza keverve, hanem
övszeruleg váltakoznak. A Keleti tenger partvidéke többnyire
egyenletesen emelkedik magasabbra és magasabbra oly földháttá,
melynek átlagos magassága 100 m., s mely a Jüt félszigettől majd
nem szakadatlanul keleti Porosz tartományig terjed. E földhátat
számos tómedencze ékesíti, azért Balti tavas földhátnalc nevezik.
Ez D. felé épen oly szelíden ereszkedik alá alacsonyabb vidékre,
melyet számos nagy völgy szeldel, s mely K. felé széles övet képez,
Ny. felé megkeskenyűl s utoljára az Elbe völgyébe szorul össze.
E völgyes övtől D-re megint hosszan elnyúló dombok és kis fönsíkok
vannak, melyek Keleten az alföld széléig érnek s ott a Sziléziai és
Szász-Thüringiai öblöket elzárják. Nyugaton a száraz dombhátokon
kivűl a lápok foglalnak el nagy terűletet. Ezek szerint a német
alföld egyes földövekre szakad, melyek a Keleti tenger partjával
egészben véve egyközűek, az Éjszaki tenger partja pedig rézsút
irányban szegi azokat.
Az Éjszaki tengerből a Skager-BaTc és Kattegat s azután a
dán szigetek között nyiló tengerágak : a Szund, Nagy- és Kis-Belt
vezetnek a Keleti tengerbe; a két tengert az Eider-csatorna is
összekapcsolja. A Keleti vagy Balt tenger nyugati partja Kolding-

tói, a Kis-Belt legkeskenyebb pontja felől D-re vonul, mindenütt
magas és többnyire erdős dombok emelkednek, melyek között mélyen
benyúló öblök nyílnak ; itt fördeknek nevezik. Ezeknek belső végén
Schleswigben tengeri városkák fekszenek : Hadersleben, Apenrade.
Flensburg. Az utóbbi város tág öblét Sundevitt félszigetke zárja el
s ezzel átellenben Alsen szigetke nyúlik el hosszan. Azután Angeln
félkerek félsziget következik, melynek déli oldalán a Schlei folyócska
nyúlik be ; odább D-re az EckernfÖrdei és Kiéli öblök nyílnak ; az
utóbbi a Keleti tenger német partvidékén a legszebb és legmélyebb
öböl, a legnagyobb hadi hajók is bemehetnek, azért azt a német
hadi tengerészet főállomásává tették és nagyon megerősítették.
A Kiéli és Lübecki öblök között Wagrien félsziget terjed el előtte
Fehmarn szigetke fekszik. A Lubekai vagy Neustaedti öbölnek
tölcséralakja van, beléje ömlik a Trave folyócska s e mellett fekszik
20 km. távolságra a tengertől Lubeka (Lübeck) városa.
5

A Lubekai öböltől a partvonal a Rügen szigetén levő Arkona
hegyfokig EK-re húzódik. E szakaszában a part alacsony s K. felé
már a keskeny partszegélyek és parti tavak mutatkoznak. A Mecklenburgi partvidéken csak két nagyocska kikötőhely van, Wismar
és Rostock ; Stralsund a keskeny tengerág mellett terjed el, mely
Rügen szigetét a száraztól elválasztja. A szigetnek partjai felette
szaggatottak, mély öblök nyúlnak be oldalaiba. Keleti partja ma
gas, krétafóle kőzetből áll, fehér sziklafalainak tetején szép bükkerdő díszlik. Legkeletibb hegyfoka a Stubenkammer (133. m.),
éjszaki oldalán az Arkona fok (55 m.) emelkedik.
A szaggatott partú Rügen szigettől Ny-ra azok a sajátságos
parti tavak kezdődnek, melyeket keskeny földszegélyek a nyílt ten
gertől elválasztanak; a németek »haff«-oknak nevezik; ezek a
franczia »étang«-oknak és az olasz »laguna«-knak hasonmásai.
A Greifswaldi öböltől D K re a Kis- és Nagy-Haff terjed el, melye
ket két kis sziget, Usedom és Wollin, választ el a tengertől. Azok
az Odera folyónak torkolati medenczéi, belőlük három szoroson
lehet a tengerbe hajózni, a Peene nyugaton van, a két sziget között
a Swine, Wollin keleti oldalán pedig a Diewenow szoros nyílik.
A régi időben az utóbbi volt a fő hajózási út s mellette feküdt
Julin vend kereskedő város, melyet a X I . században a dánok pusz
títottak el. Most az említett tengerág el van zátonyosodva, s a köz
lekedés leginkább a Swinén történik, mely mellett Swinemündc
fekszik Usedom szigeten ; mint Stettin előkikötője meg van erősítve.
Stettin a tengerparttól 60 km. távolságra befelé esik, Mind Usedom,

mind Wollin partjai erdősek, tengeri fürdökűl kínálkoznak, amazon
Heringsdorf, emezen Misdroy a főhelyek.
A Pommerániai öböl déli partja a Swinemündétől egészen
Rixhößig
majdnem egyenesen EK-re vonul, csak csekély ki- és
behajlásokat mutat, mindenütt alacsony, sok helyen földszegélyek
és apró parti tavak vannak, de alkalmas kikötők nincsenek. Bixhöftnél a Danczkai öböl kezdődik, mely félkör alakjában nyomul
be a szárazba s Keleten a Brüster-Ort nevű földnyelvvel végződik.
Nyugati oldalán egy hosszú, keskeny, homokos földszegély 40 km.
hosszában nyúlik ki a tengerbe, Hela félszigetnek nevezik, a keleti
oldalon pedig egy még hosszabb buczkaszegély, az úgynevezett
Frische-Nehrung
a Frisch-Haff-ot zárja el a nyílt tengertől. Ez
már nagyon elzátonyosodott s édesvizű parti tó, azért fris, azaz
édesvizű haffnak nevezik. Hajdan a földszegély folytonos és erdős
volt, de lapos alacsony partja -nem kinálkozott kikötővel, azért a
Visztula deltájának nyugati ágához közel fekvő ősrégi Danczka
(Danzig) városban központosult az egész forgalom. Az említett
földszegélyen idő folytán kiirtották az erdőt, mely a homokbuczkákat megkötötte vala, a szél tehát felkavarta a homokot és nemcsak
a belső tengercse betemetéséhez hozzájárult, hanem a földszegélyt
is szétszakasztotta. Ekként a Bregel torkolatánál épült Königsberg
is kijárást nyert a nyílt tengerbe. A szakadások több helyen tör
téntek, Danczka kereskedési féltékenységből hol az egyik, hol a
másik nyílást be is tömte, de azért Königsberg hajózását meg nem
gátolhatta, A mostani nyílás Pillau-nél van, 1510-ben támadt.
Brüster-Ort a Danczkai öböl keleti s a Frisch-Haff éjszaki
oldalán elterjedő Samland félszigetnek éjszaknyugati csúcsa. A
nevezett félszigetnek magas meredek partja laza földrétegekből
áll, azért a tenger könnyen alámossa, rétegeiben csekély barnaszén
telep alatt a becses borostyánkő fordul elő. Ezt már az ókor ismerte
és kereste. Két nagy kereskedelmi úton szállították a Földközi ten
ger mellékeire, egyik út Szilézián és Morvaországon át a Dunához
s onnan az Alpok keleti ágazatain át az Adriai tengerhez, a másik
pedig a Visztula és Dnyeszter mentén a Fekete tengerhez vitt.
Mostanában a borostyánt részint a Kur-Haff-ban és a nyílt tenger
ben kotrás által, részint a szárazon bányákban szedik.
A Kur-Haff még nagyobb, de sekélyebb tengercse, mint a
Frisch-Haff, 90 km. hosszú földszegélyét nagy homokbuczkák borít
ják, szintén csak egy nyílása van Memel-né\.
A tengeri partvidéktől D-re elterjedő német alföld általán

véve diluviumi képződményekkel, agyag-, márga-, homok- és kavics
rétegekkel van borítva, melyeknek vastagsága nagyon különböző,
az altalaj egyenetlenségeit mint redős palást fedik. Helyenként a
felső takaró alól az altalaj szilárdabb kőzetéi, mint szigetek, bukannak ki, s e kibúvásoknak az illető vidékeken nagy jelentősógök van,
mivel értékes ásványokat, nevezetesen meszet és gipszet szolgáltat
nak. A gipsz-tömegek több helyen konyhasó-telepeket zárnak ma
gokban, így Lüneburg közelében az Ilmenau mellett egy gipsz-hegy
aljában bő sósforrás bugyog, mely már Nagy Károly ideje óta
ismeretes. Stade városnál az Elbe mellett a gipsztelepen 1871-ben
fedeztek fel egy gazdag sósforrást. Berlintől D-re Sperenberg mel
lett a gipszhegyben fúrás által hatalmas kősó-telepet találtak, vas
tagságát még keresztül nem fúrhatták, jóllehet már 1272 m. mély
ségig jutottak. Berlintől K-re JRüdersberg mellett nagy mészkő
tömeg van, melynek nagy hasznát veszi a nevezett főváros. Más
vidékeken, pl. Magdeburg és Odera melletti Frankfurt környékein
barnaszén-telepek vannak.
Ámde a német alföld felszínén és diluviumi rétegeiben messze
vidékről oda került idegen sziklatuskókat, úgynevezett jövevény köve
ket is találnak. Ezek gnájsz és gránit töredékek, melyek csak a jég
hátán, és pedig Skandináviából meg Finnországból kerülhettek oda.
A tengerparttól befelé a középhegységek övéig fordulnak elő, hol
szórványosan, hol nagyobb tömegekben. Nagyságuk felette külön
böző, vannak oly aprók, mint a borsó vagy lencse s vannak akkora
tuskók, hogy átmérőjük 2 — 3, sőt 6 — 7 m. Ezeket az idegenszerű
csodálatos köveket már az őskorban használták a sírokon és szent
helyeken oltárok gyanánt, a középkorban templomok, tornyok és
kerítőfalak építésénél alkalmazták, most az utak kavicsolására, az
utczák burkolására fordítják. Sőt művészeti czélokra is használják.
Berlinben a múzeum előtti kertben egy nagy csésze van felállítva,
ezt jövevény gnájsz-tömegből faragták. Lützen helység mellett
Gusztáv Adolf svéd király emlékszobra áll, ezt szintén a német
alföldön talált gránit-tömegből készítették.
Hogy a jeges korszakban az egész német alföldet jéghátak és
nagy jégárak borították, azt nemcsak a jövevénykövek előfordulásá
ból, hanem a nagy völgyelésekből is következtetnünk kell, melyeket
a mostani folyók ki nem moshattak. De magoknak a diluviumi réte
geknek települése is azt bizonyítja; ugyanis a finom homok, az
agyag és vékonylevelű márga kavicscsal és jókora hömpölyökkel
váltakoznak.
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Altalán véve az alföld D-ről E-ra, vagyis inkább DK-ről
ENy-ra lejtősödik, a déli hegységekben eredő folyók egész szélessé
gében futják keresztül, völgyeik többé-kevésbbé egyközűek egymás
sal. De nemcsak a völgyek és ágazataik, hanem a föld felszínének
különböző alkotása és domborzata is változatossá teszik az alföldet.
A tenger partja mentében sok helyen jókora lapályok vannak,
melyek a folyók és tenger feliszapolásából keletkeztek, s melyeknek
iszaptalaja nagyon termékeny. Ezeket az alacsony fekvésű iszap
terűleteket »marsch«-oknak nevezik. Tőlük nagyon különböznek az
úgynevezett dünák, azaz dombsorok, melyek a tenger hullámjai
által kihányt és a széltől felhalmazott homokbuczkák. Ezek rende
sen a tengerpartot szegélyezik, néhol szakadozott, néhol szakadat
lan sorban, magasságuk 3 és 17, ső 30 és 50 méter között változik.
Gyakran több buczkavonal egymás mögött sorakozik, s haránt- és
hosszanti völgyek nyílnak közöttük, a tenger felé eső oldaluk rende
sen sokkal meredekebb mint az ellenkező oldal. Fejéres szinű sivár
homokból állanak, a hullámcsapások és széllökések építik és rom
bolják, majd kijebb, majd beljebb tolják ; az említett földszegélyek
a parti tavak és tenger között ily homokbuczkákból állanak. Ha a
természet vagy az emberi gondoskodás alkalmas növények ültetésé
vel meg nem köti a laza homokot, akkor ez a szél szárnyain beljebb
és beljebb nyomul s egész helységeket is eltemet.
Néhol a tengertől messze befelé is vannak nagy homokterűle
tek. A homoktalajt éjszaki Németországban »geest«-nek nevezik.
A homokkal rendesen több-kevesebb agyag van keverve, oly vidé
ken, a hol a homok halmokat és buczkákat képez, mint pl. Lüne
burg környékén, ott az eső vize kimossa az agyagot s a völgyelé
sekben rakja le. Ezek azután nagyon termékenyek, míg a magasla
tok egészen kopárak vagy csak silány fenyvessel és barna hangák
kal vannak fedve. Lapályos vidéken az agyagrészeket ki nem lúgozza
a víz, s ott a homoktalaj is mívelhető, azonban rozsnál egyebet alig
terem.
A száraz homokterűletek gyakran vizenyős vidékekkel válta
koznak. A hol a víznek nincsen kellő lefolyása, ott al-, vagy fellápok
támadnak. Állapok a víz felszíne alatt korhadó növények felhalmazódása által keletkeznek, lassankint növekedvén egész medenczéket
kitöltenek s így kisebb-nagyobb tavakat is betemetnek. Sok helyen
vannak ekként egészen vagy részben betemetett tavak, az úgyneve
zett »Steinhuder Meer« Hannoverától ENy-ra a Leine nyugati
oldalán szintén már félig-meddig be van temetve az álláp által.

— A fellápok leginkább holmi hanga-növények korhadozó marad
ványaiból képződnek, melyek a csapadék vizét át nem eresztik s vele
keveredve kásaforma gyurmát képeznek ; az ingoványból egyes
hantok, zsombékok dudorodnak ki, mint szigetkék (Bülte). Efféle
fellápok Bréma környékén, Oldenburgban, a Fries tartományban,
Hollandiában nagy terűleteket foglalnak el. Az Ems keleti oldalán
a Meppeni, nyugati oldalán a Bourtangi láp van, amaz 1500, emez
3000 • kmt. foglal el. Sokáig semmit sem termeszthettek az ily
lápos területen, csak a tőzeget használták tüzelőszerűi; utóbb
Németországban a lápok száraz felszínét meggyújtották, az nagy
és a magasságban messzire terjedő füsttel lassan égett hamuvá,
a hamurétegen tönkölyt termesztenek. De legfeljebb csak 8 éven át
terem rajta valami, azután 30 évig ugarnak kell hagyni. Hollandiá
ban csatornát építenek, melyen lassankint egészen lecsapolják
a lápot s a tőzeget fenékig kivágják, az altalaj gyakran nagyon ter
mékeny. Ezt a példát a múlt század végén Németországban is
kezdték utánozni. Az ekként eltávolított lápok helyén (fehnen)
vagyonos községek támadtak ; ilyen Papenburg város.
Tehát a talaj minősége szerint a mívelés módja s a növényzet
is különböző. De domborzati tekintetben sem nagyon egyhangú
a germán alföld. Nyugati kisebbik része, melyet a Weser, Ems,
alsó Rajna]és Scheide völgyei barázdálnak, általában mélyebben fek
szik, sőt egyes vidékei a tenger színe alá sülyednek, éghajlatában
pedig a tenger befolyása igenis érezhető. Az alföld keleti nagyobbik
részében, melyen az Elbe, Odera és Visztula völgyei vonulnak
keresztül, D-ről E-ra menve három övet különböztethetünk meg :
a déli és éjszaki duzzadási s a középső mélyedési övet. Sajátságos
a váltakozó irány, melyben a folyók a három övet szegik, a déli
magaslatok övéből kikerülvén, egy darabig a középső mélyedési
medenczéket nyugati irányban követik, azután hirtelen megváltoz
tatva irányukat az éjszaki földhátakon törnek keresztül, hogy a ten
gert elérjék. Mintha időjártában medrök alsó szakaszát egymással
kicserélték, s mintha a bal szomszéd jobb szomszédját hajdani med
réből kiszorította s azt IL felé terelte volna. Ennek következtében
több baloldali mellékfolyó önállóvá lett, a főfolyók jelentősebb mel
lékvizei pedig mind jobboldaliak. A vízi közlekedésre nézve nagyon
kedvező körülmény az, hogy a főfolyók alföldi folyásuk közepe táján,
a nyugati hajlatuknál, a kelet-nyugati irányban terjedő mélyedések
mentében, csatornák által egymással összekapcsolhatók.
A déli duzzadási öv, melynek nincs közös neve, a Volhiniai
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fönsíknak nyugati folytatása, DK-ről ÉNy-ra vonul s Ny. felé mind
szélessége mind magassága fogyton fogy. Legkeletibb szakasza
a Lengyel foldhat, melyet a Kárpátok előfokozataitól a Visztula
völgye, a Krakói a Szánmelléki lapályok, s a Volhiniai fönsíktól
a. Visztulának a Szán torkolatától Ivangórodig terjedő szakasza
választják el. Legnagyobb és legmagasabb része Lengyelországban
terjed el, összes kiterjedése vagy 50,000 • km. Legnagyobb tömege
a Lisza-Oora, mely mint valóságos kis hegység emelkedik a kör
nyező térségek fölé Szandomir és Kielcze között. Legmagasabb
pontja a Sz.-Kereszthegy (611 m.). Tetemes magaslatok a Nida
völgye nyugati oldalán, a Püicza forrásvidékén is vannak, de ott
a gömbölyded kúpokat már homok takarja, míg a Lisza-Gora szi
lárdabb kőzetekből áll. E dombos vidéken a Várta ered, mely
zegzugos folyással ÉNyÉ-nak tart. Völgyének felső szakaszától
Ny-ra a Lengyel fönsík délnyugati szárnya terjed el az Odera
lapályáig, az a Tarnovitzi vagy Felsö-Sziléziai foldhat, melynek
magassága vagy 300 m., s melynek rétegeiben, mint láttuk, oly gaz
dag érez- és kőszéntelepek vannak.
A Várta forrásvidékéről a Tarnovitzi fönsíkok egy ága
ÉNy-ra vonul, csakhamar lapos dombokra oszlik fel, de Boroszló
éjszaki oldalán Trebnitz környékén megint magasabb tömeget
képez, Katzen-Gebirg-nek (Macska-hegységnek) nevezik, legmaga
sabb kúpja 310 m. A fönsíknak egy más keskenyebb ága a Klodnitz és Malapane völgyei között Ny-ra az Odera felé vonul, legma
gasabb kúpja az Annaberg 430 m.
A fönsík ezen nyugati nyúlványai az Odera közép-sziléziai
medenczéjét, melyben Boroszló fekszik, az alsó-sziléziai lapályoktól
választja el, melyeknek közepén Glogau van. Az Odera ugyan már
Batibortól kezdve hajózható, de medre nagyon el van zátonyosodva
s tavaszi áradásai gyakran nagy pusztításokat mívelnek. Glogau
a folyó bal oldalán fekszik, közelében jobbfelől az Oderába a Bartsch
ömlik, melynek völgye mocsáros, éjszaki oldalán még alacsony
dombhátak vannak, melyek É. felé az Obra mocsáros mélyedéséig
terjednek. Az Odera bal oldalán a Lausitzi hegyvidék nyúlványai
terjednek el a Bóber és görlitzi Neisse völgyeit kisérve. A legéjszakibb dombhátak Grünberg-nél az Oderáig érnek, s e dombokon még
meglehetős bor terem ; ez a szőlőmívelésnek legéjszakibb pontja, az
É. Sz. 52 / ° alatt.
A Spree Bautzentől egyenest É-nak tartva az alacsony domb
hátakon Spremberg és Kottbus között tör keresztül ; völgyétől
1
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Ny-ra új földduzzadás van, mely DK-ről ÉNy-ra hosszan terjed el.
Flaeming-nek nevezik. Ez mint száraz terméketlen földhát a FeketeElster völgye felől ENy-ra vonulván, az Elbe keleti oldalát szegélyzi s Magdeburgtól DK-re szakad meg; legmagasabb kúpjai
alig érik el a 200 m.
A Flaemingtől D-re & Szász síkság terjed el, az Elbe kanyar
gós völgyének két oldalán. E síksághoz DNy. felől a Lipcsei öböl
csatlakozik, melyen a Mulde kígyózik el. Az Elbe a Fekete-Elster
torkolatától kezdve a Mulde torkolatán túlig Ny. felé kanyarodik,
Schönebeck-Tiél ismét E-ra fordul, partjain még csak Magdehirg-nál
mutatkoznak szilárdabb kőzetek.
Az Elbe nyugati oldalán már csak egyes buczkasorok és
csoportok vannak, melyek a Lüneburgi pusztát képezik. A vízvá
lasztó magassága csak 100 m., a legmagasabb dombok a 150
m. alig érik el. A homokos földhát éjszaknyugati határát a Buttehude felől DNy-ra Verden felé az Allerhez húzott vonal jelöli meg.
Ezentúl az alacsony iszapvidékek következnek.
A z éjszaki duzzadási övet folytonos, csak a völgyektől átszelt
földhátak és fönsíkok képezik, melyek a Keleti vagy Balt tenger
partvidékeit szegélyezik, s melyeket azért Balt földhátnak neveznek.
A z Ny-ra menve szintén fogy, mind magasságban, mind szélesség
ben. Legkeletibb szakasza, melyet a Niémen vagyis Memel völgye
az orosz földhátaktól választ el, EK-ről DNy-ra terjed, Porosz
tartomány nagy részét foglalja el és igen sok tómedencze van rajta
elszórva, azért Porosz tavas földhátnak nevezik. Ez minden oldalra
szelíden lejtősödő, egyhangú fönsík, melyet számos völgy szeldel;
némely völgyei, különösen pedig a magaslatokkal övezett tómedenczék szép és változatos tájképeket mutatnak. Legmagasabb púpjai
a tengerparttól befelé vagy 100 km. távolságra esnek, némelyek
a 300 m. is meghaladják. Ilyen magaslatok Goldaptól DK-re és
a Drevenz mellett Osterodetól D-re vannak. A legnagyobb tavak
vize a Pregel medrében foly le, egyik ága a Spirding és Mauer
tavakból foly ki, ez az Angerap ; vele Insterburgnál a Pissa és
Jnster egyesülnek ; az e folyók egyesüléséből támadt Pregel Ny-ra
fordul és Königsbergnél a Frisch-Haffba ömlik, egy ágat E. felé
a Kur-Haffba is bocsát, melybe deltát képezve a Memel szakad.
E folyóval csatornák által is össze van kötve a Pregel, s azért ez,
noha rajta csak kis hajók járhatnak, jelentős vizi útul szolgál
Königsbergnek, melyet a nagy tengeri hajók is megközelíthetnek.
A Pregel leghosszabb mellékfolyója az Alle, mely Königsberg dél-
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köre alatt a nyugati tavakból foly ki s ENy-ra kanyarodik. Közelében a Tassarge ered szintén apró tavakból, E. felé kanyarodik.
Odább Ny-ra még több tó van, ezekből egy csatorna Elbing
városba s a Frisch-Haffba, a Drevenz folyócska pedig DNy-ra
a Visztula felé ömlik.
A Visztula a Varsói medenczéből ENy-ra folyván, a Drevenz
torkolatán alul Thorn városnál ér a fönsík párkányához s ezt
Brombergig kiséri, azután megváltoztatja eddigi irányát s a fönsíkon
halad keresztül, talán hajdani jégár medrét követve. E harántvölgye
8 km. széles, termékeny, de az árvizeknek kitett lapály; azért
a német vitézrend, mely az eredetileg szláv Porosz tartományt
a németek számára gyarmatosította, a folyótól K-re eső magaslato
kon építette a városokat, ezek : Thorn, Kulm (Chalmno), Graudenz
(Grudzin), Marienwerder. A folyó még el sem hagyta a fönsíkot,
midőn már szétágazik, kisebbik ága, a Nógat, jobbra kanyarodik
s a Frisch-Haffba ömlik. E mellett fekszik Marienburg egy az egész
partvidéki síkságon uralkodó magaslaton, 1 3 0 9 óta a német vitéz
rend főszékhelye volt. A főág Dirschau-nél éri a partvidéki lapályt
s újra szétoszlik, a nagyobbik ág Ny-ra fordulván, Danczka köze
lében szakad a tengerbe.
A Balt földhát második szakasza, a Pommerániai tavas fön
sík; a Visztula völgyétől Ny-ra az Oderáig terjed, általán véve
gyéren népesített zord és terméketlen homokterűlet, E. felé lassan
ereszkedve a partvidék lapályával olvad össze, D. felé a Várta és
Netze mélyedései felé magasabb párkánynyal hajlik alá. Legmaga
sabb emelkedései keleten vannak ; Danczkától DNy-ra a Thurmberg
3 3 1 m. Vízválasztó domborodása közelebb esik a tengerhez, mint
a déli széléhez, azért az éjszaki oldalán csak rövid parti folyók van
nak, ilyen a Stolpe és Persante. Legjelentősebb városai a déli szélén
vannak; déli párkánya Küstrin városig DNy-ra vonul, azután
ENy-ra kanyarodik ; ebben az irányban az Odera kiséri, nyugati
oldalán a mocsáros mélyedés (Oderbruch) van, melyet II. Frigyes
idejében csapoltak le s tettek mívelhetővé. Alább az Odera, úgy
mint a Visztula, hirtelen hajlattal EK-re fordul s áttör a fönsíkon ;
harántvölgye Stettin városig ér, hossza 8 0 km.
Az Odera völgyétől Ny-ra a Mecklenburgi tavas fönsík ter
jed el, ENyE-ra, Ny. felé mindinkább keskenyedve. Jóval alacso
nyabb, mint a Pommerániai fönsík, kivált éjszaki széle nagyon
szabálytalan, mert a parti alsík több helyen öbölszerűen a magas
latok közé nyomul. Legnagyobb magaslata 174 m., Uj-Branden-

burgtól KDK-re esik. Kisebb-nagyobb magaslatok a földhát számos
tavait is övezik, s ezek festői szép tájképeket nyújtanak.
A Mecklenburgi fönsík nyugati határát a Beknitz völgye
jelöli meg, mely D-re az Elbe völgyére nyílik. Ettől Ny-ra a Balt
magassági övnek utolsó szakasza következik, mely ENyra, majd E-ra
kanyarodván, Holstein és Schleswig tartományokból a Jüt félszigetre
is átvonul. Az említett két tartományban a keleti tengerpartig nyo
mul elő, Jütlandban pedig a félsziget közepe táján húzódik E-ra
a Limfjordig. Legmagasabb emelkedése Holsteinban a PlÖni tó
mellett van. (164 m.). Nyugati oldalán az alsík több helyen öbölszerûen nyomul beléje ; ilyen völgyelések azoky melyeket a Hamburgból Lubekába s az Altonából Kiéibe menő utak követnek. A z
Eider völgye majdnem egészen átszakasztja, s Rendsburgból kisebbszerű zsilipes csatorna már régóta visz Kiéibe. Most nagyobb csa
tornát építenek, melyen hadi hajók is fognak járhatni. — A földhát
keleti részét agyagréteg borítja, melyen buja vetések és szép bükkerdők díszlenek, Ny. felé tölgyerdővel fedett homokbuczkák vannak,
azután a felette termékeny iszapterűlet következik.
A leírt két duzzadási öv között középső medenczék, mint
alsíkok sorakoznak. Azok keleten a Varsói medenczével kezdődnek,
melyet az orosz földhátak két alacsony szárnya fog közbe; az
éjszaki szárny Ny-ra vonulván, a Porosz tavas fönsíkkal olvad össze,
a déli pedig DNy-ra kanyarodván, a Bug és Visztula között a Volhiniai földhát nyugati ágaival találkozik, ekként a Visztula középső
medenczéjét a Pripet mocsáros mélyedéseitől választja el. A Varsói
medencze keleti részén a Narev kanyarodik el EK-ről DNy-ra
s a Bug folyóba ömlik. Az utóbbi folyó Lembergtől K-re Volhinia
magaslatain ered, a Pripet alsíkjának nyugati szélén kanyarodván
tovább, az Orosz fönsíkon tör át, végre Ny-ra fordul s a Narevvel
egyesülvén, a Visztulába ömlik. Ez Ivangórodtól kezdve a Varsói
medenczét hasítja éjszaki, majd éjszaknyugati irányban, azután
mint már láttuk, egy darabig a Porosz földhát déli szélén halad
tovább, mígnem EK-re fordul. Hajdan abban a völgyelésben folyt,
melyet most a Brahe és Netze alsó szakaszai s a Visztulát és
Oderát összekapcsoló Brombergi csatorna követnek Ny. felé.
A Brahe a Pommerániai fönsíkról D. felé kanyarodik s Brombergnél K-re fordul, hogy a Visztulával egyesüljön ; a Netze ellenben
Gnesentől K-re a Poseni alacsony tavas fönsíkon ered, mely
a Visztula és Várta között terjed el, elsőben E. felé kanyarodik,
azután Ny-ra fordul s a Vártával egyesülve Küstrinnél az Oderába
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Ömlik. A Várta a Tarnovitzi földhátról nagy kanyarulatokkal É-nak
tart, Kolo közelében Ny-ra fordul, nemsokára eléri a porosz határt, a
hol a porosz határon D-ről E-ra kanyarodó Proszná-val egyesül, egy
darabig még Ny-ra foly, azután a Poseni fönsíkot éjszaki irányban
szeli át, végre megint Ny-ra kanyarodik s Landsberg előtt a Netzét
veszi föl. Kolo előtt egy csatorna K. felé menve a Vártát a Visztu
lával kapcsolj \ össze, más csatorna Posen várostól D-re szakad
ki belőle s félkör alakjában az Obra mocsáros vidékén halad végig.
A Odera két partját egészen Frankfurtig kisérik alacsony
dombok ; úgy látszik, hogy hajdan azon mélyedésben, melyet most
a Frigyes Vilmos csatorna követ, Ny-ra folyt s a Spree völgyében
haladt tovább. De most a Frankfurt melletti dombokon áttörve
a mocsáros vidéken fekvő Küstrinig E-ra foly s onnan ENy-ra for
dul. Mostani völgyétől Ny-ra Németország legnagyobb középső
medenczéje terjed el, ez a Havel medehczéje vagy Marki síkság,
melyet köröskörűi alacsony magaslatok szegélyeznek. A Havel a
Mecklenburgi tavas fönsíkról Potsdamig D. felé foly, azután Ny-ra
fordul, medrét már Spandautól kezdve számos tó kisóri, Branden
burgnál ENy-ra kanyarodik s ezt az irányát az Elbével való egye
süléséig megtartja. Spandaunál a bővebb vizű Spree ömlik beléje,
ez, mint láttuk, a Lausitzi hegyvidéken ered s E-ra foly, Kottbus
városon alul egészen sík, mocsáros és erdős vidéken sok ágra oszlik, végre egy mederbe gyűjtvén vizeit még egy darabig E-nak tart,
azután Ny-ra fordul s- Berlinen át ENyE-ra kanyarodván, a Havelbe ömlik. Jóllehet csak kis hajók járhatnak rajta, úgy mint a
Havelen, mégis jelentős vizi út, s a síkság közepe táján fekvő Ber
lin emelkedését a két folyó s a belőlük kiágazó csatornák is előmoz
dították. A Frigyes Vilmos csatornát, mely a Spreet az Oderával
kapcsolja össze, már megemlítettük. A medencze éjszaki oldalán a
Finow-csatorna a Havelt kapcsolja össze az Oderával ; végre ott
vannak még a Ruppini és Plaueni csatornák, a Plaueni csatorna
a Havelt az Elbével köti össze a legrövidebb úton, Brandenburg
tól K-re.
A középső alsíkok nyugati határát az Elbe jelöli meg; e
folyó Magdeburgtól lefelé a Havel torkolatáig EKE-ra, azután
ENy-ra kanyarodik, mindkét partja alacsony, jobb partja csak
Lauenburgnál kissé magasabb, de mindjárt e városon alul a part
vidéki iszapterűlet kezdődik, mely eleintén csak keskeny szalagot
képez, de utóbb, kivált a balparton, mindinkább kiszélesedik. Foly
tonosságát csak Harburgnál szakasztja meg a homok, mely ott
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egészen a folyóig ér ; sőt Kuthaven vidékén a homok a tengerpartig
terjed. A z Elbe már Hamburgnál nagyon széles s néhány szigetet
ölel, alább öbölszerűen mind jobban kiszélesedik ; a tenger dagálya
és apálya a folyón felfelé a torkolattól 150 km. távolságra, t. i.
Lauenburgig érezhető.
A germán alföld nyugati részének körülbelől csak fele tarto
zik politikai tekintetben Németországhoz, másik fele Hollandiában
és Belgiomban terjed el. Az Elbe völgyének alsó szakaszától Ny-ra
még csak a Lüneburgi puszta alacsony homokhátai domborodnak
ki a környező alsíkokból; e hangás puszta s a Harz éjszaki nyúl
ványai között teknőalakú mélyedés van, melyben az Aller ENy-ra
foly ; úgy látszik, hajdan az Elbe folyt az Aller medrében, mielőtt
a Magdeburg alatt levő dombsoron áttörvén, EK-re fordult volna.
A z Aller a Harz éjszaki oldaláról lefolyó vizekkel bővülvén, már
Celle várostól kezdve hajózható. Fő mellékvize a Leine, mely Han
novera városnál ENv-ra kanyarodván a »Steinhuder Meer«-hez
közeledik, de azután EK-re fordul s az Allerbe ömlik, mely Verden
városnál a Weserrel egyesül. A z utóbbi folyó Mindentől kezdve
E-nak tart, ezen szakaszában bal partja alacsony, jobb oldalát ma
gasabb homokhalmok kisérik. Az Aller torkolatától kezdve a
Hunte torkolatáig megint ENy-ra foly a Weser, jobb partját ott is
homokbuczkák szegélyezik, míg bal partját mesterséges töltések
védik. Bréma nagyobbára homokháton fekszik, azontúl mindkét
oldalon alacsony iszapvidók van. A tenger dagálya Brémáig érez
hető, azért odáig nagyocska hajók is járhatnak a Weseren, de a
nagy tengeri hajók Geestemündé-ben és Bremerhaven-ben köt
nek ki.
A z Oldenburg alsíkján keresztül vonuló Hunte nyugati olda
lán alig észrevehető a küszöb, mely a Weser és Ems vízkörnyékeit
elválasztja. A z Ems egészen alföldi folyó, ott ered, a hol a Teuto
burgi erdő az Egge hegységtől elválik, Bheine városig ENy-ra foly,
azután a Teutoburgi erdő végnyúlványát áttörvén, egyenest E-nak
tart, Meppen városnál a K-ről jövő Haase-t veszi föl, egészen Popenburgig homokbuczkák között hömpölyög, azután keleti Friesföld
termékeny iszapvidéke kezdődik. Leer és Emden már iszapterűleten
fekszenek.
A felső Ems bal oldalán az alsík mint tágas öböl messze
D-re terjed a Lippe völgyén túlig, ezt a Münsteri síkságot, vala
mint a Rajna lapályöblét, mely Bonn városig ér, már tárgyaltuk.
Most még az Éjszaki tenger partvidékére, különösen azon
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részére, mely az Ems és Elbe torkolatai között elterjed, kell egy
pillantást vetnünk. A Jüt félsziget homokos földháta, a magas
»geest« keleten dombos, nyugaton szelíden hullámzatos, általában
véve kietlen rideg, sok helyen erdőtlen és terméketlen, csak itt-ott
mutatkoznak egyes tanyák s kisebb helységek. Gyakran dühöng
rajta az éjszaknyugati szél, mely a homokot felkavarja, a fákat és
bokrokat kitépi. E kietlen homokhát nyugati széléhez az alacsony
fekvésű iszaplapályok, az úgynevezett »marsch«-ok csatlakoznak,
melyek a folyók és tenger iszapolásából keletkeztek. A tengeri lera
kódások nemcsak mechanikai, hanem chemiai úton is történnek, a
hol a tenger sósvize a folyók édes vizével találkozik, a benne felol
dott sók többnyire kiválnak és lecsapódnak, egyúttal sok sós és
édesvízi állatka is kivész és szaporítja a szilárd részek lerakódását.
A felette finom iszap igen vékony rétegekben rakódik le s alkotó
részeinél fogva nagyon termékeny. Ámde az alacsony fekvésű iszap
szegélyt a tenger'nemcsak fölépíti, hanem a vihartól felkorbácsolva
könnyen el is nyeli. Ezeket az iszaplapályokat tehát védeni kell a
tenger rombolásai ellen s a friesek, a kik azokat megszállták, csak
ugyan hatalmas töltések által meg is védték. Valóban bámulatosak
azok a védőtöltések, melyeket a friesek Nagy Károly idejétől fogva
a századok folyamában fölépítettek. A töltések magassága 5 és 10
m. között változik, néhol 13 métert is elérnek, mert a lapályok
(koog vagy polder) néhol 5—6 méterrel mélyebben fekszenek mint
a tenger fölszine dagály idején. Mesterségesen kigondolt, magoktól
nyíló és csukódó zsilipek kieresztik a belvizeket s visszatartják a
betóduló tenger hullámait. Szántóföld aránylag kevés van a parti
iszapvidéken, annál bujábbak a gyep mezők, melyeken az állatok
dúslakodnak. A tanyák és helységek, kivált a templomok, magasabb
helyeken, úgynevezett wurt-Cjjcon fekszenek, melyek részint mester
séges halmok.
A partok előtt részint szintén csak iszapból álló alacsony
szigetkék, részint homokbuczkák sorakoznak. Egykor e magasabb
homokszigetek folytonos szegélyt képeztek, mostanában már csak
egyes töredékek vannak meg, az Ems és Elbe torkolatai között.
Borkum (a rómaiak idejében Burzhana, Fabasia) köztük a legna
gyobb, Wangerog pedig a legkeletibb sziget. Az egész szigetsort
sekélyek és zátonyok veszik körűi, közte és a megvédett iszapvidék
partja között hol szélesebb, hol keskenyebb tengerág van, mely oly
sekély, hogy apálykor némely helyen száraz marad és átgázolhatóE sekély gázlókat Watten-nék (vadum) nevezik.

í)e bármily erélyesen és bölcsen védekeztek az alacsony iszap
vidék lakosai, még sem menthették meg hazájokat a tenger rombo
lásaitól. Ezeknek kell tulajdonítanunk az egész partvonalnak szag
gatottságát. Hollandiában a Zuidersee 1170 -1225-ben keletkezett.
A z Ems hajdan deltát képezve ömlött a tengerbe, torkolata a
X m . század utolsó évtizedeiben (1277—1287) nagy tengeröböllé
szélesedett ki, melynek Dollárt a neve. Akkor 30—40 falu, 3 kolos
tor, 50 templom s egy város tűnt el a föld színéről. 1362-ben a ten
ger megint vagy 30 helységet nyelt el. A Jahde-Öbol is csak a
X I I I . század óta keletkezett. Rémítő pusztításokat különösen 1570
mindszentek napján mívelt a tenger, a mikor Hollandiától a Jüt
félszigetig minden töltést elszakított s vagy 100,000 embert elnyelt.
A legutolsó nagy katasztrófa Hollandia partvidékein 1825-ben volt.
A Jahde-öböl meg a Weser torkolata előtt nincsen sziget, K.
felé csak az Elbe torkolatánál van Neuwerk szigetke világító
toronynyal. Helgoland már távolabb esik a parttól s nem is homok
halmaz, hanem régi sziklarög, leginkább tarka homokkő, mely a
tenger fenekéről nyúlik ki. Csak alacsonyabb részét alkotja gipsz és
mészkő, s ezeket szintén már erősen megrágta a tenger. Különben
Helgoland az angolok birtokában van.

A német alföld éghajlatára nagy befolyást a tenger gyakorol ;
a nyugati vidékek általában melegebbek, több esőben is részesül
nek, mint a keleti vidékek. A légmérsékleti változások is keleten
sokkal nagyobbak, mint nyugaton. Az évi középmérséklet 7 és
9, a júliusi 17—18, a januáriusi + 1 és 6 fok között váltakozik;
az évi csapadék Posenben 460, Brandenburgban 600, a friz szigete
ken 1000 mm. A Rajna és Ems folyók az alföldön ritkán fagynak
be, ellenben az Odera és Visztula hónapokon át jégháttal vannak
fedve, jégzajláskor kivált a Visztula gyakran kiont. A z éjszaki ten
ger öblei sohasem fagynak be, a keleti tengeréi pedig rendesen
befagynak.
A folyók és csatornák a közlekedést nagyon előmozdítják, az
összes hajózható csatornák hossza az alföldön 1300 kilóm., a többi
németországi vidékeken 700 kilóm. De mostanában a közlekedést és
forgalmat mind éjszak-déli, mind kelet-nyugati irányban leginkább
a vaspályák eszközlik. A legtöbb vasút Berlinben és Hamburgban
csomósodik össze.
Nagy Károly idejében a német alföld legeslegnagyobb részében
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az Elbe folyóig szláv népek laktak vala, I. Henrik császár az éjszaki
szász őrgrófságot (Altmark) alapította, ebből utóbb Brandenburg
őrgrófság lett. Onnan terjeszkedtek lassankint a németek a s,zláv
területen; 1170-ben Mecklenburgot, 1181-ben Pommerániát száll
ták meg; 1226-ban a német vitézrend a Porosz tartományt kezdé
meghódítani. A X I I I . században az alföld nagyobb része már
a német birodalomhoz tartozott, de azután szomorú idők álltak be ;
1329-ben Brandenburg őrgrófság alkotójának, Albrechtnek, nem
zetsége kihalt, az őrgrófság, illetőleg választóherczegség előbb a
Wittelsbachi, utóbb a Luxemburgi házból való herczegek alatt bom
lásnak indult; 1466-ban Porosz tartomány Lengyelországhoz csatol
tatok, a harminczéves háborúban keleti Pommeránia Svédország
birtokába került, más tartományokat a dánok foglaltak vala el,
tehát a X V I I . század közepe táján .a német alföld éjszaki vidékein
a dánok, svédek
lengyelek uralkodtak. Azonban Brandenburg
a Hohenzollern házból való fejedelmek alatt újra megerősödött,
s fejedelmei lassankint visszaszerezték az elvesztett tartományokat.
Zsigmond császár adományozá Brandenburgot Nürnberg grófjá
nak, Hohenzollern Fridriknek, 1415-ben ; ennek erőterjes és bölcs
ivadékai teremtették meg a porosz államot. A német vitézrend által
alapított Porosz tartomány 1466-ban a lengyel királyok felsősége
alá került mint hűbér; 1511-ben a vitézrend nagymesterévé
Albrecht őrgróf lett, ez 1525-ben Luther híveihez szegődvén, leveté
papi jellemét s tartományát örökös herczegséggé változtatá. E her
czegség 1618-ban örökség útján a brandenburgi herczegek birto
kába került ; Fridrik Vilmos, a nagynak nevezett választófejedelem
tetemesen öregbíté birtokait s Porosz tartományt 1660-ban egészen
függetlenné tette Lengyelországtól. Utódja 1701-ben már a porosz
király czímót vevéföl, ekkor a porosz állam területe 113,300 • kilo
métert foglalt el; II. Fridrik alatt 312,300 • kilométerré növeke
dett. Napoleon idejében a porosz királyság* nagy válságokon ment
át, a Bécsi kongresszus 1815-ben helyreállítá. A német szövetségben
ugyan Ausztria vitte az első szerepet, de 1848 után Poroszország
kerekedett felül s 1864—1866-ban új meg új bekebelezéseket tett.
Mostanában a porosz állam területe 351,704 • kilóm, foglal el,
a német alföldnek 92 °/ -ka tartozik hozzája.
0

Politikai tekintetben t. i. a német alföld következőleg oszlik el ;

A porosz királysághoz tartozik

,

.

234,928 • kilóm.

Oldenburg nagyherozegséghez tartozik

.

5,917 »

»

Mecklenburg-Schwerin nagyh.-séghez tartozik

13,304 »

»

Mecklenburg-Strelitz

»

Anhalt herczegséghez tartozik

.
»

.

2,930»

»

1,600 »

»

Lubeka szabad városhoz tartozik

299 »

»

Bréma

256 »

»

410 »

»

Hamburg

»

»

»

»

»

»

Az alföld összes kiterjedése

.

259,644 • kilóm.

E területen kerek számmal 15.600,000 ember lakik tehát
átlag 60 lélek esik egy • kilométerre ; ámde a talaj minősége sze
rint a lakosok nagyon egyenlőtlenül vannak elosztva : a Lüneburgi
pusztán és a nagy lápok vidékein 30 ember sem jut egy • kilomé
terre, ellenben keleti Holsteinban, a kövér iszapterúleten 80 ember
is lakik ekkora területen. Vallásra nézve a lakosok legnagyobb része
protestáns, de az egykori lengyel tartományokban, Münster és
Osnabrück püspökségeinek volt birtokain, a nagy lápok vidékein
stb. a r. katholikusok vannak többségben. A keleti tartományokban
aránylag sok zsidó is van. Nemzetiségre nézve a szláv népségek
nagyobbára vagy kiirtattak, vagy teljesen beolvadtak a németségbe,
most az egész német alföldön a lakosoknak már csak egy hatod
része más ajkú; nevezetesen az egykori lengyel tartományokban
s keleti Porosz tartományban vagy 800,000 lengyel és 145,000
litván, Schleswig-ben pedig 110,000 dán lakik.
A mi a városok eloszlását illeti, általában megjegyezhetjük,
hogy Berlin kivételével, nagy városok csak az alföld partvidékein és
déli szélein vannak. Nevezetesen a partvidéken hat nagy város
van : Bréma, Hamburg és a szomszédos Altona, Stettin, Danczka
Königsberg, s ugyancsak hat nagy város az alföld déli szélén is van :
Köln, Hannovera, Magdeburg, Lipcse, Drezda, Boroszló. A belső
vidékeken csak középszerű városokat találunk, de Berlin nemcsak
ezeket, hanem a többieket is messze túlszárnyalta s az európai nagy
városok között a harmadik helyet foglalja el, mindjárt London és
Paris után következvén.
^
Berlin nemcsak a porosz királyságnak, hanem most az egye
sített Németországnak is fővárosa. A jelentéktelen Spree folyónál,
kietlen vidéken fekszik, a melyen terméketlen homokhátak és mocsá
rok váltakoznak ; azt gondolná az ember, a természet ott mindazt
megtagadta, a mi nagy város keletkezésére és fejlődésére szükséges.
Ámde ha közelebbről vizsgáljuk a dolgot, csakhamar meg fogunk
arról győződni, hogy a természeti tényezők korántsem oly kedvezőt-

lenek. A DK-ről jövő Spree kis folyó, mégis hajózható s a városon
alul az É-ról jövő és szintén hajózható Havelbe ömlik, mely az
Elbének mellékvize. A városon felül és alul tavak és mocsárok van
nak, melyek a folyókon való átkelést nehezítik, az átkelésre legal
kalmasabb hely épen ott van, a hol a Spree három ágra szakadván,
két kis szigetet képez. A DNy-ra eső kisebbik szigeten Köln, az
EK-re eső nagyobbik szigeten Berlin keletkezett még a német
beköltözés előtt; a két helység az oklevelekben 1237-ben és 1244ben említtetik legelőször ; a két község 1307-ben egyesűit és már a
X I V . század végén a hanszás városokhoz csatlakozók. A z I. Henrik
császártól alapított »Nordmark« és az utóbbi »Altmark« főhelye
elsőben Salzwedel, 1151 óta Brandenburg, utóbb Tangermünde
volt, de 1457-ben a herczegség fő- és székvárosává Berlin,lett,
s azóta a Hohenzollern házból való fejedelmek mindent elkövettek
a város gyarapítására. Eleintén ez csak lassan gyarapodott s a harminczéves háborúban nagyon sokat szenvedett, de a nagy választó
fejedelem a hazájokból vallási és politikai üldöztetések miatt
menekülő külföldieket, hollandiakat, francziákat, waldenseket, stb.
szives vendégszeretettel fogadta, s azok a kertészetet, az ipar külön
böző ágait és kereskedést honosították meg Berlinben ós a szomszé
dos városokban. Berlin népessége ekként 20,000 lélekre szaporodott ;
még gyorsabban gyarapodott 1701 óta, növekedése mindig karöltve
járt a porosz királyság hatalmának növekedésével. I I . Fridrik
uralkodása alatt megint sok külföldi telepedett le Berlinben, új meg
írj városrészek támadtak, mindenfelé országutak és víziútak épül
tek ; a csatornák, melyek Berlint az Elbével és Oderával kapcsolják
össze, részben már a X V I . században terveztettek. í g y érvénye
sülhettek azok a kedvezmények, melyek Berlin földrajzi fekvésé
ből folynak.
Berlinnek ugyanis központi fekvése van nemcsak Brandenburg
tartományra, hanem az egész német alföldre nézve; majdnem
egyenlő távolságra esik az alföld két nevezetes foly ójától, az Elbétől és Oderától, valamint annak éjszaki és déli, meg nyugati és keleti
széleitől is. Miként hálóját a pók két fára függeszti, úgy Berlin
a két folyó közé helyezkedett, s mind a kettőn uralkodik, közlekedé
sét az Oderán fölfelé Szilézián keresztül Morvaországig, a folyón
lefelé a Keleti tengerig, az Elbén fölfelé Csehország szivéig, lefelé
az Éjszaki tengerig terjeszti ki. Most a világ minden tájairól kilencz
nagy pályavonal csomósodik össze Berlinben, s ezek a vaspályák
egész Európa szárazföldi forgalmának fő középpontjává teszik.

A Parisból- és Londonból Szt.-Pétervárának és Moszkvának tartó
útvonalok, valamint azok, melyek Hamburgot Bécscsel, Budapesttel
és Konstantinápolylyal s az éjszaki fővárosokat Olaszországgal
összekapcsolják, Berlinen mennek keresztül. I I . Fridrik király
halálakor (1786-ban) 150,000 lakosa volt, 1861-ben népessége már
a félmilliót haladta meg, 1871 óta még gyorsabban szaporodott,
1880-ban 1.020,000, 1885-ben pedig 1.315,400 lélekre emelkedett.
Természetes, hogy a népesség szaporodásával a város is növe
kedett és terjeszkedett minden irányban, most már több mint 60 •
kilóm, terűletet foglal el. Új város képét mutatja, legrégibb neveze
tesebb középületei a múlt századból valók, legnagyobb és legszebb
középületei és lakóházai pedig a legújabb időben keletkeztek. Azon
a szigeten, melyet a régi Berlin elfoglalt vala, a téglából épített
városháza emelkedik, azon városrész utczái szűkek, nem igen nyá
jasak, de nagyon élénkek, a forgalom ott ütötte fel tanyáját.
A másik szigeten a kir. várpalota emelkedik, előtte E. felé a szép
köztér van, melyet több emlékszobor ékesít, a köztér túlsó oldalán,
a várpalotával szemben, a régi és új múzeum és nemzeti képtár
fekszik, keleti oldalát a dóm határolja, mely ízléstelen és jelenték
telen építmény. A vártér felől a város egyik legszélesebb utczája
egyenes vonalban Ny-ra húzódik, a gyalogút két oldalán hársfák
vannak ültetve, azért az útcza neve »Unter den Linden« ; ennek
két oldalán a fegyvertár, az egyetemi épület, kir. könyvtár, opera
ház és a királyi herczegek palotái emelkednek, a végén diadalkapu,
a Brandenburgi kapu, épült. Ezen túl az úgynevezett Állatkert ter
jed el, kellemetes sétahely számos mulatóhelylyel. A Hársfa-utczához E. felől az Újváros vagyis Dorottya város, D. felől a Fridrikváros csatlakozik, ebben a legszélesebb és legnyájasabb utczákat
találjuk, különösen díszes a Vilmos-utcza, melyben a miniszterek
és külföldi követek palotái vannak. A hajdani Kölntől D-re a
Luizaváros, a hajdani Berlintől K-re a Királyváros terjed el, ennek
utczái szegzugosak. A z ipar és kereskedés emelkedése új meg új
városrészeket teremtett, az iparosok leginkább a keleti, a tisztvise
lők és vagyonos magánosok leginkább a délnyugati negyedekben
laknak. A nagy műhelyek és gyárak főleg az éjszaki negyedekben
vannak. A Potsdami negyed mindinkább NyDNy-ra terjeszkedett
s így lassaükint befogta az állatkertet, mely azelőtt a városon kivűl
esett vala. A z éjszaki oldalán nagy katonai gyakorlótér volt, most
már ez is beépíttetett, a szép közteret az 1870/1-diki győzelmek
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emlékére felállított szotior ékesíti, déli oldalán a német birodalmi
gyűlés palotáját építik.
Nyugaton Berlin már-már Ckarlotteriburgig (42,400 lak.) ter
jed, mely Friedenau
által Steglitz-czel s ez által Lichterfelde-vel
függ össze ; D K . felé Bixdorf (22,800 lak.), K. felé Lichtenberg
(15,000 lak.)- s más kisebb helységek a főváros szomszédjai;
nagyobb, körülbelől 30 kilóm, távolságban köröskörűi a következő
elővárosok vannak: Ny. és DNy. felé Spandau (32,000 lak.) és
Potsdam (51,000 lak.), K. felé KöpeniTc (11,400 lak.) és Strausberg,
E K . felé Bernau, E. felé Oranienberg, ÉNy. felé Nauen. Berlinben
és környékén tehát már több mint l / millió ember tömörült össze.
1

2

Berlin lakosai nagy szorgalmat és munkásságot fejtenek ki, a
munkakerülők és ingyenélők száma igen csekély, a polgári csalá
dok, úgyszólván, meg annyi munkás-szövetkezetet képeznek, mely
ben a leányok és fiúk egyaránt bizonyos munkát teljesítenek, a
keresetből egy megszabott részt a közös háztartásra fordítanak, a
többiből kiki a maga számára tőkét gyűjt. A tisztviselők csaladjai
is így élnek, s mellékkeresetök rendesen többet tesz, mint a családfő
fizetése. Csak vasárnapon és ünnepnapon mulat kiki a maga kedve
szerint, hétköznap otthon dolgoznak. Berlin tehát igazi iparos
város ; a fonás és szövés mellett különösen a fehérneműek és ruha,
az apróárúk, a fényűzési ós műtárgyak, a bútorok, gépek és műsze
rek gyártása nagy lendületet vett. A népességnek 52°/ -ka az ipar
ból él. A mellett a kereskedés is nagyon élénk. A tudományok és
művészetek is virágoznak, a tudományegyetem Németország leglá
togatottabb egyeteme, a tudományok Akadémiája már I I . Fridrik
korában híresedett el ; a földrajzi társaság szintén nagy munkássá
got fejt ki. Humboldt Sándor, Bitter Károly Berlinben éltek és
működtek. A tudományos és művészeti gyűjtemények felette gazda
gok, azért Berlint az értelmiség városának, Spree melletti Athéffének szokták némelyek nevezni.
0

Általában Berlinben nagy élénkség uralkodik, a város gyors
növekvése szükségessé tette a forgalmi eszközök szaporítását; 33
kilóm, hosszú körpálya fut a város körűi, belsejében magas viaduk
tokon 11 kilóm, hosszú pálya épült: most már több pályaudvar is
van magában a városban ; a lóvasútak és omnibuszok minden na
gyobb utczát kapcsolnak össze. A népesség német é,s hazafias
érzelmű, de korántsem tiszta német, hanem a X V I I . és X V I I I .
században beköltözött francziák, olaszok, hollandiak, rajnamellékiek (pfalziak), s a legújabb időben Németország minden vidékeiről,

különösen pedig a keleti tartományokból beköltözött emberek keve
rékéből olvadt össze; az utóbbi tartományokból sok lengyel és
zsidó költözött "be. í g y a németek szorgalmához, a szlávok szívós
sága, a francziák mozgékonysága s a zsidók beszédessége járult.
Úgy tartják, hogy a berlini népességnek 35 °/ -ka germán, 36 °/ -ka
román és 24°/ -ka szláv eredetű s ezekhez még több mint 5 ° /
zsidó járul.
0

0

0

0

Végűi megemlítjük még, hogy legújabb időben a város keleti,
déli és éjszaki oldalain nagy parkokat és mulatóhelyeket létesítet
tek, az állatkert a nyugati negyedek számára maradt meg.
Potsdam Brandenburg tartomány főhelye és második szék
város, Berlintől DNy-ra ott fekszik, a hol a Havel néhány hosszú
kás tavat képez, melyek fölé erdős dombok emelkednek. A z uralko
dók ott már a X V I . században építtettek egy palotát, a nagy
választófejedelem a város közepén való várat, I I . Fridrik a város
nyugati oldalán Sanssouci kéjlakot s az új palotát, I I . Vilmos a
város éjszaki oldalán a márványpalotát építtették; végre 1835-ben
a várostól EK-re Babelsberg kastély épült. Mind e kastélyok és
paloták szép kertekkel és parkokkal vannak körülvéve, azért Pots
dam a csendes város, a porosz uralkodók kedvelt mulatóhelye. E.
felé azon a vidéken, a hol a Havel egy mederben foly, s a hol a
Spree és Havel régóta át van hidalva Spandau fekszik, mely már
a X V I . század második felében megerősíttetett. Azóta az mindig
mint vár és erősség szerepelt, lakosai túlnyomóan katonák és olya
nok, a kik fegyverek és lőszerek gyártásával foglalkoznak, számuk
32,000. Brandenburg, a tartomány régi fővárosa, DNy-ra a Havel
egyik tavánál fekszik, a legújabb időben az iparos tevékenység
következtében újra gyarapodásnak indult, most 33,100 lakosa van.
EKE-ra Berlinből a vasút Neustadt-Eberswalde városon át az
Uckermarkba s ennek régi főhelyére Prenzlau-ha visz, melynek
17,300 lakosa van. Ny. felé esik Priegnítz vidék, melyben Perleberg,
Pritzwálk, Wittstock és más iparos kis városok vannak. Neu-Buppin népesebb. Berlintől D-re Luckenwalde (16,700 lak.), Jüterbock
és más kisebb városokban kivált a posztógyártás van elterjedve.
Alsó-Lausitz-ban általában el van terjedve a gyapjúipar és posztó
gyártás ; ilyen iparos város Kottbus (27,000 lak.) a Spree-nél. E
városon alul kezdődik a terjedelmes erdő, melyben számtalan ágra
oszlik a Spree, melyek csak Lübben városnál egyesülnek ismét.
A Kottbus-tól D-re eső Spremberg (12,000 lak.), valamint Guben
(27,000 lak.) és Forst (17,500 lak.), aNeisse folyónál, azután Sorau

POSEN TARTOMÁNY VÁROSAI.

235

(14,500 lak.) a Bober közelében, szintén iparos városok. Sagan
(12,000 lak.) a Bober mellett már Szilézia tartományban van, úgy
az Odera mellett fekvő Glogau is (20,000 lak.), mely nagy erősség.
Grünberg a sziléziai borvidék központja.
Brandenburg tartomány városai közül még Frankfurtot, Küstrint és Lanásberget kell megemlítenünk. Frankfurt (52,000 lak.)
az Odera mellett régi város, a hanszás városok közé tartozott, de
az újabb időben nem gyarapodott úgy, mint más porosz városok.
Küstrin (14,500 lak.) a Yarta és Odera egyesülésénél fekszik, neve
zetes erősség ; Landsberg (25,000 lak.) jelentős forgalmi központ.
Posen tartományban még a lengyelek vannak többségben, de
a földbirtok nagyobb része már a németek kezében van. A zsidók
némely városban a népesség 10—20°/ -kát teszik. A tartomány
közepe táján, a Várta két oldalán, Posen város fekszik ; ott a folyó
jobb partján már ősrégi időben keletkezett a város, melyet a len
gyel fejedelmek székhelyükké s 968-ban püspöki székvárossá is
tettek; 1253 táján a folyó bal partján leginkább német letelepülők
az úgynevezett ó-várost alapíták. A lengyel királyok 1296-ban szék
helyüket Varsóba tevék át, Posent pedig a németek kezdek szoron
gatni, 1382-ben egy időre Brandenburghoz csatolták, de a lengyelek
nemsokára visszafoglalták. A X V I . században Posen a mostani
német alföld legnépesebb városa volt, 30,000 lakost számlálván,
azután hanyatlásnak indult, s midőn Lengyelország harmadik fel
darabolásakor Poroszország birtokába került, lakosainak száma
már csak 8500« lélekre ment. Azóta ismét gyorsan gyarapodott,
a régi városhoz új meg új negyedek járultak s most már több mint
69,000 lakosa van, a kik nagyobbrészt németek. Nagy jelentősége
van mint határerősségnek Oroszországgal szemben, de kereskedése
is nagyon élénk, forgalmát a vaspályák és a Vártán való hajózás
mozdítják elő. A r. kath. érsek szintén Posenben lakik, jólle
het a káptalan az odább ÉK-re eső Gnesen-ben. van, mely
szintén régi lengyel város (15,800 lak.). Onnan a vasút EK-re
tovább megyén Inovrazlav-ha, (12,000 lak.), hol nevezetes sóaknák
vannak. A Visztula nyugati könyökénél Bromberg (36,300 lak.) ;
odább Ny-ra Sohneidemühl (13,000 lak.) fekszik, mindkettő vasúti
csomópont. A tartomány déli vidékein Lissza (12,000 lak.) és
Bavitsch (13,000 lak.) a legnépesebb városok.
0

Keleti Porosz tartomány Németország legkeletibb tarto
mánya, a Keleti tenger és Lengyelország között terjed el és sokáig
el volt hanyagolva; csak az újabb időben épültek a vaspályák

melyek élénkebb forgalmat támasztottak. A lakosok leginkább földmíveléssel és baromtenyésztéssel foglalkoznak, az ipar jelentékte
len. Keleti részének főhelye Gumbinnen (9000 lak.), melyet csak
I. Fridrik Vilmos király alapított, leginkább csak tisztviselők népe
sítik. Attól K-re, közel az ország határához, Trakehnen-ben híres
állami ménes van, hol jeles lovakat nevelnek. Eydtkuhnen a határ helység, hol a vaspálya Oroszországba lép át. Insterburg Ny. felé
esik, gyarapodó város (20,000 lak.). Onnan E-ra egy vasút Tilsit-uék
(21,000 lak.) tart, ott a Memel folyón átkel s azután tovább vonul
Mernél városig (19,000 lak.), mely a Kur-Haff éjszaki kijárásánál
fekszik ; másodrendű tengeri város.
A tartomány szellemi és kereskedelmi központja Königsberg ;
a Pregel folyónál fekszik, mely a Frisch-Haffba ömlik, de egyik ágát
a Kur-Haffba is bocsátja. Königsberg tehát két folyónak a kikötője ;
régies város, mely csak most kezd szépülni és kivetkőzni középkori
alakjából. 1843 óta elsőrendű erősséggé lett; egyszersmind a porosz
fejedelmek koronázási városa ; híres egyetemnek is székhelye, melyen
egykor Kant a bölcselő működött. Előkikötője Pillau, hol tengeri
fürdő is van. Königsberg tengeri forgalma és kereskedése kivált
orosz terményekkel nagyon élénk; lakosainak száma 151,200.
Braunsberg (11,000 lak.), a Passarge folyócskánál fekszik, onnan
terjed el DK-re az »Ermeland«-nak nevezett vidék, melynek lako
sai r. katkolikusok, püspökük a Frisch-Haffnál fekvő
Frauenburg
városkában lakik.
Nyugati Porosz tartomány 1878 óta külön tartomány, lako
sainak fele r. kath., míg Keleti Porosz tartomány lakosai túlnyo
móan evangélikusok ; nyelvre nézve a lakosok egy harmada lengyel.
A tartomány jelentősebb városai a Visztula keleti odalán vannak.
Thorn (21,000 lak.) nagyon megerősített határváros és vasúti
csomópont; odább E-ra Kidm (10,000 lak.) esik, hajdan aránylag
jelentősebb volt; Graudenz népesebb (17,000 lak.), a város fölött
az erős vár emelkedik ; Marienwerder-ben (8000 lak.) leginkább
tisztviselők laknak ; Marienburg (10,000 lak.) a Nógat keleti part
ján fekszik, fődísze a német vitézrend nagymesterének várkastélya ;
Elbing (38,000 lak.) a tartomány egyik legiparosabb és legnépesebb
városa hajó-műhelyekkel és gépgyárakkal. Dirschau a Visztula nyu
gati ágánál fékszik, hídfője meg van erősítve, úgy mint Marienburgé.
Danczka (Danzig) a tartomány legnépesebb, legélénkebb és legér
dekesebb városa (115,000 lak.). Régi kereskedő város, sokáig Len
gyelországhoz tartozott, de kiváltságainál fogva inkább szabad
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város volt. Díszes középületei és mutatós magánházai, valamint
régies alakja a német alföld legfestőibb városává teszik. Különösen
érdekes műemlékek a Máriatemplom s a városháza. Danczka nem
csak élénk tengeri kereskedő város, hanem nagy erősség is, s azelőtt
Poroszország fő hadi kikötője volt. A keritőfalain kivűl keletkezett
új városnegyedek kivált ENy. felé terjeszkednek, s már-már Oliváig
érnek. A Visztula 1840-ben egészen elfordult a várostól, új torkola
tot szakítván magának, a hol Neufahrwasser előkikötő keletkezett.
Danczka most a Visztula egyik holt ágánál fekszik, s területén
a Mottlau két ága kígyódzik végig, melyben csak kis hajók járhat
nak. A tartomány nyugati részében levő kis városok között leg
jelentősebb Könitz (9000 lak.), melynek közelében két vasút szegi
egymást.
Pommeránia tartomány szintén a Keleti tengernél terjed el,
az ország szegényesebb tartományai közé tartozik, mely aránylag
gyéren van népesítve, melyben számosabb nagybirtok van, mint
más német tartományokban. Uj-Stettin a tavas földhát közepe
táján fekszik, vasúti csomópont (9000 lak.) ; Köslin közel a tenger
parthoz a tartomány keleti részének főhelye (17,000 lak.); odább
EK-re Stolp (22,000 lak.) tengeri város, ENy-ra pedig Kolberg
(17,000 lak.) megerősített város van, az utóbbi a Persanténél fek
szik. Stargard a tartomány régi fővárosa, most 22,000 lakosa van.
Sokkal jelentősebb Stettin, mely az Odera kereskedésének köz
pontja, Berlinnek mintegy kikötővárosa és Poroszország legélén
kebb "tengeri kereskedő helye. Hátvidéke sokkal nagyobb mint
Danczkáé vagy Königsbergé ; növekedését azelőtt az erősítési müvek
és kerítőfalak gátolták, de 1873 óta Stettin nyílt város és szabadon
terjeszkedhetik, most már összeolvad Grabow-\al (14,500 lak.) és
Bredow-v&l (12,700 lak.), ez elővárosokkal együtt lakosainak száma
127,000. Előkikötője Swinemünde,
melyet 1740-ben I I . Fridrik
alapított s melynek már 8600 lakosa van. Ez most nagyon meg van
erősítve. Stettin kikötőjében 1884-ben 7910 hajó 2.063,444 tonna
tartalommal fordult meg, Danczkáéban 4218 hajó 1.197,112 tonna
tartalommal, Königsbergeben 3212 hajó 766,260 tonnatartalommal
Wolgast a Peene folyóágnál Kammin a Diewenow folyóágnál jelen
téktelen városok, úgy Wollin és Usedom is a hasonnevű szigeteken.
AnTclam (12,800 lak.) a tengertől távolabb esik, a hajózható
Peene folyócskánál fekszik. Jelentősebb Greifswald (20,300 lak.),
noha most a városnál alig köthetnek ki hajók, de tudományegyeteme
jó hírnek örvendi Stralsund (29,000 lak.) még most is élénk tengeri

váro^s, kikötőjében hadi hajók is horgonyoznak s partja meg van
erősítve, középületei közül kiválik a Miklóstemplom és városháza.
A várossal átellenben fekvő Rügen sziget kiterjedése 970 • kilóm.,
lakosainak száma 46,000. Yárosai Bergen és Putbus.
A Pommeránia és Brandenburg porosz tartományokkal hatá
ros Mecklenburg-Strélitz és Mecklenburg-Schwerin nagyherczegségekben kevés említésre méltó város van. Új-Strelitz (10,000 lak.)
és Új-Brandenburg (9000 lak.) Mecklenburg-Strelitz jelentősebb
városai. A nagyobb kiterjedésű Mecklenburg-Schwerinben két
jelentős tengeri város van: Rostock (39,400 lak.) és Wismar
(16,000 lak.) ; az előbbi sok hajóval bir, kis egyeteme is van.
Schwerin (31,500 lak.) a csinos szákváros, Qüstron (13,000 lak.)
Parchim (9000 lak.) és Ludivigslust (9000 lak.) szintén jelentős
városok ; a nagyherczeg rendesen az utóbbiban lakik.
Schleswig-Holstein tartomány Lauenburg herczegséggel együtt
csak 1868-ban, illetőleg 1877-ben kebeleztetett be Poroszországba,
Lubeka és Hamburg szabad birodalmi városok területei, valamint
Oldenburg egy része zárványokat képeznek benne. Lubeka (Lübeck)
a Trave folyócska mellett fekszik, a középkorban a Keleti tenger
mellékein a legvirágzóbb kereskedő hely és a hanszás városok feje
volt ; fényes múltjáról még most is tanúskodnak nagyszerű középü
letei, gazdagon ékesített templomai, városháza, óriási városi kapui,
a magas ormójú mutatós magánházak. 1850—1854-ben a Travét
nagy költséggel mélyebbítették, azóta nagyobb hajók is fölkeresik
a várost, különben előkikötője Travemünde;
most Lubekának
népessége csak 55,400 lélekre rúg. — Ratzeburg városnak kisebbik
része Mecklenburghoz, nagyobbik része Lauenburghoz tartozik. A z
egykori Lauenburg herczegség főhelye a hasonnevű kis város, mely
az Elbénél fekszik ; alább Hamburg szabad birodalmi város követ
kezik, mely most Németországnak fő tengeri kereskedő városa.
Lubeka forgalma csak a Keleti tengerre szorítkozik, hajói pedig
a világtengereket is bejárják.
Hamburg az Elbe jobb partján terűi el, a hol a folyó több
ágra szakadván, hálózatával nagy alsíkot borít be, a déli ágnak
déli partján Harburg fekszik, a két város több mint 10 kilóm, távol
ságra esik egymástól, mégis ott volt az alsó Elbén a legkényelme
sebb átjárás s Hamburg eredetileg az átjárás védelmére alapíttaték 811-ben. Eleintén csak lassan gyarapodott s nemcsak Lubeka,
hanem Bréma által is túlszárnyalta ; a X I V . század elején még
csak 7000 lakosa volt. De midőn a hanszás városok szövetsége fel-

bomlott s a tengeri forgalom a beltengerekről a nagy óczeárira
ment át, akkor Hamburg gyorsan kezdett emelkedni ; nemsokára
népessége sok hollandi és angol kereskedő beköltözésével is gyara
podott. Csakugyan fekvése legalkalmatosabbá tette a Nagybritanniá
val és az óczeánon túli országokkal való kereskedésre ; az Éjszaki
tenger partjától 90 kilóm, távolságra esik ugyan, mindazonáltal
a legnagyobb tengeri hajók is bemehetnek kikötőjébe, oly mély az
Elbe medre; 1842 máj. 5—8. iszonyú tűzvész dühöngött a város
ban, 4219 ház hamvadt el, azóta Hamburg sokkal szebben épült
fel, s az 1883-ban megindított új kikötői építkezések a még meg
maradt régi negyedeket is átalakítják. Régi monumentális építmé
nyek ugyan nincsenek Hamburgban, de azért sok díszes középület
és mutatós magánház ékesíti köztereit és utczáit, Szt.-Miklós egy
házának 147 m. magas tornyáról áttekinthetjük az egész várost és
hajókkal megrakott kikötőit. A börze, a művészetek palotája,
a Johanneum gazdag gyűjteményeivel a díszesebb középületek.
Nagyon gazdag néprajzi gyűjteményekben a Godefroy-múzeum.
A város nyugati oldalán van a füvészeti kert és állattani kert, az
utóbbi Európa legszebb zoológiai kertjei közé tartozik. A város
legszebb utczája az Alster tószerű medenczéjénél az úgynevezett
»Jungfernstieg«. Az említett medenczén kivűl számos más folyóág
is szeli keresztül-kasul a város területét, s azokban kis hajókon
szállítják ide-oda az árúkat, a nagy tengeri hajók csak a főágban,
az anyafolyóban járhatnak, mely egyszersmind a fő kikötő. Eddig
elé a szabad birodalmi városok: Hamburg, Lubeka és Bréma
a német szövetségen kivűl eső szabad kikötők voltak, legelsőben
Lubeka csatlakozott a közös vámterülethez, példáját Bréma is
követte s végre hosszas tárgyalások után Hamburg is megadta
magát. Az 1888-dik évben tehát Hamburg is befoglaltatok
a német vámszövetségbe, azért az átmenő árúk lerakodása s az
illető hajók kikötése számára 1883 óta nagyszerű új szabad kikötőt
és raktárakat építettek, még pedig a város déli oldalán. Hamburg
gal együtt a szomszédos Altona, mely már holsteini területen fek
szik, szintén belép a vámszövetségbe. A két város nagyszerű hajó
forgalmáról és kereskedéséről a következő adatok tanúskodnak :
Hamburgban 1885-ben az érkezett és kifutott hajók 12,792, tonna
tartalmok 7,340,614 volt. 1887-ben érkezett tengeri hajó 6338,
ezekből 4773 gőzös, a hajók tonnatartalma 3.697,304; kifutott
7338 hajó, ezekből 4775 gőzös, a hajók tonnatartalma 3.927,865. A z
Elbénés Oderán érkezett folyói hajók száma 1887-ben 9408, tonna-
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tartalniok • 1.774,312, a kifutott folyói hajók száma 8674, tonna
tartalmok 1.678,581. A behozott árúk pénzértéke 1887-ben
2.285.756,050 márkára rúgott ! Legélénkebb a hajóforgalma Nagy
britanniával, Európa többi kikötőivel és Amerikával ; de Ázsiába és
Afrikába meg Ausztráliába is járnak Hamburgból a hajók. A z
európai kivándorlók szintén nagy részben Hamburgban szállnak
hajóra, 1887-ben 71,007 személy, 44,261 férfi és 26,746 nő hagyta
el Európát Hamburgban, köztük 9598 magyarországi volt.
Hamburgnak egykori vársánczai most szép sétahelyekké van
nak átalakítva, ezeken kivűl fekszenek Szt.-György és Szt.-Pál kül
városok, melyek 1868-ban és 1876-ban magával a várossal egyesíttettek; ezekkel együtt Hamburgnak 312,000 lakosa van, de
Hamburg saját területén azonkívül még 15 más előváros van,
melyekben összesen 165,400 lélek lakik. Hozzájárulnak továbbá
a holsteini területen fekvő Wandsbeck (17,800 lak.), Altona
(104,700 lak.), mely Hamburgtól Ny-ra esik s vele egészen össze
nőtt s végre az odább Ny-ra levő Ottensen (18,600 lak.). E sze
rint Hamburgban és környékén összesen 612,500 ember lakik.
Altona kikötőjében 1885-ben 1238 hajó fordult meg 357,160
tonnatartalommal.
Hamburgon és Altonán kivűl az alsó Elbénél még néhány
más kikötőváros van : a jobb parton holsteini területen Glückstadt,
Grünsbüttél és Blankenese, ez utóbbinak szép fekvése van ; a bal
parton hannoverai területen a már említett Harburg (22,300 lak.),
mely inkább iparos város, mert a folyó déli ága nem eléggé mély
a nagy tengeri hajók számára ; azután Buxtehude és Stade, melyek
most jelentéktelen városok ; végre Kuxhaveriés Bitzebüttel az Elbe
torkolatánál, melyek Hamburg előkikötői.
A z Elbe torkolatától visszatérünk Holsteinba. A belső vidé
ken Itzehoe (10,000 lak.) és Neumünster (12,000 lak.) a legjelentő
sebb városok, az utóbbi vasúti csomópont; Bendsburg (13,000 lak.)
as Eidercsatornánál fekszik. Nevezetesebbek a keleti partvidéken
fekvő városok, melyek a fördeknél, vagyis a mélyen benyúló kes
keny öblökhátterében épültek. A schleswigi partvidékeken Haders
leben és Apenrade csak kis városok ; Flensburg sokkal élénkebb és
népesebb (33,100 lak.), a dán uralkodás idejében Schleswig fővá
rosa volt ; a poroszok Schleswig-Holstein közigazgatási fővárosává
Schleswiget tették (15,200 lak.). Eckernförde kis város, annál jelen
tősebb Kiél. Ez már 1242-ben mint város szerepelt, igen szép és
a szelektől védett öbölnél épült, most Németország fő hadi kikötője,
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melyben mindenfelé tengerészeti műhelyek és telepek vannak ; a csá
szári hadi tengerészet nagy dokjai és műhelyei a várossal átellenben
Gaarden és Ellerbeck helységekben vannak; az öböl bejárását
Friedrichsort és Muttenort helységeknél hatalmas ágyútelepek
védik, a szárazföldi oldalon pedig erdők övezik a várost. Kiel tehát
1866 óta gyorsan emelkedett, a dán uralkodás idejében csak 18,000
lakosa volt, most már 52,000 lakosa van. — Alsen szigeten Sonderburg, Fehmarn szigeten pedig Burg a nevezetesebb helységek.
A porosz királysághoz tartozó Szász tartomány azon városait,
melyek a középhegység aljában fekszenek, már megemlítettük; e
helyen még csak néhány alföldi várost sorolunk fel. Eilenburg (11,000
lak.) iparos város ; Bitterfeld határában barnaszén-bányák vannak ;
Torgau (11,000 lak.) az Elbénél meg van erősítve; Wittenberg
(13,900 lak.) hajdan a szász választófejedelmek székhelye volt,
1502-ben alapított egyetemén Luther és Melanchthon működtek,
s onnan indult ki a reformatio ; az egyetemet 1815-ben Hallébe
tették át. Most Wittenberg csendes város. — Sokkal iparosabb
város Burg (16,800 lak.) az Ihle folyócskánál ; és Stendal (16,100
lak.) régi műemlékekkel, különösen díszes kapuval.
A szomszédos Anhalt herczegségben a czukorgyártás virág
zik; Dessau (27,600 lak.), a herczegség csinos fővárosa, közel az
Elbéhez ; Kothen (17,000 lak.), Anhalt-Köthen herczegség fővárosa
volt; Zerbst (15,100 lak.) régi város, még most is kőfalakkal van
kerítve, szép várkastélya is van.
Hannoverában a már említetteken, kivűl nevezetesebb váro
sok: Uelzen vasúti csomópont; Celle régi város (18,800 lak.)
a hajózható Aller folyónál; Lüneburg, a róla elnevezett puszta
őhelyo, régies város (19,300 lak.), környékén sósforrások fakadnak ;
a már említett Stade városnál szintén sósforrások vannak. Verden
és Nienburg Brémától DK-re esnek.
Bréma szabad birodalmi város a Wesernél azt a helyet fog
lalja el, melyet Hamburg az Elbénél, a két város mindenkor ver
senyzett egymással. Eleintén Bréma, mint az érsekség székhelye
mely igen nagy vidékre, a skandináviai országokra is kiterjedt, sok
kal gyorsabban virágzott fel, hajói az éjszaki tengereken uralkod
tak, kereskedői Bigát is alapították. A város a X I I I . században
az érsek uralkodása alul felszabadult s a hanszász szövetségben
Lubekával versenyzett az elsőségért ; az Éjszaki tengeren ő uralko
dott. A X V I . században hanyatlásnak indult és csak a XVJLLl.
század végén kezdett ismét emelkedni. De a nagy hajók a Weser

folyón nem közelíthették meg a várost, ^Vegesack előkikötő is elzátonyosodott ; 1827-ben a város Hannovera királyságtól a folyó torko
latánál vásárolt meg egy darab földet s ott Bremerhafent alapította.
Most ez Bréma kikötője, a városban nincs nagy hajóforgalom,
mert csak kis hajók látogatják. Bréma egészen lapályos, részben
lápos területen fekszik, nagy helyet foglal el, mert egy házban
rendesen csak egy család lakik. A régi várost néhány monumentális
építmény ékesíti, nevezetesen a városháza s az iparosok háza.
Alakosok száma 118,600; legnagyobb részök hajózással, kereske
déssel és szállítással foglalkozik, de az ipar is jelentős, a hajó
építés, a czukorgyártás, szivargyártás, stb. Bremerhafen nagyon
gyors lendületet vett, most már 14,800 lakosa van. A szomszédos
helységek, melyek Hannoverához tartoznak, Geestendorf, Geeste
münde és Lehe szintén részt vesznek a hajózásban. Bréma és a
többi városok kikötőiben 1884-ben 7050 hajó fordult meg 2.829,974
tonnatartalommal. Bréma leginkább Ej szak-Amerikával közleke
dik, sok kivándorlót szállít oda, onnan pedig leginkább pamutot,
dohányt és kőolajt hoz.
Hannovera nyugati részében, melyen az Ems folyó kígyódzik
át, csak Lingen, Papenburg, Leer és Emden említendő városok ;
az utóbbi a legnépesebb (14,000 lak.), hajdan sokkal élénkebb hajó
zása volt. Wilhelmshaven a Jahde-öbölnél porosz hadi kikötő
(14,000 lak.), Oldenburg nagyherczegségtől szerzett területen fek
szik. A z említett nagyherczegség fővárosa Oldenburg, a tartomány
közepe táján fekszik, nyájas, emelkedő város (21,000 lak.)
VIII.
A német birodalom jelen állapota.

Az 1866-diki háború következtében az éjszaki államok
a Hannoverával, Schleswig-Holstein-nal, Hasszia választó fejedelem
séggel, Nassau herczegséggel, Frankfurt szabad birodalmi város
sal s némi bajor és hassziai területekkel megnagyobbított Porosz
ország vezérlete alatt szövetkeztek; midőn I I I . Napoleon 1870-ban
Poroszországnak hadat üzent, a déli államok is beléptek a szövet
ségbe, s a porosz király 1871. január 18-dikán Versailles-ben
fölvevé a német császár czímét. így helyreállíttatott a német csá
szárság Ausztria, Luxemburg, Limburg és a kis Liechtenstein
herczegség kizárásával. A német birodalom új akotmánya 1871.
április 16-kán hirdettetett ki s az utóbb alkotott törvények által
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némileg kiegészíttetett és módosíttatott. Ezek szerint a német
birodalom szövetséges állam, melyben a főhatalmat a porosz király,
mint német császár gyakorolja ; a külföld irányában egységes s mint
nagyhatalom a porosz királyság helyébe lépett. Az egyes államok,
mint a szövetség tagjai, belső ügyeikre, a közigazgatásra, egyházi és
közoktatási ügyekre nézvè a birodalomtól és egymástól függetlenek, Bajorországnak és Würtembergnek némely birodalmi ügyekre
nézve is kivételes állása és előjoga van. A birodalmi törvényhozás
kiterjed: az összes közlekedési, nemzetgazdasági ügyekre, nevezete
sen a szabad költözésre és letelepedésre, a kereskedésre és hajó
zásra, a telegráf- és póstaügyre, a fontosabb vasútakra, a mérték-,
súly- és pénzügy szabályozására, különösen pedig a hadseregre
és tengerészetre. A porosz király, mint német császár az összes
államok hadainak és a birodalmi hajóhadnak főparancsnoka, ö
nevezi ki a fő tiszteket, valamint a többi birodalmi tisztviselőket és
hatóságokat; ő hajtatja végre a birodalmi törvényeket és bocsátja ki
a birodalmi ügyekre vonatkozó rendeleteket.
A birodalmi törvényhozást a szövetségi tanács és a birodalmi
gyűlés gyakorolja. A szövetségi tanácsot az egyes államok kormá
nyainak meghatalmazottjai képezik, kiknek az illető államok nagy
ságához képest több-kevesebb szavazatuk van ; az összes szavazatok
száma 58, ezekből 17 a porosz királyságra, 6 Bajorországra,
4 Szászországra s ugyancsak 4 Würtembergre esik. A szövetségi
tanács elnöke a birodalmi kanczellár, a ki a birodalom egyetlen
felelős minisztere. A birodalmi gyűlésbe az egyes államok népességök arányában több-kevesebb képviselőt küldenek, átlag 100,000
lakosra egy-egy képviselő jut, tehát Poroszország 236, Bajorország
48, Szászország 23, Wurtemberg 17, Elszász-Lotharingia 15, Báden
14 képviselőt választ, stb. A választás titkos, az egész birodalom
ban ugyanazon egy napon ejtetik meg; a képviselők nem kapnak
napidíjat. Minden törvényjavaslat elsőben a birodalmi tanácsban
tárgyaltatik. Az igazságszolgáltatásra nézve az egyes államok
ugyan függetlenek egymástól, de egy birodalmi főtörvényszék is
van, s ennek székhelye Lipcse. Most a törvényszék számára nagy
palotát építenek, melynek alapkövét 1888. okt. végén tették le.
A birodalmi törvényhozás sok üdvös törvényt hozott már,
különösen az anyagi téren való fejlődést mozdította elő a költözés
megtelepedés szabadságának s az egységes súly-, mérték- és pénz
rendszernek megállapítása által; a pénzre nézve az aranyérték
: hozatott be és számítási egységül a márka szolgál, mely annyi.

mint égy fél arany forint, vagyis egy és* /* frank. A külfölddel való*
kereskedésben a védvámrendszer még az élelmi czikkekre, a gabo
nára, húsra stb. is kiterjçsztetett.
A birodalmi költségvetés kivált a hadseregre és • hadi tenge
részetibe fordított roppant nagy kiadások miatt évről-évre növekedett..
A császári kormány a véderő kifejtésére a legnagyobb gondot for
dítja. Minden férfi hadköteles ; a szárazföldi hadsereg alkotó részei az állandó had, a honvédség és a népfölkelés. A z állandó hadban,
a szolgálat 7 évig tart, még pedig 3 évig a rendes katonaságnál,
és 4 évig a tartalékban ; azután a honvédségben (Landwehr) való *
szolgálat áll be, mely 5 évig tart ; végre a népfölkelési szolgálatra^
minden hadköteles a 17 éves kortól a 42 éves korig köteleztetik,.
A z egész szárazföldi haderő egységes hadsereget képez, főparancs
noka mind békében mind háborúban a császár.
1

:

A birodalmi bevételek forrásai: a közös vámok, a közösfogyasztási adók (szesz-, ser-, répaczukor-, só- és dohányadó),.
a birodalmi posta- és telegráfból való jövedelmek s néhány más:
jövedelmi forrásokon kivül az egyes államokra kivetett úgynevezett
matrikularis járulékok. Vannak bizonyos birodalmi alapok is : az^
aggvitézek alapja, mely 1880. elején 549.459,707 márkára rúgott; a
birodalmi erődítési alap (73.488,596 márka), a birodalmi hadi
kincstár (120.000,000 márka). A z 18 72/3-diki közigazgatási évben>
(márcz. 31-kétől április 1-jéig) a birodalmi bevételek és kiadások
egyaránt 340.970,000 márkát tettek, 1881/2-ben már 592.956,554
márkára emelkedtek; az utóbbi évben a vámokból és fogyasztási adók
ból 335.490,150 márka folyt be, a matrikularis járulékok pedig103.288,523 márkát tettek. A birodalmi adósság 1886-ban körül
belől 423 millió márkára rúgott. Az egyes államoknak közadósságai
aránylag sokkal nagyobbak ; Poroszország állami adóssága megha
ladja az 1500, Bajorországé az 1400 millió márkát, Poroszország
ban egy-egy lakosra 144, Bajorországban pedig 250 márka esik az:
állami adósságból.
A z egyes államoknak különböző alkotmányaik vannak, a feje
delmek felségi jogai a birodalmi alkotmány által is meg vannak
szorítva. Poroszország a leghatalmasabb állam, s valamint királya.a német császár jogait gyakorolja, úgy a porosz kormánynak is
döntő befolyása van a birodalmi ügyekre. A király mellett van,
állami tanács, állami minisztérium s a királyi háznak minisz
tériuma. A z állami minisztérium elnöke egyszersmind a birodalmit
kanczellár és a külügyi miniszter ; továbbá a következő szakminisz-.-
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éterek vannak: a pénzügyi, a vallás- és közoktatásügyi, a keres
kedelmi, a közmunkaügyi, az igazságügyi, a hadügyi, a mezőgazda
sági, uradalmi és erdészeti s végre a belügyi. Közigazgatási
tekintetben a porosz királyság 13 tartományra van oszta; ezek
'következők : Keleti, Nyugati Porosz tart., Brandenburg, Pommeránia, Posen, Szilézia, Schleswig-Holstein, Hannovera, Westfalen,
•Hasszia-Nassau, Rajnai tartomány, Hohenzollern. A tartományok
összesen 36 kerületre (Regierungsbezirk), ezek azután megyékre
(Kreis), ezek végre járásokra (Amtsbezirk) vannak osztva. A kerü
letek fejei a kormányzási elnökök (Regierungspresident), a megyék
fejei a »Landrat«-ok, a járások fejei az »AmtsVorsteher«-ek.
A nagyobb városok nincsenek alárendelve a járások fejeinek, hanem
^külön polgármestereik és tanácsaik vannak.
A törvényhozási testület Poroszországban két házból áll, az
urak házából s a képviselők házából. Ez 433 tagból áll, a választás
közvetett, az ősVálasztók a választókat, ezek meg a képviselőket
választják, körülbelől 250 lélekre egy választó esik. Többé-kevésbbé
'hasonló a többi államok alkotmánya és törvényhozása.
A német birodalom egyes államainak kiterjedése és népessége
;a következő :
StS 2 12 o a
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kiterjedés
Q kilóm.

népesség
1880. decz.
1-én

népesség
1*885. decz.
1-én

äs

351.703.7

27.251,067

28.318,458

85.6

17

236

75,803.6

5.271,516

5.420,199

71.4

6

48

14,992.9

2.970,220

3.182,003

212.0

4

23

. 19,503.7

1.970,132

1.995.185

102.3

4

17

15,081.1

1.570,180

1.601,255

106.1

3

14

7,680.3

936,944

956,611

125.9

9

Mecklenburg-Schwerin

13,303.8

576,827

575,152

43.8

3
2

Mecklenburg-Strelitz .

2,929.5

100,269

98,371

33.6

1

1

Szász-Weimar

3,592.6

309,503

313,946

87.2

1

3

6,420.2

337,454

341.525

53.3

1

3

Államok
Királyságok :
Poroszország ..
Szászország

Nagyherczegségek :
Baden

6

Herczegségek :
3,690

349,429

372,452

100.9

2

3

. . . .

2,468

207,147

214,884

87.0

1

Szász-Altenburg . . . .

1,322

155,062

161.460

122a

2
1

Szász-Meiningen

. Szász-Koburg-Gotha
Anhalt . . .

.

.1,9.68

194.470

198,829

101.5

41

-2,347

232.747

248,166

106.7

l

o
•2

népesség
1885. decz.
1-én

a szavazatok
sz. a szöveti),
tanácsban

a képviselők
sz. a birort:
gyűlésben

Fejedelemségek :
8 chwarzbur g-Budolstadt

népesség
1880. decz.
1-én

942

80,149

83,836

88.9

1

1

362

71,083
56,548
50,792

73,606

1

55,904

83.0
50.4
177.0

1

56.575

1
1

1
1

101,265

110,598

133.4

1

35,332
120,216

37,204

83.9
103.9

1

1
l-v.

1

1

67,658 226.2
165,628 646.9
518,620 1264.5

1

1

1

1
3 •

kiterjedés
• kilóm.

esik egy
•kilóm.

Államok

Schwarzburg- Sonders
hausen
Reusz idősbik ág
Reusz ifjabbik ág . . .
Schaumburg-Lippe

1,121
316
829
443
1,189

123,212

Szabad városok,:
Lübtek

299

63,571

256

156,229

410

454,041

14.508

2.571,971

1.564,355

107.9

—

15

45.203,921

46.855,692

86.1

58

397

1

Birodalmi tartomány :
Elszász-Lotharingia. .
Összesen . .

543,964 0

E kimutatásból kitetszik, hogy Németországban a népesség
a két Mecklenburg kivételével mindenütt szaporodott ; a szaporodás
aránylag legkisebb a déli államokban ; Pommeránia porosz tarto
mányban is némi fogyatkozás volt, de egészben véve öt évi szaporo
dás 3'55°/ -kot tett, az évi szaporodás pedig a porosz királyságban
0.74, a szász királyságban 1 . 3 4 ° / volt. A z egész birodalomban •.
1881-től 1885-ig a népesség 748,226 férfival és 878,405 nővel szapo
rodott, tehát 1885 végén összesen 22.933,659 férfi s 23.922,033
nőlakos volt. Pedig ugyancsak 1881-től 1885-ig 875,000 ember
kivándorolt. A z 1886-ra vonatkozó népmozgalmi adatok szerint
Németországban 372,318 házasság köttetett, 1.814,444 gyermek,
élve született és 1.302,049 haláleset volt; tehát a népesség létszá
mát 1886 végén 47.103,000-re becsülték!
Különösen a fejedelmi székvárosoknak és az iparos vidékek
városainak népessége szaporodik. Mostanában Németországnak:
már 21 oly városa van, melynek népessége meghaladja a 100,000
lelket. E z e k a következők :
0

0

') Az egyes országok s az egész birodalom területére vonatkozó adatok
nem egyeznek meg tökéletesen: Wagner szerint a birodalom kiterjedése 540,510
• kilóm., Strelbitzky szerint 540,773.5 • kilóm., ebből a szárazföldre és
folyókra 538,108.1, a szigetekre 2662.1. a belföldi tavakra 5693.1 • kilóm. esik..

N É M E T O R S Z Á G

Város

N A G Y

V Á R O S A I .

N E M Z E T I S É G E K .

népessége

népessége

1880.

1885.

1.230,000

1.315,400

112,453

122,987

410,000

471,400

Nürnberg . .

99,519

116,193

272,912

298,893

Düsseldorf. .

95,458

114,451

München

230,023

260,005

Danczka . . .

108,551

114,401

Drezda

220,828

245,550

Magdeburg

97,539

149,081

170,076

Strassburg . .

104,471

114,052
112,091

Frank furtM.m.

136,831

153,765

Chemnitz

95,123

110,693

Köln

144,738

169,926

Elberfeld

93,528

106,363

Königsberg

140,896

150,691

91,197

104,700

Hannover . . .

122,843

137,912

95,451

102,921

Stuttgart

117,313

125,510

Hamburg
Boroszló

. . . .

. . .

Város
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népessége
1880.

Barmen . . .

.népessége
1885.

1888-ban Berlin népességét 1.415,500, Hamburgét 498,600,
Boroszlóét 313,500, Münchenét 278,500, Drezdáét 259,200, Lip
cséét 181,400, Magdeburgét 171,100, Kölnét 170,000, Chemnitzét
119,000, Altonáét 111,800 lélekre tették; most már Stettinnek is
van 103,600, Aachennek pedig 101,000 lakosa.
Nemzetiségre nézve a népességnek körülbelől 92°/ -ka német
ajkú, a lengyel, vend, cseh, litván, dán és franczia ajkúakra körül
belől 3.5 millió lélek esik. Vallásra nézve a népességnek majdnem
két harmada protestáns, s több mint egy harmada római katholikus ; százalékokban következőképen oszlik el a népesség :
0

A szász kirátyságban s a 18 apró államban .
Oldenburgban.

97 °/o prot.
»
77 »

2 °/o kath.
»
22 »
29 »

Hassziában .

68 »

Würtembergben .

69

30 »

»

Poroszországban .

65 »

34

»

Bádenben

35 »

»

63 »

28 »

»

71 »
78 »

.

.

Bajorországhan

.

.

.

Elszász-Lotharingiában

»

18
Összesen

63 ° / port.
0

»
»

36 °/ kath.
0

A zsidók száma aránylag sokkal kisebb, mint Oroszországban
s az osztrák-magyar monarchiában, mintegy 600,000-re rúg.
Németország talaja nem mindenütt termékeny, többnyire gon
dos műveltetést kivannak mind a déli fönsíkok, mind az éjszaki
alföld. Mindazonáltal a nem-termő föld a területnek csak 7°/ -kát
foglalja el ; a termő területnek majdnem a fele (több mint 48°/ )
a szántóföldekre, kertekre, szőlőkre stb., a többi az erdőkre^ kaszá
lókra és legelőkre esik. A szántóföldből 1885-ben be volt vetve s az
aratott mennyiség tett :
0

0

Eozszsal
Búzával

a bevetett területek
5.826,618 hektár
1.913.821
»

Tönkölylyel . . .
Árpával

374,553
1.739,524

*
>•

az aratott mennyiség
5.820,095 tonna (20 mázsa)
2.599,271
466 447

>

2.261.646

Zabbal

3.776,838

4.342.357

Burgonyával

2.916.333

27.953,642

Az erdőségek összesen 13.909,600 hektárt foglalnak el, vagyis
a területnek 25.75 °/ -kát ; 9.100,557 hektár a fenyőerdőkre,
4.800,054 hektár a lombfaerdőkre esik. Az erdőkre mind az állam,
mind a többi birtokosok szintén nagy gondot fordítanak és jelentős
jövedelmet kapnak. '
0

Némely vidéken, kivált a szász tartományban az Elbétől
Ny-ra, továbbá Anhaltban, Brunszvikban és Hannoverában sok
czukorrépát, Bajorországban s a többi német államokban sok
komlót termesztenek, a dohány- és bortermesztés kivált a Rajna
mellékein van elterjedve. Az évi bortermést 6 /* millió hekto
literre teszik. Az állattenyésztés szintén jó karban van, a déli
államokban és Schleswig-Holsteinban a szarvasmarha-, Pommerániában, Mecklenburgban és általában a kevésbbé termékeny vidéke
ken a juh-tenyésztés van elterjedve. A mezei gazdaság és állat
tenyésztés tehát nagy jelentőséggel bír, mindazonáltal nem fedezi
a belső szükségletet, a lakosság létszámának és vagyonosságának
növekedése miatt most már Németország is az élelmezésre nézve
a külföldtől függ, az évi gabona-bevitel 15—30 millió mázsával
haladja meg a kivitelt. 1888-ban Németország búzatermését 24
millió hektoliterre, az évi búzafogyasztást pedig 36—37 millió
hektoliterre tettek.
1

Déli Németországban különböző iparágak már régóta hono
sodtak meg, de a nagyipar az újabb és legújabb időben kivált a
középhegységek éjszaki oldalán fejlődött ki, a hol a föld gyomrában
különböző érezek, különösen pedig a vasérczek, továbbá gazdag
kőszén- és barnaszén-telepek és só találtatnak. Ennek következté
ben Németország mindinkább iparüző országgá válik s máris a
legiparosabb országok közé tartozik ; máris a népességnek 35°/ -ka
az ipar különböző ágaiból s a bányászat és kohászatból él, 10°/ -kát
a szállítás, forgalom és kereskedés foglalja el, és csak 42°/ -ka van
utalva a mezei gazdaságra és állattenyésztésre. Németországban
összesen mintegy 1055 részvénytársaság van, a részvénytőke, 4,239.5
millió márka, az elsőbbségi kötvények tőkéje 588.0 millió márka,.
0

0

0

A részvénytársaságokból 143 bank 1,457.7 millió márka tőkével;
44 vasúti társaság 501 millió tőkével, 109 bánya-és kohászati társa
ság 556.7 millió tőkével, 86 gépgyártási-t. 171.5 millió tőkével; 91
fonó- és szövőgyár-t. 165.5 millió tőkével. 108 serfőző-t. 149.S millió
tőkével.
Ezüstöt, rezet, czinket és ólmot többet állít elő Németország,
mint "bármely más európai ország, még jelentősebb a vasbányászat
és kohászat. A z évi kőszén-termelés már meghaladja az 1500 millió
mázsát ; a kőszénből, a fémárúkból, különösen a vas- és aczék-arúk-ból Németország nagy mennyiségeket kivisz a külföldre, gépei,
agyag-, porczellán- és üvegkészítményei, továbbá a sokféle kurtaárúk, a gyapjú- és pamutkelmék, a bőr- és kaucsukkészítmények
szintén nemcsak a szomszédos európai országokban, hanem az
óczeánon túl eső földrészekben is nagy kelendőségnek örvendenek.
'Legújabb időben Németország Afrikában és Ausztráliában keres
kedelmi telepeket szerzett s gyarmatosítási kísérleteket is tett.
Németország kereskedéséről a következő adatokat közöljük :
Év

behozatal

kivitel

összesen

1880.

2820.78

2895.41

5716.U millió márka
»

1883.

3263.78

3272.21

6535.94

1884.

3260.80

3204.54

6 4 6 5.74

»

1885.

2940.00

2860.00

5800.00

»

A behozatal és kivitel következőleg oszlik el :
'Jáv

1880.

b e h o z a t
táplálási
és élvenyers
anyagok
zési
czikkek
1422.26
868.72

529.75

624.10

767.22

15 04.09 millió márka

1883.

1005.48

1622.27

635.98

667.94

807.18

1797.09

»

»

1884.

982.55

1623.50

654.75

595.03

761.40

1845.51

»

»

a 1
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A hajózható folyók és csatornák összes hossza 11,400 km.,
ebből a folyókra 9500 km. esik; ezeken 1883-ban 18,372 hajó járt,
melyeknek tonnatartalma 1.660,000, tehát nagyobb, mint a tengeri
hajóké. A z Éjszaki tenger német kikötőinek 2567 hajóik vannak
860,000 tonnatartalommal, a Keleti tenger kikötőinek pedig 1690
Taajóik vannak 434,000 tonnatartalommal, tehát Németország ten
geri hajóinak száma 4257, tonnatartalmok 1.294,000.
«
0 L. Keports from the Consuls of the United States, No 91. March 1883
"Washington, 1888.

Avaspályák hossza 1871-ben 21,482 km., 1883-ban 35,081
km. 1886-ban 37,189 km. volt, ebből Poroszországra 22,201 km. esik.
A postahivatalok száma 13,637 ; 1883-ban minden 100 lakosra
2213 levél, 176 csomag és 33 telegramm esett.
De Németország kivált a szellemi téren tűnik ki, a népokta
tási, a közép és felső oktatás tekintetében mintául szolgálhat és
szolgál. Hogy annyi és oly jól dotált tudományegyeteme van, azt
egykori politikai eldaraboltságának köszönheti, általában tudomá
nyos és művészeti fejlődését a sok fejedelem nagy sikerrel, mozdí
totta elő. Politikai tekintetben most többet nyom a német birodalom,,
mint valaha, sokkal többet, mint eldaraboltsága idejében, de vajon
nem fog-e az uralkodó militarismus mellett a műveltség magas
fokáról alászállani, azt majd a jövendő mutatja meg. A népoktatás
épen a kisebb államokban van legjobban elterjedve. A szász király
ságban, a thüringiai államokban, Badenben, stb. az olvasni írni
nem tudók alig tesznek egy fél százalékot, Würtembergben 1887-ben
6000 újoncz közül csak egy nem tudott olvasni és írni. Méltán
büszke lehet Németország gymnasiumaira és tudományegyetemeire.
Összes egyetemeinek száma 2 1 ; t. i. vannak egyetemek : Königsberg,
Greifswald, Bostock, Kiel, Boroszló, Berlin, Halle, Lipcse, Jena,.
Göttinga, Münster, Marburg, Giessen Bonn>. Heidelberg, Freiburg,.
Strassburg, Tübingen, Würzbürg, Erlangen. és^München városokban^
r

HARMADIK

FEJEZET.

Svájczország.
L. B E R L E P S C H : Schweizerkunde ; S C H W E I Z E R I S C H E S T A T I S T I K ^
Eidgenössische Volkszählung vom 1. Dezember 1880; E L I S É E
B E C L U S : Nouvelle Géographie
Universelle, I I I . köt; ; L E G L O B E :
a Genfi földrajzi társaság közlönye; Reports of the Consuls of the United States ; B A E D E C K E R : Die Schweiz.
I.
Áttekintés. Az ország határai. A Közép-Alpok.

Svájczország szövetséges köztársaság, az E. Sz,' 45° 4 9 ' és
4 7 4 8 V ' s a K. H. 23°37' és 28° ^ / a ' között (Ferrótól) fekszik,,
csak 41,346 • kilóm, foglal el, tehát Európa legkisebb országai
közé tartozik és hatalmas birodalmak, az osztrák-magyar monarchia,
Német-, Franczia- meg Olaszország közé van ékelve. Mindazonáltal i
a Földnek egyik legérdekesebb, legnevezetesebb darabja. Európa
legmagasabban fekvő része, közepes magassága, Leipoldt számí
tása szerint, 1300 m. ; e magas talapzaton az Alpok hegyrendszeré
nek leghatalmasabb, örök hóval és jéggel borított hegytömegei,
emelkednek; onnan kapják aránylag legtöbb vízmennyiségüket
Közép-Európa folyói, melyek a síkságokat termékenyítik. A népek,
a magas hegységeket hajdan lehetőleg kerülgették, Svájczot azért:
a főközlekedési vonalok mellőzték, de mostanában a hegyes kis
ország ama szent föld,, melyet az idegenek leginkább fölkeresnek..
A ki fogékony a természet szépségei iránt ; a ki a magas hegységek,.
a csillogó hómezők és jegesek, a zuhatagok és tavak fönségében
gyönyörködik ; vagy a ki csak edző és üdítő levegőt akar színi : az.
fölkeresi a Bigit, a Berni felföldet, a Handeck zuhatagot, a Genfi)
tavat. Maga Svájcz neve a természet szépségeinek képzeletét ébreszti.
0
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föl bennünk, s a hol csak vadregényes szép vidék van, Svájcz nevé
vel szoktuk megjelölni. *)
De Svájcz nemcsak természeti, hanem történelmi, állami és
társadalmi tekintetben is nagyon nevezetes ország. Egyes vidékei a
középkor elején nagyobbára a német birodalomhoz tartoztak s
részint a burgundiai, részint a sváb herczegeket uralták, utóbb apró
világi és egyházi területekre és számos birodalmi városokra szakad
tak. 1291-ben Schwyz, Uri és Unterwaiden kis megyék szövetséget
kötének az urak túlkapásai ellen s a városok védelmére, a szabad
sági küzdelmek 1308-ban indulának meg. A z őskantonok szövetsé
géhez 1353-ban az E., Ny. és K. felől határos Luzern, Zürich, Zug,
G-larus és Bern megyék, utóbb 1481—1513-ban Freiburg, Solo<thurn, Basel, Schaffhausen ós Appenzell megyék csatlakoztak.
Ekkor tehát a szövetség már 13 megyét foglalt magában s egészen
•^elszakadt a német birodalomtól, azonban teljes függetlenségét csak
a Westfaleni békekötés (1648) ismerte el. Századunk elején a
franczia háborúk és belső mozgalmak különböző változásokat idéz
tek elő, Basel, Chur és St. Gallen püspökségek saecularisaltattak,
1803-ban Waadt, Aargau, Thurgau, St. Gallen, Graubünden és Tes
sin, végre 1815-ben "Wallis, Genf és Neuchâtel (Neuenburg) megyék
csatlakozának a szövetséghez. Azóta politikai határai nem változ
nak. Most tehát a szövetség 22 kantonból vagyis megyéből áll.
A határok körvonalait nagyobbára a természet jelölte meg,
-de Tessin az Alpok főgerinczétől D-re esik, s a Lago-Maggiore és
Lago di Como között a szövetség területe félszigetszerűen messze
D-re nyúlik ki, Tessin és Wallis között pedig a Toce völgyén föl
felé Olaszország határa É-ra, a felső Inn völgyében Graubünden
Tirolba nyúlik be. Különben a határok meglehetősen ki vannak
kerekítve, csak Genf képez még egy déli nyúlványt.
Egészben véve az ország három természeti vidékre oszlik;
legnagyobb része a Közép-Alpokra esik, hozzája csatlakozik a fönsík,
mely az Alpok éjszaki tövére támaszkodik, a harmadik legkisebb
rész pedig a svájczi Jura éjszaki és keleti vidékeit foglalja magában.
') A Svájczot látogató idegenek nagy számáról a következő adatok tesz
nek tanúságot : Az utazók rendelkezésére 1000 vendégfogadó áll 58,000 ágygyal
és körülbelül 1600 alkalmazottal ; az ingatlanok pénzértéke 240 millió frank,
az ingóságoké 77 /a millió: ez intézetek évi összes jövedelme megközelíti az
J

53 millió frankot ; az évi kiadások 36.8 millióra, a tiszta haszon 16 millióra
rúg ; az idegenek által elfogyasztott élelmi czikkek értéke 50—100 millió frank
- egy-egy nyáron. L. Volkswirthschaftliches Lexikon der Schweiz, 1880. évről.

A z Alpok hegyrendszerének középső szakasza legnagyobb
részben Svájczországban ágazik el, a Genfi tótól s a Dora Baltea<
völgyétől K-re a Brenner hágóig terjed, a hegyrendszer legtömegesebb és legmagasabb csoportjait foglalja magában. Egész területe
több mint 64,700 • km. A középső övet többnyire jól kifejlődött
hosszanti völgyek választják el a két mellékövtől. Ny-ról K-re:
menve a következő főcsoportokra szokták osztani a középső övet : a..
Pennini, Leponti és Rhaeti Alpokat s az Ötzvölgyi csoportot.
Mindjárt a Közép-Alpok nyugati kezdetén Svájcznak legzár
tabb, leghatalmasabb hegycsoportja emelkedik, melyet
Pennini
vagyis Wallisi Alpoknak neveznek. A Bhőne-nak Martigny mellett:
levő hajlatától D-re eső horpadási vonaltól s a Nagy Sz. Bernáti
liágótól K-re a Simploni hágóig terjed. Az említett két hágón át
híres utak vezetnek Svájczországból, a Bhône völgyéből Olaszor
szágba. A Nagy Sz. Bernáti átjárónak útja nagyon régi, már a>
rómaiak használták; Martignyból (475 m.) kiindulván, egy darabig
a Dranse völgyén fölfelé D-re és K-re megyén, azutáa D-re az~
Entremonti völgybe fordul be ; kocsival csak az 1802 m. magasság
ban levő házikóig járható, feljebb csak hegyi ösvény visz a hágóra
(2472 m.), hol egy kis tócsa mellett a világhírű hospitium van,...
mely már a I X . században alapíttatott ; 1822-ben megnagyobbítta-i
tott, most 20 ágostonos szerzetes s néhány szolga lakik benne, kik
a hózivatarban eltévedt és szerencsétlenül járt utasok megmentésekörűi fáradoznak, e végett külön kutyafajt is tartanak. A z utasok,
ingyen kapnak szállást és ápolást. A z Olaszországi oldalon St.:
Bemy-nél (1570 m.) kezdődik a kocsiút s a Nagy St. Bernáti völ-ígyet követve Aostába visz, hol a Kis Sz. Bernátról jövő úttal,
egyesül.
A Pennini Alpok főgerincze a Nagy Sz. Bernáti hágótól;.
ÉK-re kanyarodik, a Mont Velan-nal (3765 m.). Odább EK-re a.
főgerinczből azon oldalág indul ki, mely ENy-ra vonul s az Entre
monti völgyet a Dranse völgyétől vagyis Bagnei völgytől választja^
el. Legmagasabb csúcsa a Grand Combin (4317 m.). A Bagnei-i
völgyön fölfelé s a Col de Fenetre-n (2786 m.) át egy ösvény a ValPellini-ba és Aosta felé vezet. E hágótól K-re a hegység mind
nagyobb magasságra emelkedik s roppant hómezőkkel és jegesekkek
van fedve. D. felé a főgerincz igen meredekül hanyatlik alá és csak
alacsony ágat ereszt, ellenben E. felől hatalmas, havas és*jegeseoldalágak csatlakoznak hozzája, melyek a Bhône völgyéig húzód
nak. Köztük egymással egyközű magas völgyek nyílnak. A Col d e 1

Fenêtre felől a főgerincz még éjszakkeleti irányban vonul tovább
az Otemma-oroTomal
(3509 m.) és jegessel, azután a Mont-Colon
(3738 m.) következik, mélyhez a Bagnei és Herensi völgyek között
. elterjedő oldalág csatlakozik. A főgerincz sok hegycsúcsa közül
kivált a Mont-Cervin (ol. Monte Silvio, ném. Matterhorn 4482 m.)
tűnik ki rendkivűl meredek és merész szabású sziklagúlája által,
mely a Zermatti és Tournanchei völgyek hátterében, majdnem a
hegység közepén nyúlakodik fel. A sziklagúlát minden oldalról
nagy jegesek veszik körűi; csúesát az angol Whymper ismételt
sikeretlen kísérletek után 1865-ben mászá meg legelőször. DK-re
: a Theodulhorn (3472 m.) mered föl s mellette van a Matti vagy
Theodulhágó (3322 m.), mely az Alpok legmagasabb átjárója, a
Zermatti völgyet a Tournanchei-vel kapcsolja össze. A Mont-Colon
• és Mt-Cervin között csatlakozik a főgerinczhez a legmagasabb
éjszaki oldalág, mely a Hérensi és Matti völgyek között terjedek
A Matti hágó keleti oldalán a Kis-Cervin (3686 m.) emelkedik,
azután a Breithorn és a Xyskamm következnek, melyek a 4000
mt. meghaladják. A z utóbbi oromhoz a Pennini Alpok keleti sarok
bástyája, a Monte-Rosa tömzsöke csatlakozik. Ez sokkal merede
kebb, nagyobbszerű és festőibb, mint a Montblanc. Déli és keleti
tövében mély völgykatlanok'tátongnak, éjszaki és nyugati oldalán
óriási jegesek és hómezők csillognak. A tömzsök legnagyobb emel
kedése a kissé hajlott vonalban E-ról D-re vonuló orom, melynek
i közepes magassága 4300 m., s melyből vagy 10 csúcs nyúlakodik
fel ; köztük legmagasabbak &J)ufour-csúcs vagy Gornerhorn (4638
m.), a Nordend (4612 m.), Zumstein-csúcs (4573 m.) és SignaliJcuppe (4561 m.). A szépen kirovátkolt fenséges havas sziklaorom a
Mocugnagai nagy katlan fölött 2900 m. magasságra majdnem füg
gőlegesen mered föl. Messziről látható a rózsaszinű csillám és
biborfény, melyet rája a felkelő és lenyugvó Nap áraszt. A jegesek
közöl legnagyobb a Görner-jeges..mely a Monte-Rosa tömzsök leg
éjszakibb csúcsai a Breithorn és RAffelhorn között 68 • km. terü
letet foglal el. A svájczi jegesek közöl csak az Aletsch-jeges múlja
felül nagyságra.
A Monte-Rosa csoport két nagy oldalágat ereszt E-ra, egyik
a Vispi völgy két felső ága között terjed el, a másik a Saasi völgy
keleti oldalát szegélyezi. A z előbbihez tartoznak: a Cima di Jazzi
(3818 m.), Strahlhorn (4191 m.), Rimpfischhorn (4207 m.) és
Allalinhorn (4034 m.) ; azután a még magasabb Mischabelszarvak
következnek, t. i. a Dom vagy Grabenhorn (4554 m.), a Taesch

•vagy Laegerhom (4498 m.) s a Nadélhom (4334 m.). Ezek belső
Svájcznak legmagasabb csúcsai, a többi magasabb hegyek az ország
"határán vannak.
A legkeletibb oldalág a nevezetes Mocugnagai körvölgy
•éjszaki szélén csak keskeny orom által függ össze a Monte-Rosa
tömzsökével, de E. felé kiszélesedik s nagyobb magasságra is emel
kedik; legmagasabb csúcsai a 3917—4025 métert érik el.
A Wallisi Alpok a légbeli tényezők romboló hatását nagyban
mutatják. Az E-ra nyíló harántvölgyek épen a kijárásnál legkeske
nyebbek, a hordalékok és omladékok roppant tömegei szűkítik
össze. Legszebb a Vispi völgy, melyből az Alpok egész nagyszerű
ségét és fönséget láthatjuk. Lent a rétek és erdők zöldéinek, a me
redélyek oldalain az emberi lakások csoportosulnak ; fent a havas
és jeges hegyóriások tornyosulnak. A Görnergrat-ról egyszerre
áttekinthetjük a Monte-Rosa, Mont-Cervin s az oldalágak által
képezett óriási czirkuszokat.
A hegység vízválasztó főgerincze a Monte-Moro hágónál,
melyen át a Saasi völgyből Mocugnagába lehet menni, hirtelen
E-ra fordul s azután E K E - i irányban kanyarodik tovább úgy, hogy
7 kméternyire közeledik a Rhőne-hoz, melytől azelőtt 20—45 km.
távolságra esett. Egyszersmind hirtelen letörpül 2010 m. magas
ságra. Ott tehát a Rhône völgyéből aránylag könnyen mehettek át
Olaszországba a Tosa völgyébe. Ezt az utat csakugyan már a
rómaiak használták, a hágót a déli oldalán a Vedro-völgyben fekvő
Simplon (Sempione) helységről nevezik. Most a Simploni út az
Alpok egyik legszebb műútj a, I.Napoleon építteté 1801—1807-beu.
A z út sok helyen a sziklába van vájva, átvágások, kisebb és nagyobb
útvezetékek folyvást váltakoznak, melyek amely szakadékokat áthi
dalják.
«
Briegnél kezdődik a műút s befordul a Saltine-völgybe, sok
kanyarulattal lassan kapaszkodik fel a hágóra, hol a nagy-sz. bernátihoz hasonló hospitium van. Azután az út a Vedra-völgybe
ereszkedik le és Simplon helységen túl K-re haladván, nemsokára
eléri az E-ról jövő Tosa völgyét s a már egészen olaszias Domo
d'Ossola városát.
A Simploni hágótól K-re a Bernhardin-hágóig s a felső
Rhône és Rajna völgyeitől D-re a Leponti Alpok terjednek el,
melyek jóval alacsonyabbak, mint a Pennini Alpok, de tömeges
emelkedések, úgy hogy a csúcsok és hágók között a magassági
Jcülönbség aránylag csekély. Hójnezőik és jegeseik nem nagyok.
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annál nagyobbak zöldelő gyeptérségeik. A völgyek többnyíre mélyés szaggatott sziklafalakkal szegélyezett hasadékok, melyekenbővizű znhogók rohannak le ; sajátszerű rendezésöknél fogva három
csoportot különböztetünk meg a Leponti Alpokban : a Tessini, a
Sz. Gotthard- és Adulacsopo Hókat.
A Tessini Alpok a Tosa, vagyis Toce és Ticino völgyei s a
Lago Maggiore által körülfogott terűletet foglalják el ; a San-Giacomo hágójánál, mely a Ticino es Toce forrását egymástól elvá
lasztja, a Sz. Gotthard csoportjával függnek össze, különben körös
körül el vannak választva a szomszéd hegyektől. Legnagyobb részök
a hasonnevű svájczi megyében terjed el.
A San-Giacomo-hágó (2308 m.)-felől, melyen át egy ösvény a*
Ticino és Toce völgyeit összekapcsolja, a hegysorok legyező alakjá
ban vonulnak D-re és DK-re, melyek Ny-ról K-re menve mind'
rövidebbek s E-ról D-re menve mind alacsonyabbak. A legmaga
sabb hegyek a Tosa keleti oldalát szegélyezik. A Cristallina (2910
m.), a San-Giacomótól Ek-re emelkedik; rajta ered a Maggia,
ennek völgye a hegycsoportnak majdnem a közepén kanyarodik
D-re a Lago Maggiore felé. Mélyen van bevágódva, úgy mint a
a hegycsoport többi völgyei is ; felső szakaszát meredek hegyoldalok szegélyezik. A Bavona-völgy keleti oldalán a Pizzo di Braga
(2867 m.), nyugati oldalán pedig a Basodino (3276 m.) emelkedik,
az utóbbinak válláról nagy jeges vonul le. Igen regényes a Melezza
völgye, melyet Centovalli-nak neveznek, a Maggia völgyéből Ny.
felé nyílik.
A Lago Maggiore s a beléje szakadó folyók környékein már
az olasz levegő hatása érezhető.
Azt a hegykaréjt, mely a Simploni hágótól EK-re a Somvixi
völgyig és Greina hágóig terjed s a Tessini Alpokat Ny-on és E-kon
övezi, fő hegytömegéről Sz. Gotthárdi csoportnak nevezzük. Nyu
gati szárnya Olaszországba is átcsap, többi része Svájczországhoz
tartozik. Legmagasabb csúcsa a Monte-Leone (3565 m.), mely a
Simploni hágótól K-re emelkedik. Ettől E-ra még két csúcs haladja
meg a 3000 mt, azután a főgerincz K-re fordul, ott egy ösvény
vezet a Rhône völgyétől D-re a Tosa mellékvölgyeibe. Odább
ÉK-re egy mas hágón át, szintén a Rhône völgyéből, egyenest a
felső Tosa völgyébe lehet menni. Azután a szép látványt nyújtó
Ofenhorn (3242 m.) és a Blinnenhorn
(3378 m.) következik;,
éjszakkeleti oldalán a Gries-hágó (2446 m.) van, kővel kirakott
ösvénynyel. Közelében van K, felé a már említett San-Giacomo-

hágó, É. felé pedig a Nüfenen-hágó, melyen át a Ticino völgyéből
a Rhône völgyébe lehet menni. Mindezek a hágók nyáron is hóval
fedvék, s útjaik kocsival nem járhatók.
A Nüfenen-hágótól E-ra a szorosabb értelemben vett Sz.
Gotthard kezdődik. Ez egy körülbelől 40 km. hosszú, NyDNy-ról
K É K - r e terjedő rhomboid, déli oldalán a Val-Vedretta, éjszaki
oldalán az TJrseren- és Tavetsch völgyek vannak. Négy hágó kap
csolja össze a szomszéd hegyekkel, DNy-on a Nüfenen-hágó ENy-on
a Furca-hágó, DK-en a Lukmanier s EK-en az Oberalp-hágó.
A Sz. Gotthard nem egyes hegy, hanem szaggatott fönsík, melynek
közepes magassága 2500 m., s melyen 27 apró tó van. E híres fön
sík felől mindenfelé sugároznak szét magas hegysorok, s oldaláról
mindenfelé folynak le kisebb-nagyobb folyók. Ott erednek a Ticino
és Reusz, amaz D-re, emez E-ra folyik, Ny-on a Furca alatt a
Rhône, K-en a Vadus aljában a Torna-tóból a Rajna támad. Azért
a Sz. Gotthárdot sokáig az Alpok középpontjának és legmagasabb
tömegének tartották. Minden esetre nagyon nevezetes, hogy azon
hegycsomónál a Rajna és Rhône hosszanti s a Reusz és Tessin
harántvölgyei találkoznak.
Köröskörül magasabb hegyek nyúlakodnak föl nagy jegesek
kel. A z éjszaknyugati szögleten a Berni Alpokkal összenőtt Gálenstock (3598 m.) emelkedik, vastag hótakarójával, válláról húzódik
le a szép Rhône-jeges; attól D-re esik a Muttenhorn (3104 m.), a
két hegytömeg között van a Furca-hágó (2436 m.), melyen át az
1865-ben befejezett szép műút kapcsolja össze a Rhône- és Urserenvölgyet ; ez Svájczország legmagasabb műútja. A Sz. Gotthard
rhomboid déli oldalán a Piz-Rotondo (3197 m.), Ficudo (3083 m.)
s a Pizzo Centrale vagyis Tritthorn (3003 m.) emelkednek, mely
ről a legszebb kilátás ewk Közép-Svájczország havasaira. A PizTavetsehtől (3010 m.) DK-re van a Lukmanier-hágó (1917 m.),
melynek útja az Előlső-Rajna völgyében levő Dissentisből a KözépsőRajna völgyén át a Breno vagyis Blegno völgyébe visz. A mostani
műút 1876—1878-ban készült el. A Piz-Tavetschtől É-ra az ElőlsőRajna forrásai fölött a Vadus (2977 m.) és Sixmadun (2931 m.)
emelkednek, s e hegyek éjszaki oldalán van az Oberalp-hágó (2046
m.), melyen át egy tájképi tekintetben igen szép út a Reusz völgyé
ből a Tavetsch-völgybe (Előlső-Rajna völgye) Andermattból Dissentisbe és Reichenauba vezet.
v

A Sz. Gotthárdi átjárást a rómaiak, úgy látszik, még nem
ismerték, talán ott a longobárdok keltek át legelőször ; a keresztes
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háborúk idejében már gyakran használták. A X I V . század elején
egy kis hospitiumot építettek a hágó közelében. A mostani műutat
Uri és Tessin megyék 1820—1830-ban készítették s azután egy új
nagyobb hospitiumot is építettek, a Lago Grande mellett; vele
átellenben 1869-ben egy nagy szálló keletkezek. A z út a Vierwaldstädti tó délkeleti ágának végén fekvő Flüelenben, mely Altdorf
kikötőhelye, kezdődik. Ott találkoznak éjszaki Svájcz szárazi és vizi
útjai ; ott a D-ről jövő' Reusz szakad a tóba. Ennek völgye eleintén
elég tágas és szelid hajlású, de már Amstegnél a kapaszkodás kez
dődik, azután pedig egyik borzasztóan meredek és keskeny szaka
dék a másikat váltja fel, úgy hogy a folyó vad tombolással rohan
fokozatról fokozatra. A z út majd az egyik, majd a másik oldalán
van a sziklába vájva, számos sikátoraival, áthidalásaival olyan mint
egy folytonos bástyafal. Wasen és Gesehenen helységeken át eléri
a borzasztóan vad Schöllenen szakadékot, melyben a Reusz 100 m.
magas sziklafalról zuhan le ; az út a folyó felett 30 m. magasságban
az Ordöghidon kel át. Feljebb még több vízesés van, ott volt hajdan
a hosszú lánczokon függő ingatag hid, mignem 1707-ben a sziklát
áttörték s a 75 m. hosszú Urni lyukat vájták. Ezt az új út számára
kitágították s rajta keresztül jutunk a csendes, zöldelő gyeppel
ékesített Urseren-völgybe. Andermatt és Hospenthal falvakon át
haladunk tovább, az előbbinél az Oberalp, az utóbbinál a Furca útja
ágazik el. Hospenthalon túl az út nagy kanyarulatokkal a Sz. Gott
hard fönsíkjára kapaszkodik fel ; a Reusz ugyan még ott is néhány
zuhatagot képez, de már csak kis zuhogó s köröskörül csak kavics
csal fedett magaslatokat látunk. Magà a hágó egy E-ról D-re
elnyúló, kopár sziklahát, melynek mélyedéseiben apró vízerek és
tócsák vannak ; túl rajta az út a kis tóból kifolyó s a Ticinóba siető
Tremola völgyét követi, melyet gyakori hóomlások fenyegetnek,
azután a Ticino völgyébe fordul be s Airolóba jut, hol már olaszok
laknak. A Tessin vagy Ticino völgye sok szép tájképet mutat, a
folyó számos vízesést képez (a völgy felső szakasza Airolóig ValVedretto, alsó hosszabb része Val-Leventina nevet visel). Kivált
Dazio Grande helységen alul vadregényes szakadék van, mely a
Schölleneni szakadékra emlékeztet. Alább az olasz levegő és növény
zet kezdődik, s Bellinzona már gyönyörű kertek és szőlőhegyek
között fekszik.
A Sz. Gotthárdon átvivő vasút 1882-ben készült el. Luzern
ben kezdődik, a Zugi tó nyugati partján elhaladván, Brunnen-nél a
Vierdwaldstädti tó délkeleti részét éri el s Flüelennél a Reusz

Tölgyébe fordul be. De nem kapaszkodik fel a hágóra, hanem atfensík alatt megyén el egy 14,912 m. hosszú alagúton, mely Göschenennél kezdődik s Airolóig ér, legmagasabb pontja 1154 m., tehát a
hágó alatt 960 m. mélységben halad el. Airolótól Bellinzonáig a
Livinai völgyet követi, azután DNy-ra fordulván, a Luganói és
Comói tavaknak tart s Como városnál végződik. E pálya most
•Svájczon keresztül a legfontosabb közlekedési út Német- és Olasz
ország között.
A Lukmanier- vagyis Lukmaja-hágótól EK-re a Greinahágóig és Somvixi völgyig egy kis hegycsoport terjed el, melynek
ilegmagasabb csúcsa a Piz-Medel (3203 m.), szép jegessel. AGreina
hágón (3260 m.) át egy ösvény a regényes Somvixi völgyből DNy-ra
a Camadrai és Blegnói völgybe visz. E hágótól D-re emelkedik az
. Aduia-csoport főtömege, melynek déli ágai a Blegnó-Leventinei és
Masoccói völgyek között terjednek el, éjszaki ágai pedig a Somvixi
völgytől K-re a Hátulsó-Rajna völgyéig érnek.
A hegycsoport főtömegéből mered föl a Bheinwaldhorn
vagyis Piz-Valthein
(3398 m.), melynek keleti oldalán a szép
Zaport-jégárból a Hátulsó-Rajna ered. Ettől DK-re a Zaporthorn
(3149 m.) s az Adula vagyis Avviculo (=Madárhegy 3200 m.)
emelkednek. A hegytömeg éjszaki oldaláról a Valsi Rajna Sz. Péter
völgyében EK-re, keleti oldaláról a Hátulsó-Rajna a Rheinwaldi
völgyben KEK-re, déli oldaláról a Calanca völgye D-re vonul. Az
utóbbi völgy mindkét oldalát meredek hegysor szegélyezi, de csú. csai a 3000 mt. már nem érik el, ellenben az éjszaki hegyágak
több csúcsa magasabb ; azok a Lungnetzi és Safieni völgyeket sze
gélyezik, melyeknek vizei, úgy mint a Medelsi völgyé, E-ra folyván,
az Előlső-Rajnával egyesülnek.
A Hátulsó-Rajna völgyéből egy műút a Sz. Bernhardini
hágón (2063 m.) át a Moesától öntözött nyájas Mesoccói (Misoxi)
> völgybe visz ; az út Splügen falunál kezdődik, Hinterrhein falunál
D-re fordul s nagy kanyarulatokkal kapaszkodik fel a hágóra s
azután gyorsan ereszkedik az említett völgy mentében.
A Sz. Bernhardini hágótól s a Moesa és Hátulsó-Rajna völ
gyeitől EK-re az Arihegyi és Stiifsi hágókig s a Rajna és 111 völ
gyeitől D-re az Adda völgyéig terjedő nagy hegycsoportokat a
BJiaeti Alpok nevezete alá foglalják, melyek legnagyobb részben
Graubünden svájczi megyében, kisebb részben Ausztriában és
Olaszországban ágaznak el. A felső Inn szép hosszanti völgye
Landecktől fel a Maloja-hágóig s azután az annak irányába eső

Maira vagyis Mera völgye Chiavennáig két főrészre az Ejszak-rhaetv
ésDél-rhaeti Alpokra osztja azokat, mindegyik részben megint többcsoportot különböztethetünk meg*
Legkisebb a Tambo-csoport, mely a Splügeni hágó vidékéről
D-re a San-Jorio-hágóig vonul. Csak éjszaki csúcsai érik el a mara
dandó hó határát, a déli csúcsok mindinkább letörpülnek, s a hegy
gerinczen át több ösvény köti össze aLiro és Moesa völgyeit (vagyis
a Griacomói és Mesoccói völgyeket).
Az Alpok egyik nevezetes átjárása a Splügeni hágón szegi
a hegységet; a szép műút Beichenauból indul ki, ott befordul az
ábrándos hegyekkel szegélyezett, várromokkal ékesített Domleschgvölgybe vagyis a Hátulsó-Bajna völgyébe; a hegyi út Thusisnál
kezdődik, ott a folyó egy rémítő, 7 km. hosszú szakadékon tör ke
resztül, ez az elhírhedt » Via mala«, melynek sziklafalain csak nagy
bajjal lehetett az útat járhatóvá tenni, 1832-ben 65 m. hosszú alag
utat építettek. Hajdan az ösvény szédítő ormokon vitt keresztül.
A vadregényes szoroson túl a völgy kiszélesedik s nyájas alakot ölt,
ezt a darabját Schams-i völgynek nevezik. Azután megint egy sza
kadék következik, a Boffna hasadék, mely a Via malához hasonlít,
végre a Sassaplana sziklakupon át az út a Hátulsó Rajna felső
fokozatára, a Rheinwald völgybe jut, melynek főhelye Splügen ;
onnan az út D-re fordulván, lassan a hágóra (2117 m.) kapaszkodik
fel ; az olaszországi oldalon még vadabb és mélyebb szakadékok és
hosszabb hegyoldalok vannak s az útnak építése még nagyobb
nehézségekkel járt, a völgy csak Chiavenna közelében szélesedik ki.
Sokkal nagyobb a Bernina hegycsoport, mely E-ra a felső
Inn völgye; az Engadin felé nagy meredekséggel ereszkedik, az
Adda völgye vagyis Val-Tellina felé pedig hosszabb oldalágakat
ereszt. Mind gerinczének, mind csúcsainak magassága, mind jege
seinek terjedelme és szépsége által tűnik ki. Sok magashegyi tava
is van. A hegység Chiavenna közelében két hegyággal kezdődik,
melyek a Coderai völgyet szegélyezve a Bizzo-Cengalónál (3368 m.)
egyesülnek. Ettől K-re a jegesekkel borított nagy tömeg emelkedik,
melynek főcsúcsai a Cia-di-Castello (3402 m.), Monte-Sissone (3363
m ) s a D-re kikönyöklő Monte délia Disgrazia (3680 m.). E hegytömzsök keleti oldalán egy havasi ösvény a Maira völgyéből a
Muretto-hágón (2557 m.) át az Adda völgyébe visz. E hágótól K-re
emelkedik a szorosabb értelemben vett Bernina-csoport, melynek
legmagasabb csúcsa a nagy jegesek és hőmezők fölé merészen fel
tornyosuló Piz-Bernina (4052 m.), megmászása igen nehéz, 1850.

sikerűit legelőször. Délkeleti szomszédja a Piz-Zuppo vagyis Monte
Rosso-di-Dentro (3999 m.), azután a három Palii csúcs következik,
.legmagasabb a középső (3912 m.), melytől D-re a Piz-di-Verona
(3462 m.) mered föl. Ehhez csatlakozik a leghosszabb déli oldalág.
A hegycsoport keleti oldalán van a Bernina-hágó (2334 m.), melyen
-át egy műút az Engadinban levő Samadenből a Poschiavo-völgybe
s az Addánál fekvő Tiranóba visz.
Ettől az átjárástól EK-re terjednek el azok a hegysorok,
; melyek Svájcz- és Olaszországból Austriába is átvonulnak. Az
Umbrail hegycsoport nevezete alá foglalják. A különböző irányok
éban csapó gerinczek, tömzsökök és ormok nagyon bonyolódott ha
vasi vidéket képeznek. Közepe táján à Val-di-Livigno EK-re, az
Engadinnal egyközűen vonulván, azt két részre osztja. Az éjszaknyugati hegysorban, mely az ország határát jelöli, emelkednek : a
Pizzo-della-Stretta (3108 m.) s ettől Ny-ra, Pontresina mellett, a
Piz-Languard
(3266 m.), melyről nagyszerű kilátás esik. Ebben
a hegysorban EK. felé még több csúcs van, melyek a 3000 mt meg
haladják. A Val-di-Livigno délkeleti oldalán a Cima-di-Campo
(3234 m.) emelkedik. Onnan egy hegyág a Poschiavói völgy keleti
oldalán D-re, más rövidebb ág K-re s harmadik ág EK-re vonul.
A Livigno és Viola völgyek között a Monte-Foscagno (3093 m.),
az Adda és Spöl forrásai fölött a Piz-Murtorol (3177 m.) emelke
dik. Ettől ÉK-re esik a Piz-Daint (2971 m.), mely mellett egy
műút az Engadinból DK-re a Münsteri völgybe vezet. Az út Zer< netzből indul ki, a Spöl völgyén, a vadregényes Fuora (Ofen, kernen
d e ) völgyön fölfelé több szoroson ós szakadékon át kanyarodván,
a Fuora-hágón (2155 m.) keresztül a nyájas Münsteri völgybe kerül,
melynek folyója szép vízesést képez Santa Catarina és Münster
rközött. Jaufers az első tirol falu, azután Glurns következik, mely
smár az Ets völgyében fekszik. Egy havasi ösvény a fuori utat a
Boífalora-hágón (2354 m.) át az Adda legfelső völgyével (a Val
Fraelével) köti össze ; Sta Maria felől pedig egy havasi ösvény D.
felé az Umbrail-hágón (2512 m.) át a Stilfsi hágó műútjára visz.
E hágótól Ny-ra, a svájczi olasz határon s közel az osztrák határ
ihoz emelkedik a Piz-Umbrail (3034 m.), melyről oly nagyszerű
.kilátás esik, mint a Piz-Languard tetejéről.
Az Umbrail-hegycsoport legéjszakibb része egy trapézhez
.hasonlít, egyközű oldalait az Engadin Zernetztől Finstermünzig
•s a Münsteri völgy Sta Mariától G-luns-ig, nem-egyközű oldalait
pedig, a Fuorai völgy s az Ets legfelső völgye meg a Naudersi
v

völgy jelölik meg. A hegycsoportnak majdnem a közepén emelke
dik legmagasabb csúcsa, a Piz-Saesvenna (3221 m.). Ettől Ny-ra
és E-ra több más csúcs haladja meg a 3000 m t ; a tiroli határon.
E-ra vonuló hegysor legéjszakibb magas csúcsa a Piz-Lat ( 2 8 0 4 ) ,
mely Nauderstől DNy-ra a Finstermünzi szakadék fölött uralkodik.
:

A z Éjszak-rhaeti Alpok a Rajna, 111 és Inn-Maira völgyei k ö 
zött terjednek el. Délnyugati csoportjok az Albula hegység, melyet
a Splügeni hágó, Val-Giacomo s a Maira, Albula és Rajna völgyei,
határolnak. Mindjárt a Splügeni hágó keleti oldalán a két Suretta
szarv (3039 és 3025 m.) emelkedik, onnan egy magas hegysor a
Giacomói völgy keleti oldalán D-re vonul s a Piz-Stellával (3506.
m.) Olaszországban végződik. Hozzája csatlakozik az EK-re vonuló hegysor, mely a Bergelli völgy (a Maira völgye) felé meredekül
ereszkedik. Főcsúcsa a Gletscherhorn (3106 m.) ; ennek éjszakkeleti
oldalán van a Septimer-Mgó (2311 m.), melyen át egy ösvény az.
Oberhalbsteini völgyet a Bergellel kapcsolja össze. A z említett
hágótól ENy-ra vonuló hegysor a Schamsi és Oberhalbsteini völgye
ket választja el, legmagasabb csúcsa a Piz-Platta (3386 m.).
;

A Septimer-hágótól EK-re van a Julier-hágó (2280 m.)<
melyen át nevezetes műút vezet ; ez a Domleschg-völgytől Silsnél
fordul be az Albula-völgybe, ezt Tiefenkastennél elhagyja s az.
Oberhalbsteini völgyben egyenest D-nek tart. Biviónál szétágazik,
az út, az ösvény tovább halad D-re s a Septimer-hágóra visz, a^
•kocsiút pedig K-re fordul s a Julier-hágón át Silvaplanába, az :
Engadinba vezet. Ezt az átjárást már a rómaiak használták, dekocsival járhatóvá csak 1820-ban tették, s a mostani műút csak
1837—1840-ben készült el. Itt meg kell említenünk aMaloja-hcígót
(1811 m.) is, mely csak alacsony küszöb az EKrre vonuló Engadin
s e DNy-ra vonuló Val-Bregaglia (Bergell) között. Itt aránylag
könnyű szerrel lehetett műutat építeni, mely mindazáltal festői és
regényes tájképekben korántsem szűkölködik.
Tehát a Rajna felső völgyeiből számos átjárás vezet a Lago •
Maggiore és Lago di Como gyönyörű vidékeire ; a Sz. Gotthárdi,
Lukmanier, Greina, Sz. Bernhardinói, Splügeni, Septimer, Julier,.
Maloja és Bernina hágók közel egymáshoz szolgáltatnak átjárásokat..
A Julier-hágótól E-ra egy jeges hegysor az Oberhalbsteini
és Albula völgyeket választja el, legmagasabb csúcsa a Piz-tf-Err
(3396 m.), nem sokkal alacsonyabb az ettől DK-re tornyosulóPiz-Julier vagyis P. Munteratsch (3385 m.), K. felé esik a Piz-Ot
(3249 m.), mely nagyszerű kilátásáról híres. Ettől.EK-re esik az.

Albula-hágó (2313 m.), melyen át a Tiefenkastenbó'l az Albula-völgyön fölfelé menő igen járatos út Pontébe, az Engadinba visz.
Az említett átjárástól ÉK-re elágazó hegyeket a Silvretta
csoportjába foglalják össze. A főhegysor az Engadin éjszaknyugati
oldalát szegélyezi, mindjárt az Albula-hágó felett az Albula-csúcs
(3273 m.) mered föl, éjszakkeleti szomszédja a Piz-Kesch (3417 m.).
Odább ÉK-re a Sultana völgyén túl a hatalmas Scaietta tömeg
emelkedik, melynek legmagasabb csúcsa a Pis- Vadred (3234 m.).
Ettől É-ra a szorosabb értelemben vett Silvretta hegytömeg emelke
dik, mely a Weisshornnal (3089 m.) kezdődik, s az odább ÉK-re
tornyosuló Piz-Linardban (3416 m.) legnagyobb magasságát eléri.
Óriási sziklagúlája komoran tekint alá az Engadinra, csúcsáról
fenséges kilátás esik. Attól É-ra az ország határán emelkednek a
Silvrettahorn (3248 m.), a Piz-Buin (3337 m.) s a Signalhorn
(3207 m.), melyek között a Silvretta jégár terjed el. Onnan húzódik
ÉNy-ra és ÉK-re a két hegysor, melyeknek főgerincze Vorarlberg
határát jelöli meg. Ezekről már szóltunk. *)
A hegycsoport nyugati részében fővölgyek a Davos és Praettigau, melyek félkörben vonulnak el ; a Plessur völgye is félkört
képez. Magasabb és meredek hegyek csak a Davost szegélyezik, a
Landwasser öntözi, mely az Albulával egyesül. A Praettigau vize
a Landquart, mely ÉNy-ra egyenest a Rajna felé siet. E völgyek
ből több ösvény vezet a hegyeken át az Engadinba, de kocsival jár
ható út csak egy van, ez a Davosból a Fluéla-hágón (2405 m.) át
visz Süsbe, az Engadinba.
A Davos, Praettigau és Rajna között emelkedő hegyeket fő
völgyéről a Plessur csoportjának nevezik, egyikök sem éri el a
3000 mt.
II.
A svájczi Alpok éjszaki melléköve, a Berni felföld, Titlis, Pilatus, Eigi, Tödi
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Calanda. Az Alpok tavai.

A Közép-Alpok déli mellékövének hegycsoportjai Olaszor
szágban és Ausztriában terjednek el s róluk már az illető helyen
volt szó; itt csak az éjszaki melléköv hegységeit kell leírnom,
a mennyiben Svájczországban ágaznak el.
Az éjszaki melléköv legnagyobb szakaszát a Berni Alpok
') Lásd a 24. lapot.

képezik, melyek a Genfi tótól K-re a Thuni és Brienzi tavakig
s a felső Aar völgyéig, a Bhône éjszaki oldalán terjednek el. A fő
gerincz Martigny és St Maurice vidékéről,
Bhône áttörésé
től, mint óriási bástyafal vonul EK-re, mind szélességben mind
magasságban növekedve. Déli oldala rémítő meredekséggel hanyat
lik alá a Bhône völgyére, éjszaki oldalára fokozatosan aláereszkedő
előhegyek támaszkodnak, melyek között az Aar számos mellék
völgye nyílik. A völgyek messzire benyúlnak a hegység belsejébe,
bővizű patakok rohannak le rajtuk gyakori vízesésekkel, nagy hómezők és mélyen alányúló jegesek táplálják. A hegycsúcsok, kivált
a keleti szakaszban, nagy viszonylagos magasságuk, merész szabá
suk s rendkívül változatos alakjok által tűnnek ki, s mind a Bhône
völgyéből mind az éjszaki előhegyekről tekintve egész fenségökben
mutatkoznak. Azért a Berni Alpokat nagyon sűrűn látogatják.
Két főcsoportra oszthatjuk azokat, nyugatira és keletire. A
két csoport mind külső alakjára, mind belső szerkezetére különbö
zik egymástól. A nyugati csoport sokkal alacsonyabb mint a keleti
s leginkább jura- és krétaképletű kőzetekből áll, míg a keletiben
a kristályos kőzetek uralkodnak, úgy hogy geológiai szempontból
a középső övhez tartozik.
A nyugati vagyis a Wildhorn-csoport a Dent-de-Morcles
(2974 m.) hegygyei kezdődik, melylyel átellenben a Dent-du-Midi
(3285 m.) tornyosul, a Bhône Martigny felől a két hegy közt tört
magának utat. A Dent-de-Morcles-től EK-re a Grand-Moveran
(3061 m.) nyúlakodik fel; azután a szaggatott sziklás Ordögszarvak
(Diablerets, 3251 m.) következnek, továbbá a Weiszhorn (3012 m.),
a tömeges Wildstrubel (3266 m.) s a hegycsoport legmagasabb csú
csa a Wildhorn (3268 m.). Azon hegyek között néhány hágó van,
de csak gyalogösvények visznek át rajtuk, legjáratosabb az, melyen
a Simme völgyétől a Leuki fürdőbe járnak. Ugyancsak oda visz a
Kander völgyéből a Gemmi-hágón (2302 m.) át egy ösvény.
A főhegysor éjszaki oldalágai a Saanen, Simme, Kander és
más népes völgyek között terjednek el ; a Kander és Frutigen
egyesülésétől D-re a Neisen (2366 m.) emelkedik, erről talán leg
jobban tekinthetjük át a Berni Alpokat; gyönyörű kilátást élvezhe
tünk a Jamani hágóról (1512 m.) is, melyen át egy ösvény a Saane
völgyéből a Genfi tóhoz vezet.
A Gemmi-hágónál kezdődnek a szorosabb értelemben vett
Berni havasok, melyek aránylag kis területen az Alpok minden
szépségét és fönséget egyesítik. Egészben véve DKy-ról EK-re

vonulnak, de több harántágra szakadnak, melyek derék- és ferde
szöglet alatt találkoznak. A Gemmi s a Lötscheni hágók között a
.Balmhorn (3688 m.) csoportja emelkedik; a Lötscheni hágón(2681
m.) túl a Finsteraarhorn
nagy csoportja kezdődik, délnyugati
részét a Lötscheni völgy két ágra osztja. Az éjszaki ágból a Schilthorn (2971 m.), Tschingelhom (3580 m.), Breithorn (3774 m.) és
Groszhorn (3726 m.) emelkednek. Ezt a hegy sort a Kander- vagyis
Tschingel-jégár a szomszédos éjszaknyugatitól választja el, melyből
a, Doldenhorn (3647 m.), a Blùmlisalp (3670 m., középső csúcsa a
Weisze Frau) s a Witwe (2868 m.) nyúlakodnak fel a gyönyörű
Oschinen-völgy és tó körűi. A Lötscheni völgy délkeleti oldalán
a Bietschhorn (3953 m.), a Grosze Neszthorn (3820 m.) sa Schien
horn (3852 m.) tornyosulnak. Azután a Berni Alpok főtömzsöke
kezdődik, mely a Hasli-völgyig terjed; éjszaknyugati szélét a Jung
frau láncza alkotja, délnyugati szélén egyes ormok emelkednek,
melyek között hatalmas jegesek DK-re vonulnak. A Jungfrau lánczából tornyosulnak: a Mittagshorn (3887 m.), az Ebenefluh (3964
m.), a Gletscherhorn (3988 m.), az óriási Jungfrau (4167 m.), a
Mönch (4105 m.) s az Figer (3975 m.). Ezek a hegycsúcsok EK-re
az alsó Grindelwald-jégárig terjednek. Köztük a csillogó hóval
takart Jungfrau, E-ról tekintve, a legszebb látványt nyújtja, terme
tes s fölfelé egészen szabályosan nyulánkúló alakjánál fogva vala
mennyi szomszédja közül kitűnik. Szépségét még fokozza az, hogy
-éjszaknyugati oldalán két gyámoszlopa van : a vakító fehér mezbe
öltözött Silberhorn (3690 m.) s a szintén hóval fedett, de laposabb
Schneehorn (3415 m.). Nagyszerű látványt élvezhetünk a Jungfrau
csúcsáról : a fönséges havasi világra sziklatornyok, a csillogó hóés jégmezők, a szédítő mélységek, s nagyobb távolságban a nyájas
és népes völgyek a Juráig, a Vogézekig és Fekete erdőig tárulnak
fel előttünk.
A Jungfrau lánczolatától D-re hosszú sziklaormok ágaznak
.el, melyek között nagy hómezők terűinek. Itt a merészen feltornyo
suló csúcsok helyét hosszúkás ormok foglalják el. Ilyen orom az,
mely a Mönch felől DNy-ra, ezután D-re vonul, ez a Viescher
Grat; a J%is-Vischerhom (3873 m.) felől a Finsteraarhorn (4275
m.) orma, melyre az Agassizhorn (3950 m.) támaszkodik. Egy más
D-re vonuló orom a Nagy-Viescherhornhoz
(4048 m.) csatlakozik
s a Hátülsó-Viescherhornon
(4020 m.) át a
Nagy-Grünhornhoz
J(4047 m.) vonul. A Finsteraarhorn az egész hegységnek legmaga
sabb pontja, ENy-ról tekintve nyúlánk vékonyélü gúlának, EK-ről

és DNy-ról tekintve pedig hosszúkás oromnak látszik. Tetejéről
szintén nagyszerű kilátás esik.
A második főorom az Alsó- és Felső-Grindelwald-jégár között
emelkedik; legmagasabb pontjai a két Schreckhorn (4082 és 4 0 1 5
m.), melyek oly meredekek, hogy a hó nem marad meg rajtuk. Igen
meredek a Nagy-Lauteraarhorn
(4043 m.) is. A harmadik főorom
a hatalmas Wetterhorn, melynek csúcsai a Haslijungfrau (3703 m.)
a Mittelhorn (3708 m.) s a Bosenhorn (3691 m.), ezek E-ról D-re
sorakoznak. Végre az egész hegy tömzsök déli párkányát a gyönyörű
Alexschhorn (4198 m.) képezi, melynek oldalán a Svájczi Alpok
legnagyobb jégára, az Áletsch-jégár vonul le, 1880-ban 129 • km.
foglalt el, hossza 24 km. volt. E jégáron túl a wallisi Viescherhornok (3905 m.) emelkednek, melyeknek keleti oldalán a Viescher-jágár
terjed el, ez 40"i4 Q km. foglal el, hossza 15 km. A z Eggishorn
(2941 m.) szép kilátásáról híres, úgy a Löffelhorn (3093 m.) is.
Azután következnek a nagy jégárak : az Alsó- és Felső-Aar-jégár
s Lauteraar-jégár. Ezekből ered az Aar folyó, melylyel a Berni:
havasok éjszaki oldaláról lefolyó vizek egyesülnek.
v

A z A a r folyó völgyében fölfelé menve messziről gyönyörköd
hetünk a Berni havasok látásában, maga a völgy is nagyon szép
tájképekkel kinálkozik s a nyári turisták egyik fő találkozója.
Felső szakaszában a folyó két hosszúkás tavat képez, egyik EK-ről
DNy-ra, a másik DK-ről ENy-ra vonul, hajdan a két tó összefüg
gött, most 5 km. széles lapos földszoros választja el, mely a folyóféliszapolásából támadt. A z éjszaknyugati a Thuni tó, hossza 18
km., szélessége alig 4 km., egész területe 48 • km., tengerfeletti
magassága 560 m., legnagyobb mélysége 217 m. Kellemes, kie>
vidék környékezi, medenczéjében az Eiger, Mönch és Jungfrau
tükröződnek. Alsó végén Thun régies városka fekszik. A két to
kozott levő jföldszorosan alig 60 esztendeje még csak egy két tanya
volt, most pedig Interlaken (inter lacus = tavak köze) három helység
ből összeolvadt kis város, melyet szép paloták, szállók, kertek éke
sítenek, mert az a nyári kirándulók fő gyülekező helye. A másik
tó a Brienzi, ridegebb ós zordabb, mint a Thuni, viharkor nagyon
háborog, hossza 14, szélesség pedig 2 km., tengerfeletti magassága
565 m., kiterjedése 30 • km., legnagyobb mélysége 261 m. Éjszaknyugati partján Brienz városka fekszik. A Thuni tó alsó végébe
a Simmével egyesülő Kander, a Brienzi tó alsó végébe pedig a Lütschine szakad. A z utóbbi folyócska torkolatától K-re a Brienzi
tónak déli partja magas és meredek, ott a Faulhornról és Schwarz-

"hornról lesiető Giessbach (zuhogó) 14 lépcsős vízeséssel ömlik
a tóba.
Az Aar völgyét a Brienzi tótól felfelé Hasli-völgynek nevezik,,
ez több medenczére oszlik, s az Aar nagyszerű vízesésekkel szökik
le egyik medenczéből a másikba, mellékvizei is kisebb-nagyobbzuhatagokat képeznek. így Meiringen, a völgy főhelyének környékén
a Reichenback melylyel a szép Rosenlaui-jégár vize is egyesül. Feljebb az Aar mély és vad szakadékon tör keresztűlj ezt csakhamar
egy még vadabb szakadék váltja fel. A kocsival járható út Guttanen faluig ér, feljebb csak ösvény kanyarodik a vadregényes sziklá
kon fel, jobbról és balról meredek sziklatetők tornyosulnak. Ott van.
az Aar legnagyobb vízesése, melyet »HandecJcfalh-nak neveznek;:
a már jókora folyó egy ugrással 70 mt szökik le egy mély szikla
torokba, balról egy mellékzuhogó szökik feléje s a mélységben,
egyesül vele. E vízesésen túl az ösvény DK-re kanyarodik tovább,,
nemsokára elhagyja a DNy-ról jövő Aart s végre eléri a rideg
Grimsel-hágót (2165 m.), hol egy kis tócsa van; onnan egy ösvény
jobbra Obergestellen-be, balra a Rhone-jégár s a Furca útja felé visz..
Ha a Meiringennél nyiló Reichenbachi völgyön fölfelé me
gyünk, nemsokára elérjük a Bosenlaui fürdőt, azután egy hegygerin
czen átkelve a Grindelwaldi völgybe jutunk, melyben aFekete-Lütschine rohan Ny. felé, hol a D-ről jövő Fehér-Lütschinével egyesül,
mely a Lauterbrunni völgyön fut le. A Grindelwaldi völgytől D-reterjed el a két Grindelwaldi-jégár, az alsó Grindelwaldirjégár 9'75
km. hosszú, arról nevezetes, hogy valamennyi alpi-jégár közül leg
mélyebben ereszkedik alá, alsó vége 1818-ban 983 m. magasságban,
szakadt meg, azóta hátrált s most mintegy 1070 m. magasságban,
van. A Lauterbrunneni völgy arról híres, hogy benne van az Alpok.
legmagasabb vízesése, az úgynevezett Staubbachfall. A völgy nyu
gati sziklafaláról egy zuhogó 305 m. magasságról szökik le, a víz köddé porlik szét, mely lengő fehér fátyolhoz hasonlít. Lauterbrun
nen, a szomszédos Wengernalp, Grindelwald, Bosenlaui és Schei
deck nyáron hemzsegnek a világ minden tájáról összesereglett"
kirándulóktól, mindenütt vannak nyaralók, nagyszerű vendéglők..
Nagyon sokan a Kander kettős völgyét is látogatják, mely szinténi
sok szép tájképet rejt magában.
A Berni Alpok éjszaknyugati oldalához a sokkal kisebb hegy
csoport csatlakozik, melyet Freiburg városról neveztek el. Az Aar
völgyétől DNy-ra terjednek el a középmagasságú hegysorok, melyek
Bern, Freiburg és Lausanne környékén a svájczi fönsíkkal olvadd

nak össze. Köztük mindenütt termékeny, népes és jól mívelt völgyek
vannak. A legnagyobb magaslatok a Saane felső völgyét szegélye
zik ; ennek egyik nevezetes helysége Gruyères, erről kapta nevét a
Groji sajt, melyet általában a Saane völgyében készítenek. Azon
helységtől DNy-ra emelkedik a szép szabású, tetejéig szép gyeppel
fedett Moléson (2007 m.), melyről nagyon szép kilátás esik. A Saane
és Jaun völgyei között ENy-ról DK-re vonuló hegysorban a Freiburgi Alpok legmagasabb csúcsait találjuk; melyek magassága
2 1 5 8 — 2 3 5 8 m., róluk szintén szép kilátás esik.
A szép Genfi tavat csak alacsony hegyek és dombok övezik,
noha medenczéje a Berni, Freiburgi és Chablais-i Alpok meg
.-a Jura között terjed el. Alakja olyan, mint a félholdé, domború
-oldala E-ra szolgál; tükrének magassága a tenger fölött 375 m.,
legnagyobb mélysége 334 m., kiterjedése 578 • km. A Bhône dél
keleti végébe be-, délnyugati végéből pedig kifolyik, ezenkívül még
néhány apró patak ömlik beléje. Leghosszabb része Svájczországhoz, másik része Francziaországhoz tartozik. Svájczi partja lépcső
zetesen emelkedik s mindenütt rakva van kies szőlőhegyekkel, gyö
nyörű gyümölcsösökkel villákkal, festői falvakkal; déli, franczia
partja ellenben rideg és meztelen sziklákkal emelkedik. Délnyugati
szélén a Bhône két oldalán s az Arve éjszaki partján Genf terűi el,
Svájcznak legfestőibb és legszebb városa.
Nagyobb magasságra emelkednek a Sz. Gotthard csoportjá
tól E-ra az Aar és Beusz völgyei között elterjedő Urii és Engelbergi Alpok. Kivált a Grimsel-hágótól EK-re s a Furca-hágótól és
•Urseren-völgytől E-ra levő hegytömegek igen zord havasi jelleget
.mutatnak. Közéjök K. felől a Gesehenen völgy nyúlik fel ; hátteré
ben tornyosul a Dammastock (3633 m.), az egész csoport legmaga
sabb csúcsa. Déli szomszédjai a Rhône-Stock (3603 m.) s a Galen
stock (3598 m.), melyről a Bhone-jégár vonul le. Még más szarvak
is nyúlakodnak fel az ottani jég- és hómezők fölé több mint 3000
m. magasságra. A Gesehenen- és Gadmen-völgyek összeszűkítik
a hegycsoportot az éjszaki részben a Thierberg (3446 m.) emelke
dik, melyhez a Sustenhorn (3512 m.) csatlakozik. E hegy tömegek
-éjszaki oldalán a Sustenhágón (2262 m.) át egy ösvény a Kadmenvölgyből a regényes Maien-völgybe vezet. Ez átjárástól E-ra a híres
Titlis (3239 m.) nyúlakodik fel, mely vastag hótömeggel van beta
karva könnyen megmászható, s nagyszerű körlátványt élvezhetünk
csúcsáról. Odább EK-re a Surenen-hágón át (2305 m.) az Engelbergi völgyből a Beusz völgyébe járnak. Az Engelbergi völgy első-

ben Ny-ra azután E-ra kanyarodik s Buochs-nál a Vierwaldstädti
tóra nyílik. E völgy nyugati oldalán csak alacsony erdős hegyek
vannak, melyek a Sarneni völgyig terjednek, de keleti oldalán, a
Surenen-hágótól E-ra, még néhány magas hegy van, melyekről
nagyon szép kilátás esik ; ilyenek az engelbergi Bothstock (2820 m.)
s az Uri-Rothstock (2952 m.)
Az Engelbergi hegycsoporttól Ny-ra s a Brienzi és Thuni tavak
tól E-ra az Emmenthali Alpok terjednek el, melyek Luzern széles
ségében a svájszi fönsíkkal olvadnák össze. Azok nagyobbára ala
csony hegyek s harmadkori lerakódásokból állanak, csak néhánya
haladja meg a 2000 mt. Fővölgyük az Emme völgye, melynek folyójaa Brienzi tó éjszaki oldalán emelkedő hegy sorban ered s onnan
ENy-ra az Aar felé kanyarodik. Számos helység van benne, s lako
saik szintén híres sajtot készítenek. A Brünnig-hágón (1037 m.) át
egy út a Brienzi tó felől a Sarni völgyön lefelé a Vierwaldstädti
tóhoz vezet ; ez szép tájképekben nagyon gazdag út, azért sokan
látogatják. A Sarni völgy nyugati oldalát jókora hegysor szegélyezi,
éjszakkeleti sarokpontja a híres Pilatus, mely nagy meredekséggel
a Vienvaldstadti tó fölött tornyosul. Felette szaggatott, mindazon
által nagy havasi legelőkkel ékesített hegytömeg. Tíz merészszabású
csúcsa van, köztük legmagasabb a Tomiihorn (2133 m.). Fenséges
kilátás esik a Pilátusról, de most többen látogatják a vele szemben
emelkedő Bigit, mivel hegyi vaspályán lehet rajta föl és lemenni.
A Bigi, most Svájczország leghíresebb hegye, a Schwyzi
Alpokhoz tartozik s a Zugi, Lowerzi és Vierwaldstädti tavak közötti
földszorost foglalja el. Tömör konglomerátokból (nagelfluhe) föl
épített vaskos hegytömzsök, mely a svájczi fönsík szélén és tavaktól '
környékezve szabálytalan gúla alakjában emelkedik, déli és éjszaki
lejtője nem oly meredek, mint nyugati és keleti oldala. Legmaga
sabb teteje a Bigi-Kulm (1856 m.), hol egyes hófoltok nyár dere
kán is megmaradnak, különben kopár sziklák, kis erdőcskékkel és
gyepmezőkkel váltakoznak. Lej ebb terjedelmesebb pagonyok és
legelők vannak, a havasi legelőkön számos szállást találunk. A hegy
tövében szántóföldek, kaszálók, gyümölcsösök, vendéglők és helységek'
váltják fel egymást. 1871-ben épült a fokaskerekű vasút, mely
Vitznauból a hegy déli oldalán visz fel a Bigi-Kulmra ; más vasútr
az éjszaki oldalon Arthból visz fel, egy harmadik vasút a Kaltbadot
a Bigi-Scheideck-kel kapcsolja össze. Az említett helyeken, valamint'
a Bigi-Staffelen s a hegy felső tetején is nagy vendégfogadók van
nak, mert nyáron ezerszámra látogatják a híres hegyet, hogy a-

nagyszerű, páratlan kilátásban gyönyörködjenek, mely ott derűit
: napon, kivált reggel és estve, mikor a Nap fölkel és leszáll, körös
körűi kínálkozik. A hegytetejéről 14 tavat, 15 várost, 40 falut és a
hegyóriások között 70 jégárt lehet látni messzelátó segítségével.
Maga a Vierwaldstädti, azaz Négymegye-tó, mely nevét onnan
kapta, mivel a négy ős kanton : Uri, Schwyz, Unterwaiden és Luzern
között terjed el, a legszebb tavak közé tartozik, sok ágaival ferde
latin kereszthez hasonlít s mindegyik ágának sajátságos környéke
•ós szépsége van. Egész hossza vagy 37 km., legnagyobb szélessége
4 km., kiterjedése 113 • km., tengerfeletti magassága 437, legna
gyobb mélysége 260 m. Természeti szépségéhez hozzájárul a hagyo
mány, költészet és történelem, mely minden öblét, partjainak min
den sziklafokozatát dicsőíti. E tó partvidéke a Teli Vilmos nevéhez
fűződő hagyomány színhelye. A tó déli öble az Urii tó, itt Flüelenben szállhatunk a hajóra, mindkét partján meredek hegyek emel
kednek, a keleti oldalán elhúzódó országutat és vasutat részint a
sziklába kellett vájni. Brunnen és Rüttli között összeszűkül és
Ny-ra fordul a tó, Brunnen mellett a Muotta-völgy nyílik E. felé,
hátterében a kettős csúcsú Mythen hegy aljában Schwyz fekszik ;
befordulunk a Ny. felé megint kiszélesedő tóba, mely Schyzről
neveztetik, Gersau, Beckenried és Buochs helységeken túl két
kiszökő hegyfok ismét összeszorítja a tómedenczét, e szoroson át a
tó legnagyobb szakaszába jutunk, mely a Rigi és Pilatus között
terjed el, s melynek négy öble van. DNy-ra a Stanzi és Alpnachti,
ENy-ra a Luzerni, EK-re a Küsznachti öblök tárulnak fel.
A Vierwaldstädti tóba a Reusz, Engelbergi és Sarni patakok
s a Muotta ömlenek. Ez utóbbi a Schwyzi Alpok legmagasabb
részében ered, a Windgellén (2759 m.); onnan húzódik EK-re, a
Linth völgye felé, az a hegysor, mely a Schwyzi Alpok legbüszkébb
sziklacsúcsával, a Olaernisch-séi (2916 m.) Glarustól DNy-ra vég
ződik. E hegy tömzsök éjszaki oldalán a Klönvölgy nyílik, ennek
éjszaki oldalát pedig a Wiggis (2284 m.) szegélyezi. Onnan az erdős
hegykúpok E-ra a Zürichi tóig vonulnak. A Muotta-völgy éjszaki
oldalán s a Zürichi és Zugi tavak között már csak alacsony hegyek
vannak, melyek lassankint a fönsíkra mennek át. Közöttük még
több más kis tó is van. Ott van a Mythen hegy nyugati oldalán a
Lowerzi tó, melynek vize a Muottába ömlik, azt az éjszaki oldalán
emelkedő RossbergrÖl 1806-ban történt hegyomlás félig betemette,
ugyanakkor Goldau falu s három más helység is a sziklahalmazok
.alá temettetett, 457 ember veszett oda. A pusztulás nyomai Goldau
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•és Arth között még most is láthatók. A z utóbbi helység a Zugi tó
déli csücskénél fekszik, azon tó éjszak-déli irányban nyúlik el,
liossza 14, szélessége 4 / km., kiterjedése 3 8 / • km., tengerfeletti
magassága 417 m., legnagyobb mélysége 218 m. Keleti és déli
partjain erdős hegyek emelkednek, Zug városka magaslatok között
szorong, vize a Vierwaldstädti tóból kifolyó Reuszszel egyesül.
Közel hozzá K. felé az Égeri helységről elnevezett kis tó fekszik,
melynek alakja majdnem olyan mint a Genfi tóé.
1

2

1

2

Sokkal nagyobb az odább E-ra levő Zürichi tó, melyet már
csak alacsony hegyhátak szegélyeznek. Ebbe Rapperschwylnél a
Linth ömlik, mely Zürichnél folyik ki mint Limmat s úgy, mint a
Reusz, az Aarba ömlik. A Zürichi tónak hossza 4 4 km., kiterjedése
88 • km., tenger feletti magassága 409, legnagyobb mélysége 142
m. Zürichnél a Limattal a Sihl folyócska egyesül, ennek völgyét a
nyugati oldalon az Albis hegysor szegélyezi, mely a szép kilátással
kínálkozó Ütli hegygyei (873 m.) végződik. A Sihl felső völgyét
sokkal magasabb hegyek veszik körül, így a Fluhberg (2097 m.) és
Drusberg (2281 m.) Schwyztől K-re.
A Schwyzi Alpoktól D-re s a felső Reusztől K-re a hatalmas
Tödi-lánczolat emelkedik, mely a Rajna völgyének éjszaki oldalát
Oberalptól kezdve Chur városig szegélyezi ; éjszaki határát a Sarganstól a Seez völgyén lefelé a Wallentóig s onnan a Linth
völgyén fölfelé Linththalig s a Klausen hágón át Ny-ra Altdorf
felé húzott vonal jelöli meg. Ez az a hegycsoport, melyet a
geológiai tényezők leginkább forgattak fel, melyben a rétegek
âz oldalvásti nyomás által nem csak gyűrődvék, hanem széthányvák, úgy hogy néhol a felső lerakódások alásülyedtek, az alsók
pedig fölfelé kerültek. ) Legnagyobb magasságát a déli fővonúlatban éri el, mely meredekül hanyatlik az Előlső-Rajna völgyére. A z
Oberalp-hágó összekapcsolja a Sz. Gotthard csoportjával. Közelé
ben a Bristenstock (3074 m.) nyúlakpdik fel, ettől EK-re a még
tömegesebb Oberálpstock (3330m.) nagyszerű kilátásáról híres; egy
mély völgy választja el a vele szemben E. felé emelkedő Kis- és
Nagy-Windgéllétöl (3001 m. 3189 m.). Ettől ÉK-re a Scheerhorn
(3290 m.) és Klaridenstock (3264 m.) nagy jégárak fölé nyalakod
nak fel, s az utóbbitól D-re az egész csoport legmagasabb tömege
a Tödi terjed el, legmagasabb csúcsai a Piz-Busein
(2623 m.), a
glarusi Tödi (3330 m.) s a Sandgipfel (3418 m.). Ezekről a tetőkl

*) L. Albert Heim: Tödi-Windgellen-Gruppe.

ről fenséges kilátás esik ; rajtuk kivűl még több magas csúcs tarto
zik a szorosabb értelemben vett Tödi-csoporthoz, melyek mind a
3000 mt meghaladják. Keleti oldalukon van a Kisten-hágó ( 2 5 2 4
m.), melyen át egy ösvény a Linth völgyéből a Rajnához vezet.
E hágótól EK-re a Hausstoch (3156 m.) emelkedik, keleti oldalán
Suwarow átjárása által (1799-ben) híressé lett Panix-hágó (2407
m.) van. A Hausstock egy ágat EK-re bocsát, mely a Sernf és
Linth völgyeit választja el. A főgerincz tovább vonul EK-re Ragatz
felé, s még több csúcsa meghaladja a 3000 mt. Délkeleti oldalán
a Tamina-völgy nyílik, EK-re vonulván, s ezt az omlásairól elhír
hedt Calanda hosszan elnyúló mészkőgerincz a Rajnától választja^
el. Torkolatához közel mindjárt Pfaefers fürdőnél kezdődik a
Tamina vadregényes hasadéka, mindkét oldalán felette meredek
sziklafalak és tornyok nyúlakodnak fel, melyek nummulit mészkőből
állanak. A déli oldalon a Calanda, az éj szakin a Szürke szarvak
hegysora emelkedik, melynek legmagasabb csúcsa 2847 m. Az utóbbi
hegysor éjszaki oldalán a Seez völgye nyílik, melynek felső szaka
szát szintén magas hegyek veszik körül. Murgnál a hasonnevű
folyócska a Walen-tóba ömlik, ez Svájczország egyik legregényesebb tava, K-ről Ny-ra nyúlik el hosszan, 28 • km. foglal el,
hossza 16, szélessége 3 km., tenger feletti magassága 425 m., leg
nagyobb mélysége 144 m. Viharkor nagyon háborog, úgy hogy
veszedelmes rajta a hajózás. Mind éjszaki, mind déli oldalán magas
meredek hegyek emelkednek ; a déli oldalán levő hegyek a Murg
három apró tavát övezik, [köztük a Mageren (2528 m.) a legma
gasabb.
Glarus vidékéről a Linth E-ra folyván, a Walen-tóból kifolyó
vízzel egyesül s az EN-ra terjedő lapályon ide-oda kóvályogván, a
Zürichi tónak tartott, a két tó között levő lapályt egészen elmocsárosította. E baj elhárítása végett Escher javaslatára 1 8 0 7 — 1 8 2 2 ben csatornákat építettek, melyekben a Linth a Walen-tóba, ennek
vize pedig a Zürichi tóba folyik.
A Zürich felől Rapperschwyl-en át DK-re a Rajna völgyébe
vivő vasúttól, vagyis a Walen-tótól E-ra a Boden taváig s K-re a
Rajna völgyéig a Sz. Galleni és Appenzelli Alpok terjednek el.
Ezek már csak alacsony hegyhátak és szelid hajlású középhegyek,,
csak a Walen-tó éjszaki oldalán s a Rajna felé vannak még maga
sabb és tömegesebb hegyek. Ott emelkedik azon szaggatott, mezte
len s déli oldalán nagyon meredek, krétaképletű hegysor, melynek
neve: Sieben Churfirsten, azaz Chur megye hét orma, melyeknek

külön neveik vannak; magasságuk 2 2 0 9 — 2 2 9 3 m. Hozzájok K.
felől még két, valamivel magasabb csúcs csatlakozik. A Thür völ
gyének felső része azon hegy sor éjszaki oldalán njílik, forrása vidé
kéről egy kocsiút K-re a Rajnához vezet. Ezen völgyelés éjszaki
oldalán a Sentis hegycsoport emelkedik, mely DNy-ról EK-re csapó
több hegysorra szakad, s mely E K . felé nagyon meredek. Főcsúcsa
a Magas-Sentis (2504 m.), mely a Szt. Galleni és Appenzelli Alpok
legmagasabb pontja. A Sentis csoportjától E-ra és Ny-ra gyorsan
törpülnek le a hegyek s végre a fönsíkkal olvadnak össze.
A z ország határát Sarganstól lefelé a Rajna völgye jelöli
meg. Ez Churig hosszanti völgy, azután harántvölgygyé válik, de
csak a K-ről jövő Landquart torkolatán alul szűkül össze. Ott haj
dan a Sieben Churfirsten hegysora s a Vorarlberg és Svájcz hatá
rán emelkedő Rhaetihon egészen elzárták vala medrét. Akkor a
folyó ENy-ra fordult s a Walen- és Zürichi tavakon át a mostani
Limmat völgyén folyt az Aar felé. Most is a Walen-tóba ömlő Seez
völgyét csak 6 — 7 m. magas küszöb választja el Sargans vidékén,
sáradáskor könnyen áthághatta volna a folyó, ha alakosok meg
nem gátolnák. A z említett szoroson alul a völgy tetemesen kiszéle
sedik, s a Rajna csekély eséssel kanyarodik tovább a nagy tó felé,
melynek déli öblét az 111 torkolatán alul hordalékaival betemette.
A Bódeni tó, melyet a rómaiak Bregenz-ről (Brigantium)
Lacus Brigantinus-nak neveztek, az Alpok egyik legnagyobb tava,
539 • km. foglal el, legnagyobb hossza DK-ről ENy-ra 65, legna
gyobb szélessége 15 km., tengerfeletti magassága 398, legnagyobb
mélysége 305 m. Délkeleti végét még jelentős hegyek övezik, külön
ben csak hullámos dombvidék veszi körűi, melyen szőlők és gyü
mölcsösök díszlenek. Konstanz-nál egy ENy-ról benyúló félsziget
két ágra osztja, az éjszaki hosszabb ág az Ueberlingi tó, a déli rövi
debb ág az Alsó tó, ez Konstanznál csak keskeny szoros által függ
össze a fotóval. Mindkét ágban egy-egy kis sziget van, az Ueberlingiben a Meinau, az Alsó tóban a nagyobb Beichenau. Számos
vitorlás és gőzhajó élénkíti a szép tavat, svájczi partján egy vasút
vonul el. A tó partjain már a rómaiak idejében voltak virágzó váro
sok, mint Brigantium (Bregenz), Arbor felix (Arbon), stb.
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Az Alpok tavai. A svájczi fönsik. A Jura hegység. Svájcz éghajlata, termé
nyei, állatai.

Az Alpok tavai a természeti szépségekben bővelkedő hegy
rendszernek legérdekesebb és legkedvesebb jelenségei közé tartoz
nak; mind a magas hegyhátak mélyedéseiben, mind a völgyek
katlanaiban, mind a hegységek aljában előfordulnak, eredeti mély
ségek és kiterjedésök általában nagyobb volt, most lassankint fogy
nak s a folyók hordalékai kisebb-nagyobb mértékben betemetődnek.
Sok hajdani tómedencze már egészen be van temetve. A hegyrend
szer nyugati szárnyában aránylag kevés tó van, s a mi van, az is több
nyire csekély ; a keleti Alpok is szűkölködnek nagy tavakban, csak
a Bajor Alpok éjszaki tövében s a Salzkammergut-ban találunk
jókora tómedenczéket. A z aránylag legnagyobb és tájképi tekintet
ben legszebb tavak mind az Alpok középső szakaszában, a Sz
Gotthard hegycsoportja körűi sorakozó hegységekben fordulnak
elő. E tavak medenczéi többnyire hosszúkás alakot mutatnak s vagy
DNy-ról EK-re, vagy ellenkezőleg DK-ről ENy-ra vonulnak. A
Brienzi, Sarneni s nagyobbára az olaszországi nagy tavak DNy-ról
EK-re, ellenben a Bódeni, Zürichi, Sempachi, Zugi és Thuni tavak
DK-ről ENy-ra terjednek el hosszan. A Jura tavai a hegység gerinczeivel egyközűen DNy-ról EK-re húzódnak. A félhold alakú Genfi,
tó s a sokágú Vierwaldstädti tó a kétféle irány találkozásának kö
szönhetik sajátságos alakjokat.
A magas hegyi tavak 1 2 5 0 — 2 6 0 0 m. magasságban fordulnak
elő, részben mindig be vannak fagyva s többnyire úgy, mint a széles
hegynyakokon és hágókon levő tavak, csekély kiterjedésűek. Sok
kal nagyobb jelentőségök van azoknak a tavaknak, melyek a völ
gyek medenczéit foglalják el s a hegység aljában fordulnak elő. A
hegyalji és elővidéki tavak az Alpok éjszaki oldalán a Bourget-i
tótól a Traun vízrendszeréhez tartozó tavakig hosszú övben sora
koznak, a déli oldalon pedig az Orta-tótól a Garda-tóig. Az éjszaki
tavak általában nagyobb tengerfeletti magasságban vannak, mint
a déli oldalon levők ; itt legmagasabban az Orta-tó (372 m.), legalantabban a Garda-tó (47 m.), az éjszaki oldalon legmagasabban
a Walchen-tó (791 m.), legalantabban a Bourgeti-tó (328 m.) fek
szik. A tavak mélysége nagyon különböző : a Lago-Maggiore leg
nagyobb mélysége 655, a Comói tóé 610, az öt déli tó átlagos mély-

•sége 467 m.; az éjszaki nagyobb tavak átlagos mélysége 172 ni.,
amazok feneke 108—657 méterrel mélyebb, mint a tenger szintje,
emezeké seholsem éri el a tenger színvonalát.
Sok magashegyi tónak nincs látható kifolyása, más tócsák
: folyóvizek kútfejei, a nagyobb tavak mind folyókkal vannak kapcso
latban, de a tavak és folyók nagysága nincsen mindig kellő arány
ban. A nagyobb tavak a folyók szűrőmedenczéi és vízjárásuk szabá
lyozói; a befolyó vizek a tó medenczéjében szétterülvén, leejtik
hordalékaikat s így nemcsak a torkolatuknál, hanem nagyobb távol
ságra is feltöltik a tavak fenekét, kifolyásuknál pedig mind mé
lyebbre vájják a tavak küszöbét. A folyóvizek e működéséhez hozzá
j á r u l a légbeli tényezők hatása. Mindezeknél fogva sok tómedencze
már egészen be van temetve.
A z Alpok éjszaki tövéhez csatlakozó fönsík Svájczországban
a Genfi tónál kezdődik s onnan ENy-ra a Bódeni tóig terjed.. E.
felől a Jura hegység határolja, déli határvonala sokkal szabálytala
nabb, egyfelől az Alpok előhegyei gyakran messzire kidőlnek a sík
ságra, másfelől meg a magas hegység völgyei a síkság felé öbölszerűen kiszélesednek s kisebb-nagyobb lapályokat képeznek. Magán
a fönsíkon egyes magaslatok és földhullámok vannak, melyeknek
viszonylagos magassága 300—400 m., míg a fensík tengerfeletti
magassága 4 0 0 — 5 0 0 m. E szerint a lapályok és síkok aránylag kis
terűletet foglalnak el, jóllehet a magas hegyek csúcsairól tekintve
az egész elővidék lapályosnak látszik, s domborodásai egészen
eltűnnek.
Hajdan az egész Svájczi fönsík a Bajna vízkörnyékéhez tar
tozott, a Genfi tó és környéke csak akkor vált el tőle, mikor a Bhône
a Jura gerinczein keresztül útat tört magának. Most is csak ala
csony (450 m.) küszöb választja el a két vízkörnyéket, s a Genfi tó
éjszaki partjáról még most is húzódik az Orbe és Neuchâteli tó felé
a részben mocsáros mélyedés, melyen hajdan a Bhône lefolyt. A
fönsík vizeinek legnagyobb része a Jura tövében elnyúló völgyelés
ben gyűl össze ; az Orbe az első folyócska, a mely a Neuchâteli tóba
ömlik, ennek mocsáros éjszakkeleti végébe a Broyé, a Morati tó vize
ömlik, éjszaki oldalán pedig a Zihl folyik ki, mely azután a Biennei
tavat képezi s ebből kifolyván, az Aar folyóval egyesül. Ez a fönsík
legrohamosabb folyója, az Alpokat Thun városon alul hagyja el,
Bernig még magas partok közé van zárva ; alább a fönsík leglapályosabb része kezdődik, mely Aarauig terjed. Baloldali mellékvizei
közül legjelentősebb a Saane; jobboldali mellékvizei: az Emmen,
18*

mely Solothúrnnál egyesül vek és a Suren-, mely a Sempachi tóból"
folyik ki és Aarau-nál találkozik vele. Aarburg és Ölten között az.
Aar a Jura első gerinczén tör át, de tulajdonképeni harántvölgyeott kezdődik, a hol a Vierwaldstädti és- Zürichi tó vizei, a Reusz és
Limmat, egyesülnek vele. Ez igen jelentős hely. Már a rómaiak
alatt »Vindonissa« volt ott, Helvetia egyik főhelye; a középkorbani
az Aar és Reuss által képezett sarokban Habsburg feküdt. Végreaz Aar egészen E-ra fordul s így Koblenz mellett a K-ről jövő'
Rajnába szakad. )
1

Genftől DNy-ra az Alpokhoz más hegyrendszer csatlakozik,,
mely mind belső alkotására, mind külső szabására nézve nagyon*
elüt amazoknak magasra tornyosuló csúcsaitól és rovátkos ormai
tól. Ezt a hegyrendszert Jurának nevezik. Merőben mészkő-rétegek:,
alkotják a hosszú földduzzadékot, mely a Rhône nagy hajlatától.
EK-re Regensburg vidékéig terjed. Legjellemzetesebb az a szaka
sza, mely a Rhône áttörésétől a Rajna áttöréséig ér, s melyet külö
nösen Svájczi Jurának neveznek. Ez mintaképe az oldalvásti nyo
más által feltolt és gyűrődött redős hegységeknek. A nyomásnak
az Alpok felől kellett hatnia, mivel belső délkeleti gerinczei, melyek
az említett fönsíkot szegélyezik legmagasabbak, közöttük a hosszanti;
völgyek legmélyebbek ; az éjszaknyugati oldalon a földredők mind
alacsonyabbak s végre a Doubs völgye felé az egész hegység egy
hangú fönsík alakját ölti magára. A hosszan elnyúló és egymás
mellé sorakozó gerinczek mint egyforma bástyafalak emelkednek,,
mélyebb berovátkolások és felnyúlakodó csúcsok nélkül. A legma
gasabb gerinczek átlagos magassága 1300 m., a belőlük kidudorodó
tetők pedig alig haladják meg az erdő felső határát, magasságuk
csak 1600—1700 m. EK-re menve mind a gerinczek, mind a csú
csok magassága fogy. Legmagasabb pont a Genfi lapály szelénemelkedő Crêt de la Neige ( = hógerincz, 1723 m.), azután a Benlet
következik (1720 m.). Már jóval alacsonyabbak a Mont-Tendre
(1680 m.), Mont-Dole (1678 m.), Ceasseron (1614 m.) és Chass&ral
(1609 m.). Még alacsonyabb a Weissenstein (1396 ni.). Az Aaráttörésén túl a Laegern már csak 862 m. ér el.
A Jura alsó lejtőin szántóföldek és szőlőhegyek vannak, fel
jebb fenyvesek sötétlenek, melyek a hegyhátakon kéklő legelőkigérnek föl. — A hegygerinczek nem folytonosak, mély harántvölgyek, _
]

) A svájczi folyók másodperczenkénti vízemésztése ott, hol az országot

elhagyják, következő: a Rajnáé 8 1 7 , a Rhôneé 270, a Tessiné 105, a Maggiaé
62. az Inné 50 köbméter.

:mint meredekfalú hasadékok (eluses) szakasztják meg; az egymás
^mögött emelkedő földredők között pedig hol katlanszerûen kiszélesedő, hol összeszűkülő hosszanti völgyek (combes) vannak. A kétféle
völgyeléseknél fogva a hegység belseje sokkal változatosabb, mint
•délkeleti szegélye. A hegység DNy-ról EK-re csap, de a hegygerin
c z e k gyakran más irányban vonulnak. Onnan van, hogy a belső
oldalon színfalak módjára sorakoznak s éjszakkeleti végökkel a
Svájczi fönsíkra könyökölnek ki. í g y a belső lánczolat egyik gerin
g e az Orbe mellett, a második Neuchâtel közelében, a harmadik
Solothurnnál stb. szakad meg. E szerint néhány közbeneső hosszanti
völgy a Svájczi fönsíkra nyílik; pl. a Val-Travers, melyet a Reuse
• öntöz, a Neuchâteli 'tó felé torkol. De miként a gerinczek, úgy a
hosszanti völgyek is szakadékosak, s a közlekedés a hegységen át
>mindenütt bajos ; kocsival járható utak és vasutak csak az újabb
időben épültek. A Jura völgyeinek sajátszerű kuszáltságát legjob
ban a folyóvizek útjai mutatják ; mindegyik folyónak medre sokféle
'hosszant és keresztvölgyek sorozatából áll és azért felette kacskarin
gós. Ilyen már magának a Bhőne-nak medre, a hol az a Jura délnyu
gati szakaszán keresztül tört. Még feltűnőbb a Jura hegység főfolyójának, a Doúbs-nak kacskaringós folyása. E folyó La-Chaux-neive
.helység közelében a Noir-Mont gerincz éjszaknyugati oldalán, Fran
ciaországban ered, onnan különböző hosszanti és keresztvölgyeken
:át E K . felé kanyarodik, részint Francziaországban, részint Svájcz
határán, a Mont-Terrible-nél hirtelen Ny-ra fordul, azután E-ra
kanyarodik, Montbéliard közelében Ny-ra fordul s így felső szaka- szávai egyközű irányban foly tovább. Mint más mészkő-hegységek
ben, úgy a Jurában is vannak búvó patakok, földalatti vízmedenczék,
iígy az Orbe több ízben elbúvik s azután ismét fölszínre kerül.
A hegységen átvivő utak közül nevezetes a vasút, mely Neu'chatelből kiindulván, a Travers-völgyön fölfelé megy s Pontarliernél a Doubs folyón kel át. Járatosabb az az út, mely a Rajnába
• ömlő Birs völgyén fölfelé vezet s ebből egy sziklakapun át (Pierre
•pertuis, petra pertusa) a Suze völgyébe jut, mely Bienne-nél (Bielnél) a hasonnevű tóba ömlik. Ebben a völgyben már a rómaiak
« építettek vala utat, Bienne vidékéről a római út Avenches felé ment,
imely a Murteni tó déli oldalán fekszik. A vasút a Suze völgyéből
DNy-ra Le-Locle-nak tart, másfelől Bienné-ből Bern és Solothurn
"felé ágazik el. Baselból egy völgy Liestal városon át DK-re visz
az ezt követő vasút a Hauenstein alatt elmenő alagúton éri el Ölten
..mellett az Aar völgyét.

A.Svájczi-Jura*éjszakkeleti végén a földrétegek összevissza
vannak tördelve, ott a folyóvizek könnyebben vájhattak magoknak
utat a hegységen keresztül ; ezt tették az Aar, a Reuss, Limmat és
Rajna. Legnevezetesebb az utóbbinak áttörése. A folyó Schaffhausen mellett éri el a Jurát s már ott sebesen rohan tovább a mészkő
sziklákon, de híres zuhataga Laufen-nél van, hol a folyó 30 m;
magas sziklafalról zuhan le. Kisebb vízesései és sellői még alább is
vannak, így Koblenz és Laufenburg helységeknél.
A Jura tavai mind hosszúkás medenczék, melyek DNy-ról
EK-re vonulnak, általán véve kisebbek és sekélyebbek, mint az
Alpok tavai. A hegység aljában a lapályon közel egymáshoz terül
nek el a Neuchâteli (Neuenburgi), Biennei (Bieli) és Morati (Murteni) tavak, köztük legnagyobb a Neuchâteli, tenger feletti magas
sága 435 m., kiterjedése 240 • kilóm., legnagyobb mélysége 144
m. -, a Biennei tó magassága 4 3 4 m., kiterjedése 42 • kilóm., leg
nagyobb mélysége 77 m. ; a Morati ,tó magassága 435 m., kiterje
dése 27 • kilóm., legnagyobb mélysége 48 m. Partjaik részben,
mocsárosak és náddal vannak benőve.
A Jura hegység általában mészkőrétegekből áll, de délkeleti ;
lejtőségén sok helyen gránit és pala sziklák vannak, melyek részint
roppant nagy tömegek. Némelyeknek térfogata 3 0 0 0 — 5 0 0 0 köbmé
ter, s ily sziklatömegek 1400 m. magasságban is előfordulnak. Ezek
csakis az Alpokról kerülhettek a Jura lejtőire, még pedig a jég
hátán. Ily jövevény sziklatömegek nemcsak a Jura oldalán, hanem
az Alpok völgyeiben s a Svájczi fönsíkon is találkoznak; Interlaken.
közelében van egy gránitszikla, melyet 15,000 köbméterre becsül
nek. Sok gránitszikla a Genfi tó mellékén is előfordul, ilyen a »Pierreà-Niton«, mely mérczéűl szolgál a tó vízállásának ingadozására s
egész Svájcz háromszögelésére. Óriási jegesek borították egykor az
Alpokat s onnan az egész Svájczi fönsíkon át a Juráig terjedtek
legnagyobb volt a Rhône jégára, mely az egész Genfi tavat beborí
totta, vastagsága a Svájczi síkságon legalább 1000 m. volt; E. felé
a mostani Aargau megyét is elfoglalta s ott az Aar roppant jégára
egyesűit vele. Azon a jégáron vándoroltak szerte-szét a Szent-Ber
nát hágójától a Simplonig terjedő Alpokról lehulló sziklák. A
Reusz és Linth jégárai a Jura keleti részébe ütköztek, míg a Rajna
jégára déli Németországot borította le. Más jégárak a Freiburgi
Alpokról vonultak le. Ezek az óriási jégárak borították el egyes
roppant sziklákkal, nagy morenákkal, törmelékekkel, iszap- és sár
tömegekkel a Svájczi fönsíkot, a völgyek oldalait s a Jura lejtőit..

A jeges korszak ama roppant jégáraihoz képest a mostani jégárak
nagyon csekély terűletet foglalnak el, összes kiterjedésűk Svájczban
valami 2096 • kilóm.; ebből a Rhône medenczéjére 1047, a R a j 
náéra 750 • kilóm. esik.
Svájczország domborzata felette változatos, területének leg
nagyobb részét a magas hegységek és kiágazásaik foglalják el
lapályosabb vidékein is magaslatok és völgyek váltakoznak ; a hegy
ségek magassága, szabása és csapása minden lépten-nyomon válto
zik. Ily országban az éghajlat vidékenkint nagyon különböző, úgy
szólván minden völgynek más-más éghajlata van s az ellentétek
felette nagyok. Általában véve a Jurán s az Alpok éjszaki oldalán
a hőmérséklet alacsonyabb, az Alpok déli oldalán pedig magasabb,
mint a földrajzi szélességnek megfelel. Locarnó-ban a Lago-Maggiorénál az évi hőmérséklet 13°, a Svájczi fönsíkon pedig a Genfi
és Bódeni tó között 8—9°. A hegységek oldalain általán véve 186
m. emelkedésre egy-egy fokkal száll alá a mérséklet. A Sz.-Gotthárdon és Simplonon az évi mérséklet 0°, a Sz.-Bernáton — 1 ° , sőt
— 2 ° , a Monte-Bosa s a Berni Alpok legmagasabb csúcsain oly
hideg van, mint Grönlandban, az évi mérséklet talán — 1 5 ° . A ma
radandó hó alsó határa általán véve 2800 m. magasságban van, de
némely nyáron egyes hegyoldalakon 3400 m. és nagyobb magasság
bán is elolvad a hó.
Az évi csapadék a lapályokon 8 0 0 — 1 0 0 0 milliméter, a magas
hegységekben jóval több, a Sz.-Bernáton 2000 milliméter, a Tessin
völgyében a 3000 millimétert is meghaladja.
Uralkodó szelek a délnyugati és éjszakkeleti, de a hegységek
csapása és a völgyek iránya nagyon módosítják a szelek járását,
gyakran megesik, hogy az éjszaki szél D. felől, vagy a nyugati szél
K. felől nyomul be valamely völgybe, s míg lent szélcsend van, fent
erős szél fúj. Meleg napokon a légáram a völgyekből a jobban me
legedett hegyek felé tart, éjszaka pedig ellenkezőleg a hegyekről a
völgyekbe száll alá. A hegyek között gyakran hirtelen kerekedik
erős vihar, mely a tavakat felkavarja s rajtuk a hajózást veszé
lyessé teszi.
A leghirtelenebb mérsékleti változást az a szél okozza, melyet
»főhn»-nek (a rómaiak favoniusa) neveznek. Ez meleg és száraz
szél s erősen olvasztja a havat és jeget ; kivált télben és tavasz ele
jén szokott fújni.
Svájcz területéből 28.4 °/ a sziklákra, jégárakra, tavakra,
folyókra, utakra, háztelkekre, egy szóval a nem-termő földre, a
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kaszálókra 16 °, , a legelőkre 20 / , az erdőkre 18.6 °/ esik, tehát
szántóföldnek, kertnek és szőlőnek csak 1 6 — 1 7 ° / marad. A szőlő
hegyek 305 • kilóm, foglalnak el. A,déli vidékeken a szőlő még
900 m. magasságban is megérik, de az éjszaki megyékben csak
520 m. magasságig ér. A gabnatermesztés felső határa az éjszaki
megyékben 1100 m., a déli vidékeken még 1800 m. magasságban is
termesztenek zabot. A z országnak több mint fele-része a földmívelés
felső határán túl fekszik. Norvégia után tehát Svájcz Európának
az az országa, a melyben a földmívelés legkisebb területen foly, s a
lakosság a gabnaszükségletnek több mint felét más országokból
viszi be. A z erdők és gyepmezők teszik az ország főgazdagságát.
Wallisban, Tessinben és Graubündenben a hegyek többnyire mez
telenek, de általán véve a hegységek alsóbb részeit erdők, felső lej
tőit gyepmezők foglalják el. A tölgy ritka, gyakoribb a diófa
bükkfa és gesztenyefa, de uralkodók a fenyőfajok ; legmagasabbra
a veres és czirbolyafenyő terjed el, ezeket a törpe fenyő váltja fel.
A z erdő felső határa körülbelől 1800 m. magasságban van.
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A völgyek fenekén s a hegyek alsó lejtőin buja kaszálók van
nak, a havasi legelők az erdő felső határán túl terjednek, néha a
hómezők közepett is előfordulnak. A z állattenyésztés tehát a lako
sok egyik fő foglalatossága, s a havasi pásztorkodás mindenütt el
van terjedve. Kikeletkor kihajtják a téli istállókból a marhát, első
ben az alsóbb legelőkre, azután, a mint a hó elolvad, a magasabb
legelőkre. A hova a szarvasmarha el nem mehet, oda hajtják vagy
hátukon viszik a juhot és kecskét.
A vad állatok Svájczban már nagyon megfogytak. Nemcsak
a bölény és hód, hanem a dámvad és szarvas is eltűnt már. A z őz
is ritka; a zerge és kőszáli kecske csak a vadászati tilalomnak
köszönheti megmaradását. A medve is már nagyon ritka, a farkas
még néha elragad egy-egy birkát. Aránylag legtöbb a madár, leg
inkább a vándormadarak látogatják rövidebb-hosszabb időre az
országot. A költözködő madarak egyik fő átkelési útja a SzentGotthard hágója.
IV.
Svájcz lakosai, helységei, városai.

Svájczország lapályain már a második jeges időszakot meg
előző időkben éltek emberek, a mint az ősrégi leletek bizonyítják.
A legrégibb emberi maradványokat a barlangokban találták

1 8 5 3 / 4 óta a tavak szélein való czölöpépítményeket kezdek kutatni,
:a czölöpökön épült legelső kunyhócsoportot a Zürichi tóban fedez
ték föl, most már több mint 200 ily ősrégi telepet ismernek, néme
lyiken 500 kunyhó is volt. Aránylag legtöbb czölöpépítményt a
Neuchâteli, Biennei és Morati tavakban fedeztek föl, ellenben a
Brienzi, Thuni és Luganói tavakban egyet sem találtak. E czölöpös
letelepedések különböző időszakból valók, némelyek még a bronz és
vas időszakban is meg voltak népesítve.
Micsoda népfajtához tartoztak az ország ősi lakosai, azt nem
tudjuk. Mikor a rómaiak jelentek meg, az ország nyugati vidékein
a kelt törzshöz tartozó helvétek, a keleti vidékeken pedig rhétiek
laktak vala ; ez utóbbiak talán az etruszkok rokonai. Utóbb ger
mán népek, alemannok és svábok, törtek be az országba.
Most a szövetség területén három nemzetiség lakik: a középső
-és éjszaki megyékben a németek túlnyomók, Neuchâtel, Waadt és
Genf megyékben a franczia, Tessinben az olasz nyelv uralkodik.
A német és franczia nemzetiségeket elkülönítő határvonal nagyon
szabálytalan, Bern, Freiburg és "Wallis megyéken húzódik keresz
tül, ezek tehát vegyes nyelvűek. Graubünden megyében a lakosok
nagyobbik fele német, kisebbik fele rhéto-román vagyis romanes,
Tagy 13,000 olaszajkú. A németek túlnyomók, a 2.850,000 lélekre
rúgó (1880-ban) egész népességnek körülbelül 72 °/ -ka német,
21 °/o-ka franczia, a többi olasz és romanes.
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Vallásra nézve 1880-ban volt 1.666,984 protestáns (59 °;' ),
1.161,055 r.-kath. (40 °/o), 7380 zsidó (0.3 °/ ) ; a legtöbb megyé
dben a protestánsok és római katholikusok vegyesen laknak, egész
ben véve a protestánsok túlnyomók, a népességnek 59 °/ -kát teszik.
A Genfi tó mellett fekvő Lausanne-tól Bern és Zürich városokon
.át a Bódeni tó mellett fekvő Borschach felé képzelt vonal a túlnyo
móan prot. megyéket a kathol. megyéktől választja el; ettől a vonal
tól ENy-ra csak Solothurnban és Aargauban vannak számosabb
kath. községek, Genf és Graubünden megyék lakosai felerészben
protestánsok, felerészben katholikusok; az őskantonok Schwytz,
Uri, Unterwaiden, továbbá Zug, Wallis és Tessin kathol. megyék,
Freiburg és St. Gallen megyékben is a katholikusok túlnyomók.
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A svájeziak tehát nemzetiségre és vallásra nézve, valamint
foglalkozásra, birtokra és politikai meggyőződésre nézve is nagyon
tarka nép, mindazonáltal a közös hazához való ragaszkodásban s a
szabadság szeretetében és védelmében egységes nemzetnek érzik
anagokat. A természet megkönnyítette nekik a haza védelmét, de

függetlenségeket és szabadságukat mégis leginkább hazafiasságuknak és elszánt vitézségöknek köszönhetik. Hazájokat mindig a poli
tikai szabadság fellegvárának tekintették, és szívesen fogadták bea politikai menekülőket, jóllehet korántsem mondhatjuk, hogy
nagyon Vendégszeretők volnának, sőt inkább lehetőleg elzárkóznak,
a külföldiektől.
A természet nagy kincsekkel, hasznos érczekkel és kőszénte
lepekkel nem áldotta meg Svájczországot, de havasai, jegesei, v ö l 
gyei, tavai, vízesései és más tájképi nevezetességei minden nyáron
igen sok idegent csalogatnak oda, s a kik oda járnak, hogy atermészet szépségeiben gyönyörködjenek, a havasi fris levegőt szíjják,.
mindenütt kényelmes szállást, jó, noha drága, ellátást, havasi veze
tőket s minden más dolgot találnak, a mire szükségökvan. A kül
földi utazók költekezései az ország egyik nevezetes keresetforrását
teszik. De a munkás és takarékos svájcziak különböző iparágakat",
is meg tudtak honosítani; a házi ipar általában el van, terjedve
Genfben és környékén, valamint a Jura helységeiben az óragyártás
régóta honosodott meg; a nagy gyáripar kivált a gépek, szerszámok,,
pamut- és selyem-, fa- és szalma-árúk készítésével foglalkozik. Bizo
nyos anyagi jólét és műveltség az egész országban s minden nép
osztály kebelében található. A forgalom és kereskedés is élénk..
Igen nagy városok nincsenek, ámde szegények és koldusok sincse
nek ; a kik otthon nem boldogulnak, külföldön keresnek és találnak:
szerencsét.
A népesség nagyon egyenlőtlenül van elosztva, természetesen i
legsűrűbb a lapályosabb vidékeken. A z ország 22 megyéjének kiter
jedése felette különböző; legnagyobb megyék : Graubünden (7200'
• kilóm.), Bern (6900 • kilóm.),. Wallis (5250 • kilóm/), Waadt
(3220 • kilóm.), Tessin (2320 • kilóm.), legkisebb megyék : Basel,.
Appenzell, SchafFhausen, Genf és Zug, melyek egyenkint 5Q0 •
kilóm, sem foglalnak el. A z egyes megyék népessége 1880-ban a.
következő volt:
Bern

Ö32-.000

Neuchâtel

Zürich .

318,000

Genf

102,000

2-39,000

Wallis

101,000

St, Gallen

210,000

Thurgau .

100,000

Aargau
Luzern

19&000

Graubünden .

95,000

135,000

Solóthurn

80,000

Tessin .

131,000

Appenzell

64,000

Basel

124,000

Schwyz . .
Schaffhausen.

51,000

Waadt.

.

.

Freiburg .

115,000'

104,000

38,000'

Glarus

.

.

Unterwaiden

34,000

Uri.

27,000

Zug

24,000
.

.

Összesen

.

23,000
2.846,000

kiterjedés
•

kilóm.

esik
népesség 1 •kilóm.

Havasi megyék : Graubünden, Tessin, Wal
lis, TJnterwalden, Uri, Schwyz és Glarus

18,700

462,000

25

5,800

559,000

100

10,000

1.293,000

130

6,900

532,000

63

41,400

2.846,000
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Délnyugati franczia megyék : Genf, Waadt,
Freiburg és Neuchâtel
Éjszaki megyék: Luzern, Zug, Zürich, Solothurn,

Aargau,

Basel,

Schaffhausen,

Thurgau, St. Gallen, Appenzell

.

.

.

Bern megye a havasi, lapályos vidékre és a
Jurára terjed ki

.
Összesen .

Legsűrűbben tehát a fönsík van népesítve, mely a Genfi tótól
a Bódeni tóig elterjed. Ott vannak a nagyobb és iparos városok, ott
vonulnak végig a fő közlekedési utak.
A déli megyék közül Tessin Olaszországra emlékeztet, a hely
ségek mind olasz modorban építvék. Főhelye BeUinzona városka,.
a Ticino völgyében, hova Svájcz középső megyéiből a Szt. Gotthárdi
vaspálya, Graubündenből pedig a Bernhardinói átjárás vezet, amaz
a megyében tovább D-re haladva még Luganót is érinti, mely amegye legnépesebb városa (6000 lak.), s a hasonnevű tó mellett igen
szép vidéken fekszik. Talán még kellemesebb vidéken fekszik
Locarno, a Maggia torkolatánál a Lago-Maggioré-ba, a külföldi,
utazók egyik találkozóhelye.
A szomszédos Graubünden legnagyobb megye, de aránylag
igen gyéren van népesítve, lakosai szétszórva a völgyekben tanyáz
nak, a közlekedés fővonala a Bajna völgye, ebben fekszik a megye
egyetlen jelentős városa, t. i. Chur (9000 lak.). Az Inn felső völgyé
ben, az Engadinban takaros falvak vannak, köztük Samaden a leg
jelentősebb. Harmadik fővölgy a Praetigau a Bhaetikon aljában,.
ebben Klosters a főhely. Néhány más helységet már a hegységek
leírásában megemlítettünk.
A Bhône felső völgyében s általában Wallis megyében szin
tén csak apró helységek vannak. Brieg a Simplon aljában régi
fényes kupolájú épületeinél fogva valami orosz faluhoz hasonlít;
Visp környékét földrengések látogatják ; Leuk jelentős fürdőhely
Sión (Sitten) á megye főhelye, két régi várral; Martigny a Bhône

könyökénél, a hajdani »Octodurum« helyén fekszik ; St. Maurice ott
~van, hol a Rhône völgya a Genfi tó lapályává szélesedik ki.
Nem messze az utóbbi helységtől, de a Rhône jobb oldalán s
már Waadt megyében Bex városka fekszik, melynek sófőzése és
látogatott fürdője van; az idegenek nagy számmal látogatják,.
A Genfi tó éjszaki dombos, kies partvidékein egyik vendégfogadó a
másikat váltja föl, az idegenek szívesen mulatnak ott télen is ; ily
kedvelt helyek: Montreux, Vevey (8000 lak), Lausanne stb. Az
utóbbi Waadt megye fővárosa, egyszersmind a szövetség főtörvényszékének székhelye, az ország egyik legélénkebb és legiparosabb
városa, 30.000 lak. Yverdon (Ifferten) a Neuchâteli tó délnyugati
szélén szintén jelentős város.
Genf (francziául Genève) az ország legnépesebb és legszebb
városa, a róla elnevezett tónak délnyugati csúcsánál, a Rhône
kifolyásánál terűi el, közel az Arve torkolatához. Tehát az Alpok
és Jura által szegélyezett háromszögletű nagy területnek délnyu
gati sarkában fekszik, a hol a Németország szivéből déli Franczia• országnak tartó utak összefutnak. Azért mindig nagy közlekedési
központ volt. Vidékével Francziaország területébe messzire benyú
lik, de mindig meg tudta őrizni függetlenségét. Sokáig a szomszé
dos országokból kiűzött jövevények menedékhelye volt. A reformatio
idejében Calvin honosította meg a városban az új hitvallással a
rideg erkölcsöket s a komoly tudományos törekvéseket. Genf nem
csak a franczia Svájcznak lett szellemi központjává, hanem a kül
földre is nagy hatást gyakorolt. Számos jeles ember született és
működött ottan, így Rousseau, Saussure, Necker, Sismondi stb.
Tudományegyeteme most is jó hírnek örvend.
r

A mívelt külföldiek, a kik hazájokat bármily oknál fogva
-elhagyni kényszerűinek, legszívesebben Genfben telepednek le, s ott
folytatják tudományos működésöket. Sok más külföldi is lakik ott,
s mikép a város a sánczok és kerítőfalak lerombolása következtében
régies alakjából kivetkőzött, úgy a lakosság is letette komor rideg
szokásait és erkölcseit, s kosmopolita jellemet öltött. A város mind
inkább szépül és terjeszkedik, nemsokára magába olvasztja a szom
szédos helységeket, Plainpalais-t, Eaux- Vives-t és Carouge-t. Sétaihelyéről és a Rhône hídjáról szép kilátás esik a tóra és a környékre,
a Montblanc is meglátszik a Salêve és Szavoja többi hegysorai mögött. Két fő iparága, az óragyártás és az ötvösség, az ékszerek
készítése, legújabban a francziaországi nagy verseny miatt hanyat
lani kezdett. A városnak az élőhelyekkel együtt 68,000 lakosa van.

Waadt (francziául Vaud) megyével határos Freiburg megye,,
melynek főfolyója a Saane ; a mellett fekszik hasonnevű régi fővá
rosa, 11,500 lak., a jezsuiták egyik székhelye, híres templommal'
s két nevezetes híddal. Avenche és Morat (Murten) hajdan jelentő-sebb városok voltak, az utóbbinál volt 1476-ban a csata, melyben.
Merész Károly, Burgundia herczege, elesett.
Neuchatél (Neuenburg) megyének főhelye a hasonnevű t6
éjszaki partján, szép vidéken fekszik, a város is nagyon csinos s
jelentős közlekedési központ, 16,000 lak.; de ipari tekintetben a*
Jura két helysége sokkal jelentősebb, t. i. Chaux-de-Fonds (22,000lak.) és Le-Locle (10,000 lak.). Mindkét helység zord terméketlen)
vidéken fekszik ; az előbbiben 1680-ban az első zsebórákat kezdek
készíteni s azóta a két helység és Saint-Imier az óragyártás fő
telepeivé lettek. Jóllehet az ottani vidéken is az újabb időben pan
gás állott be, mégis az összes többi országokban együttvéve alig
gyártanak annyi órát, mint a Jura említett helységeiben.
Bern megye nagyon különböző vidékeket foglal magában, az*,
ország közepe-táján terjed el; hasonnevű főhelye azért az egész,
szövetség fővárosává, azaz a szövetségi kormány és törvényhozás
székhelyévé lett, jóllehet sem kereskedelmi, sem ipari és más tekin
tetben nem válik ki ; az Aar bal partján, a folyó egyik kanyarulata
által képezett félszigeten fekszik, hosszan nyúlik el K-ről Ny-ra, az.
ország egyik fővasútja a város nyugati oldalán kel át az Aar folyón.
Maga a város komor és egészségtelen, 44,000 lak. Környékén sok
szép kert és nyaraló van. A havasok völgyeiben levő helységek lakosai,
leginkább a külföldiektől nyújtott keresetből élnek, leghíresebbtalálkozó hely Interlahen, mely tulajdonképen csak vendéglőkből
áll. 1815-ben a Jura vidékének egy része is csatoltatott Bern me
gyéhez, ott Porrentruy (Pruntrut) a főhely.
A Vierwaldstädti tavat környékező kis megyékben csak kis
városok vannak; köztük legnépesebb Luzern 18,000 lak., csinosváros, vasúti csomópont, az idegenek sűrűn látogatják; Samen
Unterwaiden megyének főhelye; Altdorf Uri megyének főhelye;
Flüélen közvetlenül a tó mellett fekszik ; Schwytz és Zug a hason
nevű megyék főhelyei, kivált az utóbbinak igen szép fekvése van
a tó mellett, 1887-ben a városnak egy része a tóba csúszott. Finsiedeln Schwytz megyében az ország leghíresebb búcsújáró helye,
nagy nyomtató intézetében igen sok szent könyvet és képet készíte
nek. Közelében van a Morgarteni útszoros, melyben a svájcziak
1315-ben az osztrák lovagokat megverték.

Solothum a hasonnevű megyében az Aar mellett fekvő régies
város, 8000 lak., rovátkos kőfalakkal és tornyokkal ; élénkebb, noha
kisebb városok Bienne (Biel) a hasonnevű tónál és Ölten az
Aar mellett.
Basel, az ország leggazdagabb városa, a Rajna nagy könyöké
nél fekszik, ott, hol az utak Németországból, Elszászból és Fran- cziaországból találkoznak, tehát a forgalomra és kereskedésre nézve
nagyon kedvező fekvése van; mindenkor nagy kereskedést űzött,
és polgárai sok kincset halmoztak össze. A reformatio idejében a
vallásuk miatt üldözött emberek menedékhelye volt s a tudományok
- egyik tűzhelyévé lett. Tudományegyeteme most is jóhírű ; gyűjte: menyei gazdagok. Főegyháza nagy csúcsíves építmény ; közelében
van a híres terem, melyben a X V . században a nagy zsinatot tar
tották az egyház javítása érdekében. Baselben iparos műhelyek is
vannak, különösen selyem szalagokat készítenek ott ; a város lako
sainak száma 61,000. Liestal az almegyének, » Baselland «-nak fő
helye. A Rajna mellett fekvő helységekben, Schweizerhall-ba,n,
Augst-han, Bheinfelden-ben
és Byburg-han sófőzések vannak, a
• schweizerhalli a leggazdagabb. Augst régi római telep (Augusta
Rauracorum) ; egyik fele már Aargau megyéhez tartozik, melyben
sok gyógyforrás van. A megye főhelye, Aarau, csak kis város (6000
: lak.). A z Aar, Reusz és Limmat egyesülésénél a rómaiak nagy katonai
központja »Vindonista« feküdt, e város a középkorban egészen
• eltűnt, csak nevét tartotta meg egy majorság, Windisch. Brugg a
Boetzbergi alagút kijáratánál fekszik, ez a Svájczi Jura leghoszszabb alagútja ; Baden az ország egyik leglátogatottabb fürdőhelye,
hévvizeit már a rómaiak használták ; Schinzaach szintén látogatott
fürdőhely kénforrásokkal. A z Aar túlsó oldalán egy dombon emel.kedik Habsburg vára.
Zürich az ország legiparosabb megyéjének főhelye a róla
• elnevezett szép tónak éjszaki végén s a Limmat és Sihl folyók egye
sülésénél fekszik, az Uetliberg aljában. A város nagyobb része
lapályon, kisebb része egy domb oldalán terűi el ; a dombon épült
. a szövetség híres műegyeteme s ugyanott van a tudományegyetem
. is, más jeles iskolák, tudományos egyesületek is vannak a városban,
, melyben egykor Zwingli működött ; Scheuchzer és Lavater is Zürichben születtek. A városban és a szomszédos helységekben sok gyár és
műhely van, melyekben különösen gépeket, selyem- és pamutkelmé'ket készítenek. Még Angliába és Amerikába is kiviszik a Zürich
iben gőzhajók számára készített gépeket. Wald és Vster Zürichtől

K*re szintén nagy ipartelepek : az Aa folyócska mellett vagy 3 0
gyár és műhely van, a Pfaeffikon és Greifensee tavak között. Zürich
lakosainak száma 25,000, de a külvárosokkal és élőhelyekkel együtt
a lakosok száma 76,000-re emelkedik. A megye második jelentős
városa Winterthur (a római Vitodurum), a svájczi Liverpool, sok
rgyárral és jeles tanintézetekkel; a kartographia is virágzik ott,
a lakosok száma 13,500.
Winterthurnál több vasút találkozik, az egyik pálya onnan
E-nak tart, a Rajnán, a zuhatagon felül átkelvén, Schaffhausen-he
•ér, mely a hasonnevű megyének főhelye, 12,000 lak. Ez az egyetlen
svájczi megye, mely a Rajna jobb oldalán terjed el. A második
pálya Winterthurból Thurgau megyén keresztül EK-re a Bódeni
tóhoz, a harmadik pálya pedig K D K - r e St. Gallenbe visz. Zürich
ből is visz egy vasút DK-re Bapperschwyl városon át a Wallen-tóhoz
>és felső Rajnához, meg Glarusba. E város bár magas hegyek között
nyíló völgyben fekszik mindazonáltal jelentős iparnak székhelye
(6000 lak.) ; a róla nevezett megyén a Linth felső völgye vonul
végig. St. Gallen megye a kis Appenzell megyével, melyet köröskörűi
magába zár, Glarus megye határától E-ra a Bódeni tóig s K-re
a Bajna völgyéig terjed, a jól mívelt és iparos megyék közé tarto
zik ; St. Gallen a megye fővárosa (21,000 lak.), a pamut- és vászon
ipar egyik szókhelye, régi város, egykor nevezetes kolostor volt ott,
melynek szerzetesei tudományos törekvéseikről híresedtek el. St.
Gallentől Ny-ra a Thür vizétől öntözött termékeny völgy, Toggenburg, melynek főhelye Wattwyl, benne sok pamutgyár van. A megye
éjszaki vidékének főhelye Borschach, a Bódeni tónál élénk keres
kedelmi központ. A déli és keleti vidékeken Wallenstadt, Sargans,
Ragatz és Pfaeffers a St. Gallen megye nevezetesebb helységei, az
•utóbbi két helyen látogatott fürdők vannak.
Appenzell megye két részre szakad: Külső- és BelsÖ-Bhodenre ;
amaz népesebb és iparosabb, túlnyomóan protestáns, főhelye Herisau (11,000 lak.), lakosainak egyik fő foglalkozása a szövés meg hím
zés ; emez túlnyomóan kathol., főhelye Appenzell.
Thurgau, azaz Thur-megye a Bódeni tó délnyugati oldalán
terjed el, lakosai különösen a kertészettel és gyümölcstermesztéssel
foglalkoznak. Főhelye Frauenfeld, de élénkebb Bomanshom és
StecTcborn a Bódeni tó partján.

Y.
A svájczi szövetség alkotmáivya.

Svájczország szövetséges köztársaság, alkotmányát az 1874máj. 29. kelt alaptörvény határozza meg. A szövetség czélja : a hazai
függetlenségének megvédése kifelé, a csend és rend fentartása az>
országban, a szövetségesek szabadságának és jogainak oltalmazása
s közös jólétök előmozdítása. Az egyes megyék egymástól függet
lenek, autonómok, alkotmányaik nagyon különbözők, a kisebbekbena közvetetlen demokratia uralkodik, a többiekben a képviseleti
rendszer van behozva. Jogkörüket egyedül a szövetségi alkotmány?
szorítja meg, mely meghatározza, hogy micsoda ügyek vannak fentartva a szövetségi kormánynak és törvényhozásnak. A szövetség
jogköréhez különösen a következő ügyek tartoznak: a hadüzenés és^
békekötés; a külfölddel való szerződések kötése; a vám-,.posta- és
telegráf-ügy, a vaspályák építése és kezelése; a kereskedelmi és
váltójog megállapítása ; a hadügy ; az egészségügy ; a pénzverés ;
a lőpor gyártása és árulása.
A szövetség legfelső hatalmát a szövetségi gyűlés gyakorolja,,
mely áll a nemzeti tanácsból s az államok tanácsából. A nemzeti
tanács (Conseil national) az egész svájczi népet képviseli, 135 kép
viselőből áll, kiket a nép az egyes megyék népességéhez képest
3 évre választ; minden 20,000 lélekre egy-egy képviselő esik; Zürich
megye 14, Bern 25, Luzern 7, Freiburg 6, St. Gallen 10, Aargaii
10, Tessin 6, Waadt 11, Graubünden, Thurgau, Neuenburg egyen
kint 5, Genf 4, Basel vidéke 3, Basel város, Schaffhausen, Appen
zell-Ausser-Rhoden, egyenkint 2, a többi megyék egyenkint 1 képvi
selőt választanak.
Az államok tanácsa (Conseil des états) 44 követből áll, t. i.
mindegyik megye akár nagy, akár kicsiny, két-két követet választ.
A két tanács rendesen minden évben egyszer tart gyűlést ; szövet
ségi törvények és kötelező végzések hozására mindkét tanács bele
egyezése szükséges ; fontos és nem sürgetős végzések még az összes
nép szavazására is bocsáttatnak. Mindegyik tanácsnak, sőt minden
képviselőnek is van kezdeményezési és inditványozási joga. A két
tanács rendesen külön tanácskozik, de bizonyos esetekben közös
üléseket tartanak, s ekkor is a jelenlevők általános többsége dönt.
A két tanács tagjai napidíjat kapnak.
A fő végrehajtó és kormányzó hatóság a szövetségi tanács-

(Conseil fédéral), mely 7 tagból áll, ezeket a szövetségi gyűlés
választja 3 évre ; egyazon megyéből csak egy tagot lehet választani.
A szövetségi tanács tagjai más hivatalt sem a szövetség, sem vala
mely megye szolgálatában nem viselhetnek. A szövetségi tanács
a maga kebeléből egy-egy évre a szövetség elnökét és alelnökét
választja.
A z igazságszolgáltatás számára, a mennyiben ez a szövetséget
illeti, a szövetségi törvényszék van rendelve, mely Lausanne-ban
székel, míg a szövetségi kormány és törvényhozás székhelye Bern ;
tagjait a szövetségi gyűlés választja 6 évre.
A szövetségnek mint olyannak nincsen állandó hadserege, de
minden svájczi ember hadköteles, s a szövetség hadseregét az egyes
megyék katonasága és az összes svájczi férfiak képezik. Egy-egy
megyében csak 300 rendes katona lehet, a lövészeken kivűl. A szö
vetségi törvényhozás és kormány rendeletére mozgósítható hadsereg
az úgynevezett » Auszug «-ból és honvédségből áll, amahhoz minden
20—32 éves, emehhez minden 33—44 éves férfi tartozik. A lövészegyesületek általában el vannak terjedve, s a svájcziak kitűnő
lövészek. A katonaságra tehát aránylag keveset költenek a svájcziak,
annál többet fordíthatnak az iskolákra és más intézetekre. A köz
oktatás nagyon jó karban van, alig van ember, a ki olvasni, írni
nem tudna.
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NEGYEDIK FEJEZET.

Francziaország.
E L I S É E R E C L U S : Nouvelle Géographie Universelle, I I . köt. La
France, Paris 1877.; V I V I E N D E S T . M A R T I N : Nouveau Dictionnaire
géographique, article France, I L köt. Paris 1881; L E V A S S E U R : La
France avec ses Colonies, Paris, 1875; A D . J O A N N E : Dictionnaire
géogr., admin., postal, statist., archéologique, etc. de la France;
Annuaire de géographie ; Bulletin de la Société de Geographie de
Paris ; Revue Géographique internationale ; D R A P E Y R O N : Revue de
Géographie ; Annuaires statistiques de la France ; Journal de la
Société de Statistique de Paris. P A U L J O A N N E : Dictionnaire géo
graphique et administratif de la France et de ses Colonies ; 1888-ban
indult meg.

I.
Az ország fekvése, helyzete, határai, alakja, nagysága,

belső tagosúlata, fő

vidékei, fő közlekedési vonalai, és éghajlata.

Francziaország az É. Sz. 42° 20' és 51° 5', meg a K. H. 12°
52' és 24° 52' között terjed el (Ferrótól számítva, a párisi délkörtől
pedig Ny-ra 7° 8' és K-re 4° 52'). Európa háromszögletű törzsének
nyugati tagja, egyfelől az Atlanti óczeánra dől, másfelől KözépEurópára támaszkodik, déli oldala a Pirenéek mentében Spanyol
országgal határos s egyszersmind a Földközi tengerrel érintkezik.
Mostani határai között egyik legjobban kikerekített ország jól kisza
bott földrajzi egyedség. Szerencsés fekvésénél és kedvező belső tagosúlásánál fogva legkényelmesebb közlekedésül kínálkozik az Atlanti
óczeán és Földközi tenger között, rajta húzódnak keresztül a nagy átszögelők, a melyek Németországot a Pirenéi félszigettel s Olaszorszá-

got Nagybritanniávat kapcsolják össze. Területén érintkeztek leg
korábban Európa éjszaki és déli népei, a kelták, germánok, görögök
és rómaiak. Nyugati oldala az Atlanti óczeánra szolgálván a külső
tengerre, az Amerikával való közlekedésre utalja, a délkeleti rövi
debb oldala a Földközi tengert tárja fel előtte s Afrikával és
a Kelettel való forgalomra készteti. Mindazonáltal hajózása és ten
geri kereskedése későbben és lassabban fejlődött ki, mint Hollan
diáé vagy Nagybritanniáé, s történelmi szerepe mindenkor inkább
szárazföldi, mintsem tengeri volt. Határvonalainak összes hossza kö
rülbelől 5520 km. ; ebből a tengeri határvonalra 3140, a szárazföldire
: 2380 km. esik ; leghosszabb az Atlanti óczeánnal érintkező határa,
1555 km.; La Manche csatorna partjaira 1120, a Földközi tenge
réire 615 km. esik; a szárazföldi határból a belgiomira és luxem
burgira 474, a németországira 320, a svájczira 396, az olaszországira
410, a spanyolra 570 km. esik. Tengerpartjának alakulata részben
nagyon kedvezőtlen a hajózásra nézve, több helyen nagy költséggel
mesterséges kikötőket kellett teremteni.
Az ország egy tagban terjed el, s körvonalai egészben véve
nagyon szabályosak; a párisi délvonal majdnem két egyenlő részre
osztja, az tehát a középtengelye, mely legéjszakibb csúcsát,Dunkerque
mellett, legdélibb szögletével, a keleti Pirenéeknél, kapcsolja össze ;
e vonal hossza 973 km. Az egymásnak megfelelő kör- és határ
vonalok szép arányosságot mutatnak és majdnem egyenlő hosszú
szárak. Az éjszaknyugati határvonal a Bretagne csúcsától, a SaintMathieu fok környékéről, EK-re húzódik a La Manche mentében,
neki megfelel áz éjszakkeleti határvonal Belgiom és Németország
felé, mely DK-re a Straszburgtól Ny-ra eső Mont Dononig húzó• dik ; a nyugati határ Bretagne nyugati pontja felől La-Bochelle-ig
DK-re, azután majdnem egyenest D-re, a keleti pedig a Mont
Donon felől egyenest D-re, azután Mentone felé DK-re vonul.
Ekként mindkét oldalon egy-egy behajlás támad, a nyugati L a Rochelle-nél az óczeán felé nyílik, a keleti Genf közelében van,
majdnem ugyanazon szélesség alatt s a két behajlást összekötő
vonal irányában az ország teste legkeskenyebb, szélessége csak 550
km. Végre a déli határ két szára közül a nyugati Pirenéek főgerin. ezét követve Bayonne vidékéről DK-re kanyarodik, a keleti pedig
a Földközi tenger mentén EK-re Mentone felé húzódik, az utóbbi
nak szabályosságát a Lioni öböl bekanyarodása s Provence félkörű
kidomborodása szakasztja meg. Az így körülírt terület körrajza
nyolezszöget mutat. A legszélső szögleteket összekapcsoló átszöge-

lők közül leghosszabb az, mely Bretagne csúcsa felől Toulon felé
tart, hossza 1100 km.; a Mont Donon felől a Bidássoáig húzott:
vonal hossza csak 900 km. Francziaország kiterjedése Wagner sze
rint, Korszika nélkül, 524,000 • km. Reclus szerint 518,830, K o r szikával együtt 527,577, Levasseur szerint 528,573 • km.*)
A szárazföldi határvonalt majdnem mindenütt magas hegygerinczek, nehezen átjárható ormok és rideg fönsíkok jelölik meg
délen a Pirenéek folytonos bástyafala, délkeleten az Alpok ágazatai,,
keleten a Jura és Vogézek, végre éjszakkeleten az Ardennek. Snevezetes körülmény az, hogy Francziaorszagból a legmagasabb és
legnehezebben átjárható hegységek épen azokat az országokat
választják el, a melyekben román testvérnépek, a spanyol és olasz:
nemzetek laknak ; ellenben ott, hol idegen germán népek a szomszé
dok, alacsonyabb és hézagosabb hegységek meg fönsíkok vannak,.
melyek a közlekedést nem nagyon nehezítik. A még teljesen ki nem
fejlődött latin nemzetiségek könnyen egybe olvadhattak volna,,
ha őket a Pirenéek és Alpok hatalmas bástyafalai el nem választ
ják egymástól; ellenben a származásra, nyelvre és szokásokra nézve
egymástól különböző szomszédok a sűrű közlekedés mellett sem.
olvadtak össze, sőt a kölcsönös terjeszkedési törekvések a nemzeti
ségi ellentéteket még fokozták. Legerősebb hódítási és védekezési
küzdelmeket Francziaország éjszaki népeinek kellett folytatniuk
a természettől gyengén védett határok kiterjesztésére vagy megóvá
sára ; azért leginkább ott tömörült össze a népesség s ott foglalt,
helyet az ország fővárosa is, hogy háborúban a gyenge határokat
megvédje, béke idején pedig a nemzet kincseit szaporítsa. Az ország
mathematikai központján kivűl eső Parist nem a fejedelmek önké
nye és személye tette fővárossá, hanem az ország határainak alaku
lata, a fővölgyek iránya, a hadi és forgalmi utak találkozása.
Francziaország belső szabása, hegységeinek és medenczéinek;.
helyzete és alakja nem oly szabályos, mint széleinek körrajza, de az
ellentétek és különbségek a terűlet földrajzi egységét el nem ront
ják. Közepett gránit fönsík emelkedik, melynek egyarányos kör
rajza háromszöget ábrázol. Keleti oldalát az a mélyedés határolj a,melyben a Saône és Rhône foly, délnyugati oldala a Garonne völ
gyé vei. egyközű, mely azt némi távolságban kiséri; végre éjszaknyu
gati oldala a Loire völgye azon szakaszával egyközű, mely Orléanstói a Vienne torkolatáig ér. A középponti fönsíkhoz két félsziget>} Korszika kiterjedése 8748, Wagner szerint 8860 • km. Lásd e szigetet
az Egyetemes földrajz I, k. 596 s k. 1.

szerű függelék csatlakozik, délen a Rouergue-i szakadozott gránittömeg, éjszakon a Morvani magaslatok, melyek szintén kristályos
kőzetekből állanak. A fönsík talapzatán gránit, porfir és trachit
begyek emelkednek, melyek úgy helyezkednek, hogy az egész hegy
ségi tömegnek általános hajlása Ny-ra és ÉNy-ra szolgál ; az a
központi csontváz, melyet köröskörűi fiatalabb lerakódások veszmek körűi.
A régi eredetű többi hegységek az ország négy sarkán helyez
kednek el: délkeleten és délen az Alpok és Pirenéek, nyugaton
Poitou, Bretagne és Cotentin hegységei, éjszakkeleten az Ardennek
' és Vogézek. Ezek mintegy külső tagjai a csontváznak, s a tenger és
folyók a köztük elterjedő mélyedésekben rakták le sokféle hordaléikaikat. A központi gránit hátat majdnem köröskörül juraféle
mészkő-képződmények veszik körűi, melyek széles övben terjednek
el; egy ága éjszaknyugaton Bretagne félszigetének tövét határolja,
más sokkal szélesebb ága éjszakkeleten a Vogézek és Ardennek
ílábához simul. A Pirenéek éjszaki tövében az egyik tengertől a
másikig a krétaképződmény terjed el, ellenben az Alpok kristályos
^tömegeire a tulajdonképeni Jura hegység támaszkodik. A jura- és
krétaképződményeknél fiatalabb lerakódások aránylag csekély terű
letet foglalnak el.
A domborzat külső alakja és belső szerkezete szerint az
-ország mind földrajzi mind történelmi tekintetben különböző vidé
kekre oszlik. A nagy központi fönsík s az ország szélein levő hegy
ségek a járhatatlanság, a ridegség és terméketlenség miatt nem
igen vonzották a lakosokat, kik inkább a nyílt és lapályos terűlete
ket szállták meg; leginkább csak menedékül szolgálhattak az áldot
t a b b vidékekről elűzött menekülőknek. Míg lent a íapályokon a
küzdelem, a sürgés-forgás folytonos, fent a hegyek között csende
sebb és lassúbb az élet. Nagy az ellentét kivált a központi fönsík s
a környező völgyek között; a Bhône völgye keleten és délkeleten, a
Garonne és Charente lapályai délnyugaton és nyugaton s a nagy
térség éjszakon, melynek főfolyója a Szajna, a mozgalom és pezsgő
élet színhelyei ; sokkal több hegyi lakos száll alá a lapályökra,
mintsem ezekről a magaslatokra költözik ; az emberek is úgy, mint
a folyóvizek, a talaj hajlását követik.
Az ellentét, mely a kétféle vidékek között van, a fő közleke
dési utak hálózatában mutatkozik világosan. A z éjszaki vidék útjai
Parisból mint központból kiindulván, szabadon sugároznak szét
.minden irányban, sehol nagy kerülőket nem kell tenniök ; mind azok

az utak, melyek Parisból a Szajna és Aube völgyein Svájczországba, a Marne mellett Németországba, az Aisne, Oise és Scheide
völgyein Belgiomba visznek, semmi nehézségbe sem akadtak s raj
tuk a költözések, a hadseregek és hadiszerek s az árúk szállítása
akadály nélkül folyhattak. Ugyanaz áll azokról az utakról is, melyek
Parist a Somme és Szajna torkolatával, Cotentin és Bretagne fél- szigeteivel s a Loire torkolatával kapcsolják össze. Mindazokon az
utakon, melyek Francziaország éjszaki nagy medenczéjét szegik,
kényelmesen mozoghattak a népek. Ámde más alakulatuk van a
Szajna és Loire medenczéitől délre eső vidékeknek; ott csak két
nagy útvonal kínálkozott. A keleti útvonal a Szajna medenczéjét a
Côte d'Or fönsík legmélyebb horpadásainak mentén a Saône és
Rhône völgyével kapcsolja össze ; a nyugati útvonal pedig a köz
ponti fönsík nyugati oldalán a Charente völgyét követi. A két nagy
történelmi útvonalt az ország legdélibb részében az kapcsolja össze,
mely a Földközi tenger partvidékéről a Cevennek déli töve mentén
a Garonne medenczéjébe visz. Ezek voltak Francziaország fő tör
ténelmi útvonalai, s majdnem minden nevezetes város az egyik vagy
másik útvonal mellett fekszik ; így Orléans, Blois, Tours, Poitiers,
Bordeaux, Toulouse, Carcassonne, Narbonne, Béziers, Montpellier,
Nîmes, Arles, Avignon, Vienne, Lyon, Châlons-sur-Saône, Di
jon, Sens.
Éghajlati tekintetben a központi fönsík éjszaki és déli övre
osztja az országot. A z éjszaki övben az évi közepes mérséklet
1 0 — 1 2 ° C , a déliben pedig 13—15°. Ny-ról K-re menve szintén
változik az éghajlat ; a nyugati vidékeken az Atlanti óczeán, a me
leg áramlat befolyása sokkal jobban érezhető, mint a keleti vidéke
ken, s az évi egyenlő meleg vonalai Ny-ról K-re menve D. felé
hajolnak;. Cherbourg-ban az évi közepes mérséklet l ^ fokkal ma
gasabb, mint az ugyanazon szélesség alatt fekvő Verdunban. A .
mérsékleti ingadozások s az évszakok között való ellentétek Ny-ról
K-re menve mind nagyobbak; a téli és nyári közepes mérséklet
vonalai mindjobban szóthajlanak, minél inkább távozunk az óczeántól. A téli mérséklet vonalai (isochimének) ENy-ról DK-re, a nyári
mérséklet vonalai (isothének) ellenben DNy-ról EK-re haladnak.
Tehát a keleti vidékeken oly helyeken, á melyeken az évi közepes
mérséklet alacsonyabb, mint a nyugati partvidékeken, a nyár sok
kal melegebb, a tél pedig hidegebb.
A nyugati partvidékeken általában a nyugati, éjszaknyugati.
1

és délnyugati szelek uralkodnak, ellenben az alsó Rhône völgyében
az éjszaki szél az uralkodó.
A csapadék eloszlására nézve Francziaország három fővidékre
oszlik : az éjszaknyugati és középső tartományokban nyáron, a nyu
gati vidékeken s a Saône és középső Rhône völgyében őszszel, végre
a Földközi tenger partvidékein, melyeknek már az afrikaihoz hasonló
éghajlatuk van, télen és őszszel esik legtöbb eső. A csapadék
mennyisége nagyon különböző, a partvidékeken általában bővebb,
mint a beljebb való vidékeken ; de a magas fönsíkokon és hegysé
gekben néhol még több az eső. Altalán véve az eső mennyisége
Ny-ról K-re s E-ról D-re menve növekedik, ámde a Földközi ten
ger mellékein kevesebb a csapadék, mint az Atlanti óczeán mellé
kein. A Pirenéek és Alpok egy-két -vidékén az évi csapadék majd
nem 2000, a középső fönsíkon s általában a hegységek nyugati
lejtőségein több mint 1000 mm. Legkisebb a csapadék a Meaux,
Troyes, Epernay és Compiègne között elterülő vidéken, a hol az
csak éOO mm.
Tekintettel az éghajlat összes tényezőire, Reclus az egész
országban hét nagy éghajlati vidéket különböztet meg. Ezek a
következők: a limousini (központi), a bretagnei éjszaknyugaton,
melyben a mérsékleti és esőzési ingadozások csekélyek ; a sequani
(szajnai) éjszakon, mely aránylag kevés esőben részesül ; a vogézi
éjszakkeleten, melyben a mérsékleti ingadozások legnagyobbak ; a
Garonne-méíléki délnyugaton, a Rhdne-melléH délkeleten s végre a
mediterráni.
A z egyes vidékek jellemzésére a következő adatok szolgál
hatnak :
évi közepes
Hely

mérséklet

évi
nyári

téli

csapadék

Limoges

11.0

Brest

. . . .

11.7

16.8

7.1

720

Paris

. . . .

10.0

18.1

3.8

510

»

Nancy . . . .

10.9

20.0

800

»

Bordeaux . .

13.6

21.7

6.1

820

»

Lyon

. . . .

11.8

21.1

2.3

780

»

Montpellier.

14.6

22.0

5.8

740

»

930 mm.
»

Az időjárás, nevezetesen a csapadék eloszlása és mennyisége
némileg a folyóvizek járásában tükröződik. Nagy különbség van
Bretagne egyenletes és Provence meg Languedoc szélsőséges éghaj
lata között, s ugyancsak nagyon különböző a hét vidéken a folyók

járása is. Amott egész éven át csendesen folydogálnak a folyók,
lassan dagadnak s lassan apadnak, emitt a folyók majd rohanó és
mindent elpusztító vad zuhogok, majd'száraz kavicsmedrek.
A z ország területének kettős lejtősödése szerint a folyók két
irányban haladnak a tenger felé. A Rhône, mely a Rajnának hason
mása ettől egészben véve ellenkező irányt vesz s a Saône torko
latától kezdve D-nek tart, déli folyásában jobbról és balról az
Alpokról és Cevennekről lesiető vizeket gyűjti medrében ; hordalé
kaival betemette az egykori öblöt s deltáját mind előbbre tolja a
Lyoni öbölben. Ez öböl felé lejtősödik a talaj a Provence hegységei,
a Cevennek és Pirenéek felől, s a feléje ömlő folyók : a Hérault,
Orb, Aude stb. mind összehajlanak. Ellenben azok a folyók, melyek
a nyugati lejtősödést követve a La-Manche és Atlanti óczeán felé
tartanak, alsó folyásukban szóthajlanak és eltávoznak egymástól.
A vízválasztó gerincz vonala, melyen a különböző folyók az Adourtól kezdve a Maas és Moselle-ig erednek, kétszer rövidebb, mint a
partvonal az óczeán mentében, azért a folyók torkolatai távolabb
esnek egymástól. A Loire és Szajna középső folyásuk kezdetén
egyik a másikhoz közeledik, torkolataik felé pedig eltávoznak egy
mástól. Alsó folyásukat Bretagne választja el, mely félreeső külön
vidék, folyóvizeinek iránya is egészen más, mint a szomszédos nagy
folyóké.
II.
Történelmi vázlat, a lakosok, a franczia nemzet.

A természet szépen kikerekítette Francziaországot és sokféle
áldásaiban bőven részesítette, azért igen korán népesíthette meg az
ember. Egyes leletekből következtethetjük, hogy ott már a mioczén
időszakban élt az ember s az akerotherium és masztodon kortársa
volt. Sokkal számosabbak a negyedik és jeges korszakból való lele
tek, több mint háromszáz barlangban leltek különböző kő szerszá
mokat, fegyvereket stb. A régi sírok is gyakoriak, sokkal ritkábbak
a tavi czölöpépítmények maradványai. Miféle népek voltak az ország
történelemelőtti lakosai, azt a néhány megmaradt csontvázból és
koponyából meg nem határozhatják a régisógbuvárok és anthropologok.
A történelmi idő kezdetén Francziaország déli vidékein ibér
népségek laktak, nyugaton a G-aronne-tól D-re az aquitánoh, kele
ten a liguroTc ; azok középtermetű, barnaszinű emberek voltak, két-

ségkivűl a délországi népek közé tartoztak. Több kevesebb idegen
elemekkel kevert származékaik a mai vaszkok vagy gaszkok (vascons,
gascon), de ősi nyelveket csak a Pirenéek némely völgyeiben a Pic
xl'Anie-tól Ny-ra lakó baszkok őrizték meg.
Az ország legnagyobb részét a K-ről és EK-ről beköltöző
kelták szállták vala meg, a kik a Garonne-ig terjeszkedtek, hátra
szorítván az ibéreket ; nagyobbára a Rhône völgyét s a Földközi
tenger mellékeit is ők szállták meg. A kelták kis termetű, barna
szinű, rövidfejű emberek voltak. Nyomukat más népségek követték,
magas termetű, szőkehajú, kékszemű emberek, a kimberek vagyis
belgák. Ezek nem tisztavérű kelták, hanem germán elemekkel erősen
kevert népek. Ok a Rajna bal oldalán a Szajna és Marne völgyéig
uralkodtak, s D. felé is terjeszkedtek. A rómaiak mind a kelta,
imind a gáel vagyis belga népségeket & gallok nevezete alá foglalták.
Tehát Caesar idejében,
K. e I. században, a mai Francziaor1

szágban három különböző népcsoport lakott, mindegyik sok külön
népségre és törzsre szakadt ; többé-kevésbbé eltorzított neveik az
•ország és egyes városok neveiben még fölismerhetők. A tisztavérű
keltek közül legerősebbek az asvernusok és aeduusok voltak, ama
zok Auvergne magaslatain, emezek a Saône és Loire között tanyáz
tak. A Rajna mellékein Caesar idejében a kelták és germánok
keverten laktak, az utóbbiak a Rajnán túli vidékekről nyomultak
-elő Galliába.
A régi irók tudósításai szerint a gallok könnyelmű, vérmes,
Ihiú, a fényűzést kedvelő, vitéz, de hamar elcsüggedő emberek vol
tak ; nagyon szerették a változatosságot és nagy hajlandóságuk volt
a költözködésre. Könnyen elsajátították és utánozták mindazt, a mit
idegeneknél láttak. Caesar idejében már bizonyos míveltségre emel
kedtek vala, saját irásuk és pénzök volt s az érezek olvasztásában
'ós feldolgozásában is kitűntek. Külön papi rendjök volt, mely a
szentségeket kezelte és tudományokat ápolta, s melynek az állami
ügyekre is nagy befolyása volt. A papi rendet a druidok képezték.
Ezektől különböztek a lantosok, hegedűsök (bárdok), kik szintén
szervezett testűletet képeztek. Különben a nép két fő osztályra sza
kadt, a nemesség és köznép, alattvalók osztályára.
\z ibérekhez és gallokhoz különböző idegen népelemek járul
tak, fenikei kereskedők K. e. már a X I . század óta látogaták a
Rhône torkolatát, nyomukat utóbb a görögök követték. Phokéabeli
hajósok 600 táján K. e. Massiliát (Marseille) alapíták, mely csak
hamar virágzásnak indult s azután a Földközi tenger partvidékein

más görög gyarmatokat létesített. Ezek: Nikaia (Nizza), Antipolis (Antibes), Kidarista (le Ciotat), Agathe tyche (Agde) stb. A
rómaiak legelsőben Massilia felhívására jelenének meg Galliában,
a görög várost a ligurok szorongatják vala, s a rómaiak ezek ellen
indúlának (154-ben K. e.). Nemsokára Sextius consul az első római
gyamatot alapítá (123-ban K. e.) ; ez Aquae Sextiae (most A i x )
Yolt. A rómaiak csakhamar a tengerparttól a Lemani vagyis Genfi,
tóig terjedő egész tartományt hódoltaták meg ; ez volt az első római
provincia, még most is Provence a neve. Azután a Rhône folyón
átkelve a rómaiak a Cevennektől D-re eső térséget is megszállák s ott
egy régi gall város helyén Narbo Martiust alapíták, mely utóbb egy:
nagy római tartománynak lett fővárosává.
A különböző gall népségek folyvást nyugtalankodtak s egy
más ellen háborúskodtak, a helvétek és germánok is be-berontának Galliába. Caesar mint szabadító jelent meg a helvétek és svévek ellen (58-ban K. e.), de lassankint a gall népségeket is megtöré
s egész Galliát meghódoltatá, hat évig tartó küzdelem után. A meg
hódolt országon a rómaiak 456 esztendeig uralkodtak; ezen idő
alatt a gall népségek egészen kivetkőztek nemzetiségökből s össze
olvadtak a római jövevényekkel. A római nyelv és míveltség, a
római társadalmi és állami intézmények az egész országban hono
sodtak meg ; a kelta elemek csak némely félreeső vagy nehezen meg
közelíthető vidékeken maradtak meg. Mostanában a kelta népelemmég csak Bretagne félszigetén található, de az sem származik a régi
»Armorica» ősi lakosaitól, hanem Britanniából költözött oda, mikor
ezt az országot az angol-szászok foglalták el. — Augusztus korá ban Galliában 120 város volt, köztük legjelesebbek a következők:
Arélate (Arles), Narbo Martius (Narbonne), Tolosa (Toulouse)*.
Burdigala (Bordeaux), Lugdunum (Lyon), Augustodurum ( Autun),
Durocortorum (Rheims), Duvodurum (Metz), Augusta
Trevirorum (Trier), Colonia Agrippina (Köln).
1

A I I I . század óta germán népségek áraszták el Galliát, délen
a nyugati gótok, délkeleten a burgundok, éjszakon a frankok tele
pedtek le. A vandálok, svévek, alánok és burgundok 406-ban Mainz
és Basel között átkelvén a Rajnán, nagy pusztítást mívelének,.
a burgundok azután a császárok engedelmével a Vogézek aljában
és Szavojában telepedtek le és Burgundia királyságnak vetek meg
alapját. A nyugati gótok Olaszország feldúlása után költözének déli
Galliába ; a frankok 3 4 4 óta kezdenek terjeszkedni. Az V. század
közepe táján a római uralkodás már csak a Somme völgyétől D-re-

a Loire folyóig terjedő városokra szorítkozott. Ámde a beköltözőgermán népek közül egy sem volt oly számos ós oly mívelt,' hogy az
ország elrómaiasodott lakosainak nyelvére és jellemére döntő befo
lyást gyakorolhatott volna, a franczia nyelvbe-aránylag kevés német'
szó ment át. A római, gall és germán népeket még egyszer tudta
egyesíteni egy római hadvezér, Aetius, mikor Attila 451-ben beronta ; a nagy csata a Katalauni mezőkön' (Chalons sur Marne) »
környékén esék meg ; Attila kénytelen volt visszavonulni..
Az V. század végén a frankok véget vétenek a római uralko
dásnak. Királyuk' Klodvig (Lajos) megkeresztelkedvén, birodalmát
a Loire-ig terjeszté ki, a nyugati gótokat is megveré. Utódai foly
tatták a hódításokat s egész Galliát foglalták el, sőt: a Rajna jobb •
oldalán a Thüringiai erdőig terjeszkedtek. A frankok birodalma
Neustriára, Ostrasiára, Burgundiára és Aquitaniára szakadt ; de
a vaszkok a Garonne-tól D-re s a gallok Armoricában (Bretagneban) nagyobbára megtartották függetlenségüket. A frankok tulaj
donképen csak Neustrián és Ostrasián uralkodtak ; ezeknek feje
delmei is folyvást háborúskodtak egymás ellen, végre Ostrasia
kerekedék felül Heristali Pipin és fia Martel Karoly (719) alatt.
Az utóbbi megveré a mohammedánokat, kik a Pirenééken átkelve
Aquitaniát árasztották vala el (732),. s meghódoltatá Burgundiát:
(734). Fia Nagy Károly mindenfelé terjeszté ki hódításait s megalapítá a nyugati császárságot (800); De a nagy birodalom csak
hamar felbomlott; Jámbor Lajos fiai a Verduni szerződés értelmé
ben három részre oszták fel ( 8 4 3 ) r melyekből azután Németország,
Francziaország és Lotharingia keletkezének.
A gallok, a belgák és keltek s a többi néptöredékek a római?
uralkodás alatt egy nemzetté olvadtak valà össze, mely a római'
míveltséget s a latin nyelvet tette sajátjává. A germán hódítók,
nyersebbek levén, a meggyőzött népbe olvadtak, mely különben is
a lakosok többségét képezte. A keresztyén egyház már teljesem
szervezve volt Galliában, mikor a germán hódítók az országot
eláraszták, s nagyban hozzájánúlt ahhoz, hogy a barbár népek
nemzetiségükből kivetkőztek. A franczia nemzet tehát igen sokféle
ősrégi s újabb népelemek keverékéből támadt, de nyelvénél, esze
járásánál fogva a dél-európai, a latin nemzetek közé tartozik, s a
franczia nyelv, Beclus szerint, latinabbnak, mondható, mint a többi;
román nyelvek.
Nagy Károly gyenge utódjai alatt az ország igen sok herozegségre és grófságra szakadt, a tehetetlen királyok meg nem>akadái-

lyozhatták a szétdarabolást, a hűbéri rendszer győzedelmeskedett. Az
állami hatalom elgyengülvén, az ország határait sem tudta meg
védeni ; délen mohammedán (maurus) csapatok, a nyugati partvidéke
ken éjszaki kalózok pusztítgattak. A skandináv normannok 911-ben
megszállták azt a tartományt, melyet azután róluk Normandiánák
neveztek el, s ott hamar elfrancziásodtak, jóllehet herczegeik egé
szen függetlenek voltak a franczia királyoktól.
A z egymással versengő nagy és kis urak közül végre Capet
Hugo, Isle de France herczege és Paris grófja kerekedék felül s az
ntolsó Karoling halála után a királyi széket foglalá el (987). A
Oapetingek lassankint kiterjesztek hatalmokat, de a hatalmas hűbér
urak erejét ők sem tudták megtörni. Normandia herczege, Hódító
Vilmos, Angliát foglalá el s Francziaországban Normandián kivűl
Anjou, Maine, Touraine, Poitou, Guyenne stb. tartományokon is
uralkodott, tehát sokkal hatalmasabb úr volt, mint a franczia kirá
lyok. V. Fülöp halála után (1322) Valois herczege lépett a franczia
trónra, melyre az angol királyok jogigényt tartottak. Ekkor kitört
a nagy nemzeti háború, mely 1337-től 1453-ig tartott. Francziaor
szág a végveszélyben forgott, midőn egy pórleány, Johanna d'Arc
az angoloktól körűlszállt Orleans felszabadítása által új lelkesedést
• önte a francziákba (1429). V I I . Károly 1436-ban Parist is visszafoglalá s azután az angolokat majdnem egész Francziaországból
kiűzé; 1444-ben az angolok már csak Calais-t, Normandiát és
•Guyenne-t bírták, ezeket is egymásután elveszték, utoljára 1458-ban
•Calais-ből is kiűzettek.
A hosszú háború alatt az ország nagyon elpusztult, mind
azonáltal a franczia nemzetiség akkor szilárdult meg, s V I I I .
Károly és X I I . Lajos már Olaszországban kezdenek terjeszkedni,
saját országukban pedig lassankint megtörék a hűbérurak hatal
mát. I. Ferencz már V. Károly német császárral és spanyol király
ival versenyzett. 1560—1589. vallási háborúk dúlták az Országot,
de a királyi hatalom mindinkább növekedett. I V . Henrikkel
(1593—1610.) a Bourbonok jutának a franczia trónra; ő véget
vetett a vallási háborúknak s hathatósan előmozdítá a földmívelés,
ipar és kereskedés felvirágzását. A hugenottáknak (protestánsok) a
Nantes-i edictum kibocsátásával szabad vallási gyakorlatot és hivatalképessóget biztosított, azért meggyilkoltatok. Utóda X I I I . Lajos
alatt Richelieu bibornok mint mindenható miniszter uralkodott;
1643-ban X I V . Lajos következek, kinek kiskorúsága alatt Mazarin
•hibornok uralkodott majdnem korlátlan hatalommal, úgy mint

Richelieu. X I V . Lajos az állami központosítást és a királyi korlát
lan hatalmat a legmagasabb fokra emelte, a tartományok kiváltsá
gait eltörölvén ; győzelmes háborúkat viselt szomszédjaival és
különösen a német császáron diadalmaskodott. Fény és dicsőség
övezte homlokát, udvara minden más európai fejedelemnek minta
képül szolgált. A franczia nyelv és míveltség s a franczia erkölcsök
és szokások akkor kezdenek uralkodni egész Európában. De midőn
X I V . Lajos sírba szállt (1715.), az ország súlyos terhek alatt nyö
gött, el volt szegényedve és népetlenűlve, dédunokája X V . Lajosuralkodása alatt pedig a legnagyobb erkölcstelenség harapózott el.
A gyenge király semmivel sem törődött, helyette az Orléansi herczeg, Pompadour asszony és Dubarry grófné intézkedtek az ország
sorsáról és kincseiről. Unokája XVI.^ Lajos (1774—1793.) la
kolt elődjei esztelenségeiért. A nagy forradalom egészen átalakítás
a régi Francziaországot, I. Napoleon diadalmas hadjáratai felforr
gaták Európát. De a szerencse végre elpártolt az elbizakodott csá
szártól. Napoleon bukása után ismét a Bourbonok kerültek a
franczia trónra. De X V I I I . Lajos és X . Károly uralkodása koránt
sem volt szerencsés. 1830-ban ismét kitört a forradalom, X . Károlykénytelen volt lemondani s helyet engedni a fiatalabb ágnak, az
Orléansi herczeg fiának, Lajos Fülöpnek. Ez mint alkotmányos
király 1848-ig uralkodott, ekkor ő is kény telén volt lemondani, s a
forradalom vezetői a köztársaságot hirdetek ki. Azonban a köztár
saság csak rövid ideig állott fenn. I. Napoleon egyik unokaöcscse^
Lajos Napoleon, csakhamar császárrá választatá magát (1851.
decz. 2.). I I I . Napoleon eleintén szerencsésen uralkodott, de 1870ben megindítá Poroszország ellen a szerencsétlen, háborút, melynek
rája és Francziaországra nézve oly gyászos következményei voltak*
A németek diadalmaskodva körűlszállák Parist, mely 1871. jan. 28t
kénytelen volt magát megadni. Napoleon fogságba kerülvén, Paris
ban a köztársaságot kiálták ki, a köztársasági kormány 1871. febr_
26-kán Versaillesban megköté az előleges békét, s máj. 10-kén alá-i
irá a végleges békeokmányt ; ennek következtében Francziaország
elveszte Lotharingia nagy részét és majdnem egész Elszászt s hadi
sarcz fejében 5 milliárd frankot fizetett.
Több mint ezer éve, hogy a latin veteményes kertben a fran
czia nyelv kikelt és vele együtt a franczia nemzet megszületett..
Kétségkívül nagyon sokféle népelemek olvadtak benne össze, az
ősrégi népek rétegeihez hozzájárultak ibér, gall, római, germán és
más néptöredékek, s kisebb-nagyobb mértékben még folyvást hozzár

járulnak más meg más idegen elemek. Mindazonáltal a franczia
nemzet nyelvénél és eszejárásánál fogva latin, az együvétartozás
• erős érzeténél, az erkölcsöknél és szokásoknál fogva pedig homogén,
-egységes; azzá tették az ország természeti viszonyai, a közös törté
nelmi fejlődés s mindenek előtt a közös nyelv. Ez a legerősebb köte
lék, mely a különböző tartományok lakosait összefűzi. Miként a
nyelv, úgy a nemzet is a századok folyamában változott, a mostani
tfranczia bizonyára nagyon különbözik Gallia hajdani lakosaitól, de
még a középkori francziátóh is.
Jóllehet egészben véve egységesnek mondható a franczia nem
ezét, melyben az együvétartozás érzete nagyon erősen van kifejlődve,
•mégis egyes vidékeken a ílakosok külsejében, jellemvonásaiban,
erkölcseiben -és szokásaiban, sőt nyelvében is bizonyos eredeti
í különbségek és ellentétek még mindig felismerhetők. Legnagyobbak
azok a különbségek, a melyek az éjszaki és déli vidékek lakosait
választják el egymástól ; azok a különbségek a származáson kivűl
földrajzi tényezők, a'fekvés^alaj, éghajlat, termékek s a történelmi
hagyományok különbségein alapúinak. A déli vidékeken a köznép
még ragaszkodik a »langue d'oc« tájszólásaihoz (provençal, dauphi
nois, lyonnais, auvergnat, limousin, gascon, béarnais), de a maga
sabb körökben az irodalmi és mívelt franczia nyelv néhány évtized
óta már ott is uralkodóvá lett. A nagy városok, és kivált a főváros
befolyása országszerte mindinkább érvényesül s lassankint el*enyészteti a tartománybeli különbségeket. Parisban találkoznak és
befolyásolják egymást az ország minden részéből való emberek, a
Provence és Gascogne fecsegő, vérmes, izgékony-mozgékony emberei,
a központi fönsíkok munkás, de rideg, barátságtalan lakosai; a Loire
mellékeinek élénkszemű, világoseszű és meggondolt indulatú ; Bre
tagne mélabús,nóha.ábrándozó,de]a gyakorlati életben szivósakaratú ;
Normandia lassúbeszédű, vizsgaszemű, okos és körültekintő ; Lotharingia, a Vogézek és Franche-Comté haragra hajlandó, tettre kész
séges emberei. Mindezek a különböző tartományokból való francziák
a fényes nagy * városban rtalálkozva, egyenlősítő befolyást gyakoi rolnak egymásra, ekként az őket megkülönböztető sajátságok las
sankint elenyésznek, s mindannyian a családi atyafiság közös voná
sait öltik magokra; a különböző jó és rossz tulajdonságok, az
•erények és hibák közös eredménye a franczia nemzet sajátos jelleme.
Általában^ véve a franczia nemzet jellemében egyesítve talál
juk az éjszaki és déli emberek tulajdonságait. Miként az ország
. természeti átmenetül szolgál a Földközi tenger és Atlanti óczeán

mellékei között, úgy a lakosok is közbenjárók a különböző népcso
portok között s történelmök által a római világot összekapcsolják a
jelenkorral. Nagyon sokféle tipust találhatunk a francziák között,
legfeltűnőbb a különbség a szőke és barna emberek között, de a
különböző típusok vonásai többnyire el vannak náluk mosódva, a
tiszta vonásokat a kifejezés pótolja. A francziák és különösen a nők
nem annyira vonásaik szabályossága és arczuk nemessége, mint
inkább szellemességök és kedvességük által tűnnek ki. Általában a
francziák nyájas, előzékeny, simulékony, szeretetreméltó, közlékeny
emberek, szellemes ötleteik, tetszetős beszedjök által megnyerők.
A szellemesség, jó ízlés, természetesség, leleményesség, kedves tár
salgási modor a franczia nők kiváló tulajdonságai, melyeknél fogva
a franczia társadalmi köröket oly 'vonzókká teszik. De a franczia
nők többnyire a családi erényekkel is meg vannak áldva, rendszere
tők, takarékosak, eszesek, nemcsak a háztartást okosan végezik,
hanem az üzletek vitelére is nagyon alkalmasak.
Francziaországban a római műveltség sohasem enyészett el
teljesen, azért a franczia nemzet az állami és társadalmi intézmé
nyekben, a tudományokban, művészetekben és iparban megelőzte
a szomszédjait. Franczia menekülők honosítottak meg vagy virágoztattak fel egyes iparágakat Hollandiában, Angliában, Németor
szágban, Skandináviában ; a művészeti iparban még most is Fran
ciaországot illeti az elsőség ; a franczia divat még most is uralkodik
egész Európában, mert a francziákban a jóízlés, a szép formák
iránti érzék erősen ki van fejlődve. Sokáig a franczia irodalom is
uralkodott, a franczia tudósok és költők mintaképekül szolgáltak,
világos gondolkodásuk, szabatos előadásuk, szép nyelvezetök való
ban példányszerű. A korán létesített egységes állam és központosítás
politikai túlsúlyt is biztosított a franczia nemzetnek ; X I V . Lajos
győzelmes hadjáratai és hódításai, a fényes udvarában sütkérező
költők és tudósok, azután a nagy forradalom, mely a jelenkor eszméit
hirdette és terjesztette, végre I. Napoleon katonai lángesze a fran•czia nemzetben a hadi dicsőség, az uralkodási vágy és elbizakodott
ság érzelmeit gyökereztették meg, azt a hitet oltották beléje, hogy
ő a világnak nagy és vezér nemzete, hogy hivatása: a civilisation és
műveltség, a szabadság, egyenlőség és testvériség zászlaját elől
vinni és magasan lobogtatni. Ebben a felfogásban megerősíti a
francziákat az, hogy a külföldet Jnem ismerik eléggé, a más nemze
tek előmeneteleit nem méltányolják kellően, gondolkodásaikat és
•érzelmeiket meg nem értik, s hogy mindent fitymálnak, a mi nem

tőlük ered, vagy legalább franczia bélyeggel nincs megjelölve. A
franczia ember általán véve otthonülő, ritkán utazik a külföldöi*
s még ritkábban képes tárgyilagosan megfigyelni és elfogulatlanul
ítélni. Túlságosan szerelmes önmagába, csak saját hazájában, csak
Parisban érzi magát jól, az idegen országban való tartózkodást
nehezen tűrhető számkivetésnek tekinti. A legújabb időig idegen
nyelvet is ritkán tanúit, tehát a külföld irodalmi műveivel sem ismer
kedhetett meg.
A franczia nép kétségkívül sokat dolgozik, sokat állít elő,,
s egészben véve gazdaságos és takarékos, csudálatos rugalmasságot
is tanúsít, a mennyiben minden nemzeti nagy csapásból hamar felr
ocsúdik; az 1870/1-diki szerencsétlen háború csapásait hamar kihe
verte, az öt milliárdnyi sarczot is gyorsabban kiteremtette, mint
ellenségei és barátjai hitték. De az állami téren egyik szélsőségből a
másikba hanyatlik s a forradalom mellett sem tud maradandó álla
potokat teremteni. Nagy sikert gyarmatosítási kísérleteiben sem
képes felmutatni.
Egész Francziaország lakosainak száma 1881-ben 37.672,000,.
1886. május 30-kán pedig 38.218,900 volt.
III.
Francziaország déli vidéke, a Pirenéek éjszaki előhegységei, a Garonne melléke,
Gascogne, Béarn, Boussillon, Foix.

Francziaország déli része a Pirenéek aljában s a Garonnemedenczéje legjobban különbözik az ország többi vidékeitől mind
felszínének alakulata, éghajlata és termékei, mind lakossága törté
nete tekintetében. A Pirenéek hegyláncza a spanyol félsziget fönsíkjának éjszaki párkánya, melyet még a harmadik korszakban egy
tengerág választott el Európa testétől. E tengerág helyét most az'
a térség foglalja el, melyen az Aude és Garonne meg mellékvizeik
K-re és Ny-ra kígyódzanak; mélyedését az úgynevezett Déli csa
torna, a Canal du Midi követi, mely a Földközi tengert az Atlanti"
óczeánnal összekapcsolja. A lapály déli szélén a Pirenéek hegy
láncza mint folytonos bástyafal emelkedik az egyik tengertől a
másikig.*) K-en a határt Spanyol- és Francziaország között azAlblres hegység gerincze jelöli meg, mely Ny. felé a Pirenéek főgerinczével olvad össze.
J

) L. Egyetemes földrajz I. köt. 637. s k. 1.

Legalacsonyabb hágója a Col de Pertus (290 m.). Odább
Ny-ra, Francziaország területén, a fenséges és messziről látható
Canigou (2787 m.) csoportja emelkedik, közelében a Puigmal
(2900 m.) és Puy de Carlitte (2915 m.) tornyosulnak. Az utóbbi
felette zord és kietlen sziklás fönsíknak legmagasabb kúpja, rajta
erednek a Tet, Segre, Ariege és Aude. A gránit fönsík E. és K. felé
lassankint aláereszkedik és nyájasabb alakot ölt, de a folyók a na
gyobbára meztelen talajba mélyen bevájták medröket, különösen
az Aude kanyargós völgyszakadéka vad szorost képez. A mély völ
gyektől szeldelt fönsík éjszaki oldalán egy sziklás hegytömkeleg
emelkedik, melynek neve Corbères, legmagasabb kúpja a Bugarach
(1251 m.); legéjszakibb magaslata az Marik hegy (600 m.).
A Puyniaurenti hágótól Ny. felé a Garonne áttöréséig a Pirenéi hegyrendszernek legszabályosabb tagja, a csúcsoknak 180 km.
hosszú sora emelkedik; néhány csúcs a 3000 mt. haladja meg s így
a Pique à"Estais (3141 m.)'és Montcalm (3079 m.). E szabályos
hegylánczban erednek a franczia oldalon az Ariege és Salat, a spanyol oldalon az andorrai Valira a és Noguera. A főláncz előtt az
éjszaki oldalon két mellék hegysor * emelkedik, az első még több
mint 2000 m. magas csúcsokat mutat, a második már sokkal ala
csonyabb ; rajtuk keresztül tör mind az Ariège mind a Salat. Az
első melléklánczon eredő zuhogok, mély völgyszakadékokban rohan
nak a síkság felé ; az Arize folyócska alagútszerű barlangon tör
keresztül. Általában a Tarascontól D-re eső vidéken sok bar
lang van.
A Garonne és Nogúera forrásvidékétől, az Arani völgykatlan
tól, Ny-ra a Pirenéek nyugati hegyláncza kezdődik, mely mint 200
km. hosszú bástyafal mered föl; ormai és csúcsai, sziklatömegei,
jegesei és hómezője s vad körvölgyei legmagasabbak az egész hegy
rendszerben. A legmagasabb csúcsok a főgerincztől D-re Spanyol
országban emelkednek: a Maladetta csoportnak főcsúcsa a Pic
Nethou (3404 m.) csak kevéssel alacsonyabbak a Mont Posets
(3367 m.) és az odább Ny-ra eső Mont Perdu (3352 m.). Az utóbbi
hegycsoport sziklatornyai között a híres Brèche de Roland (Roland
rése) nyílik, mely 2804 m. magas. Az óriási sziklafokozatokkal övezett körvölgyek közül leghíresebb a Gavarnie katlana.
A franczia oldalon emelkedő csúcsok közül legmagasabbak :
aNéouvielle (3092 m.), a Pic du Midi deBigorre (2877 m.), melyről
igen szép kilátás esik, egyik lonkáján 2366 m. magasságban mete
orológiai állomás van ; a Pique Longue vagy Vignemale (3290 m.)
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és Balaitons (3176 m.). A kettősszarvú Pic du Midi de Pau (2885
m.) után Ny. felé gyorsan letörpűl a hegyláncz, az utolsó magasabb
csúcs a Pic d'Anie (2504 m.) ; azután már mélyen bevágott hágó
következik, melynek neve Port de JRoncevaux (1100 m.).
A jégárak a Pirenéekben 4 0 — 4 5 • km. terűletet foglalnak
el, melyek. többnyire másodrendűek, ritkán nyúlnak alább, mint
2400 m. magasságra; a keleti hegyiánczolatban most nincsenek
maradandó hómezők és jegesek. A hegységnek francziaországi lej
tősége általában sokkal meredekebb, mint a spanyol oldala, mind
azonáltal erdőkben, havasi legelőkben, termékeny völgyekben gaz
dagabb, mint emez ; népesebb és járatosabb is.
A lakosok az Atlanti óczeántól s a Bidassoa völgyétől K-re
az Oloron völgyéig nagyobbára vaszkok, de É. felé seholsem terjed
nek az Adour völgyéig. Számuk évről évre fogy, sokan Bayonneban, Toulouse-ban, Bordeaux-ban keresnek alkalmazást, mások
elhagyják Erancziaországot s a tengeren túl, kivált Venezuelában,
Argentinában és Chilében telepednek le. Különösen a katonásko
dástól irtóznak és sokan megszöknek a besoroltatás elől. Az Anie
hegytől K-re a mívelhető földeket és havasi legelőket csak franczia
és spanyol ajkú emberek népesítik, az utóbbiak többségben vannak.
A Pirenéeket még egyetlenegy vasút sem szegi, jóllehet az
éjszaki völgyekbe már több pályavonal szolgál. A Bayonneból Mad
ridba vivő vasút nyugaton kerüli meg a hegylánczot, a Perpignan és
Barcelona között való vasút pedig a keleti előhegyeken visz keresz
tül. Különben csak két kocsival járható út szegi a főgerinczet, az
egyik a Perchei hágón, a másik a Pic du Midi de Pau nyugati
oldalán a Somporti hágón.
A magas völgyekben az Albères hegységtől Ny-ra Bhune-ig
csak nyomorult falvak, apró városkák, katonai őrhelyek és fürdő
helyek vannak, melyeket, mint Bagneres-de-Luchon-t, csak nyáron
látogatnak. E vonaltól E-ra mintegy 20 km. távolságban a völgyek
torkolatánál másodrendű városok sorakoznak: Oloron, Lourdes,
Bagneres-de-Bigorre, Tarascon, Brades stb. ; a jelentősebb váro
sok : Bayonne, Pau, Tardes, Foix, Perpignan, még 20 kméterrel
odább E-ra esnek.
A Pirenéek éjszaki oldalán a hajdani jégárak s a folyóvizek
hordalékai nagy dombokat és földhullámokat alkotnak ; Paris dél
vonala táján a Pirenéek és Cevennek elődombjai közelednek egy
máshoz, mégis hézagot hagynak, melyet csak alacsony küszöb tölt

ki. É vízválasztó" az Aude és Garonne között Castelnaudary közelé
ben csak 190 m. magas s ez a Canal du Midi legmagasabb pontja.
A hordalékokkal borított hullámos térség földhátai a K E K nek tartó Garonne és a NyENy-ra kanyarodó Gave du Pau között
legyező alakjában terjednek el, s köztük szétsugároznak a folyóktól
vájt völgyek.
A z említett földhátaktól Ny-ra az Atlanti óczeánig és Borde
aux szőlőhegyeitől D-re az Adour völgyéig az a nagy síkság terjed
el, melyet »Landes«-nak neveznek. Ez közel egy millió hektárt
foglal el, szelíd lejtéssel ereszkedik EK-en a Gironde és Garonne,
Ny-on a tengerparti tavak, D-en az Adour felé ; fölszíne oly sima,
hogy rajta 45 km-nyi távolságra a vaspálya Bordeaux és Bayonne
között egészen egyenes vonalban fut. Lakatlan vidékein semmi
változatosság nincsen. A meddig a szem ér, mindenütt a hangák
és másféle fenyérek rengetegét látja, melyben a zöld leveleket és
rózsaszín virágokat elnyomja a sok lombjavesztett feketés ág-bog.
Helyenként magas haraszt lepi el a talajt s tölti meg a levegőt átható
illattal ; másutt magyal- és rekettye-ligetek vannak, melyek tavaszszal egyszerre virágozván, aranyos szőnyeggel borítják be a lapályt.
Az útszéleken mohok, gyepfélék és szedercserjék tenyésznek, a tavak
iszapos fölszinén sásliliomok és más vízi növények hintáznak, az
ingoványos helyeket pedig káka és sás lepi el. A látási határ szélén
való kékes-zöld vonal egy-egy fenyves szélét jelzi.
A puszta felső rétege jobbára fehér homok, de sok növényi
maradványnyal levén vegyülve, szürkés vagy feketés színt nyer.
Alatta összeállott homokréteg van, mely legtöbbnyire rozsdaszinű
s vastartalmú homokkőhöz hasonló. E tömörült homok »alios«nak neveztetik, szinét, és keménységét a beléje szivárgó esővíznek
köszöni, mely felbomlott szerves anyagokat visz a talajba ; a vizet
át nem ereszti, azért az esővíz a fölszinén marad s tavakat és
zsemlyékeket képez, melyeknek felesleges vizét csatornákon folyat
ják le a szomszédos folyókba vagy a tengerparti tavakba. Hogy a
síkság mélyedéseiben levő tavakat meglábolhassák s a bozóton is
átvergődhessenek, á pásztorok egy méternél magasabb falábakon
járnak.
A tengerpart mentében homokbuczkák emelkednek, melyek
néhol, kivált Arcachon-tól D-re, 80—89 m. magasságot is elérnek ;
a homokot a tenger hullámai vetik ki a partra, a szél azután fel>) L. Elisée
77. s k. 1.

Reclus : A föld, a földgömb életjelenségeinek leirása, I. köt.

308

FRATSCZIAORSZÁG.

kapja és befelé hordja. Egymás mögött több buczkasor emelkedik,
s a homok azelőtt mind előbbre nyomult, betemetve a helységeket
és hátrább szorítva a parti tavakat. A tenger hullámai folyvást
rongálták a partszélt s új meg új homoktömegeket dobtak lri. Most
nagyobbára már megkötötték a mozgó homokbuczkákat s a partot
is biztosították több helyen. Általában a puszta nagy részét már
mívelés alá fogták ; a homokbuczkákon leginkább tengeri fenyőket
termesztenek, a déli vidékeken paratölgyfákat is ültetnek. Helyen
ként most már szép erdők vannak, kivált Bordeaux-tól D-re.
A Landes-ok partszéle majdnem egyenes vonalban húzódik
el, csak egy nyílt ármedenczéje van Arcachon-néA, az sem igen
alkalmas a hajózásra ; D-en az Adour, E-on a Gironde torkolatai
nyitnak utat a hajóknak.
A z Adour és felső mellékvizei a Pirenéek völgyeiben erednek.
Számos bővizű hegyi patak, úgynevezett »gave«, rohan le szép víz
esésekkel a regényes völgyeken ; mindazok, a melyek a Pic d'Arbizontól Ny-ra erednek, ENy-ra irányzott ívet írnak le s az Adourral
egyesülnek. Ennek főére Bagneres-de-Bigorre és Tarbes mellett foly
el, elsőben éjszaki, azután éjszaknyugati irányt vesz végre DNy-ra
kanyarodik. Bővizű folyócska, de nyáron még sem volna elegendő vize
a sok öntöző csatorna táplálására, azért a Pic du Midi de Bigorre
éjszaki tövében egy nagy víztartóban (lac Bleu) gyűjtik vizét. A Gave
de Pau és Gave d'Oloron torkolatán alul, a nagyon megbővült folyó
Ny-ra fordul s Bayonne-t érinti, onnan ENy-ra tart s így éri el a
tengert, ennek dagályhulláma Bayonne-ig nyomul fel, mégis a tor
kolatot elzáró homokgát nehezíti a hajók bejárását.
A Garonne az Adouréhoz hasonló, de sokkal nagyobb ívet
ír le ; Spanyolországban a Pic de Nethou jegesei- és hómezőiből
ered, csakhamar egy nagy mélységben eltűnik és csak a vízválasztó
főgerincz éjszaki oldalán fakad ki újra a sziklahasadékokból ;
azután az Aran völgyet K-ről Ny-ra átszegő patakkal egyesülvén,
E-nak tart s így a franczia határt éri el. Jóbbról és balról számos
hegyi zuhogó egyesül vele, köztük legnagyobb a Neste ; ennek tor
kolatától kezdve a Garonne K-re fordul, majd EK-re, Toulouse
vidékéről pedig ENy-ra kanyarodik tovább. Víztükrének magas
sága ott, hol a magas hegységből kiér, 420 m., Toulouse-nál már
csak 133 m. Baloldali mellékvizei egymás közelében erednek s egyközű völgyekben folynak, ellenben jobboldali mellékvizei a Pirennéektől a Limousin-i fönsíkig terjedő nagy félkörben erednek ; azok,
a melyek a Pirenéeken támadnak, általán véve DK-ről ENy-ra, a

többiek pedig jobbára K-ről Ny-ra folynak. Az előbbiek közé tar
toznak a Sálat és Ariege, az utóbbiak közúl legnagyobbak a Tarn,
Aveyron, Lot és Dordogne. A Garonne sohasem apad annyira, mint
a Loire, de néha rendkívül magasságra dagad, mikor a Pirenéekben a hó hirtelen olvad. Áradásai májusban vagy júniusban tör
ténnek. Legnagyobb áradása 300 év óta 1875-ben volt, vízállása
akkor Toulouse-ban 9.70, Agen-ban 11.70, Castets-ban 13.34 métert
tett a kisvíz fölött. Roppant kárt tett akkor, az Ariège torkolatán
alul a hidakat, egynek kivételével, mind elvitte, Toulouse egyik
külvárosát egészen elseperte ; több száz ember elveszte életét, vagy
7000 ház ledőlt ; az egész kárt 85 millió frankra becsülték.
A Garonne vizét öntözésre még nem igen használják ; jelen
tősebb a hajózási csatorna, mely a Canal du Midi-t folytatja. E csa
torna Toulouse-tól kezdve a folyó jobb oldalán halad, Moissac-nál a
Tarn folyón. Agen-nál magán a Garonne-on van átvezetve s azután
bal oldalán megy tovább Castets-ig, a hol az anyafolyóba torkol.
Onnan kezdve a folyó már mindig hajózható, mivel ott már a
tenger dagálya duzzasztja. De a fő kikötő város, Bordeaux, még
alább következik, ott épült, a hol a folyónak öbölszerű torkolata,
a Gironde, kezdődik, melyet a tenger mind jobban kiszélesbített.
Alább a Dordogne egyesül a Garonne-nál ; annak medre is nagyon
széles s benne a tenger dagálya vagy 90 km. távolságra hat fölfelé,
rajta azért Libourne-ig mehetnek a hajók. A két egyesűit folyó
azután 3 km. széles mederben hömpölyög tovább, a torkolati öböl
alább 6, sőt 12 km. szélesedik ki, de a végénél ismét összeszűkül.
Számos zátony és kisebb-nagyobb sziget van a nagy érmedenczében, melynek mélysége néhol 32 m.
A Garonne vizkörnyékét K. felől Naurouse dombozatai hatá
rolják, melyek a Földközi tenger és Atlanti óczeán vízválasztóját
képezik. A Pirenéeken s az előhegyeiken eredő folyók közül a Föld
közi tenger felé kanyarodnak : a Tech, Tet, Agly és Aude, az utóbbi
a legjelentősebb s némileg az Adour-nak hasonmása.
A z említett völgyek Francziaország legregényesebb, de leg
szegényebb és leggyérebben népesített vidékei közé tartoznak, csak
Boussillon s néhány más lapály termékenyebb. Azokon a vidékeken
a bor a legnevezetesebb termék, a hegyekben vas, ólom, réz és más
érezek fordulnak elő, az ásványos vizek, különösen a hőforrások is
nagyon gyakoriak. A lakosok, úgy mint az egész vidék, Spanyol
országra emlékeztetnek. Közigazgatási tekintetben két megyére
van osztva az ország ezen része : Pyrénées Orientales és Ani>ge

megyére. Amannak főhelye Perpignan (27,500 lak.), nevezetes erős
séggel, mely a Pirenéek átjárásain a tengertől a Perche-hágóig
uralkodik, környéke termékeny, növényzete olyan mint Spanyol
országé, agavék és kaktuszok szegélyezik a mezőket és gyümölcsö
söket ; de nincsen kikötője. A tenger partján fekszenek Collioure és
Port-Vendres (Portus Veneris), mindkettő jelentéktelen városka,
leginkább csak halászok kötnek ki ott, jóllehet az utóbbinak igen
bátorságos kikötője van. A Tet felső völgyében Prades a főhelység,
környékén jeles vasérczek vannak; a völgy kezdeténél Montlouis
fekszik, 1600 m. magasságban, ez Francziaország legmagasabb
helysége és erőssége. Környékén néhány fürdőhely van.
Ariege megyének főhelye Foix történelmi tekintetben híres
kis város (6700 lak.), meredek sziklahegy aljában fekszik; népesebb
és iparosabb Pamiers (8700 lak.). A megyében találtató sok ásvá
nyos forrás közül leghíresebbek Aulus hévvizei, melyek a Salat
egyik felső mellékszurdokában fakadnak.
Felső-Garonne megye déli része szintén nagyon hegyes ; ott
van Bagneres-de-Luchon, a Pirenéek egyik leglátogatottabb fürdő
helye, melyet nemcsak hévvizei, hanem fenséges környezete miatt is
sokan látogatnak. Saint-Gaudens a magas hegyek aljában fekszik,
környékén a barlangokban és sírokban sok régiséget találtak.
A megye főhelye Toulouse, régi híres, iparos és kereskedő város,
148,000 lak. A Pirenéek éjszaki oldalán elterülő síkság közepe táján
fekszik, hol az utak minden oldalról találkoznak ; főrésze a Garonne
jobb oldalán terjed el a Déli csatornáig, melynek keleti oldalán
dombsor emelkedik ; a külvárosok részben a Garonne bal oldalán
fekszenek. A magánházak többnyire veres téglából épültek s koránt
sem kellemetes külsejűek, középületei közül kiválnak a város köze
pén fekvő Capitolium, a templomok és régi kolostorok, melyekben
most az egyetemi intézetek könyvtára s más gyűjteményei vannak
elhelyezve. Toulouse mint Languedoc fővárosa a középkorban sokat
szenvedett a franczia királyoktól folytatott véres háborúkban, az
elfoglalt városban az inquisitio irgalom nélkül irtogatta az eretne
keket; még 1609-ben a híres Vanini-t égették meg eretneksége
miatt, sőt még 1762-ben is kerékbe törettek egy öreg protestánst,
Voltaire hiában védelmezte.
A szomszédos megyét a Magas PirenéeJc-ről (Hautes Pyré
nées) nevezték el, legnagyobb részét csakugyan magas hegyek
borítják. Itt az Adour völgyében fekvő Bagneres de Bigorre a leg
híresebb fürdőhely, a város és környékének lakosai iparral is fog-
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lalkoznak. Az Adour felső völgyében és mellékszurdokaiban nagyon
számosak a golyvások és hülyék. A megye főhelye Tarbes (16,500
lak.) már a lapályon fekszik, melyről nagyon szép kilátás esik egy
felől a hegyekre, másfelől a viruló síkságra ; a különböző műhelyek
és gyárak közül az állami fegyvergyár említhető. Tarbes-ban és
környékén a mezei gazdaság és szőlőmívelés is jelentős, különösen
híres hátas lovakat nevelnek ott. Lourdes nagyon híres búcsú
járó hely.
Az a megye, melyet az Alacsony PirenéeícrÖl (Basses-Pyré
nées) neveztek el, főleg a hajdani Bearn és Navarra tartományokat
foglalja magában. Pau (30,700 lak.) egykori fővárosa Béarn-nak,
szép völgyben fekszik, éghajlata nagyon kedvező, azért sok idegen
látogatja; régi királyi várkastélya jeles műemlék. Orthez alább fek
szik, ugyanabban a völgyben, iparos kis város. A szomszédos völgy
kereskedelmi központja Oloron-Sainte-Marie, környékén számos
gyógyforrás van. A völgy alsó vidékein kősó-telepek is vannak.
Bayonne (27,200 lak.) a tengerpart közelében, meg van erősítve,
nyájas és élénk város, jeles régi székesegyházzal. A többi parti
helységek most leginkább csak halászattal foglalkoznak ; Biarritz
híres tengeri fürdőhely.
Gascogne azon vidéke, melyet a Gers folyócska öntöz, Oers
megyének neveztetik, gyéren van népesítve, lakosai leginkább földmíveléssel foglalkoznak, a dombokon sok szőlő van, az ottani bor
ból többnyire szeszt készítenek (armagnac), mely oly híres, mint a
»cognac«. A megyének főhelye Auch (13,100 lak.); Fleurance a
megye legtermékenyebb vidékén fekszik.
Tarn-et-Oaronne az ország egyik legkisebb megyéje, szintén
gyéren van népesítve. Főhelye Montaüban (25,600 lak.), a Tarn
mellett, a hol több út találkozik, nevezetes vasúti csomópont; 1570
óta a hugenották egyik főhelye volt, X I I I . Lajos hadseregét visszaveré, de utóbb Bichelieu-től legyőzetek s megfosztaték szabad
ságaitól.
Lot-et-Garonne megye az ország egyik legtermékenyebb vidé
két foglalja el, lakosai gabnán kivűl kendert, lent, dohányt, főzelé
ket, gyümölcsöt termesztenek, mindazonáltal nem igen szaporodnak.
A megye főhelye Agen (18,900 lak.), a Garonne jobb partján egy
magaslat aljában fekszik, melyet kertek, villák és kápolnák foglal
nak el ; élénk város, jelentős forgalmi központ. Villeneuve-sur-Lot
(13,700 lak.) szintén jelentős kereskedéssel ; Nérac, hajdan egy kis

királyság főhelye volt, régi várkastélya Johanna d'Albret és fia
IV. Henrik székhelye volt, most rom.
Gironde megye a »Lande«-oknak nagy részét, a Garonne és
Dordogne közét foglalja magában s még a két folyón túl is kiter
jed, az ország egyik legnagyobb és legnépesebb megyéje ; lakosai a
földmívelésen kivűl különösen kereskedéssel foglalkoznak ; a megyé
nek borai világszerte elhiresedtek ; Basas környékén fehér bort ter
mesztenek, legbecsesebbek az aszúborok, a » Château-Yquam« nevű
aszúborból egy üvegnek ára 35 frankra is rúg. A folyó partját sze
gélyező dombokon leginkább veres bort termesztenek. A borter
mesztés meg a borral való kereskedés fő vidékei a folyó mentén :
La Béole, Saint-Macaire, Lángon, Cadillac stb. Alább a kertek és
nyaralók már Aquitania fővárosának, Bordeaux-nak
közelségét
hirdetik. E városnak a kereskedésre nézve igen kedvező fekvése
van, mert ott kezdődik a nagy ármedencze, mely a Garonne völgyé
nek torkolata, s ugyancsak ott ágazik el a két nagy útvonal, egyfe
lől a Loire és Szajna vidékei, másfelől Spanyolország ós a Földközi
tenger felé. A város főrésze félhold alakjában a Garonne bal olda
lán terjed el, külvárosa La Bastide a jobb parton fekszik. Kevés
városnak van oly festői és nagyszerű tekintete. Burdigala már a
rómaiak idejében jeles város volt, a középkorban, sőt az újabb idő
ben is 1790-ig Bordeaux egészen szabad város, majdnem független
köztársaság volt ; még most is Francziaország legtöbb vidéki váro
sától annyiban különbözik, a mennyiben nem követi vakon Paris
példáját. Nagy kereskedelemnek és élénk iparnak székhelye, min
denféle gyárai és műhelyei vannak, melyekben különösen a hajó
zásra és élelmezésre vonatkozó czikkek készülnek. Kikötőjében
évenkint több mint 11,000 hajó köt ki, az érkező és elinduló hajók
tonnatartalma több mint 2-millió, a borkivitel több mint 1.200,000
hektoliter. Ámde a mélyen járó nagy tengeri hajók a Gironde
medrében levő zátonyok miatt vagy épen nem, vagy csak nehezen
mehetnek fel a város kikötőjéig.
Az ó-korból csak kevés építészeti emlék maradt meg, a közép
korból néhány kerek- és csúcsíves egyház ékesíti a várost, az új
építmények közül legnagyobbak a színház s a városháza. A középü
leteken kivűl a széles utczákat nagyon díszes magánházak szegé
lyezik ; a fő utczák egy nagy köztérből sugároznak szét. A folyón
a vasúti hídon kivűl igen szép és nagy kőhíd vezet át. A város
lakosainak száma 241,000.
A várost kisebb-nagyobb távolságban környező helységek

szintén gyarapodnak ; Arcachon a hasonnevű öbölnél a bordeauxbeliek egyik kedvelt kiránduló helye, de a város lakosai hajózás
sal és osztriga-tenyésztéssel is foglalkoznak. A Gironde partvidékén
Blanquefort-tól E-ra Pauülac-ig terjed el »Medoc« vidéke, melyen
a leghíresebb borok teremnek ; azon a vidéken a phylloxéra még
nem tett sok kárt a szőlőkben ; az évi termést 100,000 hektoliterre
teszik. Népességre nézve a megyének legnagyobb városa Bordeaux
után Libourne (15,000 lak.), mely ott fekszik, hol az Isle a Dordogne-ba ömlik.
IV.
Francziaország délkeleti vidéke ; a francziaországi Alpok és előhegységeik.
a Rhône medenczéje, Provence, Languedoc, Dauphiné, Szavoja.

Francziaország délkeleti vidéke, a Földközi tenger partmel
léke, magaslatok és hegységektől van övezve, mindazonáltal Ny-ra
az Aude völgyétől könnyű út kínálkozik a Garonne völgyébe, E. felé
pedig a Rhône völgye nyit kaput a népek költözködése számára. Ez
utóbbi út mindenkor a legjelentősebb volt, mivel Lyon-nál szétágazik
s a Saône völgyén fölfelé Burgundián keresztül a Szajna medenczéjébe, a Rhône völgyén fölfelé pedig a Genfi tavon és a svájczi fön
síkon át a Rajnához vezet. E szerint a Rhône és mellékfolyói, melyek
az Alpok magas völgyeiben, s a Jura, a Vogézek és a szomszédos
fönsíkok szurdokaiban gyűjtik vizeiket, a Földközi tenger partmel
lékét Európa éjszaki és nyugati vidékeivel kapcsolják össze. Mikor
a mívelt világ központja Róma volt, a népmozgalom szükségképen
D-ről E-ra a Rhône és Saône völgyein fölfelé ment ; de mikor az
éjszaki vidékeken egy erős hódító nemzet támadt, a népmozgalom
iránya megváltozott ; a frankok D-re nyomultak előre s nem hagy
tak fel a küzdelemmel és hódítással, mígnem a Földközi tengerig
jutának. A hosszú völgy mentében E-ról D-re geológiai, éghajlati
és néprajzi tekintetben nagyon különböző tartományok következnek
egymásra, t. i. Burgundia, Franche-Comté, Lyonnais,
Szavoja,
Dauphiné, Languedoc, Provence'és franczia Liguria; mindazonáltal
a folyók,melyeke tartományokból egyazon tengerbe ömlenek,bizonyos
földrajzi egységet adnak nekik, s ez részint a történelmi események
ben is nyilvánul. Azonban a déli vidékek, melyeken a sebes Rhône
halad keresztül, mégis más természetűek, mint a csendes Saône-tol
és mellékvizeitől öntözött vidékek. Provence partmelléke Afrikára
emlékeztet, a kiszökő hegyfokok és a partnak ívalakú behajlásai,

melyek egymással váltakoznak, a subtropikus növényzet és a derűit
ég egészen olyanok, mint déli Spanyolországban, Algériában és
Tuniszban.
Keleten az említett tartományokat az Alpok hegyrendszeré
nek nyugati szárnya határolja. Ez a felső Pó lapályából hirtelen,
minden előhegy nélkül emelkedik, a Rhône völgye felé pedig foko
zatosan és hosszú oldalágakkal ereszkedik alá. A vízválasztó főge
rincz hágóira Ny-ról lassan és elég kényelmesen lehet feljutni, rajtuk
már a kelták keltek át, elárasztva Olaszországot. Sokkal bajosabb
a kapaszkodás és átkelés az olaszországi oldalon, a rómaiak nem
a hegyeken keresztül, hanem a tengerparti úton jutának Nikaeából
Massiliába ; csak Caesar és Augusztus korában kezdek az Alpok
átjárásait használni. Olaszország sohasem terjeszkedett az Alpok
nyugati oldalára, ellenben Francziaország gyakran átkelt a hegy
ségen s Olaszországban is hódítgatott. A középkorban, mikor
a svájczi átjárások még nem voltak megnyitva, nyugati Németország
szintén Burgundián s a nyugati Alpokon át közlekedett Olaszor
szággal, azért abban az időben Burgundia birtoka a német biro
dalomra nézve nagy jelentőséggel bírt. Mióta a császári korona
a Habsburgokra szállt, azóta a fő közlekedési vonalok Tirolon és
Karintián vezettek keresztül, s Burgundia a német birodalomra
nézve elveszte jelentőségét.
A nyugati Alpok főtengelyének hossza D-ről E-ra mintegy
300 km., szélességök 150—180 km. Grerinczeik és csúcsaik magas
sága D-ről É-ra menve 2000, illetőleg 2300 méterről 3000, illetőleg
4000 méterre növekedik ; a maradandó hó alsó határa egyremásra
2780 m. magasságban van. Jóllehet számos csúcs és gerincz örök
hóval és jéggel van fedve, mégis elsőrendű jegesek csak a Montblanc
csoportjában vannak. Nagy tavak sincsenek a nyugati Alpokban,
de az apró havasi tócsák száma tetemes.
A kristályos kőzetekből való főöv az olasz síkságból közvetetlenül emelkedik ki, csak nyugati oldalához csatlakozik oly melléköv,
mely nagyobbára a jura- és kréta-képződményekből áll. Azért a
nyugati Alpokban csak két övet különböztethetünk meg. De még
a nyugati melléköv is össze van forradva a főövvel, és csak néhány
helyen választják el jól kiképződött hosszanti völgyek ; keleti hatá
rát körülbelől az a vonal jelöli meg, melyet a Durance völgyében
fekvő Pertuis helységből Sisteron, Grenoble, Montmélion és Albert
ville városokon át a Rhône hajlatánál fekvő Martigny felé húzha
tunk. Ebbe a vonalba a következő hosszanti völgyszakaszok esnek :
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a Durance völgye az Ubaye torkolatáig ; a Drac völgye s az Isère
völgye Grenoble és Albertville között. A keleti oldalon csakis
harántvölgyeket találunk, a nyugati oldal völgyei ugyan sokkal
hosszabbak, mindazonáltal nagyobbára csak meredek sziklafalakkal
szegélyezett hasadékok és szakadékok. Azért a nyugati Alpok
korántsem oly népesek, mint a keleti Alpok.
Az Alpok nyugati szányában a következő fő hegycsoportokat
különböztethetjük meg : a Liguriai Alpokat, a Tengeri, Kottiusi és
Oráji Alpokat, mindezek a kristályos kőzetek Övét alkotják ; *) hozzájok járulnak: a franczia partvidék s Provence, Dauphiné, Szavoja,
Faucigny és Chablais hegységei.
A Liguriai Alpok a Genuai öblöt szegélyezik, az Apenninekhez csatlakozván ; némely geográfus szerint az Altanei vagyis
Gadibonei hágónál (490 m.) kezdődnek, melyen keresztül avaspálya
Savonából a Bormida völgyébe visz, mások az Apenninek és Alpok
határául a Giovi hágót (790 m.) tekintik, melyen keresztül a vas
pálya Genuából E-ra a Scrivia völgyébe, Noviba és Alessandriába
visz. E hegycsoport Ny. felé csak Francziaország határáig vonul ;
legmagasabb pontja a Monte-Gioje (2650 m.).
A Tengeri-Alpok nagyobbára már Francziaországban terjed
nek el ; gnájszból álló főgerinczök a Tendai hágó felől ív alakjában
ENy-ra a Stura forrásáig vonul, onnan egy kocsival járható út
Ny-ra az Ubaye völgyében fekvő Barcelonnette-he
s tovább a
Durance völgyébe visz, még pedig a Col de la Madeleine vagyis
Col d'Argentüre-71 át (1995 m.). Legmagasabb csúcsai a Cima di
Gelas (3188 m.) és Bocca delVArgentera (3290 m.), melyeken, mint
még néhány más hegy vállán is apró jégárak vannak. A főgerincz
több oldalágat ereszt D. és Ny. felé; a nyugati oldalágak igen
ábrándos és festői részleteket mutatnak, leginkább krétaféle mész
kőből állanak. Les Mées környékén a Bléon torkolatához közel, a
Durance völgyében oly ábrándos sziklaalakúlatok vannak, mint
Csehországban Adersbach mellett. Általában a Var-nak és mellék
folyóinak, valamint a Durance keleti mellékvizeinek völgyei nagyon
regényesek és festőiek; folyvást váltakoznak vad szakadékok, tága
sabb medenczék és keskeny szorosok^ a vizek majd csendesen folydo
gálnak, majd vad szökésekkel zajongva rohannak alá. Legbámulatosabb a Verdon mély szakadéka Castellaneon alul. A regényes szur
dokokban itt-ott apró tavak is vannak. E vad hegyvidéktől nagyon
') L. Egyetemes földrajz, I. köt. 430 s k, 1.

elüt a mosolygó gyönyörű tengerpart a Boja és Var torkolatai
leözött, itt a havasok egészen a tengerig nyomulnak elő s lábukat
a déli növényzet ékesíti. Ott vannak Nizza, Monaco és Mentone, a
világhirű mulatóhelyek.
A Kottiusi Alpok a Col de la Madeleine-től éjszakra a Mont
Cents hágójáig s a Dora Ripariáig terjednek. Egészben véve négy
egyközű hegyvonulatból állanak, melyek kelet-nyugati irányban
csapnak s melyeket harántágak kapcsolnak össze. Bennök gnájsz és
gránit helyett a szerpentin uralkodik, a franczia oldalon a palák és
mészkövek túlnyomók, melyeket a vizek borzasztóan összevissza
szaggattak. A hegyek többnyire meztelen sziklaomladékok. A Po
forrásai fölött Olaszországban a Monte Viso (Vesulus mons 3845
m.) emelkedik, mely nagyszerű látványt nyújt, mert kikönyöklik
Saluzzo lapályára. A főút a Mont-Genèvre-en (1860 m.) át Briancow-ból (Brigantia), a Durance völgyéből, tehát Provence-ból, a Dora
Biparia völgyébe vezet. A félreeső magas völgyek lakosai között
keletkezett a valdensek felekezete. Utódaik tanúltabbak voltak, mint
a lapályok lakosai és sokan közűlök télben mint vándortanítók
keresték élelmöket. Saint-Véran Francziaország legmagasabban
fekvő falva (2009 m.).
A fő víz választó nyugati oldalához igen hosszú és magas hegyágak csatlakoznak; egyes csúcsaik a 3000 métert meghaladják.
A Durance, Drac, Romanche és Guisane mély hasadékvölgyei
között a franczia Alpok egyik legbüszkébb csoportja, az Oisans-i
Alpok vagy Pélvoux emelkednek, nemcsak Dauphiné, hanem az
egész hegyrendszer egyik legvadabb hegysége. A z egész hegycso
port kifelé nagyon meredekül hanyatlik alá, belsejébe csak egyetlen
egy völgy vezet, a Vénéon völgye, mely a Romanche szorosának
mellékága. E szurdok a Bérardei czirkusba vezet, mely az Alpok
egyik legnagyobbszerű és legvadabb völgykatlana. Majdnem függő
leges hegyfalait angol hegymászók mászták meg legelőször ; a leg
magasabb csúcsok patkó alakjában sorakoznak s a Vénéon völgyét
három oldalról könyöklik körül ; éjszakon a Medje (3987 m.), keleten
a Pointe des Écrins (4103 m.), s a Grand Pélvoux (3954 m.), délnyu
gaton az Aiguille oVOlan (3883 m.) tornyosulnak. Legmesszibbre
terjedő kilátás a Pelvoux-ról esik. A hegycsoport völgyei többnyire
csak keskeny hasadékok, azért a jégárak nem szállnak alá oly meszszire, mint Svájczországban, de aránylag nagy terűletet foglalnak
el, kivált a Grand Pelvoux és Pointe des Ecrins között.
Dauphiné e magas havasainak éjszaki oldalához
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hegysége csatlakozik ; ezt több hegysor képezi, melyek É. felé nyíló
görbe vonalban sorakozva a Guisane, Romanche, Breda és A r c
völgyeitől az Isire völgyéig terjednek. Csúcsaik jóval alacsonyab
bak, mint a Pelvoux csoportéi ; legnagyobb magasságra a Goléon
(3429 m.) s az ettől ENy-ra levő Grandes Rousses (3478 m.)
emelkednek. A Bomanche völgyéből a Lautaret-i hágón (2075
m.) át Briançonba, a Guisane völgyéből pedig a GáliMer-i há
gón (2658 m.) át St. Michelbe az A r c völgyébe lehet menni kocsi
úton.
A Gráji Alpok a Mont-Cenisi hágótól EK-re a Nagy-Sz.Bernáti hágóig terjednek. Bennök megkülönböztetik az IséranParadis, Tarentaise és Montblanc csoportjait.
A z Iséran-Paradis csoportja a Dora Biparia völgyétől s a
Mont-Cenisi hágótól a Dora Baltea völgyéig és a Kis-Sz.-Bernáti
átjáróig terjed. A z Alpok legnagyobb szerű hegységei közé tartozik ;
az olasz király ott szokott vadászni, ez az egyetlen hely, hol Olasz
országban a kőszáli kecske még előfordul. A Grand-Paradis (4052
m.) Aostától D-re a hegycsoport legmagasabb csúcsa, jégárakkal
övezett nagy tömeg. A hegycsoport közepe táján a Mont-Iséran nem
magas csúcs, hanem hágó (2769 m.), melyen át teherhordó ösvény
az Isère felső völgyéből az Arc völgyébe, Lanslebourgba visz ; olda
lain az Isère, Arc, Stura di Lanzo és Orco erednek s belőle
K., ENy., Ny. és D. felé vonuló hegyágak sugároznak ki. A déli
hegysor legmagasabb csúcsai a Levanna (3640 m.) s a Roccia
Melone (3548 m.)
A Mont-Cenis hágóján át megyén a főút Erancziaországból
Olaszországba ; a rómaiak még nem használták de már a középkor
ban az volt a legjáratosabb út. Catinat 1691-ben az ösvényt annyira
megjavíttatá, hogy ágyúkkal is elmehetett rajka. Napoleon 1802 óta
a műutat építteté, mely Grenoble-ból indul ki, a hol a Durance-tóZ
a Genfi-tóig levő jelentős utak mind egyesülnek, eleintén az Isère
tágas hosszanti völgyében EK-nek tart, azután az A r c völgyébe
fordul be, Lanslebourgnál (14*20 m.) kezdődik a kapaszkodás a
hágóig (2098 m.), itt hospitium s e mellett némi erősítések vannak.
Az olasz oldalon Susa (500 m.) felé ereszkedik le az út. Ez
most majdnem egészen el van hagyatva, mióta a vasút építtetett
(1857—1871), melyet helytelenül a Mont-Cenis-ről neveznek. A
vaspálya Grenoble-tól Mondanéig az országút mellett halad el
azután befordul a 12,233 m. hosszú alagútba, mely a Mont-Cenistől
23 km. távolságra DNy-ra eső Col de Fréjus alatt, 1335 m. magas-

ságban fúratott s Bardonechiánál a Dora Riparia egyik oldal völ
gyénél végződik.*)
A z éjszaki hegysor a Grande Sassière (3756 m.), MoniOrmelon (3288 m.) és Buitor (3475 m.) hegyekkel a Kis-Sz.-Bernáthoz kapcsolódik; e hágón (2157 m.) egy kényelmes teherhordó
ösvény az Isère völgyéből, Bourg-St.-Maurice-ból az Aostai völgybe
visz ; Mommsen szerint Hannibál ott kelt át az Alpokon, mások
szerint a Mont-Genèvre, még mások szerint a Mont-Cenis hágóján
vezette át hadseregét (218-ban K. e.).
A Mont-Iséranból kiinduló nyugati hegysor Tarentaise vagyis
Vannoise hegycsoportja, az Isère és A r c völgyei között terjed el ;
alacsonyabb, mint az előbbi hegycsoport a maradandó hó határát
csak egyes csúcsai érik el, melyek félkörben sorakoznak. Köztük
legmagasabb az Aiguille de la Vanoise (3863 m.). Lansleburgból az
Isère völgyébe, Montiers-be, egy ösvény a Col de la Vanoise-on
át vezet.
Maurienne és Tarentaise hegységei között aránylag hosszú
völgyek nyílnak, melyekben a helységek elég sűrűk s részben nagy
magasságban fekszenek. Bonneval falu az Iséran aljában 1788 m.
magasságban van. Azon havasi lakosok között a hülyék és golyvások igen számosak.
A z említett hegyektől ENy-ra emelkedik a Mont-Blanc cso
portja, a nyugati Alpok éjszaki sarokbástyája; roppant nagy töm
zsök, mely a Kis-Sz.-Bernáttól EK-re a Nagy-Sz.-Bernátig terjed,
éjszaknyugati oldalán az Arve felső völgye, a Chamounix-völgy, dél
keleti oldalán a Dora Baltea felső völgyei nyúlnak el. A hegycsoport
főtömegét, mely 40 km. hosszú s 15 km. széles négyszög, éjszakon
a Col de Balme (2204 m.), éjszakkeleten a Col de Ferret (2492 m.),
délnyugaton a Col de Bonhomme (2455 m.) s délen a Col de la Seigne
(2535 m.) kapcsolják össze a szomszédos hegyekkel. Főgerincze
mentében húzódik el Franczia- és Olaszország határa ; a főcsúcs,
a tulaj donképeni Montblanc (4810 m.), a tömzsök délkeleti szélé
nek közelében emelkedik, mint Ny-ról K-re vonuló orom, mely oly
keskeny, hogy két ember egymás mellett alig fér meg rajta. Onnan
mindenfelé sugároznak ki rövid, megviselt ormok, melyek között
hóval és jéggel telt szakadékok vannak. A z éjszaknyugati oldalon
17, a délkeletin 12 jégár van, legnagyobb a Mer de Glace, melynek
') Ez volt az első nagy alagút az Alpokban ; mondäne! kapuja 1190, bardonechiai kapuja 1324 m. magasságban van.

hossza 12,000 in., alsó meredek nyúlványa a Glacier des Bois, mely
Chamounix helység fölött csüng a völgybe.
A keleti előcsoport a Dora Baltea mellett Aostáig terjed;
jóval magasabbak a nyugati előhegyek, melyek a 3000 mt is meg
haladják, így a, Grand Góliát (3235 m.), a Grand Bocher (3323 m.).
A nyugati melléköv hegységei egészen Francziaországban
terjednek el ; előttük oly hegycsoportok vannak, melyek szorosan
véve nem számíthatók az Alpok ágazataihoz, hanem külön hegysé
gek. Ezek a Lyoni és Genuai öblök között kidomborodó partvidéket
foglalják el. Ide tartoznak azok a hegycsoportok, melyek a Yar,
Verdon és alsó Durance között emelkednek ; nagyobbára kristályos
kőzetekből állanak. A legdélibb hegység a tengerpartot szegélyezi
Fréjus és Toulon között ; alacsony, de erdős, sziklás és terméketlen
magaslatok között, néhány dús bujaságú völgy nyílik. E hegyek
között hajdan a mórok fészkelték meg magukat, azért most is
Montagnes des Maures-nak nevezik. Legmagasabb pontjok a
Toulontól EK-re levő Mont des Anges (779 m.)
Hyerestől DNy-ra a Fekete dombóknak (Colle Nègre) nevezett magaslatok domborodnak (302 m.), ezekhez csatlakozik a tengerre kiszökő Gien félszigetke, mely átmenetül szolgál a festői
Hyères-i szigetekre. Toulontól E-ra szaggatott mészkő dombok
vannak, a Gorges ffOllioules, meztelen sziklafalakkal szegélyezett
szakadékok. Odább E-ra, Aubagne és Brignoles között a St. Beaumei sziklás hegysor emelkedik, melyben sok hasadék és barlang
van, híres a St.-Beaumei barlang; a hasonnevű hegy a hegysor
legmagasabb tetője (1043 m.).
Marseille-től E-ra egy sziklás hegysor ív alakjában vonul
ÉK-re, ez a Chaîne de VÉtoile (795 m.) ; az Arc völgyétől É-ra
hasonló hegysorok vannak, melyek nyugat-keleti irányban csapnak :
a Montagne du Cengle s a Montagne de) Ste Victoire (1001 m.)
A legnyugatibb hegysor Arles környékén majdnem a Bhôneig
vonul, ezt Alpines-nék vagy Alpilles-nek nevezik (492 m.), szépen
kirovátkolt gerincze által tűnik* ki, híres barlangja a »grotte des
Fées.*
E szerint Francziaország partvidékét a Bhône torkolatától
K-re apró, de szaggatott sziklás hegysorok borítják, s a part min
denütt magas, csipkés, számtalan öbölkékkel és kiszökő apró félszi
getekkel. Az Argens völgyétől É-ra már nagyobb magasságra
emelkednek a hegyek; a nagyon kopár és sziklás de helyenként
délies növényzettel ékeskedő Esterei hegység, mely Draguignan

vidékéről K-re a tengerig vonul, még alacsony, legmagasabb tetője
a Mont-Vinaigre (616 m.); de odább EK-re, a Loup és Var völgyei
között, már jóval magasabbak a hegyek. így a Mont-Cheiron (1778
m,) s az odább EK-re a Var hajlatánál levő Mont-Vial (1551 m.).
A felső Verdon déli oldalát szegélyező Cabrière hegysor megint
alacsonyabb (1130 m.).
A Durance, Buech, Eygues meg Rhône völgyeitől határolt
köralakú területet a Mont- Ventoux hegycsoportja vagyis Vaucluse
hegységei foglalják el, melyek nagyobbára jura- és krétaféle réte
gekből állanak. A mészkő uralkodik, mely többnyire meredekoldalú
szaggatott fönsíkokat képez. Az erdőpusztítás káros következmé
nyeit a Provence-ban, Szavojában, Dauphinéban nagyon sok helyütt,
de kivált Vaucluse hegységeiben tapasztalhatták; a szárazságot
rendesen omló záporesők váltják fel, akkor rettentő zuhogok, hegyi
patakok támadnak, melyek a termő földet s a törmeléket a hegy
oldalakról lesodorják a völgyekbe s ezeket kietlen kömezőkké vál
toztatják. Az áradások mind nagyobb rombolásokat míveltek s a
népességet koldusbotra juttatták. *) Végre a franczia kormány ko
moly intézkedéseket tett a letarolt hegyek befásítására s 1856 óta
szép sikerrel folytatják az erdősítést.
A Durance éjszaki oldalát a Montagne de lieber on szegé
lyezi, mely a Coulon és Largue völgyéig terjed, Ny-ról K-re vonul
ván legmagasabb tetője 1125 m. Odább E-ra a Coulon és Ouvèze
völgyei között a Mont- Ventoux (1912 m.) hegy sora terjed el; a
főcsúcs Carpentras-tól EK-re K-re emelkedik magánosan, úgy,
hogy róla messzire terjedő kilátás esik. E hegy sortól K-re a Mon
tagne de Lure (1827 m.) húzódik K. felé a Jabron völgye déli
oldalán. Az Eygues völgye déli oldalát a Vanige (1393 m.) hegy
sora szegélyezi.
A Leberon s az éjszaki magasabb hegysorok között sok völgy') Az erdősítést Tállítólag egy szarvasgomba-szedő kezdette meg, minden
gödörbe, melyből a szarvasgombát kiásta, ^egy-egy makkot tett, az így vetett
makkból szép tölgyfák nőttek. Most is az ottani kopár hegyeket leginkább tölgy
fákkal erdősítik meg. A kormány az erdősítést 1856-ban kezdé meg, s az egész
Provence-ben és Dauphiné-ben nagy sikerrel folytatják, sok hegyoldal, melye
ken azelőtt a juh és kecske is csak sovány legelőt talált, most már szép erdővel
van fedve ; maga a Mont-Ventoux környékén már 60,000 hektár van befásítva.
Az éghajlatra s a folyók járására máris kezdik tapasztalni a jótékony befolyást.
A Prancziaországban termesztett szarvasgomba pénzértékét 16 millió frankra
teszik ; legtöbbet Vaucluse, Basses-Alpes és Lot megyékben termesztenek.

gyei szeldelt dombvidék 'terűi, ennek legmagasabb része (1242 m.)
Apstól ÉK-re esik ; leghíresebb az a vidéke, melyben a Sorgue ered.
Dauphiné mészkő hegységei az Eygues völgyétől É-ra az
alsó Isère völgyéig terjednek ; szintén mállékony jura- krétaféle és
harmadkori lerakódásból állanak, úgy mint Provence hegységei,
de sokkal tömegesebbek és merészebb szabásúak ; többnyire kopárak és meredekek. A Buech völgye felől É-ra a Drac felé vonuló
Dévoluy a borzasztóan megviselt és megtépett hegységek minta
képe ; legmagasabb tetői a Mt Aurouze (2715 m.) s odább É-ra az
Obion (2793 m.). Ez omladékos hegysortól Ny-ra, a Buech és Ebron
völgyeit a Col de Lus-la-Croix Haute (1500 m.) hágón át össze
kapcsoló útnak nyugati oldalán még hosszabb hegysor van, mely
E-felé a Drac balpartját az Isère-ig kiséri, D. felé pedig a Drőme
forrásáig terjed. Déli szakaszában a Col de Cabre (1180 m.) van,
melyen át egy út a Buech és Dôme völgyeit kapcsolja össze. Éjszaki
része már olyan, mint a Jura hegység, egyközű gerinczekből áll,
melyeken a folyók több helyen áttörnek. Ott legmagasabb tetők a
Ver cors vagyis Grand Veymont (2346 m.) s a Grande Moucherolle
(2289 m.), mindkettő Grenoble-tól D-re esik. A mészköves fönsík
nyugati szélén legmagasabb pont a Serre Montuez (1710 m.). A
Drome-tól D-re a Montague de Conspeau már alacsonyabb, főcsúcsa
a Monte à"Angebe (1708 m.). Ny. felé gyorsan törpülnek le a hegysorok, mind Montólimar mind Valence környékein.
A Szavojai MészlcÖ-AlpoTc nagy részben szintén a Jurával
egyeznek meg mind belső szerkezetre, mind külső alakjokra nézve ;
gerinczeik nagyobbára DNy D-ről ÉKÉ-ra csapnak. Fővonúlataik
a Isère, Arly és Arve mentét kisérik s É-ra menve, mind magasabbak ; köztük legmagasabbak a Grande CrUe (2466 m.) s a Pointe
Parcée (2752 m.). E magas hegyvonulatban sok ösvény van, de csak
egy kocsival járható út szegi, még pedig a Comblouxi hágón (1189
m.), mely az Arve völgyét Sallanches felől az Arly völgyével Ugines-nél kapcsolja össze. E vonulattól Ny-ra a Mont Trelod (2179
m.) a legmagasabb; a Côte de ßemnoz (1698 m.) szép kilátásáról
híres, Szavoja »Bigi«-je.
Sokkal alacsonyabbak a Mont Salive (1379 m.) s a Buache
(1111 m.), amaz D-re, emez DNy-ra esik Genftől ; a Bourgeti tavat
is csak alacsony hegyek szegélyezik. Az Annecy-i tó magasabban
fekszik s a keleti oldalán levő Montagne Cotagne 2350 m.. az Annecy-től ÉK-re levő Parmélan pedig 1832 m. magasságra emelkedik.
Chambéry városnál egy mélyedés van, az úgynevezett Trouée
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de Chambery, ezen át rnegyen avasát, mely Annecy felől déli irány
ban a Bourget-i tó keleti oldalán halad el s azután az Isère völgyébe visz. E nevezetes átjárótól (310 m.) D-re a Szavojai MészMAlpoJc déli szakasza terjed el, melyet az Isère K-en és D-en határol.
Legmagasabb pontja a Pointe de Chamechaude (2087 m.) Grenobletól E-ra ; a hegycsoport közepe táján, a Mont Cran Som (2033 m.)
aljában a híres Grande Chartreuse, a karthauzi szerzetnek törzskolostora.
Yégre még egy kis, de magas mészkő-csoport van, mely az
Arve, Genfi tó és a Rhône között terjed el, Chablais és Faucigny
hegységének nevezik. Nyugati nagyobb része Francziaországhoz,
keleti része Svájczhoz tartozik. Legmagasabb csúcsai maradandó
hóval fedvék, míg éjszaki nyúlványai között nagyon kies és termé
keny völgyek nyílnak a Genfi tóra, melyekben a gesztenyések egész
erdőket képeznek. A hegycsoport legmagasabb csúcsai a keleti és
déli szakaszban, a Montblanc közelében vannak. A Chamounix-völgy
éjszaknyugati oldalát szegélyező hegysor fócsúcsai a Brevent (2525
m.) s az Aiguilles Bouges (Veres tűk, 2966 m.), melyekről szép
kilátás esik a Montblanc-ra. Odább Ny-ra, Sallanches-tól ÉK-re a
Colonne (2688 m.) emelkedik. A Montblanctól E-ra, a Rhône nyu
gati oldalán, még magasabb hegyek vannak Svájczországban : a
Mont Buet (3046 m.), a Tour Sallières (3221 m.) Martignytól
Ny-ra ; a széles alapon emelkedő Dent du Midi (déli fog, 3288 m.)
melynek déli oldalán szép vízesés van ; odább É-ra a Rhône torko
latánál a Gramont (Grand Mont. 2178 m.) emelkedik. Ettől DNy-ra
Les Cornettes csúcsa (2452 m.) s ettől ENy-ra a Dent d'Oche
(2431 m.) tornyosul. A Brey on forrásai fölött emelkedő Saute
Pointe (2113 m.) is meghaladja a 2000 m. ; a Bonneville-től EK-re
levő Môle (1862 m.) már jóval alacsonyabb. A legnyugatibb hegy
sor Genftől K-re esik, a Voirons, melynek legmagasabb csúcsa
1480 m.
A Var, Siagne, Argens s néhány más kisebb zuhogó kivételé
vel, melyek közvetlenül sietnek a Földközi tengerbe, a nyugati
Alpok franczia oldalának összes folyói a Bhône-nal egyesülnek.
E folyó Genfnél hagyja el gyönyörű tavi medenczéjét s legott a
Montblanc jegeseitől táplált Arvét fogadja ölébe. Ez szép szakadék
ból tör elő, vízmennyisége rendesen felénél kisebb, mint a Rhôneé,
de áradáskor sokkal nagyobb, mint az anyafolyóé.*) Genfen alul
*) A Rhône vízmennyisége másodperczenkint kis vízkor 70, magas víz
álláskor 575, az Arveé 3 5 illetőleg 700 köbm.

a Rhône a lapályon kanyarodik tovább, melyet egykor a tó foglalt
vala el, azután mindjárt Francziaország határán egy szorosba jut,
melyet a Jura keleti gerincze és Vuache (Chaumont) között nyitott
magának. A szoros mindinkább összeszűkül, legkeskenyebb helyén
csak 5 — 10 m. széles, Bellegarde közelében a folyó kis vízkor majd
nem egészen a sziklák alatt eltűnik (Perte du Rhône) ; ott a mély
szakadékok áthidalták, alább E-ról a Valserine rohan a Rhône-ba
szép vízeséssel. Bellegarde felől a folyó D-nek tart a Jura hosszú
gerinczének keleti oldalán. E vidéken két szavojai folyócska, t. i. az
Usses és Fier ömlik beléje, melyek szintén mély szorosokon törnek
át. Az Usses torkolata Seyssel-nél van, melynek környékén híres
aszfalt-rétegek vannak. A Fier a Montblanc szomszédságában levő
hegyekben ered, vele egyesül az Annecy-i tó vize. Alább Franczia
ország legnagyobb tavának, a Bourgetti tónak*) vize egyesül a
Bhône-nal, mely egy darabon mocsáros lapályon folytatja útját,
azután néhány hegygerinczen áttörvén, a D-ről jövő Guiers torko
latánál hirtelen ENy-ra fordul, s a Jura hegység legdélibb nyúlvá
nyának nyugati oldalán kanyarodik tovább ; a mocsáros lapály szé
lén Ny-ra fordul s az E-ról jövő Ain folyót veszi föl, azután több
ágra szakadva, Lyon-ig Ny-nak tart. Itt az E-ról jövő legnagyobb
mellékvizével, a Saône-nsil egyesül, s azután egészen a tengerig
ennek irányát követi.
A Rhône ezen alsó szakasza tájképi tekintetben nagy válto
zatosságot mutat ; a folyó nagy eséssel rohan majd jobbra, majd
balra kanyarodva, de egészben véve egyenes vonalt követve. »A
fekete szirtek, a fűzesekkel fedett szigetek, a mellékfolyók tor
kolatai, magas fáktól árnyékolt partlejtők, a kiszökő hegyfokok
kígyódzó ösvényeikkel, a sziklák tetejét koszorúzó régi várak omla
dékai, a két domb között fekvő városok, melyeknek külvárosai a
folyó pártjáig érnek, mindezek egymást váltják fel a két parton,
mint mozgó képek. Az oldalvásti völgyek nyílásain át egy-egy
perezre a magas hegyek láthatók : Ny. felé a régi tűzhányók vörhe
nyes sziklatömegei, K. felé az Alpok fehérlő ormai, szemben a Ventout, mely lassankint nagyobbra és nagyobbra nő s végre a látó
határ felét foglalja el. Azután az igazi délszak jelentkezik, a
Földközi tengerhez közeledünk ; a szőlőkben az első olajfák mutat
koznak, a kőzetek azt a sajátságos színezetet veszik föl, mint Görög*) Az Annecy-i tó tengerfeletti magassága 443 m., kiterjedése 25
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kilóm., legnagyobb mélysége 50 m. ; a Bourget-i tó magassága 235 m., kiterje
dése 41 • kilóm"., legnagyobb mélysége 100 m.

országban és Szicziliábau ; végre ott nyílik előttünk a nagy síkság,
mely hajdan tengeröböl volt a Cévenne-ek és az Alpok előhegyei
között. «
Lyontól D-re csak apró patakok ömlenek a Rhône-ba, de
alább az Isère következik. Ez a Gráji Alpokban ered nagy hó- és
jégmezők között, a Tarentaise vizeivel s a Maurienne-en átrohanó,
gyakran mellékeit pusztító Arc havasi folyóval egyesülvén, hatalmas
folyóvá válik, mely széles völgyben DNy-nak tart. Mindkét olda
lán töltések vannak, melyek a folyónak egyremásra csak 112 m.
szélességet hagynak ; azért áradáskor mindig veszélyben forog Gre
noble annál inkább, mivel a városon alul az Isère-be a D-ről jövő
Drac szakad, mely szintén nagyon szeszélyes folyó s a még veszélye
sebb Romanche-ot veszi föl, mely az Oisans hegycsoport nyugati
jégáraiban ered. Az Isère Genftől Lyonig majdnem egyközű a
Rhône-nal; Grenoble-tól ENy-ra, azután DNy-ra kanyarodik.
Felette változó vízállása és nagy esése miatt alig hajózható.
Valence-tól D-re néhány kisebb folyón kivűl a Drome szakad
a Rhône-ba ; néha erősen árad, de nyáron majdnem kiapad. Még
inkább áll ez az alább következő JRoubion, Aygues s a többi kisebb
folyókról. Avignon közelében az Ouvèze egyesül a Rhône-nal ; annak mellékvize a Sorgues, mely a híres Vaucluse mellett ered. A z
ottani mészköves fönsíkon sok nyelő, töbör és ravaszlyuk van, melye
ken az eső vize beszivárog s földalatti medenczékben gyülemlik.
Egyes helyeken azután, mint bő forrás kifakad. Vaucluse mellett
több mint 200 m. magas sziklafalakkal övezett gyűrűvölgynek szélső
végén egy bolthajtásos barlang nyílik, ebből szökik ki a hatalmas
víztömeg. A Petrarca által dicsőített csurgó fölött, magas sziklafal
tetején, középkori torony romja látható ; köröskörül mindenütt a
sziklák kopárak és meztelenek, csak egy ösztövér fügefa lapul a
kőfalhoz. Nagy esőzések után a víztömeg széles lepellé terül az
akkor meg nem közelíthető barlang küszöbén. Mikor a víz megapad,
a barlang száját elzáró kőhalmazon buzog csörömpölve keresztül ;
ilyenkor be lehet menni a sziklaboltozat alá s meg lehet tekinteni
a tágas medenczét, melyben a földalatti folyó kék vize szélesen terűi
szét ; nagy szárazságkor a 20 m. mély elölső üreg egészen kiszárad
s ekkor a beljebb eső üregben földalatti tavat lehet látni. A Sorgues
a barlangot elhagyván, számos öntöző csatornára oszlik.
Jobb, azaz nyugati oldalán Vivarais magaslatai és a Cévennek megszorítják a Rhône vízkörnyékét s az említett hegységek
ről csak rövid folyócskák ömlenek beléje, melyek száraz időben

majdnem egészen kiszáradnak, de nagy esőzések alkalmával roppan
tul megáradnak. Szerencse, hogy a két oldalon való mellékfolyók
nem egy időben áradnak, hogy mikor a nagy záporok a Vivarais és
Cévennek hegységeit látogatják, az Alpok fölött derűit az ég és
megfordítva. A jobboldali mellékvizek rendkivűli áradásaiknál
fogva mély völgyeket és festői szorosokat vájtak. E tekintetben leg
nevezetesebb az Ardeche völgye ; a folyó egy helyütt az útját elálló
sziklafalakon keresztül óriási kaput tört, melynek 54 m. széles nyí
lása van.
Regényes völgyszorosokat a Géze és Gard vagy Gardon is
vájtak ; az utóbbi folyó Nímes-től E-ra majdnem egészen eltűnik
a sziklák alatt.
Avignontól D-re bal felől a Durance ömlik a Rhone-ba, Ez.
úgy mint az Isère, a magas Alpokban, a Mont-Genevre-től ÉNy-ra
ered, Mirabau és Pertuis vidékéig egészben véve DNy-ra kanyaro
dik, azután NyÉNy-ra fordul; jobbról és balról számos havasi
zuhogóval egyesül, egyik legnagyobb mellékvize a Verdon. Egész
folyásában nagyon változó, száraz időben a kavicsos mederben
csörgedező vízerekre oszlik szét, nedves időben s hóolvadáskor rom
boló ár. Hajózásra nem alkalmas, annál több hasznot hajtanak a
belőle kiágazó öntözési csatornák.
A Durance és Gardon torkolatain alul a Rhône csakhamar
szétágazik; mostani főága Arles várostól délkeleti irányt vesz,
másik kisebbik ága Ny-ra s DNy-ra kanyarodik, amaz a Nagy-,
emez a Kis-Rhône. A két ág között a Camargue sziget s Valcares
parti tó terjed el ; az utóbbit a tenger felől keskeny földszegély
rekeszti el, mely az Aiguesmortes-i öböltől K-re a Fos-öbölig vonul.
Ez a Rhône deltája, mely csupa iszapból áll. Számtalan vízér,
holtág és mocsár vonul keresztül-kasul a 75,000 hektárnyi lapályon,
mely azért felette egészségtelen ; csak éjszaki része van megmívelve,
nagyobb része legelő, nádas és füzes, a mocsarakat tömérdek sok
madár népesíti. A nagy parti tó szélein csak sós-növények terem
nek. A Nagy-Rhône keleti oldalán a Berre-i nagy parti tóig elter
jedő lapály roppant kavicsmező, melyet »la Grau«-nak neveznek ;
legnagyobb része szintén meztelen és néptelen.
A Bhône deltája a rómaiak idejétől tetemesen előre nyomult,
úgy, hogy Arles távolsága a tengerparttól most kétszer akkora,
mint a rómaiak idejében volt; némely helyen a delta növekvése
évenkint 57 métert tesz; de más helyen a tenger ismét elsodorja
a feliszapolást : mert a folyó ágainak torkolata gyakran helyet cse-

rél. A torkolati küszöb oly sekély, hogy a nagy hajók a főágba sem
mehetnek be, azért a hajózás számára csatornákat kellett ásni.
A főágból két csatorna visz a Fos-öbölbe, a régibb Arles városnál
ágazik ki s délkeleti irányt vesz ; annak nincs elegendő mélysége és
szélessége, azért más csatornát készítettek, mely Saint-Louis hely
ségtől egyenest K-nek tart. A folyó nyugati ágát szintén több
csatorna kiséri, ezek az Aiguesmortes-i öbölbe nyitnak utat, részben
az ottani nagy parti tavakat is összekapcsolják.
Mindazáltal a Rhône folyón a hajózási forgalom a vasutak
építése óta nagyon csökkent, azelőtt Lyon s a tenger között 62 gőz
hajó járt a folyón, most csak 6—8 jár. A folyónak nagy az esése és
sebessége, a Lyontól a tengerig való, 329 kilóm, hosszú szakaszá
ban egy-egy kilométerre átlag 49 centiméter esés jut, azért a folyón
felfelé a hajózás igen bajos.
A Rhone-tól Ny-ra és K-re csak apró folyók vannak, melyek
nek járása az évszakok szerint szertelen változó. így az Aude folyó
vízmennyisége másodperczenkint 5 és 3000 köbméter között vál
tozik ; aránylag több hordalékot szállít mint a Rhône, deltát képez,
alsó folyását több parti tó kiséri. Éjszaki mellékvizei a Déli csator
nát ápolják, melynek jelentősége a vasutak építése óta majdnem
egészen megszűnt. Az Orb és Hérault a Cévennekben erednek ; áz
utóbbi az alsó szakaszában hajózható. Legrakonczátlanabb folyó
a Vidourle.
A Rhone-tól K-re az Argens említendő ; a Fréjus-i öbölbe
szakad, melyet már jobbadán betemetett. A Var sokkal rakonczátlanabb.
A partvidék alakulata a Rhône torkolatától Ny-ra és K-re
nagyon különbözik. Languador partvidéke általában alacsony s a
tenger alatt is lassan és fokozatosan lejt ; a partszél nagyobbára
homokos földszegély, mely ívalakú hajlásokban vonul el s egyes
kiszökő hegyfokokra támaszkodik. Az első hajlás a Collioure és Leucate fokok között van, ezt követi a második a Leucate foktól az
Agdei fokig, a harmadik sokkal rövidebb Agde és Cette között van,
végre a negyedik Cette-től a Rhône deltájáig vonul. A z ívalakú
földszegélyek mögött mindenütt kisebb-nagyobb parti tavak (étangs)
vannak, melyek a tengerrel csak egyes réseken (graus) közlekednek ;
a folyók nagyobbára már betemették, vagy a tengertől egészen elzár
ták. Vizök többnyire sós, ilyen különösen az, melynek neve Thau
(hajdan Taphrus).
A Rhône torkolatától K-re a Provence kidomborodó part-
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vidéke mindenütt magas és hegyes ; a partszél meredekül sülyed
a tenger alá, apró öbölkékkel kinyúló félszigetkék s meredek hegy
fokok váltakoznak, helyenként apró szigetek is szegélyezik. Csak egy
nagy parti tó van azon a vidéken, t. i. a Berre-i, ez egy kis belten
ger, mely nagyon alkalmas kikötő lehetne, de alig látogatja neháv y
halászbárka.
;

Éghajlati tekintetben Languedoc és Provence alig különböz
nek egymástól, mind a Rhône völgyében, mind két oldalán erős
éjszaknyugati és délkeleti szelek váltakoznak, amaz a Cevennekről
a tenger felé fúj, mistral-nak (magustrasu) nevezik, olyan mint a
magyar-horvát partvidéken a bóra ; emez a tenger felől fúj s esőt
hoz. A z esők többnyire zivataros záporesők, leggyakoriabbak az
őszi hónapokban. A levegő általában véve nagyon száraz.
A leirt vidéken a következő megyék és nevezetesebb városok
vannak :
Aude megye aránylag gyéren van népesítve s lakosainak
száma inkább fogy, mint szaporodik. Főhely Carcassonne (23,700
lak.), iparos város, posztógyárakkal, az Aude mellett fekszik, a régi
város a folyó jobb oldalán egy. dombon épült s nevezetes erősség,
melynek kettős kerítőfalán és ötven tornyán az ötödik századtól
kezdve a tizennegyedikig építkeztek. Az alsó város a folyó balol
dalán terül el, az is meg volt erősítve, de kerítőfalait lerombolták,
hogy az új házak számára helyet nyerjenek. Narbonne (17,300 lak.)
a partvidék főhelye, hajdan sokkal népesebb volt, mint egy nagy
római tartománynak fővárosa, nagyszerű középületei, színköre, für dői mind elpusztultak, a római időből csak egy híd maradt meg ;
a tengerrel csak egy sekély csatorna kapcsolja össze ; Castelnaudary
(9400 lak.) a középkorban nevezetes erősség volt, a dombot, melyen
régi vára volt, most szélmalmok foglalják el.
Hérault megye aránylag népesebb, sok bort termeszt, a phyl
loxéra miatt sokan felhagytak a szőlőmíveléssel, a ramie-nak neve
zett jávai rostos növényt termesztik. Szénbányák is vannak a megyé
ben, az iparágak közül leginkább a posztógyártás jelentős. A megye
fővárosa Montpellier (56,800 lak.), osvostudományi' főiskolája már
a X I I . században híresedett el s utóbb is a párisi egyetemmel ver
senyzett; intézetei, tudományos gyűjteményei, múzeuma, képtára,
botanikus-kertje most is jelesek. Ipara és kereskedése élénk, jólle
het nincsen alkalmas tengeri kikötője. A szomszédos Lunél boráról
hires ; sokkal jelentősebb város Beziers (42,800 lak.) az Orb mel
lett fekszik, az ország egyik legrégibb városa, hajdani neve »Bae-

terrae« ; gyakran elpusztíttatott, 1209-ben férfi lakosai mind meg
ölettek, de csakhamar újra felépült ; a borkereskedésnek egyik
központja. Agde egy régi vulkán aljában fekszik, most nincsen
alkalmas kikötője, azért forgalma csekély. Sokkal élénkebb Cette
(37,100 lak.), mely csak a Déli csatorna építése óta keletkezett, e
csatornák torkolata a Lioni öbölben, a város közelében van. A szom
szédos parti tavak sok konyhasót szolgáltatnak.
Gard megye az ország egyik leggazdagabb megyéje, bányái
sok kőszenet, parti tavai sok konyhasót szolgáltatnak ; a selyemter
mesztésre nézve az első helyet foglalja el, sok bort is termesztett a
phylloxéra pusztításai előtt. Főhelye Nîmes (Nemausus 69,900 lak.),
Marseille és Toulon után déli Francziaország legnépesebb városa.
Sülevényes, poros lapályon fekszik, melyen csak egy bővebb vizű
forrás fakad, az is száraz időben nagyon kevés vizet ad ; a 24 kilóm,
távolságra eső Rhone-ból kellett egy csatornát építeni, hogy a város
elegendő vizet kapjon. De a közlekedési útvonal a Rhône völgyéből
a Lioni öböl nyugati partvidékeire azon a helyen ment keresztül,
s azért ott már a galloknak volt jelentős városuk, mely azután a
rómaiak idejében nagyon felvirágzott. Egy franczia városban sem
maradt meg annyi műemlék a rómaiak idejéből ; egy római templom,
az úgynevezett » Maison Carriee« (négyszegletű ház), mely most
múzeumul szolgál, oly épen maradt meg, mintha csak nem régen
építtetett volna. A z aréna, melyben 24,000 ember fért el, nagyjából
szintén megmaradt, jóllehet a középkorban lakásokúi használtatott
és gyakran átalakíttatott, még most is néha bikaviadalok szín
helyéül szolgál. Más római építmények már romban hevernek, így
Augusztus kapuja, Diána temploma stb. A megye kereskedésének
főhelye Beaucaire (8800 lak.), a Rhône jobb oldalájLiekszik, átel
lenben Tarascon-nal, melylyel egy vasúti s egy függő híd által van
összekapcsolva. Itt tartattak 1217 óta az igen népes vásárok,
melyekre néha 300,000 idegen is megjelent ; azok még most is népe
sek, de jelentőségöket már elvesztették.
Nímes-től ÉNy-ra a Gardon völgyében Alais (19,300 lak.)
fekszik, a Cévennei kőszénbányák közelében, a megye legiparosabb
városa, a nagy vaskohók, vas-, czink- és ólomgyárak, gép- és vegyé
szeti gyárak a vasút két oldalán Grand'-Combe-ig szakadatlan sor
ban következnek.
Urdèche megyének nagy része hegyes, kivált a Coiron hegységtől É-ra, de általán véve jól van mívelve, a phylloxéra ott is
nagy kárt tett, valamint a selyemhernyók betegsége is. A megye-
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ben csak kis városokat találunk. Főhelye Privas (7900 lak.). Aubénas a selyemkereskedés egyik központja ; e várostól E-ra Vais falu
határában több ásványos forrás fakad s ez az ország egyik legláto
gatottabb fürdőhelye, környékén Vivarais vulkánjai és bazalt osz
lopai nevezetesek. Vivier a Rhône mellett fekszik, hajdan híres
püspöki város volt, melyről az egész tartományt elnevezték (Viva
rais). A megye legnépesebb és legiparosabb városa
Annonay
(17,000 lak.) vasbányákkal.
A Rhône keleti oldalán a kereskedelem és ipar kivált a part
vidéken fejlődött ki. Ott van az a megye, melyet a Rhône torkola
tairól neveztek el (Département des Bouches-du-Rhône).
Ennek
terűletét nagy részben mocsarak, tavak, kőmezők és meztelen szikla
magaslatok foglalják el, mindazonáltal egyes vidékein olajfa-ber
kek, mindenféle gyümölcsösök, szőlők stb. díszlenek. De a lakosok
legnagyobb része a kereskedésből, hajózásból és iparból él, s a
megye fővárosa, Marseille a Földközi tenger kereskedő városai
között az első helyet foglalja el. Már mint görög gyarmat, mint a
phokéabeliektől alapított Massilia virágzott, s minden időben nagy
volt az ő kereskedelmi jelentősége. A régi város a dombos félszige
ten feküdt, melyet D. felől a régi kikötő, Ny. felől pedig az új
kikötők határolnak ; azon a szűk helyen már régen nem fért el a
szaporodó népesség, a régi kikötő is szűk volt, s bűzhödt vize
nagyon egészségtelenné tette a várost ; a környékén levő két kis
patak nem szolgálhatott elegendő fris vizet. Azért a Durance-ból
vezettek a városba égy csatornát, továbbá elkészítették a nagyszerű
új kikötőket, melyek az ó-kikötőtől E-ra a Pinède fokig terjednek ;
egyszersmind a város terűletét is egyengették s az utczákat is sza
bályozták; gyönyörű sétahelyeket is létesítettek, szép fasorokat
ültetvén. Most Marseille az ország egyik legszebb és legfestőibb
városa. A kikötőt néhány régi vár védi ; a városhoz közel Ny. felé
hegyes szigetkék (Ratoneau és Pomègues) sorakoznak, melyek előkikötőűl szolgálnak. Marseille forgalma leginkább D. és K. felé
van irányozva, hajói különösen Algériát, éjszaki Afrika többi orszá
gait s Elő-Azsiát látogatják. De nemcsak hajózása és kereskedése
nagyon élénk, hanem ipara is jelentős. Gyáraiban feldolgozza az
Algériából, Spanyol- és Olaszországból s másunnan bevitt érczeket,
különösen az ólmot ; malmaiban őrli a keleti kikötőkből bevitt gabo
nákat ; továbbá vannak nagy olaj-, bőr-, tészta-, különösen pedig
szappan-gyárai. A Marseille-ben készített szappan mennyiségét 86
millió kilogrammra, pénzértékét 60 milló frankra teszik. A népesség

számára nézve a város a harmadik helyet foglalja el az országban
376.200 lakosa levén.
Marseille szomszédos helységei mintegy annak függelékei, a
mennyiben a bennök találtató műhelyek és gyártelepek tulajdonosai
nagyobbára marseille-i kereskedők és iparosok. Cassis városka kör
nyékén a legjobb provence-i bor terem ; Ciotat-nak szép réve és
kikötője s nagyszerű hajóépítő-műhelyei vannak. Marseille-től E-ra
az Arc völgyében Aix (29,000 lak.) a legjelentősebb város, hajdan
sokkal jobban virágzott mint mostanában, midőn neki csak »a tisz
telet maradt meg, míg a gazdagság Marseille-be költözött.« Hév
forrásai, melyek miatt a római »Aquae Sextiae« keletkezett, most
is bugyognak, de aránylag kevesen látogatják, mivel sem az ó-szerű
poros város, sem sülevényes környéke nem igen kellemetes. Aix
nevezetességei : gazdag múzeum és könyvtár, és szép érseki székes
egyház. Az ott készített táblaolaj jó hírnek örvend.
Arles (Arelate 27,000 lak.) Narbonne után a legrégibb római
gyarmat; 855-ben Provence ország fővárosává lőn, utóbb szabad
köztársaság volt, melynek lobogója a Földközi tenger minden kikö
tőjében megjelent ; de azután Anjoui Károly, I X . Lajos testvérjének hatalmába kerülvén, gyors hanyatlásnak indult. Régi dicsősé
gét a sokféle műemlékek hirdetik ; Nîmes kivételével egy városban
sincs annyi római emlék, mint Arles-ban. Amphitheátruma oly
nagy, hogy 25,000 ember fért el benne ; a római színház nem ma
radt meg oly épen, de romjai annál festőiebbek. Ugyancsak az
ó-korból maradtak meg: egy gránit obeliszk, különböző szobrok,
oszlopok, tornyok, kapuk, vízvezeték, paloták romjai. A középkor
ból is megmaradt néhány nevezetes műemlék. — Ujabb időben
Arles a hajózási és öntözési csatornák hasznosításával ismét gyara
podott, lakosai földmíveléssel, állattenyésztéssel s tengeri hajózás
sal is foglalkoznak. Odább E-ra van Tarascon (11,300 lak.), mely
nagyon élénk forgalmi központ, régi várral.
Var megyének legnagyobb városa Toulon (70,100 lak.), egy
hegyfokok és félszigetkék által védett gyönyörű öbölnél fekszik,
mely biztos kikötőül szolgáló több természetes révre szakad. Azért
fő hadi kikötőül választották s a X V I I . század végétől kezdve új
meg új medenczéket, műhelyeket, mindenféle raktárakat és védelmi
műveket építettek. A sokféle telepek összesen 270 hektárt foglal
nak el, az öböl mentében 8 km. hosszú vonalon sorakozván. A z
arzenál építményeihez hozzájárulnak a nagyszerű kórházak, melyek
közül a legnagyobb az öböl déli oldalán elnyúló félszigeten fekszik.

A várost és kikötőt védő várdák a partszéli hegyfokokon s az öblöt
és parti lapályt övező dombokon és hegyeken több mint 20 kilóm,
hosszú vonalban sorakoznak. Toulon tehát egyike a leghatalmasabb
tengeri erősségeknek. De ipari és kereskedelmi tekintetben jelen
téktelen város. Öblének nyugati oldalán La-Seyne város fekszik,
ott nagy hajóépítő-műhelyek vannak. Kelet felé a Giens-i félsziget
nyúlik ki a tengerbe, a szárazzal lapos földnyak által függ össze,
melyen nagy sószérű és egy tó van. A félsziget keleti oldalán a
tágas Hyeres-i öböl van, melyet a nyílt tenger felől a hasonnevű
szigetek szegélyeznek ; ez az öböl a nagy hajóhadak gyülekező és
kiinduló helyéül szolgál. Hyères város a parttól nagyobb távolságban, ÉNy. felé fekszik ; szép kertek környezik, melyekben már itt-ott
pálmafák mutatkoznak. Odább K-re Saint-Tropez és Frèjus tengeri városkák vannak, szép öblöknél fekszenek, de hajózási tekintetben jelentéktelenek. A megye belső vidékein
Saint-Maximin,
Brignóles és Draguignan a legjelentősebb városok, az utóbbi a
megye főhelye, de csak 9500 lakosa van.
Legkeletibb franczia megye a Földközi tenger partvidékén az
1860-ban Olaszországtól elszakasztott földdarab, melynek neve
Département des Alpes-Maritimes. Ez hegyes, tájképi tekintetben
igen szép vidék, melyet sok idegen látogat. Fővárosa Nizza (77,500
lak.,francziáúlNice, hajdan Niké = győzelem). Sajátságos fekvé
sénél fogva minden más francziaországi várostól különbözik. Tojás
dad alakú sziklás hegyen az egykori vár épült, mely most nagyob
bára rom ; a várhegy keleti aljában, kettős medenczéjű kikötő szé
lén a városnak egyik része terűi el, másik része, az igazi Nizza, a
háromszögletű területet foglalja el, mely a várhegy, a tenger part
széle és a Paillon folyócska között terjed el ; e parti folyón túl új
városnegyedek keletkeztek, szabályos utczákkal, fasoros utakkal,
nagy szállókkal és villákkal a tengerpart hosszában és a szomszé- *
dos lapályon, egyes kertek és évenkint szaporodó nyaralók a dom
bok és hegyek oldalait lepik el. Sok idegen tartózkodik mindig
Nizzában és a szomszédos .parti helységekben ; melyeket narancs-,
czitrom- és olajfaberkek vesznek körűi. Nizza 1887-ben sokat szen
vedett a földrengéstől ; mindazonáltal Francziaország egy városá
nak népessége sem szaporodott aránylag annyira, 1881-től 1886-ig
11,199 lakossal szaporodott, de a népszámlálás májusban történt,
mikor sok idegen volt ott.
Nizzától K-re még szebb s a hideg szelektől jobban megóvott
helyek vannak ; azokat is sűrűn látogatják az idegenek. Ilyen

Vűlefranche, egy gyönyörű öbölkénél ; továbbá Monaco, Boquebrune és Mentone. Monaco elszigetelt hegyen fekszik, fejedelme
önálló és független, ki ott az igen elhírhedt játékbarlangot tartja
fenn. Mentone »Francziaorszag gyöngye«, határában a legszebb
narancsosok, czitromosok és melegövi növények, továbbá olajfa-lige
tek, a magasabb hegyeken pedig fenyvesek díszlenek.
Nizzától Ny-ra szintén vannak szép fekvésű és enyhe éghaj
latú helyek : Antïbes (hajdan Antipolis) kis tengeri erősség ; Cannes
a szállók és villák hosszú sorozatából áll, környékén dús és változa
tos növények díszlenek, az afrikai aloe és ausztráliai eukalyptus
mellett a fenyők. A z öböl előtt levő szigetkék egyikén Sainte-Marguerite-en egy kis vár van, mely állami börtönül szolgál. Grasse
(12,600 lak.) a belső vidék legnépesebb és legiparosabb helysége.
Vaucluse megye nagy része jól van mívelve és sűrűn népe
sítve; különösen a Rhône völgyében tömörült össze a népesség.
Avignon (41,000 lak.) mint Avenio már a rómaiak idejében jeles
város volt, a X I I I - d i k században független köztársasággá lett, de
szabadságát hamar elveszte; 1309-től 1376-ig a pápák székhelye
volt. Ebből az időszakból származnak az építmények, melyek a
városnak még most is középkori tekintetet adnak: a kerítőfal a
maga bástyáival, a sok templom és torony, a sziklás dombon épült
roppant nagy pápai palota, mely olyan mint valami nagy vár és
börtön, a székesegyház stb. A város egészen 1789-ig a pápák birto
kában maradt s mindinkább hanyatlott, csak az újabb időben kez
dett emelkedni. Carpentras (hajdan Carpentoracte), Orange (hajdan
Aransio) egykor független herczegség fővárosa, az Orániai ural
kodóház ősi fészke ; mindkettő élénk iparos kis város sok régiség
gel, az utóbbiban egy római színház és diadalkapu a legszebb és
legjobban megtartott római emlékek közé tartozik. Apt határában
Francziaország egyetlen kénbányái vannak.
L

A z Alpokról elnevezett két megye, a Département des BassesAlpes és Départ, des Hautes-Alpes az ország legnéptelenebb és
legzordabb megyéi közé tartozik. Az Alacsony Alpok megyéjében
Digne a főváros, csak 6880 lakosa van ; Manosque és Sisteron még
kisebb városok. A Magas Alpok megyéjében Gap a főváros (8950
lak.), Embrun és Briançon nagy erősségek, az utóbbinak igen
magas a fekvése, azért éghajlata felette zord. Drome megye arány
lag termékenyebb, iparosabb és népesebb, de helységei többnyire
szintén kicsinyek. Legnagyobb része hajdan Dauphiné tartomány
hoz tartozott. Főhelye Valence (25,000 lak.), a Rhône bal partján,

az Isère torkolatától D-re fekszik, különböző gyárakkal és műhelyek
kel. A megye legiparosabb helysége Romans (17,600 lak.) az Isère
völgyében, kivált a szövőipar jelentős.
Dauphiné tartomány éjszaki része most Isère megyét képezi,
ezt nagyobbára magas és zord hegyek foglalják el, csak nyugati és
éjszaki vidékei lapályosabbak s alkalmasabbak a földmívelésre. A
hegyi lakosok leginkább baromtenyésztéssel foglalkoznak, sok sajtot készítenek. A szénbányászat és vasgyártás is jelentős ; de az
iparágak közöl legjelentősebb a papírgyártás, a szövés s a keztyűk
készítése.
A megye fővárosa Grenoble (52,500 lak., Gratianopolis) a
kanyargós Isère egyik hajlatánál, leginkább a folyó bal oldalán
terjed el, a jobb oldalon csak egy utczának van helye, s e fölött
emelkedik a hegy, melyet vár koszorúz. Fekvése majdnem olyan,
mint Salzburgé. Kertjeiből és a környező magaslatokon épült vár
dákból szép kilátás esik a lapályát majdnem köröskörűi övező
magas hegyekre. Grenoble, Dauphiné hajdani fővárosa, most is
az ország gyarapodó városai közé tartozik, forgalma és ipara élénk,
a keztyűgyártás a városban és a szomszédos helységekben valami
20,000 embernek ad keresetet. Odább ENy-ra Voiron iparos vá
roska fekszik, élénk vasúti csomópont. Ettől K-re és Saint-Laurenttől D-re fekszik, vadregényes völgyben, a híres Karthauzi kolos
tor (Grande-Chartreuse), melyet Sz. Bruno 1084-ben alapított.
Tienne (27,000 lak') a megye nyugati vidékének főhelye, a Rhône
bal partján fekszik, már a rómaiak idejében népes város volt. (Colonia Julia Viennensium), sok régi emlék tanúsítja.
Szavoja két megyére oszlik, a délit egyszerűeu Szavojának
(Savoie), az éjszakit Magas-Szavojának (Haute-Savoie) nevezik.
Szavoja három vidékre oszlik; a tulajdonképeni Szavojára, Chambéry és Bourget tavaival, melyeknek vize közvetlenül a Rhône-ba
ömlik ; La-Tarentaise-ra, vagyis a felső Isère völgyére ; La-Maurienne-re, vagyis az Arc völgyére. A megye nagy részét örök hóval
és jéggel borított és sziklás hegyek foglalják el, alig egy harmada
van megmívelve. A lakosok leginkább mezőgazdasággal és barom
tenyésztéssel foglalkoznak,'az ipar és forgalom is jelentős, mind
azonáltal sokan nyáron át a síksági városokba költöznek. Nagy
városok nincsenek a megyében ; a fővárosnak, Chambéry-nek is csak
10,200 lakosa van. Aix-les-Bains, a Bourget-i tó keleti partján, láto
gatott fürdőhely, kénes hévvizekkel. Montmélian híres erősség.
Felső- vagy Magas Szavoja szintén több vidékre oszlik;

éjszaki vidékei Le Genevois és Chablais a Rhône és Genfi tó felé
lejtősödnek, az utóbbi nagyon hegyes ; Le Faucigny a magas Alpok
vidéke az Arve völgyével. E megyének nagy részét szintén sziklás,
hó- és jégborította hegyek foglalják el, melyek fölött a Mont-Blanc
uralkodik. A lakosok azonban némi iparral is foglalkoznak. A hely
ségek kicsinyek. Főváros Annecy (11,600 lak.) ; Faverges az An
necy-i tótól DK-re ; Rumilly attól Ny-ra ; Bonneville az Arve völ
gyének főhelye és Thonon SL Genfi tó déli partján szintén iparos
kis városok. Chamounix a Mont-Blanc aljában csupa vendégfoga
dókból áll.
V.
A Jura s a Saône medenczéje, Burgundia és Franche-Comté.

A Saône medenczéje átmenetül szolgál különböző vidékek
között ; D. felé a Bhône-hoz csatlakozik ; ENy. felé a Côte d'Or
számos átjárói által a Szajna medenczéjébe nyúlik át ; EK-en a
Belforti kapu nyílik, melyen át a Rhône völgye a Rajnával közleke
dik; végre Ny. felé számos alacsony küszöb a Saône vidékeit a
Loire medenczéjével kapcsolja össze. A Jura némely gerincze a
maga fenyveseivel az éjszakra emlékeztet, míg a szemben domborodó
Côte d'Or fehérlő sziklái a Cévennek és Alpok előhegyeire vallanak.
A Saône zöldelő partmellékei egyfelől az ország nyugati vidékeihez
hasonlítanak, másfelől majdnem oly verőfényesek, mint a déli vidé
kek. A lakosok a kelták, ligurok, rómaiak s a német származású
burgundok keverékének ivadékai levén, testi erejökre, akaratuk
szívósságára és jellemök szilárdságára nézve az éjszaki, lobbanékonyságukra és szenvedélyességökre nézve pedig a déli népekre
vallanak. Maga a vidék fővárosa Lyon a közvetítő Marsaille és
Párizs, a Földközi tenger s az Atlanti óczeán között.
A Saône medenczéjét K. felől a Jura bástyafalai határolják.
Ezeknek déli nyúlványa, mely az Alpok tengelyével éles szöglet
alatt találkozik, a Colombier (1534 m.) hosszú gerincze, valamint
folytatása a Beculet (1720 m.) és a Cr et de Neige (1724 m.)
Francziaor szaghoz, a hegység keleti lej tősége Dole-tól
E-ra
Svájczországhoz, a Rajnán túl eső éjszaki része pedig Németor
szághoz tartoznak. A franczia Jura redőszerű gerinczei fokozato
san ereszkednek alá a Saône völgye felé, tekervényes, keskeny
völgyektől (cluses) vannak megszakasztva, oldalaikon pedig tető
alakú mélyedések (combes) láthatók. Ezekben, valamint a harántos
szakadékokban itt-ott apró tavak kékeinek. A gerinczek oldalait

tölgy-, bükk- és gyertyánfák, a magasabb hátakat többnyire fenyő
fák fedik ; a lakosok kíméletesebben bántak az erdőkkel, mint a
déli Alpok lakói. A Doubs és Loue völgyei között Dőle-tól K-re
elterjedő erdő (Forêt de Chaux) az ország legnagyobb erdői közé
tartozik, mintegy 20,000 hektárt foglal el. A hegyi legelőkre és
gyepmezőkre is kellő gondot fordítanak.
Jóllehet a Jura gerinczei és csúcsai sokkal alacsonyabbak,
mint a^z Alpok, mégis meredekségök és szakadékosságuk miatt a
közlekedést nagyon megnehezítik. Hajdan csak éjszakon a Belfort-i
nyílás s délen a Rhône szolgált közlekedésül Svájcz- és Franczia
ország között. Most már magán a hegységen keresztül is visz vagy
húsz kocsival járható út, sőt már három vasút is szegi a hegységet ;
az egyik Lyont Genffel köti össze, a Credo hegy (1690 m.) alatt
hosszú alagúton halad el ; két vasút pedig Pontarlien-ból Lausanneés Neuchâtelbe visz.
A Jura folyóvizei sajátságos kanyarulatokat tesznek, majd az
egyközű hegygerinczek között folynak, majdharántos szakadékokba
fordulnak be, részben el is bújnak a sziklák alatt. A vízválasztó
vonal a hegységet keresztben szegi, a délnyugati lejtőség folyói a
Rhône, az éjszakkeleti lejtőségéi az Aar és Rajna felé kanyarodnak.
Az Ain a Jura keleti nagy gerinczeinek nyugati oldalán bő forrá
sokból ered, keskeny szakadékokban folytatja útját, rövid, de rész
ben apró tavakból kifolyó, bővizű patakokkal egyesülvén, néhány
szép vízesést képez. A Doubs eleintén az Orbe és Reuse folyócskákkal egyközűen EK-nek tart, szép vízesésben lerohanván, egy
darabig Svájczországban kanyarodik tovább, azután hirtelen Ny-ra
fordul, majd ismét éjszaki irányt vesz s a Belfort-i nyílás felé köze
ledik, így lehetséges volt azt egy csatorna által a Rajnával összekap
csolni. Montbéliard-tól D-re a Doubs megint hirtelen megváltoztatja
irányát s DNy-ra kanyarodik, végre a Saône-ba ömlik. Mellékvizei
közül legnagyobb a Loue, mely szintén nagyon kanyargós útat kö
vet. A Saône a » Monts Faucilles«-ban ered, jobbról és balról szá
mos patakkal öregbedve DNy-nak tart ; a jobboldali mellékvizeihez
tartozik az Ouche, mely Dijon mellett foly el, ott van azon mélye
dés, melyben a Burgundi csatorna a Saône-t a Szajnával, a Doubs
torkolata után pedig a Morván hegység déli oldalán, az a mélyedés
következik, melyben az úgynevezett Központi csatorna (Canal du
Centre) a Saône-t a Loire-val kapcsolja össze. A hajózás a két
említett csatornán elég élénk. A Saône csekély eséssel lassan folyik,
de alább kevéssel a torkolata előtt, egy völgyszorosba fordul be»

s néhány kanyarulattal Lyon városban a Rhône-ba ömlik. Mácoii
közelében a Saône-ba a Veybe szakad, mely egy sajátságos agya
gos fönsíkot K. és É. felől határol, míg nyugati oldalán a Saône
hömpölyög D. felé. Ezt a hullámzatos fönsíkot számtalan apró tócsa
lepi el, azelőtt ezek majd halastavakúl szolgáltak, majd lecsapoltat
ván, eke alá kerültek vagy kaszálókká váltak. Ez a »plateau de la
Dombes.« Most a fönsík nagy része már egészen le van csapolva s
búzát termesztenek az egykori tavak és mocsárok területén.
A Jura és a Saône völgye hajdan két tartományra Burgun
diára és a Szabad grófságra (Franche Comté) szakadt ; az utóbbinak
lakosai mindenkor vitézül védelmezték szabadságaikat, csak X I V .
Lajos alatt kényszerűitek meghódolni. Most a következő megyékre
van osztva a terület : Ain, Jura, Doubs, Felso-Saône, Saône és Loire
meg Rhône megyékre.
Ain megye lakosai leginkább földmíveléssel és baromtenyész
téssel foglalkoznak, sok sajtot készítenek. Cex kis város a Jura keleti
oldalán, nem messze a Genfi tótól, szép vidéken fekszik ; ettől D-re
esik Ferney, Voltaire kedvelt mulatóhelye. Collonges és Bellegarde
a Rhône szorosánál fekszenek, az átmenetet egy vár védi (fort de
l'Ecluse) ; Seyssel jelentősebb helység aszfaltjáról híres Ambériennél négy vasút találkozik. Bourg (14,300 lak.) a megye főhelye,
vasúti csomópont ; közelében van a szavojai herczegek temetkezési
egyháza, mely a X V I - d i k században csúcsíves modorban építtetett.
Jura megyében nincsenek nagy városok,"területének egy har
madát erdők foglalják el. Saint-Claude egy völgykatlanban fekszik,
a Faucille-i hágó kezdeténél, lakosai fafaragással és drágakövek
metszésével és köszörűlésével foglalkoznak. Morez egy keskeny
völgyben fekszik, sok műhelylyel és gyárral, melyekben különösen
órákat, üvegárukat, arany és másféle ékszereket készítenek. Lonsle-Saunier (10,700 lak.) a megye főhelye lapályon fekszik, melyet
három oldalról szőlőkkel beültetett magaslatok öveznek. Közelében
sós kutak vannak, melyeknek vizéből évenkint vagy 10,000 tonna
főtt sót nyernek. A z odább E-ra eső Poligny és Arbois városkák
jeles bort termesztenek. Salins az utóbbitól EK-re sófőzéssel ós
látogatott sósfürdőkkel. Dole (11,700 lak.) a megye legnépesebb
helysége, hajdan Franche-Comté fővárosa volt.
Doubs megye nagyobbára hegyes és terméketlen, lakosai sok
sajtot készítenek, de különösen az óragyártással foglalkoznak.
Pontarlier kis város, mely élénk kereskedést űz Svájczországgal ;
közelében híres vár van, mely állami börtönül is szolgál. Morteau

az óragyártás egyik központja, szintén csak kis város, regényes
vidéken fekszik, hol sok barlangot találnak. Montbetiard iparos
kis város, régi várral, melynek egy része börtönül szolgál. Besançon
(56,511 lak.) a megye és egész Franche-Comté főhelye, a Doubs
kanyarulatai által képezett félszigeten fekszik ; a »Vesontio« hegyen
már a gallok és rómaiak idejében volt egy fellegvár, most nemcsak
azon hegy, hanem a szomszédos magaslatok is meg vannak erősítve.
A város régi emlékei közül legnevezetesebb a római diadalkapu,
melyet Fekete kapunak (Porte Noire) neveznek ; a székesegyház a
római bazilika helyén épült. A város mindig bizonyos önkormány
zattal bírt, még azután is, hogy X I V . Lajosnak meghódolni, kény
szerűit, a tudományokat és művészeteket is ápolta s most is jelesek
felső tanintézetei, tudományos és művészeti gyűjteményei ; gazdag
könyvtárában néhány Corviniana is van. A z óragyártás Besançonban 1815 óta rendkívül nagy lendületet vett, de más gyártelepek
is vannak a városban és környékén.
Belfort most egy kis kerületnek főhelye, a Jura és Vogézek előhegyei között levő völgynyíláson fekszik, tehát Francziaország egyik
kapuja, azért meg van erősítve ; őrsége vitézül védelmezte a helyet
a német ostromlók ellen, s az 1871-diki békekötés Francziaország
birtokában hagyta a megnyirbált kerületet. Azóta még jobban meg
erősítették, új várakat építettek a környező magaslatokon.
Felső-Saône megye nagyobbára hegyes, majdnem egy harma
dát erdők foglalják el, lakosai a földmívelésen kivűl némi iparral és
bányászattal foglalkoznak. Egyetlenegy jelentős város sincs a me
gyében. Luxeuil látogatott fürdőhely; Vesoul (7700 lak.) a megye
főhelye, vasúti csomópont ; iparosabb kis város Gray (9600 lak.)
Cote-d Or megye Burgundia azon magaslatairól neveztetik
melyeken a híres bor terem, de a bortermő nyájas vidéken kivűl erdőés zord fönsíkok, a Morván, Auxois, Langres és Châtillonais is,
tartoznak a megyéhez.
y

A megye főhelye Dijon (60,900 lak.), hajdan Burgundia her
czegség fővárosa volt, a Saône völgyének egyik tágúlatában fekszik,
élénk forgalmi központ mind a vizi mind a vasúti közlekedésre
nézve, kivált Paris és Lyon között. Különböző iparágak is virágoz
nak benne. De nemcsak az anyagi téren, hanem a tudományok és
művészetek tekintetében is kiváló helyet foglal el Díjon, tanintéze
tei, gazdag gyűjteményei nagyon nevezetesek. Sok díszes emlókszerű
épület ékesíti a várost, legjelesebb építményei közé a városháza tarHUNFALYY :
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tozik, mely hajdan A herczegek székhelye volt, s melyben különböző
gyűjtemények vannak összehalmozva.
Mindjárt Dijon-tól D-re kezdődik a Cote-d'Or-nak nevezett
dombsor, melynek fehérlő sziklalejtői nem épen nagyon szépek, de
a márgás talaján terem a jeles bor, mely világszerte elhíresedett.
A legjobb borok Nuits és Beaune határaiban teremnek. Beaune
(11,200 lak.) egyszersmind a megye legnépesebb városa Dijon után;
Châtillon már a Szajna völgyében fekszik, a középkorban sokkal
jelentősebb város volt, mint mostanában.
Saône és Loire megyének az a része, mely a Saone-tól K-re
esik, lapályos és lassan emelkedik a Jura meredekségei felé, a
Saone-tól Ny-ra a térséget magas dombsorok szakasztják meg,
Autun városon túl a Morván erdős hegyei emelkednek, végre Charolles-tól Ny-ra a völgyeket gyönyörű rétek foglalják el. A megyét
két hajózható folyó öntözi, a Saône D-nek, a Loire E-nak tart ;
Autun környékén gazdag kőszén-telepek vannak. A lakosok nem
csak a földet mivelik nagy sikerrel, hanem iparral és kereskedéssel
is foglalkoznak. Châlon sur Saône (22,000 lak.) a Saône és Doubs
egyesülésénél D-re fekszik, ugyanott a központi csatorna kezdődik
s az ország egyik fő vasútvonala is a város mellett halad el. Ez
tehát nagyon élénk, a gabnaneműek, vas és bor nagy rakodóhelye ;
Mncon (17,500 lak.) a megye főhelye, egy része magaslaton fek
szik, hajdan ott laktak az urak és papok, most sokkal élénkebb
az alsó város. Mâcon környékén a régészek és geologok sok érde
kes dolgot találnak, ott van Cluny is, hol Európa leghíresebb
főapátsága volt, a mostani város majdnem egészen a hajdani
apátság építményeiben helyezkedik el. Autun (12,000 lak.) a ha
nyatlott városok közé tartozik, a rómaiak idejében mint Augustodunüm sokkal nagyobb és népesebb volt; sok mindenféle emlék
hirdeti egykori nagyságát és fényét. A várostól Ny-ra emelkedik a
Morván egyik legmagasabb hegye, melynek neve Beuvray ; általá
ban azt vélik, hogy azon a hegyen feküdt Bibracte, az eduusok
városa, melynek Caesar nagy hadászati jelentőséget tulajdonított.
A megyének, sőt az egész országnak legiparosabb központja Creusot
{23,000 lak.). Itt már a nagy forradalom előtt volt egy ágyúöntő
műhely, üvegcsűr és néhány vaskohó, de még 1830-ban is Creusot
csak falu volt, azóta pedig annyira növekedett, hogy most a megye
legnépesebb városa ; a népesség legnagyobb része a kőszén- és vas
bányákban, áz olvasztókban s mindenféle vas- és aczélgyárakban
van elfoglalva.

Rhône megye az ország «gyik legkisebb, de egyik legnépesebb
««s legiparosabb megyéje, majdnem egészen a Saône és Rhône jobb
oldalán terjed el. Főhelye Lyon (402,000 lak.), az ország egyik leg
gazdagabb és Paris után legnépesebb városa, a Rhône és Saône
egyesülésénél fekszik. A hely kedvező földrajzi fekvését már a
rómaiak fölismerték, a Saône bal partján, a két folyó képezte hoszszúkás félszigeten, uralkodó magaslaton, gyarmatot alapítanak, mely
mint »Lugdunum« csakhamar virágzásnak indult s Gallia fővá
rosává lett. Lyon most is az ország egyházi fővárosa, a mennyiben
az érsekprimás s a hit terjesztésére alakúit társaság székhelye.
A múlt században a félszigetet vagy 2 kilométerrel meghosszabbíták,
midőn a Saône torkolatát áthelyezték. A város körrajza szabálytalan
alakú ; hosszan nyúlik el E-ról D-re a két folyó között való keskeny
félszigeten s a Rhône bal oldalán, a külvárosok részben a Saône jobb
oldalán is fekszenek ; a környező magaslatokon köröskörűi várakat
•építettek a város védelmére. A legfényesebb városrész a félsziget
közepét foglalja el ; ettől E-ra esik a Croix-Rousse (Veres kereszt)
nevű magaslat, melynek házikóit leginkább a munkások népesítik,
a magaslat aljában a kereskedők és gyárosok telepedtek le; a Rhône
keleti oldalán elterülő városrész oly szabályos, mint az amerikai
városok, az utczák mindenütt derékszöglet alatt szegik egymást,
.abban leginkább tisztviselők és az üzletek emberei laknak. Hozzája
K. felől gyönyörű park (Parc de la Tête d'Or) csatlakozik. A Saône
Jobb oldalán gyárak és lakóházak váltakoznak; a külvárosokhoz
kertek, mulatóházak, vendéglők csatlakoznak. A folyók hídjairól
s a kikötő partokról tekintve szép látványt nyújt a város.
A római Lugdunum-nak számos maradványa látható a város-,
ban és környékén, ilyenek három nagy vízvezeték, a fürdők, szín
házak, templomok és más építmények maradványai. A z új építmé
nyek közül kiválik a Művészetek palotája, melyben az igen gazdag
; gyűjtemények őriztetnek ; továbbá a kereskedelmi palota és tőzsde,
mely a londoni múzeum (South-Kensington) mintájára berendezett
.gyűjteményeket is magában foglalja ; nagyon díszes a városháza^is,
A felső tanintézetek gyűjteményei szintén gazdagok. A z ipar tekin
tetében Lyon igen nagy jelentőségre emelkedett ; mindenféle ipar.ágak virágoznak benne, mégis az első helyet a selyemgyártás foglalj a
el. Ezt a hazájokból elűzött olaszok honosíták meg X I . Lajos ide
jében, a ki a menekülő munkásokat minden adó alól fölmentette.
A lyoni selyemszövők száma már a X V I . század közepén 12,000-re
.rúgott. A Nantes-i edictum eltörlése következtében a selyemszövő
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székek száma / -edrft. apadt, de nemsokára új, még nagyobb len
dületet vett a selyemgyártás. Most Lyonban és környékén a szövó^székek száma 120,000, a selyemiparral foglalkozó emberek száma
240,000 a selyemáruk pénzértéke évi átlagban 460 millió frank..
A selyemhernyók betegsége a nyers selyem termesztését Franczia^
országban nagyon csökkentette, a túlságos verseny pedig leszállí
totta a selyemárúk árát, azért a munkások keresete aránylag cse^
kély. A selyemszövők nem nagy gyárakban, hanem többnyire vagy
saját, vagy kölcsönvett szövőszéken otthon dolgoznak s nemcsak
városban, hanem a szomszédos falvakban is laknak.
A megyének többi városai sokkal kisebbek: Tarare (14,000lak.), Villefranche (12,200 lak.), Givors (9900 lak.).
1
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VI.
Francziaország középső felföldje. Cévaudan, Velay, Auvergne, Bouerque, Limou.tin, Périgord, Marche, Bourbonnais.

Francziaország középső vidékeit egy nagy gránit sziklahát
foglalja el, melynek kiterjedése körülbelül 80,000 • km. s mely
a Rhône völgyétől Ny-ra a Charente forrás vidékóig terjedve mint
egy 300 km. hosszú bástyafalat képez az ország déli és éjszaki vidé
kei között. E középső felföld sokáig akadályozta az éjszaki és déli
népek közlekedését, az ország egyesülését. A z egész általában véveegy nagy fönsík, mely ENy. felé lejtősödik, s melyet D. és K. felől
egy kiemelkedő párkány szegélyez. Ezt félkörben sorakozó hegylánczok alkotják, melyeket Cévennek neve alá foglalunk.
Montauban-tól D-re és K-re csak a víztől kiárkolt kavicsos
lonkák választják el a Tarn és Garonne vízkörnyékeit; a Cévennek.
palás meredekségei és gránitos csúcsai csak a Reveli mélyedéstől
K-re kezdődnek az erdős fönsíkkal, melynek neve » Montagne
Noire.« A Thoré völgyén túl EK-re az Espinouze és Caroux he
gyek következnek, melyek a délkeleti oldalukat szeldelő völgyekből
tekintve meredek, szaggatott hegyeknek látszanak, az ellenkező olda^
Ion pedig hosszú lejtőségekkel ereszkedve a magasabb Lacaune-i
fönsíkra (1266 m.) támaszkodnak. Az Orb völgyétől K-re a Garri
gues hegyek emelkednek, melyek déli oldala szintén meredek és
szaggatott, hátukat silány erdő fedi. Éjszaki oldalukra sajátságos
mészköves fönsíkok támaszkodnak, melyek az ország legridegebb;.
legterméketlenebb és legnépetlenebb vidékei közé tartoznak. Hajdan
összefüggő, folytonos sziklahátat képeztek, a folyóvizek szétszelték;

• s az egyes darabok oldalain mély völgyeket vájkáltak. A francziák
azokat a mészköves földhátakat » Causses «-nak nevezik (a latin
calx, azaz mészkőrél). A Karszthoz hasonlítanak, az eső vizét úgy
áteresztik mint a rosta, a völgyekben dús források vannak, de maguk
a sziklahátak szárazak, kopárak, csak apró fű terem rajtuk, mely
a juhoknak jó legelőül szolgál. Csak a szelektől védett mélyedések
ben s a töbörökben termesztenek némi árpát, zabot és burgonyát.
A juh tejéből a híres »Roquefort« sajtot készítik.
Legdélibb causse &Larsac-i fönsík, mely Lodève és Millau között
terjed el, valóságos kőtábla, gyengén hajlik Ny. felé, közepes magas
sága 800—900 m. A Dourbie mély és keskeny völgye a Causse
Noir-tól választja el, mely a Jonte szakadékáig terjed. Odább E-ra
a Causse Méjeaun következik, mely valamennyi között a legmaga
sabb (1300 m.) és legszabályosabb, a Tarnon, Tarn és Jonte völ
gyei övezik köröskörül. A Tarn és Lot völgyei között a cause de
Sauveterre terjed el, melynek felszíne hepe-hupás; hozzája Ny. felől
még egy hasonló fönsík csatlakozik, mely Rodez és Espalion vidé
kéig terjed.
E mészköves fönsíkok nemcsak természetökre, hanem lakosaikra
nézve is különböznek a szomszédos gránitos terűletektől. A Hérault
felső völgyénél a Cévennek fő hegycsoportja kezdődik az Espéron
•és Aigoual (1576 m.) hegyekkel, melyeknek erdőiben a farkas még
most is tanyáz ; a múlt században még a medve, szarvas és vad
disznó is népesítette. Azután nagyon szaggatott hegytömegek követ
keznek, de a Bougés hegytől (1224 m.) s a felső Tarn völgyétől E-ra
maga a gránit oly alakot ölt, mint a mészköves laposok, ilyenek
a Lozère (1718 m.) és a felső Lot völgyétől E-ra eső gránitos fön
síkok a Montagne du Goulet, a Montbel, a Montagne de Margeride,
mely messzire E. felé terjed. Mind ezek a hegységek az ország legkietlenebb vidékei közé tartoznak. Az utóbbi hegység gránit hátai
az Allier völgyének nyugati oldalán emelkednek; az Allier és
Rhône völgyei között a Tanárgue, Coiron és más alacsonyabb hegy
sorok és fönsíkok vannak, melyek kristályos kőzetekből állván, a
Cévennek folytatásai. Ezeknek legéjszakibb sarokbástyája az Anuonay és St. Etienne között emelkedő Pilat vagyis Pila (1434 m.),
melynek büszke csúcsáról messzire terjedő kilátás esik.
A gránit és pala tömegekre különböző régibb és újabb réte
gek rakódtak le, melyeket a vizek összevissza szeldeltek, s melyeken
keresztül a vulkánok törtek át. Mindjárt a hosszú sziklafalhoz
hasonló Tanargue (1459 m.) mellett mutatkoznak egyes vulkán

hegyek a gránit domhokfközepett. Egészen szabályos kúpok, lávaöm
léseik még fölismérhetők ; a bazalt több helyen szép oszlopokat alkotDe ezek a vulkáni kitörések a Vivarais gránitos fönsíkjának déli
szélén jelentéktelenek a Mézene nagy vulkánjaihoz képest, melyek
nek lávái nagy területet foglalnak el kisebb-nagyobb hegykúpokat
alkotva. Köztük a tulajdonképeni Mézenc (1754 m.) a legmagasabb,,
köröskörül alacsonyabb kúpok sorakoznak ; éjszakon a Mégal, délen
a Gerbier de Joncs mered föl, melyen a Loire eredi Ezektől DK-re
és Ny-ra. más lávaömlések az Ardèche-völgyében s a Coiron magaslatain, valamint a Loire és Allier völgyei között a Velay gránitos.
fönsíkján mutatkoznak. Az utóbbi fönsíkon valami 150 régi vulkán
emelkedik, melyek többnyire már nagyon meg vannak viselve. A
lávaömlések több helyen az Allier és Loire völgyeit elzárták,,
a folyóvizek lassankint átszelték az útjokat elálló keresztgátakat,..
s így támadtak a völgyszorosok, melyeknek oldalain a bazalt oly
festői sziklacsoportokat képez. Különösen a Loire völgyszorosai;
híresek Le-Puy város közelében, köröskörül kisebb-nagyobb kúp
hegyek emelkednek.
Az Allier völgyétől s a Margeride hegyláncz gránit tömegeitől
Ny-ra más vulkáni hegycsoportok vannak, melyek D-ről E-ra sorakoz
ván Auvergne hegylánczát képezik. A legdélibb vulkáni csoport az:
Aubrac-i gránitos fönsíkon emelkedik, nem igen nagy tömeg s olda
lait nagyon sok völgy barázdálja, de déli meredek oldala a mélyenbevágódott Lot völgyéből tekintve tiszteletet parancsol; nyugati
oldala egy keskeny nyúlvány által a Margeride-hez csatlakozik, éj
szaki oldala fokozatosan ereszkedik alá. A hegycsoport legmaga
sabb kúpja 1471 m. Legnagyobb része legelőül szolgál, gyéren vannépesítve. Éjszaki szélén, Chaudes-Aiguës mellett, hévforrások
fakadnak, a főforrásnak hőmérséke több mint 80°. A vizet nemcsak,
fürdésre használják, hanem a házak fűtésére is.
A Truyère völgyétől É-ra az ország legnagyobb vulkánja,
a Cantal hegycsoportja emelkedik. A fönsík gránitja minden oldal
ról a vulkán töve felé hajlik, úgy hogy aljában köröskörűi némi völ
gyeletet alkot, melyben hajdan kisebb-nagyobb tavak voltak. Ezeket
töltötték ki azután a hatalmas lávafolyamok, a kitörések a mioczén
korszaktól a negyedik korszakig tartottak, s most a bazalt tömegek
vagy 150 • kilóm, terűletet borítanak be. A nagy kráter párká
nyából csak egyes darabok maradtak meg, melyek mint megannyi
kúpok körben sorakoznak. Köztük legmagasabb a Plomb du Cantal
(1858 m.) ; ettől ÉNy-ra emelkednek a Pïty Mary (1787 m.) és Puy

Chavaroche (1744 m.). A hegycsoport felső ormairól mindenféle
mély völgyek sugároznak szét, de vizeik a hegység tövénél nemcsak
a nyugati, déli és éjszaki oldalról, hanem még a keletiről is Ny-ra
fordulnak, tehát a Dordogne és Lot felé folynak, csak az Alagnon
tart K. felé s az Allier-rel egyesül. A túlsó oldalon a Cère völgye
nyílik, a két harántos völgyet aránylag könnyen lehetett a Cantal
hágóján keresztül vasút által összekapcsolni. A nyugati lejtőket
szép erdők fedik, míg a keleti hegyoldaluk többnyire meztelenek.
A Cantal éjszaki oldalán kopár fönsíkok vannak, bazalt fedi
azokat is ; azután a Mont-Dore hegycsoportja következik, mely
kisebb mint a Cantal, de még magasabb. Fő csúcsa a Puy de Saucy
(1884 m.), mely Közép-Francziaország legmagasabb pontja, tetejé
ről az ország nagy vidékét tekinthetjük át. A z éjszaki kúp a Puy
dAiguillier jóval alacsonyabb (1547 m.). A hegy tömegbe igen mély
szakadékokat vájtak a régi jegesek s utóbb a rohanó vizek. Egyik
szakadékban a Dordogne ered. Chambon közelében Auvergne leg
szebb tava látható. A hegycsoportban számos ásványosforrás és
hévvíz fakad.
A Mont-Dore hegyeitől EK-re a gránit fönsíkon sok apró hegy
kúp emelkedik, melyek D-ről E-ra sorakozván, több mint 30 kilóm,
hosszú sort képeznek az Allier és mellékvize a Sioule között. Hol
csonka kúpok, hol sátor- és kupolaalakúak, tibbnyire trachitból
állanak. Köztük legmagasabb a Puy'de Dôme (14ö5 m.), mely sza
bályos alakja által tűnik ki. Tetején a rómaiak idejében díszes
templom volt. Több helyen a bazalt mint süveg oszlopszerű mészkő
magaslatokat fed be, ily sajátságos hegy az, melyet Gergoviának
neveznek, s melyen Vercingétorix tábora állott, mikor Caesar ellen
harczolt.
Auvergne vulkáni hegycsoportjaitól Ny-ra a gránitos fönsík
tompa ék alakjában nyúlik a jura-féle és harmadik korszakba való
lerakódások közé. A Dordogne, Charente és Loire mellékvizei egyes
dombsorokra szeldelték, melyek többnyire csak cserjékkel és han
gákkal fedvék, néhol gesztenyések és tölgyesek tükröződnek az
apró tavakban. De a folyóvizek völgyei, melyek hol kiszélesednek,
hol összeszűkülnek, változatos tájképeket mutatnak. A mészköves
vidékek, kivált Figeac, Cahors és Montauban között, az Aveyron és
Lozère mellékein levő causse-okhoz hasonlítanak.
A Dordogne, a fönsíkok főfolyója, hajózásra a sok sellő és szo
ros miatt majdnem egészen alkalmatlan ; e tekintetben nagyon külön
bözik az Allier-tö\ és Loire-tó\.

Az Allier nyugati oldalán a gránitos fönsík sokkal gyorsab
ban lejtősödik az éjszaki síkságok felé, tágas és nyájas völgyek
szeldelik. A Forez hegycsoport, melynek legmagasabb csúcsa (1640
m.) Amberttől E-ra emelkedik, a maga kanyargós völgyeivel, rét
jeivel és erdőségeivel a havasokra emlékeztet. A Lignon egyik leg
nyájasabb völgyében kígyódzik, e völgyön túl E-ra a gránitot a
veres porfir váltja föl, melynek magaslatai a Loire síksága felé
ereszkednek alá. A porfir hegysorok a Bois-Noirs ( = Fekete erdő)
és a » Montagne de Madeleine« jóval alacsonyabbak, mint a Forez
hegység.
Keleten a gránitos fönsík a Cévennektől E-ra a Morván szik
lahátához csatlakozik, több helyen más lerakódásoktól van megsza
kasztva és épen közepe táján egy nagy kőszén-medencze van, mely
a Loire-tól a E-hône-ig majdnem 50 kilóm, hosszúságban s 12—15
kilóm, szélességben terjed el. Ez St. Etienne Tcöszén-medenczéje.
Kisebb széntelepek a gránit fönsík szélein fordulnak elő.
A Gier völgyétől E-ra szaggatott 600—1000 magas hegyso
rok tovább húzódnak E. felé, a Lyonnais hegyei többnyire gránit
ból és metamorf kőzetekből állanak. Odább E-ra a Beaujolais
hegyeit különböző mészkövek, márgák, homokkövek és porfir töme
gek alkotják; hozzájok E. felől a Charóllais sokkal alacsonyabb
gerinczei csatlakoznak, ott a gránit csak keskeny szalagban merül
fel s egy mélyedésben végződik, melyben szintén széntelepek rakód
tak le. Ezt a mélyedést használhatták fel a központi csatorna
építésére.
A leírt központi felföld egészben véve terméketlen s éghajlata
zord. Azért gyéren van népesítve, sűrűbb lakosságot csak néhány
dúsabb völgyben s a kőszén-telepek közelében újabb időben kelet
kezett ipartelepeken találunk. A hegyi nép szívósan ragaszkodik
ősi szokásaihoz és viseletéhez, sokan mint mezei munkások, kőműve
sek és házalók a közelebb és távolabb eső síkságokat és nagy váro
sokat látogatják ; azelőtt az idegen helyen is megőrizték erkölcsei
ket és szokásaikat s minden évben apró szerzeményökkel ismét
visszatértek hazájokba ; mostanában mind többen végképen elbú
csúznak hazáj októl és más vidékeken telepednek meg.
A középső felföld Lozère, Felsö-Loire, Aveyron, Tarn, Cantal, Puy-de-Dôme, Corrèze, Dordogne, Felsö-Vienne, Creuse, Allier
és Loire megyékre oszlik.
Lozère megye az ország egyik legszegényebb és legnépetlenebb megyéje, nagyobbára kopár fönsíkokat foglal magában. Fő-
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helye és legnépesebb városa Mende (7000 lak.) a Lozère déli oldalán 750 m. magasságban fekszik.
FélsÖ-Loire (Haute-Loire) megye szintén hegyes és zord,
mégis jóval gazdagabb és népesebb, mint az előbbi. Főhelye Puyen-Vday (20,000 lak.) a Loire-tól Ny-ra nagyon érdekes vidéken
fekszik, a középkorban híres búcsújáró hely volt, most is a város
középpontja a magaslaton épült székesegyház, mely körűi más egy
házi épületek s az egykori nemesség házai sorakoznak. A z új város
rész a domb aljában terjed el, ebben vannak a városháza, a többi
hivatalos helyiségek és a gazdag múzeum. Puy-ban s a környéken
nagyon sokan csipkeveréssel foglalkoznak, gyapjú, pamut, len, selyem
és aranyszálakból készítenek csipkét, olykor 130,000 ember is fog
lalkozott ez iparággal. A szomszédos völgyek és hegyek nagyon
változatos tájképeket mutatnak, történelemelőtti, ókori és közép
kori emlékekben is bővelkednek. Mindjárt Puy fölött az » Aiguille
-Corneille« nyúlakodik föl, melynek tetején régi kápolna és SzűzMária roppant nagy képszobra áll. Odább ENy. felé egy más
sziklatömegen Polignac vára fekszik, melynek urai hajdan az egész
környéken uralkodtak.
Aveyron megye az ország legnagyobb megyéi közé tartozik,
nagy része terméketlen, de vannak földalatti kincsei : kőszén, vas-,
ólom- és czink-érczek. A megye főhelye Millau (15,200 lak.) a Tarn
közelében fekszik ; St. Affrique, amattól DNy-ra, kisebb város, haj
dan mind a kettőben virágzó ipar volt, ez a hugenották kiűzetése
után nagyon hanyatlott, újabban Millau-ban ismét emelkedett, St.
Affrique pedig a Roquefort-ról nevezett sajtnak kereskedő központja.
Rodez közelében, ENy. felé, igen gazdag széntelepek vannak.
Tarn megyének keleti részét alacsony hegyek foglalják el,
nyugati része már sokkal lapályosabb és termékenyebb. Albi (17,500
lak.) a megyének főhelye, nagyon régi város, melyhez sok törté
nelmi emlék fűződik ; központja volt azon vallásfelekezetnek (Albigensek), melyet a hitbuzgó keresztesek tűzzel vassal üldöztek. Castres
(25,500 lak.) jelentős forgalmi központ ; Mázamét (14,000 lak.) szin
tén iparos város ; Carmaux közelében jelentős szénbányák vannak.
Lot megyében terméketlen mészköves fönsíkok zöldelő völ
gyekkel váltakoznak, a Dordogne völgye mind természeti neveze
tességeiről, mind történelmi emlékeiről híres, a Lot völgyében szép
szőlők vannak. Cahors (15,000 lak.) a megye főhelye; Figeac a
hegyes vidék kereskedelmi központja.
Cantal megye nagy részét rideg fönsíkok és erdők foglalják el,

lakosai leginkább állattenyésztéssel foglalkoznak. Aurillac ( 1 1 , 2 0 0
lak.) a megye főhelye.
Puy-de-Dôme megye egészben véve termékenyebb és népesebb,,
főhelye Clermont-Ferrand (46,700 lak.), mint Nemetum már a
rómaiak idejében jelentős város volt, külseje szomorú, mert házai
feketés lávakőből vannak építve. Két régi nevezetes temploma közű!
az egyik csúcsíves, a másik román modorban épült, ebben az.
utóbbiban hirdette I I . Orbán pápa a keresztes háborút. Clermont
iparos város s élénk kereskedelmi központ, környéke természeti:
nevetességekben bővelkedik. Bion (11,000 lak.) szintén régi vá
ros, házai lávából épültek ; Thiers, egy hegy oldalán fekszik, ipa
ros kis város.
Correze megyében csak két jelentősebb város van: Tidle
(14.000 lak.), a megye főhelye és Brive-La-Gaillarde (11,000 lak.).„
Dordogne megye az ország legnagyobb megyéje, nagy részét
erdők és míveletlen földek foglalják el. Népessége aránylag csekély.
Yasbányái jelentősek. Barlangjaiban sok ősrégi emléket találtak..
Périgueux (22,000 lak.) a megye főhelye, egyszersmind legnépesebbés legiparosabb városa; Bergerac (12,000 lak.) borkereskedése
jelentős.
FelsÖ- Vienne megye a gránit fönsík nyugati szárnyát foglalja,
magában, a hol nagy kaolin-telepeket találnak ; a porczellángyártás
s általában a cserépipar régóta virágzik. Limoges (68,500 lak.) a
megye legnépesebb és legiparosabb városa.
Creuse megye szintén a terméketlen és szegény megyékhez,
tartozik, lakosai leginkább állattenyésztéssel foglalkoznak. Guéret
(5800 lak.) a megye főhelye.
Allier megye jobbára a régi Bourbonnais tartományt foglalja
magában, völgyei termékenyek, szénbányái új lendületet adtak az.
iparnak. A megye főhelye Moulins (20,400 lak.) ; Montlugon népe
sebb és iparosabb, a régi város hegyen épült, nagyon különbözik
a lapályban elterülő új városrésztől. Vichy az ország egyik legláto
gatottabb fürdőhelye, ott szép vidéken bővizű hőforrások fakadnak..
Közel hozzá EK-re Cusset városka mellett hasonló források vannak.
Loire megye az egész középső felföld legnépesebb megyéje,
nagy széntelepei rendkivűli lendületet adtak az iparnak. SaintEtienne (118,000 lak.), egészen új város, aFurens völgyében terjed
el hosszan DK-ről ENy-ra ; a szénbányászat és az iparos munkás
ság nagy központja ; a városban és környékén mindenféle iparágak
virágoznak, különösen a fegyvergyártás, a vasipar, üvegipar, a

pamut-, gyapjú- és selyem-ipar. Legújabban ott állítottak fel egy
nagy állami fegyvergyárat. Roanne (22,000 lak.) szintén iparos
város ; Rivelde-Gier környékén a legnagyobb szénbányák vannak.
VII.
A Charente vidéke és Vendée, Angoumois, Saintonge, Aunis, Poitou, a Loire
medenczéje Orléanais, Touraine, Anjou, Maine.

A középső felföld nyugati oldalán, a Garonne és Loire között
terjednek el Poitou, Angoumois, Saintonge és Vendée kis tartományok,
melyek az éghajlatra, a népességre és történelemre nézve átmenetül
szolgálnak éjszaki és déli Francziaország között. Limousin, hegyei
hez Ny. felől hosszan elnyúló dombsorok csatlakoznak, melyek
nagyon egyhangúak, s a Garonne felé meredek sziklafalakkal vég
ződnek ; a köztük nyíló völgyek azonban nyájasak ós termékenyek. E. felé gránit magaslatok vannak, melyekhez Ny. felől egy DK-ről
ENy-ra hosszan elnyúló sziklahát csatlakozik, a Gatine fönsík, mely
nek legmagasabb pontja 300 m. Ettől Ny-ra és E-ra, a Loire felé,.
nagyon szaggatott dombvidék terjed el, melyen a mélyedések és
magaslatok, az árkok és sövények nagyon megnehezítik a közleke
dést. Azért tudott Vendée à nagy forradalomban oly sokáig ellentállani a köztársasági hadaknak. A vidék főfolyója a Charente, Limousin gránit hátain Rochechouart-tól D-re ered, eleintén a Vienne-néi majdnem egyközűen
ENy-nak tart, azután nagy kanyarulattal D-re fordul, Angouleme-től
kezdve megint Ny. felé kanyarodik. Alsó szakaszában a tenger dagá
lya Saintes városon felűlig nyomul elő, de Taillebourg-nál szirtek
vannak medrében, s a tengeri hajók nem mehetnek föl odáig. A
Seudre és niorti Sèvre csak parti folyócskák, de torkolataikba bemehetnek a hajók.
A partvidék, a Gironde és Loire között, a tenger és szárazföld küzdelme miatt folytonos változásokat szenved, Oléron, Ré, Y eu
és Noirmoutier szigeteket a tenger elszakasztotta a szárazföldtől,
ott és másutt a tenger tett foglalásokat, más helyen meg a száraz
föld növekedett a hullámok hordalékai által vagy a part lassú
emelkedése következtében. A parti tavakat lecsapolták, a mozgó
homokbuczkákat nagyobbára megkötötték.
A Loire vízhálózata nagy területre, Francziaországnak több
mint egy ötödrészére terjed ki, s a főfolyónak hossza több mint
1000 kilóm. ; felső szakasza a középső fönsík sziklafalai közé van

zárva, alsó szakasza Poitou és Bretagne gránit tömegeit hasítja
ketté, végre középső szakaszának nagy ívét a Loire a homok, agyag
ós márga rétegekbe vájta be, melyeket a harmadkori tenger rakott
le. A folyó tehát nagyon különböző vidékeken halad keresztül ; szél
sőséges járásánál fogva a hajózásra kevéssé alkalmas, különben is
nagyobbára a fő közlekedési vonalokon kivűl esik. Mindazonáltal
kanyarulata, közel esvén a Szajnához, közlekedési tekintetben is
nagy jelentőséget ad neki, sőt középső szakaszának vidéke az ország
szivének tekinthető, mert az volt a franczia nemzet központja, ott
fejlődött ki az igazi franczia nyelv. Touraine az ország kertje, zöldelő dombok határolják az ég alját, (csillámló patak kígyódzik az
éger-, nyár- és fűzfák lombozata alatt, a virágos réteket és hul
lámzó gabnavetéseket itt-ott facsoportok szakasztják meg, egy-egy
várkastély nyújtja fel tornyainak tetejét a lombozat fölé, s a távol
ban a nagy folyó ezüstös tükre csillan fel a ligetes szigetkék és
homokpadok közül.
A Loire úgy, mint az Allier a Cévennek éjszaki oldalán ered,
mindkét folyócska eleintén D-nek tart, mintha a Rhône felé igyekez
nék, de azután E-ra fordul s ebben az irányban folytatja útját a két
egyközű völgyben, melyeket a Velay vulkán hegyei választanak el
egymástól. A Loire kijutván a felső völgytorkaiból, Forez és Roanne
lapályain halad végig, az Allier keskeny völgyszorosait elhagyván,
a termékeny Limagne-t öntözi, Nevers-ué\ a két folyó egyesül
egymással.
A Loire azután egészben véve éjszaknyugati irányt követ,
úgy, mint a Morvanról lefolyó Yonne és a Szajna más mellékvizei.
Jobb partja majdnem mindenütt magasabb, mint bal partja, de a
küszöb, mely azt a Szajnától elválasztja, mindenütt alacsony. így
lehetséges volt a Briare-csatornát építeni, mely a Loire-ból a Boing
mentén a Szajnába visz; a csatorna már a X V I I . század elején
ásatott, zsilipek segítségével a Loire víztükrénél 38 méterrel maga
sabbra emelkedik s azután a Szajnába ömlő Loing felé 78 métert
ereszkedik. Egy más csatorna, mely a Loire-t a Szajnával, Orleans
ós Montargis között kapcsolja össze, még alacsonyabb küszöbön
visz keresztül, csak 29 métert kell emelkednie a Loire fölé.
Nevers és Tours között a Loire, az egész nagy kanyarulata
hosszában, egyetlen jelentősebb folyóval sem bővül, a Loiret tulaj
donképen csak egy mellékága, melynek kezdete a föld alatt halad
tovább. Tours városon alul bal felől három folyó ömlik beléje,
melyek a középső fönsíkról szállanak le, t. i. a Cher, mely a Loire

kanyarulatát utánozza ; a szép völgyben kigyódzó Indre és a Vienne.
Alább bal felől még néhány apró folyó siet a Loire-ba, köztük leg
nagyobb a nantes-i Sèvre. A jobboldali mellékfolyók közül legnagyobb a Maine, mely a Loir, Sarthe és Mayenne egyesüléséből eredA Loire az ország egyik legrakonczátlanabb folyója, nyáron
a szárazság idején legkisebb vízmennyisége csak 30 köbméter
másodperczenként,* legnagyobb áradáskor pedig 10,000 köbméterközepes vízmennyiségét 300 köbméterre teszik. Kiöntései ellen
már a közpkorban kezdtek holmi töltéseket építeni, 1783-ban pedig
elkészültek a 7 méter magas töltések, melyek a folyó középső sza
kaszának mindkét partján rakattak. De nagyon összeszorították a
folyó árterét, a partmenti töltések egymástól való távolsága csak
2 5 0 — 3 0 0 méter. Azért nagy áradáskor a víz gyakran áthágja vagy
kiszakasztja a töltéseket s elönti a vetéseket és a partmelléki hely
ségeket. Alsó szakaszában az árvíz sohasem éri el azt a magasságot,
mert ott a mellékfolyók medrében oszlik el. Roanne-tól D-re egy
nagy vízfogót építettek, az így létesített medenczében 100—ISO
millió köbm. víz fér el, evvel áradáskor a folyó dagadását, száraz
ság idejében pedig apadását csökkentik.
A folyó alsó szakaszában a tenger dagályának és apályának
hatása Nantes városon felűlig érezhető ; alább a folyó medre mind
inkább kiszélesedik, szélessége egy és három kilóm, között változik ;
az ármedenczéje St. Nazaire és Mindin között végződik, azután &
szélesebb torkolati öböl kezdődik, mely azonban szintén sekély, záto
nyos és szirtes. A rekeszzátony felett apálykor csak 4 m. magas
vízréteg van, azért a nagy tengeri hajók csak dagály idején mehet
nek be a Loire medrébe.
A Loire torkolati öblének mellékén kisebb-nagyobb mocsa
rak és tőzeges helyek vannak ; beljebb és a folyótól D-re egy nagy
mélyedés van, melyet az ország egyik legnagyobb, de sekély tava
foglal el, neve Lac de Grand Lieu. A belső vidékeken két nagy t é r 
ségen igen sok apró tócsa van elhintve, a nagyobbik térség Orleans
várostól D-re esik, Sologne-nak nevezik, még nem régen majdnem
népetlen pusztaság volt, most állóvizeit nagyobbára már lecsapol
ták. A másik tavas térség Berry tartományban van.
A Charente folyóról két megyét neveznek el: La Charente és
La Charente Inférieure (alsó). Az előbbi megyének főhelye Angou*
lerne (34,700 lak.) a Charente bal oldalán fekszik egy meredek
magaslaton, mely hajdan kőfalakkal és tornyokkal volt kerítve,,
a külvárosok a domb oldalain és aljában terjednek el; jelentős

forgalmi központ, egyszersmind iparos város, nagy hadi műhelyek
kel, ágyúöntésekkel, papírgyárakkal. Angouleme-től ÉK-re esik
La-Rochefoucauld
régi városka nagy várral. Sokkal jelentősebb
Cognac (15,000 lak.), mely a róla elnevezett szeszes italról az egész
világon híresedett el. Mindkét Charente megyében terem a bor,
melyből a Cognac-ot gyártják, s az említett város a bor és szeszes
ital kereskedésének központja.
Alsó-Charente megye a partvidéken terjed el hosszan, lakosai
sok gabonát, főzeléket, gyümölcsöt és bort termesztenek, a folyók és
tenger halakban bővelkednek. Saintes (13,000 lak.), Saintonge tar
tománynak egykori főhelye, már a rómaiak idejében jeles város volt,
-és a városházán sok római emlék látható ; most is a megye törvény*
kezesi főhelye, Rochefort (31,300 lak.), a megye legnépesebb városa,
egyike az ország öt nagy hadi kikötőjének, nagyon meg van erő
sítve, de kereskedése jelentéktelen. Híres tengerészeti kórháza a
városon kivűl fekszik nagy kertek és sétahelyek közepett. Marennes
kis város arról nevezetes, hogy nagyon keresett osztrigákat tenyészt.
La-Tremblades és Roy an tengeri fürdőiről nevezetesek. La-Rochelle
(20,000 lak.), a megye közigazgatási főhelye, egyszersmind legélén
kebb kikötője ; hajdan sokkal élénkebb város volt, onnan indultak ki
a bátor hajósok, kik a kanári szigeteket megszállták s onnan
Amerikát is látogatták. Utóbb a város a franczia hugenották egyik
főhelye volt, mely megtörhetetlen vitézséggel harczolt a király
ostromló hadseregei ellen; végre Richelieu megtörte erejét. LaRochelle még most is meg van erősítve, régies külsejét megtartotta,
városháza most is erősséghez hasonlít.
Vienne az ország szegényebb megyéi közé tartozik, csak két
jelentős városa van: Poitiers és Châtellerault. Poitiers (36,900lak.)
Poitou tartomány régi főhelye egy fönsíkon fekszik, messziről te
kintve festői képet nyújt, de utczái keskenyek és kanyargósak s
korántsem szépek. Aránylag nagyon sok temploma és kolostora van,
a jezsuiták házai egész városnegyedet foglalnak el. Chatéllerault
1

(16,000 lak.) a Vienne mellett fekszik, a megye legiparosabb városa.
Vienne megyéhez a jól mívelt és aránylag népes két kis sziget Oléron és Ré is tartozik.

A két Sevre megyéje még szegényebb, csak egy nevezetes vá
rosa van, t. i. Niort (22,000 lak.), a megye főhelye. Vendée megye
szintén a szegényebb megyék közé tartozik, noha hosszú a tenger
partja, mégis hajózása és kereskedése csekély. Csak kis városok
ivannak benne, főhelye La-Roche-sur-Yon
(8900 lak.); élénkebb
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>Sables-ä'Olen, melynek tengeri fürdőjét nyáron sokan látogatják,
Noirmoutier a hasonnevű szigeten.
Nièvre megye nagy része hegyes és terméketlen, de a völgyek
rétjei elegendő takarmányt szolgáltatnak, s a lakosok iparral is
foglalkoznak. A megye főhelye Nevers (23,000 lak.), a Loire és Allier
•egyesülése közelében termékeny lapály szélén fekszik, már Caesar
idejében jelentős város volt (Nevirnum és Noviodunum) ; a közép
korban olasz jövevények honosították meg benne a cserépipart, most
is híresek porczellán készítményei és zománczai ; de mind Neversben mind a szomszédos helységekben, így Fourchambault-han, nagy
vasgyárak és ágyúöntők is vannak.
Cher megye az országnak közepét foglalja el, földje egészben
véve termékeny, gazdag vasércz-telepei is vannak, s a vasgyártás
nagyon jelentős, mégis a népesség nem sűrű. Főhely Bourges
'(29,900 lak.) régi nevezetes város, Berry a tartomány fővárosa volt,
nevezetes régi építményei közül legdíszesebb a X I I I . századból való
főegyház, mely az ország legszebb templomai közé tartozik. A város
tól K-re az állami nagy fegyvergyárhoz tartozó műhelyek terjednek
-el. Vierzon, a hasonnevű faluval együtt szintén iparos város.
Indre megye, úgy mint Cher megye, nagyobbára Berry tarto
mánynak részeiből alakíttatott. A gyér népességű megyék közé
tartozik. Főhelye Châteauroux (18,800 lak.), nagy állami dohány
gyárakkal.
Loiret megyében a vasúti és vízi közlekedés nagyon élénk,
mindazonáltal csak egy jelentős városa van, t. i. Orleans (60,900
lak.), az ország egyik leghíresebb, városa a történelmi események
miatt, melyek falai alatt történtek. Régi építményei közül leghíre
sebbek : a Sorel Ágnesről nevezett ház ; a torony, melyet az 1429-diki
ostrom alkalmával Darc Johanna elfoglalt; a régi városháza, mely
most múzeumul szolgál ; néhány templom.
Loir és Cher megye, az ország egyik leggyérebben népesített
megyéje. Főhelye Blois (20,000 lak), hajdan a királyok egyik szék
helye volt, nagyszerű parkja van. A várostól K-re fekszik Chambord
nagyszerű várkastélya, melyet I. Ferencz király építtetett. Vendôme
(9400 lak.) a megyének második jelentősebb városa.
Eure és Loir megyének lakosai leginkább földmíveléssel és
állattenyésztéssel foglalkoznak. Főhelye Chartres (20,000 lak.), külö
nösen szép régi templomok ékesítik, a főegyház az építészet egyik
remekműve, kriptája az ország legnagyobb altemploma. Dreux vá
roskában, az Orleans nemzetség nagy temetkezési kápolnája van.

Indre és Loire megyében sok várkastély és park van ; ilyeir
Amboise, bol a királyok a X V I - d i k században leggyakrabban lak
tak ; ettől DK-re más híres várkastély Chenonceaux, mely a Cher
egy szigetén fekszik. Tours (60,000 lak.) a megye főhelye, régi
híres s nagyon kellemes város, az ország »kertjeben fekszik. Chinon városkához sok történelmi emlék fűződik.
Maine és Loire megye Anjou tartomány nagy részét foglalja
magában, sok gabonát, bort és gyümölcsöt termeszt, a szövetipar
is jelentős. A megye főhelye Angers (73,100 lak.), igen régi neveze
tes város, a Maine folyó két oldalán terjed el, sok nagy építmény
ékesíti, különösen a főegyház és a régi vár nevezetesek. Angers-ben
a tudományok és művészetek s az ipar és kereskedés is virágzik,
virág- és gyümölcstermesztése is híres.
Cholet (13,600 lak.) és Saumur (13,000 lak.) szintén iparos
városok ; az utóbbi hajdan a protestánsok egyik főhelye volt, most pe
dig arról nevezetes, hogy igen sok olvasót készít nemcsak Franczia^
ország, hanem a külföld számára is. Angers környékén, különösen
a várostól K-re nagyszerű palabányák vannak, melyekből igen jó*
fedő pala kerül ki.
Sarthe megyében különösen a baromfi- és marha-tenyésztésvirágzik, az ipar és kereskedés is jelentős. Főhelye Le-Mans (57,600
lak.) az újabb időben nagy lendületet vett, messze szét van szórva
a Sarthe folyó két oldalán, nagy forgalmi központ.
Alsó-Maine megyében a nevezetesebb városok Savai (30,700'
lak.) és Mayenne (11,000 lak.). A z előbbit nagy kertek és árnyas
sétahelyek veszik körül ; az utóbbi mindinkább csinosodik, benne
és környékén sokan a vászonszövéssel foglalkoznak.
Alső-Loire megye Bretagne-nak egy részét foglalja magában
de népesebb és iparosabb, mint a nevezett tartománynak többi
megyéi, kivált tengeri forgalma jelentős. Főhelye Nantes (127,500'
lak.), a Loire éjszaki oldalán ott fekszik, a hol a folyó néhány szige
tet képez. A tenger dagálya odáig felhat s ugyancsak ezen a vidé
ken keresztezik a Loire völgyét az E-ra menő Érdre és a D-nek
tartó Sèvre völgyei. Azért már a rómaiak előtt keletkezett ott egy
jelentős helység. Nantes azelőtt az ország egyik legélénkebb tengeri
kereskedő városa volt, de miután a tengeri hajók mind nagyobbak
lettek s tehát a folyón felfelé a medrében .levő zátonyok miatt fel
nem mehetnek oly messzire, s miután a vasutakon az árúkat a tenger
partról sokkal gyorsabban lehet szállítani mindenfelé : a város ten
geri forgalma tetemesen csökkent s az most e tekintetben csak a 11-ik.
r

helyet foglalja el az országban. De Angliával, Németalfölddel és
a skandináv országokkal most is élénk a közlekedése. A város leg
szebb része a folyó partján terjed el, néhány régi épület ékesíti.
Kellemes sétahelyűi szolgál a nagy közkert, mely mindjárt a pálya
udvar mellett van. Különböző gyárak és műhelyek vannak mind
magában a városban, mind a szomszédos helységekben, melyek
Nantes-nak mintegy külvárosai. A nagy tengeri forgalom Nantesból jobbára Saint-Nazaire városra ment át, mely a tenger partján
fekszik, itt kötnek ki az Antillák felé menő s más nagy tengeri gőz
hajók, s innen indulnak ki a tengeri halászatra. Saint-Nazaire
egészen új város, csak 1856 óta kezdett emelkedni, most már több
mint 20,000 lakosa van. Hajdan Pairiboeuf volt a tengeri forgalom
egyik székhelye, de most azt csak egyes halászbárkák látogatják.
VIII.
Bretagne, Alsó-Normandia és Cotentin.

Francziaország nyugati oldalán két nagy félsziget nyúlik ki
a tengerbe : Cotentin és Bretagne. Mindkettőt túlnyomóan gránit
alkotja, melyet a tenger szét nem rombolhatott oly könnyen, mint
Normandia és Anjou mészköves rétegeit. Cotentin a kisebbik fél
sziget, közel fekszik a Szajna medenczéjéhez, könnyen megközelít
hető, azért korán beolvasztották a francziák. Bretagne sokkal na
gyobb, az ország főközlekedési vonalaitól félre esik, s rideg fönsíkjai,
nagy erdőségei, kanyargós völgyei és szaggatott hegyei miatt nehe
zen járható, kelta eredetű lakosai erős testűek, makacs és szívós
természetűek s ősi szokásaikhoz ragaszkodók. Azért a francziák
Bretagne-t csak nehezen tudták beolvasztani, sőt az még mostanig
is csak félig-meddig sikerűit nekik.
Bretagne a régi Armorïka vagyis inkább Arémorika,
tenger országa, a Vilaine völgyénél kezdődik az alsó Loire és
Avranches magaslatai között. Altalán véve két széles gránit öv
alkotja, melyek közül az egyik Poitou-ban, a másik Alençon hegyei
nél kezdődik, onnan Ny-ra vonulván, nyugati végöknél egymáshoz
közelednek s így közrefognak háromszögletű területet, melyet palák
és más régi rétegek töltenek ki. Nantes-tól Ny-ra kezdődik a fenyéres gránit-hát, a Sillon de Bretagne, mely egy fensík szaggatott
pereme. A Vilaine rajta keresztül vájta ki völgyét, ennek nyugati
oldalán szintén csak jelentéktelen gránit dombok vannak, ezeket a
magasabb terméketlen sziklahát váltja fel, mely a tengerparttal egyHÜNFALVY : E G Y E T . FÖLDRAJZ. III.
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közűen K-ről Ny-ra vonul, neve »les landes de Lanvaux ;« ezt mind
két oldalán egyközű völgyek határolják, melynek vizei K-re a Yilaine,
Ny-ra a Blavet felé folynak. A Blavet völgyétől Ny-ra magasabb
hegysor következik, a Fekete hegyek (Montagne Noire), melyeknek
oldalait még nem régen sűrű erdő fedte ; legmagasabb kúpjaik a
300 métert haladják meg. E hegysor nagyobbára palákból áll,
melyek-Dournenez-től E-ra a Menez-Hom büszke tömegében 330
métert érnek el, azután Ny. felé Crozon félszigetén letörpűlnek.
Az éjszaki gránit öv szakadozottabb, de valamivel magasabb.
Rennes és St. ,Malo között az lll- és Bance-i csatorna nyugati
oldalán a föld fokozatosan emelkedik, hosszan elnyúló gerinczekkel,
azután a földhullámok Lambelle-tól D-re nagyobb hegységgé
duzzadnak fel, melynek neve Le Mené, legmagasabb kúpja a Bél
Air (340 m.). Odább Ny-ra az Oust és Trieux forrásai között a fönsí
kon majdnem szintén oly magas hegyes domborodnak ; ezektől Ny.
felé a gránit csak hullámos fönsíkot alkot. Ezt ismét dombsorok
váltják fel, azután a Montagne d'Arrée következik, mely DNy-ra a
Brest-i öböl felé vonul s a hatalmas Mont St. Michel-re támaszko
dik, mely a félsziget legmagasabb pontja (391 m.). A Montagne
Noire-tól az Aulne völgye, K. felé pedig a Blavet, Claie és Oust
völgyei választják el a két gránit övet. Ezt a közbeneső völgyelést
felhasználták egy csatorna építésére, mely Nantes-ból Brest felé
visz s melyből D-re a Blavet folyón lefelé lehet hajózni. De ez a
csatorna sem hadi, sem kereskedelmi tekintetben nem bír jelen
tőséggel.
Tehát a félsziget belsejében hatalmas sziklák, szaggatott
hegyek barázdált fönsíkok, árnyas szakadékok; kanyargós völ
gyek mormogó patakokkal és csendes tócsákkal, erdők, fenyérek,
kaszálók és szántók váltakoznak. A komor tájképek túlnyomóak. Partszegélye egész hosszában a tenger rombolásairól tanús
kodik, mindenütt szirtek, apró szigetek, hasadozott sziklafalak vagy
homokos partlejtők, mélyen benyúló öblök és keskeny bevágások,
kiszökő földnyelvek, hogyfokok és félszigetkék mutatkoznak.
A Vilaine torkolati öblétől Ny-ra a sokágú Morbihan, azaz
kis tenger nyúlik be a partvidékbe, mely be van hintve részben
lakott szigetkékkel. Bejárása előtt más szigetkék és szirtek vannak,
melyek a régi partvonalt jelölik meg. Még kijebb esik az a partvo
nal, melyet az ív alakjában kinyúló Quiberon félsziget, a jól mívelt
Houat és más szigetek meg a Crossic földnyelv jelölnek meg. Qui
beron félszigettől Ny-ra az He de Oroix és a Clénani szigetkék

rajta folytatják a régi partvonalt. Még régibb partvonalnak marad
ványai a Béllé Be en mer és a Yeu nevű szigetek. A Pointe de
Penmarch, SLZSLZ Lófej a partvidék délnyugati sarokbástyája, melyet
a viharok és tenger hullámainak ostroma még le nem rombolhattak.
Onnan a Baie WAndierne homokos és egészen sivatag partszegélye ív
•alakjában vonul ENy-ra a Pointe du Baz-ig, mely előtt a Sein szi
getkék raja sorakozik. A Pointe du Baz és a Pointe de St. Mathieu
között a tenger mély öblöket vájt, a délit Douarnenez, az éjszakit
Brest városról nevezik; a két öblöt a sokágú Crozoni félsziget
választja el. A Brest-i öböl kényelmes és egészen biztos kikötőül
szolgál, melyben 400 nagy hajó is egyszerre elférne ; bejárása igen
'keskeny; éjszaki oldalán apró bevágásokkal csipkézett szélesebb
félsziget terjed el, melynek nyugati oldalát tömérdek sok szirt és
-sziklás szigetke szegélyez, Ny. felé a nagyobb Ouessan sziget szik
lafalai merednek föl.' Azon szigetek és szirtek között a széllökések
s a tenger áramlásainak és hullámcsapásainak hirtelen változásai
szerfelett veszélyeztetik a hajózást.
A z éjszaki partvidéket szintén számtalan szirt és apró szi
getke szegélyezi, melyek a tenger rombolásairól tanúskodnak. Leg
jobban állotta meg a tenger ostromait a Bréhat melletti gránit
tömeg, de ettől K-re a tenger nagy rombolásokat mívelt ; ott van
nak a Baie de St. Brieux, a Baie de la Frenay és à Baie de St.
Michel. ^Több helyen tengeralatti erdőkre és tőzegtelepekre akad
tak. Némelyek szerint ott a partvidék lassan sűlyedez. Saint-Malo
és Saint-Michel vidékén igen nagy különbség van a tenger dagálya
és apálya között, t. i. átlag 11*44—12'3o m,, de néha 15 méterre is
rúg. Magasabb dagályt még csak Angliában a Severn torkolatánál
és Ej szak-Amerikában Uj-Skótországban a Fundy-öbölben tapasz
talnak. Különben Bretagne partvidékein a dagály hullámának ma
gassága 4'60 és 9*90 m. között váltakozik. A St. Michel-i öbölben egy
nagy töltés, mely Cancale-tól Pontorson-ig terjed, védi a mívelt
területeket.
Némely vidéken homokbuczkák is vannak, de azok nem maga
sak, s a homok sok szénsavas meszet tartalmaz, tehát a talaj javí
tására szolgál. A tengeri algákat is használják a talaj javítására,
mert azokban is sok szénsavas mész és magnézia. Különben a fél
szigeten nagyon ritka a mészkő.
A tenger bővelkedik mindenféle állatokban, különösen halak
ban, s a halászat a lakosok egyik főfoglalkozása.
Az ország testéből kinyúló félsziget, melyet viharos tenger
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övez, mindenkor külön tartomány volt, melyet ritkán látogattak,,
azért ott az ősi szokások tovább maradtak meg, mint másutt. A z .
volt a kelták legerősebb vára, ott a druidák teljes hatalommal ural
kodtak. Mikor Angliát a jütek, angolok és szászok szállták meg,
a britek az átellenben eső Armorikába menekülének és meghódoltaták az ott lakó keltákat, úgy, hogy az ő nyelvök lett uralkodóvá
s a félszigetet is róluk nevezték el Bretagne-nak, azaz Kis-Britanniának. A mostani lakosok részben a britektől, részben az armorikaiaktól származnak. Úgy vélik, hogy az éjszaki vidékek magaster
metű és szőkehajú lakosai a britek ivadékai, ellenben a kistermetű,
barnahajú és kerekfejű lakosok az armorikaiaktól származnak, külön
ben mind ezek, mind azok többnyire kékszeműek. Nyelvi tekintetben a.
félsziget lakosai, a mennyiben nem francziák, négy csoportra szakad
nak a különböző nyelvjárások szerint, s,e népcsoportok hagyományai
és szokásai annyira különböznek, hogy e miatt köztük gyakran
ellenséges versengések támadtak. Mostanában a kelta nyelvjárások,
már csak a félsziget nyugati részében élnek, ott is a városokban
már a franczia nyelv uralkodik, s megkülönböztetik a »bas-breton«okat a »breton-gallot«-októl, vagyis az elfrancziásodott britektől.
Morbihan megyében az őskori emlékek legnagyobb számmal'
fordulnak elő, az ősi szokások is fenmaradtak, a helységek nagyob
bára a középkori jelleget tartották meg. Vannes (15,000 lak.) a~
megyének főhelye egy nagy faluhoz hasonlít, népesebb és sokkal,
élénkebb Lorient (29,000 lak.), mely a Scorff mellett fekszik, a hol.
ez a Blavet-be ömlik, hajdan nagy tengeri kereskedést űzött, most.
egyike az ország öt hadi kikötőinek. Vele szoros kapcsolatban van
Port-Louis, mely a Blavet ármedenczéjének keleti oldalán épült.
Auray osztriga-tenyésztéséről nevezetes ; Sarzeau oly szelíd éghaj
latnak örvend, hogy környékén a borostyán- ós gránátalma-fák, a.
mirtusok, kaméliák és áloék szabad ég alatt díszlenek. Plöermel ésNapoléonville vagyis Pontivy a belső vidékek neveztesebb helységei.
Finisterre megye egészben véve kedvező éghajlatnak örvend
s különösen sok főzeléket és gyümölcsöt termeszt ; aránylag sűrűn,
van népesítve, s lakosainak nagy része halászattal foglalkozik.
Quimperlé csinos kis város a Nantesból Brestbe vivő vasút mellett
Concarneau kis tengeri erősség, mely szigetkén fekszik, környékén
a tenger igen gazdag halakban és más állatokban, azért ott a ten
geri állatok tenyésztésének tanulmányozására jól berendezett inté
zetet állítottak fel. Quimper (14,000 lak.) a megye főhelye, híres
búcsújáróhely. Douarnenez gyarapodó kis város, lakosai különösen.

halászattal foglalkoznak ; a szardina sűrűn látogatja az ottani part
vidéket. Châteaulin nevezetes vasúti állomás. De a megye legnépe
sebb és leghíresebb városa Brest (70,800 lak.), melynek az Atlanti
óczeán franczia partvidékeire nézve oly rendeltetése van, mint Toulonnak a Földközi tenger franczia partvidékén. Brest az ország
nagy tengeri arszenálja és hadi kikötője. Felette komor és zord
látványt nyújt, Bretagne partvidékein többnyire sűrű ködök borong
nak, úgy,, hogy ritkán lehet ellátni a sok bevágódás, félsziget és
hegyfok mentében s ilyenkor Brest városa sem látható csak a bás
tyafalak és ágyúk mutatkoznak. Kikötője egy hosszú, alig 100 m.
széles, kanyargós öböl, melynek mindkét szélét meredek oldalú
-építményekkel megrakott magaslatok szegélyeznek. Jóbbra a X I I I .
századból való vár emelkedik ; balra nagy komor épületek, minden
féle tengerészeti raktárak vannak. Azután egy kétfelé nyitható
nagyszerű híd következik, ettől befelé a tengerág két oldalán a mű
helyek, raktárak, hajómedenczék stb. sorakoznak, melyeken két
évszázad óta építkeztek. Mindezek az építmények s az erősítvények
nagy terűletet foglalnak ; a hadi hajókon kivűl sok kereskedő és
szállító hajó is lepi el a főkikötőt és a fiókkikötőket, mert Brest
•egyszersmind élénk tengeri kereskedő város, onnan indulnak ki a
nagy gőzhajók, melyek az Atlanti óczeánon át Amerikába járnak.
Lambézellec nagy külváros, melyben sok gyárt találunk. Morlais
(15,000 lak.) a félsziget éjszaki oldalán szintén jelentős tengeri város.
A Departement des Côtes du Nord igen sok apró kikötővel
kínálkozik, de nagy forgalmi és ipari központja nincsen. Legélén
kebb és legnépesebb városa s egyszersmind főhelye Saint-Brieuc
(15,300 lak.) Guingamp és Lannion ENy-ra, Dinan K-re Loudéac
D-re esnek S. Brieuc-től.
Az lile és Vilaine folyókról elnevezett megye Bretagne keleti
részét foglalja el, eléggé sűrűn van népesítve, s lakosai a fölmívelésen és állattenyésztésen kívül halászattal és tengeri kereskedés
sel is foglalkoznak. A megye főhelye Bennes (66,200 lak.), a
forgalomra és kereskedésre nézve nagyon kedvező fekvése van,
a két tengert összekapcsoló csatornánál, számos országút és
négy vasút találkozásánál. Bennes mindenkor a félsziget fővá
rosa volt, s most a belső vidékek legnépesebb helysége. Redon a
megye délnyugati szögletében, az Öust folyócska mellett fekszik
közel a Viiaine-be való torkolatához, szintén élénk kis város. Népe
sebb a Bennes-től K-re eső Vitré, mely egy régi vár, most bör
tön, aljában terjed el. De v, megye legnevezetesebb városa Saint-

Molo (12,600 lak.) a partvidéken, a Eance folyócska ármedenczéje
mellett egy félszigetkén fekszik, közel hozzá D. felé Saint-Serran,.
(13,000 lak.) esik; mindkét város jelentős kereskedést űz, de SaintMalo hajdan sokkal jelentősebb volt, midőn hajósai az óczeánon
túl fölfedezéseket és hódításokat tettek, s még az angolokkal is
versenyeztek.
Alsó-Normandia és Cotentin félsziget Francziaországnak.
egyik legkisebb .vidékét foglalja el, mégis jelentős szerepe volt s van
most is. Azt a vidéket a normannok szállták meg, kik azután onnan.
a Csatornán átkelve Angliát is meghódíták. Idő jártában a lakosok,
elfrancziásodtak, de szálas és izmos termetök, hosszúkás arcguk,
szőke hajuk és kék szemök gyakran még most is emlékeztet a skan
dináv eredetre.
m

Alsó-Normandiát a szomszéd vidékektől alacsony magaslatok,
választják el, melyekben sok helyen a gránit és pala búvik ki ajuraés krétaféle rétegek alul. A magaslatok néhol völgyektől összevissza,
vannak szeldelve, úgy, hogy normandiai Svájczot is emlegetnek ;
különösen Alençon környékén vannak oly szaggatott és meredek
oldalú hegyek. Cotentin félszigeten, úgy mint Bretagne-ban, a gránit,
uralkodik, de csak hullámos fönsíkot képez. Magaslatai többnyire
már le vannak tarolva, ellenben Normandiában még terjedelmes,
erdők vannak. Partjaiban a tenger kisebb-nagyobb bevágódásokat,
vájt, egyes sziklás szigetkéket is elszakasztott. Két kiszökő hegyfokai
közül La Hague a félsziget éjszaknyugati csúcsa, La Hougue pedig
a keleti oldalán van. A Vire folyócskától K-re a partvidéken aa mészkő uralkodik, melyet könnyebben rongál meg a tenger ; ott.
a meredek partfalak aljában széles homoklejtő terjed el, előtte pedig,
szirtsorozat van (Calvados).
N

Az apró folyók, melyek a vidéket öntözik, csak legalsóbb
szakaszaikban hajózhatók ; a tenger dagálya duzzasztja fel.
A vidék három megyére szakad.: La-Manche, Orne és Calva
dos megyékre.
La-Manche megyét a hasonnevű tengerág három oldalról veszi,
körűi, lakosai mindazonáltal leginkább földmíveléssel, állattenyész
téssel és gyümölcstermesztéssel foglalkoznak. Legnevezetesebb váro
sai a tengerparton fekszenek. Avranches a róla nevezett szép öböl
nél fekszik, egykori bástyafalai szép sétahelyekké vannak változtatva,,
honnan elragadó kilátás esik a zajos tengerre, a környező szirtekre,,
magaslatokra és völgyekre. Onnan látogatják a sziklás szigetkén épűlt.
Saint-Michelt. Az odább E-ra fekvő Granville (15,000 lak.) jóval.

népesebb ; szép fekvése és jeles kikötője van, tengeri fürdőjét nyáron
sokan látogatják. Coutances (hajdan Constantia) régi püspöki város,
magastornyú székesegyházzal, róla nevezték el az egész félszigetet.
Ennek legnépesebb városa Cherbourg (37,000 lak.) ; egy éjszakra
nyíló, tágas révnél fekszik, melyet a tenger hullámai és az ellenséges
megtámadások ellen 4 kilóm, hosszú, hatalmas gáttöltés által bizto
sítottak. Cherbourg a Csatorna védelmére épített és jól megerősített
nagy hadi kikötő. Carentan kis tengeri város, élénk kereskedése van
Angliával.
Orne megye gyéren van népesítve, lakosai földmívelésen és
állattenyésztésen kivűl különböző iparágakkal foglalkoznak. Nagy
városok nincsenek benne, főhelye Alençon, (17,000 lak.) régi város,
híresek az ottani lóvásárok.
Calvados megyében a föld többnyire termékeny, szántóföldek,
rétek és erdők váltakoznak, a lakosok sok élelmi czikket termesz
tenek Paris és London számára, különösen a vaj és sajt keresett
czikkek. Többféle iparágak is virágoznak s a tengeri forgalom sem
jelentéktelen. Vire a hasonnevű völgyben fekvő kellemes kis város ;
Falaise az Orne völgyében fekszik, régi várában Hódító Vilmos
született ; Caen (43,800 lak.) a megye főhelye, sok jeles műemlékkel,
gazdag gyűjteményekkel és nevezetes tanintézetekkel. Bayeux régi
iparos város; Isigny és környéke sok vajat küld Londonba,
Parisba; Lisieux (13,000 lak.) a megye egyik iparosabb és népe
sebb városa ; Honfleur (10,000 lak.) a Szajna öblének déli oldalán,
a megye legélénkebb tengeri városa, hajdan sokkal virágzóbb volt,
midőn hajói a világtengereken túli országokat látogatták ; akkor az
öböl éjszaki oldalán levő szerencsésebb versenytársa, Le Havre még
nem létezett. Közelében fekszik Trouville, mely úgyszólván csak
szállókból, nyaralókból, palotákból, és mulatóhelyekből áll, mert az
most az ország legdivatosabb tengeri fürdőhelye.
IX.
A Szajna medenczéje, Morván, Auxois, Champagne, Ile de France, FelaőNormandia.

A Szajna medenczéje nagyobbára az egykori nagy tenger
öblöt foglalja el, melynek hajdani partjait keleten a félkörben
emelkedő mészkő-magaslatok jelölik meg ; ezek egyfelől az Ardennek
palás fönsíkjaira, másfelől a Morvan-nak nevezett gránit tömzsökre
támaszkodnak. Nyugaton szintén mészkő-rétegek határolják a me-

denczét, mely D. felé a Loire-on túlig a központi fönsík aljáig terjed.
E vidéken találkoznak a Szajna, Marne, Oise, valamint a természe
tes közlekedési vonalok Belgiomból, Németországból, a Földközi
tenger s az Atlanti óczeán mellékeiről ; azért az döntő befolyást
gyakorolt az egész országra, a Szajna lett az ország fő lüktető ere
s a medencze közepe táján fekvő Paris az ország szíve.
A Morván, azaz Fekete erdő a központi felföld legéjszakkeletibb előfoka, melyet a Loire és Allier völgyei, meg az a mélyedés,
melyben a Központi csatorna a Loire és Rhône között épült, Ny. és
D. felől teljesen elszigetelnek. Seholsem éri el az 1000 métert, mind
azonáltal magasabb kúpjain és gerinczein gyakran boronganak a
felsők és bőven áztatják a földet ; jókora erdőiből még most is sok fát
szállítanak Parisba, tisztásai és völgyei pedig mindenütt dús aratást
adnak. E. és ENy. felé a Morvanhoz büszke várakkal és helységek
kel megrakott festői magaslatok csatlakoznak, de azután letarolt és
nagyon egyhangú földhátak következnek. EK. felé magasabb és
változatosabb hegyek vannak, t. i. az úgynevezett Côte d'Or, a Langres-i fönsílc és Faucilles, melyek a vízválasztót képezik és a Vogézekig terjednek. A zon fönsík D. felé meredek párkánynyal szakad
meg, s a déli lejtőkön díszlenek a szőlőhegyek, melyek miatt Côte
d'Or-nak, azaz Aranypartnak nevezik. Burgundia ezen részében
kies völgyek, erdős lejtőkkel és festői sziklatetőkkel váltakoznak, de
más helyen egyhangú száraz földhátak vannak, melyek a vizet úgy
áteresztik, mint a rosta.
A Szajna a Côte d'Or éjszaki oldalán a mészköves fönsík
egyik redőjében ered, de leghosszabb forráspatakai a Morvanról
folynak le, ezek közt legnagyobbak a Yonne és Armençon. A Mor
ván gránitja nem ereszti át a vizet, az említett két folyó tehát eső
zéskor nagyon megdagad; a Yonne vízjárásának szabályozása
végett egy nagy víztartót készítettek, mely 22 millió köbméter vizet
képes befogadni s egyszersmind halastóul szogál (Lac des Settons).
A Yonne egészben véve E-nak tart, az Armençon-nal egyesülvén,
Ny-ra kanyarodik, Sens városnál a szép völgyben folyó Vanne
folyócskát veszi föl. E folyócska forrásainak vizét hegyen-völgyön
keresztül Parisba vezették.
A Morván folyóitól K-re a Szajna, Aube és adózóik egymással
egyközű íveket írnak le, hasadékos mészköves talajon folyván, mely a
vizet hol elnyeli, hol ismét a felszínre bocsátja. Azért a folyók felső
szakaszainak medre majd megtelik vízzel, majd egészen száraz. Azon
a helyen, melyen Paris városa a Szajna forrásának megjelölésére

képszobrot állíttatott, t. i. St. Germain-la-Feuille völgyében, gyak
ran egy csepp víz sincsen, s a folyó tulajdonképen csak 20 kilométer
rel odább E-ra keletkezik a medrének nyugati oldalán fakadó forrá
sokból. Châtillon-ban, 30 kilométerrel lejebb, egy más bő forrás táp
lálja aSzajnát,ez onnan ENy-ra, majd Ny-ra kanyarodván több kisebb
folyókon kivűl az Aube-bal egyesül, mely Champagne krétaképletű
ialaján fut végig. Montereau-nál a Tonne, alább a Loing ömlik a
Szajnába, mindkettő D. felől. Legnagyobb mellékvize a Marne, mely
épen Paris előtt ömlik beléje. A Marne a Langres-i fönsíkon ered,
elsőben E-nak tart, azután Ny-ra fordul s nagy ívet képez. Folyása
jóval hosszabb, mint a Szajnáé, de medenczéje az országnak azt
a vidékét foglalja el, mely aránylag legkevesebb esőben részesül.
Champagne ugyan több esőt kap, de krétaképletű talaja elnyeli a
vizet, s azért nagy része kopár, poros puszta. Marne csendesen
hömpölyög, nagy kanyargásokkal közeledik Parishoz ; kies völgyé
nek két oldalán nyaralók és különböző mulatóhelyek a főváros
közelségét mutatják. Egyik mellékvize, az Ourcq, hajózható csator
nában egyenest Parisba vezettetett. A Marne utolsó kanyarulata
majdnem teljes kört képez ; torkolatán alul a Szajna Paris városon
át ENy-nak tart, tágas ív alakjában ; a város nyugati szélén DNy-ra
fordul s azután két nagy horogszerű és több kisebb kanyarulatot
tesz; második nagy kanyarulatának éjszaknyugati hajlatánál az Oise
ömlik beléje, mely Belgiomban eredvén, EK-ről DNy-ra foly ; medre
majdnem egész hosszában csatornázva van ; ugyancsak csatornák
az Oise-t és fő mellékvizét: az Aisne-t a Marne, Maas, Scheide és
Somme folyókkal kapcsolják össze.
A Szajna és mellékvizei tehát Paris vidékéről legyező alakjá
ban terjednek szét és nagy félkört hálóznak be. A z Oise torkolatán
alul a Szajna ENy-ra kanyarodik tovább, jelentős mellékvizet nem
vesz föl többé, de helyenként bő földalatti források táplálják ; Rouen
vidékén megint oly nagy kanyarulatokat tesz, mint Parisnál, végre
•Caudebec és Quilléboeuf városoknál torkolati öble kezdődik, mely
Ny-ra van irányozva. A tenger dagálya a folyót Rouenon túlig
duzzasztja fel, s legalsó szakaszában a dagályhullámok rendkívül
magas rohamokban tódulnak fölfelé (mascaret).
A Szajna vízjárása éltalán véve egyenletesebb, mint a Loire-é
s az ország más folyóié; 1876-ban rendkívül magas áradása volt,
kiöntései nagy kárt tettek Parisban s az alsó szakasza két oldalán,
akkor a párisi hidak alatt másodperczenkint 1650 köbméter víz
folyt le medrében, ez ötvenszer több, mint legkisebb vízállásakor.
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Medre kivált az alsó szakaszban mindenütt szabályozva és töltések
kel van szegélyezve. Torkolati öblében zátonyok nehezítik a hajózást.
A z alsó Szajnától E-ra völgyektől szeldelt, hullámos föltérség
van, melynek altalaja krétaképletekből áll ; nyugati lejtőségét, mely
a tenger felé ereszkedik, egyközű völgyek barázdálják, azon vidék
legjelentősebb folyóvize a Somme. A partszél Le-Havre-tól Dieppeig
szabályos domború görbét képez, ezt Dieppe-től Boulogne-ig s
Gris-Nez hegyfokig homorú görbe váltja fel. Mindkét görbület csak
apró bevágódásokat mutat, a Somme torkolati öblén kivűl, s a part
vonal majdnem mindenütt meredek partfal (falaises). A tenger hul
lámai a krétaképletű rétegeket alámossák, a legördülő kavicsot a.
parti áramlás elszállítja, onnan van, hogy ott a tenger lassú foglalá
sokat tesz a szárazföld rovására.
A Szajna medenczéje közigazgatási tekintetben a következő
tíz megyére van osztva ; Tonne, Aube, Haut-Marne, Marne, Seineet Marne, Seine, Seine et Oise, Aisne, Oise, Eure és Seine infé
rieure département-okra. Ezekből Szajna, Szajna és Oise, Szajna és
Marne s Oise meg Aisne megyék az »Isle de France« (Insula
Franciáé) tartományt foglalják magokban ; eredetileg azon nevezet,
alatt csak a Szajna, Aisne és Oise által majdnem szigetszerűen,
befogott vidéket értették.
Yonne megyében sok bort termesztenek, leghíresebb a Chablis
és Joigny környékein termesztett bor. Főhelye Auxerré (16,000
lak.) Yonne bal partján egy magaslat oldalán épült. Az Armençon
völgyében Tonnerre a legnevezetesebb helység. Auxerre és Ton
nerre között Chablis fekszik, Joigny pedig Auxerre-től E-ra esik;
még odább E-ra van Sens (12,000 lak.) régi város, székesegyháza
az ország egyik legnevezetesebb műemléke.
Aube megye a szegényebb és gyéren népesített megyék közé
tartozik, csak egy jelentős városa van, t. i. Troyes' (47,000 lak.),.
Champagne tartomány régi fővárosa, számos szép épületekkel, neve
zetes ipari és forgalmi központ.
FélsÖ-Marne megye (département de la Haute-Marne) szintén
gyéren van népesítve; legnépesebb városai: Saint-Dizier (12,000
lak.) Langres (9700 lak.) és Chaumont-en-Bassigny (8600 lak.) az.
utóbbi a megye főhelye.
Marne megye Champagne tartomány egy részét foglalja ma
gában, s különösen a pezsgő borról híres, melyet ott nagy pinczékben készítenek. Évenkint több mint 22 millió palaczkot állítanak
elő, s annak vagy öt-hatod részét külföldre szállítják, az eladott.

pezsgő pénzértéke 60 millió frank. A megye főhelye Châlons-surMarne (17,000 lak.), nevezetes forgalmi központ, a várostól É-ra
eső mezőségen volt állítólag a nagy csata, melyben Attila megvere
tett. Ugyancsak ott volt a francziáknak nagy tábora 1870-ben..
D. felé esik Vitry-le-François, melynél a Marne-Rajna csatorna k e z 
dődik. Épêrnay (13,000 lak.) és Rheims (98,000 lak.) sokkal jelentősebb városok, a pezsgőbor készítésének és kereskedésének köz
pontjai; amaz igen csinos város, sok díszes palota ékesíti; emez
pedig nemcsak borkereskedéséről híres, hanem sok történelmi emlék,
is fűződik nevéhez ; ott keresztelkedett meg a frankok első királya
Lajos (Klodvig) s utóbb ott koronáztattak meg a rheimsi érsekek
től a franczia királyok. A székesegyház, melyet 1212-ben kezdtek,
építeni, a csúcsíves építészetnek egyik legszebb példánya ; homlok
zatának díszítményei valódi remekművek.
Marne-et-Seine megyében a lakosok leginkább földmívelésseL
foglalkoznak, jóllehet sokan a kőbányákban is dolgoznak. A megye
leghíresebb városa Fontainebleau (12,000 lak.), Paristól D-re, a.
Szajnatói Ny-ra esik, nevezetességei : szép nagy erdő, gyönyörű
park, halas tóval, melyben sok ponty van, régi nagy kir. várkastély,,
az erdőben nevezetes sziklacsoportok, talán az egykori jegesek
hordalékai." Melun (11,800 lak.) a megye főhelye a Szajna jobb.
partján magaslaton fekszik; Nemours Fontainebleau-tól D-re esik,,
kis városka. Meaux (12,800 lak.) a Marne mellett Paristól K É K - r e
fekszik ; attól DK-re Coulomiers városka környékén sok sajtot ( f r o 
mage de Brie) és papirt készítenek.
Seine, azaz Szajna megye csak Parist és legközelebbi környé
két foglalja magában, 12-szer-13-szor kisebb, de százszorta népesebb,
mint az ország más megyéi. A Szajna a Marne torkolatán alul E.
felé forduló szép ívet képez, azután sokkal nagyobb kanyarulatot
tesz E K . felé, St. Denis felől Argenteuil felé fordulván. A z ívszerűr
kanyar közepe táján három kis sziget van ; a nagyobbikon volt
»Lutetia Parisiorum«, gall helység, melyet Julius Caesar elham
vasztott, de újra fölépíttetett. A római császárok idejében a folyó
déli bal partján külváros keletkezett, melybén egy római legia
állomásozott. Julianus ott egy palotát építtetett, melynek némi.
maradványai még most is láthatók. A középkor első felében a város
a folyó jobb oldalára is átterjedt, s már akkor is megkülönböztetek,
a »Cité«-t a szigeten, a »Ville«-t a jobb s az » Université «-t a bal.
parton. Fülöp Ágost a X I I . században bástyafalakkal vétette
körűi a várost, azokat X I V . Lajos idejében lerombolák és fákkal

beültetett széles utczákká változtaták (ezek a belső » boulevard «-ok).
Ezeken túl számos külváros (faubourg) keletkezett, melyek azután
a várossal egyesíttettek. Lajos Fülöp alatt 1841 óta új sánczokkal
és bástyafalakkal öveztetett a város, melyek 36 kilóm, hosszú körű
letet képeznek. Ettől 2 — 6 kilóm, távolságban köröskörűi 16 várdát
építettek, melyek 55 kilóm, hosszú körűletet fognak be ; köztük leg
hatalmasabb a Mont-St.-Valerien, a Boulogne-i erdőn túl Ny-ra.
Az 1871-diki események megmutatták, hogy mindezek az erősítések
nem elegendők a város oltalmára, azért legújabban még nagyobb
várövet építettek, melynek 17 várdája 122 kilóm, kerületet fog be,
s nemcsak egész Szajna megyét foglalja magában hanem Szajna
és Oise megyére is kiterjed, Versailles és St. Germain városokat is
befogván, az így megerősített terűlet 915 • kilóm.
III. Napoleon alatt nagy rombolásokat és építkezéseket haj
tottak végre, melyek a régi Parist egészen átalakíták. A görbe és
szűk utczák eltűntek, helyöket nagy és széles új boulevard-ok foglal
ták el, ott, a hol ezek egymást szegik, nagy katonai laktanyák vannak.
A bástyafalakkal ós árkokkal körülvett Paris alakja tojásdad,
nagyobb része a Szajna jobb oldalán terjed el ; a folyó partjainak
lapálya felől a terűlet mindkét oldalon, de kivált az éjszakin, lassan
emelkedik, s ott a Montmartre a legnagyobb magaslat, tenger
feletti magassága 128 m., viszonylagos magassága a Szajna fölött
108 m. A város legnagyobb része csak 2 5 — 3 0 m. magasságban
fekszik. Hogy Paris, a Szajna medenczéjének középpontjában fekvő
város, az ország fővárosává s Európa egyik legnagyobb és legfénye
sebb városává lett, arra sokféle természeti tényezők közreműköd
tek. *) A két jelentős folyó egyesüléséhez közel vannak a szigetkék,
melyek a főfolyón való átkelést megkönnyítették, mikor az emberek
széles folyókat még nem tudtak áthidalni. A szigeteken telepedtek
le halászok és hajósok, mert ott nagyobb oltalmat- találtak. A Mont
martre tetején Őrhelyet állíttattak, a honnan az ellenség közeledését
mind a folyón, mind a szárazon megfigyelhették. A keleti oldalon a
Marne, a nyugatin a Szajna kanyargásai a vizén való közeledést
meglassították, a szárazon való előnyomúlást pedig megnehezítet
ték. De még kedvezőbb körülmény az, hogy Paris épen az ország
nak két fő történelmi útvonalának egybeszögellésénél fekszik, a
keletinek, mely a Földközi tenger felől a Rhône és Saône völgyein
fölfelé vonul, s a nyugatinak, mely Spanyolország határai felől a
*) L. Kohl többször idézett munkáját.

Loire Tölgyén és Poitou küszöbén át éri el a Szajna völgyét.
Ugyancsak ezen a helyen hajlanak össze a természetes útvonalok,
melyeket a Szajna és mellékvizei nagy félkörben D-re, K-re és E-ra
nyitnak. S miután a Szajna összes jelentős mellékvizeit medrében
egyesítette, Ny-ra az Oczeán felé is nyit kényelmes utat. A Szajna
medenczéjét D., K. és E. felől, a Morvantól az Ardennekig övező
hegypárkány egyszersmind természetes védelmi öv. A kedvező ter
mészeti tényezőkhöz hozzájárultak a történelmi és állami tényezők.
A környék s a távolabbi vidékek bőven szolgáltatták az élelmi sze
reket, s a többi nyers anyagokat és készítményeket, melyeket a
nagy város szükségei. Kitűnő építő-anyagok is kínálkoznak a város
határában és legközelebbi környékén.
Paris tehát már a X I I I . században nagy és népes város volt,
a X V I I I . század első éveiben népessége már meghaladta a fél
milliót ; utóbb csak lassan növekedett, sőt a nagy forradalom alatt
csökkent. A z első megbízható népszámlálás 1817-ben volt, ekkor
Parisnak 714,000, Londonnak már másfél millió lakosa volt. Azóta
mindkét városnak népessége folyvást növekedett, de Londoné
nagyobb mértékben, mint Parisé ; 1881-ben amannak népessége
3.800,000, emezé 2.270,000 lélekre rúgott; 1886. máj. 1-én Paris
lakosainak száma 2.344,550 volt.
Parisnak az állami és társadalmi központosítás következtében :
sokkal nagyobb jelentősége van Erancziaországra, mint Londonnak
Nagybritanniára nézve; az a franczia szellem leghívebb kifejezése,,
a franczia nemzet egész állami és társadalmi életének tűzhelye;
onnan indultak ki a nagy forradalmak, melyek az országot átalakí
tották s melyeknek hullámai a szomszédos országokra is átterjed
tek. Sokáig ő volt a világítótorony, melyből a civilisatió és művelt
ség, a tudományok és művészetek sugarai szétterjedtek, s a divatot
és jó ízlést, úgyszólván az egész világra nézve, most is ő szabályozza.
Nagy vonzást gyakorol folyvást nemcsak a francziákra, hanem az
idegenekre is : százezerekre rúg a külföldiek száma, a kik az év
legnagyobb részét falai között töltik.
Kétségkívül Paris a világ egyik legszebb és legkellemesebb
városa, benne rend és tisztaság uralkodik. Utczáiban könnyű a köz
lekedés; kivált a fákkal beültetett boulevard-ok és » avenue «-k szé
lesek s többnyire egyenes vagy ívszerű vonalokban húzódnak el.
A Szajna a város területén valami 21 helyen van áthidalva, két híd
a körpályára esik ; a két városrész tehát mindenütt közlekedhetik
egymással. A házakkal beépített területeket kisebb-nagyobb közte-
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rek, kertek és parkok szakítják meg, majdnem minden templom
előtt bokrokkal és fákkal beültetett kis kertecske van. A vízvezeté
kek elegendő s többnyire egészséges iható vizet szolgáltatnak, ) a
szennyes vizek, hulladékok és ürülékek eltávolítására pedig nagy
szerű csatorna-hálózat szolgál.
l

A legszebb magánházakat a boulevard-okon találjuk, ott van
nak a legfényesebb kávéházak, étkezőteremek és árusboltok is. De
a város fődíszét a többnyire nagyszerű középületek teszik, melyek
különböző időszakokban épültek. Számosak a szentegyházak, köz
tük némelyek az építészet remekmüvei. A színházak nagyobbára az
utezasorban épültek és külsőleg alig különböznek a magán lakóhá
zaktól. Igen nagy a vendéglők és szállók száma, némelyek nagyon
fényesen vannak berendezve. A sok palota és más középület közül "
csak néhányat sorolunk fel. A legrégibb építményeket a város
középpontjában, a » Cité «-ben találjuk. A nagyobbik szigeten a leg
díszesebb szentegyház, »Notredame«, büszkélkedik, mely a X I I . és
X I I I . században épült s a csúcsíves építészet remeke ; mellette áll
a »Hotel de Dieu«, Paris legnagyobb kórháza, továbbá* a nagy
fénynyel helyreállított igazságügyi palota. A szigettel átellenben, a
folyó jobb oldalán, a városháza áll, ezt 1871-ben a communisták
felgyújtották és elpusztították, de azután még fényesebben fölépí
tek. A városházától Ny-ra a »Louvre«-nak nevezett nagy palota
van, mely renaissance-modorban épült: termeiben igen gazdag
kép- és szobortár, egyiptomi és assiriai stb. régiségek őriztetnek.
Hozzája csatlakozott Ny. felől a Tuüeriáh palotája nagy kefttel és
sétahelylyel a Szajna partján ; ezt a palotát a communisták 1871-ben
szintén felgyújtották. A Tuileriák kertjén túl Ny. felé a »Place de
Concorde« következik, Paris legszebb és legélénkebb köztere, szökő
kutak s Luxorból (Egyiptomból) oda -szállított obeliszk ékesítik;
éjszaki oldalán a tengerészeti minisztérium, ettől K-re pedig a
-pénzügyi minisztérium palotája van. Az említett közterén túl a
szép mulató kert kezdődik, melynek neve »Avenue des ChampsElisees« ; éjszaki oldalán a »Palais des Elisees« fekszik, melyben
a köztársaság elnöke lakik, déli szélén az »iparpalota« van. Odább
Ny-ra a Szajna felé lejtősödő magaslaton a furcsa épület fekszik,
") A vízvezetékek és kutak naponkint 462,000 köbméter vizet szolgáltat
ónak ; nevezetesen az Ourcq folyó 105,000, a Marne 123,000, a Szajna 88,Q0O, a
.két artézi kút (Grenelle-ben és Passy-ban) 6000, különböző források 13,000,
a Dhuis és Vanne folyók 127,000 köbméter vizet adnak. — A Dhuis-csatorna
f o s s z a 130, a Vanne-é 175 kilóm.

melyet »Troeadero«-nak neveznek. A z Avenue des Champs-Elisées
szép fasora egyenest Ny-ra arra a köztérre visz, melyen a város
egyik legmagasabb pontján épült s azért messzire látható diadalkapú áll, ezt » A r e de l'Etoile«-nak nevezik, mivel onnan az utczák
csillagszerűen ágaznak szét. Onnan csakhamar a Boulognai erdőbe
jutunk. — A Louvre-tól E-ra a » Palis Royal« esik, melynek nagy
udvara szép fasoros sétahely, köröskörűi földszint árúsboltok, az
•emeleteken különböző étkező teremek vannak. Odább Ny-ra a saját
ságos oszloppal ékesített »Place de Vendôme « van; erről a » Rue
de la Paix« E-ra a »Boulevard des Capucines «-ra vezet, s ebből az
új Operaházhoz jutunk, mely csakugyan ritkítja párját. Ettől
DNy-ra esik a Sz. Magdolna temploma, mely görög modorban
-épült. Még sok más középület van a Szajna jobb oldalán, a város
rész egyik legszebb utczája a »Boulevard de Sebastopol«, ez a
Szajna partjáról E-ra visz, közelében van azon kolostor, melyben az
iparmúzeum gazdag gyűjteményei őriztetnek (Conservatoire des arts
et métiers) ; K. felé esik az a köztér, melyen a forradalomban lerom
bolt állami börtön, a »Bastille« állt; egy magas oszlop ékesíti.
A Szajna bal oldalán, nem messze a szigetektől, a növénykert
(Jardin des Plantes) terjed el, szomszédjában Ny. felé a borcsarnok (Halle aux vins) van ; odább Ny-ra szintén a Szajna partján, a
Louvre-val átellenben az a jelentéktelen épület áll, mely az »Insti
tut «-nak székhelye. A »Place de Concorde«-dal átellenben a törvény
hozó testület (Corps législatif) s mellette a külügyi minisztérium
palotája van; ettől DK-re a hadügyi minisztérium palotája
esik, ennek nyugati oldalán pedig az aggvitézek palotája és
kertje van (Palais des Invalides) ; közelében a nagy kupolájával
•feltűnő Pantheon esik, melyben I. Napoleon hamvai vannak elhe
lyezve. Odább Ny-ra a Mars mezeje következik, melyen több ízben
nemzetközi kiállítások voltak;
az 1889-diki kiállítás szá
mára is ott épültek a különböző csarnokok s a 300 m. magas
furcsa építmény, az » Eiffel-tor ony«. A »Boulevard de Sebastopol«
-a,, Szajna bal oldalára is átterjed, a Luxembourg-nak nevezett
palota és kert mellett visz el. Ugyancsak a város déli részében az
egyetem különböző épületei vannak, valamint azon építmény, mely
íi Julian-féle palota helyén áll, a »Hotel de Cluny«, ebben nagyon
becses régiségek őriztetnek.
A köztemetők közül a »Cimetiere du Montmartre« a város
éjszaki, a »Cimetiere du Père Lachaise« a keleti, a »Cimetiere du
Mónt Parnasse « a déli oldalán van. Az utóbbitól K-re esik a csil-

lagvizsgáló intézet (Observatoire). A »Place d'Enfer«-ről a kata
kombákba lehet menni, melyek a város alatt terjednek el. A város^
déli részében több nagy kórház is van, kisebb-nagyobb kertekkel.
Paris tehát nem szűkölködik kertekben és sétahelyekben, hol
különösen a gyermekek is mulathatnak. Azonkivűl három nagy
sétahely van, köztük legkisebb a »Square des Buttes Chaumont« a
város éjszakkeleti szélén ; legnagyobb a »Bois de Boulogne« (boulognei erdő) a nyugati oldalon, a Szajna nagy kanyarulata két ága
között ; ott van a lófuttatási tér és csónakázási hely is (Hippodrome
de Longchamp és Naumachie). Ez az előkelő világ fő mulató helye.
Növény- és állatkert is van ott, a hol sokféle növények és állatok
meghonosítására tesznek kísérletet. A város keleti oldalán a »Bois
de Yincennes« terjed el. Igen csinosak a »parc Monceaux« és a
»parc Montsouris« is, az utóbbiban van a meteorológiai intézet.
Ezeken kivűl a párisiak a környék, St. Cloud, Versailles, St. Ger
main, Montmorency, Ermenonville, Chantilly, Compiègne és Fontainebleau erdőiben is kereshetnek tiszta levegőt és üdülést.
A tudomány és művészetek tárgyainak gyűjteményei rendkí
vül gazdagok. A természetrajzi tárgyak a » Jardin des Plantes«
múzeumában vannak összehalmozva, ezenkívül a tudományos társa
ságoknak s a fő tanintézeteknek is vannak gazdag gyűjteményeik.
A » Conservatoire des arts et métiers «, mely egy eltörölt kolostor
ban van elhelyezve, a régi és új szerszámok, eszközök és gépek
gyűjteményét foglalja magában. A csillagvizsgáló intézetben (Ob
servatoire) a csillagászati és mennyiségtani műszerek gyűjteményét
találjuk. A Louvre és Luxembourg műgyűjteményeit már megem
lítettük, valamint a »Hotel de Cluny«-ben felhalmazott gyiűjteményeket. A nemzeti könyvtár több mint 2.200,000 kötet könyvet,.
80,000 kéziratot, 120,000 érmet stb. foglal magában. Ezen kivűl
sok más nagy könyvtár is van.
À tudományos intézetek közt az első helyet az »Institut« fog
lalja el, mely öt akadémiára szakad : a franczia akadémiára, a fel
iratok és szépirodalom, a természettudományok, a szépművészetek
s a társadalmi és állami tudományok akadémiáira. Azonkivűl van
az orvosi akadémia. Fő tanintézetek : a tudományegyetem, a mű
egyetem, az »Ecole des ponts et chaussées* (mérnöki iskola), az
»Ecole des mines « (bányászati iskola), a szépmûvészetek s az
orvosi tudományok iskolái. Nyilvános előadásokat a »College de
France«-ban, a »Sorbonne«-ban s másutt is tartanak. A tudo
mányos egyesületek és társulatok közül említhetők : az orvosok és.

sebészek társasága, a geológiai, geographiai, anthropologiai, sta
tisztikai társaságok stb.
Paris az ipar és kereskedelem tekintetében is az első helyet
foglalja el. Magában a városban és környékén nagy gyárak vannak,
melyekben mindenféle tárgyakat készítenek, nevezetesen gépeket,
vas- és rézöntvényeket, czukrot, gyertyát, gyapjúszöveteket stb. De
sokkal számosabbak a kisebb műhelyek, melyekben azokat a művé
szeti és műipari tárgyakat készítik, melyekre nézve Paris az egész
Földön az első helyet foglalja el. Ide tartoznak az ötvösség és
aranymívesség készítményei, az ékszerek, a bronzárúk, a műszerek,
hangszerek, fényűzési fegyverek, órák, mérlegek, általában a divat
árúk s mindazok a tárgyak, melyeknek készítése nemcsak kézi
ügyességet, hanem művészeti felfogást és jó ízlést is igényel.
Jóllehet Paris határát s az egész Szajna-megyét nagyobbára
házak, műhelyek, gyárak, várak, parkok és mulatóligetek foglalják
el s a kertészkedésre meg földmívelésre aránylag csak nagyon kis
terűlet marad, s a-telkek ára felette nagy ; mégis az apró telkeken
a virágok, gyümölcsök, főzelékek, zöldségek s más élelmi szerek
bámulatos mennyiségét tudják termeszteni. Egy-egy telken évenkint
öt, sőt hat és több termést is tudnak előállítani. Suresnes mellett
szőlőhegyek is vannak. De a nagy város élelmezéséhez és minden
féle szükségleteinek fedezéséhez a távolabbi megyék, a szomszéd
országok s a tengereken túli vidékek is hozzájárulnak. A szállítást
és közlekedést a folyók és csatornák, a tengerek és vasutak moz
dítják elő. Nyolcz pályaudvar van a városban, három a Szajna bal,
öt a jobb oldalán, onnan minden irányban terjednek szét a vasutak ;
egy körpálya az egész várost futja körűi. Paris tehát mind az átme
neti kereskedésre, mind a bel- és külforgalomra nézve messze túl
szárnyalja az ország többi városait, még a tengeri és vizi forga
lomra nézve is mindjárt Marseille és Havre után következik.
t

Paris közvetlen szomszédságában számos helység van, melyek
annak kül- és elővárosai, csak a kerítés választja el. Ilyenek:
Charenton-le-Pont, St.-Mandé, Vincennes, Montreuü, Bosny, Noisy
a város keleti oldalán ; Auberviüiers, St.-Ouen, Clichy, Asnières
az éjszaki oldalon ; St.-Denis- (48,000 lak.) kissé távolabb esik, ez
élénk iparos város, apátsági egyházában több franczia király és
királyné síremlékei láthatók. Colombes-han. számos villa van. Courbevoie, Nanterre, Puteaux, Suresnes, St.-Cloud, Boulogne Paristól
Ny-ra esnek : Issy, Vanves, Montrouge, Oentilly, Ivry, Vitry, VilUUNFALYY :
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lejaif, Arciieil, Bagneux, Châtillon, Clamart, Mendon,
aux-Boses és Sceaux a déli oldalon vannak.

Fontenay-

A megye, melyet a Szajnáról és Oise-ról neveztek el, Paris és
környéke körűi terjed el. Várkastélyokban és történelmi helyekben
bővelkedik. Főhelye Versailles (50,000 lak.); X I V . Lajos tette
nevezetessé, midőn ott egy roppant nagy palotát építtetett, melyhez
nagy park számos kéjlakokkal csatlakozik. Most a versailles-i palo
tában nagy képtár van ; a parkot és vízműveit sűrűn látogatják.
A város az újabb időben mindinkább növekedett, mintegy Paris
legfényesebb külvárosa. Sèvres s a már említett St.-Cloud még
közelebb esnek a fővároshoz, amaz porczellángyáráról nevezetes,
emebben csinos kastély és park van. St.-Germain-en-Laye
(23,000
lak.) régi várában gazdag történelmi múzeum van, nagy erdeje a
várostól E-ra terjed el a Szajna kanyarulatának két ága között.
Poissy városka gyakran említtetik a történelemben.
Aisne megye Paristól EK-re esik s Belgiom határáig terjed ;
az iparos megyék közé tartozik, különösen az üveggyártás és szövő
ipar virágzik benne. Fővárosa Laon (11,500 lak.), sajátságos alakú
magaslaton fekszik, meg van erősítve ; oda Ny-ra esik St.-Góbain,
kis helység az üveggyártás központja. DNy-ra az Aisne mellett
Soissons (11,000 lak.), a régi Noviodunum fekszik, szép kertekkel.
Château-Thierny régi várral a Marne mellett fekszik. St.-Quentin
(47,400 lak.) a megye legnépesebb és legiparosabb városa, a Somme
és hajózható csatorna mellett fekszik. Guise szintén nagyon iparos
kis város.
Oise megyeben a fönsíkokat szántóföldek, a völgyeket rétek és
kertek foglalják el, imitt-amott szép erdők is vannak még ; a lako
sok iparral is foglalkoznak, számosak a fonó- és szövőgyárak, a
répaczukor-gyárak, a vas- és síngyárak, a porczellán- és kőedény
gyárak. Nagy városok ugyan nincsenek benne; főhely Beauvais
(16,000 lak.), iparos város, híres az állami kárpit- és szőnyeggyár.
Compïègne (13,000 lak.) gyakran említtetik a történelemben, a
fejedelmek gyakran ott székeltek, a várostól K-re és D-re elterjedő,
14,500 hektárnyi erdő kedvelt vadászhelyök volt ; most a kir. palo
tában a Kambodzsából való művészeti tárgyak őriztetnek (Khmer
múzeum).
Eure megye leginkább földmíveléssel és állattenyésztéssel
foglalkozik, de vannak benne különböző fém-, czukor- és szövőgyá
rak is. Évreux (14,000 lak.) a megye főhelye; Louviers-ben (12,000
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lak.), különösen sok posztót készítenek ott; Bernay lóvásárairól
híres, ott kaphatók a legszebb normandiai lovak.
Alsó-Szajna megye az ország egyik legiparosabb és legnépe
sebb megyéje. A z eise város a Szajna mentében Elbeuf (24,000 lak.)
nagy szövő- és festő-gyárakkal ; Oissel városkában már pamutgyá
rak vannak, s alább jobbra és balra azok a helységek következnek,
.melyek mintegy Rouen-nak külvárosai, s melyekben egyik műhely
és gyár a másikat váltja fel. Rouen (107,200 lak., hajdan Rotoma•gus) Normandia fővárosa, az ország egyik legiparosabb központja
.a Szajna jobb partján fekszik, keskeny völgyben. A várost különö
sen szép középületek ékesítik, melyek többnyire csúcsíves stílben
vannak építve. Egyházai közül különösen kitűnnek a székesegyház,
melyben sok jeles síremlék van, egyik tornya 150 m. magas ; továbbá
»Saint-Ouen« temploma, mely egy kertben áll; és »Saint-Maclou«
temploma. Az igazságügyi palota a X V . század végén szintén csúcs
íves stílben épült, igen szép termek vannak benne. A z említett és
más középületeken kivűl nevezetesek a gazdag gyűjtemények; a
városházán nagy könyv- és képtár van ; a különböző társulatoknak
•és felső tanintézeteknek is vannak gazdag múzeumai és könyvtárai.
A z iparágak közül Rouen-ban különösen a pamutipar virágzik,
a városban és a szomszédos helységekben vagy l / millió orsó
működik a pamut fonásával. Kivált a durvább és tartós pamut
szöveteket, melyeknek Algériában és déli Amerikában van nagy
.kelendőségök, készítik Rouen-ban. Tengeri kereskedése is élénk, a
•dagály hulláma a város hidjai-ig hat fölfelé s újabb időben a Szajna
medrében való zátonyokat kikotorták, úgy, hogy most az 5 métert
^siilyedő hajók is felmehetnek Rouen-ig.
1

2

Rouen városon túl a Szajna még több kanyarulatot tesz,
partjai többnyire magasak ; az utolsó kanyarulat éjszaki oldalán
Caudébec, ettől E-ra Yvetot fekszik. Élénkebb város Bolbec, melyet
számos kert és nyaraló környez. Harfleur most jelentéktelen, a
kereskedés meg hajózás Le-Havre-han központosul. Ez aránylag új
város,.most 112,100.lakost számlál s az ország második tengeri vá
rosa, mely mindjárt Marseille után következik ; nagy forgalma van
különösen Angliával, de hajói az óczeánon túli országokat is láto
gatják, mind a nyers termények, mind az ipari készítmények szállí
tását eszközlik. .Terjedelmes kikötői, rakodópartjai és hajómedenczéi
vannak, az utóbbiak apálykor részben szárazak. A város mindin..kább terjeszkedik Ny. és É. felé, a szomszédos helységeket magába
.olvasztva. Lakosai nemcsak kereskedéssel és hajózással, hanem
24*

iparral is foglalkoznak, a hajóépítő műhelyeken kivűl jelentős gép
e s más gyárak vannak ott. Tengeri fürdőit is sokan látogatják.
Havre-tól E-ra a tengerpart mentén több apró helység van, de na
gyobb jelentősége csak Fecamp-nak van. Azután ismét csak apró*
helységek következnek, melyeket leginkább csak a tengeri fürdőzők
látogatnak. Köztük Étretat tűnik ki. Odább ÉNy-ra Dieppe (22,000lak.) fekszik ; ez a középkor végén nagyon gazdag és virágzó város,
volt, hajósai nagy fölfedezési utakat tettek Afrika partjai mentén,
de utóbb hanyatlásnak indult és csak az újabb időben vett új len
dületet ; Parishoz legközelebb fekvő tengeri város*
X.
Francziaország éjszaknyugati és éjszakkeleti vidékei, Picardie, Artois, Flandria.
Lotharingia, a Maas és Mosel medenczéi.

Francziaország éjszaknyugati vidéke, mely az alsó Szajnától ésaz Oise-tól E-ra és Ny-ra a La Manche csatornáig: és Éjszaki ten
gerig terjed, nagyobbára egyhangú lapály, csak Artois tartomány
ban Boulogne környékén vannak némi magaslatok. Az egész tersé
ét völgyek és csatornák barázdálják, a folyóvizek közül legnagyobba Somme, melynek völgyében Boucher de Perthes 1838-ban az elsőkovaszilánkokat lelte ; 1854-ben Saint-Acheul-ben, Amiens közelé
ben, a kavics és homokrétegekben kőbaltákat s végre 1863-ban'
Moulin-Quignon-haxi, Abbeville közelében^ emberi állkapcsot isleltek. E leletekhez fűződnek a kutatások, melyeket a történelem,
előtti időben élt emberek nyomainak kifürkészésére néhány évtized
óta minden országban tettek és tesznek. A geologok bebizonyítot-,
ták, hogy a »Pas de Calais«-nak nevezett tengerszoros, melynek
szélessége csak 31 kilóm., legnagyobb mélysége pedig 54 m., vala
mint a »La-Manche« csatorna aránylag új geológiai korszakbam
támadtak, s hogy azelőtt Anglia összefüggött Francziaorszaggal..
Az említett tengerágak két oldalán a történelmi időben is nagy
változásokat szenvedett a partvidék, a tenger néhol rombolt, másutt
épített. Egészben véve a szárazföld növekedett az ember munkája,
segítségével. Nagy parti tavak és tengeröblök voltak ott, a hol;
most jól mívelt földek és városok vannak. St.-Omer környéke 2—3:
méterrel mélyebben fekszik, mint a tenger, nagy töltéseket és sok:
csatornát építettek a terűlet biztosítására és lecsapolására, vala
mint öntözésere is. Mind aflamandok,mind a francziák, a kik azt
a vidéket népesítik, kitűnnek, serény munkásságuk és szívósságuk

által. A földet nagy szorgalommal művelik, de az iparban is sze
rénykednek. Mind a lapályos Flandriában, mind Boulogne hegyes
vidékén gazdag széntelepek vannak; Picardie tartomány pedig
éghető tőzegben bővelkedik.
Az egész vidék a Somme és a Scheide vízkörnyékéhez tarto
zik ; Somme, Pas-de-Calais és Nord département-okra oszlik.
Somme megye a rajta végig kanyarodó folyóról neveztetett el;
lakosai szorgalmas földmívelők, értelmes állattenyésztők, különösen
sok szárnyast nevelnek, sokan a gyapjú, pamut és lenfonó meg szövő
gyárakban, valamint a répaczukor-gyárakban is vannak elfoglalva,
de a tengeri kereskedésben alig vesznek részt, mivel nincs alkalmas
kikötőjök.
A megye keleti szélén Ham fekszik, melynek vára gyakran
állami börtönül szolgált ; a Somme éjszaki kanyarulatánál a megerő
sített Peronne népesebb város fekszik. A megye főhelye, legiparo
sabb és népebb városa Amiens (80.300 lak.), a hajdani Samarabriva,
mely gyakran említtetik a történelemben ; a csinos város legszebb
építménye a gyönyörű székesegyház, mely a X I I I . században épült.
Odább ENy-ra. szintén a Somme völgyében, Abbevüle (19,000 lak.)
fekszik, mely hajdan jobban virágzott, mint mostanában.
Pas-de-Calais megye egészben véve nagyon jól van mívelve,
ipara is jelentős, a partvidéki lakosok pedig halászattal és hajózás
sal is foglalkoznak. Arras (29,000 lak.) a megye főhelye, hajdan
Artois fővárosa volt, a Sebeidével egyesülő Scarpe folyónál fekszik,
meg van erősítve ; Bethune és Aire kis városok, szintén meg vannak
•erősítve, úgy Saint-Omer (24,000 lak.) is. A megye két legneve
zetesebb tengeri városa Boulogne (46,000 lak.) és Calais (59,000
lak.), mindkét város kikötője élénk közlekedésben van Angliával,
naponkint több gőzhajó keresztezi a tengerszorost; Angliában
Folkestone-ban és Dovre-ban kötnek ki. Boulogne felső és alsó
városra szakad, az előbbit kerítőfalak övezik s régi vár védi, festői
látványt nyújt. Calais két külön községből áll, a kikötőnél a meg
erősített tengeri város fekszik, ettől bástyák és csatornák által el
van választva a beljebb eső Saint-Pierre-les-Calais, melynek lakosai
leginkább ipart űznek. Boulogne angol, Calais pedigflamadvárosra
emlékeztet.
Az Ejszalci megye (Département du Nord) az ország legipa
rosabb és legnépesebb megyéi közé tartozik. Aránylag sok népes
városa van, melyek mint határszéli városok többnyire meg vannak
erősítve. A tengerparti városok közül Gravelines kis helység, sok-

kai nagyobb Dunkerque (38,000 lak.). A megye legiparosabb és-,
legnépesebb városa Lille (188,300 lak.), nagyon meg van erősítve:-,
sokféle gyáraiban ezer meg ezer munkás dolgozik, különösen a
vászon, pamut és posztó-gyártás virágzik. A szomszédos helységek
is nagyon iparosak. Conde kis határszéli város ; Valenciennes
megint nagy ipari központ, nagyon meg van erősítve ; Boubaix(100,300 lak.) az újabb időben virágzott fel gyorsan; a szomszédos
városok is népesek, így Tourcoing-nak 58,000,. Watrélos-n&k 17,000'
lakosa van. Népes városok még Douai (30,000 lak.), Cambrai*
(25,000 lak.), Armentieres (20,000 lak.), Maubeuye (15,000 lak.).
Francziaország éjszakkeleti vidékein a határvonal 1871-ben*
lényegesen megváltozott, midőn Elszász és Lotharingia egy részeNémetországhoz csatoltaték Most a Ballon oVAlsace-ió\ kezdve
mintegy 1 2 0 kilóm, hosszúságban a Vogézi hegység főgerincze
képezi a határt, sőt a Donon hegytől kezdve a német határ a hegyláncz nyugati oldalára is átterjed. *)• Francziaország középső vidé
keinek vízválasztójához a Vogézi. hegység csak alacsony dombsorok
és fönsíkok, a Faucüles hegyek és a Langres-i fönsík hosszas g e rinczei által csatlakozik, a Jura hegységtől pedig egy széles mélye
dés, a Belfort-i nyilas által van elválasztva, melyben egyfelől az IW
a Rajna, másfelől a Doubs mellékvizei a Saône felé kanyarodnak.
Lotharingia nyugati oldalán nagy fönsíkok domborodnak, melyek
ENy-ra vonulnak, ilyenek az Argonne-i erdő s az Ardennek. E fönsíkokat terjedelmes erdők, legelők, tőzeges mocsárok foglalják el^.
kevés helység népesíti. A Vogézek és Ardennek mindenkor hatal
mas védbástyákúl szolgáltak.
A Vogézi hegység majdnem minden vize a Rajnával egyesültlegtöbb patakát egyfelől az Itt,, másfelől a Mosel gyűjti medrében..
A z utóbbinak mellékvizei közül legnagyobb a Meurthe. A Maas*
(Mouse) szintén a Rajna vízkörnyékéhez tartozik ; a Langres-i fön
síkon ered, eleintén a Mosellel majdnem egyközűen folyván, E-nak
tart, azután az Ardennek nyugati szélén kanyarodik tovább, végre*
benyomul az erdős fönsíkba és festői szorosban folytatja útját.
Belgiom felé.
Francziaország éjszakkeleti vidéke most négy megyére oszlik :
département de Meuse, département des Ardennes, département des*
Vosges, département de Meurthe-et-Moselle.
Maas megyében nincsenek nagy városok ; főhelye Bar-le-Duc,
J

) Lásd feljebb a 155. és 177. lapot..

(17,000 lak.), a Marne-Bajna csatorna mellett fekszik, környékén
jó bor terem; Verdun (12,000 lak.), a Maas mellett, történelmi és
hadi tekintetben nevezetes város, meg van erősítve.
Ardenne megyében vas-, pala- és más bányák vannak. Főhelye
Sedan (16,000 lak.), a Maas jobb partján fekszik, meg van erősítve,
egyszersmind iparos város, mely kivált posztókat készít. Ide szorult
I I I . Napoléon, s a környékén 1870. szept. 2-kán vívott véres csaták
után kénytelen volt magát hadaival együtt a poroszoknak megadni.
Mezières és Charleville, a Maas két partján egymással szemben
fekszenek, amaz nagy erősség, emez iparos város. Rocroy és Givet
határszéli erősségek, az utóbbi a Belgiom területébe benyúló föld
darabon fekszik, hármas helység, Ny. felé esik a fellegvár, Charlemont, aljában a Maas bal partján Grand-Givet, a folyó jobb part
ján Petit-Givet fekszik.
Vogéz megyében nagy erdők vannak. Helységei kicsinyek.
Neuf château, a felső Maas mellett fekszik ; odább É-ra esik Domrémy-la-Pucelle, Jeanne Darc szülővárosa ; Mirecourt, a Mosel egyik
mellékvizénél fekszik, iparos kis város, környékén sok csipkét készí
tenek ; Remiremont, szép vidéken fekszik, közelében, DNy-ra esik
Plombières látogatott fürdőhely. JEpinal (13,000 lak.) a megye
főhelye ; Saint-Dié, a Meurthe-nél fekszik, régi apátsági és szintén
iparos város.
Meurthe-et-Moselle megyében gazdag kősó- és vasércz bányák
vannak. Lunéville( 15,000 lak.), a Meurthe és Vezouze egyesülésénél,
gyarapodó város; Nancy (79,000 lak.) Lotharingia hajdani fővá
rosa s a megye főhelye, igen szabályosan épített csinos város, a
Meurthe bal partján terjed el ; sok szép épület ékesíti, egyetem is
van ott. Legújabb időben Nancy népessépe és ipara tetemesen
gyarapodott az által, hogy a Németországhoz csatolt sok iparos ott
telepedett le. Most azt az éjszaki oldalán, a Meurthe és Mosel egye-:
sűlésénél levő fönsíkokon nagy védelmi művekkel biztosították
Németország ellen. Tóul és Longwy kis városok, szintén meg van
nak erősítve.
XI.
Francziaország jelen állapota.

Francziaország 1870. szept. 4-dike óta köztársaság, új alkot
mánya csak 1875. febr. 25-kén hirdettetett ki; az állami hatalom
fő képviselője a köztársaság elnöke, a törvényhozó testület a széna-

tusból és a követek kamarájából áll. A szenátus tagjainak száma
3 0 0 ; közőlük 75-öt a nemzeti gyűlés választ, ezek elmozdíthatlanok,
s a mint valamelyikök meghal, helyét a szenátus tölti be. A sze
nátus többi tagjait 9 évre választják a választó testűletek, melyek
minden megyében és a gyarmatokon az illető követekből, a megyei
és kerületi tanácsosokból s minden község tanácsának egy-egy kül
döttjéből alakúinak ; minden harmadik évben egy harmadrész kisor
soltatván, új választás alá esik. A követek kamarája (chambre des
députés) 738 tagból áll, ezek az általános szavazatjog alapján
választatnak, minden 21 éves franczia ember választó s minden 25
éves választó képviselő lehet. A két testűlet külön tanácskozik, de
az elnökválasztás s az alkotmány módosítása esetében a két kamara
közös ülést tart s ez a nemzeti gyűlés (assemblée nationale). A sze
nátus tagjainak és a képviselőknek évi fizetése 9000, az elnöké
762,400 frank.
Az elnök kihirdeti a törvényhozó testület által megszavazott
törvényeket, rendelkezik a hadsereggel, kinevezi a polgári és katonai
tisztviselőket, megköti az állami szerződéseket, közlekedik a kül
földi államok követségeivel, de hadat csak a törvényhozó testület
beleegyezésével üzenhet; összehívhatja, elhalaszthatja s rendkívüli
esetekben a szenátus véleményezése mellett el is oszlathatja a kép
viselők kamaráját. Yégre ő nevezi ki a minisztereket. Ezeknek száma
9 : az igazság- és vallásügyi, a külügyi, a belügyi, a hadügyi miniszte
rek, továbbá a tengerészet és gyarmatok, a közoktatás és szépmüvészetek, a földmívelés és kereskedelem, a közmunkák miniszterei.
A minisztériumtól független a főszámvevőszék (cour des comptes).
Azon kivűl van az állami tanács, melynek tagjai : a miniszterek,
22 rendes állami tanácsos, 15 rendkívüli állami tanácsos, 24 elő
adó tanácsos (maîtres des requêtes) és 30 auditor.
A közigazgatás tekintetében az ország 86 megyére (département) és a Belforti kerületre van osztva, a megyék kerületekre
(arrondissement), ezek meg járásokra (canton) s végre ezek községekre (commune) oszlanak. Összesen van 362 kerület, 2865 járás
s kerek számmal 36,000 község. A megyének feje a préfet (főispán),
kit az elnök a belügyi miniszter javaslatára nevez ki, melléje van
rendelve egy megyei tanács (conseil général), mely évenként két ren
des gyűlést tart, tagjait 6 évre választják, számuk legfeljebb 30 lehet.
Csak a megyei ügyekről tanácskozhatik, politikai ügyekkel nem
szabad foglalkoznia. A kerület feje az alpréfet, melléje van ren
delve kerületi tanács (conseil d'arrondissement), melynek tagjait a
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járások választják, tagjainak száma csak 9 lehet. A járások nem
közigazgatási, hanem törvénykezési beosztások. A község feje a
polgármester (maire), ezt is minden járási főhely számára a kor
mány nevezi ki ; melléje van rendelve egy vagy több segéd s a köz
ségi tanács (conseil municipal), melynek tagjai 5 évre választat
nak, számuk a községek nagyságához képest változik, legalább 12 és
legfeljebb 80.
Az igazságszolgáltatásra nézve vannak: minden »canton«—
ban egy-egy békebíró, minden kerület főhelyén egy elsőfokú tör
vényszék s összesen 26 feljebbviteli törvényszék van, végre Paris
ban van egy semmisítő törvényszék. A nagyobb ipari és kereske
delmi városokban külön kereskedelmi törvényszékek vannak.
Egyszerű kihágásokban a békebíró, vétségekben a rendőrség ítél,
a bűntettek a rendes törvényszékek illetékességéhez tartoznak, a
tény fölött az esküdtszék itél.
A köztársaságot még mindig erős pártviszályok és folytonos
miniszteri válságok fenyegetik, az elnököket is már több ízben idejök
letelte előtt buktatták meg ; most, úgy látszik, a monarchiái pártok
mind nagyobb hatalomra emelkednek. Különben a kormány és
törvényhozás fő gondját a hadsereg erősbítésére és szaporítására
fordítja; még mindig azon törik a fejőket, hogyan lehetne az
1870/1-diki kudarczokért boszút állani s a németektől az elfoglalt
tartományokat visszaszerezni. — Az állami adósságok máris rop
pant nagyok, 1888-ban névleges tőkéjök 29,514 millió frankra rú
gott, az évi kamatok, törlesztés meg járadékok 1,290.835,416 fran
kot nyelnek el. ) Az összes állami kiadások évenkint már a 3000
millió frankot érik el. Nagy munkásságot kell a franczia nemzetnek
.kifejtenie, hogy a nagy terhet elviselhesse.
x

Az ország népessége korántsem szaporodik úgy, mint Német
országban; az 1886. máj. 30-kán végrehajtott népszámlálás szerint
a lakosok száma 38.218.903, 1881-ben pedig 37.672,048 volt; tehát
az összes szaporodás 1881 óta csak l ' 4 5 ° / ; 29 megyében fogyott,
58 megyében pedig szaporodott a népesség. A családok száma
10.425,321, ezeknek összesen 21.611,000 élő gyermekök volt, e sze
rint egy-egy családra átlag csak 2"07 gyermek esett; 2.073,205
0

) L. René Stourm : Journal de la Société de Statistique de Paris, 1888.
353 s k. 1. Egy hivatalos kimutatás szerint Poroszország állami adóssága 4814,
Ausztriáé 9288, Magyarországé 3178, Olaszországé 11,131, Nagybritanniáé
17,829, Spanyolországé 6042, Oroszországé 18,028, Francziaországé 31,000 mil
lió frankra rúg.
J

családnak egyetlenegy gyermekök sem volt, 2.540,611 családnak
pedig csak egy gyermekök volt.
Több mint 100,000 lakosa csak a következő 11 városnak voltr
Paris

Nantes

127,482 lak.

Lyon

2.344,550 lak.
401,930

»

St.-Etienne .

117,875

Marseille..

376,143

»

Le H a v r e . . .

112,074

»

Bordeaux . .

240,582

»

Rouen

107,163

»

Lille

'188,272

»

Roubaix

100,199

»

Toulouse . . .

147,617

»

»

Az ország fővidékei szerint 1881-ben következőleg oszlott el
a népesség:
Vidékek

kiterjedés

népesség

• kilóm.
Éjszaknyugati és éjszaki megyék

esik egy
Dkilom..

126,700

14.560,000

114

Éjszakkeleti

»

90,200

5.100,000

56

Délkeleti

»

120,050

7.690,000

64

Délnyugati

»

103,100

5.680,000

54

Központi

»

53

84,550

4.700,000

._.

8,900

270,000

30

Összesen...

533,500

37.700,000

71

Korszika

A népesség körűlbelől 98°/ -ka r. kath., a r. kath. egyházat
17 érsek és 67 püspök kormányozza. Államilag a két prot. egyház,
s a zsidó vallás is el van ismerve, a zsidók száma aránylag csekély
csak mintegy 70,000 tesz ; az összes papság rendes fizetését az,
államtól kapja.
0

A népességnek 47'8°/ -ka a földmívelésből, 25*2°/ -ka az ipar
ból, 2'8-°/ -ka a szállításból, ir5°/ -ka a kereskedésből él. Az ország
területéből 8 6 ° / termő föld, ebből 5 0 % szántóföld, 1 6 ° / kaszáló és
legelő, 17°/o erdő; a szőlők 2 / millió hektárt, azaz 25,000 Q
kilóm, foglaltak el, de a phylloxéra miatt nagy részök elpusztult..
Főtermék a búza ; az éjszaki és éjszaknyugati megyékben leggondo
sabban mivelik a földet. Az állattenyésztés legjelentősebb az éjszaknyugati és a központi felföldi megyékben. Sem a gabonatermés,
sem az állattenyésztés nem fedezi a lakosok szükségletét. Az évi
bortermés az előtt 50, sőt néha 60 és 70 millió hektoliterre is rúgott,
most jóval kisebb, de az Olasz, Spanyol- és Magyarországból bevitt
borokat keverve és jól kezelve ismét mint franczia borokat viszik ki.
0

0

0

0

0

0

x
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Az ipar régóta virágzik Francziaországban, jóllehet a kőszén
és vas nem fordul elő oly mennyiségben, mint Angliában és Német-

országban. Paris az ipar tekintetében az első helyet foglalja el,,
ezenkívül különösen Lyon, Rouen és Lille nagy iparos vidékek
központjai. A szövőipar, különösen a selyemipar termékei, továbbá
a bőrárúk, a mű- és dísz-árúk meg divatczikkek a kivitel főczikkei..
A gyarmatosítást a franczia kormányok már a X V I . század
ban indították meg, de nem nagy sikerrel ; az amerikai gyarmatok,
Louisiana, Kanada elvesztek ; mostanában csak az Ujfundland mel
lett levő St.-Pierre és Miquelon s Martinique és Guadeloupe szigetek
meg Guyana vannak Francziaország birtokában. Afrikában Algé
riát bírja Francziaország 1830 óta s az legbecsesebb birtoka
1881-ben Tuniszt szállta meg, továbbá Szenegambiát a nyugati
partvidéken, Réunion szigetet az Indiai óczeánban bírja, a Szenegal,Gabun és Kongo mellékein s Madagaszkár partján is szerzett né
hány telepet. Kelet-Indiában csak két helységet bír, Hátsó-Indiá
ban Kosinsinát, Kambodzsát és Tonkingot, Ausztráliában Új-Kaledoniát, a Társasági és Marquesa-szigeteket szállta meg. Összes
tengerentúli gyarmatainak és birtokainak kiterjedése körülbelől 1'2
millió • kilóm., 1 2 — 1 4 millió lakossal.
r

Francziaország nemzetközi kereskedéséről a következő ada
tokat közöljük, melyek 1887-re vonatkoznak. Francziaországban.
megkülönböztetik az általános és különös kereskedést. A z általános
kereskedés (commerce général) a behozatalnál minden árúkra ter
jed ki, melyek a külföldről és a gyarmatokból Francziaországba,
bevitetnek, s a kivitelnél minden árúkra, melyek az országból kivi
tetnek, bárhonnan erednek. A különös kereskedés a behozatalnál
csak azokat az árúkat foglalja magában, melyek a vámoknak van
nak alávetve, vagy, ha vámmentesek, a bevivők szabad rendelkezé
sére hagyatnak; a kivitelnél pedig azokat az árúkat, melyek Francziaországban állíttattak elő vagy a melyek külföldről behozatván,
vámmentesen vagy megvámoltatva ismét kivitetnek
A különös kereskedés czime alatt kimutatott árúk összes
pénzértéke a behozatalnál 4026, a kivitelnél 3247 millió frank
1886-ban és 1887-ben az árúk pénzértéke millió frankokban követ
kező volt:
b eh o z a t a 1

Az iparnak való nyers anyagok . . .

k i v i t e 1

1886.

1.887.

1886.

1,540.7

1,,423.0

731.2

1887
703.0

2,082.4

2,,014.4

773.0

805.0

583.0

588.6

1,744.6

1,738.5

4,208.1

4.,026.0

3,248.8

'3,246.6

A z élelmezési tárgyak között az első helyet a borok és gabnaneműek foglalják el, 1882-től 1887-ig évenkint átlag a bor beho
zatalának pénzértéke 406'9, a gabnaneműeké 395"? millió frankot
tett. A z iparnak való nyers anyagok között a gyapjú, selyem és
pamut, a gyártmányok között az ugyanezen anyagokból való szöve
tek foglalják el az első helyet. A határszéli vámokból 1887-ben
334.5 millió frank folyt be. A z altalános kereskedésnél kimutatott
árúk pénzértéke összesen 9181 millió frankra rúg, ebből 4943 millió
,a behozatalra és 4238 millió a kivitelre esik. A tengeri kereskedés
pénzértéke 6198, a szárazföldié 2983 millió frankot tett; súlyban
a tengeri hajókon be- és kivitt árúk 16.423,071, a szárazföldön beés kivitt árúk pedig 12.933,265 tonnát nyomtak. Francziaországnak
433 kereskedelmi oly gőzhajója van, melyek egyenként legalább
100 tonnányiak, összes tonnafogatuk 722,252 ; 62,048 vitorlásha
jója, melyek egyenkint legalább 50 tonnányiak, összes tonnafoga
tuk 365,443. *)
A népoktatás ügye azelőtt meglehetősen el volt hanyagolva,
kivált a leányok iskoláztatása, 1866-ban a házasulok közül a vőlegé
nyek 25.8, a menyasszonyok 41.0 százaléka nem tudta nevét aláírni;
most e tekintetben kedvezőbb az arány, de még mindig vannak oly
megyék, melyekben a népességnek 30—45 százaléka olvasni és írni
nem tud. A középiskolák, lyceumok és kollégiumok s a különböző
szakiskolák száma igen nagy ; a felső iskolák és az egyetemek szer
vezete nagyon különbözik a német egyetemektől, többnyire csak egy
vagy két tudománykar van azokban képviselve. A taneszközök,
könyvtárak és mindenféle gyűjtemények többnyire gazdagok.
*) Az egész földkerekségen a kereskedelmi gőzhajók számát 8718-ra,
• tonnafogatukat 10.632,721-re, a vitorláshajók számát 41,281-re. tonnafogatukat
12.174,016-ra teszik.

ÖTÖDIK FEJEZET.

Nagybritannia és Írország.
R A V E N S T E I N :
Das Britische Reich, 1 8 6 2 , Stein-WappaeusHandbuch der Geographie und Statistik, I I I . köt. 1. szakasz.;
R A M S A Y : Physical
geology and geography of Great-Britain, ötödik
kiadás, 1 8 7 8 ; C A R O L I N E B R A Y : The British Empire, London, 1 8 6 5 ;
E L I S É E B E C L U S : Nouvelle Géographie Universelle, I V . köt.

I.
A szigetország fekvése, nagysága, külső és belső szabása, éghajlata, népei, törté
nelmi vázlat.

A z egyesűit hármas királyság, Nagybritannia és Írország a
Föld kerekségén nagyon kis helyet foglal el, annyit sem, mint
hazánk, Európának csak / , az egész Földnek pedig nem egészen
/i6oo részét teszi. Mégis az most a világnak leghatalmasabb állama,
hajói minden tengeren uralkodnak. Két nagy szigetből, néhány
parti szigetkéből és három szigetcsoportból, a Hébridák, Orkneyi és
Shetlandi szigetek csoportjaiból áll. A z E. Sz. 50-dik és 61-dik
fokai között terjed el : Nagybritannia legdélibb pontja, Cap Lizard,
az E. Sz. 4 9 ° 58', a Shetlandi szigetek legéjszakibb pontja az E. Sz.
6 0 ° 5 1 ' alatt fekszik. A legkeletibb pont Tarmouth közelében a
Norfolki félszigeten a Párisi délkörtől Ny-ra / foknyira, Greenwichtől K-re l°44'-nyira a legnyugatibb pont,
Dunmore-Head,
Írország délnyugati partján Paristól Ny-ra 1 2 ° 4 5 ' , . Greenwichtől
Ny-ra 10°25'-nyire esik.
1
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Nagybritannia és Írország tehát Európa éjszaknyugati szélén
terjed el ; La-Manche csatorna s az Éjszaki tenger Francziaországtól,

Belgiomtól és Hollandiától meg Skandináviától választja el. A csa
torna Anglia és Francziaország között a nyugati bejárásnál 185
kilóm., Calais és Dover között csak 32 kilóm, széles ; e szoroson túl
a tengerág kitágul s a hol az Éjszaki tengerre megyén át, széles
sége 100 kilóm. ; Hollandia éjszaki csúcsa Anglia partjától már
200 kilóm, távolságra esik. Az Éjszaki tenger közepes szélessége
600 kilóm. ; odább É-ra keskenyebb, Skótország és Norvégia között
450, a Shetlandi szigetek és Norvégia partja között Bergen város
nál csak 330 kilóm, széles.
Az említett tengerek aránylag sekélyek, s a Brit szigetek
ugyanazon a talapzaton vannak, a melyen Európa földsége fölépült,
aránylag nem régi geológiai korszakban szakadtak el a szomszé
dos országoktól ; a földségi félgömbnek, tehát a lakott földrészeknek,
körűlbelől a közepén fekszenek s így már fekvéseknél fogva a világ
forgalom közvetítésére vannak hivatva. Összes kiterjedésök 315,000
• kilóm., ebből a nagyobbik szigetre, Angliára és Skótországra
vagyis Nagybritanniára 230,000, a kisebbikre vagyis Írországra
84,250, az említett három szigetcsoportra 5470 • kilóm. esik.
Nagybritanniának mind külső, mind belső szabása nagyon
kedvező. Déli része sokkal szélesebb, egyszersmind lapályosabb,
mint éjszaki része. Mind nyugati, mind keleti oldalán mélyen be
nyúló öblök kiszökő félszigetekkel váltakoznak, tagosúlása É. felé
annál nagyobb, minél karcsúbb a teste. A két oldalon levő öblök
szemközt vannak egymással s ekként több külön szakaszra osztják
a szigetet. Legdélibb és legnagyobb szakaszát az a vonal határolja,
mely a Humber torkolatától a Liverpooli öbölig vagyis a Mersey
torkolatáig ér. A sziget e déli részének nyugati oldalán a Bristoli
csatorna és a Bevern torkolati öble mélyen benyúlik és elválasztja
Cornwall félszigetét a hegyesebb és tömegesebb Wales-től, mely
nagy nyúlványokat Írország felé ereszt. A hosszan kinyúló Corn
wall félszigetnek a keleti oldalon Kent félsziget felel meg, mely a
•Themse torkolati öble s a Doveri tengerág között terjed el. A fe
lette szaggatott partú és hegyes "Wales-től nagyon különbözik a
keleti oldalon levő Norfolk félsziget, mely a Themse öble s a Wash-öböl között félkör alakjában terjed el csekély tagosúlással. A két
oldalon kinyúló félszigetek legszélsőbb pontjai 500—520 kilóm,
távolságra esnek egymástól, ellenben a Themse és Severn torkolatai
csak 220, s London és Bristol városok egyenes vonalban csak 185
Jrilom. távolságra vannak egymástól. Körűlbelől ugyanakkora a
távolság Liverpool és Hull városok között.

A sziget második, legkeskenyebb szakasza a Tyne-nak Newcastle mellett levő torkolatától a Solway-öböl felé húzott vonalig
terjed ; ezen a vidéken a sziget teste 100 kilométerre szűkül össze.
E szakasznak két oldalán nincsen nagy öböl, csak nyugati oldalán
van egy-két jelentősebb bevágódás. A harmadik szakasz a Förth és
Clyde öbléig (Firth of Förth és Firth of Clyde) terjed el, déli
Skótországot foglalja magában ; a két öböl belső végei már csak 60
kilóm, távolságra esnek egymástól. A negyedik szakasz EK-ről
DNy-ra terjed el hosszan, s a Moray-Öböltől (Moray Firth) a Lomöböl (Firth of L o m ) felé menő vonalig ér. A két öblöt mély völgye
lés kapcsolja össze, melyet csaknem egész hosszában keskeny tavak
foglalnak el ; e földszoros szélessége 90 kilóm. Az ötödik, legéjsza
kibb és legkisebb szakasznak nyugati partvidéke még sziklásabb és
szaggatottabb, mint az előbbié és számtalanjsziklaszigetkével van
szegélyezve; szélesebb tengerágak: a Barra-átjárás, Little-Minch
•és North-Minch választják el tőle a Hébridák csoportját ; éjszak
keleti végétől a Pentland-Firth az Orkney-i szigeteket választja el.
A mélyen benyúló sok tengeröböl teszi, hogy Nagybritanniá
ban nincs helység, mely a tengertől 120 kilométernél nagyobb
távolságra esnék. A folyóknak nyílt tölcsérszerű torkolataik vannak
s a tenger dagálya, mely Nagybritannia partjainál általában igen
magas, messzire elhat a folyókon fölfelé. A legtöbb öböl és termé
szeti kikötő a sziget nyugati oldalán van.
Nagybritanniától az ir szigetet a közepén szélesebb, déli és
éjszaki részében keskenyebb, általán véve sekély tenger választja el ;
& szélesebb középső részt Ir tengernek, az éjszaki legkeskenyebb ágat
Éjszaki csatornának (North Channel), a déli ágat Sz. György-csa
tornának nevezik. Írország teste nem oly karcsú, mint Nagybritan
niáé, keleti oldalán nincs is mélyebben benyúló öble, alkalmas ter
mészeti kikötője sincs a Belfasti öblön kivűl ; sokkal szaggatottabb
a nyugati oldala, melybe a Donegál- és Calway-öblök benyúlnak ;
kisebbek a Clew-, Dingle és Bantry-öb\ök. Még mélyebben nyúlik
be a Shannon torkolati öble. A z éjszaki partvidéken is vannak
nagy bevágódások (Lough-Swilly, Lough-Foyle), a déli partvidéken
legnagyobb öblök a Corki és Waterfordi.
A két sziget a belső szabásra, a domborzatra nézve is külön
bözik egymástól, s Angliának ismét más a szabása, mint Skótor
szágé. Altalán véve mind a két szigeten lapályok és kisebb-nagyobb
.hegységek váltakoznak, az utóbbiak többnyire kerekded alakulato
kat mutatnak. Ez részben a földtani szerkezetnek, részben az éghaj-

latnak következménye. Angliában a dombos lapályok, Skótország
ban a hegységek foglalják el a terűlet nagyobb részét. Az Ex
folyócska torkolatától a Tees torkolatához képzelt harántos vonal
Angliát két különböző részre osztja, attól a vonaltól Ny-ra a leg
régibb földrétegek, nevezetesen devoni és siluri palák és régi mész
kövek fordulnak elő, helyenkint gránitok törtek ki rajtuk keresztül,.
ellenben az említett vonaltól K-re a fiatalabb földrétegek uralkod
nak. A régi képződmények helységekké domborodtak, melyeken
ritkán rakódtak le fiatalabb rétegek, s a hol az meg is történt,,
onnan az évezredek folyamában eltűntek. A bő esőzések s a többi
légbeli tényezők általában nagyon megviselték Nagybritannia hegy
ségeit, azért ezek korántsem mutatnak oly ábrándos, meredélyes
alakúlatokat, mint az Alpok. Anglia keleti vidékeinek síkságai a
nyugati vidékeket beágazó hegységek közé is nyúlnak s külön cso
portokra osztják. A hol ezek lánczolatokká egyesülnek, ott éjszak
déli irányban csapnak. Skótország hegységei tömegesebbek és
magasabbak, sokkal zordonabbak is, kivált az éjszaki vidékeken,
s inkább nyugat-keleti irányban csapnak. Végre Írországban a
középső vidékek lapályosak, sőt mocsárosak, a sziget szélein
pedig fönsíkok és elszigetelt, alacsony hegységek vannak, aránylag
legnagyobb magasságra az éjszaknyugati és délnyugati széleken
emelkednek.
E szerint Nagybritanniát nemcsak a két oldalán benyúló
tengeröblök, hanem a domborzati viszonyok is több külön vidékre
osztják. Anglia délkeleti térségei, melyeken csak alacsony domb
sorok emelkednek, sokáig el voltak különítve a szomszédos hegyes
vidékektől, Wales herczegségtől ós Cornwalltól, melyeknek lakosai
mind eredetre, mind nyelvre és szokásokra nézve nagyon különböz
tek. A szorosabb értelemben vett Angliában jelentősebb hegységek
csak a Mersey és Humber völgyeitől E-ra vannak, s épen ott a szi
get dereka legkeskenyebb ; az tehát külső és belső szabásánál fogva
megint külön vidéket képez. Azután a Solway-öböltől E-ra a Clydeés Forth-öblökig terjedő vidék következik, ez Skótország déli leg
termékenyebb részét foglalja magában, a Cheviot hegység s más
kisebb hegycsoportok ott már inkább Ny-ról K-re csapnak, nem.
úgy mint Angliában D-ről E-ra. Ez Skótország alföldje szemben
az éjszaki zord felfölddel, melyet a sziget legmagasabb és legva
dabb hegységei, a Grampian és más szaggatott hegycsoportok borí
tanak be. Csak ezek a viharos és ködös hegységek s a közéjök vájt
mély völgyek gátolják komolyan a közlekedést, Nagybritannia több*

vidékeit nem választják el oly természeti határok, hogy köztük a
kölcsönös érintkezés nagyon meg volna nehezítve. Legnagyobb
különbség a skót felföld s Anglia déli vidékei között van. Ezek
minden tekintetben meg vannak áldva ; déli és keleti oldalukon ten
ger van, mely védi, de egyszersmind utat nyit számos kikötőibe.
Ott, Francziaország és Németalföld szomszédságában, leggyorsab
ban fejlődött ki a társadalmi és állami élet ; ott keletkezett a fővá
ros, mely a világforgalomnak központjává lett.
A szigetország földje egészben véve termékeny, s éghajlata
kedvező. Az Atlanti Oczeán meleg áramlásai érintik partjait, s
azért az évi hőmérséklet mindkét szigeten sokkal magasabb, mint
bármely más országban ugyanazon földrajzi szélesség alatt. Angliá
ban az E. sz. 52. foka alatt az évi hőmérséklet olyan, mint ÉjszakAmerika keleti partvidékein az E. sz. S8. foka alatt. Nyáron a
meleget, télen a hideget mérsékli a tenger, kivált Anglia nyugati
partvidékein és Írországban. Itt a téli isothermák nem a szélességi,
hanem a délkörök irányában haladnak ; az 5. fokú isotherma az
írországi partok mentén Limericktől Donegalig, a 4. fokú isotherma
pedig Nagybritanniában Bristoltól Thursóig s az Orkney-i szige
tekig húzódik. A január hőmérséklete a Themse torkolatánál ala
csonyabb mint a Hebridákon.
A levegő mindig nyirkos s a ködök nagyon gyakoriak. Nagy
britanniában Lincoln környéke részesül legkevesebb csapadékban,
de ott is az évi esőmennyiség több, mint 500 mm. Cornwall-ban,
"Wales herczegségben, Dastmoor-ban, Cumberland-ban s a Skót fel
földön az évi csapadék a 2 métert is meghaladja. Altalán véve
Nagybritannia évi csapadékmennyiségét 845, Írországét 916 mm-re
teszik. A levegő nyirkossága, a sűrű ködök s az ezekhez, kivált a
városokban hozzájáruló kőszén-gőz, mely a napot elhomályosítja,
kellemetlenné teszi az idegenekre nézve Nagybritannia éghajlatát,
de azért ez korántsem egészségtelen.
Nagybritannia talán már akkor népesedett meg, mikor a
Csatorna még nem választotta el Francziaországtól. A történelem
előtti maradványok nagyon gyakoriak. Mikor Julius Caesar Gal
liából átkelt Albionba, ott kelta népségeket talált, melyek még
barbár állapotban éltek, testeket befestették és tetoválták. A
rómaiak Claudius császár idejében (50 táján Kr. u.) Angliát s
utóbb Skótország déli vidékeit hódoltaták meg ; a meghódolt nép
ségek hamar bevették a római műveltséget ; a római légiók állóHUNFALVY :
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táborainak helyén virágzó városok keletkeztek, így Déva a mai
Chester helyén, Eboracum a mai York helyén stb. Londinum már
nagy kereskedést űzött. Írországot nem bántották a rómaiak;
Skótországnak hegyes vidéke, Britannia barbára vagy Caledonia,
szintén független maradt.
A római irók britek-nék mondják a sziget ősi lakosait, később
megkülönböztették tőlük az éjszaki hegyes vidékeken tanyázó skóto
kat és pikteket, kiknek berohanásai ellen várakat, sánezokat és
kőfalakat építettek. Az egyiket Hadrian császár a Solway-öböltől
(iduna Aestuarium) a Tyne (Tyna) torkolatáig, a másikat Antoninus Pius odább E-ra a Clyde- és Forth-öblök között építtette
(vallum Hadriani, vallum Antonini, az utóbbit most GrahamsDike-nak nevezik).
A brit szigeteket az ősi időben a kelta néptörzsnek két ága
népesítette, t. i. a gáel vagy gádhel s a kymry vagy brit (breton).
Nagybritanniában a kymry, Írországban a gáel nyelvjárás ural
kodott. A skótok Írországból költöztek be Nagybritannia éjszaki
hegyes vidékeire s ott összeolvadtak a piktekkel, a kik már a III-dik
században be-berontottak a rómaiaktól megszállt tartományokba.
Nemsokára azután az éjszaki germán népségek kezdek Nagybri
tannia partvidékeit pusztítani, a római légiók már 427-ben hagyák
oda az országot, az elpuhult britek az éjszaki barbár népek ellen
az angolokat, szászokat és jüteket hívák be segítségül. Ezek az
országot a maguk számára foglalák el 441-től kezdve, s a britek
nagyobbára a nyugati hegységekbe és Francziaország azon félszige
tébe menekültek, melyet azután róluk neveztek el Bretagne-nak.
A jütek Thanet és Wight szigeteket, meg Hampshire partjait, a
szászok és frízek a Themze medenczéjét, Essex és Sussex tartomá
nyokat, az angolok Anglia középső és éjszaki vidékeit szállták meg.
A hódító germánok még pogányok voltak, a britek pedig már a
rómaiak idejében keresztelkedtek vala meg. Nagy Gergely pápa
596-ban külde hittérítőket az angolokhoz, s nemsokára a germá
nok is bevevék a kereszténységet. Az első érsekség Canterbury-ben
már 597-ben alapíttatok. — A germán hódítók hét kis királyságot
alapítottak: Kent királyságban a jütek, Essex, Wessex és Sussex
királyságokban a szászok, keleti Angliában, Merciában és Northumberland-ban az angolok uralkodtak.*) Egbert 827-ben egyesíté
*) E tartományok grófságokra (megyékre, shire és county), oszlanak ;
Kent csak egy grófságot képez ; Sussex-hez Surrey és Sussex grófságok tartoz
nak ; "Wessex, Berks, Hamps vagy Hánts, Wilts, Dorset és Somerset ; Essex
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:a két királyságot s Anglia királyának czímét vette föl. Utódjai
közül Alfred ( 8 7 1 — 9 0 1 . ) a legjelesebb angol király volt. De a szép
virágzásnak indult országot a skandináviai normannok már a I X .
században kezdek pusztítani, s mind nagyobb csapatokban teleped
tek le a keleti partvidékeken. Néhány évtizeden át (1016—1042.)
Kanut dán király uralkodott Angliában. Utóbb megint az angol
szász I I I . Eduárd lépett a királyi székbe. A dánok és más skandi
náviai kalandorok letelepedvén, lassankint megszelídültek és össze
olvadtak az angolokkal meg szászokkal. Ugyancsak a Csatornán túl
fekvő Normandiával is élénk közlekedésben volt Anglia, sőt Alfred
után az angol udvarnál a franczia nyelv kezdett divatozni. I I I .
Eduárd az ő rokonát, Normandia herczegét, Vilmost nevezte ki
utódjává. Ez normann vitézeivel, kikhez számos franczia kalandor
•csatlakozott, 10^6-ban átkelt a Csatornán, Hastings mellett szétveré
Harald hadait s azután csakhamar egész Angliát meghódoltatá.
A hűbéri rendszert honosítá meg s a földbirtokot vitézeinek ado
mány ozá; a meghódolt angol-szászok nagyobbára birtoktalan job
bágyokká lettek. Hódító Vilmos családja kihalván, az Anjou vagy
Plantagenet franczia család lépett Anglia trónjára 1151-ben. A z
angol királyoknak tehát nagy birtokaik Francziaországban is vol
tak, s hatalmokat Ir- és Skótországra is kezdek kiterjeszteni.
A közös elnyomatás lassankint kiengesztelte az angol nemzet
különböző népelemeit, melyek azelőtt halálos gyűlölséggel viseltet
tek vala egymás iránt. A britek, dánok, norvégek, frízek, szászok
és angolok s az újabban betelepült francziák kibékültek egymással
és lassankint egy nemzetté olvadtak össze. A különböző néptöredé
kek között a germán elem volt túlnyomó, s ez adta meg sajátságos
jellegét mind a nemzetnek, mind nyelvének. ) Mindannyian jogaik
x

és Middlesex, keleti Anglia Suffolk, Norfolk és Cambridge ; Mercia. Hertford,
'. Buckingham, Oxford, Bedford, Huttingdom, Northampton, Kutland, Lincoln,
•Glocester, Monmouth, Hereford, Worcester, "Warwick, Leicester, Nottingham,
.Derby, Stafford, Shrop és Chester ; Northumberland, Lancaster, York, Durham
Northumberland grófságokat foglalták magukban.
Az angol nyelv alapszerkezete germán, de szókincse mindenféle kelta,
germán, franczia és más elemekből áll. A germán és franczia elemek összeolva
dása következtében a nyelvtani alakok majdnem egészen elkoptak s a legtöbb
• szó egytagúvá lett. A szavak kiejtése mind jobban eltért az eredeti szóalaktól és
Írástól, mely nagyobbára az etymologiát követi. Az angol birodalom roppant
kiterjedésénél fogva a nyelv

idegen kölcsönvett szókkal mindinkább gaz

dagodott, de belső 'fejlődése megszűnt. Most az angol nyelv valóságos világ. nyelvvé lett.

és kiváltságaik védelmében Alfred király intézményeire hivatkoz
tak. János király (1190 — 1216.) kénytelen vala a nagy. oklevelek
szentesíteni (1215-ben), a »Magna Charta«-t, mely az angol alkot
mány, fő alaptörvénye, s mely sokkal részletesebb, mint a magyar
» Arany bulla «. I I I . Henrik idejeben már a városok képviselői is*
meghivattak az országgyűlésre, melynek beleegyezése nélkül a.
király adót nem szedhetett.
A megerősödött nemzet még tűrte, hogy a szigeteket környé
kező tengereken a német hanszás városok uralkodtak, még csak
mezőgazdasággal és állattenyésztéssel foglalkozott, kiviteli czikkei
az ón, réz, gyapjú, nyers bőrök és gabna voltak, bevitele leginkább"
fűszerekből és gyártmányokból állott. Akkor a tengeri forgalom*
nagyobbára a Földközi és Éjszaki tengerekre szorítkozott, Anglia:
még az akkori világnak szélén feküdt. A nemzet azórt a szárazföl
dön, Francziaország területén akart terjeszkedni s egy százádnáL
tovább hadakozott a szomszéd ország királyával és népével. Sokáig
az angol fegyverek győzedelmeskedtek, végre a francziák megembe
relték magukat s lassankint az egész országból kiszoríták az ango
lokat. Miután a nemzet saját szigetországára szorult vala, polgári
háborúban emészté erejét, az uralkodó ház két ága, Lancaster ésYork, harczolt egymással (1459—1485.). Végre V I I . Henrik lett.
királylyá, a ki mindkét ág jogigényeit egyesítette személyében, vele,
a Tudor ház lépett a trónra. A z e házból származó fejedelmek
önkényesen uralkodtak, kivált V I I I . Henrik vérengző zsarnok volt,,
ámde állandó hadseregök nem volt s azért az önkényes uralkodást*
nem tudták megszilárdítani. V I I I . Henrik csupa szeszélyből válto
gatta feleségeit és szakadt el a pápától ; 1547-ben történt halála^
után V I . Eduárd az új hitvallást tette uralkodóvá,' Mária megint ai
protestánsokat üldözte s a római egyházat állította helyre. Végre
Erzsébet alatt (1558 — 1603.) az angol állami egyház győzedelmes
kedett, melylyel nemcsak a római katholikusok, hanem a túlzó h i t újítók, a puritánok is ellenkeztek. Erzsébet megvetette alapját az.
angolok tengeri hatalmának és iparának, a hanszásokat kiűzte
Londonból, s II. Fülöp spanyol király armadáját tönkre tették
vitéz tengerészei és a viharok (1588.). Halála után (1603.) Jakab,.
Stuart Mária fia lépett a trónra s így mind Anglia mind Skótor
szág koronáját ugyanazon király viselte. D e á k é t ország még külön
maradt, csak personalis unió kapcsolta össze. A Stuart házból való
királyok kathol. érzelműek voltak s egyszersmind az önkényes ural
kodásra hajlandók, noha gyenge tehetséget tanúsítottak Állandó*
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'.hadseregök nem levén, az ország alkotmányát el nem törölhették,
-a nemzet szabadságszeretetét el nem fojthatták, ingadozó és sze
szélyes uralkodásuk csak az ellenzék és a túlzó köztársasági párt
rhatalmát növelte. Már I. Károly (1625—49.) alatt kitört a forra
dalom, melyben a puritánok vagy kerekfejűek győzedelmeskedtek ;
<Cromwell halálra ítéltette és kivégeztette I. Károlyt, s magához
ragadta az egész hatalmat. Nagy erélyt és okosságot fejtett ki,
leverte a skótokat és íreket s a németalföldieken is győzedelmeske
dett, Anglia tengerészetét és tengeri kereskedelmét hathatósan
Yvédelnlezte a hajózási törvénynyel (1650.). Halála után helyreállíták a királyságot s I. Károly fiát II. Károlyt hivák meg a trónra
(1660.). De a király önkénye csakhamar ismét fölélesztette a szu
nnyadozó pártviszályokat; ekkor jöttek divatba a »tory« és »whig«
-pártnevek. ) JI. Károly fia II. Jakab (1685—1688.) folytatta az
•önkényes uralkodást s visszatért a róm. kath. egyház kebelébe. Az
-elégületlenség általánossá lett, vejét Orániai Vilmost, Németalföld
helytartóját hivák meg a trónra. Ez 1688. decz. 15,000 emberrel
áthajózott s nemsokára kardcsapás nélkül bevonult Londonba.
1

I I I . Vilmos bölcsen uralkodott, lassankint mind Angliában,
.mind Skót- és Írországban helyreállítá a rendet és békét; alatta
tüzetesebben határoztattak meg a király és nemzet jogai. Vilmos után
•sógornéja, I I . Jakab második leánya, Awwa következett (1702 —14.).
Alatta a skót parliament az angollal egyesíttetett (1707.). Halála
nitán I. Jakab prot. ivadéka, Hannovera választófejedelme, I. György
< 1 7 1 4 — 2 7 . ) következett, ezt I I . György (1727—60.), ezt meg I I I .
Jryörgy ( 1 7 6 0 — 1 8 2 0 . ) váltották föl. A z utóbbi király halála után
I V . György 1830-ig, ennek halála után testvérjelV. Vilmos 1837-ig
uralkodott, azóta pedig Kent herczeg leánya Viktoria uralkodik.
Ámde az ország és nemzet sorsát már régóta nem az uralkodók
,-akarata dönti el, az alkotmány már I I I . Vilmos alatt oly erős gyö
keret vert, hogy azt többé felforgatni nem lehetett. A z a párt kor.mányoz, melynek a parliamentben többsége van, felváltva hol a
szabadelvű whig párt, hol a conservativ tory-k kerekedtek - felül.
A z újításokat és reformokat csak hosszas küzdelmek után léptetik
életbe ; a katholikusok emancipatióját a parliament reformja kö
vette : a népképviseletet mind szélesebb alapra fektették.
') E pártnevek tulajdonképen gúnynevek : eredetileg bizoivyos ír zsiványokat és rablókat, kik többnyire száműzött pápisták voltak, neveztek »tory«-k
nak ;. »whig« alatt pedig skót parasztot és lázadót értettek. A király és udvar
híveit tory-knak, az ellenzék embereit whig-eknek nevezték.

Erzsébet idejében kezdtek az angolok a spanyolokkal és hol
landiakkal versenyezni a tengereken ; Amerikában az első gyarma
tokat akkor alapították, Kelet-Indiában is akkor jelentek meg leg
először. A X V I I I . században egyre szaporították tengeren túli
birtokaikat és gyarmataikat ; az éjszak-amerikai gyarmatok ugyan
elszakadtak az anyaországtól, de ez bő kárpótlást nyert KeletIndiában, Ausztráliában és Afrikában. Ugyancsak a X V I I I . század
ban egymást érték az új találmányok, melyek a gőzt alkalmazták.
Csak a gőz és a sokféle gépek segítségével tudták az angolok orszá
guk természeti kincseit értékesíteni s világra szóló iparukat és
kereskedésöket kifejleszteni.
A z angol nemzet, mint említettük, különböző, kelta, germán,
franczia népelemek összeolvadásából fejlődött ki, némely vidéken az.
eredeti gáel, kymry, dán, szász és skandináviai tipus még fölismer
hető, de általán véve az angolokat jellemző közös testi és lelki
tulajdonságok sokkal erősebben vannak kifejezve. Hosszúkás kopo
nya és arcz, szálas termet, izmos s némileg otromba testalkat jel
lemzik az angolt, a ki szereti az erősen tápláló húsételeket, az ürüczombot és marhasültet. Minden angol ember kedvét leli az erős
testi gyakorlatokban, a birkózásban, evezésben, férfias játékokban,
stb. Nem hiában viseli a »John Bull«, azaz Bika János gúnynevet.
Miként testi tulajdonságai nagy erőről és szívósságról tanúskod
nak, úgy lelki tulajdonságai is szilárd jellemre és nagy erkölcsi
erőre vallanak. Bendíthetetlen bátorság, őszinte nyíltság, makacs
kitartás, semmi akadálytól sem visszarettenő vállalkozás és férfias
büszkeség jellemzik az angolt. Dicséretes tulajdonságai közé tar
toznak : a háziasság, melynél fogva a családi életben, a lehető leg
nagyobb kényelemmel berendezett otthonában leli legnagyobb bol
dogságát ; a fogékonyság a természet szépségei iránt ; a vallásosság.
Jellemének árnyoldalai : a hideg közönyösség és ridegség, melylyel"
az idegenek iránt viseltetik ; a feszesség és dölyfösség, a kíméletlen
nyerseség, melylyel jogos vagy nemjogos igényeit érvényesíteni
törekszik. Bizonyos kalmári szellem szállta meg az egész angol nem
zetet és az egyeseket ; gondolkodásukat, cselekvéseket mindig gya
korlati czélok irányozzák; a haszon, a nyereség, a gazdagodás
vágya lelkesíti őket. A hajdani bárgyúság, nyerseség és kicsapongó
vigadozás régen megszűnt, az »old merry England« kora régen
elmúlt; az angol nemzet most lelkestől testestől kereskedő nép.
Politikáját első sorban a bel- és külkereskedelem érdekei határoz
zák meg ; a dolgok megítélésében a vagyon, a pénz a döntő mozza-

nat, mindenki ernyedetlen munkássággal gazdagságra törekszik.
A földbirtokon alapuló régi aristokratia mellett befolyásos plutokratia keletkezett, általában az angolok társadalmi élete a legna
gyobb ellentéteket mutatja ; a legnagyobb gazdagság mellett a leg
nagyobb szegénység, a legfinomabb és legmagasabb műveltség
mellett a legnagyobb durvaság, nyerseség és vadság található.
A felső körökben a szellemi élet legmagasabb fokra emelkedett, az
alsó és szegény néposztályok pedig a legnagyobb nyomorban és
tudatlanságban sínylenek. Azért a különböző néposztályok nagyon
elkülönödnek egymástól. Rendszerint az egyesek is elzárkóznak egy
mástól a magán életben.
Az ország szigeti fekvése az angol népre bizonyos elszigetelt
ség bélyegét nyomta. Részint ebből az elszigetelődésből magyaráz
ható annak szívós ragaszkodása az ősi szokásokhoz és hagyományok
hoz. Egy más európai országban sem tartotta fen magát oly sok kö
zépkori intézmény, szokás és nézet mint az angolok állami és társa
dalmi életében ; az újkori eszmék, szokások és intézmények csak nagy
nehezen és lassan honosodnak meg; s akkor is csak úgy, ha a régi
megszokott intézményekhez alkalmazkodnak. Angliában tehát a csa
ládi, társadalmi és állami élet bizonyos korlátokhoz van kötve, melye
ket a régi szokás megszentesített, s minél jobban vannak korlátolva
az egyesek bizonyos cselekvéseikben, annál inkább rúgnak ki oly téren,
a hol szeszélyüknek szabad folyást engedhetnek. Azért találkozunk
gyakran oly angolokkal, a kik holmi furcsaságokban és különczködésekben tűnnek fel. Kivált külföldön szeretik a különczködést. Általá
ban az angolok a kényelmet, a bőséget, tisztaságot és tartósságot
szeretik, mind házaik belső berendezésében és bútorokban, mind
öltözetekben ; a felesleges cziczomát és fényűzést kerülik. Ámde az
igazi szép és kellemetes iránt nincs oly élénk érzékök, mint a francziáknak ; különösen az angol nők ritkán tanúsítanak jó ízlést.
A gyakorlati irány a tudományban és irodalomban is nyilat
kozik; az angol irodalom felette gazdag, a tudományok minden
ágában, mindazonáltal a természettudományi, a nemzetgazdaságtani és utazási munkák az első helyet foglalják el. Még az egyházi
és vallási érdeknek is nagy jelentősége van az angolok társadalmi
életében, de az gyakran csak külsőségekben nyilatkozik ; a vasárna
pot szigorúan megtartják, mert így hozza magával az ősi szokás.
A z angol állami egyház épen nagy alapítványainál fogva megcson
tosodott, a nagy jövedelmű helyeket a főnemesség azon tagjai fog
lalják él, kik nem örökölnek az apai jószágokban. Azért nagyon sok

felekezet támadt, melyeket a »dissidens«-ek nevezete alá foglalnak.
E különböző felekezetbeliek Angliában 4 / millió hívet számlálnak,
míg az angol egyházhoz vagy 2 0 / millió lélek ragaszkodik; újabb
időben a római katholikusok száma is növekedett, legalább egy
millióra tehető.
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II.
Anglia délkeleti térségei. London, a mezőgazdasággal foglalkozó grófságok.

Anglia alföldje nagyon különbözik az éjszaki német alföldtől,
a mennyiben sokkal kiesebb és változatosabb ; a homok és agyag
csak vékony rétegeket képez, s a lapályokat mindenütt dombsorok
és egyes magaslatok szakasztják meg, melyekben a szilárd kőzetek
felszínre kerülnek s gyakran festői alakúlatokat mutatnak. A talaj
egészben véve termékeny, a fenyérek és lápok ritkák, a föld jól van
megmívelve ; szépen zöldelő gyepmezők és dús szántóföldek kisebbnagyobb erdőkkel váltakoznak ; az úri kastélyokat gyakran mföldnyire terjedő parkok veszik körül, kivált a legdélkeletibb vidékeken.
Bristol környékén egy fönsíkszerű hegyvonulat kezdődik,
mely juraféle mészkőből áll, elsőben éjszakkeleti, azután éjszaki
irányban húzódván, Anglia alföldjét rézsút vonalban átszegi. A
Themze és déli Ouse (olv. Uz) vízkörnyékét a Severn és Trent meg
éjszaki Ouse vizeitől választja el. Az utóbbi folyó a Trenttel egye
sülvén, a Humbert képezi, a déli Ouse pedig mint külön folyó a
Wash-öbölbe ömlik. A hegység déli szakasza a Bristol városon
átfolyó Alsó-Avon és a Felső-Avon között, mely Tewkesbury város
nál a Severn-be ömlik, »Cotswold-Hüls« nevet visel ( = juhászkaliba-dombok) ; keleti oldalán a Themze ered. Középső szakaszá
nak nincs külön neve, a Humber folyóig terjedő éjszaki részét
»Lincoln-Height «-nek (Lincoln-magaslatoknak) nevezik.
A jura-féle magaslatok még a Humber völgyén túl is terjednek
s É. felé a Tees folyóig érnek ; azon az éjszaki vidéken eleintén
keskeny hegyhátat képeznek, melynek neve »York-Wolds«, azután
rideg hegyvidékké szélesednek ki, melynek neve
»York-Moore«,
egyes kúpjai a 450 m.-t érik el.
A hosszú jura-vonúlat aránylag alacsony s több helyen meg
van szakasztva, hajdan erdős volt, most jobbára le van tarolva ; a
a közlekedést sohasem gátolta, most pedig csatornák és vasutak
szegik több helyen. Mindazonáltal nevezetes határvonalt jelöl, mert
két oldalán nagyon különböző vidékek vannak, t. i. attól D-re és

K-re fiatalabb, termékeny talajt szolgáltató lerakódások, É-ra és
Ny-ra pedig ama régibb képződmények terűinek el, melyekben gaz
dag bányászati kincsek, a kőszén- és vastelepek rejlenek. A hegy
vonulat keleti oldalát kisebb-nagyobb lapályok kisérik; ilyenek
Warwick és Leicester lapályai, melyeknek egy részén a Felső-Avon
kigyódzik végig ; továbbá a nagyobb Yorki lapály, melyen É-ról
.a Felső-Ouse, D-ről a Trent kanyarodnak a közös torkolati öböl
felé. A Yorki síkság két helyen a tengerpartig nyújtja ki ágait, t. i.
a Tees folyónál és a Humber-nél. Az ennek torkolati öblén betóduló
dagály a Trent és Ouse folyók medrébe is behatol, úgy, hogy kisebb
tengeri hajók York városig mehetnek föl.
A jura-féle övtől DK-re eső vidékeket különösen a krétakép
letű domb^orok jellemzik. A z első dombsor Bath-tól K-re, az AlsóAvon-nál, a Marlborough-magaslatókhal kezdődik s onnan KÉK-re
Cambridge közeléig vonul; magassága seholsem haladja meg a 300
métert. A Themze, -melynek felső folyóágai az Oxfordi medenczében
egyesülnek, számos kanyarulattal a »Chiltren-Hills« nevű kréta
magaslatokat töri át, melyeknek bükkfa erdőiben hajdan zsiványok
lappangtak. Régen eltűntek már az erdő és a zsiványok, mindazon
által még most is van egy fizetett tisztviselő, a kinek feladata a
rablók üldözése. A Londonból Cambridge-be vivő vasút egy völgyelést követ, ott kezdődnek azok a magaslatok, melyek É-ra vonulván,
Norfolk éjszaki partjáig érnek ; ne vők
East-anglican-heights.
Ezek Anglia legnagyobb alluviumi lapályait, az Ouse mélyedését
s a Fen nevű mocsáros vidéket Norfolk és Suffolk krétaképletű
síkságaitól választják el.
A Themze már Oxfordnál hajózható, áttörvén, az említett
:magaslatokon, Windsor-nál jut a' Londoni medenczébe, melyben
szintén sok kanyargást tesz ; még Richmond-nál is kies magaslatok
kisérik. A krétaképletű dombsort egy hajózható csatorna is átszegi,
ez a Grrand-Junction-csatorna. mely Londonból éjszaknyugati irány
ban vonulván, Birmingham sokágú csatornarendszerével egyesül,
úgy, hogy Birmingham csatornák által London, Hull, Liverpool és
Bristol városokkal van összekapcsolva.
A második nagy krétaképletű dombsor Devonshire határán
a 270 m. magas Dorset-dombokkal kezdődik; csakhamar két ágra
szakad, melyek egymással egyközűen K-re vonulnak, elsőben Salisbury lapályát szegélyezik; ez nem nagyon termékeny egyhangú
fönsík, melyen a Marlborough magaslatokon eredő Avon déli irány
ban kanyarodik végig, s azután a déli dombsoron keresztül törvén,

a tenger felé kígyódzik. Az éjszaki dombsort a Marlborough magas
latoktól egy hézag választja el, ebben vonul a csatorna, mely Lon
dont Bristollal kapcsolja össze ; Beadingnél szakad ki a Themzébőt
s Bath-nál az Avon folyót éri el, mely Bristolnak tart.
Az említett kettős dombsor K-nek tart s a keleti tengerpartig
ér. Az éjszaki dombsor (North Downs) többnyire meg van mívelve,
Dover városnál szakad meg meredek sziklafalakkal ; a déli domb sor
(South Downs) nagyobbára kopár, csak rövid fűvel benőtt és a
juhok legeltetésére szolgáló hátakból áll, melyeknek magassága a
240 métert megnem haladja. A két dombsor között elterülő föld
szalagon lapályok és dombok váltakoznak, hajdan kivált a keleti
részét nagy erdők borították, azért most is »Wealds«-nak, azaz
erdőnek nevezik.
A tengerpart az Ex torkolati öblétől K-re többnyire ívalakú
behajlásokat mutat. Maga az Ex ármedenczéje sekély s Exeter
kikötője, Exmouth, a homokzátony miatt a tengeri forgalomra nézvo
jelentéktelen. A félkörben kanyarodó partvonal keleti végén Port
land félszigete nyúlik ki a tengerbe, az eredetileg sziklás sziget
volt, csak kavicsból álló keskeny földnyak kapcsolja össze a száraz
zal. Szigetnek nevezik most is, híressé teszi a kövületekben gaz
dag mészkő, mely nemcsak meszet, hanem jeles építőkövet is
szolgáltat.
Portland keleti oldalán Weymouth tágas réve nyílik, melyet
hatalmas hullámtörő gát ótalmaz a Csatornában gyakran dühöngőviharok ellen. Odább K-re a part többnyire alacsony, csak apró
ki- és behajlásokat mutat. Azután a szívalakú Wight sziget követ
kezik, melyet az éjszaknyugati oldalán a Soient, az éjszakkeletin
pedig a Spithead csatorna választ el a száraztól. A sziget éjszaki
része alacsony, de déli része nagyon festői sziklafalakkal emelkedik
ki a tengerből, magasságuk 150 métert is elér. A két említett ten
gerágból két öböl messzire benyúlik a szárazba, a hosszabbik
ENy-ra vonul Southampton felé, oly mély, hogy a legnagyobb hajó
kat is elbírja, azért a nagy gőzhajók, melyek az óczeánon keresztül
a különböző világtájak felé járnak, leginkább Southamptonból
indulnak ki. A másik rövidebb öböl É. felé nyílik, bejárásánál
keskeny, de beljebb több mint 7 kilométernyire szélesedik ki. Hayling sziget a nagy medenczét két részre osztja. Ez a hadi hajók fő
kikötője; Portsmouth és Gosport a bejárásnál nagyszerűen meg
vannak erősítve, köröskörűi óriási arszenálok, dockok, raktárak,
hadihajók építésére szolgáló műhelyek vannak.

Azután a többnyire alacsony part szabályos vonalokkal húzódik
tovább, csak Brighton-tól a Beachy-Head nevű hegyfokig s azután
Dover környékén vannak magasabb sziklafalak és dombok. Az
egész hosszú vonalon nincsenek nagyobb kikötő városok, Brighton
és Hastings városok inkább tengeri fürdőikről mintsem tengeri
kereskedésökről nevezetesek. Newhaven a legjelentősebb tengeri
város, de az is úgy, mint Folkestone és Dover, leginkább csak a
Francziaországból, Dieppe, Boulogne és Calais városokból érkező
hajók kikötésére szolgál.
A keleti part déli része a Themze torkolati öblétől É-ra az
E. Sz. 54. fokán túlig a Flamborough hegyfokig többnyire alacsony
sőt mocsáros ; különösen a Wash-öbölnél, a hol tengeralatti erdők
bizonyítják, hogy ott a partvidék sülyedezett s a tenger terjeszke
dett, utóbb megint a tenger és folyók hordalékaiból mocsáros lapály
keletkezett, melyet »Fen«-nek neveznek. Az említett öbölnél nincsen
jelentős város. De az egész partvonalon csaknem valamennyi folyó
nak nyilt öbölszerű torkolata van s e torkolatoknál kisebb-nagyobb
tengeri városok keletkeztek : Colchester, Harwick és^ Yarmouth. A
két előbbi Essex grófságban van, leginkább csak halászattal foglal
kozik. Yarmouth, Norfolk kikötővárosa. Sokkal nagyobbak a Themze
és Humber torkolati öblei, s ezekben van a legnagyobb forgalom,
mind London a Themzénél, mind Hull vagyis Kingston upon Hall
óriási forgalomnak központjai.
A sziklás Flamborough-head-től E-ra a partok többnyire
magasak és sziklásak, számos rés nyílik bennök, melyek alkalmas
révül és kikötőül kínálkoznak, de nagy jelentőségök csak a Tyneöbölnél levő Newcastle és Shiélds tengeri városoknak van.
Anglia alföldjének déli része kiválóan alkalmas a mezőgazda
ságra és állattenyésztésre; buján zöldelő gyepmezők, rövidfüvű
legelők, kövér rétek, szántóföldek s ligetekkel és erdőkkel váltakoz
nak mindenütt ; néhol nagy terűletek gondosan ápolt parkokhoz *)
hasonlítanak. Azokon az áldott vidékeken találjuk az ország leg
régibb városait, az angol főnemesség nagy jószágait, ősi kastélyait.
Ámde mióta nem a földmívelés meg állattenyésztés, hanem az ipar
1

') Az angolok »park« nevével inkább jószágot, nemesi birtokot jelölnek
meg, mintsem kertet ; az angol park magában foglalja a szántóföldeket, réteket,
ligeteket, melyek bizonyos kastélyhoz vagy úri lakóházhoz tartoznak. Azok a
birtokok rendesen sövényekkel vannak bekerítve ; gyalogutak és kocsiútak sze
gik minden irányban, itt a gazdasági épületek, ott kisebb-nagyobb bokrosok és
facsoportok vannak ; valóságos kert (pleasure ground) csak a lakóház körűi van.

-és kereskedés a vagyonosság főforrásai, azóta a társadalmi és ál
lami élet súlypontja az iparos vidékekre ment át ; az ősrégi híres
városok fejlődésökben megállapodtak, sőt hanyatlásnak indultak,
Í I Z iparos vidékeken pedig gombamódra szaporodtak és növekedtek
az új városok. Azonban a Themze alsó medenczéje megtartotta
jelentőségét, városai" korántsem hanyatlottak, s London Angliának
valamennyi városait messze túlszárnyalta.
London régi kereskedelmi város, már Tacitus azt írja (Annal.
14, 33) : »Londinum copia negotiatorum et commeatuum célèbre. «
A z ősi telep a folyó bal partján, a mostani »City« helyén feküdt.
Ez magva a nagy városnak, mely csak a múlt század közepe óta ter
jeszkedett minden irányban, magához csatolván a szomszédos váro
sokat és falvakat. Terjeszkedését sem kerítőfalak, sem árkok nem
gátolták, az angolok pedig nagyon szeretik a természetet és falusi
életet s ezt, a mennyiben lehetséges, a városban is óhajtják folytatni,
azért nem szeretnek kaszárnyaféle nagy bérházakban lakni, sokkal
szivesebben laknak kis házakban, a melyok csak egy család számára
épültek. A z 1881-diki népszámlálás szerint Londonban több mint
400,000 ház volt, ezekben 3.800,000 ember lakott, tehát egy-egy
házra csak 8 — 9 lélek jutott. Parisban egy-egy lakóházra 35 lélek
•esik. Londonban a lakóházak általán véve kicsinyek, többnyire 2,
Titkán 3 emeletesek s homlokzatuk szélessége gyakran 2 — 3 ablak.
Azután a legsűrűbben beépített városrészekben is az utczákat és
házcsoportokat vas rácsozattal elzárt, virágokkal, bokrokkai és fák
kal beültetett kertek (square) szakasztják meg ;. kisebb-nagyobb
kertek a középületek és úri lakóházak mellett is vannak. A távo
labb eső városrészekben pedig igen nagy parkok vannak, legelőül
szolgáló gyepmezőkkel, facsoportokkal és fasorokkal, tavakkal, virá
gos kertekkel. Mindezeknél fogva London aránylag igen nagy terű
letet foglal el.
Ámde ezt a területet szabatosan meg sem lehet határozni,
mert a mit Londonnak nevezünk, az nem képez közigazgatási tekin
tetben egységes várost. A City-nek még most is külön közigazga
tása és hatósága; van, s a Lord Mayor csak annak a feje. A többi
városrészek sincsenek hatóságilag egyesítve. London tehát inkább
tartomány, mintsem egységes város ; három szomszédos grófságnak,
Middlessex, Kent és Surrey-nek kisebb-nagyobb területeire terjed
ki. Más-más kiterjedése van Londonnak a szerint, a mint rendőri,
postai, országgyűlési, szegényügyi, vízvezetéki és csatornázási stb.

kerületekre van osztva.*) A londoni rendőrség hatásköre 1830 •
kilóm, területre terjed ki, s ezen 1881-ben 4.764,000 ember lakott..
Mint postai kerület London 1170 D kilóm, foglal el. Azok a köz
ségek, melyek rendesen Londonhoz számíttatnak, több mint 300>
• kilóm, terűletet foglalnak el, s népességök 1881-ben, mint emlí
tettük, 3.800,000, 1887-ben pedig 4.215,000 lélekre rúgott.
A sok kertnek, bokrokkal és fákkal beültetett »square«-nek )
és nagy parknak köszönheti London, hogy levegője a sok köd, gőz,_
füst és korom mellett is eléggé tiszta és egészséges. A halandóság
ott sokkal kisebb, mint nálunk és más nagy városokban, 1000'
lélekre átlag csak 22 haláleset jut ; a város népessége az elmúlt két
évtizedben évenkint 5 0 — 7 0 , 0 0 0 lélekkel szaporodott, még pedig
nemcsak a beköltözések, hanem nagyrészt a születések feleslegeáltal. A közegészségi állapotok különösen a csatornázási és víz
vezetéki hálózatok kiépítése óta javultak. A csatornázási hálózat
a folyó mindkét oldalán csak 1859 óta készült el; azelőtt a Themze vize a szennyvizektől, ürülékektől és mindenféle hulladékoktól anynyira meg volt fertőztetve, hogy dögleletes bűzt gerjesztett. A főcsa
tornák hossza 132, a mellékcsatornáké 9400 kilóm. Tiszta iható'
vízben még mindig hiányt szenved London, hat részvényes tár
saság építette a vízvezetékeket és víztartókat, de csak a Themze és
egy-két más folyócska vizét szolgáltatja, mely mesterséges szűrők
kel tisztíttatik.
2

London nemcsak a három egyesített királyságnak, hanem a leg
nagyobb birodalomnak fővárosa s egyszersmind a Föld legnagyobb'
kereskedő városa. Hogy azzá lett, arra sokféle tényezők hatottak,
közre. Földrajzi fekvése mind Nagybritanniára, mind Európára
nézve kiválóan kedvező. A Themze és mellékvizei Anglia legnagyobb
s legtermékenyebb medenczéjében folydogálnak csendesen azon ten
ger felé, mely a szigetet Európa nyugati partjaitól elválasztja;
könnyen összekapcsolhatók Anglia más folyóival csatornák által ;
mélységök elegendő, hogy jókora hajók járhatnak rajtuk. A főfolyó<
medre körűlbelől 60 kilóm, távolságban a nyílt tengertől ki kezd
szélesedni s végre torkolata nagyon tágas és mély tölcsér • alakját
ölti. Ebbe az Éjszaki tenger s az Atlanti óczeán felől érkező dagály') Egyházi tekintetben 78 plébániára van osztva ; az országgyűlés alsó
házába 59 képviselőt küld. Legújabban új közigazgatási szervezetet kapott, e
szerint a »County Council« 118 tagból áll, ezek 19 aldermen-t választanak.
8

) Ez utczái kertek a közönségtől el vannak zárva, csak az azokat övező-

házak lakosai, a kik fentartásukhoz hozzájárulnak, sétálhatnak bennök.

hullám kettős erővel tódul be s messzire elhat a folyón fölfelé, tehát
ennek vízállása naponkint felváltva erősen duzzad és apad. E válta
kozó vízállású ármedencze elején, hol a tengeri hajózás kezdődik,
keletkezett a City ; a folyó partját odáig kisérik magaslatok, tehát
ott a két partot hidak által is lehetett összekapcsolni, mig alább az
átkelés csak hajón történhetik és gyakran veszedelmes. S a Themze
tágas öble, mely az arra akár D-ről, akár E-ról elmenő hajókat
mintegy hívogatja, épen Anglia .délkeleti szögleténél nyílik, mely
leginkább közeledik Francziaország partjaihoz, egyszersmind a
Scheide és Rajna torkolataival átellenben esik ; továbbá épen azon
a helyen nyílik, mely a skandináviai Éjszaki foktól és a spanyol
Gibraltártól egyenlő távolságra, tehát Európa óczeáni oldalának
kellő közepére esik. S ugyancsak e nevezetes hely, mint már meg
említettük, az összes földségek között elterülő tengerek középpontja,
melyben a földkerekség legszélsőbb tájairól való közlekedési utak
találkoznak. *)
Ezt a rendkívül kedvező földrajzi fekvést és a természet más
kedvezményeit az angol nemzet jól tudta felhasználni, midőn a világ
forgalom és a nagy kereskedés összes szálait Londonban foglalta
össze s ekként azt a Föld legnagyobb és leggazdagabb városává tette.
Nincs a városban és környékén oly emelkedett pont, a honnan azt
egész kiterjedésében, vagy csak legnagyobb részében is áttekinthetnők. S akár honnan nézzük, mindig csak nagy háztengert, való
ságos tömkeleget látunk. Nagyszerű a város egészben véve, úgyszól
ván végetlen; nagyszerűek egyes kiváló építményei is; de igazán
szép városnak sem egészben, sem egyes részeiben nem mondható.
Paris mindenesetre szebb és kellemetesebb város, Bécsnek és Ber
linnek is vannak egyes szebb utczái és közterei.
A lakóházak többnyire téglából építvék, s külsejök nagyob
bára dísztelen. A régi monumentális épületek ritkák, 1666-ban az
akkori város legnagyobb része leégett, a nagyobbszerű középületek
újabb időből valók. A magánházak azért is egyszerűek és könnyen
építvék, mivel nagyrészt földesúri telkeken állanak, melyeket a ház
tulajdonosok csak haszonbérben bírnak. Végre a város közelében
alkalmas építő anyag sincsen, az építőkövet messze földről, Francziaországból, Yorkshire-ből, Skótországból, Portlandból kell oda
szállítani. Az építmények külső falai azért is kellemetlen benyomást
tesznek a nézőre, mivel koromréteggel borítvák ; a füst, gőz és korom
') L. Kohl : Die geogr. Lage der Hauptstaedte Europa's.

egész czafatokban száll alá, néha még a bokrokat, fákat és virá
gokat is ellepi ; az eső vize helyenkint lemossa a koromréteget s így
szürkés sávolyokkal tarkázza az emlékszobrok és házak falait.
Most nézzük meg közelebbről London egyes részeit. Tájéko
zásul legjobban szolgálhat a Themze. Ez 400—500 m. széles folyó,
a városhoz EKE-ra forduló ívvel közeledik, azután egy darabig
K-nek tart, majd ismét E-ra kanyarodik, legéjszakibb hajlatától
K D K - r e halad, új éjszaki kisebb kanyarulat után hirtelen D-re fordul
s U alakú kanyarulatot képez. Néhány kanyarulatot még azután is
tesz déli és éjszaki irányban, de főiránya keleti. Az egész út hossza,
melyet a Themze a város területén megfut, körűlbelől 14 kilóm.
A város legeslegnagyobb része a folyó éjszaki oldalán terjed el,
nevezetesen ott fekszik a City és Westminster. E két legrégibb és
legérdekesebb városrésztől E-ra a Mary-le-Bone vagyis Westend s
Finsbury vagy Nordend nevű városrészek fekszenek; a City-től
E-ra és K-re pedig Tower-Hamlets vagy Fastend terjed el, mely
csak a múlt század másik felében kezdett épülni. E hat városrész
hez csatlakoznak a külvárosok: Chelsea, Brompton,
Paddington,
yPortland-Town, Somers-Town, Camden-Town, Globe-Town, Stepney, Limehouse stb. A Themze déli oldalán a City-vei átellenben
Southwarh, ettől Ny-ra s Westminsterrel átellenben Lambeth, SL
kettőtől D-re Newington, Kennington, South-Lambeth, Walworth,
Camberwéll stb. fekszenek. Kissé távolabb K. felé, a Themze U
alakú kanyarulata déli oldalán Deptford és Greenwich, odább K-re
Woolwich vannak.
A Themze partjai azelőtt nagyon rondák voltak, 186*4-ben
Skótországból való szép gránittal a kőpartot kezdek építeni, mely
most a Westminsteri hídtóla Waterloo-hidig terjed (Victoria-embankment). E kőparton állították fel az Alexandriából odaszállított
obeliszket, az úgynevezett Kleopatra-tűt. Számtalan gőzhajó jár fel
s alá a Themzén s egyik partról a másikra. Szálljunk be s kövessük
a folyót a város nyugati végétől a keleti végéig.
A város nyugati oldalán a Kensington-csatorna mentén haladó
vaspálya kel át a folyón Battersea községnél, alább a Cremorn-kert
mellett az említett községről elnevezett híd következik ; odább K-re a
•Chelsea községről elnevezett híd s mellette vasúti híd *) van, a két szép
híd között a folyó jobb oldalán az új gyönyörű nagy park terjed el,
Hammersmithtől lefelé a City-ig összesen 17 híd van a Themzén, egyik
szebb a másiknál a Parliament házától lefelé 3 kilóm, hosszú szakaszon 8 híd
van, köztük három vasúti híd.

melynek neve Battersea-parTc. Odább K-re a Vauxhall-híd követ
kezik, a hol a folyó E-ra fordul, közelében a bal parton egy nagy
fegyház s odább E-ra az új parliament-épület emelkedik. Ez 1852-benkészült el, a törvényhozás mindkét háza számára, részint csúcsíves,
részint kupolás roppant nagy építmény, a közepén magas, a sarko
kon kisebb tornyokkal; belső berendezését nem igen dicsérik^
Mindjárt vele szemben Ny. felé a híres Westminster apátsági temp
lom emelkedik, mely a csúcsíves építészet egyik legnagyobbszerú.
remekműve. Kereszt alakjában van építve számos kápolnával,,
tömérdek sok régi és új síremlékkel, mert ott vannak eltemetve
több király és királyné s az ország legjelesebb államférfiai, tudósai
költői. Szentélyében koronáztatnak a királyok. A templom közelé
ben Westmimster-Hcdl fekszik, ez nagy és szép csúcsíves épület,
melyet II. Vilmos ( 1 0 9 7 — 1 0 9 8 ) építtetett; igen nagy teremében akoronázási lakomákat szokták vala tartani.
r

Mindjárt a parliamenti palotán túl a széles Westminster-híd!.
van; erről egyenest a St.-James-parkba mehetünk, ez magas vas
rácsozattal van kerítve; mindjárt mellette van a Oreen-parJc,
Sutherland herczeg palotájával s odább Ny-ra a sokkal nagyobb^
Hyde-parJc terjed el, melyhez Ny. felől a Kensington nevű királyi
kertek csatlakoznak. A Kensingtoni kertektől D-re emelkedik
Albert herczeg, Viktória királyné néhai férjének aranyozott kép
szobra, az úgynevezett Albert-Hali előtt, mely gyönyörű terem hang
versenyek számára. A St.-James- és Green-parkok között a St.James-palota fekszik, téglából rakott szabálytalan építmény, ebben,
laktak a királyok 1695-től 1826-ig, miután elébbi székhelyek,
Whitehall, nagyobbrészt leégett vala. A mostani királyi palota, az
előtt Buclcingham-house, szintén közel van oda, hol a St.-Jamesés Green-park érintkezik ; mögötte terjed el a királyné kertje és
istállója. A AVestminster-hídon túl nem messze Richmond herczeg
palotája, alább Whitehall következik, ez volt 1530-tól 1695-ig a
királyok lakóhelye, 1695-ben leégett s többé fel sem építtetett egé
szen. A következő vasúti hídról ENy-ra menve a Charing-Cros&
nevű pályaudvarba és vendégfogadóba jutunk, mely előtt a Traf'algar-square-nék nevezett köztér van, ezt I. Károly és Nelson kép
szobrai ékesítik, mellette Northumberland herczeg palotája helyén
nagy vendéglő épült. Ugyancsak azon a téren van egy dísztelen,
épületben a gazdag Nemzeti képtár. Alább a szép Waterloo-híd
következik, mely í 817-ben épült, ettől nem messze Somerset-house
fekszik, melyben Erzsébet királynő szokott volt lakni, most abban

a tudományok kir. akadémiája (Royal Academy) tartja gyűléseit,
tudományegyetem is van benne.
Azután csakhamar a City kezdődik ; ott van az a házcsoport,
melyet egykor a templomos vitézek bírtak, s melyet most is Tempelnek neveznek, bennök a főtörvényszékek vannak ; egyik régi kapuja
a Tempel-bar; bizonyos ünnepélyes alkalommal a király ott jelenik
meg a Lord-Mayor előtt s bebocsáttatását kéri, akkor a LordMayor átadja neki a City kulcsait. Alább a Black-Friar-híd követ
kezik, mellette vasúti híd is van. Oda nem messze esik Sz. Pál
temploma; helyén már 610-ben épült egy templom, de a régi szent
egyház 1666-ban leégett, a mostani "Wren terve szerint 1 6 7 5 —
1715-ben épült a római Sz. Péter templomának mintájára. Minden
esetre tiszteletgerjesztő építmény, legnagyobb prot. templom, igen
magas kupolával ; belseje azonban túlságosan egyszerű ; szintén sok
síremlék van benne. Londonnak összesen több mint 1200 különböző
temploma van, de építészeti tekintetben csak Sz. Pál egyháza és
"Westminster apátság érdemel különös megemlíttetést. — ENy-ra
nem messze Newgate, London legrédibb börtöne van ; ugyancsak
közel oda a főposta s ettől K-re az angol bank nagy, de szabály
talan épülete van, melynek pinczehelyiségeiben tömérdek sok arany
és ezüst őriztetik. A bankkal átellenben DK-re a börze (Royal
Exchange) van.
A Southwark-hídtól egyenest E-ra esik a Guüdhall, a City
híres városháza, nelynek szép nagy termében nagy ünnepélyek szok
tak tartatni ; nevezetesen ott adja a nagy lakomát a Lord-Mayor,
kit egy-egy évre választanak, s kinek hivatalos lakása a Mansionhouse-ban van, mely a Guildhall-tól DK-re esik. A nagy vendégség
nagyon sokba kerül, azért csak vagyonos embert lehet Lord-Mayorrá választani. — A Themze utolsó hídja az úgynevezett Londoni
híd; ott volt 1740-ig az egyetlen híd, a mostani hidat 1825—31-ben
építették gránitból. Jóval odább K-re van az alagút, mely a folyó
medre alatt megyén el, 1825—1840-ben épült; később a Londoni
híd fölött is építettek egy alagutat, még pedig egy esztendő alatt.
A Londoni hídra a City legszebb utczája, King
Williame
Street vezet, rajta naponkint legalább 300,000 ember megyén át,
mert az a főkapcsolat a City és Southwark között. A híd közelében
egy kis téren az 1666-diki nagy tűzvész emlékére nagy szobrot
állítottak fel. A Themze partján a vámház fekszik (Custom House),
mely korántsem oly fényes mint a budapesti, jóllehet benne több vámot
szednek, mint a mennyi hazánk összes behozatalának és kivitelének
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pénzértéke. Azután az úgynevezett Tower ( = toçpny) következik,
mely azonban már nem tartozik a City-hez. Ez különböző, tornyos
és másféle épületeknek és udvaroknak csoportja, melyet mély árkok
és kőfalak kerítenek be. Az angol királyok Erzsébet idejéig több
nyire ott laktak ; nevéhez nagyon sok, még pedig szomorú emlékek
csatlakoznak, dohos börtöneiben az uralkodó ház sok tagja és szá
mos jeles ember volt elzárva, s onnan vitetett a vesztőhelyre, a
dombra, melyen az akasztófa a mult század közepéig állott. Most
a Tower különböző helyiségeiben az ország koronázási jelvényeit,
s az állami levéltárt őrzik, fegyvertár és régiségtár is van benne,
egy része pedig még most is állami börtönül szolgál. Az ott felállított
60 ágyút csak ünnepélyek alkalmával sütik el.
A nagy tengeri hajók a Themzén fölfelé csak a Londoni hídig
mehetnek, ettől lefelé tehát a folyó mindkét oldalán a nagyszerű ki- és
berakodó helyek, raktárak, hajómedenczék stb. sorakoznak ; a bal
oldalon Tower-Hamlets, a jobb oldalon Rotherhithe terjed el, az
utóbbi Southwarkhoz csatlakozik közvetlenül. A baloldalon a kiásott
kisebb-nagyobb hajómedenczék (docks) csatornák által egymással
és a Themzével közlekednek ; köztük legnagyobbak a » West-Indiadocks,« melyek a Themze kanyarulata által képezett U alakú fél
sziget (Isle of dogs = ebsziget) éjszaki oldalán sorakoznak. Még
odább K-re esnek a Viktoria-dok-ok, melyek nem régen készültek el.
A Citytől K-re eső Tower-Hamlets, Stepney,
Limehouse,
Hastend stb. városrészekben többnyire a szegény néposztályok,
munkások és mindenféle mesteremberek, hajósok, matrózok és csa
vargók laknak, a házak kicsinyek, piszkosak és rondák, az utczák
szabálytalanok és szemetesek ; mindenféle gyárak és műhelyek,
többi között a nagy serfőzések is ott vannak. A rosz hírben álló
városrészeket a külföldiek alig merik meglátogatni, a belföldi elő
kelők is kerülik. Azonban egy szép nagy park ott is van> t. i. a
Vitória-park, utóbb még a város éjszaki részében az Alexandra
parkot is berendezték. A folyó déli oldalán Eotherhithe-ban vannak
mindenféle gyárak és munkáslakások ; a gyárak, műhelyek, hajó
medenczék, raktárak és zöldséges kertek által megszaggatott ház
csoportok Deptfordig terjednek.
Általában a város keleti részeiben a folyó mindkét oldalán,
a félreeső utczákban, a legnagyobb piszok, nyomor és bűn uralko
dik, mert Londonban a legnagyobb fény, bőség és gazdagság mellett
a legnagyobb elhagyatottság és nyomor található. A szegényes
ronda külső negyedektől nagyon elütnek az előkelők, a nagy urak,

a dúsgazdag kereskedők negyedei ; nevezetesen a City, Westminster
•és Mary-le-Bone. A City görbe-girbe és szúk utczáit mindenütt
magas házak szegélyezik, melyeknek minden emeletén, úgyszólván,
csak üzleti helyiségek, irodák stb. vannak ; t. i. ott kis területen
egyesítve vannak a nagy kereskedés, forgalom és szállítás, a nagy
pénz- és hitelintézetek, a nagy hírlapok kiadó hivatalai, a főposta
és távirdahivatal. Sehol másutt az üzletek és kereskedés nincsenek
annyira központosítva, mint a City-ben. Ugyancsak ott egyesülnek
a közlekedés, a szállítás és személyforgalom minden eszközei, melyek
nek segítségével az üzletemberek sok ezrei a város legtávolabb
részeiből és környékéből lehető leggyorsabban az üzleti időre egybeseregelhetnek. Reggeli 10 órától kezdve késő estig az utczákon a
.magánfogatok, az idomtalan magas omnibusok, az egy és kétlovas
bérkocsik szakadatlan sora jön-mégy, köztük és a járdákon a gyalocgosok népözöne siet ide-oda. Arról a nagy sürgésről, forgásról
képzelete sem lehet annak, a ki nem látta. Ugyancsak nagy részt a
'City-be sietnek azok, a kik a folyót ellepő gőzhajókon s a földalatt,
,meg a házak fölött elmenő vaspályákon érkeznek. *) S míg nappal
-a City utczáiban száz meg száz ezer ember sürög-forog, éjszaka
*csend és nyugalom uralkodik, mintha az egész városrész ki volna
halva. Cakugyan a legtöbb nagy ház éjjel üres; a City-ben állan-dóan lakó emberek száma 1861-től 1881 ig 54,000-rel fogyott, míg
minden más városrész lakossága rendkívül szaporodott. A keres
kedők, bankárok, alkuszok stb. üzletemberek másutt laknak, a City
ben csak üzleti helyiségeik vannak.
Westminster és Mary-le-Bone az udvar, a főtisztviselők, a
kormányszékek, az előkelő és gazdag világ székhelyei; ugyanott
vannak a fő tanintézetek, a tudós és más társaságok meg egyesűle•tek, a tudományos és művészeti gyűjtemények. A város egyik leg
hosszabb és legszebb utezája az Oxford-Street, ez majdnem egyenest
K-ről Ny-ra húzódik, Westminstert Mary-le-Bone-tól választja
') A minden irányban kifelé menő vasutak számára a városban 10 pátya<udvar van, köztük Charing-Gross majdnem a város szívében fekszik. Ezenkívül
-számtalan állomás van a helyi vasúthálózat számára, mely a folyó éjszaki olda
lán leginkább az utczák és házak alatt, a folyó déli oldalán pedig nagyobbára
: az utczák és házak felett épült. Némely keresztező ponton minden ötödik perczben surran el egy-egy vonat ; rendesen minden tizedik perczben érkezik egy-egy
vonat a City-ben levő végállomásokra. A város területén Brentfordtól K-re
• Greenwich-ig s Sydenham-től É-ra Highgate-ig több mint 150 nagy és kis vas
úti állomás van. Ez állomásokon a személyforgalom évenkint több 100 mil,'lióra rúg.

el, azután egyfelől a Hyde-park és Kensington kertek, másfelől'
Paddington között halad tovább. Ebben az utezában van a híres
Oxford-bazár.
Westminster legfényesebb utczái:
Bond-Street,.
Begent-Street, HaymarJcet Picadilly, Pall-Mall. Azokban sürögforog az előkelő világ, ott vannak az árusboltok, melyekben a leg
finomabb, legdrágább, legdivatosabb tárgyakat árulják. Picadilly
utezában a legnagyobb comfort-tal berendezett házak vannak, me
lyekben sok chib mulat. A főnemesség leginkább a Hyde-park:
környékén, főleg Belgraviában lakik. Mary-le-Bone-ban leginkábbaz előkelő és gazdag emberek laknak,, az utczák egyenesek, szé
lesek, a házak díszesek, de majdnem mind egyforma. A legszebb •
épületek a városrész éjszaki szélén elterjedő Begents-parkot veszik;
körűi, melyben füvészeti s nevezetes állatkert is van. Nagy tó, mely
ben fürödnek, és csatorna is van benne, mely onnan K-re és DK-revonulván, a város keleti szélén a Themzébe torkol. Egyik leghoszszabb és legszélesebb utcza az angol bank vidékéről E-ra vonul,,
azután Ny-ra fordul s a Regents-park déli szélén elhaladva Paddington-ig ér. A z ezen hosszú utczátől D-re az Oxford-street-ig esői
kisebb utczákban sok középület, kórház stb. van. Ugyancsak ott
van a Londoni tudományegyetem, melyet 1827-ben egy szabadelvűi
részvényes társaság alapított a német egyetemek mintájára, detheologiai facultas nélkül. A z ellenfél azután 1831-ben más egye
temet alapított, ennek székhelye Somersethouse. DK-re a Londoni
egyetemtől a Brit múzeum van, ebben évről-évre rendkivűl szapo
rodó könyv-, kézirat- és levéltár, művészeti és természetrajzi gyűjte
mények vannak.
r

A folyó déli oldalán Lambeth városrészben Vauxhall-mulató
hely van szép kerttel, odább DK-re egy szép square-en túl Kensingtonban egy állatkert és füvészeti kert van (Surrey gardens)'. Ettől!
E-ra a Themze partján a Lambeth palota nagy kerttel, a can-?
terbury-i érsek lakóhelye. Odább K-re az elmebetegek nagy kór
háza van.
A város egyik déli részében South-Kensingtonban van az a
múzeum, melyet 1851-ben alapítottak, s mely már is mindenféle
roppant gazdag gyűjteményeket foglal magában. Közel hozzá esik.
azon épület, melyben a Kelet-indiai társaság felette gazdag indiai
gyűjteményei vannak felállítva. Még odább D-re esik az úgyneve
zett Kristály-palota, nagy iparcsarnok Sydenham-ban, mindenfélegyűjtemények vannak benne, de most leginkább bizonyos ünnepsé
gek helyéül szolgál ; a környező kertek 81 hektárt foglalnak el.

Angliának fő tudományegyetemei, melyek legtöbb kiváltság
ban részesülnek, Oxford-ban és Cambridge-ben székelnek, az úgy
nevezett Londoni egyetem nem annyira valóságos egyetem, hanem
inkább csak vizsgáló bizottság, mely a birodalom más tanintézetei
nek növendékeit megvizsgálhatja s nekik az illető bizonyítványokat
•
' és okleveleket kiadhatja. Van Londonban két úgynevezett egyetemi
kollégium (University College és King's College), az előbbi feleke
zet nélküli, az utóbbi angiikan fekezeti, mindegyikhez egy-egy kli
nikai kórház van kapcsolva, ezenkívül az orvosok kiképezésére még
11 szakiskola van, melyek kórházakhoz kapcsolvák. 1869 óta a nők
is bocsáttatnak az egyetemi vizsgálatokra, s a királyné kollégiumá
ban leányok nyerik a felső oktatást. A különböző közép és külön
szakiskolák száma igen nagy. A Királyi Akadémián kivűl igen sok
tudományos társaság és egyesület van, melyek többnyire gazdagon
vannak dotálva és gazdag gyűjteményekkel rendelkeznek. A leg
több könyv és hirlap is Londonban jelenik meg.
Az ipar tekintetében némely ágakra nézve Londont felülmúl
ják Manchester, Birmingham, Sheffield, Leeds és Glasgow. De az
összes gyárak és műhelyek száma Londonban mégis nagyobb, mint
az említett városokban s a selyemárúk, a fegyverek, gépek, órák,
ékszerek stb. gyártásában London foglalja el az első helyet. A keres
kedésre s az árúk forgalmára nézve csak Liverpool versenyezhet
Londonnal, de oly roppant nagy tőkék sehol sincsenek összehal
mozva, s nemcsak az angol gyarmatok, hanem az idegen országok
-és fejedelmek is a londoni bankároktól és tőkepénzesektől függnek.
London a Föld legnagyobb piacza a teára, kávéra, fűszerekre s a
legtöbb gyarmati árúkra nézve, oda szállítják a tömérdek gyapjút
Ausztráliából és Afrikából, a sok búzát és rizst Amerikából és
Kelet-Indiából. Egy szóval London piacza döntő szerepet visz a
világforgalomban. A be- és kivitt árúk pénzértéke több mint 5000
millió frank, a vámjövedelem vagy 260 millió frank.
London nyugati környékéhez számíthatjuk mindazokat a hely
ségeket, a melyek a Themze völgyén fölfelé a város középpontjától
20 angol mfldnyire eső Windsor-ig terjednek. Sok ember, kinek
Londonban dolga van, azokban lakik, a főnemességnek és királyi csadádnak is számos kastélyai és kertjei vannak ott. Legközelebb esik
Kew, melyben igen nagy meg szép királyi botanikai kert van, rop
pant növényházaiban a legkülönbözőbb mérsékelt és forróövi növé
nyeket termesztik. Brentford és Hounslow a Themze bal oldalán,
Bichmond és Kingston a folyó jobb oldalán fekszenek. Bichmond-

nak szép parkját különösen vasárnapon sokan látogatják. Hampton
a Themze bal partján, királyi palotájában, Hampton-Court-ban,.
becses képtár van, parkjában lófuttatások szoktak lenni. De az.
említett helységek és kastélyok közül egynek sincs oly szép fekvése
mint Windsor-nak. Ott egy magaslaton fekszik a királyi család leg
nagyobb és legfényesebb várkastélya, melyben nagyon becses műtár
gyak és régiségek vannak összehalmozva; a kir. család tagjai a
nyarat rendesen ott töltik. A kisebbik park mindjárt a kastély mel
lett a Themzéig terjed el, a nagyobbik messze D-re terjed, s gyö
nyörű fasorok ékesítik. A várkastély terraszáról bájoló kilátás esik
az igen változatos környékre. Windsor-ral szemben a Themze bal
oldalán Eton városka fekszik, ebben van a I V . Henriktől 1440-ben
alapított kollégium, melyben a leggazdagabb családok ifjai neveltet
nek. A windsori nagy park tavától Ny-ra esik Ascot, Anglia leghí
resebb lóverseny-tere.
Londontól K-re a Themze ármedenczéjének két oldalán fekvő
helységek mintegy a főváros tengerészeti elővárosai és előkikötői,
valamennyi kisebb-nagyobb mértékben tőle függ. Greenwich parkjá
ról, a tengerészeti kórházáról és nagy csillagvizsgáló intézetéről
nevezetes, rajta megy keresztül az angol 0 délkör. Woolwich-ba,n
(80,000 lak.) nagyszerű állami hajóépítő műhelyek, a hajóhad és
tüzérség számára való nagy raktárak s katonai akadémia vannak.
Gravesend-nék szép kikötője van, határában sok zöldséget termesz
tenek. Itt vizsgálják meg az érkező hajók okleveleit s átadják az
elinduló hajókéit. Strood, Rochester és Chatam egymás közelében
melléköbölnél, a Medway-nál fekszenek; Chatam meg van erősítve,,
hadi kikötő. Sheerness ezen öböl bejárásánál Sheppey sziget csúcsán
meg van erősítve.
A z utóbb említett városok már Kent grófságban vannak,,
ennek parti városai: Margate, Thanet szigeten, tengeri fürdővel;,
Ramsgate^ Dover és Folhestone ; köztük legjelentősebb Dover, mely
meg van erősítve (28,000 lak.). Beljebb s Kent félszigetének kö
zepe táján Canterbury (Durovernum) régi és régies város fekszik
(22,000 lak.), az angol egyház főérsekének székhelye, igen nagy és •
díszes székesegyházzal.
Sürrey grófságban csak kis városok vannak, legnevezeteseb
bek : Guüdford, Croydon és Epsom, az utóbbi helyen híres lóverse
nyek vannak. Sussex grófságban Hastings (42,000 lak.) és Brighton
(108.000 lak) látogatott tengeri fürdőikről nevezetesek. Chichester
a tartomány főhelye ; Arundel, Norfolk herczeg régi híres várkasté-

lyával. Hampshire-ben-Portsmouth (128,000 lak.) és Southampton
(60,000 lak.) jeles tengeri városok, az előbbi nagy badikötő sok
állami műhelylyel ; az utóbbi nagy tengeri hajózást űz, sok gőzhajó
onnan indul ki az óczeánokon túli földrészekbe. Wight sziget főhelye
Byde ; már említettük, hogy a szigeten látogatott tengeri fürdők
vannak. Osborne a királyné kéjvára. Winchester (17,000 lak.)
Hampshire főhelye régies város, szép templommal.
Wilts-nek. főhelye Salisbury vagyis New-Sarum (15,000 lak.),
magaslatokkal és ősrégi sírdombokkal környezett lapályon, híres
csúcsíves székesegyházzal. Közelében van Stonehenge egyik ősrégi
emlék, roppant nagy kőszálak, melyek körben voltak felállítva.
Dorset főhelye Dorchester, valamivel népesebb a tengernél fekvő
Weymouth.
Berks főhelye Beading (33,000 lak.) a Themse mellett ; Newbury, Maidenhead és a már említett Windsor is ide tartoznak
Essex főhelye Chelmsford (10,000 lak.); Colchester (27,000 lak.)
és Harwich (6200 lak.) tengeri városok. Hertford-nak főhelye
Hertford ; híresebb St.-Albans, mely lord Bacon-nak birtoka volt,
közelében a római Vesulamium feküdt. Buckingham-haxi Aylesbury
a legnépesebb város.
Oxford (34,000 lak.) a hasonnevű grófságban a Themze
mellett s a Cherwell torkolatánál, még egészen középkori jelleggel
bir, mintha az idő 4 - 5 évszázad óta megfeledkezett volna róla ;
paloták, kolostorok, templomok, árnyas fasorok, szökőkutak, szép
pázsit. Ott van a híres egyetem, mely különböző időben alapított
25 kollégiumból (colleges, halls) áll ; legrégibb a Merton-College
1274-ből, legújabb a Keble-College 1870-ből, mindegyiknek külön
szervezete, külön története és élete van, mindegyik gazdag kincsek
kel, oklevelekkel, kéziratokkal, képekkel, képszobrokkal, könyvtá
rakkal bir, mindegyik dicsekedhetik jeles tanárokkal és növendé
kekkel. Oxfordban növekedtek azok a férfiak, kik Anglia állami
életében, a tudományok és művészetek mezején döntő befolyást
gyakoroltak. Majdnem mindig a conservativ szellem uralkodott
Oxford középkorias csarnokaiban; »nem hull le egy kő, melyet más
hasonló alakú kővel lelkiismeretesen ki ne pótolnának, így nincsen
elavult eszme, nincsen régi szokás, melyet a kormos falazatú kollé
giumokban, mint megannyi ósdi várakban meghúzódott oxfordi
tudósok ne védelmeznének. « A forradalom idejében is Oxford
I. Károly pártjához csatlakozott. A gyűjtemények és könyvtárak
felette gazdagok, a háládatos növendékek folyvást szaporítják.

A Bodley-féle könyvtárban legalább 400,000 kötet könyv s 25,000
kézirat van. Nagyon gazdag a Radcliffe-féle könyvtár is, az összes
oxfordi könyvtárakban több mint egy millió darab könyv van.
Suffolk-ban. Ipswich (51,000 lak.) a főhely egy keskeny öböl
nél. Norfolk főhelye Norwich (88,000 lak.) a X V I I . században az
ország legiparosabb városa volt, melyben a posztógyártást a hazájokból kimenekült flamandok honosították meg ; most is iparos és
élénk város. Great- Yarmouth (46,000 lak.) tengeri város.
Cambridge (31,000 lak.) a hasonnevű grófságban, Oxford ver
senytársa, egyeteme szintén régi, első kollégiuma, mely Sz. Péterről
neveztetik, 1257-ben alapíttatott, összesen 17 kollégium van; leg
újabban két kollégiumot a nők számára alapítottak, kik a férfiak
tól elkülönítve készülnek az egyetemi vizsgálatokra. Cambridge-nak
nincsen annyi emlékszerű építménye, mint Oxford-nak, de néhány
építménye még nagyobb és fényesebb s tartósabb kőből van építve.
A Trinity-College leggazdagabb és legnépesebb, a városnak tete
mes részét foglalja el ; még fényesebb a király kollégiuma (King's
College), magas temploma négy tornyával a X V . századból való s az
egész városon uralkodik. A könyvtárak és más gyűjtemények nem
oly gazdagok, mint Oxfordban, de a főkönyvtárban mégis több mint
220,000 kötet van ; a geológiai múzeum is nagyon gazdag. A szor
galmi időszakban a 3000 tanár és növendék ellepi a kollégiumok
utczáit és udvarait, a pázsitmezőket, hol a cricket játékban, vívás
ban, futásban, s a Cam folyót, hol a csónakázásban gyakorolják
magukat. A z oxfordi és cambridgei deákok csónakázási versenyei
valóságos népünnepek.
NewmarTcet kis város arról híres, hogy ott nevelik a legjele
sebb futtató lovakat.
Huntingdon, Northampton és Eutland grófságokban nincse
nek nagy Városok. Legnépesebb Northampton (41,000 lak.). Lincoln
grófságban a hasonnevű főhely (37,000 lak.) történelmi tekintetben
nevezetes város, a dánok abban fészkelték meg magukat a közép
korban. Grimsby (30,000 lak.) a Humber-öbölnél az újabb időben
emelkedett, azelőtt csak kis halászfalu volt.

III.
.Anglia hegyes és iparos vidékei ; Cornwall, Devonshire. Wales, a Pennini hegy
ség, Cumberland, Anglesey. Man, a Normandiai szigetek.

Angliának három hegyes tartománya van ; a legkisebbik az,
mely az ország legdélnyugatibb félszigetét, Cornwall-t és Devonshire-t foglalja el. A Cornwalli magaslatok gerincze ^Barnstaple-i
öböltől DNy-ra húzódik s Landsend meg Lizard fokhegyekkel vég
ződik ; az előbbitől a sziklás Scilly-szigetkék és szirtek csoportja
szakadt el. A Bristoli öböl déli partvidékét K-ről Ny-ra vonuló
legyhát szegélyezi ; végre a félsziget közepe táján lápos fönsík dom
borodik, melynek neve Dartmoor. Ennek legmagasabb kúpjai a 600
métert is meghaladják, különben az egész kis hegyvidék közepes
magassága csak 200 m. A nyugati hegyvonulat igen régi palákból
és gránitból áll, erdőtlen és sziklás magaslatai között keskeny völ
gyek nyílnak, melyekben buja növényzet díszlik, a mirtus, borostyán
és fuksziák télen is megmaradnak szabad ég alatt. A gránitban
ólom-, réz- és ónérczek vannak, az ottani ércztelepeket már évezre
dek óta aknázzák. Némely bánya a tenger alatt van; az érezek
általában szegények s legújabban a bányászat hanyatlani kezdett.
Sokkal nagyobb és zordabb a második hegyes vidék, t. i.
Wales. Ez vagy 25,000 • kilom.-t foglal el, hosszúkás négyszög,
csakhogy nyugati oldala nagyon szabálytalan. A Dee torkolati öblé
től D-re a Bristoli öbölig nyúlik el ; három oldalát a tenger locsolja,
keleti oldalát a Dee és Severn választják el Anglia térségeitől.
Közepes magassága csak 3 0 0 — 4 0 0 m., de egyes vidékei nagyon
zordak, kopár, szaggatott sziklacsoportok komor lápos és fenyéres
hátakkal váltakoznak. Általában véve a tenger felé sokkal mere
dekebb hajlása van, mint a száraz felé, három főfolyója: a Wye,
Severn és Dee a nyugati parthoz közel, alig 20 kilóm, távolságra
erednek, mégis nagy kerülőt tesznek, hogy a tengerbe juthassanak.
Cambriai hegységnek (Cambrian mountains) nevezik a walesi felföl
det, igen sok völgy szeldeli minden irányban. Legmagasabb hegyei
az éjszaknyugati részben merednek föl, ott a Snowdon 1094 m.-t
ér el. Hóhegynek nevezik, mivel rajta 5 — 6 hónapig marad meg a
hó. Belőle sugároznak ki Caernarvon félsziget hegy sorai, melyek a
keltáknak végső menedékül szolgáltak az angolok ellen. Keskeny
tengerág, a Menai-szoros választja el Anglesea szigetet, mely haj-

dan a kelták és druidák 'híres székhelye volt. Mona volt a neve.
Hajdan árnyas erdők fedték, most is gyönyörű kertjei vannak.
Hegyeiben gazdag réztelepeket találtak. A szigetet két híres híd
kapcsolja össze a szárazzal.
A Snowdon hegycsoportját a Dee felső völgye egy más ala
csonyabb hegycsoporttól választja el, melynek csomópontja az Aren,
Fowddwy (900 m.). A z említett völgy a felföld éjszaki részébe legmesszibbre nyúlik be, folyója szép tavat képezve K-nek tart, azután
E-ra, majd ENy-ra kanyarodik Chester felé. Déli oldalát folytonos
hegysor kiséri DNy-ról EK-re csapván. E hegysortól D-re a hegyek
szelídebb alakot öltenek és szélesebb völgyeknek engednek helyet.
E vidéken tehát a lakosok már inkább mezőgazdasággal foglalkoz
nak, míg az éjszaki zordonabb vidékeken az állattenyésztés a főfog
lalkozásuk. Azután megint egy nagyobb hegycsomó következik, a
Flynlimmon (756 m.), mely majdnem a félsziget közepét foglalja
el, mégis a nyugati parthoz közelebb esik. Keleti oldalán közel egy
máshoz a Severn és Wye folyók erednek, melyek elsőben egymástól
távolodnak, amaz EK-re, emez DK-re kanyarodván, de utoljára
mindkettő DK-re fordul s egyazon torkolati öbölbe szakad. A Se
vern Angliának leghosszabb folyója, áttörvén a hegységen, Shrewsbury városnál fordul D-re. Felső völgye utat nyit "Wales középső
vidékébe s mind az említett Shrewsbury-nek, mind á Severn középső
szakaszánál fekvő "Worcesternek nagy hadászati és történelmi jelen
tősége van. A "Wye- és a Severn-be ömlő Teme völgyei között a
Radnor erdő terjed el, mely alig haladja meg a 600 m.-t. Végre
déli "Wales-ben még egy hegysor van, mely 4 — 8 0 0 m. magas s
Ny-ról K-re vonul. Legmagasabb csúcsa a Beacons.
Wales Nagybritanniának földtani tekintetben legrégibb része,
hegységei a legrégibb, laurenti, siluri, cantbriai földrétegekből álla
nak, melyeken, kivált az éjszaki vidéken, gránittömegek törtek át s
mint szigetek már kiemelkedtek az óczeánból, mikor Anglia többi
része még a tengerfenék volt. Nem annyira büszke hegyormai, mint
inkább változatos tájékai, vadregényes völgyei, zöldelő térségei,
tavai és mindenfelé alácsörtető patakai által válik ki. A z éjszaki
vidékeken, Bangor környékén s másutt nagyszerű palabányák van
nak ; a Dee felső völgyében egy kis kőszéntelep is van ; de sokkal
nagyobb déli Wales kőszén-medenczéje. Ez több mint 100 kőszén
réteget foglal magában, közőlük hetvenet aknáznak, melyeknek
közepes vastagsága 25 méter. Ezek a széntelepek 1200 méternyi
mélységig még vagy 36 milliárd tonna szenet szolgáltathatnak,

pedig a szénrétegek 30t)0 m. mélységig érnek le. A z ottani kőszén
anthraczit. S ugyancsak ott gazdag vasérczek is vannak. Mióta a
nehezen éghető anthraczitot az érezek olvasztására használni tud
ják, azóta Wales azon vidékén nagy ipar fejlődött ki.
A harmadik hegyes vidék Közép-Angliának mintegy hátgerincze, a Trent déli hajlatától E-ra vagy 200 kilométerre a Tyneforrásvidékéig terjed, nagyobbára mészköves fönsík, melynek olda
laiba számtalan kies völgy mélyed be. Pennini hegységnek szokták
nevezni ; déli alacsonyabb szakaszát Peaks hegységnek is nevezik..
Magasra tornyosuló csúcsai nincsenek, tetői inkább csak a nagyon
megviselt fönsík töredékei és maradványai, melyek néha igen ábrán
dos alakúak és erdőtlenek. Ellenben a lejtőket szép erdők, különö
sen tölgyerdők foglalják el, a völgyeket pedig gyönyörű pázsit éke
síti. Mindenütt csergedeznek a patakok, bugyognak a források,,
noha több helyen, különösen a déli szakaszban, számos barlang és
búvópatak van. Ebben a szakaszban legmagasabb sziklahát a HighPeak (604 m.) Manchestertől K-re. Ettől E-ra a vasút a fönsíkot
291 m. magasságban szegi; a Stockportból Huddersfieldbe menőút egy 392 m. magas hágón kel át. Odább E-ra letörpülnek a ma
gaslatok s ott az Aire mellett fekvő Leeds városból Liverpool felé
csatornát építhettek még a múlt században. Azután a Wharfe, s
az Ouse-t képező Vre és Swale meg az E-ra menő Eden forrásainál
megint magasabb hegycsoportok vannak, a Whernside és Bow-Féll
(887 m.) a nyolezszáz métert haladják meg. Ezekből mindenfelévonuló lapos gerinczek ágaznak ki. A tetőkön tőzeges lápok vannak.
A z éjszaki szakasz legnagyobb magaslata a Cross-Fell (892 m.),
keleti oldalán a Tees és Tyne ered, amaz D-re, emez E-ra kanyaro
dik, nyugati oldalán az Eden völgye vonul E-ra. A hegyes fönsík
K-re fokozatosan ereszkedik alá lapos gerinczekkel, melyeken több
helyen tőzeges lápok vannak, Ny-ra pedig meredek lejtővel szakad
meg az Eden völgyében. Ennek lapályától Ny-ra Cumberland hegy
vidéke terjed el, mely a Solway- és Morecombe-öblök között levő
félsziget legnagyobb részét elfoglalja. Közepén emelkednek az
erdős hegycsúcsok, melyek között legmagasabb a Scaw-Fell (884
m.), ezek mindenfelé eresztenek rövid hegyágakat, melyek között
szép tavakkal ékesített völgyek nyílnak. Ezeket gyakran látogatják
a természet kedvelői. Általában éjszaki Anglia szép tájékokban
bővelkedik. De a hegyes vidék, melyről itt szó van, leginkább azért
nevezetes, mivel nagy kőszén- és vastelepeket rejt magában. Főalkotó része a kőszén-képződményhez tartozó mészkő.

A déli szakaszban a vízválasztó főgerincz mindkét oldalán
vannak nagy szénmedenczék. A keleti szénmedencze Leeds-nél kez
dődik s onnan vagy 100 kilóm, távolságra D-re Derby vidékéig
terjed. S a kőszén tőszomszédságában vasércz-telepek is vannak.
Még nagyobb a nyugati szénmedencze ; ez már Liverpool és Preston között a parti lapályon kezdődik, onnan félhold alakjában
EK-re vonul, Manchester mellett elhaladva s mindinkább megkes
kenyedve a hegység nyugati oldalán a Trent forrásvidékéig terjed,
Ezeknek a szénmedenczéknek köszönhető, hogy Anglia azon vidé
kén az ipar oly óriási lendületet vett, hogy Leeds a gyapjúipar,
Sheffield a vasipar, Manchester a pamutipar, Macclesfield a selyem
ipar, Stoke a porczellángyártás és cserépipar központjaivá lettek.
A hegyvidék éjszaki részében a keleti oldalon Newcastle kör
nyékén van a legnagyobb szénmedencze; ez a Cheviot hegység
kiágazásaitól D-re Durhamig terjed, s közvetlenül a tenger mellett
fekszik ; azért az ottani kőszenet különösen Londonba, déli Angliába
és éjszaknyugati Európába szállítják. A Cumberlandi hegység
éjszaknyugati aljában szintén van egy kis kőszén-medencze, Whitehaven városnál a tengerig ér s a bányák részben a tenger alatt
vannak.
Anglia nyugati partvidéke sokkal szaggatottabb mint a ke
leti ; az öblöket számos félszigetszerű nyúlványok váltják fel. Legkarcsúbb és legniesszibbre nyúlik ki Cornwall félszigete, mely tulaj
donképen már a két Avon völgyeinél kezdődik. Mind Devon, mind
Cornwall partjai az Ex öblétől Ny-ra mindenütt meredekek, öblök
ben és alkalmas kikötőkben bővelkednek, az átellenben eső Bretagne
partjaira vallanak. Legszebb és legtágasabb öböl az, melynél Plymouth és Devonport fekszik, s melybe a Tamer folyócska ömlik.
A Plymouth-i öböl bejárásától D-re, 15 kilóm, távolságra Eddystone szirttömegen híres világítótorony van. A másik* jeles öbölnél
Falmouth és Turs fekszik; a Lisard és Landrend sziklás fokhe
gyek között nyíló ívalakú öbölnél nincsen jelentős helység. A félszi
get nyugati partvonala szabályosabb, mélyebben benyúló öböl csak
Barnstaple-nél van. Azután az a nagy öböl következik, melynek
alsó széles részét Bristoli Csatorná-nak nevezik, EK-re nyúló felső
keskenyebb része a Severn torkolati tölcsére. Ezt alacsony és lapos
partok szegélyezik, ellenben a csatorna két oldalán magas partok
vannak. Ebben az öbölben a dagály rendkívül nagy magasságot ér el,
15 méterre is emelkedik; mindazonáltal a nagy tengeri hajók csak

az Avon torkolatáig s a 10 kilométerrel beljebb eső Bristolig me
hetnek föl.
Wales déli oldalán Newport és Cardiff apró folyóöbölkéknél'
fekszenek, nagyobbak azok az öblök, a melyeknél Swansea, Caermarthen és Pemhróke fekszenek. Wales nyugati oldalán a CardiganŐböl nagy ívalakú bekanyarodást képez, a Sz.-Dávid fokhegyével'
végződő, kettős csúcsú félsziget meg az ék gyanánt kiszökő Caernarvon félsziget között. A partok mindenütt meredek, de majdnem ;
néptelenek. Wales éjszaki partja is sziklás és meredek. A Dee és
Mersey torkolati öblei a homokzátonyok miatt nem igen kedvezők.
a hajózásra, mégis Liverpool tengeri forgalma roppant nagy. A
Chesteri és Liverpooli öblöknél s onnan E. felé mindenütt alacsony
a part, így a Morecombe-öbölnél is, de azután Cumberland partja,
megint magas és sziklás, csak a Solway öbölnél lapályos.
Devon- és Comwall-ban csak kis városok vannak; Devon5
főhelye Exeter (35,000 lak.), az Ex folyónál egy dombon fekszik,;,
kikötővárosa a tenger mellett Exmouth. Torquay (22,000 lak.)'
mint tengeri fürdő emelkedik ; Brixham, itt kötött ki Orániai Vil
mos 1688-ban. Két barlang van ott, Brixham's Cave és Kent's Hole,,
melyekben igen sok ősrégi emberi nyomokat és állatcsontokat lel
tek. Plymouth (69,000 lak.) nagy hadi kikötő, a sok vár és rovat-kos kőfal mellett is kellemes és élénk város. Közelében fekszik:
Stonhouse (25,000 lak.) és Devonport (49,000 lak.), ezek is meg.
vannak erősítve ; mind a három helység tulajdonképen egy várost
képez, nemcsak a hadi tengerészeihez tartozó műhelyek, hanem más
gyárak és műhelyek is vannak ott, a forgalom és kereskedés is
jelentős. Tiverson Exetertől E-ra esik, Bernstaple (12,000 lak.)
pedig a nyugati parton nyiló öbölnél van. Cornivall-ba,n a legélén
kebb tengeri város Falmouth (10,000 lak.) ; közelében Penryn fek
szik ; TrurOj a régi főváros beljebb esik, az ónkereskedés főhelye ;
Penzance a Mounts-öbölnél; St.-Ives a róla nevezett öbölnél élénk:
tengeri városok.
A Scilly szigetcsoport (Kassiteridák) több száz apró sziget
kéből és szirtből áll, de csak hat szigetkén laknak emberek. St.Mary a fősziget, rajta fekszik Hengtoivn kis helység.
Somerset grófságban Bristol (207,000 lak.) nagy kereskedőés iparos város, az Avon két oldalán terjed el, mely a határt képezi
Somerset és Gloucester grófságok között, s a város azon része, mely
a folyó jobb oldalán van, az utóbbi grófsághoz tartozik. Liverpool
rendkivűli felvirágzása előtt Bristol volt a nyugati Európával és.

Amerikával űzött kereskedés főhelye, hajózása most is nagyon ólénk,
gyáripara is jelentős. Vele átellenben egy magaslaton Gloucesterben
Clifton fekszik, onnan szép kilátás esik Britolra és kikötőjére, mely
ben mindig sok hajó horgonyoz. Hotwéll regényes vidéken fekvő
fürdőhely, langymeleg forrásokkal. De sokkal Híresebb fürdőhely
Bath (52,000 lak.), mely az Avon mellett szép hegyekkel övezett
Tölgyben fekszik ; már a rómaiak ismerték és használták az ottani
hévvizeket (Aquae Salis vagy Fontes calidi), most az előkelő világ
iról sűrűn látogatott fényes fürdőhely. Glastnabury,
Bridgewater,
Wellington kis városok, legiparosabb Bridgewater.
y

Gloucester (19,000 lak.) a hasonnevű grófságban a Severn mel
lett, hajdan meg volt erősítve és gyakran szerepelt a hadi esemé
nyekben, szép régi templommal, élénk kereskedéssel és iparral,
Cheltenham (44,000 lak.) látogatott fürdőhely, most divatosabb
mint Bath. Tewksbury a Severnél, igen szép vidéken. Cirencester
•városkánál a Themze gyűjti össze forráspatakait.
Monmouth grófság Wales herczegséggel határos, ennek hegy
ségei oda is átterjednek, hasonnevű főhelye a Monow és Wye folyók
egyesülésénél fekszik ; odább D-re esik Chepston és Newport, az
.utóbbi jelentősebb. Hereford a róla elnevezett grófságban a Wye
folyónál fekszik, régi püspöki város, posztógyárakkal. Még iparo
sabb Worcester (34,000 lak.) régi város a hasonnevű grófságban,
a Severnnél. Shrewsbury (27,000 lak.) Shrop grófságban, hadi
. tekintetben nevezetes város, Darwin ott született.
A z említett grófságoktól K-re és E-ra terjednek el a tulajdonképeni iparos vidékek, melyeken a népes városok nagyon sűrűn
következnek egymás után. Stratford az Avon mellett Shakespeare
szülővárosa; Warwick a hasonnevű grófság főhelye leginkább régi
sége által tűnik ki, a közelében K. felé levő Leamington (23,000
! lak.) pedig az előkelő világtól látogatott fürdőhely. Coventry-ben
(42,000 lak.) a selyemipar és óragyártás virágzik. Ettől Ny-ra a
déli kőszén-medenczében az angol fémipar fejlődött ki ; ott vagy
300 • kilóm, területen 9 város van, melyek mindegyikében több
mint 20,000 ember lakik. Köztük Birmingham a legnépesebb, több
mint 440,000 lak. Ott mindenféle fémárúkat készítenek, ágyúkat,
puskákat, gőzgépeket, mindenféle szerszámokat, ékszereket, bronz
árúkat, sinai bálványokat, szegeket és gombokat. A többi nagy
: iparos városok Stafford grófságban vannak, ennek hasonnevű fő
helye csak kis város (14,000 lak.), népesebbek és iparosabbak az
. attól E-ra és D-re eső városok. A grófság déli részében Wohuer
r

hampton *) a legnépesebb (76,000 lak.) ; az éjszaki vidék iparos
városai Trent melletti StoJce (152,000 lak.) közül csoportosulnak,
-ott főleg a porczellán- és cserépipar virágzik. A Staffördhiretől K-re eső három grófságban kivált a harisnyaszövés van elter
jedve, különösen azoknak fővárosaiban; Derby-ben (80,000 lak.),
Nottingham-ban (186,000 lak.) és Leicester-ben (127,000 lak.) ; az
utóbbi Anglia egyik legrégibb városa, nevezetes volt mindig, de
nagy várossá mégis csak a jelen században lett. Derby grófságban
«Chesterfield is jelentős város.
York grófságnak igen nagy területe van s három kerületre
(riding) oszlik: keletire, éjszakira és nyugatira. A keletiben és
•éjszakiban, úgy mint Lincoln-bán még a mezőgazdaság uralkodik,
sőt az éjszaki vidékeken nagy lápok és terméketlen terűletek van
nak, melyek csak gyéren népesítvék, ellenben a nyugati kerületben
az ipar virágzik s ott 160 lélek esik egy-egy • kilométerre. A
főváros York (54,000 lak.) régi híres város, a rómaiak idejében
mint Eboracum Britannia legvirágzóbb városa volt, a középkorban is
.mint Northumberland fővárosa jelentős volt s a rangra nézve máso
dik angol egyházi érseknek székhelye. Régi jeles épületek ékesítik,
különösen székesegyháza nevezetes műemlék. Gyors virágzásnak
indult Hull vagyis Kingston-upon-Hull
(154,000 lak.), mely a
Humber éjszaki oldalán fekszik, nagy hajózása és tengeri kereske
dése van. Az iparos vidék főhelye Sheffield (284,000 lak.), mely
az angol vas- és aczélipar második központja, különösen a késgyártásról híres. A z odább E-ra eső városokban kivált a posztógyártás
virágzik, köztük legnépesebbek Leeds (310,000 lak.), Bradford
{183,000 lak.), Halifax (74,000 lak.) és Huddersfield (82,000 lak.).
Lancashire-ban, a nyugati kőszénmedencze városaiban, a
jpamutgyártás virágzik ; az ottani pamutfonó gyárakban valami 30
millió orsó van, több mint Európa összes más országaiban. A pa
mutfonás és szövés központja az egymás mellett fekvő Manchester
és Salford városok, a két városnak együttvéve 596,000 lakosa van.
Hozzájok csatlakoznak Bolton (105,000 lak.), Bochdale (69,000
lak.), Oldham (111,000 lak.), Stockport (60,000 lak.). Odább É-ra
esnek Blackburn (104,000 lak.) és Preston (96,000 lak.). Lancashire-ban 60 városnak van több mint 10,000 lakosa. Ámde a gróf
ság régi fővárosa Lancaster nem vett részt az iparos városok nagy
lendületében, most is csak 21,000 lakosa van. Liverpool emelkedése
*) E városból szálltak fel léggömbön Glaisher és Coxwell, midőn vagy
11,000 m. magasságot értek el.

a pamutipar fejlődésével karöltve járt, hajózása és kereskedése oly
roppant mértékben növekedett, hogy majd Londont is túlszárnyalta..
A nyers pamut bevitelére s a kész pamutárúk elszállítására nézve
Liverpool az egész földkerekségen az első helyet foglalja el. A z
Amerikába, Ausztráliába, stb. kivándorlók legnagyobb száma szintén
Liverpoolban száll a hajóba. A város tehát a Mersey éjszaki partján
mindinkább terjeszkedik, népessége nőttön nő, most már több mint
593,000 lakosa van. A z öböl túlsó oldalán vele átellenben fekvőBirkenhead (83,000 lak.) mintegy külvárosa, melyben nagy hajó
műhelyek és más gyárak vannak, az is gyors lendületet vett ; már
Chester grófságban van, ennek hasonnevű fővárosa (37,000 lak.)'
távol esik az iparos városoktól, azért nem is gyarapodott.
Westmoréland és Cumberland gyéren van népesítve ; az előbbi
nek városai : Appleby, Kendál, Ambleside jelentéktelenek ; Cumberlandban Whitéhaven (19,000 lak.) és Carlisle (36,000 lak.) hajózás
sal és némi iparral foglalkoznak. Durham-han és Northumberlandban egy-két kisebb iparos vidék van. Hartlepoól és Wunderland kistengeri városok, az utóbbiban nagy hajógyárak vannak ; Stockton és
Darlington jelentéktelenek, de Middlesborough (55,000 lak.), mely
ben a Tees mellékén kiaknázott vasérczeket olvasztják, néhány é r
óta gyorsan emelkedett. A Tyne torkolatánál levő városoknak lako
sai leginkább a szénbányákban és hajógyárakban dolgoznak ; Newcastle s a vele szemben fekvő Gateshead nagyon gyorsan növekedtek,,
együttvéve 211,000 lak. számlálnak. Tynemouth (44,000 lak.) és~
a vele átellenben fekvő South-Shiélds (87,000 lak.) a szénbányászat
és szénszállítás következtében emelkedtek. Berivick a Tweed torko
latánál mint régi határváros Skótország felé nevezetes.
Wales herczegséget I. Eduárd hódoltatta meg, ) de lakosai utóbbv
még gyakran fellázadtak az angol uralkodás ellen. A nagy forrada
lom idejében a walesbeliek mint buzgó royalisták a Stuart-ház park
ján állottak, Cromwell megtörte erejöket, egyik várat a másik után
foglalván el és rombolván le. Azóta nem zendűltek fel többé, csak
1843-ban keletkezett egy titkos szövetkezet, női ruhába öltözött
emberek, »Rebecca és leányai«, az adó- és tizedszedőket üldözték.
1746-ban a herczegség teljesen beolvasztatott Angliába, mindazon
által a kelta eredetű lakosok bizonyos idegenkedéssel, sőt gyűlölet-x

') Beszélik, hogy a walesi urak I. Eduárdnak kijelentették, hogy csak azt
ismerhetik el fejedelmeknek, a ki az ő hazájokban született ; a király tehát
áldott állapotban levő nejét télnek idején Wales-be utaztatta és II. Eduárd otfr
született. — Az angol trónörökös most is Wales herczeg czímét viseli.

tel viseltetnek még folyvást az angolok ellen. Nagyon hajlandók az
ábrándozásra és vakbuzgóságra s többnyire az angol állami egy
háztól eltérő hitfelekezetek hívei, nevezetesen methodisták, baptis
ták, congregationalisták stb. Szívósan ragaszkodnak az ősi szoká
sokhoz és nagy szeretettel őrizik meg a régi hagyományokat,
legendákat és népies dalokat. A » kerek asztal« mondái, az Arthur
és Merlin neveihez fűződő mesék Wales-ben keletkeztek. A hárfások
versenyei még most is kedvelt népünnepek.
A hegyes, zord és kietlen belső vidékek gyéren vannak népe
sítve, a lakosok leginkább állattenyésztéssel foglalkoznak ; jelentő
sebb városok csak a partvidéken vannak, újabb időben leginkább
a déli partvidék városai virágoztak fel a szénbányászat és vasipar
következtében. Éjszaki Wales-ben Wrexham a Dee völgyében és
Mold szén- »és ólombányáikról nevezetes városok. Deribigh nagyon
szép vidéken fekszik, környékén sok festői város van. Conway egy
régi vár udvarában épült, a büszke Orme foktól Ny-ra. Bangor új
város (8000 lak.), onnan indulnak ki azok, a kik egyfelől Anglesey
szigetet, másfelől a Snowdon-t, regényes völgyeit, a sok várromot és
a híres palabányákat akarják látogatni.
A nagyszerű palabányák Bangortól DNy-ra 8 kilóm, vannak,
nagyszerű körszín alakjában vannak vájva, 3000 munkás dolgozik
bennök ; a kikötő, melyben a fejtett palakövet hajóra rakják, Ban
gortól É-ra esik, neve Port-Penrhyn.
Anglesey szigeten csak apró helységek vannak, fő városa itecmmaris a Menai szorosnál fekszik, számos hajó látogatja. A sziget
éjszaki partján Amlívch keletkezett, közelében rézbányák vannak.
De a legnevezetesebb város a nyugati oldalon egy kis melléksziget
kén épült Holyhead (= szent fok), két hatalmas gátat építettek
a tengerszoroson keresztül, mely a szigetkét Anglesey-től elválasztja,
s nagy építkezésekkel biztosították kikötőjét, melyben 400 nagy
hajó fér el. A vasút Bangorból Anglesey-n át Holyhead-ig me
gyén, mely most London és Dublin között fő hajóállomás, lakosai
nak száma 9000.
Caernarvon vagy Carnavon (10,000 lak.) szintén a Menai
szorosnál fekszik, hajdan éjszaki Wales fővárosa volt, régi várában
született I I . Eduárd ; Pembrohe (14.000 lak.) igen szép révvel, hajó
építő műhelyekkel, meg van erősítve, Milford kis városka. Caermarthen vagy Carmarthen hajdan déli Wales fővárosa volt, de most
jelentéktelen ; Llanélly s különösen a szén- és vasbányák vidékén
fekvő városok Sivansea, Merthyr-Tydfil, Cardiffes Aberdar e nagyon
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túlszárnyalták. E városok mellett óriási^as- és rézgyárak keletkez
tek : különösen Swansea (64,000 lak.) a rézérczek feldolgozásában
az első helyet foglalja el a föld kerekségén, olvasztóiba nemcsak
Cornwall és Anglesey, hanem Kuba, Chili, Bolívia, déli Ausztrália
rézérczeit is szállítják. Kohóiban más érczeket is feldolgoznak.
Kikötőjében roppant munkásság uralkodik. Cardiff (85,000 lak.)
még nagyobb, egészen új és csinos város, kikötőjében a legczélszerűbb intézkedéseket tették a hajó gyors meg- és lerakodására.
Merthyr-Tydfill (49,000 lak.) a szén- és vasbányászat központja,
ott gyakran egy- és ugyanazon bányában együtt vannak az anthracit, kőszén és vasérczek, sőt vasolvasztásra szükséges mészkő is. A
környéken levő vasművek a legnagyobbszerűek közé tartoznak.
Anglesey-tői ENyE-ra Man (hajdan Mona, Monapia) sziget
emelkedik ki az Ir tengerből, majdnem egyenlő távolságra esik
Angliától, Skótországtól és Írországtól, kiterjedése 590 • kilóm.
Nagyobbára hegyes, partjai sziklásak, legmagasabb hegye a közepe
táján több mint 600 méterre emelkedik. A X . században dán kaló
zok szállták meg, s egy külön kis királyság központjává tették,
melyhez egy ideig a skót szigetek is tartoztak. A X I I I . században
a skót, a XIY-dikben az angol királyok foglalák el. Lakosai nagyob
bára kelta-eredetűek s leginkább juhtenyésztéssel és halászattal fog
lalkoznak. A sziget legnépesebb helye Douglas a keleti parton,
Castletown, a kormányzó székhelye pedig a déli parton fekszik.
Angliához a Normandiai szigetek (Chanel-Islands) is tartoz
nak. Ezek Normandia partjainak közelében merednek föl a tenger
b ő l ; midőn János angol király Normandiát Francziaországnak
engedte át (1215-ben), a szigeteket Angliához kapcsolta s azóta
a francziák nem tudták az angolok kezéből kivenni. Pedig mint
a csempészek s a franczia szökevények és menekülők tanyái, sok
alkalmatosságot szereztek Francziaországnak; az angolok meg
erősítették s onnan folytonosan szemmel kisérhetik a szomszéd
ország hadi mozgalmait a Csatornán s különösen Cherbourg elle
nében használhatják.
A szigetek gránitsziklákból állanak, de meglehetősen termé
kenyek kiterjedések 198 • kilóm. Lakosaik leginkább normann
eredetűek, de sok franczia menekülő van köztük; franczia-angol
nyelvkeveréken beszélnek, angol-érzelműek, számuk vagy 88,000.
Jersey (Caesarea) a nagyobbik sziget majdnem 100 • kilóm, foglal
el ; éjszaki része magas és sziklás, déli része lapályos, belsejében szép
kaszálók, kertek, nyaralók vannak ; minden kikötője meg van erő-

•sítve. Főhelyé St.-Hélier (17,000 lak.) csinos város, szabad kikötő
vel, fellegvárral. Guernsey (Sarnia) sziget az előbbitől ÉNy-ra,
partjai szirtesek, belsejében szép kertek és rétek váltakoznak. Fő
helye St.-Peter-Port. Keleti oldalához néhány szigetke csatlakozik,
köztük Serie a legjelentősebb. A harmadik nagyobb sziget Alderney
• (Riduna), La-Hague fokhegygyei szemben, főhelyét is így hívják.
IV.
Skótország.

Skótország mind a külső szabásra, mint a domborzatra nézve
nagyon elüt Angliától. Keleti partja mindjárt a Tweed torkolatától
'kezdve Ny-ra kanyarodik, m i n t a F i r t h ) ofForth-nak,
Förth
folyó mélyen benyúló torkolati öblének déli széle. Ez öböl mint tá;gas rés nyílik, beljebb összeszűkül és Stirling városig ér; kanyargós,
mégis alkalmas természeti kikötőkben szűkölködik, oldalait csak ala
csony dombok kisérik. 1890-ben elkészült az óriási vasúti híd, mely a
Firth of Forth-t áthidalja. Közte s az Eden kis torkolati öble között
.Fife félsziget nyúlik előre. Odább É-ra a keskenyebb Firth of Tay
nyílik, mely szintén DNy-ra messzire benyúlik és Perth városig ér ;
•ez öböl előtt a tengerből Bek-Rock sziklatömeg mered föl, rajta
nevezetes világító torony áll. A Firth of Tay-tól kezdve a partszél
.jó darabig nagyobb bevágódás nélkül ÉKÉ-ra vonul, Peterhead
városon túl É-ra, Kinnaird-head-től kezdve hirtelen Ny-ra fordul
s.egy tölcséralakú nagy öblöt képez, mely Ny. felé két ágra oszlik,
a Firth of Moray-re s a Firth of Dornoch-ra. A z előbbi délnyugati
irányban Inverness városig húzódik, egy melléköbölkéje Cromartynál Skótország keleti oldalán a legalkalmasabb természeti kikötőül
kínálkozik, bejárása szűk, beljebb kitágul s minden szél ellen védve
van. A Dornoch-i öböltől kezdve a part mindenütt sziklás és magas,
ÉK-re vonul, de a Duncansbyhead-nél hirtelen Ny-ra fordul és
1

• csekély be- meg kihajlásokkal ezt az irányt tartja meg a hullámok; tói erősen ostromolt és kiodúzott Wrath-fokig.
Sokkal szaggatottabb Skótország nyugati partszéle, a Wrathfoktól D-re a Firth of Clyde-ig mindenütt hasadékszerű öblökkel
van kiréselve, úgy hogy a fjordos partvidékek mintaképűi szolgál.hat, épen úgy, mint a Norvégia nyugati partja. Szikla, sziklaszi*) »Firth« amvyi, mint a skandináv »fjord«, de általában a skótok min• den öblöt így neveznek. »Loch« annyi, mint az angol »Lake« s mint az ír
»Lough«, általában így nevezik a parti és benföldi medenczéket, melyeknek
. édes vizök van.

getkék s nagyobb szigetek, melyeknek'partjai szintén össze-vissza
vannak hasadozva, szegélyezik az öblöket és a köztük kiszökő fél
szigeteket, így az öblökhöz számtalan kisebb-nagyobb tengerág,
szoros, csatorna járul, s ott mindenütt kinálkoznak alkalmas rév
helyek és kikötők, de a tenger ott gyakran erősen háborog s több
helyen veszedelmes áramlások vannak. A félszigetek, -nagyocska
szigetek és apró szigetkék, az öblök, tavak (loch), csatornák, szoro
sok folyvást váltakoznak s valóságos tömkeleget képeznek. Leg
nagyobb partmelléki szigetek STcye és Mull. A z utóbbinak déli
oldalán a Firth of L o m nyílik, mely EK-re vonulván, a LinnheLoch-ba megy át, ezt pedig a Glenmore- nak nevezett mély völgye
lés folytatja, mely éjszakkeleti irányban az egész szigeten keresztül,
vonul a Moray-öbölig. A Lom-öböltől D-re Jura és Isla nagyocska
szigetek Írország felé nyújtózkodnak, ugyanezt teszi a Gigha csa
torna keleti oldalán hosszan elnyúló Cantire félsziget, mely a Skótés Írország között levő tengerágat, az úgynevezett Éjszaki csator
nát, 20 kilométerre szűkíti össze. A Kilbrennan tengerszoroson s
Arran szigeten túl a Clyde öble nyílik, mely É-ra kanyarodván,,
számos mellékággal messzire benyúlik ; mindenütt mély és sok
alkalmas kikötővel kínálkozik, úgy hogy mellékén, mint a Themze
öblénél, számos tengeri város keletkezhetett. Végre a Clyde- és
Solway-öblök között Skótország délnyugati nagy félszigete, Galloway terjed el, melyhez sajátszerű mellékes félsziget csatlakozik.
Galloway déli oldalába a Solway-öbölnek két melléköble van bevá
gódva, az egyiket Wigtoiun, a másikat Kirkeribright városkákról,
nevezik.
Skótország keleti oldala tehát nagyon elüt a nyugati, oldalá
tól, amannak partvonala egészben véve szabályos, noha nagy be- és
kihajlásai vannak ; a nyugati oldal partszéle pedig felette szabály
talan, a legnagyobb mértékben töredezett és szakadozott. Dombor
zati tekintetben Skótország déli része és éjszaki vidékei között van
nagy ellentét, jóllehet déli része sem sík, mégis méltán alföldnek
(Lowland, Lothian) nevezhető a felette zord éjszaki felfölddel
(Highland) szemben. Nagy magasságra, az örök hó határvonaláig
ugyan az éjszaki vidékek hegységei sem emelkednek, de többnyire
kopárak és meztelenek, hátaikon lápok nagy kavicsmezőkkel és
szaggatott sziklatömegekkel váltakoznak, oldalaikról zuhogó pata
kok rohannak le, völgyeik ölében számtalan tavak sötétlenek.
Anglia éjszaki hegyvidékét déli Skótország hegységeitől a.
Tyne völgye keleten s az Eden lapálya nyugaton választja el ; a két -

folyó vízkörnyékét csak alacsony küszöb határolja. A K-ről DNy-ra
vonuló völgyelésben a rómaiak határfalat és sánczot építettek, ma
radványai még most is láthatók (a pilctek fala, vallum Hadriáni).
Mostanában a határt Anglia és Skótország között a Cheviot hegy
ség főgerincze jelöli meg, melynek főcsúcsa 814 m. E hegység déli
nyúlványai Northumberland-ban is elterjednek, keleti ága pedig a
Cheviot hegynél E-ra fordul s a Tweed völgyéig terjed. Nyugaton
a Peel-Fell-töl a kanyargós főág NyENy-ra húzódik a 805 m. ma
gas Hart-Fell felé; ekképen a Cheviot hegység a Hart-Fell éjszaki
• oldalán eredő Tweed völgyét D. és Ny. felől ív alakjában keretezi
be, a Hart-Fell hegycsomó, onnan egy hegyág EK-re kanyarodik,
a 830 m. Broad-Law hegynél szétoszlik, s mindinkább letörpülő
nyúlványai E-ra és EK* re Selkik vidékóig vonulnak. Más hegyge
rinczek a Hart-Fell felől Ny-ra húzódnak és csakhamar több ágra
szakadnak. Legmagasabbak azok a hegycsoportok, melyek Gralloway félszigetet ágazzak be ; ott van az egész hegyrendszernek leg
magasabb kúpja, melynek Merriclc a neve, 845 m. A z éjszakkeleti
vidékeken alacsonyabb hegygerinczek domborodnak: a Pentland,
Muirfort és Lammermuir dombok; az előbbiek legmagasabb pontja
567 m., az utóbbiak a tengerig érnek, csak keskeny parti lapályt
Ihagyva. Ez szolgált kényelmes bejárásul Berwick-ből Skótország
középső vidékeibe, most is a fő vasút, mely Angliát a skót főváros
sal összekapcsolja, ezen a parti lapályon halad el. A nyugati olda
lion a Clyde völgye nyúlik legmesszibbre a kérdéses hegyvidék bel
sejébe, azért a Glasgow-ból és az Edinburgh-ból jövő két vaspálya
abban a völgyben hegyes szöglet alatt találkozik, onnan D-re vonul
tovább, a Hart-Fell nyugati oldalán átkel a hegységen s így a D-re
menő Anani völgybe jut. Az említett hegysorok és csoportok
nagyobbára régi réteges kőzetekből állanak, többnyire fönsíkszerű
alakjok van. Egészben véve DNy-ról EK-re csapnak, de határozott
főgerinczök nincsen, a vízválasztó vonalok nagyon kanyargósak s a
hegycsoportok között kisebb-nagyobb lapályok vannak. Itt-ott a
régi palarétegeken kitódulási kőzetek tódultak keresztül s ezek az
idő morzsoló fogát jobban állván ki, festői alakúlatokat mutatnak.
Ily kitódulási hegyekből nevezetesen a Pentland hegysor áll.
A déli alacsony hegyvidéket az éjszaki magasabb felföldtől
egy széles mélyedés választja el, mely a Forth-i öböl nyugati lapályain Ny-ra a Clyde öble felé terjed. A két öböl belső végei között
csak keskeny földszoros van, melyet csatorna által könnyen lehetett
.átmetszeni, a csatornát csak 4 7 / ni. magas küszöbön kellett átvex
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zetni. Ezen az alacsony földnyakon építették a rómaiak azt a falat
és sánczot, melyet Antoninus császárról neveztek el. Most az egész:
sík térség nagyon jól van mívelve, de nemcsak termőföldje ad dús
aratást, hanem földalatti kincsei is felette gazdagok. T. i. gyomrá
ban hatalmas kőszén- és vasércz-telepeket rejt, melyek Edinbourgh
vidékétől Glasgow-ig terjednek. Ez tehát Skótországnak legnépe
sebb és leggazdagabb vidéke, egész kiterjedése alig több mint 6500'
• kilóm., mégis az ország népességének fele ott lakik.
S mindjárt e dús alföld éjszaki oldalán a rideg felföld kezdő
dik, a melyet a Glenmore mély völgyelése két fő részre oszt. Mind'
a két nagy vidéket igen kuszált hegylánczok és hegycsoportok fog
lalják el, melyek általán véve DNy-ról EK-re csapnak, s rendesen :
a nyugati oldalon legmagasabbra emelkednek, K. felé pedig letör
pülnek. Határozottan gerinczes hegységeket és folytonos lánczolatokat nem képeznek, mindenütt a rombolás és koptatás nyomát mu
tatják s mély völgyekkel vannak szeldelve. Általános magasságuk:
nem nagy, mindazonáltal Leipoldt*) egész Skótország közepes
magasságát több mint 381 méterre teszi, mivel az ország éjszaki,
részében a lapályok (strath) ritkák és csekély kitérjedésűek. Leg
nagyobb mivelhető lapályok : a Strathmore, mely a Forthi öböl tér
ségei felől, nevezetesen Perth vidékéről EK-re vonul, továbbá a
Moray-öböl mellékei s a Dornochi öböltől E-ra eső Caithness félszi
get síkságai. A hegyek általában erdőkben szűkölködnek, a legéj
szakibb vidéken az erdő már eredetileg ritka volt, a délibb vidéke
ken pedig az angolok pusztították ki a skót felföldiekkel folytatott
hosszas háborúkban, hogy az ellenséget a természetes ótalomtól.
megfoszszák.
A déli szakasz hegyvidékét a Grampian hegységek neve alá
szokták foglalni. Mindjárt a Clyde öblétől E-ra kezdődnek azok a
hegysorok, melyeket déli Grampian hegyeknek neveznek, hosszúkás
keskeny tavak választják el egymástól ; a Ben-Lomond,
Ben-Mores
-Ben-Lui és Ben-Laivers (1212 m.) a leggyakrabban látogatott:
hegycsúcsok. A Ben-Cruachan (1116 m.) nagy tömege a Loch-Awe
éjszaki végénél emelkedik. A déli Grampian hegysorok az Awe,.
Fyne, Lomond tavakat s a Tay forrásvidékének tavait szegélyezik,,
az Earn folyó is azokban ered, keleti ágazataihoz a Tay keresztül
tört. A legkeletibb elszigetelt kis hegycsoportot Stirling és Perth.
között Ochill domboknak nevezik.
1
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Magasabbak a Grampian hegység éjszaki ágai. Főgerinczök
a Loch-Linnhe és L.-Levin mellől K-re, majd EK-re kanyarodik,
mindjárt az elején emelkedik a Ben-Nevis (1343 m.), mely a brit
szigetek legmagasabb pontja s nagyszerű látványt nyújt, mivel tövét
a két tó füröszti. Hozzája K. felől alacsonyabb hegyek csatlakoz
nak, de a Drumouchter hágón túl megint magasabbra emelkedik a
hegysor, a Cairn-Celar-ná\ két ágra szakad; egyik ÉK-re vonul
ván, a Spey völgyét szegélyezi, legmagasabb csúcsai : a Ben-Macdüi
vagy Maicdhu (1309 m.) s az odább É-ra levő Cairn-Gorm (1176
m.). A Macdui déli oldalán a Dee folyó ered, mely K-nek tartván,
Aberdeen városnál szakad a tengerbe. Völgyének déli oldalát a
K-re vonuló hegysor szegélyezi.
A Grampian hegységeken át D-ről É-ra csak egy út és vas
pálya visz. Ez a Tay szélesebb völgyéből indul ki, csakhamar a
híres KüliJcranJcie völgyszorost éri el, onnan ÉNy-ra kanyarodik
tovább, azután a fő hegysort a Drumouchter hágón átszegvén, a
Spey völgyébe fordul be.
A Grampian hegységet a mély völgyelés határolja, melynek
neve Glenmore ( = nagy völgy) ; Inverness vidékéről DNy-ra húzó
dik s így a Moray-öblöt a Linnhe tóval és Lorn öböllel kapcsolja
össze, hossza 90 kilóm., de majdnem egész hosszában hosszúkás
tómedenczék vannak s legmagasabb küszöbje a tenger fölött csak
24 m. Ott tehát könnyen lehetett a Kaledoniai csatornát építeni,
mely a két tengert összekapcsolja. E felette szabályos és mély völgy
egyetlen a maga nemében ; hasonló, de nem oly szabályos völgyelés
odább É-ra szeli át a sziget hegytömegeit, a Dornoch öbölnél kez
dődik s onnan ÉNy-ra húzódik ; ez a Shin folyó és tó völgye.
A Kaledoniai csatornától É-ra eső hegyvidéknek nincsen
külön neve ; a hegytömegek valamivel alacsonyabbak, mint a Gram
pian hegységek, de még kuszáltabbak, még kopárabbak és vadab
bak ; átlagos magasságuk csak 600 m., de a gyakori viharok, a sűrű
ködök és nagy esőzések nagyon kietlenné, majdnem lakhatatlanná
teszik az egész vidéket. Csak néhány völgyben s Caithness lapályain
lehet némi árpát és zabot termeszteni, különben a gyér hegyi lako
sok leginkább juhtenyésztéssel foglalkoznak. A legmagasabb hegyek
az 1000 métert érik el, néhány csúcs meghaladja ; a Ben- Wyivis
Invernerstől ÉNy-ra (1043 m.), s a Ben-Attoiv (1219 m.) s az ettől
É-ra emelkedő csúcsok a legmagasabbak.
A hegysorok, völgyek és tavak túlnyomóan DNy-ról EK-re
csapnak, a régi jégárak nyomai is ezt az irányt követik. A hegyek
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mintha sikárolva és gyalulva volnának ; sok helyen láthatók az egy
közű karczok és sávolyok s a völgyeket elzáró morénak, melyeken a
folyók lassankint áttörtek. A z Orkney-i, Shetlandi és Nyugati szi
getek egészben véve szintén DNy-ról ÉK-re sorakoznak.
Skótország éjszaki partjait a viharos Pentland-szoros locsolja,
melynek mélysége 10—20 m., szélessége a Duncansby fok s az
Orkneyi szigetcsoport legdélibb tagja között alig haladja meg a
10 kilóm. De a hajózást benne a szirtek, Stroma és más apróbb
szigetek között nagy erővel áramló és kavargó tenger veszélyez
teti. A Stroma sziget sziklafalainál néha 60 m. magasságra is fel
torlódnak a hullámok. A z e tengerszorostól É-ra sorakozó Orki
vagyis Orhney-i szigetek száma 77, de állandóan csak 27 van népe
sítve, a többieken legfeljebb barmot legeltetnek. Összes kiterjedésök
1050 • kilóm., lakosaiknak száma 60,000. Köztük legnagyobb és
legnépesebb Pomona sziget (Mainland = fősziget). Altalán véve
nem magasak, Hoy szigeten van legmagasabb hegyök (474 m.).
Legtöbb szigeten zöldelő gyepmezők vannak. Hajdan a norvég
vikingek, ama merész tengeri kalózok az Orkney-i vagyis Okádi
szigetekről indultak ki rablójárataikra, most békés pásztorok és
földmívelők népesítik.
A z Orkádoktól 80 kilóm, széles tenger választja el az odább
ÉK-re eső Shetlandi szigeteket, a tengerág közepe táján csak egyet
len szigefke van, Fair island, hajdan Faröe, melynek sziklafalai
vagy 215 m. magasak. A Shetlandi szigetek partjai nagyon szagga
tottak, magas hegyfokokkal ; a környező tenger s az egyes szigetek
között levő tengerágak aránylag mélyek, de épen azért viharkor
nagyon veszedelmesek. A z összes szigetek száma vagy 100. de csak
34-en laknak emberek; összes kiterjedésök 1420 • kilóm., lako
saiknak száma 32,000. A főszigeten jókora hegy van (450 m.). Leg
erősebben háborog a tenger a rémítő sziklafalakkal emelkedő nyu
gati szigetkénél, melynek neve Foul. Ott fészkelnek legnagyobb
számmal a tengeri madarak, a kik a tojásokat és madárfiakat a
sziklafalakba rakott fészkekből ki akarják szedni, azok az ormok
hoz megerősített kötélen bocsátkoznak alá. Az egész Shetlandi szi
getcsoportot egyetlenegy skót földesúr birja.
A Hebridák Skótország nyugati oldalán terjednek el. Azokat
a parti szigetektől az éjszaki és déli Minch nevű tengerág választja
el. A parti szigetek közöl legnagyobb a Skye sziget, ez egyszer
smind nagyon festői képet nyújt a maga hegyes csúcsaival, rovátkos
ormaival, töbörszerű mélyedéseivel, tavaival és öbleivel és zuhogó

patakaival. Tudniillik a szigeten nagy bazalttömegek vannak. Egyik
nagy bazalttömeg teteje oly lapos mint az asztal, gyepmezővel van
takarva, de oldalai függőleges oszlopokkal és sziklafalakkal mered
nek föl. A többi partmelléki szigeteken is gyakoriak a bazalt kitö
rések. A legszebb bazaltoszlopok a Bum szigettől D-re eső Eig
vagyis Egg szigetkén vannak. Mull sziget is majdnem egészen vul
káni kőzetekből áll, s a bazalttömegek ott óriási lépcsőzetet alkot
nak, melyen szép vízesésekkel zuhognak alá a bő patakok. Mull
szigettől Ny-ra esik a világhírű Staffa szigetke, melynek bazalt
oszlopai és az Ossiantól dicsőített Fingat barlangja minden utazót
bámulatra ragadnak. Odább D-re esik a kissé nagyobb Iona sziget,
melyen Sz.-Columban kolostorának romjai láthatók. Ettől Ny-ra
esik a Sherryvore szirt, melyen híres világítótorony áll. Nagybri
tannia három legnevezetesebb világítótornyai: az eddystone-i, a
bell-rock-i és a skerryvore-i, az utóbbinak fölépítése a legnagyobb
nehézségekkel járt.
v

A tulajdonképeni Hebridák vagy nyugati szigetek a skót nyu
gati parttal egyközűen DNyD-ről EKE-ra sorakoznak, épen oly
szaggatottak és hegyesek, mint a szemben levő partvidék. Köztük
legnagyobb az éjszaki sziget, meiynek neve Lewis, déli függvényét
Harris-nak nevezik, odább D-re következnek : éjszaki és déli TJist
'(azaz nyugat), Benbecüla és Barra. Ezek a nagyobb és állandóan
népesített szigetek, de az apró szigetek és szirtek száma felette
nagy. A z egész csoport kiterjedése 3000 • kilóm., lakosainak száma
40,000. Lewis sziget legmagasabb hegye a Clesham (799 m.). Ny.
felé tetemes távolságban még két helyen merülnek föl apró sziget
kék ; legtávolabb esik St.-Küda, mely meredek sziklafalakból áll ;
egyik sziklaorma 420 m. magas, a hajók csak a nyári hónapokban
közelíthetik meg. Ez kétségkívül Európa legfélreesőbb helye, s még
ott is vagy 19 család lakik.
Mind a skót felföld, mind az említett szigetcsoportok termé
ketlenek, annál gazdagabb a környező tenger halakban és más álla
tokban. A keleti partokat a hering látogatja nagy tömegekben, a
nyugati tengerekben pedig a lazacz a halászat egyik fő tárgya.
Hajdan az ottani tengereket a hollandi halászok lepték vala el,
most nagyobbára már kiszorultak onnan.
A skótok, azok is, a kik angolul beszélnek, sok tekintetben
különböznek az angoloktól, s az alföldiek és városokban lakók a
hegyi lakosoktól is különböznek, jóllehet mindannyian sokféle és
körűlbelől ugyanazon népelemekből verődtek össze. A régi időben
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a mostani Skótországot Hiberniának, Igberniának nevezték, Scotia.
alatt pedig a I I I . század végétől a X I . század elejéig a mostani
Írországot értették. A I I I . század közepe táján Írországi skótok
vagyis dalriad-ok Argyle grófságban telepedtek le, nevök lassan
kint szomszédjaikra s utoljára az összes kaledoniaiakra ráragadt.,
így esett meg azután a névcsere, melynél fogva az egykori Hibernia Skotia lett és megfordítva. A piktek vagyis kaledoniaiak, úgy
látszik, az ős időben is csak az éjszaki vidékeket népesítették meg
s D. felé csak a Clyde-i és Forth-i öblökig terjedtek. Ok is kelta
eredetűek, tehát a briteknek vagy bretonoknak rokonai. Hozzájok
járultak azután germán jövevények : szászok, angolok, frízek, nor
vég és dán normannok, flandriaiak stb. A. felföld és a szigetek lako
sai között, úgy látszik, a norvég elem túlnyomó.
Az alföldi skót rendesen szép termetű szálas ember, inkább
sovány, mintsem kövér ; arczvonásai szabályosak, noha pofacsontja
kissé kidudorodik; szeme élénk és tüzes. Legszálasabb emberek
Galloway tartományban találhatók. Jellemére nézve az alföldi skót
nagyon értelmes és éleseszű, kitartó, de felette óvatos és gyanakodó,
fukarságig takarékos ember; kíváncsi és beszédes, korántsem oly
tartózkodó és hallgatag, mint az angol. Minden téren bámulatos
munkásságot és ügyességet fejt ki, mind a gyakorlati életben, mind
a tudományokban kiváló fogékonyságot és tehetséget tanúsít. Egy
aránt kitűnik a mezőgazdaság, ipar és kereskedés mezején. Nagy
előszeretettel viseltetik a tudományok és irodalom iránt, a skót
egyetemek polgárai sokkal több gondot fordítanak tanulmányaikra,
mint az oxfordi és cambridgei egyetemek növendékei. Sok jeles
munkával gazdagították az angol irodalmat a skót tudósok és köl
tők. A tudományok szeretete az alsóbb néposztályokban is el van
terjedve s gyakran még a parasztok és munkások házaiban is válo
gatott könyvtárakat találhatunk. Különös, hogy azon gyakorlati s
a nyereséget kissé túlságosan áhítozó nép bizonyos hajlamot mutat
a titokszerű, természetfeletti dolgokra ; nagyon szereti a theologiai
szőrszálhasogatást, rajongó és vakbuzgó a vallási dolgokban; a
vasárnapot sehol oly szigorúan nem tartják még, vasárnapon a köz
lekedés is majdnem minden skót vasúton szünetel. A hitújítást a
vakbuzgó Knox erőszakosan terjesztette, az ő buzdítására számos
kath. egyházat és kolostort tűzzel-vassal elpusztítottak. A népnagyobb része a presbyteri egyházhoz ragaszkodik, az angol állami
s a római kath. egyháznak sokkal kevesebb híve van. De a presby
teri egyház 1843. óta két felekezetre szakadt, akkor t. i. a szabad

egyház keletkezett, melyben a ' lelkészeket a gyülekezet tagjai,
választják.
A skót hegyi lakosok szívósan ragaszkodnak az ősi szokások
hoz és babonákhoz, köztük nagyon sokáig maradt meg a nemzetiségi
és törzs-szerkezet. Vagy negyven néptörzst (clan-t) különböztettek
meg, mindegyik törzsnek külön feje, külön jelképei, hadi dalai és
jelszavai voltak, még öltözetük színe is különbözött. A z egy törzs
hez tartozók mindnyájan atyafiaknak tekintették és érezték magu
kat, ugyanazt a nevet viselték, az egyes tagon elkövetett sérelmet
az egész nemzetség vagy törzs tartozott megtorolni. Ugy látszik,
hogy az ingatlan birtok is közös volt. Később a törzsek fejei föltét
len hatalommal rendelkező urakká s a törzsbeliek jobbágyakká let
tek. A költők és regényírók nagyon dicsőítik a skót hegyi népsége
ket, mint a vitézség, hű ragaszkodás és más férfias erények kiváló
képviselőit. Annyi bizonyos, hogy ők harcziás és bátorlelkű, de
egyszersmind nyers, rablásra hajlandó, nyugtalan emberek voltak,,
minők a harczias pásztorkodó népek szoktak lenni. Most már ők is
nagyon megszelídültek és többnyire nagyon szegények. A földbirtok
sehol sincs oly aránytalanul olosztva, mint Skótországban ; az ország
területének harmadrészét 21, felét 70, kilencz tizedrészét 1700földesúr bírja. Sutherland herczeg egymaga 530,000 hektárnyi
földet bír, ez Skótországnak egy tizenötödrésze. A nagy földesurak
jobban szeretik a legelőket, parkokát és vadászterületeket, mint a
szántóföldet, azért gyakran elveszik bérlőiktől a mívelt telkeket s
legelőkké vagy parkokká változtatják. Néha egész falvakat fel
gyújtanak, hogy a lakosokat a telkek elhagyására kényszerítsék.
Stafford herczegné. birtokairól 1811-től 1820-ig 15,000 bérlőt haj
tottak el; 1850-től 1875-ig a skót felföldön mintegy 400,000 hek
tárt változtattak parkokká és vadászterűletekké. A vadászterületek
máris több mint 800,000 hektárt foglalnak el. Igaz, a vadászterűle
tek többet jövedelmeznek a skót földesuraknak, mint a szántóföl
dekért járó haszonbér ; vannak angol vadászkedvelők, a kik egy-egy
vidékért, a hol fajdtyúkra vagy szarvasra vadászhatnak, 10,000, sőt
40,000 forintot is fizetnek évi haszonbér fejében, úgy hogy nekik
egy lelőtt szarvas 400 frtba is kerül. A z angol nagy urak különösen
a skót fajd (Lagopus scoticus) vadászatát kedvelik, e fajd a siket
fajdhoz hasonlít, a lápos fenyéreken lakik.
Skótországban a termő területre 28, a nem-termőre pedig
72° o esik; az éjszaki hegyi vidékek oly gyéren vannak népesítve,
hogy ott csak 20 lakos esik egy • kilométerre, míg az alföldön egy
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Q kilométerre 250 lélek jut. Nagy városok csak a sűrűn népesített
vidéken vannak.
A Solway-öböl közelében az Esk folyócska éjszaki oldalán
<Gretna-Green hatarfalu vau, ez arról híres, hogy az ott lakó kovács
azelőtt az Angliából szüleik tudta nélkül megszökött szerelmes
/párokat összeadta, s házasságuk törvényesnek tekintetett, mivel a
skót törvény szerint a tanúk előtt tett kijelentés elengendő a törvé
nyes házasság megkötésére. Annan kis tengeri város a szép
Annani völgy torkolatánál, e völgyben beljebb van Hoffat, látoga
tott fürdőhely:
Dumfries jelentősebb város (15,000 lak.) a Nith folyónál;
Kirlcendbright és Wigtown a délnyugati grófságok főhelyei, W i g town és Creetown mellett jeles gránitbányák vannak. Stranraer és
Port-Patrick az Írországba menő gőzösök állomásai. Ayr (18,000
lak.) a nyugati partvidék legélénkebb városa, jelentős iparral. Irvine
•ós Troon kis tengeri városok ; Kilmarnock már az iparos vidékhez
tartozik, úgy Dalry is.
A Clyde völgye legsűrűbben van népesítve, mert ott vannak
a gazdag kőszén-telepek, melyekben a kőszén és vasérczek válta
koznak. Már Lanark is az iparos vidékhez tartozik, egyszersmind
az utazók egyik czélpontja, mert közelében a Clyde szép zuhatagokat képez. Alább Hamilton következik, kies környékén már szá
mos nyaralót találunk, melyeket glasgow-i iparosok és kereskedők
•építettek.
Glasgow (524,000 lak.) most Skótország legnagyobb városa,
sőt a népességre nézve mindjárt London után következik, századunk
•elején még csak 80,000 lakosa volt. A város a Clyde folyó mindkét
partján terjed el, balparti része sokkal kisebb mint a jobbparti.
Legnevezetesebb építménye a székesegyház, az egyetlen r. kath.
templom, melyet a hitújítás idejében le nem romboltak. A z új
egyetemi épület, mely a város nyugati oldalán egy dombon fekszik,
szintén nagyon díszes, 90 m. magas torony ékesíti. Azon régi tudo
mányegyetemen kivűl Glasgow-ban még egy más főiskola van, az
Andersonféle egyetem, ezt 1796-ban Anderson alapította. ) A vá
ros legmagasabb építményei a két vegyészeti gyárnak kéményei, az
egyik 132, a másik 142 m. magas. Glasgow kiválóan iparos város,
mindenféle gyártmányokat készít, a pamutiparban Manchesterrel,
a selyemiparban Macclesfield-del, a posztógyártásban Leeds- és
x

') Anderson végrendelete szerint az egyetemet 99 gondnok igazgatja s
köztük kilencznek olyannak kell lennie, a ki Anderson nevet visel.
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Halifax-szal. a hajóépítésben Middlesbroug-al, a fém-, üveg- éscserépiparban Birmingham, Newcastle és Worcester városokkal
versenyez. Glasgow nagy kereskedő város is, tengeri hajózása rend
kivűl emelkedett azóta, hogy a Clyde folyót szabályozták és medrét
kikotorták. Ámde Glasgow nagyon egészségtelen város, a halandó
ság ott sokkal nagyobb mint bármely más nagybritanniai városban ;:
népessége a más vidékekről beköltöző munkásokkal szaporodik,,
mindig van sok munkakereső ír és skót ember. — Köröskörűi más
iparos városok vannak a Clyde folyónál és öbölnél, köztük legnépesebbek Greenock (69,000 lak.) és Pasley (56,000 lak.). Dumbarton
történelmi tekintetben nevezetes város, régi várkastélylyal; sokan
látogatják a várost és szép környékét, kivált a Lomond tó partjait.
Helensburgh s a Bute szigeten levő Rothesay látogatott fürdőhelyek .
:

1

A keleti oldalon a Tweed völgye sokkal gyérebben van népe
sítve, mint a Clyde völgye. SelMrJc, Galashiels, Melrose csak kis
városok, úgy az odább D-re eső Hawick is. De azt a vidéket számos
várrom ékesíti, melyeket regényeiben Walter Scott dicsőít. A parti
helységek között Duribar a legnevezetesebb ; a Yorkból Skótom
szagba vivő partmelléki útba esik, azért környékén gyakran csatáztak. Haddington, Knox szülővárosa, nagyon jól művelt vidéken
fekszik ; Mussélburgh, Portobéllo és Leith már a Forth-i öböl déli
partján sorakoznak, köztük Leith (61,000 lak.) mint az ország
fővárosának kikötőhelye a legjelentősebb.
Edinburgh Európa legszebb városai közé tartozik, úgy mint
Glasgow, szilárd kövekből és márványból van építve, nem pedig
téglából, mint az angol városok, egyszersmind nagyon festői vidéken
fekszik. A Leith-i folyócskálától öntözött lapály keleti oldalán igen
meredek bazalt hegy emelkedik, mely Ny. felé fönsíkkal, K. felé
pedig lassú lejtővel végződik. Nyugati lonkáján szabálytalan alakú,
tornyokkal és bástyákkal erősített régi vár fekszik, keleti tövében
pedig a Hólyrood-\\ak nevezett, szintén régi királyi palota épült,
a romba dőlt apátsági épületekkel együtt. A vár és palota között a
hegy éjszaki és déli lejtőjén terjed el a régi város, melynek házai
a hegy felső meredélye felé alacsonyak, az aljában pedig hét, sőt
nyolczemeletesek. De a hegy két oldalán a növekedő város el nem
fért, elsőben D. felé terjeszkedvén, egy völgyet töltött be, majd túl
rajta a várhegygyei egyközű más dombot is elfoglalt. A múlt század
közepétől kezdve az éjszaki oldalán levő völgyszakadékon is túl
terjeszkedett, s a díszes új házak lassankint a harmadik dombot is ellepték, mely Ny-ra és E-ra a Leitb-i folyócska és tenger felé sze-

430

NAGYBRITANNIA ÉS ÍRORSZÁG.
>

líden hajlik alá. Szép hidak és útvezetékek kapcsolják össze az
éjszaki és déli új városrészeket az ó-várossal és szép kertek foglal
ják el a szabad tereket és a mélyedéseket. K. felé a Galton-áomb,
DNy. felé a Salisbury sziklák s az úgynevezett Arthur széke (240
m.) uralkodnak a város fölött, s azokról a magaslatokról elragadó
kilátás esik a városra, kertjeire és ligeteire, a környező mezőségekre,
a Forthi öbölre és révhelyeire; a kilátás É. felé a távoli BenLomond hegyekig terjed. Mostanában Edinburgh már-már össze
állott Leith várossal s Newhaven és Granton kikötőkkel is összefügg
ház- és fasorok által.
Edinburgh-nak mint a királyság fővárosának számos díszes
'középülete van ; ilyen az a palota, melyben hajdan az országgyűlé
sek tartattak s melyben most a főtörvényszékek és gazdag gyűjte
mények vannak; az 1582-ben alapított jeles egyetem különböző
épületei ; a csillagvizsgáló intézet a Galton-dombon van. Általában
a skót főváros nem annyira, az ipar és kereskedés, mint inkább a
tudományok ápolása és művelése által válik ki. A város lakosainak
száma 259,000. Környékén szép nyaralók és várkastélyok vannak ;
JÁnlithgon hajdan a skót királyok egyik mulatóhelye volt. Falkirk
és Grangemouth kereskedéssel és iparral foglalkozó városok.. StirUng (14,000 lak.) történelmi tekintetben nevezetes város, a skót
királyok régi székhelye, most csendes helység. Dunfermline és
J&rkcáldy a Forth-i öböl éjszaki oldalán jelentős forgalommal.
Fife félszigeten St.-Andreivs régi, de most hanyatlásnak indult
wáros, egyetemmel, mely 1441-ben alapíttatott.
A Tay-öböl éjszaki oldalán Dundee (142,000 lak.) az ország
egyik legiparosabb városa, különösen a szövőipar és hajóépítés, virág
zik, gyáraiban sok ír munkás dolgozik. Perth (26,000 lak.) régi
Táros, a X V . század közepéig az ország fővárosa volt, most is jelen
tős iparos város. Perth-től E-ra 4 kilóm, távolságra esik Scone,
azon vár, melyben a skót királyok megkoronáztattak. E K . felé
JDunsinane falu mellett esett el Macbeth király 1056-ban.
Éjszaki Skótországban Aberdeen a legnagyobb város (105,000
llak.), hajózása, kereskedése és ipara nagyon élénk, tudományegye
teme is van. Sokkal jelentéktelenebb tengeri városok a D-re eső
Stonehaven, Moutrose és Arbroath, valamint az É-ra levő Peterhead.
A z Aberdeen mellett torkoló Dee völgyén fölfelé vagy 70 kilóm,
távolságra Balmoral kis helység az angol királyné hegyi várkasté
lyáról nevezetes. Inverness (15,000 lak.) Skótország legéjszakibb
widékeinek főhelye, a Moray-öbölnél fekszik ; közelében Stuarttown,

•e helység mellett terűi el Culloden mezőség, melyen az elűzött
királyi család érdekében fölkelt hegyi népségek teljesen megveret
tek (1746-ban). Wiek élénk kis város (8000 lak.), a heringfogásra
-aránylag legtöbb hajót küld ki. Végre Thurso a Pentland-szorosnál a legjelentősebb városka.
A z Orkney-i szigetek közül csak Pomona szigeten vannak kis
városok: Kirkivall és Stromness. A Shetlandi szigetek lakosai
nagyobbára elszórt tanyákon laknak, Lerwick a főhely, a főszigeten
fekszik. A Hebridák lakosai még szegényebbek, nagyobbára nyomo
rult kőkunyhókban élnek a barmokkal egy hajlék alatt ; a főhelység
JStornoway Lewis szigeten van.

V.
Írország.

Nagybritanniát kiegészíti a vaskos testű sziget, melyet haj
ban Jerné-nek neveztek; most Erin-nek, folyvást zöldelő mezőcégeiről Smaragd-nak is nevezik ; csak 100—170 m. mély tenger
választja el a nagyobbik szigettől. Keleti oldalának szabályos kör
vonalait csak csekély bevágódások szakasztják meg, ott legnagyobb
•öblök : Wexford, Dublin, Dundalk és Belfast városoknál vannak,
jeles természeti kikötőül csakis a Belfast-i öböl szolgál. A z éjszaki
oldalon a part többnyire magas és sziklás s ott mélyen benyúló
•öblök (lough) vannak, köztük legnagyobb az, melynek hátterében
Londonderry fekszik. Ez öböltől K-re s a merészen fölmeredő
Benmore (Fairhead) foktól Ny-ra a nagy lépcsőzetes bazalt szikla
fal esik, melyet az óriások művének tart a nép (Giants causeway =
:az óriások országútja). Legéjszakibbra a Malin fokhegy nyúlik ki,
•ettől Ny-ra több öböl van. A nyugati oldal általában dúsabb tago•eúlást mutat. Ott van a nagy Donegal-öböl, közte s a Calway-öböl
között a sok kis öböllel csipkézett félsziget terjed el, mely külső
•szabására nézve Wales-re emlékeztet. A Calway-öböltől D-rè a
part többnyire alacsony, de szintén szaggatott; azután a Shannon mélyen benyúló torkolati öble következik, melyben a sík
tengertől 90 kilóm, távolságra eső Limerick városig mehetnek
föl a hajók. Odább D-re a sziget legszaggatottabb partvidéke
következik, mely Skótország éjszaknyugati partvidékére emlékeztet.
Az ottani öblök között legnagyobb a Dingle-öböl. A sziget déli
oldalán sok kis bevágódás van, de két öböl jó messzire nyúlik be
N
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s bennök a dagály is felduzzasztja a vizet ; ez öblöknél Írország
legélénkebb tengeri városai Coric és Waterford fekszenek.
A ír sziget domborzata nagyon elüt Nagybritanniáétól ; terü
letének legeslegnagyobb részét az alföld foglalja el, melynek közepes
magassága 100 métert sem ér el. Felszínének alakja tányérhoz
hasonlít, középső vidékeit nagy síkság képezi, melynek legnagyobbmagassága csak 75 m. E középső mélyedés felől kifelé lassan emel
kedik a föld a partvidékeken köröskörűi elszórt dombságok és hegy
ségek felé, melyek azonban nem folytonos, hanem helyenként rések
kel megszakasztott párkányt képeznek. A nagy síkság a szigetnek
körülbelől felerészét foglalja el s nagyobbára kőszén-képződményhez
tartozó mészköves lerakódásokból áll, míg a körszéli magaslatokat
régibb kőzetek, gránit, cambriai és siluri palák és régi veres
homokkő alkotják. A nagy síkság a keleti partvidéken Dublin és
Dundalk között kezdődik s onnan a sziget közepe-táján keresztül
vonulván, a nyugati partvidékig ér, belső részében teknőszerűleg
mélyed be s e mélyedésen kigyódzik végig E-ról D-re a Shannon,.
a sziget legnagyobb folyója, mely azonban nagyobbára tavak soro
zatából áll. Általában a nagy síkság álló vizeikben és jókora
tavakban bővelkedik, az ingoványok és lápok is felette nagy terűle
tet foglalnak el. A lough Neagh (397 • kilóm.), lough Corrib (176
• kilóm.), lough Bee (106 • kilóm.), lough Berg (129 • kilóm.)
és a felső lough Eme (113 • kilóm.), a legnagyobbak, de mélységök általában véve csekély. Vannak időszakos tavak is. A z összes
síksági tavak vagy 2300 • kilóm, foglalnak el; apró tócsák a
hegyes vidékeken is vannak. A lápos és tőzeges terűletek összes
kiterjedését 11,430 • kilométerre teszik, mi az egész szigetnek
majdnem egy hetedrésze ; még Hollandiában is aránylag kevesebb'
tőzeg van.
A sziget éjszaki részében csak kis hegycsoportok vannak, de
ezek arról nevezetesek, hogy a régibb kőzeteken bazalttömegek;
törtek át ; ily bazalt vidék Antrim fönsíkja több helyen szép oszlo
pos bazalt alakúlatok vannak ; az óriások országútja, melyet már
megemlítettünk, szintén ide tartozik. Magasabb hegycsoportok a
Foyle két oldalán vannak, különösen a Foyle és lough Neagh között,
meg az Erne tavak nyugati oldalán. Még magasabbak azok a hegy
csoportok, melyek a Clew-öböltől E-ra és D-re domborodnak.
Ugyancsak tömegesebb emelkedések vannak a Mask és Corrib
tavaktól Ny-ra. Aránylag legmagasabbak és legfestőiebbek azok a
hegycsoportok, melyek a sziget délnyugati részében a Dingle-. Ken-
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mare és Bantry öblöknél emelkednek ; az ottani hegysorok DNy-ról
EK-re csapnak s mint összenyomott szövet redői, úgy sorakoznak.
Azon hegységben találjuk a sziget legmagasabb csúcsát, melynek
neve Carantuohül (1040 m.), a keleti aljában csillognak a híres
tavak, melyeket Külarney városról neveztek el. Ez Írország legregényesebb és az utazóktól leginkább látogatott vidéke. A z ellen
kező oldalon Dublintói D-re esik a legtömegesebb hegycsoport, a
WicJclow hegység, legmagasabb csúcsa 926 m. ; azt is gyakran
látogatják.
Írország éghajlata egészen óczeáni, egyik pontja sem esik 90
kilométernél nagyobb távolságra a tengertől, tehát az egész szige
tet az Atlanti óczeán forróövi áramlásai melegítik ; légmérsékleti
ingadozásai aránylag csekélyek, a tél nagyon enyhe, úgy hogy K ü 
larney környékén, a híres tavaknál, olaszias növényzet díszlik ; ámde
a nyár, kivált a sok esőzések miatt aránylag hűs< Nyugati part
vidékein évenkint átlag 250, Dublin környékén 237 napon esik ; az
évi csapadék Galway-ban 1295, Dublinban 742 mm. A gyepmezők,
a legelők és kaszálók mindig zöldülnek ugyan, ámde az aratás csak
szeptemberben, néha csak októberben kezdődik.
A természet bő folyóvizekkel, sok tóval és láppal, zöld mezők
kel áldotta meg a szigetet, de megtagadta tőle a jelenkori gyáripar
alapfeltételeit, a kőszenet és vasat. Csak némi rézérczeket találtak
a Wicklow hegyekben s némely más hegycsoportban. A hajózásra
és tengeri kereskedésre számos természeti kikötő kinálkozik, de a
hajózást és halászatot az írek kezéből nagyobbára az angolok ra
gadták ki.
A sziget ősi lakosai kétségkívül kelták voltak, nyelvök csak
szójárásilag különbözik a skót felföldiek és a franczia Bretagne
lakosainak nyelvétől. Idő jártában más jövevények, különösen dánok,
skótok és angolok telepedtek le a szigeten. Palladius és Patrícius
450 év óta terjesztették az írek között a keresztény vallást. A z ír
egyház eredetileg független volt a pápától, hogy főhatalmát a szi
getre is kiterjeszsze. I V . Hadrian pápa 1155-ben Írországot I I
Henrik angol királynak ajándékozá, mint pápai hűbéri Ez 1 1 7 2
óta megszállá Dublint s a keleti partvidéket, de a sziget legnagyobb
része megtartotta függetlenségét. A hódító angolok s alávetett írek
kölcsönös gyűlölete mindinkább fokozódott, az angolok minden föl
kelést kegyetlenül megtoroltak. Midőn V I I I . Henrik a pápától
elszakadt, Írországra is rátukmálta újításait s a szigetet 1542-ben
királysággá emelte. Utóbb az angol kormány mindent elkövetett,
HUNFALVY :
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hogy Írországot teljésen meghódítsa s benne az angol egyházat tegye
uralkodóvá. Jóllehet a nép nagy többsége a róm. kath. egyházhoz
ragaszkodott, mégis az egyházi javakat az angol állami egyház
számára foglalták le. Erzsébet idejétől fogva egyenesen az ír nép
teljes leigázására s a római katholikusok kiirtására törekedtek.
1641-ben az írek föllázadtak s vagy 26,000 angol és skót embert
öltek meg, azért Cromwell iszonyú boszút állott, a földbirtokot
elvette a benszülöttektől és angol híveinek adományozá. Hasonló
eljárást követtek Cromwell utódjai. A törvényt, mely szerint római
kath. ember sem állami hivatalt nem viselhet, sem fekvő birtokot
nem szerezhet, csak 1829-ben törölték el.
Az összes földbirtok 19,000 ember kezében van, a sziget terü
letének felerészét 750 földesúr bírja, kik legnagyobbrészt angolok
és jobbára Angliában vagy a külföldön laknak. A földmívelők tehát
legeslegnagyobbrészt nem tulajdonosok, hanem csak haszonbérlők.
A jószágok többnyire nagyon apró telkekre vannak szétdarabolva,
s e kis telkeken leginkább burgonyát termesztettek, mert ez szolgált
a szegények fő, sőt gyakran egyedüli táplálékára ; a gabonát elad
ták, hogy a bérletet és adót megfizethessék. A földesuraitól sanyar
gatott, nagy tudatlanságban és nyomorban élő ír nép 1700-tól
1840-ig erősen szaporodott, mert nagyon kevéssel éri be, úgyszólván
a jég hátán is megél ; nagyrészt még most is nyomorult agyag vis
kókban él a barommal egy hajlék alatt. A sziget népessége 1700
táján egy millió, 1800-ban 5, sőt 1840-ben 8 millió lélekre rúgott,
úgy hogy egy • kilométerre majdnem 100 lakos esett. Már a múlt
században több Ínséges év volt, 1740-ben és 1741-ben valami
400,000 ember éhen halt meg. De a legborzasztóbb inség és éhhalál
a burgonyavész következtében 1847-ben állott be ; 3 millió ember
szorult segítségre, s talán egy millió ember éhen halt meg ! A rémítő
inség, melyet a legnagyobb áldozatokkal sem lehetett elhárítani,
1849-ig tartott, s ekkor a szegény írek tömegesen odahagyák hazá
jukat ; Nagybritannia iparos városaiban kerestek munkát, még töb
ben Ej szak-Amerikába vándoroltak ki, boszút forralva Anglia
ellen. Már 1871-ben az Egyesült-Államok területén 1.850,000 ír
ember lakott. A nagy halálozás és kivándorlás következtében a szi
get népessége annyira megfogyott, hogy 1882-ben az csak 5.175,000
lélekrq rúgott.
Vallásra nézve most is az Írországi lakosoknak 77°/ -karómai
kath.; aránylag legtöbb kath. ember a nyugati tartományokban,
Connaught-ban és Munster-ben lakik; Ulster tartományban sok
0

-angol és skót ember telepedett le s ott a római katholikusok és
protestánsok körűlbelől egyenlő számmal vannak. Nyelvre nézve a
kelta eredetű lakosok is nagyobbára már elangolosodtak, 1851-ben
az ersze kelta nyelven beszélők számát még másfél millióra becsül
ték, 1871-ben már csak 800,000-re. Legtöbben már Connaught
tartományban is mind az ersze, mind az angol nyelvet értik. Nem
zetiségük fő támaszát a r. kath. egyházban keresik az írek, a nép
mindenütt nagy tiszteletben részesíti a papságot.
Egészen 1801-ig Írországnak külön országgyűlése volt, de
ennek, valamint a kormánynak tagjai csak protestánsok lehettek.
A z említett évben az ír parliament az angollal egyesíttetett, a r.
katholikusok végre 1829-ben emancipáltattak. Most tehát buzgó
kath. emberek is bejuthattak az angol parliamentbe s nemsokára
jeles vezérök akadt ; O'Connel kitűnő szónok és agitátor volt, az
unió felbontására és a külön ír törvényhozás helyreállítására töre
kedett. Az angolok sokáig makacsul minden változtatást elleneztek,
Írországot meghódított tartománynak, kizsákmányolásra való gyar
matnak tekintvén. De az írek gyűlölete nőttön nőtt, a kivándorlók is
folyton szították, szövetkezetek és titkos összeesküvések támadtak,
gyújtogatásokkal, orgyilkosságokkal állottak boszút az angol urakon
és tisztviselőikön. Sok helyen megtagadták a bérletet a földesuraktól.
A feniektitkos
szövetkezete ijesztő módon terjedezett. A z angolok
végre kénytelenek voltak az ír kérdést komoly figyelembe venni.
Lassankint az ír jobbágyokat sújtó törvényeket enyhítették vagy
egészen eltörölték s a gazdasági állapotok javításán fáradoztak, a
nép nevelését is előmozdították, mely azelőtt már egészen el volt
hanyagolva, megkorlátolták a földesurak önkényét, stb. Ámde a
bajok gyökeres orvoslása még nem sikerűit Angliának s Írország
még mindig tátongó és vérző seb az angol állami testen.
Az ír nép mind testi, mind lelki tulajdonságaira nézve nagyon
különbözik az angoltól; bizonyos, hogy az is többféle népelemek
keverődéséből származott, s az egyes vidékeken különböző típusokra
akadunk. Némely félreeső nyugati vidékeken a föld népe olyan rúí,
akár a kirgiz : vad tekintetű, aprószemű, alacsony homlokú, kister
metű. Más vidékeken ellenkezőleg szép szálas termetű, nyílt hom
lokú, izmos emberek laknak, kivált a nők kedvesek és bájosak. A
keleti tartományokban az éjszaki germán elem túlnyomó. Általán
*) A nevet (fenian), melyet a titkot szövetkezet fölvett, Fenius állító
lagos kelta hőstől származtatják ; mások szerint »fenicylt«
vitézt jelent.

gáel szó hőst,

véve a tiszta vérű ír embert az apró szürkés szem, a kissé kidudo
rodó pofacsont s a pisze, kissé felhajtott orr jellemzik. Lelki tulaj
donságai sok ellentétes vonást mutatnak ; gondolkodását és cselek
vését inkább az érzelem, az indulat és szenvedély határozzák el,,
mintsem a higgadt ész s az előrelátó és fontolgató értelem. Az írek
képzelt dicső múltjokkal kérkednek, büszkék és ábrándosak, sőt
rajongásra hajlandók, könnyelműek és jószivűek, hamar fölhevülnek,,
de könnyen el is csüggednek, tanulékonyak és ügyesek minden téren,,
de nem eléggé szívósak és kitartók. Nagyon szeretik aczifrálkodást,.
a zajos mulatságokat s könnyen a torkosságra és iszákosságra is
vetemednek, noha másfelől a legnagyobb szegénységet és ínséget is
könnyen eltűrik. Legnagyobb hibáik : a csúszás-mászás és alázatoskodás a felsőbbek iránt, a titkolódzás, az álnok képmutatás, a tette
tett együgyűség és ravaszság; de e hibák leginkább a hosszas.,
elnyomatás, a szegénység és nyomor következményei. Heves termé
szeteknél fogva könnyen lobbannak haragra, hajlandók az erősza
koskodásra, s mulatságaik többnyire verekedésekkel végződnek.
A z ír nép leginkább földmíveléssel és állattenyésztéssel fog
lalkozik, azért túlnyomóan falvakban és tanyákon él. Nagy város
kevés van Írországban. A főváros Dublin (ír nyelven : Ballagh-AthEliath-Duibhluinne, azaz Feketevíz), sokáig a dánok és norvégek
birtokában volt, ezeket a X I I . század elején az írek elűzték, de még
ugyancsak ebben a században az angolok foglalták el, s azóta foly
vást ők uralkodnak benne. Dublin nagyon szabályosan épült város,,
alakja tojásdad, egy kis folyó, a Liffey Ny-ról K-re folyván, majd
nem két egyenlő részre osztja s köröskörül csatornák határolják.
Szép utczák, árnyas és nagy közterek és díszes épületek ékesítik..
Ezek nagyobbára a magaslat körül csoportosulnak, melyen a régi;
várkastély, az alkirály (lord lieutenant of Irland) hivatalos lakó
helye épült. Legrégibb építmény a r. katholikusok Christ-churchr
nevű egyháza, mely 1038-ban alapíttatott s a X I V - d i k században
megújíttatott. A Sz.-Patrikról elnevezett székesegyházat az angolok
bírják, ez is középkori építmény. A z egyetemi épületekben gazdaggyűjtemények vannak, ezt az egyetemet az angolok a X V I . század
ban alapították, hogy a protestáns vallás védőbástyája legyen. Az.
1872-diki kiállítás számára épített palotában most. holmi gyűjte
mények vannak. Az ipar tekintetében Dublin csak alárendelt helyet

]

) Az angolok az íreket gúnyolódva »paddy<-knak nevezik, mivel sokan-

az ország védszentjének St. Patrick-nak nevét viselik.

foglal el, annál élénkebb a forgalma és kereskedése. A sziget vas
pályái legyező alakjában terjednek szét Dublinből, hajózható csa
torna is összeköti a Shannon folyóval. Tengeri forgalmát nagyon
előmozdítja a két új kikötő, melyet Kingstown-ba,n, s az öböl bejá
rása előtt fekvő Howth félszigeten építettek. Dublin népessége kivált
1 8 7 1 óta növekedett, most 353,000 lélekre rág.
A város környéke nagyon szép, minden oldalon kellemetes
sétahelyek vannak ; a Phönix park 720 hektárt foglal el, benne van
egy nagy állatkert, a város éjszaki oldalán a Dublini tudomá
nyos társaság szép füvészeti kertje van; K. felé az öböl éjszaki
oldalán Clontarf régi vár emelkedik, a sziklás Howth félszigeten
szintén van régi vár, apátság, árnyas séta, meredek partfaláról gyö
nyörű kilátás esik az öbölre ; mind itt, mind a szemben levő Kingstown-ban látogatott tengeri fürdők vannak. A z utóbbi helység Dublinnak külvárosa, hozzája más szép külvárosok csatlakoznak. Odább
D-re Bray városka esik, melynek szintén nagyon szép környéke
van. A Liffey völgyében Maynooth fekszik, ott az angol kormány
r. kath. papnevelő intézetet alapított. Bray-től D-re a keleti part
vidéken Leinster tartományban még Wicklow, ArTclow és Wexford
• említendők, az utóbbi legjelentősebb (12,200 lak.) ez volt az ango
loktól legelőször megszállt város s most is leginkább angol város
ihoz hasonlít.
Drogheda (14,000 lak.) közel a Boyne torkolatához, Bundáik
(10,000 lak.) a róla nevezett öbölnél jelentős iparral és tengeri
forgalommal, különösen sok vásznat készítenek ott. Az eddig emlí
tett városok mind Leinster tartományban fekszenek. Newry a Car.lingfordi öböl felső csúcsánál élénk közlekedést folytat Liverpool,
Bristol, Cardiff angol városokkal. Newcastle a Dundrumi öböl déli
• oldalán látogatott tengeri fürdőkkel. Ezek a helységek már Ulster
tartományban vannak, mely egész éjszaki Írországot foglalja magá
ban, ez a sziget legiparosabb tartománya. Legnépesebb városa Bel
fast (208,000 lak.), mely mindjárt Dublin után következik, de ezt
a hajózás meg ipar tekintetében felülmúlja ; az első helyet a vászohipar foglalja el, a szomszédos helységek is kivált a len termesztésé
vel, fonásával és szövésével foglalkoznak. Belfast utczáiban gyakran
verekednek a protestánsok és katholikusok, amazok a szabadkőmívesek módjára szervezett egyesületet alapítottak (orangisták). Carrickfergus &z öböl éjszaki oldalán hajdan a tartomány fővárosa
volt, ott kötött ki I I I . Vilmos, midőn apósa ellen indítá meg had
járatát. Newtoivnards élénk kis város a Strangfordi öböl éjszaki

oldalán. Szintén iparos kis városok : Lisburn, Lurgan, Portadown ésArmagh Belfast-tól DNyutóbbi igen csinos város, (9000
lak.), az ország kath. prímásának s egyszersmind angol egyházi
érseknek székhelye, a középkorban híres egyeteme volt, csillagvizs
gáló intézete 1793-ban alapíttatott. .A sziget éjszaki partvidékén
Londonderry (25,000 lak.) a legjelentősebb és legélénkebb város,,
különösen sok ír kivándorló száll ott hajóra ; a várost még kőfalak
kerítik. A z E m e medenczéjében csak egy említésre méltó város van,
t. i. Ennishülen, szépen fekszik a szigetekben bővelkedő tó déli
végénél. Donegal kikötőjét leginkább csak a halászok látogatják ;
Sligo élénkebb tengeri város.
Connaught tartományban legjelentősebb városok: Qalway
(13,000 lak.) hajdan élénk összeköttetésben volt Spanyolország ten
geri városaival ; most csendes város ; LimericJc (39,000 lak.) a nagy
inség idején jelentősége nagyon csökkent.
Munster tartományban, a mely Shannon torkolatától D-re ter
jed el s a sziget déli vidékeit foglalja magában, több nevezetes ten
geri város van. Tralee (10,000 lak.) az újabb időben kezdett emel
kedni; a Dingle-öböltől D-re Valentia szigetke fekszik, ez és
kikötője arról nevezetes, hogy 1858-ban onnan fektették le az első
atlanti kábelt, mely Amerikát Európával összekapcsolja ; most már
négy kábel indul ki onnan az amerikai partokhoz. Valentia egy
szersmind kezdőpontja a nagy körívnek, melyet Európán keresztül
az Uraiig megmértek.
Bantry, Skibbereen és Kinscde jelentéktelen tengeri városok,,
az utóbbit hajdan úgy, mint Galway-t a spanyol hajók látogatták.
Cork a déli partvidéken a legnépesebb és legélénkebb város (78,000
lak.), a nagy tengeri hajók csak Queenstoivn-ig mehetnek, ez tehát
Cork-nak kiegészítő része (10,000 lak.). Cork leginkább Ameriká
val közlekedik, ipara is jelentős. Youghal és Dungarvan kis tengeri
városok ; jelentősebb Waterford (30,000 lak.) ; itt szállt partra II.
Henrik angol király. A beljebb eső városok közül Clonmel és Tipperary a legjelentősebbek.

Nagybritannia és Írország jelen állapota.

Az egyesűit hármas királyság, Nagybritannia és Írország, egy
séges állammá csak az újabb időben lett ; Wales herczegséget ugyan
már I. Eduárd kebelezte be Angliába (1300 táján), Írországban

az angolok már a X I I . Században tettek foglalásokat, de teljesen
csak sokkal később hódoltaták meg. Nagybritanniának I. Jakab,
1603 óta volt közös uralkodója, de Skótország törvényhozása csak
1706-ban, Írországé pedig csak 1801-ben egyesíttetett az angollal. A
törvényhozásilag egyesített hármas királyság közigazgatása és tör
vénykezése még most sem teljesen megegyező, az angolok nem sze
retik a központosítást, inkább megtűrik az ellentétes és különböző
intézményeket, melyeket az ősöktől átvettek. Közigazgatásilag még
Man sziget s a Normandiai szigetek sincsenek bekebelezve Angliába,
hanem külön kormányoztatnak épen úgy, mint Helgoland sziget az
Elba torkolata előtt, továbbá Gibraltár és Malta.
A hármas királyság kiterjedése és népessége a következő :
•

népesség

esik egy

méter

kilo

1882-ben

• kilóm-

151,000

26.400,000

175

79,000

3.800,000

48

84,000

5.100,000

60

800

14,000

—

240,000

—
—

Az országon kívül levő matrózok, katonák

315,000

35.700,000

112

E kimutatásból kitetszik Anglia nagy túlnyomósága népes
ségi tekintetben. Egy európai államban sem történt száz év óta
oly nagy változás a lakosság szaporodásában és eloszlásában. A
tömeges kivándorlások mellett is *) nagy mértékben szaporodott a
népesség, de nem egyformán, Írországban s Angliában is a falusi és
fóldmívelési vidékeken inkább csökkent, a kereskedő és iparos váro
sokban pedig rendkívül növekedett a nagyipar és kereskedés, rop
pant gyarapodásának következtében. Egészen másként állott a né
pességi arány még 1801-ben is. Ekkor volt :
Angliában és Wales-ben .

8,900,000 lakos, tehát egy • kilóm, esett 58.

Skótországban

1.600,000

»

»

»

»

»

»

20.

Írországban

5.200,000

»

»

»

»

»

»

64.

Akkor tehát Angliának népessége csak néhány százezer
emberrel haladta meg a másik ország népességét, és legsűrűbben
Írország volt népesítve. De Anglia természeti kincseinek nagyban
való kizsákmányolása és a gyáripar óriási fejlődése csak akkor
') Az elmúlt évtizedekben évenkint 100,000—2ü0,0ü0 angol ember vándo
rolt ki Amerikába, Ausztráliába és Afrikába.

kezdődött, egyszersmind az óczeánon túli gyarmatok és birtokok
s a kereskedés gyors növekedése is csak akkor indult meg. Az ipar
és kereskedés együttes fejlődése a földkerekség minden tájáról
roppant gazdagságokat halmozott össze^ Angliában. így tehát ez
ország népessége rendkivűl növekedett, a gyárak száz meg százezer
kéznek nyújtottak munkát és keresetet, a számtalan gép alkalmazása
mellett is, az ír és skót munkások seregesen tódultak az angol ipa
ros városokba, jóllehet ezekben a munkát nem találó proletariusok
száma, kivált válságos időkben, ijesztő módon növekedett.
A gyárakban és a szállításnál alkalmazott mindenféle gépek
sok száz millió ember munkáját végezik, csak így volt lehetséges,
hogy az aránylag kis ország oly roppant világbirodalmat alkot
hatott, a minő még nem létezett. Számtalan szálakkal függ össze
a kis ország a külfölddel, a világ minden részeivel. A z élelmezésre,
a gabnára és a húsra nézve a külföldtől függ, a hazai föld koránt
sem szolgáltathat annyi gabnát, húst és más táplálékot, mint a
mennyit Nagybritannia népe elfogyaszt. Századunk elejéig Nagy
britannia még kivitt gabonát, sőt még sokkal később is magas
vámok nehezítették a külföldi gabna bevitelét. Most évenkint 6 0 — 7 0
millió kilogramm gabnát és lisztet visznek be s e bevitel pénzértéke
6 / — 7 száz millió frt; a fogyasztásra évenkint bevitt élő állatok
és húsfélék pénzértéke körűlbelől 500 millió frtra rúg. Ha még
a külföldről bevitt vajat, sajtot, tojást és gyarmati árúkat is hozzá
számítjuk, úgy találjuk, hogy az évenkint bevitt mindenféle tápsze
rek összes pénzértéke 1 7 0 0 — 2 0 0 0 millió frtra rúg! A gabnát
húsféléket s a többi tápszereket leginkább az éjszakamerikai Egye
sült-Államok, Kanada, Ausztrália, Kelet-India, Chile, Egyiptom,
Francziaország, Oroszország, az aldunai országok stb. szolgáltatják.
A belföldi termés a fogyasztás felerészét sem fedezi.*)
Hogy a táp- és élvezeti szerek bevitele oly roppant nagy mér
tékben növekedett, annak egyik oka a népesség általános szaporo
dása, másik oka a vagyonosság és jólét gyarapodása, melynek
x
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*) A bevitt táp- és élvezeti szerek pénzértéke volt :

Gabnafélék

Más táp- és élvezeti szerek . .

az 1857/£>-diki átlag

az 1874/6-diki átlag

6.79 millió font sterl.

34.19 millió font sterl

20.08

>-

53.07

»

>,

>•
.

16.39

>

26.63

>;

»

»

3.50

»

»

>

9.93

»

i>

»

S.04

»

»

>

12.15

»

»

»

6.20

»

17.01

>

»

»

következtében az átlagos fogyasztás fejenként 3-szor 4-szer nagyobb,
mint 30—40 év előtt volt ; Európában nincs ország, mely aránylag
annyi búzát, húst, tojást, teát és gyarmati árúkat fogyasztana. A
belföldi termés aránylag igen nagy, a mezőgazdaság és az állat
tenyésztés nagyon tökéletes, ) ámde sajátságos gazdasági állapotok
és birtoki viszonyok miatt az ország területének nagy része nincsen
mívelve ; több mint 36 százaléka míveletlen, nem-termő. Ebből a par
lagon heverő területből nagy rész esik a skótországi tavakra és
kopár hegyekre, az angolországi lápokra és fenyérekre s az Íror
szági tavakra és lápokra ; nagy területeket az utak, csatornák, vas
pályák, épületek is elfoglalnak, de mindezekhez a sajátságos birtoki
viszonyok is hozzájárulnak. A földbirtok t. i. felette aránytalanul
van elosztva, az egész földterületnek 47°/ -kát 2200 földesúr bírja ! )
Legaránytalanabbúl Skótországban van elosztva a földbirtok, ott
24 földesúr van olyan, kinek birtoka több mint 100,000 acre, sőt
egynek a birtoka 1.176,454 acre. Írországban a legújabb törvények
némileg segítettek a bajon, a mennyiben az állami angol egyház
birtokainak nagy részét a volt bérlők tulajdonúi megszerezhették,
s más földesurak is eladogattak egyes jószágrészleteket. — A nagy
latifundiumok birtokosai jobban szeretik a parkokat és vadász
terűleteket s azért földjeiknek nagy részét parlagon hagyják. Több
vidéken a gazdag termés mellett sem jövedelmező a mezőgazdaság
a gabnaárak csökkenése miatt, azért is sok szántóföldet legelővé
vagy kaszálóvá változtattak át s gabna helyett állatot tenyésztenek,
úgy, hogy a gabnával bevetett földekre a területnek 21°/ -ka esik.
Az állattenyésztést a nedves éghajlat mozdítja elő, melynélfogva a
legelők a mesterséges és természetes kaszálók mindig bő takarmányt
1
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0

0

>) Az évi búzatermést 27 millió hektoliterre teszik, az a szükségletnek
csak egy harmadát fedezi. Az átlagos évi termés hektárankint hektoliter :
Nagybritanniában. . . .

26.0 búza

30.0 rozs

34.0 árga

40.0 zab

Írországban

20

»

18.5

»

31.6

»

32.9

»
>-

..

15—20

»

13.8

»

18.1

»

22.1

Magyarországban . . . .

13 —15

»

9 — 12

»

12 — 15

»

14—20

Francziaországban

s

) Az

1876-diki

hivatalos

fölvételek szerint Angliában és "Walesben

972,000, mind a három királyságban 1.175,000 földbirtokos van, de köztük
850,000 oly földbirtokos van, a kinek földje kevesebb mint 40 ár, s ezek összesen
csak 60,000 hektárt bírnak, 12,000 hektárral kevesebbet mint Northumberland
herczege. Nagyon sok földbirtokosnak egész telke csak 8 V Í ár, azaz csak ház
telke és kis kertje van. A főrendek (pairs és pairesses) 6.240,000 hektárt bírnak,
átlag mindegyikre 12,000 hektár esik s átlagos évi jövedelme 250,000 frt.

szolgáltatnak. E tekintetben Angliában megkülönböztetik a bővebb
esőkben részesülő nyugati grófságokat a keletiektől, amazok a
»Grazing Counties«, melyekben a föld nagyobb része a legelőkre és
kaszálókra esik, emezek a »Corn Counties«, melyekben a gabnatermesztés túlnyomó. A kétféle vidékeket a Salisbury-tól York felé vont
vonal választja el egymástól. — Gabnán kivűl takarmányrépát,
hüvelyes veteményeket ; déli Angliában komlót, Írországban lent és
kendert is termesztenek. )
x

A bányászat tekintetében Nagybritannia az első helyet fog
lalja el, ) a kőszén több jövedelmet hajt neki, mint Kaliforniának
és Ausztráliának az arany, évenkint több mint 159 millió tonna
kőszenet állítanak elő, ebből vagy 17 millió tonnát 89 millió frtnyi
értékben külföldre szállítanak. Az összes kőszénmedenczék a brit
szigeteken 23,130 • kilóm, foglalnak el, a bennök levő kőszén
mennyiséget 146 milliárd tonnára becsülik. A vasbányászatnak
aránylag még nagyobb jelentősége van, az egész földkerekségén
előállított vasnak és aczélnak felerésze Nagybritanniából kerül ki,
az évenkint előállított nyersvas mennyisége több mint 7 millió tonna.
Az 1881-re vonatkozó adatok szerint az egész földkerekségen 3650
millió m.-mázsa kőszenet állítottak elő ebből a brit szigetekre 1550, az
éjszakámerikai Egyesült-Államokra 800, Németországra 600 millió
m. mázsa esett. A Föld különböző részeiben elszórt 900 kikötő
angol kőszenet fogyaszt. Magában Nagybritanniában nagyon sok
kőszenet és vasat fogyasztanak; aránylag egy országban sincs
annyi vaspálya, ) a hajókat is nagyobbára vasból építik. A gépek,
hajók, szállító eszközök gyártásán kivűl különösen a szövőipar fej
lődött ki. A posztógyártást a flamandok honosították meg. A, gyapjú
feldolgozása roppant nagy, de még nagyobb a pamut feldolgozása.
2
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') A házi állatok száma 1877-ben a következő volt :
Anglia és Wales Skótország
Ló

1.221,086

Szarvasmai-ha....
Juh
Sertés
2

191,410

Írország
504,750

Együtt
1.927,066

4:642,741

1.095,387

3.964,751

9.761,288

21.366,702

7.036,396

4.094,230

32.571,018

2.343,459

140,189

1.269,340

3.767,96a

) A bányai termények pénzértékét kerekszámmal 708 millió

írtra

teszik, ebből a kőszénre és vasérczekre legtöbb esik, az ólom, ón és rézérczek
pénzértékét 21 millió frtra teszik.
3

) 1887. végén a vasutak hossza 31,500 kilóm, volt, az ezekbe befektetett

tőke 846 millió font sterling, az utasok száma 648 millió, a szállított árúk
súlya 229 millió tonna.

A pamutfonalak és szövetek évi pénzértéke 8 0 0 — 9 0 0 millió
frtra rúg. Nagybritanniában a pamutfonó orsók száma 1877-ben
39.500,000 volt, a többi európai országokban együttvéve csak
19.603,000, az éjszakamerikai Egyesült-Államokban 10.000,000. A
gyapjúfonó gyárakban 1.475,000 orsó volt, Francziaországban csak
500,000, Németországban 327,000, az Osztrák-Magyar monarchiá
ban 415,000. A szövőiparban több mint egy millió ember van elfog
lalva, s az összes ipari munkások száma vagy 5 millió. — A nyers
anyagot, gyapjút, pamutot leginkább Ausztrália, a Fokföld és
az éjszakamerikai Egyesült-Államok szolgáltatják Nagybritanniá
nak. A külföldre kivitt mindenféle gyártmányok évi pénzértékét
1600 milló frtra teszik, a gyártmányok bevitele pedig csak 400 mil
lió frtot tesz.
Az ipar óriási fejlődése karöltve járt a kereskedés s az
óczeánontúli birtokok és gyarmatok terjeszkedésével. Ezek nélkül
Nagybritannia hatalma és gazdagsága nem volt képzelhető. A z
angol nemzet vagyonosságának alaptényezői a gyarmatok, az ipar
és kereskedés. Mostanában az európai államok közül csak Nagy
britanniának, Oroszországnak, Francziaországnak és Hollandiának
vannak számbavehető birtokai más földrészeken, Német- és Olasz
ország csak a legújabb időben törekszenek tengerentúli birtokokat
szerezni, Spanyolország és Portugallia régen elvesztették ebbeli
jelentőségöket, Törökország inkább ázsiai állam. Közöljük a követ
kező egybeállítást:
külföldi birtokok

anyaorsz. és külföldi birtokok

kiterjedés

lakosok

kiterjedés

lakosok

Nagybritannia .

20 mill. • kilóm.

269 mill.

22.8 mill. • kilóm.

304 mill.

Oroszország. . .

16.75»

»

»

14.7

»

1.20»

»

»

13.6

»

Francziaország

22.2
1.78

»

»

»

98

»

»

»

51.8 »

»

Ebből kitetszik az óriási különbség ; s hozzá kell még ten
nünk, hogy Nagybritanniának legtöbb oly gyarmata van, melyeknek
lakosai túlnyomóan angolok, tehát az anyaország lakosaival a
míveltség ugyanazon fokán állanak. Az angol gyarmatok és birto
kok különbözők, megkülönböztetjük a földmívelési és ültetvényi
gyarmatokat s a tengerhadi állomásokat. Ezekhez járul Kelet-India.
A földmívelési gyarmatok a mérsékelt földöv alatt fekszenek ;
ide tartoznak : brit Ej szak-Amerika, Ausztrália, Új-Zéland és DélAfrika. Kiterjedésök mintegy 17.340,000 • kilóm., lakosainak
száma 10 millió ; azokban az angol és európai betelepülők a nagy
többséget teszik.

A z ültetvényi gyarmatok a forró földöv alatt fekszenek ; ide
tartoznak: Nagybritannia birtokai Nyugati Indiában és Afrika
nyugati partvidékein, továbbá brit Hondurasz és brit Guyana, Mau
ritius sziget és függelékei, Ceylon, éjszaki Bornéo, a Fidsi szigetek
és Új-Guinea keleti fele; azokon a birtokokon az európaiak csak az
igazgatással és felügyelettel vannak megbízva, a melegövi ültetvé
nyeken a munkát a benszülöttek végzik. Összes kitérjedésök 878
•ezer • kilóm., a lakosok száma 5.600,000.
A hajóhadi állomások az angol hajózás és kereskedés támasz
pontjai, a földkerekségen úgy vannak elosztva, hogy a legfontosabb
tengeri utakon uralkodnak. Területi kiterjedések csak 27,000 •
kilóm., a lakosok száma a katonasággal együtt alig haladja meg az
egy milliót. Ide tartoznak Helgolandon kivűl Gibraltar, Malta,
'Cziprus, Perim, Aden, Szokotora, a Maiakkai tengerszorosnál levő
^birtokok, nevezetesen Szingapúr, továbbá Hongkong, azután az
Atlanti óczeánban a Bermudák, Ascension, Szt.-Ilona és a Falklandi szigetek.
De Nagybritannia legnagyobb és legfontosabb birtoka KeletIndia, amaz óriási birodalom, melyet 1877-ben császárságra emel
tek. Az angolok közvetlen uralkodása alatt álló Kelet-Indiában több
mint 198, az angol védelem alatt levő tartományokban pedig 54
millió ember él, s ezt a tömérdek népséget körülbelől 150,000
európai ember tartja féken.
Nagybritannia tehát az összes tengereken uralkodik, keres
kedelmi hajóinak száma roppant nagy. 1887 végén 4872 gőzhajója
s 14,034 vitorláshajója volt, a legalább 100 tonnányi gőzösök ton
nafogata 6.592,490, a vitorláshajók tonnafogata 4.510,03,5 volt;
ugyanezen kimutatás szerint az egész földkerekségén a gőzösök
száma 8718, a vitorláshajóké 40,281, amazok tonnatartalma
10.632,722, emezeké 12.174,016.
A Nagybritannia és Írország kikötőibe befutott hajók összes
tonnatartalma 1885-ben 31.862,420, 1886-ban 31.035,613, a kifu
tott hajóké 1885-ben 32.419,222, 1886-ban 31.805,459 volt.
A kereskedelmi mozgalom a be- és kivitt árúk pénzértékére
nézve 1886-ban némi csökkenést mutat összehasonlítva 1885-tel.
A z idegen országokból és a brit birtokokból 1886-ban bevitt összes
árúk pénzértéke 1,749.317,860 font sterling, a külföldre és a brit
birtokokba kivitt árúk pénzértéke pedig 1,343.335,085 font sterling.
A bevitelből a gabnaneműekre ós lisztre 217.740,895 font ster
ling esik.

Nagybritannia és Írország alkotmányos királyság ; a törvény
hozás (parliament) felső- és alsóházra szakad. A felső ház (house oC
lords) tagjai: az uralkodó család nagykorú herczegei, az egyházi lor
dok, vagyis az angol egyház 2 érseke és 24 püspöke, s a világi lordok,
vagyis peer-ek, azaz a herczegi, őrgrófi (marquis), grófi (earl), algrófi (viscount) és bárói családok fejei. Ezekhez járulnak Skótország,
és Írország képviselői; az előbbi 16 tagot választ minden ország
gyűlési időszakra, az utóbbi 28 tagot választ életök hosszára.
Mostanában a felső ház tagjainak száma 499. Elnöke a lordkanczellár, a ki úgynevezett gyapjúzsákon, azaz négyszögletű s veres
posztóval betakart vánkoson ül. Az alsó ház (house of commons)
a grófságok, városok és tudományegyetemek követeiből áll, számuk.
658. Ezekből Angliára 4 9 3 esik, t. i. 187 a grófságokra, 301 a váro
sokra, 2 az oxfordi, 2 a cambridge-i, 1 a londoni egyetemre; 60Skótországra esik, t. i. 32 a grófságra, 26 a városokra s-2 az edin
burghi és glasgowi egyetemekre ; végre 105 Írországra esik,.t.i. 64 a
grófságokra, 39 a városokra s 2 a dublini egyetemre. A választási
jogot az 1867-ki reformbill állapítja meg. A követek 7 évre válasz
tatnak, nem kapnak napi díjakat, de az alsó ház elnökének évi 6000^
font sterl.fizetésevan. A kormány (cabinet Council) tagjai a követke
zők : a kincstár első lord kanczellárja (First Lord of the treasury
and Chancellor of the exchequer) ; a lord-kan czellár és fő-pecsétőr ;
a titkos tanács lord elnöke ; a lord titkos pecsétőr ; a belügy, kül
ügy, gyarmatok, hadügy és India államtitkárai; az admiralitás első•<
lordja; Írország főtitkára; Lancaster herczegség kanczellárja; a
kereskedelmi minisztérium (board of trade) elnöke; a helyi kor
mányzat hivatalának (local gouvernement board) elnöke. A kabinet
tagjai (miniszterek) tehát a központi hatóságok elnökei. Az adók
kivetése és behajtása meg kezelése, valamint a vámok kezelése a
kincstár (treasury) teendői ; hozzája tartoznak : a főügyész és főügyvéd (Attorney generál és Solicitor generál), mind a három király
ságnak külön-külön főügyészei és főügyvédjei. vannak.
A közigazgatásban az önkormányzat elve érvényesül. Anglia
40, Wales 12, Skótország 32, Írország is 32 grófságra (county,
shire) vannak osztva. A grófság főtisztviselője a koronától kineve
zett »lord-lieutenant« és a »sheriff«.
Az állami költségvetésben a kiadások meghaladják a 80 mil
lió font sterlinget; a bevételek főtételei: a vámok, az iparkereseti és
fogyasztási adók, a bélyegek és illetékek; ezek.együttvéve több mint
56 millió font sterlinget jövedelmeznek. — Az állami adósságok.

1872-ben 785.926, 1882-ben 760*688, 1886-ban 742*283 millió font
sterlingre rúgtak, tehát az utóbbi években csökkentek. 1887-ben
egy hivatalos kimutatás (Finance accounts) az összes állami
adósságok tőkéjét 717*56 millió font sterlingre teszi; az évi költség,
melyet az állami adósságok okoznak, kerekszámmal 28 millió font
sterling,
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I.
Belgiom és Németalföld története. Belgiom külső és belső szabása, folyóvizei,
éghajlata, terményei, lakói.

Belgiom és Németország, vagyis Hollandia a földség nyugati
szélén, az Éjszaki tenger keleti oldalán Franczia- és Németország
között terjednek el s az É. Sz. 4 9 ° 2 5 ' meg 5 3 ° 3 1 ' s a K. H. 2 0 °
1 2 ' meg 2 4 ° 4 3 ' között fekszenek (Ferrótól számítva). Ezen az Ems
folyótól Ny-ra a Scheide torkolatáig s még odább D-re elterjedő
terűlet lakosai ős időktől fogva inkább a tengerre voltak utalva,
melytől részben lakóhelyeiket is elhódították. Caesar óta Galliával
együtt azt a területet is a rómaiak hódoltatták meg, uralkodásuk
nak a germánok betörései vetettek véget. Azután az ország sok
apró fejedelemségre, kisebb-nagyobb tartományokra szakadt, melyek
nyugati Flandria kivételével a X . századtól kezdve a német biro
dalomhoz tartoztak. A X I V . században az összes tartományokat
Burgundia herczegei egyesítették uralkodásuk alatt, s ők akkor
Európa leggazdagabb fejedelmei közé tartoztak. Merész Károly
bufgundiai herczeg leányát. Máriát, I I I . Fridrik német császár fia,

Miksa vette nőül s e házasság útján Németalföd, az Ausztria birto
kába került, Miksa és utódja V. Károly az ország jóllétét gondosan
előmozdították, a tartományok régi kiváltságait és jogait tisztelték.
Egészen másként bánt velők I I . Fülöp, zsarnoki módon arra töre
kedett, hogy roppant nagy birodalmában mindenütt a politikai és
vallási szabadságot elfojtsa. Ekkor Németalföld fellázadt, 80 évig
tartott a háború, mígnem végre a hét éjszaki tartomány : Zéland,.
Holland, Utrecht, Geldern, Oberijssel, Friesland, Groningen kivívta
szabadságát és függetlenségét, de a déli tartományok Spanyolország
uralkodása alatt maradtak, s mindinkább elidegenedtek a felszaba
dult éjszaki tartományoktól. Vallási, nyelvi és foglalkozási tekin
tetben is nagy különbség támadt Hollandia és Belgiom között;
amott a reformatio győzött, emitt a r. kath. egyház uralkodott,,
amott kivált a tengeri hajózás virágzott fel, emitt az ipar vett nagy
lendületet. A déli tartományok 1713-ban a spanyol örökösödésf
háború után Ausztria birtokába kerültek, a franczia forradalomidejében Francziaországhoz kapcsoltattak, I. Napoleon bukása után
megint az éjszaki tartományokkal egy királysággá egyesíttettek, de
1830-ban elszakadtak Hollandiától s külön alkotmányos királysággá
alakultak.
Belgiomnak kiterjedése csak 29,457 • km., Hollandiáé 33,008
• km. De mindkét ország aránylag nagyon sűrűn van népesítve,.
Belgiomnak 5.975,000, Hollandiának 4.451,000 lakosa levén. Csak
kis helyet foglal el Európa területén a két ország, mindazonáltal
mindkettő fontos szerepet vitt a történelemben ; Hollandia a X V I I .
században első tengeri hatalmassággá s a pénztőke meg kereskedés
központjává lett, Belgiom pedig már a középkorban ipara által
tűnt ki, s mostanában is a legiparosabb országok közé tartózik,,
idegenek uralkodtak rajta sokáig, a spanyolok, osztrákok, francziák,.
hollandiak, mindazonáltal megőrizte sajátságait s végűi önállósá
gát is kivívta.
Belgiom D. felé Francziaországgal, K. felé Németországgal,.
E-on Hollandiával, Ny-on az Éjszaki tengerrel határos, területének
alakja szabálytalan, határvonalába tenger mentén legrövidebb,.
DNy-ról ÉK-re vonul és csak 67 km. hosszú, a szomszédos országok
felé nagyobbára csak politikai, nem természetes.
Területének felszíne domborzati tekintetben kevés változa
tosságot mutat, a tengerparttól befelé magasabbra és magasahbra.
emelkedik, s DK-en a franczia és német határ, között legnagyobbmagasságra duzzad fel, de a 700 m.-t alig haladja meg. A z ország;

csekély kiterjedésénél fogva sem a földrajzi szélesség, sem az éghaj
lati különbségek nem gyakorolnak érezhető befolyást a lakosok
összetömörűlésére, életök módjára, anyagi és szellemi állapotjára ;
annál nagyobb a geológiai viszonyoknak, a talajbeli különbségeknek
befolyása. )
1

A magassági fekvés s a talajbeli különbségek szerint Belgiom
felső, középső és alsó vidékekre szakad. Felső Belgiom az ország
legmagasabb részét, az Ardenne fensíkot foglalja magában, mely
sokkal magasabb régi hegységnek lekoptatott maradványa, rajta
devoni és kambriai képződmények uralkodnak, többé-kevésbbé kris
tályos kőzetek, kvarczitok és palák. A fensík egészben véve rideg,
terméketlen sziklahát, silány erdők, sovány legelők, száraz fenyérek
és mocsáros lápok váltakoznak rajta. A szántóföld kevés, a lakos
ság gyér, csak itt-ott van egy-egy nyomorult falu vagy kis városka.
Legkietlenebb az a része, mely az Ourthe és Maas között terjed el,
ez a Hautes Fagnes, átlagos magassága 700 m. A fensík déli lejtője
sokkal nyájasabb és termékenyebb, de ebből csak egy keskeny sza
lag a Semoy völgyétől D-re tartozik Belgiomhoz. Ellenben az éjszaki
lejtőség egészen Luxemburg és Namur tartományokban terjed el,
mély völgyektől szeldelt változatos fensík, melynek átlagos magas
sága 275 m., ott a palás rétegek már mészkővel váltakoznak, szép
erdők, jól mívelt szántóföldek és buja rétek váltják fel egymást.
A z Ardennek éjszaki lejtősége részben már középső Belgium
ban terjed el, mely a Sambre és Maas között eső vidéket, továbbá
az úgynevezett Condroz-t, Fagne-t, Famenne-t és Herve-t foglalja
magában. Azokon a vidékeken a felső-devoni és kőszén-képződmé
nyek uralkodnak, mellettök a krétaképződmény Herve vidéken fog
lal el kis területet. A DNy-ról EK-re vonuló Sambre-Maas völgyé
től E-ra s az E-nak tartó Maastól Ny-ra szelíden hullámzatos
térség van, melyet széles és lapos völgyekben kigyódzó folyók öntöz
nek; közepét Brabant tartomány foglalja el, D K . felé Hesbage,
DNy. felé Hainaut (Henegau) esik. A térség legnagyobb részét
lősz- és hömpöly-rétegek foglalják el, melyek alatt régibb lerakó
dások települnek. A z Ardennekben különösen sok nagy palabánya
van, középső Belgiomban pedig mészkő-, márvány-, vas-, ólom- és
másféle érczbányákat, de kivált kőszénbányákat mívelnek. A kőszén
telepek a franczia határtól, Quiéran vidékéről EK-re a német határ
') L. Louis Navez : De l influence des formations géologiques en Belgi
;

que, Bulletin de la Société royale belge de Q-éographie, X I . évf. (1887.) 349. s k. 1.
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felé Aachen vidékéig terjednek ; Namur közelében, a Sámson patak
mellett kibukkannak, onnan DNy. és E K . felé mind nagyobb mély
ségbe szállnak alá, legnagyobb mélységök Möns környékén Boussánál 2400 m., Lüttich környékén sem sokkal kisebb. A rajtuk tele
pülő meddő rétegek vastagsága Lüttich és Namur tartományokban,
valamiüt Hainaut nyugati részében csekély, Möns és a franczia
határ között pedig 3 0 0 — 4 0 0 m. A kőszén rendesen pala padok
közé zárt fekvetekben rakódott le, ezeknek száma Lüttich és Möns
környékén 150 — 160, Charleroi-nál 82, az egyes fekvetek vastagsága
néhány centimétertől 2 - 3 méterig változik.
Belgiom alsó részében a magasabb vidéken az eocén ural
kodik, csak azt a hegysort, mely Journai vidékéről a Maas völgyéig
Limburgban húzódik, alkotják a második korszakba való lerakódá
sok. Különben mindenütt a fiatalabb képződmények vannak elter
jedve. A termékeny iszapterűietet E. és Ny. felé homokterűlet váltja
fel, Flandriában s az úgynevezett Campine-ban, azután a pőlderek
vidéke következik keleti Flandria éjszaki részében s a Scheide mel
lékén, ezek agyagos alsíkok, melyeket a tenger hullámai s a folyók
áradásai ellen magas töltések védenek meg; végre a partvidéki
buczkák s a partszél következnek.
A homokbuczkákat, melyek mint természetes töltés, hajdan
a parti lapályokat védelmezték, nagyobbára a tenger elnyelte,
a középkorban számos helység is eltűnt, s a tenger ezen berontásai
kényszerítették a flamandokat hazájok elhagyására, sokan közőlük
hazánkban telepedtek le. ) Legújabban, 1877-ben nagy vihar alkal
mával a tenger azokat a buczkákat seperte el, a melyek Ostende és
Mariakerke között domborodtak vala. Az apró folyók torkolati
öbleit is betemette a tenger, úgy hogy most a partvonal egészen
szabályos ; a további rombolásoknak töltések és sarkantyúk által
törekednek elejét venni.
1

A partvidéknek fehéres mozgó homokból álló buczkái gazda
sági mívelésre alkalmatlanok ; a mögöttük elterjedő alsíkok homok
ós meszes agyag-talaján buja fű terem, a kövér réteken sok tehén
ós ló legel s Dixmuden, Ostende, Brügge, Everghem stb. környé
kein az állattenyésztés virágzik. A z aránylag gyér népesség kényel
mesen élhet meg, a földbirtok nincsen túlságosan felaprózva. SokkaJ.
szegényebb a nép Flandria homokterűletén s a Campine-han. Flan
dria nagyon sűrűn van népesítve, a földbirtok szertelenül fel van
') L. Emile de Borchgrave : Essai historique sur les Colonies belges.

-aprózva. A föld igen jól van niegmívelve, a tartomány legnagyobb
része olyan mint a kert, a telkek nagyobbára szabályos alakúak,
« élő sövénynyel és magas fasorokkal szegélyezvék, minden birtokon
van egy-egy szerény, de csinos és tiszta lakóház környezve gazda
sági épületekkel. De a homokterûlet magában véve terméketlen,
"termővé a földet csak úgy lehet tenni, hogy az altalaj agyagát
a felszínre hozzák s a homokkal keverik. Azért folyvást nagy mun
kába kerül ott a földmívelés ; ott 100 ember kell oly területnek megr
mívelésére, melyet Angliában 30, Francziaországban 40 ember
i mivel meg. A tartomány tehát aránylag nagyon sűrűn van népe• sítve, de a nép felette szegény. Fáradhatatlan munkájával a lápokat
' és mocsárokat is dús szántóföldekké alakította át, sőt a Campinemak (mezőségnek) nagy részét is már mívelés alá fogta, jóllehet ott
: az altalaj is nagyobbára homok, úgy hogy azt csak a folyók és csa
tornák iszapjával termékenyíthetik meg.
Hainaut tartományban és Déli Brabanthân, a franczia határ
- s a Sambre és Maas völgyei között igen termékeny agyagtalaj van,
a földbirtok sincs túlságosan felaprózva, a haszonbér sem igen nagy,
azért ott a nép nem oly szegény, mint Flandriában, s a munkások
a sok bányában is találnak foglalkozást. Középső Belgiom éjszaki
• szélein, különösen a hápa-hupás Herve fönsíkon a legelők foglalnak
*el nagy terűletet s ott a lakosság fő keresetforrásai az állattenyész
tés meg gyümölcstermesztés.
Legterméketlenebbek és legkietlenebbek a hegyes fönsíkok, a
hol nagyon kevés a szántóföld, mindazonáltal ott sem nyomorog any! nyira a nép, mint Flandriában, mert a míveletlen fenyérek, a legelők
• cserjések és erdők nagyobbára a községek közös birtokában vannak,
• s a legszegényebb lakos is legeltetheti barmát s kap fát és tőzeget.
Az újabb időben a népesség leginkább a bányavidékeken sza• porodott, a hol egyszersmind a gyáripar is a legnagyobb lendűleitet vette.
Belgiom jelentősebb folyói az országon kivűl erednek, néhány
i kis parti folyócska s az Oise meg Sure kivételével, a többi folyók
; mind a Scheide és Maas vizkörnyékéhez tartoznak. A z Oise Chimay
iközelében ered, D-re kanyarodván, csakhamar elhagyja az országot
-s a Szajnába ömlik; a Sure (Saner) az ország délkeleti vidékén
• ered s Luxemburg nagyherczegségen keresztül a Moselbe foly, tehát
.a Bajna vizkörnyékéhez tartozik. A Maas és Scheide között sok
.hasonlatosság van, egyik a másikkal egyközű, mindkettő Franczia« országból Belgioniba .folyván, <egy darabig éjszaki irányt követ,
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azután hírtelen ÉK-re fordul s baloldali fő mellékvizének irányát:
követi, nevezetesen a Maas, a Sambre a Scheide pedig a Lys völ
gyébe fordul be, de azután mindkét folyó megint É-ra kanyaro
dik tovább s végre Hollandiában ÉNy-ra fordúL
A Maas (Meuse francziáúl, Maas flamandul és hollandiaiul) >
jóval nagyobb, mint a Scheide, s némileg hegységi folyó. Mezièrestől Namurig egyenesen az Ardennek fensíkját hasítja igen mély
völgyben, melynek két oldalát 50—100 m. magas sziklafalak éshegyfokok szegélyezik, sőt néhol a fensík párkánya 300 m. magas
ságra is emelkedik. A helységek a völgy fenekétől az oldallejtőkreis felkapaszkodnak, várromok s itt-ott új erősségek koszorúzzák
a legmeredekebb hegyfokokat. A mészkő-tömegek, melyeket a Maasés mellékfolyói átszelnek, sok helyen ki vannak odúzva és minden
felé kisebb-nagyobb kimosási üregek és cseppkő ves barlangok
tátongnak, gyakran a vizek még most is ez üregekben a föld alatt
folydogálnak. A barlangokban több helyen nemcsak ősállatoknak,
hanem ősembereknek maradványait is találták. Az Engis üregben,
Schmerling emberi koponyát talált kihalt vastagbőrűek csontjaival
együtt ; 1864-ben a Lesse völgye barlangjaiban kovaszilánkokat s
egyéb ősemberi maradványokat talált. Möns környékén egész rakás
nyers és elkészített kőszilánkot leltek. A Semoy kanyargós völgyét
éjszakon szelíd hajlású triaszféle lejtők, délen pedig jurafele mere
dekségek szegélyezik. A Lesse völgyének oldalfalaiban különösen
sok barlang van ; az Ourthe völgyét a vízesések, meredek sziklaszá
lak és régi várak teszik érdekessé ; a Vesdre több helyen a sziklák
alá búvik, így Limburg és Vervier között.
r

Különben a Maas folyót csak költséges szabályozással és többzsilip alkalmazásával lehetett hajózhatóvá tenni most kis gőzhajók
már Sedantól kezdve járhatnak rajta, Lüttiehtől Maastrichtig
oldalvásti csatornát építettek.
r

A Scheide (francziáúl Escaut, flamandul Scheide) majdnem
Belgiom egész síkságának vizeit gyűjti medrében, csak Journainál
érinti a dombos vidéket, azután mindig lapályon folydogál. Gent
városnál a Leye vagy Lys kanyargós folyóval egyesül s ezután
ennek irányában kanyarodik K. felé, majd ismét É-ra fordul, Antverpentől pedig ÉNy-ra foly, mind inkább kiszélesedvén. HajdanBergen-op-Zoom városig folyt éjszaki irányban s részint a Maasszal egyesűit, részint abba az öbölbe ömlött, melyet Keleti Scheldánah (Ooster-Scheide) neveznek. Most a legtöbb vize a délibb ten
gerágba szakad, melynek neve Hond vagy Nyugati Scheide (Wes-

rter-Schelde). De a folyó medrének alsó szakaszát inkább a tenger
tölti el, mintsem a folyó, a dagályhullám Gentig, sőt még feljebb is
nyomul s a víz már Antverpenen alul félig vagy egészen sós. A da
gály a mellékfolyókba, a Rüppelbe, a Lys-be stb. is benyomul, úgy
hogy ezek is hajózhatók. Különben Belgiom nyugati lapályos vidé
kein a folyók többnyire mesterséges medrekben folynak s a csator
nákkal együtt felette bonyolódott hálózatot képeznek.
Jóllehet egész Belgiom éghajlatára a közeli tenger döntő
befolyást gyakorol, mégis a mérsékleti változások a keleti vidékeken
s az Ardennekben sokkal nagyobbak, mint a partvidéki lapályokon.
Brüsszelben az év átlagos mérséklete 9.94, a tavaszé 9.1?, a nyáré
17.36, az őszé 10.27, a télé 2.87 fok C. Az évi csapadék 712 mm.,
Gentben 777 mm.; a hegyes vidékeken még több.
A z állat- és növényvilág olyan, mint a szomszédos Német-és Francziaországban ; a Maas partjain bort is termesztenek.
A tengerparton természeti kikötők ninesenek, a Scheide ugyan
Antverpennél igen jeles kikötőül szolgál, ámde torkolati öble Hol
landia birtokában van. E körülményeknél fogva Belgiombana hajó
zás és tengeri forgalom sokkal jelentéktelenebb, mint Hollandiában,
s a népesség leginkább földmíveléssel, állattenyésztéssel, bányászat
tal és iparral foglalkozik. Említettük már, hogy a lapályos terüle
tek általán véve nagyon gondosan vannak mívelve, de a fensíkok
többnyire terméketlenek. A gabnatermesztés korántsem fedezi a
népesség szükségletét. Az ipar már régóta virágzik Belgiomban,
hajdan leginkább a nyugati városok tűntek ki, most a gyáripar
^főleg a kőszéntelepek és vasbányák közelében, a Sambre és Maas
mellékein, vett nagy lendületet. Kőszenet és vasat a szomszédos
/ országokba is kivisznek.
Az 1835-ben előállított kőszén mennyisége 2.600,000 tonna,
pénzértéke 25 millió frank volt, 1883-ban több mint 18 millió tonna
kőszén aknáztatott ki s pénzértéke 185 millió frankra rúgott ; a
szénbányákban alkalmazott munkások száma 1845-ben 41,500,
1885-ben 100,000 volt. A z érczbányák különböző termékei 1845-ben
428,000 tonnát tettek 5.879,000 frank értékben, 1865-ben már
1.121,000 tonnára rúgtak s a pénzértékök 15 millió frank volt.
A kőbányákban 1855-ben 11,000 munkás volt elfoglalva, a nyert
anyagok pénzértéke 11 millió frankot tett, 1883-ban a munkások
száma 27,000-re, az előállított anyagok értéke 43 millió frankot tett.
A szövőipar régóta virágzik, valamint a csipkeverés, újabb
.időben kivált a fegyver- és üveggyártás emelkedett. Sűrű vasút-

hálózat terjed ki az egész országra. Legújabban Belgiomban isnagy ipari és kereskedelmi válság állott be, a munkások keresete •
nagyon csökkent, azért a munkások veszedelmes zendűléseket támasztottak, melyeket csak katonai erővel lehetett elfojtani.
A népesség sűrűsége a tengerparttól befelé a Sambre és Maas völgyéig és Antverpenig mind jobban növekedik, azokon a vidéke
ken 250 lakos is esik egy • km. területre. Kelet felé a Campine-on:
s a terméketlen fensíkokon sokkal gyérebb.. A lakosok, kevés kivé
tellel, a római kath. egyházhoz tartoznak, s a papság igen nagy
befolyást gyakorol a népre, mely a szellemi míveltség tekintetében
alacsony fokon áll, mivel a közoktatás és népnevelés eddigelé nagyon
el volt hanyagolva. Nyelvi és nemzeti tekintetben a népesség két
részre, vallonokra és flamandokra szakad.
A vallonok román nyelven beszélnek, mely a francziától tete
mesen különbözik ; kétségkivűl leginkább a megrómaiasodott gal
loktól erednek, de ősrégi nem-árja, utóbb pedig germán elemekkel'
vegyültek. Altalán véve szálas, erőscsontú és szögletesarczú embe
rek ; arczuk bőre többnyire barnás vagy sárgás, sohasem piros ;
némely vidéken kivált a nők korántsem kecsesek.
A flamandok későbben beköltözött germánok, nevezetesen •
frankok, frízek és szászok ivadékai, a lapos némethez tartozó nyelv
járáson beszélnek, mely a hollandi nyelvtől nem igen különbözik.
A tisztavérű flamandok szőkehajú, kékszemű, pirosarczú emberek,.
s könnyen megkülönböztethetők a vallonoktól és az ősi lakosok szár
mazékaitól.
A vallonok K. felé a németekkel határosak, Arlon belga
város már német sziget, onnan a nemzetiségi határvonal E-ra Maas
tricht felé vonul, úgy hogy Luxemburg nagyherczegség már a
németséghez tartozik. A vallonok nemcsak délkeleti Belgiomot
népesítik, hanem a Sambre és Scheide forrásvidékein éjszaki Francziaországban is laknak. Területek határait az Arlon, Cambray,.
Lille és Verviers városokat összekapcsoló vonalok jelölik meg. Lille
vidékén a franczia nyelv megszakítja a vallonok terűletét, mely
a partvidéket csak' Gravelingentől K-re érinti újra. Általában véve„négy tartományban a vallon s négyben a flamand nemzetiség ural
kodik, egy pedig vegyes nyelvű. Nevezetesen nyugati Flandriában,,
keleti Flandriában, Antwerpen ós Limburg tartományokban a fla
mand, Hainault (Hennegau), Namur, Luxemburg és Lüttich tarto
mányokban a vallon nemzetiség túlnyomó, Brabant tartomány pedig.
Vegyes nyelvűi
'

A flamandoknak régi irodalmok már a X I I . században kez
dődött, a spanyolok ellen folytatott háború alatt is virágzott még,
utóbb hanyatlott, az idegen uralkodók háttérbe szoríták a flamand
nemzetiséget. I. Napoleon a franczia nyelvet tette hivatalossá, azután
a hollandiaiak az ő nyelvöket akarták terjeszteni. A z új királyság
hivatalos nyelve megint a franczia, a mívelt körök, a kereskedők és
üzlet emberei szintén nagyobbára a franczia nyelvet használják. De
az újabb időben a flamand irodalom is nagyobb lendületet vett, s a
flamand írók most a hollandiaiak iránt nagyobb rokonszenvvel visel
tetnek, mint akkor, mikor a két ország egyesítve volt. A flamandok
nemzetiségi önérzete mind erősebben nyilatkozik s gyakran zajos
tüntetésekben tör ki. De a vidékek, a melyeken ők laknak, leginkább
csak állattenyésztésre és földmívelésre alkalmatosak, s nagyobbára
oly terméketlenek, hogy csak oly szívós, türelmes, makacs és fáradha
tatlan egykedvűséggel folytatott munka, melylyel a flamandok a föl
det mívelik, képes középszerű termésre szert tenni. A középkorban,
mikor a gőzgépet még nem ismerték, Flandria volt Európa egyik
legvirágzóbb, leggazdagabb tartománya, most a dolog egészen meg
változott, Belgiom gazdagságának fő forrása az ipar, ennek alapja
a kőszén s a bányászat, melynek központjai : Lüttich, Möns és Charleroi a vallonok területén vannak.
II.
A belga városok fejlődése. Belgiom városai.

Belgiomban nagyon sok város van, kivált a síkságon, a hol
a, rómaiak idejében csak Turnacum (most Tournay) és Atuatuca
Tungrorum (most Tongres) volt. Miként hajdan a görög, a közép
korban pedig az olasz és német hanszás városok megannyi köztár
saságok, egymástól független s egymással versengő kis államok vol
tak, úgy a belga városok is, mint külön községek és jól szervezett
helyhatóságok virágoztak s bátor elszántsággal védelmezték sza
badságukat a papi és világi urak meg királyok ellen. A falvakból,
melyeken a hűbérurak uralkodtak, a lakosok a városokba menekül
tek, a hol a pereskedők és mesteremberek voltak az urak. Már Nagy
Károly idejében kezdenek Flandriában és a partvidéken kölcsönös
segítség és védelem végett szövetkezni és czéhekbe egyesülni, ezeket
a szövetkezéseket 779-ben kibocsátott királyi rendelet megtiltá
ugyan, ámde a fejledező ipar és kereskedés emberei a tilalom elle
nére is megalkották a társulatokat és czéheket, melyek azután a

községek szabadságát megalapíták. Eleintén a községek elöljárói
szintén csak előkelő nemzetségek tagjai, nemesemberek voltak, s a
mesteremberek és munkások, sőt a vagyonos polgárok is ki voltak
zárva a városi ügyek vezetéséből. De lassankint a czéhek minden
városban nagyobb és nagyobb befolyást nyertek, s a X I I I . század
ban és a X I Y . század első felében mindenütt volt nagy tanács,
melyben a czéhek képviselői a soltészok és előkelő urak mellett fog
laltak helyet, némely városban külön polgármesterök is volt.
A városi lakosság a különböző állások és foglalkozások sze
rint különböző testűletekre, társulatokra, czéhekre (gilde) oszlott ;
mindegyiknek külön szervezete, külön alapszabályai voltak, melyek
a társulatnak s egyes tagjainak jogait és kötelességeit részletesen
meghatározták ; a czéhek nagyon szigorú fegyelmet gyakoroltak
tagjaikkal szemben, az egyes ember az élet minden cselekvényében
a testületnek volt alávetve. Mikor a városi torony vész-harangja
megszólalt, a polgárok társulatai, a kereskedők és mesteremberek
czéhei fegyvert ragadtak s elszánt harczra keltek. A városok gyak
ran kölcsönös védelem végett szövetséget kötöttek, de az összes
városokat egyesíteni sohasem sikerült.
A z ipar különösen Flandria és Brabant városaiban virágzott,
Brügge egyideig Európa legiparosabb városa volt, czéheinek száma
a X V . században 80-ra rúgott, Gentben magok a takácsok és szö
vők 27 czéhet képeztek, mindegyik más-más kelmét készített. A fla
mand városok egykori dicsőségét és gazdagságát az egyházak és
más középületek hirdetik. Az egyházak fényesek, noha többnyire
nincsenek befejezve. Még nagyszerűbbek és fényesebbek a világi
középületek, a városházak, a czéhek házai és csarnokai. Egyik czéh
és egyik város a másikkal versenyzett, s minden város azon volt,
hogy a városháza és a városi torony valami eredetiséget mutasson,
hogy külön terv szerint épüljön és ne legyen más hasonló épületnek
puszta másolata. Es csakugyan e tekintetben a belga városok nagyon
kitűnnek, középületeik becses műemlékek, valódi remekművek.
De a flamand városok dicső fénykora hamar elmúlt, belső
viszálykodásaikat és kölcsönös ellenségeskedéseiket Burgundia herczegei felhasználva, az egész országot meghódoltaták s a városok sza
badságait legott megnyirbálák ; makacsságukat és büszkeségöket
kemény büntetésekkel megtörék. 1468-ban Lüttich majdnem egé
szen elpusztíttatott, 40,000 lakos lemészároltaték. V. Károly szülő
városát, Gentet, fosztá meg kiváltságaitól s legjelesebb polgárait
a vérpadra vagy száműzetésbe küldé. II. Fülöp zsarnoksága telje-

sen megrontá a belga városokat, vagy 100,000 ember Hollandiába
menekült. De a legnagyobb csapások és üldözések sem bírták a tes
tületi és helyhatósági szellemet tökéletesen elfojtani, s az gyakran
még most is erősen nyilatkozik. Nagyon szeretik az ünnepi körme
neteket, melyeken a régi jelmezben, a régi jelképek, lobogók és
zászlók körűihordozásával az elmúlt fényes korra való emlékezést
felújítják.
Az Ardennek fensíkján, Luxemburg tartományban kevés hely
ség van, mely méltó az említtetésre. Maga a tartomány fővárosa
Arlon is csak 7000 lakost számlál, de jeles tanintézetei és gazdag
gyűjteményei vannak. Virxon az éjszaki szél ellen védett völgyben
fekszik, s Belgiom Nizzá-ja. A Semoy kanyargós völgyében Bouil
lon városka fekszik a hegyfok aljában, melyet régi vár, Bouilloni
•Godofréd ősi fészke koszorúz.. St. Hubert a fensík közepe táján
nagy vadászatairól híres.
Binant a Maas völgyében már Namur tartományban fekszik,
hajdan rézműveiről híresedett vala el. Jó Fülep herczeg parancsára
leromboltatván, e csapásából sohasem épült ki. A szomszédos Bouvi-gnes is jelentéktelen városka. Azután E. felé Namur az első
jelentős város 25,000 lakossal, a tartomány főhelye, a Sambre két
oldalán, a torkolata fölött emelkedő hegyfok aljában terül el. Fek
vése hadi tekintetben nagyon fontos, s a hegyfokon hatalmas felleg
vár van, melynek birtokáért sok vér folyt; még 1815-ben is a fran
czia utóhad a Waterloo mellett vívott csata után a namuri várból
tartóztatta egy ideig a szövetséges hadak előnyomulását. A sok
ostrom alatt a város régi építményei majdnem egészen eltűntek. A z
ipar jelentős, nevezetesen az üveg- és kés-gyártás s általában a fém
árúk készítése virágzik Namurban és környékén. Általában a
Sambre középső völgyében a közeli szén- és vasbányák következté
ben egyik gyár a másikat követi, s az ottani ipartelepek központja
Charleroi, 15,000 lak. s a szomszédos helységekben köröskörül az
ember csak műhelyeket és gyárakat füstölgő kéményekkel, hámo
rokat, magas kemenczéket, üvegcsűröket, vegyészeti gyárakat és
salakrakásokat lát.
Namur városon s a Sambre és Maas egyesülésén alul a szép
kanyargós völgy EK-re vonul, lejtőin régi és új várak mutatkoz
nak. A helységek közül legnevezetesebbek Andenne és Huy, mind
kettő a Maas jobb partján fekszik, Andenne iparos város pápir- és
kőedény-gyárakkal, Huy a vallon terűlet egyik legrégibb városa,
festői várral, hajdan 17 kolostora volt, az egyikben Remete Péter,

a keresztes hadak hirdetőjének sírja volt. A kőbányáiról és bar
langjairól híres Engis falun túl csakhamar egymást követik a mű
helyek és gyárak, a mint Lüttich-hez közeledünk.
Lüttich vagyis franczia nevén Liège a vallon terűlet fővárosa,
140,000 lakossal, a Maas két oldalán s az Ourthe torkolatánál fek
szik. Nyugati oldalán hosszúkás domb emelkedik, ezen fellegvár
van, onnan igen szép kilátás esik a városra, mely a völgyben és a
magaslatok oldalain messzire terjed; hozzája nagy külvárosok és
más községek csatlakoznak ; a város zöme a Maas és a belőle
kiágazó csatorna között terjed el, keleti oldalán szintén van egy
vár egy magaslaton. A város középpontja a városháza s a szép
piacz, melyen egy oszlop és három gratia mutatja a helyet, a hon
nan hajdan a tanács a néphez szóllott. Közelében van a régi püs
pöki palota, melyben most a tartomány törvényszéke, kormánya és
levéltára van elhelyezve, vele átellenben Sz. Lambert pompás egy
háza állt, melynek hajdan minden polgár köteles volt vagyonához
képes bizonyos hagyatékot adni. Ez egyház a franczia forradalom
ban elpusztult. A hollandiai kormánytól 1817-ben alapított egye
tem egy régi Jézusrendi társházban van ; az egyetemhez a művésze
tek és mesterségek iskolája, bányászati iskola és tanítóképző intézet
csatlakozik, s közvetlen szomszédságában a zeneakadémia és a szép
művészetek akadémiája van. Számos kupolás templom és torony
emelkedik a házak sokasága fölé. De majdnem mindig kormos és
füstös levegő borong a város fölött, mert Lüttich igazi gyárváros.
Fő iparág a fegyvergyártás ; a legtöbb forgópisztoly és vadászpuska
ott.készül és pedig az egyes kovácsok kisebbszerű műhelyeiben.
A kormánynak ágyúöntője és katonai fegyvergyára 1802 óta áll
fenn. A legnagyobb ipartelep azonban a szomszédos Seraing-bsm
van (27,000 lakossal), mely Lüttich felett a Maas jobb oldalán fek
szik. Ott I. Vilmos németalföldi király Cockerill Jánossal szövet
kezve, 1817-ben alapítá egy régi püspöki palotában az ipartelepet,
mely azután nagyszerű lendületet vett, úgy hogy most a német
Essen s a franczia Creuzot ipartelepeivel versenyez. Még feljebb
ugyancsak a Maas jobb oldalán nagyszerű üveggyár van (Val-Saint
Lambert). A szomszédos helységekben köröskörűi fémgyárak és
más műhelyek vannak.
Az Ourthe felső völgyében nincsen jelentős város, mellék
folyójának, az Amblève-nek völgyében is csak egy említésre méltó
helység van : Stavelot, mely közel a német határhoz fekszik, régi
városka, mely egy herczegségnek főhelye volt híres apátsággal.

Jóval népesebb a Vesdre völgye, melyben sok műhely és gyár van.
Az ipartelepek középpontja Verviers, (41,000 lak.) ott nevezetesen
a selyem- és posztógyártás virágzik. De a vidék hajdani főhelye
Limburg, most csak kis város, X I V . Lajos franczia király hadai
1675-ben és 1701-ben nagy pusztításokat míveltek benne. A vasút,
mely Lüttich és Aachen városait összekapcsolja, a Vesdre völgyét
követi s Verviers mellett halad el; onnan D. felé ágazik el egy
szárnyvonal, mely a vidék leghíresebb fürdőhelyére visz, ez Spa^
melynek igen bő vasas hőforrásai vannak. Limburgtól D-re a
Gileppe forrásvidékéig egy nagy erdő terjed el, melyet Herczegï
erdőnek (Hertogenwald) neveznek ; nyugati része Belgiomhoz tarto
zik, keleti nagyobb része Poroszországba esik, a »Hohe Veen« nagy
részét foglalván el. Utak szeldelik minden irányban, s Verviers,
Limburg, Eupen, Aachen lakosai valamint Spa fürdővendégei
gyakran kirándulásokat tesznek benne.*) Belgiomi része a Flan
driai gróf vadászerdeje. Azon a vidéken egyik legérdekesebb látvány
a nagyszerű vízfogó (barrage), mely a Gileppe vizét felfogja s nagy
tóvá alakítja, e mesterséges tóból eresztik ki a vizet a Verviers kör
nyékén levő gyárak számára.
Lüttich városon alul a Maas E-nak tart, részint Belgiom:
határát jelöli. Völgye tele van történelmi emlékekkel. Mindjárt
Lüttich közelében a jobb parton Jupille, a bal parton Herstal vagy
Heristal van, az előbbi helységben Heristali Pipin halt meg (714),.
s Nagy Károly gyakran tartózkodott. Maastricht város Hollandiá
hoz tartozik, alább a folyó bal partján Maasejk következik, mely
Van Eyck képíró szülővárosa.
A Maas völgyétől Ny-ra Limburg tartományban Hasselt
a főhely 12,000 lak., de az ettől K-re eső Tongern (Tongres) sok
kal régibb és híresebb városka. Ny. felé Saint-Trond (Sint-Truyden) és Tirlemont (Thinnen) szintén hanyatló városok. Diest Hasselttól Ny-ra ugyancsak a Demer völgyében meg van erősítve és
sörfőzéseiről híres.. •
Diest-től Ny-ra a Demer folyócska a D-ről jövő Dyle-vel
egyesül, ennél fekszik Löven (Louvain, Loven) ama híres város, mely
egykor Brabantnak fő- és Belgiomnak egyik legnépesebb városa
volt; 1560 táján vagy 100,000 lakosa volt s a posztógyártás annyira
virágzott, hogy 3000 vagy 4000 szövőszéke volt ; a bőrgyártás és
fegyverkészítés is nagyon jelentős volt. Az 1426-ban alapított egyeAz erdő 12,000 hektárnyi területet foglal el, hossza kelet-nyugati
irányban 40 km., 1887. aug. elején nagy égés pusztította az erdőt.

teme is nagyon virágzott, de a X V I . század végén teljes hanyatlás
nak indult, a franczia forradalomban eltöröltetek, de 1817-ben
ismét helyreállíttaték, most az ultramontán szellem uralkodik benne.
Lővén várost kerek vársík veszi körűi, mely most szép séta
hely, hogy nagyon hanyatlott, mutatják néptelen utczái és közterei,
s hogy egykori területének nagy részét gyümölcsösök, szántóföldek
és legelők foglalják el. Hajdani gazdagságát leginkább városháza
hirdeti, melyet gyönyörű szoborművek ékesítenek; úgy hogy azt
méltán kincses szekrénynek lehet nevezni. Templomai is jelesek.
Legszebb kilátás a városra azon dombról esik, melyen a brabanti
Jierczegek várának romjai láthatók. A lakosok száma 36,000.
Mecheln (Malines) odább ENy-ra szintén a Dyle folyócskánál
fekszik, nagyon hasonlít Lővenhez, szintén hanyatló város, 42,000
lakossal, hajdan a szövő-, fém- és bőripar virágzott benne, különö
sen sok üstöt és harangot készítettek, de kivált a mechelni csipkék
híresedtek el. A csipkeverés s a gobelinek készítése most is jelen
tős. De némi élénkség csak az új városnegyedben uralkodik, mely
a pályaudvar közelében épült, mert Mecheln azelőtt Belgiomnak fő
vasúti középpontja volt. Forgalma most is nagyon élénk, a vaslítakon kivűl a Dyle s egy csatorna, mely Mechelnt Lövennel össze
kapcsolja, eszközli a forgalmat. De talán egy belga városban sincs
annyi szegény, mint Mechelnben, néha a népességnek egy harmada
szorul a jótékony segélyzésre. Különben Mecheln a II. Fülöptől
-alapított érsekség székhelye s tehát a belga r. kath. papság anya
városa. A székesegyház a legjelesebb egyházak közé tartozik.
Mecheln közelében a Dyle a K-ről jövő Nethe s a D-ről jövő
Senne folyócskával egyesül, áz egyesűit folyót a Rüppelt képezik.
A Nethe két ágból ered, melyek a Campinenen kígyódzanak el, az
'ezen vidéken levő helységek közül csak Gheel-t említjük meg. Itt
már 1286-ban alapítottak egy ispotályt az őrültek számára, s most
is ott vagy 900 őrült szokott lenni, a kik nem elzárva, hanem a lako
sok házaiban, de orvosi felügyelet alatt élnek. •
A Senne csekély folyócska, völgyében sok jelentős vagy törté
nelmi tekintetben nevezetes helység van ; ilyenek Seneffe és Nivelles,
továbbá Soignies, Braine-le-Comte s még két más Braine nevű^
városka, azután Hal, mely Belgiomnak egyik leghíresebb búcsújáró'
helye. Haltól K-re s Braine-Allend-től E-ra Waterloo és BelleAlliance fekszik^ ott volt a nagy csata, melyben I. Napóleont meg
verték (1815). Odább E-ra_a Senne folyócskánál az ország fővárosa
LJrüsszel fekszik.

Brüsszel (francziáúl Bruxelles, flamandul Brüssel) az ország
nak kellő közepén a flamand és vallon nemzetiség területeinek s a,
síkság és dombos vidék határszélén fekszik. Központi fekvése van
Franczia-, Angol- és Németország irányában is, azért gyakran nem
zetközi értekezéseket is tartottak benne. A X I I . század közepétől
fogva, mint a brabanti herczegek székhelye, mindinkább emelkedett,
s most a legszebb fővárosok közé tartozik. A tulaj donképeni város
ötszögletű területet foglal el, melyet széles fasoros körút választ el
a kül- és elővárosoktól, melyek szabálytalan alakban mindenfelé
terjeszkednek. A város közepe táján egy tágas piaczon emelkedik
a gyönyörű városháza, melyet különösen szép tornyok ékesítenek.
Érdekes műemlék a főegyház is, mely X I I I . és X I V . században
épült. Általában a völgyben fekvő városrészben, a hol leginkább
flamandok laknak, sok nagyon díszes régi épület van; ellenben
a déli magaslaton elterülő városrész egész újszerű, ott vannak
a királyi palota, az országháza, az igazságügyi palota, a tisztviselők
és nemes urak házai. Az ipari telepek leginkább a kül- és előváros
sokban vannak. Brüsszelt kellemetes várossá teszik a szép fasoros
körút, a füvészeti- és állatkert, melyek szintén nyilvános sétahelyek
s néhány kisebb árnyékos téren kivűl két nagy park, melyek közül
az egyik (Laeken) a várostól É-ra, a másik pedig (bois de la
Cambre), a várorostól D-re esik.
Brüsszelnek vannak nagyon gazdag tudományi és művészeti
gyűjteményei, jeles tudományegyeteme, mely a tudományokat min
den egyházi és állami gyámkodás nélkül ápolja, művészeti és zene
akadémiája, számos tudományos és szépirodalmi intézete, nevezetesen,
földrajzi társasága is. A z Afrikai társaság leginkább II. Lipótkirály bőkezűségének köszöni létesűlését.
Ipara nagyon jelentős, kivált a kárpit, szőnyeg és csipke gyár
tása virágzik. Forgalma és kereskedelme nagyon élénk, közlekedését,
nemcsak a vasutak, hanem a vízi útak is előmozdítják. Egy csatorna
a Rüpel folyóval, tehát közvetve a Scheldével és a tengerrel kapcsolja
össze a várost. Magának à városnak csak 200,000 lakosa van, de
a nyolcz elővárosban is annyi ember lakik.
A Senne völgyétől Ny-ra a Dender völgye esik, mely szintén
D-ről É-ra vonul, abban számos kis-iparos város van ; ilyen Ath,L.
Leuze selyemgyárakkal, Lessines híres porfir kőbányákkal, Gram
mont (Geertsbergen), hol fekete csipkét készítenek, Abst (Aalst) .
a környéken termesztett komló főpiacza, Termonde (Dendermonde),
a Dendernek a Scheldébe valóstorkolatánál, meg van erősítve.

A Dender völgyétől D-re terjed el kelet-nyugati irányban
Francziaország határszélén Hainaut (Hennegau) tartomány, mely
nek fővárosa Möns (Bergen).
Ez nagyon iparos vidéken fekszik, de mint határváros,
meg volt erősítve s az erősítési öv meggátolta terjeszkedését. Azért
az ipartelepek a szomszédos helységeket foglalták el, melyek Möns
körűi csoportosulnak. Itt vannak Belgiom legnagyobb kőszénbányái.
Mons-nak 24,000 lakosa van.
ENy. felé Tournay esik, mely az ország egyik legrégibb
városa, 33,000 lakossal, a Scheide két oldalán fekszik, szép vidéken,
iparos és csinos város, főegyháza kerekívű modorban épült a X I I .
században, öt tornyát számtalan oszlop és szobor ékesíti, mind
egyiknek más-más fejezete van. Jelentős a kereskedése és ipara,
különösen kárpitokat készítenek ott, környékén szép gyümölcsösök
is vannak, nevezetesen híres körtét termesztenek. — Mouse (Benaix)
újszerű iparos város, az odább E-ra levő Audenaarden (Audenarde)
régi város, melyet szép városháza s két régi egyház ékesítenek.
Odább E-ra a Scheide és Lys egyesülésénél Gent (Gand)
fekszik, 148,000 lakossal, a forgalomra nézve nagyon kedvező helyen,
. a honnan a Scheiden kivűl csatornák is visznek a tenger felé s a hol
•egyszersmind több vasút találkozik. Azért minden csapásból újra
meg újra kiépült s most is Belgiomnak legiparosabb s népességre
nézve harmadik városa, s még folyvást növekedik. Számos csatorna
szegi a város terűletét, mely ekként 26 szigetet képez, a sok csa
torna, híd és hajó hollandiai városra emlékeztet. A múlt időkre,
mikor Gent az ország legelső városa volt, a városi torony, a város
háza, a Babot-kapu s Artevelde Jakab érczszobra, de kivált széíkesegyháza emlékeztetnek. Gent keleti Flandriának fővárosa, tudo
mányegyetemnek s más jeles tanintézeteknek székhelye, a könyvtárak
és múzeumok nagyon gazdagok. Ugyancsak Gentben van egy nagy
szerű intézet, melyben oly nők közösen élnek, a kik férjhez nem
. akarnak menni ; nagy állami börtön is van ott 2000 fogoly számára.
A nők és fegyenczek csipkét és más kézi munkákat készítenek,
melyeket olcsóbban adhatnak el, mint a többi iparosok. Fő ipar
ágak a vászon, pamut és posztószövés. A kertészet is nagyoíí ki van
fejlődve, különösen sok díszvirágot termesztenek. Azonban Gent
ben is nagy szegénység van, néha a lakosság egy ötöde szorul
segélyezésre.
A Lys vagy Leye, mely Gentnél ömlik a Scheldébe, Franczia. országból kanyarodik át Belgiomba, egy darabon határfolyó. Comi-

nes-t két részre osztja, a jobboldali Francziaországhoz, á baloldali
Belgiomhoz tartozik ; azután Wervicq és Menin városokat érinti,
az előbbi dohánygyárairól, az utóbbi fonógyárairól ismeretes. Azután
Kortryk (Courtray) következik, mely régi város nagy vidék keres
kedelmi középpontja, az asztalneműek és csipkék gyártásáról is
.híres. A várost szép városház és szép templom ékesíti, lakosainak
száma 27,000.
Kortryk és Gent között a Lys völgye mocsáros, azért ott
nincsen jelentős város. Genten alul Dendermonde és Rüpelmonde
a legnevezetesebb városok a Scheldénél, az előbbit már megemlí
tettük, az utóbbit a Rupel és Scheide egyesülésénél fekvő városka,
melyben a X V I . század leghíresebb geographusa Mercator szüle
tett. Alább Antwerpen {Anvers) következik, Belgiomnak fő keres
kedő városa s egyszersmind főerőssége. Leginkább a Scheide jobb,
keleti oldalán terjed el ; aránylag új város, nagyobb jelentőségre
csak 1503 óta emelkedett, mikor a portugálok ott kereskedelmi
telepet alapítanak. E példát azután más nemzetek követték, s ennek
következtében Antwerpen kereskedelme oly rendkívül nagy lendüle
tet vett, hogy túlszárnyalta a legtöbb tengeri várost, de azután
a spanyol zsarnokság s a Scheide elzárása miatt teljes pangás állott
lae. Azonban Antwerpen kedvező fekvésénél fogva az újabb időben
megint felvirágzott, s a földség egyik legfontosabb kikötője, mely
nemcsak Belgiomot, hanem Németország rajnamelléki városait is
•ellátja a szövőipar nyers anyagával. A tengeri forgalmat leginkább
-az angol lobogó eszközli. — Az ó-városrész aránylag kicsiny, de
miután a régi kerítőfalakat lerontották s az új erősítési övet kijebb
tolták, terjedelmes új városrészek keletkeztek. A régi város utczái
keskenyek, tekervényesek, de a legérdekesebb építmények ékesítik,
különösen ott van a főegyház, mely Belgiom legnagyobb és legszebb
temploma. A többi templomokban is sok becses műemlék van. A
városháza az újabb korban épült ; a köztereket sok képszobor éke
síti; a szép sétahelyeken és terjedelmes parkokon kivűl kivált az
állatkert méltó az említésre. A lakosok száma 210,000.
Antwerpen tartomány az egykori Brabant nagy részét fog
lalja magában, nyugati Flandriának fővárosa Brügge (Bruges).
Ez hajdan a leggazdagabb flamand város volt, sokkal elébb virág
zott fel, mint Gent és Antwerpen, kikötőjét már a X I I I . században
látogaták meg az olasz városok hajói. Nemcsak a hajózás, az árúés pénzforgalom, hanem az ipar is nagy lendületet vett, az olasz
károsokon kivűl sehol oly szép kelméket és ékszereket nem készítet-

tek, mint Brüggében. A brüggei polgárok nejei és leányai fényűzés
ben a királynékkal versenyeztek. Ámde a Gent várossal való ver
sengés, a külső háborúk és belviszályok következtében hanyatlani
kezdett a város, kikötőjének elzátonyosodása pedig nem engedte,hogy újra felvirágozzék. Most ugyan több csatorna által van össze
kapcsolva a tengerparttal, de Gent és Antwerpen mellett nem gyarapodhatik. Lakosság küzd a nyomorral s évről-évre fogy, a csipkeverés
igen-igen csekély keresetet nyújt. A város mostani szegénységével
sajátságos ellentétben vannak a fényes középületek, a csarnokok
paloták és templomok ; a lakosok száma 45,000.
Nyugati Flandria többi városai szintén hanyatlanak, így
különösen Yperen (Ypres), mely a X I V . században nagyon virág
zott s a vászonkészítés egyik főhelye volt, most csak 16,000 lakosa
van, meg van erősítve. A tergerparti városok közül Ostende emel
kedett leginkább,' nagy közlekedése van Angliával s tengeri fürdő
jét minden évben sok ezer ember látogatja, 19,000 lakosa van.
III.
Belgiom jelen állapota.

Belgiom átlag véve nagyon sűrűn van népesítve s jóllehet
némely város hanyatlást mutat és lakossága az elmúlt 300 év alatt
fogyott, egészben véve a népesség még folyvást szaporodik s
1887-ben már 5.974,743 lélekre rúgott, úgy hogy 1 • km.-re átlag
203 lélek esett. Ily sűrű népesség mellett a létért való küzdelem
nagyon kemény, a nyomor és szegénység kivált némely városban,
felette nagy. De nemcsak az iparos vidékeken, hanem a mezőgazda
sági vidékeken is a munkások keresete nagyon csekély, azért a.
népesség még mindig a városokba tódul, a városi lakosság máris
a népességnek több mint egy negyedét teszi.
A hegyes fönsíkokon, valamint a homokos dombvidékeken
vannak ugyan terméketlen és míveletlen vagy csak félig-meddig
mívelt terűletek, de általán véve a földmívelés meg kertészet a
lehető legmagasabb fokon áll. A földbirtok nagyon el van aprózva
s az apró telkeken a legintensivebb gazdálkodás foly, egész Flandria,
úgyszólván egy nagyszerű kert, a melyben mindenfélét termeszte
nek, rendesen minden telken évenkint kétszer aratnak. Ott egy hektát földnek ára több mint 4000 frank ! A szokott gabnákon kivűl
különösen czukorrépát, lent, repczét, dohányt is termesztenek, aMaas völgye verőfényes lejtőin bor is terem, de ez elég silány..
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A kertészet, a főzelékek, virágok, gyümölcsök termesztésére nézve
Belgiom és Hollandia az első helyet foglalják el. Az állattenyész
tésre is nagy gondot fordítanak, különösen sok lovat és szarvasmar
hát tartanak.
A mezőgazdaság mellett az ipar is már régóta honosodott
meg Belgiomban. A szén-, érez- és kőbányákban több mint 140,000
munkás van elfoglalva, köztük sok nő és gyermek van; kivált a
szénbányák munkásait, a nagy verseny miatt, rosszul fizetik, az
évenkint előállított kőszén mintegy 15 millió tonna, pénzértéke vagy
200 millió frank. Láttuk, hogy Lüttich, Charlerei és Möns a szén
bányászat középpontjai, a legtöbb vasércz belga Luxemburgban
van. A vas, aczél, gépek, fegyverek, üveg gyártásán kivűl a gyapjú,
pamut, selyem, vászon stb. font és szőtt árúk gyártása is el van ter
jedve, a belga vászon és csipke régóta híres. A csipkeveréssel több
mint 150,000 nő foglalkozik, de a kik a drága csipkéket viselik,
nem is gyanítják, mily keserves a csipkeverőjc élete.
A kereskedés 1830 óta- roppant mértékben emelkedett, az
összes kivitel 1831-ben csak 202.600,000 frankot tett, most pedig
több mint 4500 millió frankra rúg, igaz, hogy ennek a fele az átvi
telre esik. A belforgalom még nagyobb, a vasutakon kivűl a csator
nák és folyók közvetítik a forgalmat. A vasúti hálózat hossza
1887-ben 4421 km. volt, a posta 230 millió küldeményt szállít egy
évben s a távíróhálózat kiterjedése 6596 km., mindössze 31,854 km.
dróttal. Belgiom kereskedelmi hajóhada 67 hajóból áll (közte 55
gőzös), mindössze 86,800 tonna tartalommal.
Az anyagi téren Belgiom sokkal nagyobb előhaladást tett,
mint a szellemi téren, kivált aflamandoka közoktatás tekintetében
nagyon elmaradtak, sem az egyház, sem az állam nem gondoskodott
kellően a nép neveléséről. A lakosság majdnem kivétel nélkül
katholikus, csak 15,000 protestáns s 3000 zsidó van ; a mechelni
érsekségen kivűl 5 püspökség van az országban (Gent, Brügge,
Lüttich, Namur, Tournay). A magasabb műveltséget négy egyetem
(a genti, lüttichi, brüsszeli és löweni) terjeszti, egyéb tudományos
intézetei közül a brüsszeli tudományos akadémia, festészeti és szob
rászati múzeum és zeneakadémia említendők.

IV.
Luxemburg nagyherczegség.

Luxemburg nagyherczegség nyugati Németország egyik neve
zetes tartománya volt, mely Lotharingiától E-ra terjedt el. Utóbb a
Habsburgok németalföldi birtokaihoz tartozott, s azután hollandiai
tartománynyá lett. Mint ilyen, 1815-ben a német szövetséghez kap
csoltatok, úgy hogy a hollandiai király mint Luxemburg herczege
tagja volt a német szövetségnek. 1839-ben a herczegség két részre
osztatok, nyugati nagyobb fele Belgiomba bekebeleztetek, keleti fele
pedig nagyherczegséggé lett s mint önálló kis állam személyes kap
csolatban maradt a hollandiai koronával, de egyszersmind a német
szövetségnek is tagja volt, s fő erősségét porosz helyőrség szállta
meg. A hollandiai király helytartója uralkodott az alkotmányos
államkában. III. Napoleon az 1866-ban Németországban történt
változások alkalmával a nagyherczegséget Erancziaországhoz sze
rette volna kapcsolni, de azt a hatalmasságok meg nem engedték,
képviselőik Londonban értekezletre gyülekeztek ; ennek határozatai
szerint Luxemburg elvált a német birodalomtól, a porosz hadak
kivonultak a szövetséges erősségből s ez leromboltatok. így tehát a
nagyherczegség mint független és alkotmányos állam, melynek sem
legességét a hatalmasságok biztosítják, a hollandiai király uralko
dása alatt maradt. Ámde ennek nincsen fiúörököse, s halála hihe
tően új alkudozásokra fog alkalmat szolgáltatni ; különben Nassau
herczege Adolf örökölné a kis országot. Kereskedelmi tekintetben
a német vámszövetséghez tartozik a nagy herczegség.
Luxemburg Belgiom, Német- és Francziaország között ter
jed el, nyugati és déli határa egészen önkényesen van kiszabva,
keleti határát a Mosel völgyének egy darabja, azután a beléje ömlő
Sure (Sauer) s végül az ezzel egyesülő Our (Ur) jelölik meg. Terü
lete az Ardennek keleti lejtőségét foglalja el, egy része az Eifel és
Veen fönsíkjaira is kiterjed ; apró dombokkal és hegyekkel megra
kott fönsík, melybe a völgyek többnyire nagyon mélyen vannak
bevágódva, úgy hogy néhol meredek sziklafalakkal szegélyezett szo
rosokat képeznek. Főfolyója a Sure, mely rajta keresztül Ny-ról
K-re ' kanyarodván, E-ról a Cerf, D-ről az Alzette folyócskákat
veszi föh Az éjszaki vidékek ridegek, a déli vidékek sokkal termé
kenyebbek, ott szép gyümölcsösöket, sőt jó bort termő szőlőhegye
ket is találunk. Hajdan nagy erdőségek fedték a magaslatokat, most

helyöket sok helyen sovány legelők vagy csalit foglalják el. A
ihegyekben itt-ott vas- és más érezek vannak, de kőszenet sehol sem
találtak.
A nagyherczegség területe csak 2587 • km. foglal el, lako
sainak száma 213,000, kik legnagyobbrészt németajkúak (csak 4000
franczia) és r. katholikusok (99°/ ). A földmívelésen kivűl iparral
iis foglalkoznak, különösen posztót és más kelméket, továbbá bőrt,
•ezukrot, kőedényeket, vas- és aczélárúkat készítenek. A helységek
kicsinyek, noha néhánynak városi jellege van. A főváros Luxemburg
.a herczegség déli részében fekszik, az Alzette kies völgyében; a
város fölött 64 m. magas hegylapos emelkedik, három oldalán füg
gőleges sziklafalakkal. Azon a hegylaposon építették a franczia
Vauban és mások azt az erős várerősséget, melyet az 1867-diki
szerződés értelmében le kellett rombolni. A várfokról szép kilátás
• esik a 18,000 lakost számláló városra és környékére.
0

V.
.Németalföld alakulása, alkotó részei, külső és belső szabásai, folyóvizei és tavai ;
éghajlata és terményei.

Hollandia vagy Németalföld királyság azokat a tartományokat foglalja magában, a melyek Spanyolországtól elszakadtak és
•szövetséges köztársasággá alakultak, melynek teljes függetlenségét
•és önállását a vesztfáliai békekötés elismerte és szentesítette (1648).
A köztársaság feje az Orániai házból való helytartó volt, a törr

- vényhozást az egyes tartományok képviselői gyakorolták (G-eneral- Staaten). A szabadsági háború alatt Portugallia is II. Fülöp ural
kodása alá került, a németalföldiek ezért nemcsak a spanyol, hanem
a portugál hajókat és tengerentúli birtokokat is megtámadták. Leg
többet Portugalliától foglaltak el s Kelet-Indiában nagybirtokokat
: szereztek, úgy hogy a X V I I . században ők uralkodtak az oczeánokon s tengeri kereskedelmök által roppant gazdagságra tettek szert.
.Egy ideig Hollandia volt az első tengeri hatalmasság, mignem
Anglia kerekedett felül. Azután a belső viszályok és külső háborúk
» emésztették a köztársaság erejét, végre a franczia forradalom azt is
> elnyelte. A bécsi kongresszus királysággá alakította Hollandiát s
mint említettük, Belgiumot is hozzája kapcsolta. Ez azután 1830-ban
.elszakadt, de Hollandia megtartotta Limburg herczegségnek a
Maas keleti oldalán elterülő részét Maastricht várossal és környéikével együtt.

Most tehát a németalföldi királyság a következő tartományok
ból áll:
Tartományok

kiterjedés

Déli tartományok :

• km.

Éjszaki Brabant és Limburg

népesség

esik
1 • kmre-

7,300

720,000

100

12,500

1.070,000

86

7,600

1.740,000

230-

Belső tartományok :
Utrecht, Geldern, Felső-Ijssel és Drenthe
Nyugati partvidékek :
Zéland, Déli és Éjszaki-Holland
Éjszaki partvidékek :
Friesland és Groningen

. . . . .

Összesen .

,

5,600-

590,000

105

33,000

4.110,000

125

Tehát Hollandia is csak kis ország, mégis már csak múltján
nál fogva is Európa legnevezetesebb államai közé tartozik. Lakosai
bámulatos elszántságot és szívósságot tanúsítottak s nemcsak az
anyagi, hanem a szellemi téren is nagy győzelmeket vívtak ki. Hazá
jukat a tengertől kellett elfoglalniuk s a hullámok ellen folytonosan
védelmezniök, s állami és vallási szabadságukat a két világrészen
uralkodó túlhatalmas ellenség ellen kivívták.
A királyság területe, Limburgot mellőzve,, hosszúkás négy
szög, melyet nyugaton és éjszakon a tenger határol, déli határa
Belgiom felé, valamint keleti határának nagy része Németország,
felé önkényesen van kiszabva. Mindazonáltal éjszaki részét Német
országtól roppant nagy ingoványok és lápok választják el, melyek
az Ems nyugati oldalán elterülnek s hozzájok a Dollárt öböl is
csatlakozik. Könnyű közlekedést Németországból az Éjszaki tenger
keleti partvidékeire csak a Bajna nyújtott, mely mindjárt a határon
szétágazik, úgy hogy Hollandia nagy része tulajdonképen a Bajna.
és Maas deltája. A z említett folyók szétágazása oly nagy. hogy az.
eleven és holt ágak, a fokok, siók és erek felette bonyolódott háló
zatot képeznek, melyet a mesterséges csatornák még növelnekHozzájárúl, hogy az alsíkok sok helyen mocsárosak, a tenger szintája alatt fekszenek, tehát a folyók és tenger partjai mentében épí
tett töltések átszakasztása által eláraszthatok. Mindezeknél fogva..
az ellenség ezer akadályba ütközik, mikor Hollandiát meg akarja,
támadni.
Hajdan a déli és keleti s részben az éjszaki és nyugati határ
széleken is rengeteg erdőségek voltak, melyeknek már csak egyesfoszlányai láthatók Haarlem és Hága környékein. Limburg tartó-

Hiányban sziklás dombok és hegyek is vannak, melyeknek magas
sága 1 0 0 — 2 0 0 m., azon hegyes vidéken Oulpen, Vaals és Valkenburg környékén kőszéntelepet találtak. Maastricht-től D-re Sz.-Béter
hegye (Sint-Pietersberg) domborodik, mely krétaképződményekből
áll, ez keresztül-kasul van odázva, a tárnák és aknák egész föld
alatti várost képeznek, mert ott vannak Hollandia legnagyobb
kőbányái. Limburgtól É-ra már esak alacsony dombsorok vannak,
így Nimvegen környékén a Rajna és Maas között, Arnhem környé
kén stb. Az utóbbi helyen a magaslatokon szép ligetek, kertek,
kaszálók vannak, különben a dombokat többnyire hanga-növények
fedik, melyeket a méhek kedvelnek. Továbbá mind a belső vidéke
ken, mind a tenger partján csak homokbuczkák mutatkoznak, egyes
buczkák az alsíkokon is előfordulnak mint szigetek.
Nagy terűleteket a lápok foglalnak el, kivált Fries, Drenthe,
Felső-Ijssel és Geldern tartományokban, s tüzelőszerűi leginkább a
gyeptőzeg szolgál. Több helyen a parti buczkák alatt is vannak
tőzegrétegek; az alsíkokon általában a tengeri és folyóvízi lerakó
dások váltakoznak, mert felváltva màjd a tenger, majd a folyók
borították el. A talajnak hajlása oly csekély, hogy a folyók szerteszét mindenfelé ömlenének, ha magas töltések közé nem lennének
foglalva, egyes ágaik csakugyan gyakran megváltoztatták irányukat.
Ott, a hol a Rajna Hollandiába lép, felszínének magassága a
-tenger fölött már csak 1 5 — 1 8 m., legott két ágra szakad; a főág
Ny-ra kanyarodik s Nimvegen mellett elhaladván, Waal nevét veszi
föl ; ez alább a Maassal egyesül, de csakhamar számtalan ágra osz
lik, s a Biesbosch-ot ( = náderdőt) képezi, az egyik ág Dordrecht
mellett halad el s Maasnak neveztetik, s a Lekkel egyesülvén, ismét
szétágazik s végre két ágban szakad a tengerbe. A Biesbosch viz-erei három öbölszerű torkolattal szakadnak a tengerbe, az egyik
öbölbe a Scheide éjszaki ága is ömlik, úgy hogy ott négy öbölszerű
torkolat van, a legdélibb a Scheide főága, a Hond, s legéjszakibb a
Haringvliet. De keresztágak is vannak, úgy hogy Zéland tartomány
-csupa szigetekből áll.
A Rajna második ága az ország határáról Arnhem felé tart,
de még mielőtt e várost eléri, ketté szakad s egy mellékágat É-ra
bocsát. Ez a Ijssel, mely Deventer és Zvolle városok mellett elka
nyarodván, Kampen közelében egy deltával a Zuider-See-be ömlik.
Az Ijsselbe számos vizér ömlik, melyek Geldern és Overijssel tarto
mányokban K-ről Ny-ra kanyarodnak ; torkolata pedig csatornák

által az éjszaki vidékek főfolyójával, a Drenthe tartományon keresz
tül kanyarodó Vecht-tel van összekapcsolva. Az Arhem mellett Ny.
felé kanyarodó folyóág Alsó-Rajnának
(Neder Rijn) neveztetik,
AVijk városnál szétágazik, a főág Ny-ra és DNy-ra kanyarodik
tovább, Lek nevet vévén föl, s Rotterdam mellett elhaladván, a
Dortrechtet érintő folyóval egyesül. — A mellékág a Görbe Rajna
Wijk felől ENy-ra tart s Utrechtet érinti, itt megint ketté szakad,.
egyik ága mint Vecht E. felé kanyarodván, Amsterdamtól K-re a
Zuider-tóba ömlik, a másik ág megtartja a Rajna nevét s Ny-ra
kanyarodván, Leyden mellett halad el s azután a tengerbe ömlik..
E sokféle folyóágakat holt ágak és mesterséges csatornák
kapcsolják össze, úgy hogy Hollandiának roppant szövevényes víz
hálózata van. Sajátságos jelenség az, hogy a Rajna, Maas és Scheide
alsó szakaszai mind D. felé törekszenek és csak nagy töltések meg
zsilipek segítségével lehet őket medreikben megtartani s az egyes
ágakban a vizet aránylagosan felosztani. Ezt az elterelést a tenger
dagályának egyenlőtlensége okozza, az apály és dagály vízállásai,
között a különbség Texel szigetnél csak 1.50 m., a Scheide torkola
tánál pedig 5.72 m.
A tenger Hollandiának » védője és ellensege«, az emberek
szakadatlanul kénytelenek vele megküzdeni s régóta törekedtek,
hazájokat betörései ellen biztosítani, mégis hullámai gyakran egész.
vidékeket elnyeltek. A rómaiak idejében Hollandia tartománybancsak egy tó volt, melyet Flevo-nak neveztek, s az említett tartomány
a tó éjszaki oldalán összefüggött Friziával; 1170-ben a tenger szét
rombolta annak éjszaki részét s a következő században megalakult
a Zuiderzee, melynek szegélyét a tenger felé Heldertől E-ra csak.
Texel, Vlieland, Terschelling és Améland szigetek képezik, ezeket a
tenger folyvást rongálta és fogyasztotta, úgy mint a K. felől hozzájok csatlakozó Schiermonniksog és Kottum szigeteket is. A z emlí
tett szigetek és Frizia között csak sekély fenekek és zátonyok ma
radtak meg a szárazból. Sok száz helységet és ezer meg ezer embert
nyeltek el a hullámok a X H I . században is. A Zuidersee mélysége
és kiterjedése mindinkább növekedett, úgy hogy nagy hajók járhat
tak rajta Amsterdamba és Enckhuysen-be. Majd az apró tavak egy
nagy beltengerré egyesültek, melyet Haarlemi tengernek neveztek.
1421-ben a feljebb említett Biesbosch támadt, melyben 72 falu me
rült el. Még később is rémítő pusztításokat míveltek mind a folyók,,
mind a tenger. Még 1825-ben is Hollandia tartomány déli része^

Zaandam és Alkmaar között elárasztatván, 4 0 falu pusztult el, sok
ezer ember és még több házi állat odaveszett.
Úgy látszik, hogy a folyóvizek áradásainak s a viharoktól fel
korbácsolt tenger rendkivűli dagadásainak romboló hatását a part
vidék lassú sülyedezése is fokozza. Hollandia partszélének középső
szakasza egészen szabályos, majdnem egyenes vonalban húzódik el,
nincsen kiréselve, a tenger építette homokbuczkák mint magas sze
gély folytonos sort képeznek s néhol, mint Haarlem és Alkmaar
környékén, 60 m. magasságot is elérnek. Heldertől E-ra a partsze
gély szintén szabályos vonalban húzódik ív alakjában EK-re, de
meg van szakasztva s egyes szigetekre szétdarabolva, azokon a szi
geteken is a régi buczkaszegély maradványai megvannak. Egészen
más alakja van a partszél déli részének, itt az öbölszerú folyótor
kolatok között elterülő szigetek K-ről Ny-ra húzódnak s a sza
bályos partvonalon túl is kinyúlnak. Itt az egymással váltakozó
dagály és apály következtében, a tenger és folyók hordalékai az
öblök szélein rakódnak le.
Megközelítő föltevés szerint a tenger a X I I I . századtól kezdve
összesen 6050 • km.-t nyelt el Hollandia területéből, de annak
nagy részét a lakosok ismét visszafoglalták s mívelhetővé tették. A z
első töltéseket talán már a I X . században építették, de a régibb
védelmi müveket megsemmisítették a X I V . században történt csa
pások. A nagyszerű munkálatok, melyek az óczeán erejét megtör
ték, csak a X I V . században indultak meg Frizia és Zéland szige
tein, a hol új meg új poldereket biztosítottak a tenger berohanásai
ellen. A hollandiak nemcsak hazájokban, hanem Angliában, Fran
czia- és Németországban is végrehajtottak vízi munkálatokat,
melyekben ők voltak a legjelesebb mesterek. Az összes terűletet,
melyet hazájokban a mult évtizedig az áradások ellen biztosítottak,
380,000 hektárra teszik, 1815-től 1875-ig 57,807 hektárt biztosí
tottak. A védelmi munkálatok óriási munkába és költségbe kerül
tek. A főtöltések, melyek a mély fekvésű poldereket a tenger hul
lámai ellen védik, általában 8 — 1 0 m. magasak és 5 0 — 1 0 0 m.
szélesek, de néhol még jóval magasabbak. Walcher en szigeten van
egy töltés, mely 7 méterrel magasabb, mint a tenger közepes víz
állása, koronája 10 m. széles, igen szelíd hajlású rézsűje a tenger
felé több mint 90 m. hosszú. S Hollandiában a talaj merőben
átázott iszapból áll, sokkal lazább mint a Tisza partján, s követ
messze földön nem találnak. Ily helyen szilárd töltést építeni nem
könnyű dolog. A főtöltések, amaz óriási tengeri sánczok egész hosz-

szát századunk közepén 2500 km-re, a költséget 250 millió frankra
számították. Azután nem elég csak töltéseket építeni, a polderek
többnyire mélyebben fekszenek, mint a tenger, néhol több mint
5 méterrel mélyebbek, tehát a fakadó és beszivárgó vizet is el kell
távolítani ; erre nézve már a X I I I . század óta szélmalmokat alkal
maztak, 1850 táján 9000 szélmalom működött a polderek felesleges
vizének kiszivattyúzására, most többnyire már gőzgépeket hasz
nálnak.
A legnagyobbszerű vállalatok közé az úgynevezettt Haarlemi
tenger lecsapolása tartozik ; ennek kiterjedése több mint 180 • km.
volt, közepes mélysége 4 m. 1840-ben hozzáfogtak a munkához
s 3 év meg 3 hónap alatt befejezték ; a költség 2 4 millió frankra
rúgott, de a lecsapolt terűletet telkekre osztván, mindjárt eladhatta
az állam és pedig 20 millió frankon, s a mívelés alá fogott telkek
most évenkint 6 millió frankot jövedelmeznek. A csatornák menté
ben mindenütt tanyák keletkeznek, a polderek közepe táján pedig,
a hol a főutak és főcsatornák szegik egymást, egy nagy városi hely
ség támadt, melynek neve Hoof dorp.
Most a fries szigetek és szárazföld között elterülő iszapfeneke
ket (Wadden vagy Watten) akarják a tengertől elfoglalni. Ameland
sziget felől egy 10 km. hosszú főtöltést építettek a szárazföld part
jáig a tengerszoroson keresztül; azután más töltéseket odább Ny-ra
Terschelling szigetig építettek, így lassankint több mint 30,000
hektárt fognak a tengertől elfoglalni. Még nagyobbszerű az a válla
lat, melynek czélja a Zuiderzee déli részének elzárása és lecsapo
lása. A z elfogadott javaslat szerint az elzáró töltés Enckhuisen
városától DK-re az íjssel torkolatától D-re eső partig fog épülni,
hossza 41 km. lesz. A z ekként elzárandó és lecsapolandó terűlet
kiterjedése 196,670 hektár. Legalább tízszer annyi vizet fog kelleni
kimeríteni és lecsapolni, mint a Haarlemi tenger lepcsapolásánál,
a gépeknek két éven át másodperczenkint 300 köbméter vizet fog
kelleni a tengerbe hajtani, azaz 6-szor többet, mint a Szajnán Paris
mellett lefoly. )
1

Az országot minden irányban átszelő hajózási csatornák szin
tén oly közmunkák, melyekre Hollandia büszke lehet. Amsterdam
az ország főkereskedő városa a Zuiderzee délnyugati nyúlványánál,
az úgynevezett Ij-né\ (olv. A j ) fekszik, ennek bejárását keleten
homokzátony rekeszti el, más sekélyek is nehezítik a hajózást a Zui>) Elisée Reclus : Nouvelle Géographie Universelle, IV. k 245. s k. 1.

derzee-ben. Azért Amsterdamot már 1819-ben kapcsolták össze
a Helder melletti tengerszorossal egy csatorna által. De ez igen
hosszú (84 km.), télben gyakran befagy s nem eléggé széles és mély,
azért 1858 óta az íj öblöt az Éjszaki tengerrel új, 7.7 m. mély csa
torna által kapcsolták össze, mely Hollandia félszigetét a legkeske
nyebb részében metszi át, egyúttal az íj öblöt elzárták a Zuiderzee-től s a Zaandam és Beverwijktől D-re eső mocsárokat és tavakat
lecsapolták, a tengerparton pedig kényelmes kikötőt építettek, s ott
íjmuden helység támadt.
Hollandiának éghajlata egészen óczeáni, a hőmérsékleti vál
tozások aránylag csekélyek, a csapadék nagy, a levegő nyirkos.
A talaj is vizenyős, azért a gyepmezők és kaszálók nagyon buják,
s az állattenyésztés, kivált a szarvasmarha tenyésztése régóta virág
zik. Az állati termékek nemcsak a belszükségletet bőven fedezik,
hanem kivitelre is marad tetemes fölösleg. A talaj javításában a
hollandiak sem fáradságot, sem költséget nem kiméinek, a mezei
gazdaságot a lehető legintenzívebb módon űzik, különösen pedig
a főzelék és virág termesztését páratlan tökéletességre emelték,
s abból is sokat kivisznek, de a gabnatermés az aránylag nagy né
pesség szükségletét nem fedezi. Erdő úgyszólván nincsen Hollandiá
ban s a hajóépítésre szükséges fát a Bajna vidékeiről és Norvégiá
iból szerzik meg.
VI.
Hollandia lakói ; tartományai és városai.

Hollandia lakosai különböző, mégis legnagyobbrészt germán
eredetűek. A germánok közül a friesek voltak legelsők, a kik az
éjszaki partvidékeit megszállták s D. felé a Bajna ármedenczéjéig,
sőt ezen túl is terjeszkedtek. Hét kis köztársaságot képeztek, melyek
egymással szövetkezve, nagy vitézséggel védelmezték függetlenségöket és szabadságukat a szomszédos fejedelmek ellen, s a német csá
szároknak a X V . század közepén is inkább csak névleg hódoltak
meg, miután területök folytonosságát a Zuider-tó megszakasztotta
vala. A friesek déli szomszédjai a szálai frankok voltak, kik utóbb
Tészint kiköltöztek, részint a IV. század végén megjelent szászok
kal összeolvadtak. Más néptöredékek, nevezetesen batávok is össze
vegyültek a frankokkal és szászokkal s abból a népkeverékből
keletkeztek a Bajna két ága, a Lek és Vál között levő területen
a tulajdonképeni hollandiak. Ezeknek nemzetisége lassankint ural
kodóvá lett s beléje nagyobbára a friesek is beolvadtak.

A zsidók Spanyolországból, Portugalliából és Németország
ból szakadtak Hollandiába, a szabadságharcz alatt sok ezer belga,
menekült oda & spanyolok üldözései elől, végre a X V I I . században
sok franczia bugenota telepedett le Hollandiában. Ezek az idegen
jövevények nemcsak a lakosok számát szaporíták, hanem anyagi és
szellemi hatalmát is nagy mértékben növelték.
Jóllehet tehát Hollandia népessége különböző elemekből áll
mégis általán véve a hollandiai nemzetiség uralkodik s erősen kife
jezett jellemvonásainál, sajátságos testi és lelki tulajdonságainál,,
szokásainál és erkölcseinél fogva kiválik a szomszédos nemzetekből '
a vallon elem csak a déli tartományokban van erősebben képvi
selve. A hollandiak rendesen magastermetű, karcsú, hosszúfejű, vilá
gosszemű és szőkehajú emberek, bőrük színe nagyon fehér, arczuk
piros; természetnél fogva komolyak, hallgatagok, körültekintők,
korántsem fecsegők és vérmesek ; fontolgatók és lassúk az elhatáro
zásaikban, de a mihez fognak, azt végre is hajtják, mert szívósak
és kitartók. Az ősi életmódhoz, szokásokhoz és erkölcsökhöz nagyon
ragaszkodnak, a gyakori változásoknak és újításoknak nem barátjai. Egyik legfeltűnőbb jellemvonásuk a tisztaság szeretete ; sehol
a világon a lakások külső és belső tisztaságára annyi gondot nem
fordítanak, mint Hollandiában; a sok locsolgatás, surolgatás,
porozgatás az idegen előtt túlságosnak látszik és kellemetlenné
válik, de a hollandiai embernek a tisztaság már vérévé vált. Még
az istállókat is oly tisztán tartják, mint más országban az emberi
lakásokat.
r
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A z öltözetre nézve a hollandi nép szintén különbözik a szom
szédoktól és az ősi divathoz ragaszkodik, mely az egyes vidékeken
különbözik. Kivált a nők fejkötői, fej díszei és kalapjai nagyon külö
nösek. Nemcsak nagy fülbevalókat, hanem homlokkarikákat és
sisakféle fejdíszt is viselnek aranyból és drágakövekből.
Hollandiának nagy birtokai vannak Ázsiában és Amerikában,,
afrikai birtokait az angolok foglalták el, pedig épen csak déli Afri
kában vannak nagyobb számmal hollandiai származású telepítvényesek. Különben a hollandi ember nagyon ragaszkodik tengermel
léki, csatornás hazájához s nem könnyen határozza el magát a
kivándorlásra. Általában szereti az elszigeteltséget és a legújabb
időig a szomszédoktól is lehetőleg elzárkózott. Azért a vasútépítést
is sokáig elhanyagolta, de most már a csatornákon kivűl mindenfelé
vaspályák is átvonulnak az országon s a szomszéd országok vasút
hálózatával is össze vannak kapcsolva.

Vallásra nézve a népességnek 61 százaléka (2.470,000) a
reformált egyházhoz tartozik; Limburg, éjszaki Brabant és déli
Geldern tartományok lakosai a r. kath., az éjszaki tartományokéi
pedig a reformált egyházhoz szítanak, a középső és nyugati tarto
mányokban vegyes vallású a lakosság. A zsidók leginkább Amster
damban laknak (az egész országban 82,000).
A lakosság túlnyomóan földmíveléssel, kereskedéssel és h a j ó 
zással foglalkozik; a gyáripar korántsem oly jelentős, mint Belgiomban,
a hajóépítésben még most is kitűnnek a hollandiak.
A hajózás és tengeri kereskedés nagyon élénk, de az angolok,.
németek és francziák a hajózásban régen túlszárnyalták a hollan
diakat, sőt az angol lobogó a hollandiai kikötőben is túlnyomó.
A tengeri halászat, különösen a heringhalászat is csökkent. A gyar
matok főterményei : kávé, nádczukor, rizs és ón, ezeket leginkább
a hollandiai hajók szállítják a szomszéd országokba.
Hollandiában nincsen oly sok város, mint Belgiomban, mivel
a lakosság nagyrészt a falvakban, majorságokban és egyes tanyá
kon elszórva lakik. Mind a kisebb helységek, mind a városok egész
ben véve s az egyes épületekre nézve elütnek más országok váro
saitól, melyek Európaszerte nagyon egyformák. Hollandiában a
lakóházak rendesen téglából épültek, nagy ablakokkal, magas
czikornyás ormokkal, furcsa alakú kéményekkel ; művészeti tekin
tetben ritkán szépek, a rajtuk alkalmazott díszítések gyakran sértik
a jó ízlést ; a városok utczáin csatornák vonulnak végig, melyeken
apró hajók nyüzsögnek, az utczák keresztezésénél felvonható hidak
faoszlopai ágaskodnak, a városok kerítését is rendesen csatornák és
szélmalmok képezik.
Limburg tartományban Maastricht a legnépesebb város, a
Maas baloldalán fekszik s környékével a belga terűlet zárványa,
hajdan nagyon meg volt erősítve, a Maas átjárását védelmezte,
onnan a neve (Mosae trajectus). A szabadságharczban sokáig
visszaverte az ostromokat, végre herczeg Farnese Sándor elfoglalá
(1570). Most az erőssége le van rombolva, de legújabban újra ter
vezik a Maas vonalának megerősítését. A város jelentős átmeneti
kereskedésnek, hajózásnak és iparnak központja, különösan üveg-,
papir-, dohány-, szövőgyárai vannak. Lakosainak száma 29,000.
Egy szép híd összekapcsolja Maastrichtot a Maas keleti oldalán
fekvő Wijk-kal. Ugyancsak Limburg tartományban van Roermond
(10,000 lak.) és Venlo (9000 lak.), mindkét város a Maas keleti
oldalán fekszik, közel a német határhoz. A z előbbi egy híres apát-

ság székhelye, az apátsági egyház Hollandia egyik legérdekesebb
műemléke a X I I I . századból. Venlo vasúti csomópont s nagy átme
neti kereskedést űz. A Maastól Ny-ra Weert Limburg legnépesebb
helysége.
-

Éjszaki Brabant tartomány, lakosai leginkább földmívelők.
egyes helységekben a vászonszövés és pamutipar virágzik. í g y Tilburg a tartomány legnépesebb városa 29,000 lakossal, 1860 óta
mint a posztógyártás székhelye nagyon gyarapodott. A tartomány
fővárosa Hertogenbosch (azaz herczeg erdeje), nevét a brabanti
herczegek egykori szép parkjáról vette. Meg volt erősítve és sok
ostromot állott ki, 1585-ben a hollandi hadak nagy vereséget szen
vedtek, s e csapás dönté el Antwerpen sorsát. Most Hertogenbosch
élénk kereskedő és iparos város 25,000 lakossal. Breda 17,000 lak.
odább Ny-ra fekszik, szintén egészségtelen alsíkon, ott írák alá
1565-ben a nemesek az egyezséget, mely az első nyilatkozat volt
a, spanyol zsarnokság ellen. A bredai szép kastélyban most katonai
tanintézet van. Még odább Ny-ra a Scheide egyik torkolati ágánál
Bergen-op-Zoom fekszik, 10,000 lak., ez hajdan szintén meg volt
•erősítve s úgy mint Breda és Hartogenbosch, gyakran ostromolta
tott és foglaltatott el, egyszersmind élénk hajózása is volt, de miután
a Scheide ezen ága elzátonyosodott, tengeri kereskedése megszűnt
s lakosai az osztrigatenyésztést űzik nagyban.
Hollandiai Flandriá-ban egyetlenegy nagyocska város sin
csen ; a westfali békekötés 1648-ban a Scheide torkolatának elzá
rását rendelte el, ennek következtében Hülst, Biervliet és más váro
sok tengeri kereskedése megszűnt s igy a városok hanyatlásnak
indultak. Most csak Neusen vagyis Terneuzen városnak, melynél
a genti csatorna a Scheide ármedenczéjébe torkol, van jelentős
forgalma.
Zéland szigetein legnépesebb városok Middelburg és Vlissingen, mindkettő Walcheren szigeten fekszik ; az előbbi a tartomány
nak főhelye 16,000 lakossal, hajózása és kereskedése most sokkal ki
sebb, mint hajdan volt, nevezetes régi városháza és múzeuma. Vlissingen meg van erősítve, nagyszerű kikötője csak a legújabb időben
«pult, azóta forgalma mindinkább növekedik, nagy költséggel a sok
széles folyóágakon keresztül vasútat is építettek a kikötőig ; a lako
l o k száma 10,000. Goes vagy Tergoes, Zuid-Beveland sziget főhelye,
környékén felette termékeny polderek vannak. Zierihzee, Schouiven
sziget főhelye hajdan élénk város volt, most alig van egy hajója ;

a sziget éjszaki partján levő Brouwershavent ellenben gyakran latol
gatják a hajók.
A Maas és AVaal között elterülő keskeny szalagon csak egy
jelentős város van, t. i. Nijmegen (németül Nimwegen, hajdan
Noviomagus) ; a AVaal folyó déli partján, hét dombon épült, honnan
messzire, Hollandia keleti határán túlig esik kilátás ; az ország
egyik legrégibb és leghíresebb városa, a rómaiak idejében fontos
állomás, Nagy Károly egyik székhelye, utóbb a német Hansa tagjavolt. Polgárai mindig féltékenyen védelmezik jogaikat és szabad
ságukat s a kerítőfalak egyik kapujára ezt a felírást alkalmazták L
»Melius est bellicosa libertás quam servitus pacifica.« 1678. és
1679-ben nevezetes békealkudozások folytak városházán Franczia-,.
Spanyol-, Németországok s Németalföld képviselői között. Mosta
nában Nijmegen Geldern tartományhoz tartozik, Hollandia egyik
gyarapodó városa élénk hajózással és kereskedéssel, 27,000 lakos
sal ; régi erősítvényei le vannak rombolva.
A AVaal folyó mentében csak két jelentős kereskedő város van :
Tiel és Gorinchem, mindkettő a folyó jobb oldalán fekszik. Sokkal
jelentősebb város Dortrecht vagyis Dort, mely a Maas és AVaal fő
kikötővárosa, ott fekszik, hol több folyóág találkozik s vaspálya is
érinti. Hajdan árumegállítási joga volt. Ott tartaték 1572-ben az
egyesűit államok első országgyűlése, 1618-ban pedig a híres egy
házi zsinat vala ott, mely a szigorú kálvinisták hitczikkelyeit az
Arminianusok ellenében megállapítá. Ugyancsak Dortrechtben vár
lasztaték meg 1674-ben I I I . Vilmos örökös helytartóvá s a száraz
földi és tengeri haderő főparancsnokává. A város most is nagy for
galomnak és kereskedésnek központja, kikötőmedenczéiben minden
féle nagy és kis hajók, halászbárkák és gőzösök láthatók. Polgárai
között sok vagyonos ember van, a lakosok száma 28,000.
Geldern tartomány fővárosa Arnhem a Rajna éjszaki ágánál,
a Leknél fekszik, nem messze az íjssel torkolatától ; az Hollandia
egyik legvidámabb és legkellemesebb városa, egy homokos dombsor
szelíd hajlású lejtőjén terűi el, környezve számos nyájas nyaralók
kal, melyek a ligetek, kertek, kaszálók fris zöldje között rejtőznek
Sok vagyonos rotterdami és amsterdami lakos ott tölti a nyarat..
Arnhem a folyvást csinosodó és gyarapodó városok közé tartozik,
lakosainak száma 43,000. Arnhemen alul a Lek partján levő hely
ségek közül legnépesebbekjBen^wm és Wageningen a jobb parton
s Eulenberg vagy Kuilenburg a bal parton. Odább éjszakra Nijherk
említendő, továbbá HarderivijJc, a Zuider tó keleti partjain fekvő

kis város, ott szoktak összeseregiem a kelet-indiai hadsereg számára
-összetoborzott emberek, mielőtt rendeltetésök helyére szállítják.
Dél-Holland tartományban van az ország egyik legnépesebb
• és leggazdagabb városa Rotterdam, mely Antwerpennel és Amster
dammal versenyez. Hajózása és kereskedése nagyon élénk, kikötő
jében évenkint több mint 7000 hajó fordul meg ; leginkább gyar
mati árúkat visz be, mezei terményeket és állatokat pedig kivisz.
Londont egy részt Rotterdam látja el élelmi szerekkel. 1869 óta
a Kongo tartományaival is élénk kereskedést folytat, egy német
alföldi kereskedő társaság 44 kereskedő telepet alapított a Kongo
mellékem, onnan pálmaolajat, kaucsukot, kopált, kávét, pamutot
s más forróövi terményeket visznek be. — Rotterdam a Maas éjszaki
partján szabályos háromszög alakjában terjed el, melyet egy vas
pálya a közepén hasít ketté, az utczákon és csatornákon keresztül
-magas viaduktokon halad el, azután nagy hídon a folyón kel át.
A város hajdani erősítéseit lerombolták, várárkait hajózható csa
tornákká változtatták át. A lakosok száma 194,000.
Rotterdamtól Ny-ra jelentős városok: Delfhaven 11,000 lak.,
Schiedam 23,000 lak., Vlaardingen 10,000 lak. és Maasluis. Schiedam erős szeszes italairól híres, a várost vagy 100 szélmalom veszi
körűi ; Vlaardingent és Maasluist leginkább halászok népesítik. Az
utóbbi várostól DNy-ra a Maas torkolatának déli oldalán a meg
erősített Brielle fekszik, Tromp admirális szülővárosa, Rotterdam
' előkikötője.
Délft Rotterdamtól ENy-ra sík mezőségen egy hajózható csa
torna s az ország fővárosába vivő vasút mellett fekszik, a vajjal és
sajttal való kereskedés központja, egy jeles műegyetem székhelye,
Grotius szülővárosa, az úgynevezett új templomban vannak elte; metve Hallgatag Vilmos s az Orániai ház többi tagjai, Grotius és
Heinsius s más híres emberek.
Odább E-ra esik Rijswijh falu, mely az 1697-diki békekötés
ről híresedett el, azután Hága következik, mely az ország fővárosa
(hollandiai neve S' Gravenhage, franczia neve La Haye vagy La
Haye des Comtes, clZclZ cl grófok vadaskertje). E város a tengertől
homokbuczkák által van elválasztva, hajózható folyó sincs mellette.
Keletkezését és felvirágzását annak köszönheti, hogy a tartomány
urai a környékén volt nagy erdőben gyakran vadászgattak ; a feje
delmi vadászkastély körül mind többen letelepedtek, s a város ekként
mindinkább növekedett. Most Hága mint a király és kormány s az
* előkelő családok székhelye, nagyon kellemetes és szép város, lakó-

sainak számára nézve mindjárt Amsterdam és Rotterdam után
következik, 149,000 lakosa lévén, de ezektől s általában a hollan
diai városoktól nagyon elüt. Van ugyan neki is néhány csatornája
s a közepe táján van egy tava, de ez nem szolgál a hajózásnak és
kereskedésnek, hanem a mulatozásnak. Előkelő negyedeiben a házak
csinosak, s belsejökben nagyon gazdagon és kényelmesen vannak
berendezve, kertekkel környezvék, s a város éjszaki, éjszakkeleti és
nyugati oldalán szép erdők meg annyi parkok. Maga a város hoszszukás négyszöget képez, melyet csatornák vesznek körül. Legszebb
része a tó körül csoportosul ; vizében tükröződnek a felső ház palo
tájának falai, a szép sétahelylyé alakított homokbuczka (VijVerberg)
terebélyes fái s a mesterséges szigetke ültetvényei. Ott vannak a
középületek, melyekben gazdag múzeumok és más gyűjtemények
találhatók, kivált az ethnographiai múzeum, az érmek gyűjteménye
s a nemzeti könyvtár nagyon gazdagok. A királyi lak a parkban van.
Hágából Ny. felé pompás fasor egyenes vonalban a tenger
parton visz, hol Scheveningen falu nyúlik el hosszan a parti buczkán. A fasor mentében szállók, étkezők és villák majdnem szaka
datlan sort képeznek és Scheveningenben is nagy vendégfogadók
vannak. Ez t. i. Hollandiának leglátogatottabb tengeri fürdője.
Kényelmes kikötő ott nincsen, csak halászbárkákat lehet ott látni.
Hágától EK-re Léda (Legden) fekszik az Oreg-Rajnánál,
mely szétoszolván, a várost különböző ágaival keresztül-kasul szeli.
Az régi város, a rómaiak idejében Lugdunum Batavorum
volt a neve, polgárai a szabadságháborúban bámulatos vitézséggel
védelmezték magukat az 1573-ban és 1574-ben való ostromok alkal
mával. Azért ott alapíták 1576-ban az egyesűit államok egyetemét,
mely gyorsan nagy hírre emelkedett, most is Hollandia négy egye
teme közül a legnépesebb. Léda a X V I I . században virágzott leg
inkább, akkor különösen a posztógyártás vett nagy lendületet ; most
csendes város, csatornáiban és kikötő-medenczéiben ritkán mutat
kozik egy-egy hajó. Gyűjteményei, múzeumai felette gazdagok, külö
nösen japáni s általában kelet-ázsiai tárgyakban ; botanikus kertje
-szintén ritkítja párját.
A Bajnát és Maast egy csatorna kapcsolja össze, ennél Goada
vagyis Ter-Gouiv város fekszik, ez jelentős forgalomnak központja,
a tartomány belsejében ,mert ott számos vaspálya találkozik, neve
zetesen Rotterdam, Hága és Utrecht felől.
Utrecht tartomány főhelye Utrecht, a régi Trajectus ad Rhejium, a Rajna azon ágánál fekszik, mely nevét megtartja, az ország

egyik leghíresebb városa, ott köték meg 1579-ben az egyezségedmelynek alapján a felszabadult tartományok szövetséges köztársa
sággá egyesültek és képviselőik ezután ott gyűléseztek, mígnem
székhelyöket Hágába tették át; ugyancsak Utrechtben 1712-ben
fontos békekötés szerveztetett. Ott székel az ország róm. kath. érseke
s a jansenista felekezet érseke, s ott van a híres egyetem, mely
a kálvinista orthodoxia erős vára. A város szabálytalan négyszöget
képez, melyet az egykori erősség árkaiból alakított csatorna övez,,
a régi sánczok és vársík helyét szép fasorok, díszbokrok és virágok
foglalják el, K. felé pedig hét sorban magas hársfák majdnem egy
km. hosszú sétahelyet képeznek. A város belsejét több mély csa
torna szeli át, melyekben élénk közledés foly. Utrecht egyszersmind
nevezetes vasúti csomópont. S azért forgalma és kereskedése jelen
tős. De tudományos intézetei és gazdag gyűjteményei is nevezetesek.
A tudományegyetemen kivűl van ott egy felső tanintézet a katonai
orvosok s egy más intézet az állatorvosok számára, továbbá ott van
egy jeles meteorológiai intézet, mely Buys Ballot igazgatása alatt
nagy hírre kapott. Végre Utrecht arról is nevezetes, hogy lakosai
között mindenféle felekezet van képviselve: jansenisták,mennoniták,
remonstransok, separatisták stb. Ezen felekezetbeliek a környék fal
vaiban is laknak, Zeist-ben. a morva testvérek képeznek egy közsé
get. Utrecht népessége 81,000 lélekre rúg. Utrechttől EK-re Amerstoorf említendő.
Éjszak-Hollandban több nevezetes várost találunk. Ilyen Haar
lem, sok jeles férfi szülővárosa és számos vagyonos meg jeles ember
lakóhelye; nagyon gazdagok és híresek az ő gyűjteményei, köztük
leggazdagabb a Teyler-múzeum, a tudományos kincsek ismertetésé
vel különböző társaságok foglalkoznak. Nagyon szépek a fasoros és
ligetes sétahelyek s a várost környező virág- és gyümölcs-kertek,.
Mesés összegeket fizettek a X V I I . század első felében egy-egy ritka
szép tulipán-hagymájáért, s most is a virágtermesztésben Haarlem
az első helyet foglalja el ; lakosainak száma 40,000. Távolsága a
tenger partjától vagy 7 km., ott a magas homokbuczkák lejtőjén.
Zandiuort falu van tengeri fürdőkkel.
Amsterdam K. felé esik, ez tulaj donképen Hollandiának
fővárosa, mind népességre, mind kereskedésre és hajózásra nézve az.
első helyet foglalja el, lakosainak száma 390,000. Említettük, hogy
a Zuiderzee déli oldalán egy keskeny tengeröböl Ny. felé benyúlik
a szárazföldbe, s hogy azt Ij-nak nevezik ; a D. felé levő tavakból
s a Rajna azon ágából, melyet Vechtnek neveznek, az Amstel folyó

ered, mely É-ra kanyarodván, több ágban az Ij-ba ömlött, nagy
mocsárokat képezve a torkolatánál. Ezen a mocsáros vidéken a
X I I I . század elején az Amstel medrét töltések közé fogták. Az így
keletkezett Amstel-damot ( = Amsteltöltések) csakhamar halász
kunyhók lepték el, majd egy kis kastélyt is építettek s ez lett magva
a később annyira felvirágzó Amsterdamnak. A szigetkének eredeti
alakja eldöntötte a növekedő városnak alakját ; a tojásdad szigetke
körűi négy széles csatorna (grachten) húzódik el egymással egyenközűen és egészben véve félkörben, noha nem görbe hanem szögle
tes vonalokkal; s végre a külső legszélesebb csatorna az egész
várost veszi körűi, mint külső Öv (Buiten Singéi), melynek hossza
több mint 5. km., s mely az egykori kerítőfalakat és bástyákat
locsolta. Azokat a félkörű főcsatornákat keresztcsatornák szegik,
melyek kifelé legyező alakjában sugároznak szét. Ekként a város
területe 90 szigetkére van osztva, melyeket 300 hid kapcsol össze,
ezek többnyire felvonható hidak. így tehát minden utcza csatorna
s mindegyik rakpart, minden ház a csatornák szélén egy-egy raktár.
Az Amstel két nagy kanyarulattal keresztül foly a városon s azután
szétterülvén, a belső kikötőmedenczéket képezi, melyekbe azonban
csak kisebb hajók mehetnek be. A nagy tengeri vitorlások és gőzö
sök a külső kikötőkben maradnak, melyeket az íj-ba épített széles
és hosszú mólók által alakítottak. Az í j déli szélén s a város
éjszaki oldalán szabályos vonalban elnyúló szigetek sorakoznak,
melyeket feltöltéssel mesterségesen készítettek, ezek a külső széles
csatorna félkörének mintegy húrját képezik. Bajtuk fut el a vas
pálya s ott vannak a pályaudvar és raktárak
Az egész terűlet, melyet Amsterdam elfoglal, süppedékes
iszapból áll, azért a házak czölöpökön épültek, úgy mint Velenczében. Maga a királyi palota 13,659 czölöpön fekszik, a város kellő
közepén ; magas tornyáról az egész várost áttekinthetjük a maga
csatornáival, dokjaival, kikötőivel, melyeket az árboczok erdeje lep
el ; a városon túl a zöldelő mezők terűinek el, melyek a Zuiderzeet
szegélyezik s a lecsapolt Haarlemi tenger helyét foglalják el. A
palota előtt van a tér, az első föltöltés helye, a melyre a város fő
utczái összeszögelnek.
A királyi palotán kivűl a városháza s néhány más középület
tűnik ki a házak sokaságából. Nevezetes az iparpalota is, mely egy
parkban áll. Van a városban néhány más sétahely és nyilvános
kert is, a füvészkert és állatkert a leggazdagabb efféle kertek közé
tartozik. A város egyik legnagyobb hiánya, hogy nincsen elegendő
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jó ivóvize, e hiányon az új vízvezeték sem segített gyökeresen. Jól*
lehet a csatornákat gyakrabban kotorgatják s a bennök levő iszapot
eltávolítják, — vele a szomszédos mezőket javítják, mégis Amster
dam egészségtelen város, s a járványok gyakoriak benne. Népessége
mindazonáltal évről-évre a bevándorlások által növekedik, mert
kereskedése és ipara sok embert vonz oda, jóllehet nincsen többé
oly nagy jelentősége, mint a X V I I . században volt, a midőn Európa
legnagyobb árú- és pénzpiacza volt. Kávékereskedése most is
nagyobb, mint bármely más tengeri városé. A különböző iparágak
közül a gyémántköszörűlés Amsterdam egyik sajátlagossága, és
pedig azt leginkább zsidók űzik ; a hollandi zsidók fele, több mint
32,000 Amsterdamban lakik, köztük legtöbben Németországból
szakadtak oda. A zsidók a börzén is uralkodnak, noha sok keresz
tény milliomos is van.
De Amsterdam nemcsak a kereskedés, hajózás és ipar köz
pontja, a tudományok és művészetek is virágoznak ; van egy tudo
mányegyetem, melyet maga a város tart fenn, továbbá tudományos
akadémia, művészeti akadémia, több tudományos társaság, többi
közt földrajzi társaság stb. Általában Amsterdam gazdag polgárai
nemcsak az anyagi, hanem a szellemi téren is tudnak áldozni. Hogy
az éjszaki csatorna mellett legújabban rövidebb csatornát építettek,
mely a várost a nyílt tengerrel összekapcsolja, azt már megemlítet
tük. Kívánatos volna még egy más csatorna, mely a várost a Raj
nával a delta fejénél kapcsolná össze.
Amsterdamtól ENyE-ra Zaandam fekszik az új csatorna
mellett, házai több km. hosszúságban terjednek el a töltésen régi
hárs- és szilfák között, köröskörül pedig igen sok szélmalom van,
melyek nemcsak gabnaőrlésre, hanem mindenféle ipari munkálatok
teljesítésére szolgálnak. Zaandamban mutatnak egy roskatag kuny
hót, melyben állítólag I. Péter orosz czár 1697-ben nyolcz napot
töltött, hogy a hajóépítést megtanulja. A lakosok száma 13,000. —
Odább E-ra AlJcmaar fekszik, az éjszaki Holland félszigetének
közepe táján termékeny polderek közepett, a sajtkereskedés nagy
központja, számos dohánygyár is van ott, lakosainak száma szintén
13,000. A félsziget éjszaki csúcsán Helder fekszik, melyet hatalmas
töltések s mindenféle várerősítések a tenger és az ellenség ellen
védelmeznek. A várostól K-re esik az éjszaki csatorna kikötője,
Nieuwediep, mely egyszersmind hadi kikötő. Helder lakosainak
száma 20,000.
Enhhuisen a félsziget keleti oldalán a Zuiderzee mellett

fekr

• szik, az hajdan sokkal népesebb volt, mint mostanában, kikötője
• elzátonyosodott s ennek következtében tengeri kereskedése egészen
megszűnt, most már csak néhány halászbárkája van. Medemblik és
Hoorn is hanyatló városok, amaz ENy-ra, emez DNy-ra esik Enk'huisen-től.
Overijssel tartományban az Ijssel mellett fekvő helységek
íközűl legnevezetesebbek: Devenier, mely Hollandia egyik legfestőibb városa, régi bástyafalaival és tornyaival, egyszersmind iparos
város, lakosainak száma 19,000. Nála élénkebb város Ztvolle, mely
'Over-ljssel tartománynak főhelye, 23,000 lakossal; egy csatorna
mind az Ijssel-lel mind a Vecht-tel kapcsolja össze. Végre Kämpen
'közel az Ijssel torkolatához fekvő város, 17,000 lakossal.
Drenthe, Frizia és Groningen tartományokban kevés az emlí
tésre méltó város : Drenthe-nek főhelye Hoogeveen 11,200 lakossal;
.Meppél csinosabb, de kisebb város.
Frizia fővárosa Leeuwarden, nagy földmívelő vidéknek közös,
piacza, 29,000 lakossal: Ny. felé a Zuiderzee partján Harlingen
tfekszik, mely a tartomány mezei terményeit Angliába szállítja ;
11,000 lakosa van. Groningen a hasonnevű tartomány fővárosa,
; aránylag igen nagy helyet foglal el, élénk hajózással és tengeri
'kereskedéssel; lakosainak száma 53,000. Mind a két tartomány
'lakosai leginkább állattenyésztéssel és földmíveléssel foglalkoznak,
<de általán véve nagy jólétnek örvendenek.
VII.
Németaföld jelen állapota.

Németalföld jelenlegi alkotmányát 1848. november 3-án
: nyerte. Ez alkotmány értelmében a törvényhozó hatalmat a király
•és a népképviselők (»Staaten general«) gyakorolják; a törvényhozó
; testület két kamarából áll, melyek egyike 39, másika 80 tagot
számlál.
A kormány élén 8 miniszter áll ; a legmagasabb törvényszék
:a hágai magas tanács (Höge Rand), mely egyúttal semmitőszék is.
Közigazgatás tekintetében az ország 11 tartományra oszlik,
iu. m Északi-Holland, Déli-Holland, Utrecht, Zéland, Északi-Bra;bant, Limburg, Heldenvagy Gelderland, Overijssel, Drenthe, Gro
ningen és Friesland; e tartományok közül a két Holland legnépe
sebb, 1 • km.-re 300 ember esik; a leggyérebb népessége Over.ijsselnek (88) és Drenthe-nek (49) van.

Az ország hadserege 65,000 emberből áll, ezek közt van*
44,000 gyalogos, 4000 lovas, 14,000 tüzér. A gyarmati hadsereg
34,000 főnyi.
Németalföld katonai hajóhada 147 hajóból áll 11,000 k a 
tonával,
A z állam bevételei 1888-ban 190 millió, kiadásai 218 millió
márkára rúgtak ; az államadósság 1029 millió forint.
Be- és kivitele igen nagy ; kereskedelme, közlekedése feletteélénk. Kereskedelmi hajóinak száma 621 (közte 105 gőzhajó), ezek
tonnatartalma több mint 600,000 tonna. Kelet- és Nyugat-Indiával>
rendes póstahajójáratokat tart fönn. A vasutak hossza 2550 km.; a
távíróhálózat kiterjedése 7700 km., 25.800 km. sodronynyal. A z árúiforgalmat a következő összegek tüntetik fel: 1886-ban bevitel 1058
millió forint, kivitel 911 millió forint.
A közoktatás igen előrehaladott ; az országban három egyetem
van, u. m. Leiden, Utrecht és Groningen, ezenkívül számos egyéb
szak- és középiskola van.
Németalföld tengerentúli gyarmatai Kelet-Indiában és A m e 
rikában vannak; kiterjedésük amott 1.860,000 • km., itt 120,000»
• km. A gyarmatokon összesen 30 millió ember lakik.

HETEDIK FEJEZET.

Dánia.
ERSLEV : Geographische Beschreibung des Dänischen Staats,
'Schleswig 1 8 5 3 ; TRAP: Statistik-topographisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark, Kopenhága^ 1 8 7 2 — 7 9 ; Statistik Tabelvaerk,
1 8 3 5 — 1 8 8 9 (hivataloskiadás); SCHARLING és FALBE-HANSEN; Dan-

marks Statistik, Kopenhága 1 8 7 8 óta ; DAHLMANN : Geschichte von
^Dänemark, Hamburg 1 8 4 3 .
I.
.Dánia alkotórészei, külső és belső szabása,

szigetei, folyóvizei,

éghajlata,

terményei

Dánia vagy Dánország, Európa testének egyetlen nagyobb,
-észak felé kinyúló félszigete, a tőle keletre elterülő szigetekkel
együtt alkotmányos királyságot képez. A királyság a Jut félsziget
ből, mint főalkotó részből, Seeland, Fünen, Laáland, Falster és
'több kisebb szigetből áll s hozzá tartozik még Bornholm és Izland
szigete s a Far-Oer szigetek csoportja. Maga a királyság száraz•-földi főteste, Jütland félsziget az E. Sz. 5 5 1 8 ' é s 5 7 ° 4 8 ' közt terül
*el, de a hozzá tartozó szigetek az E. Sz. 54°33'-ig nyúlnak dél felé,
Kelet-nyugati irányban a K. H. 8 ° 5 ' és 12 40 Gr. közt térül e l
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Dánia teste, a Jüt félsziget Schleswig-Holsteinhoz csatla.'kozva, az Északi és Keleti tenger közti természetes határt képez.
Két széles tengercsatorna közvetíti a két tenger közti közlekedést.
Az Éjszaki tengerből a Shager Rak csatorna húzódik északkelet
.felé, elválasztva Dániát Norvégiától; szélessége 1 2 0 és 1 5 0 km.
közt ingadozik, legnagyobb hossza a norvégiai Lindesnäs foktól és
;a dániai Hanstholmtól É. K.-i irányban mintegy 2 5 0 km. Éles szöglet

alatt csatlakozik hozzá a Kattegat nevű tengercsatorna, mely délii
irányban húzódva, Dániát Svédországtól választja el s déli részében a
dán szigetcsoportot foglalja magában. Szélessége legéjszakibb végén,,
ahol a Skagen fok, Dánia legészakibb csúcsa messzire befelé nyúlik,
5 0 km., dél felé kitágul s Kopenhága irányában, ahol azonban a
nagy dán szigetek terülnek el, 200 km.-re szélesedik. Úgy a SkagerRak, mint a Kattegat a hajózásra nézve igen veszélyes ; amott a
kiterjedt s veszélyes zátonyok, itt az erős déli áramlat nagy akadá
lyokat gördítenek a hajózás elé, amely a nyugati parton csak számos
mentő állomás s az Esbjergi kikötő létesítése által vált lehetővé..
A Kattegat déli részében terülvén el a nagy dán szigetek, csak
három aránylag keskeny csatornán juthatni át a Keleti tengerbe.
Legkeskenyebb az u. n. Kis Beit, mely Dánia és Schleswig teste és
Fünen sziget közt nyílik s északi (legkeskenyebb) nyilasa nem szé
lesebb 625 méternél; erős áramlása miatt a hajózásra kevéssé alkal
mas. Fünen és Seeland szigetek közt nyilik a két tenger közti leg
szélesebb átjárás, a Nagy Beit; szélessége sehol kevesebb 15 km.nél; dél felé két részre oszlik, egyik a Vordingborg Beit, mely
$eelandot Laalandtól és Falstertől választja el, a másik a, Langelands
Beit Laalandot Langeland szigettől különíti el. Hajózásra legalkal
masabb a Seeland szigete és Svédország közti harmadik átjárás,.
az ú. n. Őre Sund (közönségesen csak Sund), melynek mélysége
sehol sem kevesebb 7 méternél, de szélessége Helsingör és a veleszemben fekvő Heisingborg közt nem több negyedfél km.-nél.
Általában véve Dánia tengerei nem kedveznek a hajózásnak ;igen sekélyek, a víz szine alatt csekély mélységben óriási kiter
jedésű veszélyes zátonyok és szirtek húzódnak el, sok helyen az.
erős áramlás s a szünetlen erős viharok a hajózást teljesen meg
hiúsítják. A dán kormány költséget nem kiméivé, igyekezett a.
hajózás akadályait lehetőség szerint eltávolítani vagy a nagy veszé
lyeket csökkenteni. Nem kevesebb, mint 73 világító tornyot épített,,
a nyugati parton számtalan mentő állomást állított fel ; végül nem
csekély mértékben emelte a tengeri forgalmat, midőn 1857-ben az
európai kormányokkal kötött szerződés értelmében (bár 61 millió
korona váltságdíjért) a három csatornában szedett vámot végleg
eltörölte.
Dánia tengereiből kisebb-nagyobb öblök és fjordok nyúlnak a
szárazföldbe ; valamennyi közül legnagyobb a Liim vagy Lim fjord,.
mely a nyugati parttól kezdve a keletiig átszeli Dániát s igy annak
északi részét, Thisted és Hjörring tartományokat a félsziget t e s -

tétől leszeli ; a Lim fjord az ország belsejében óriási tavakká széle
sedik, melyekben nagy szigetek (Mors, Thyholm stb.) vannak, kelet
felé ismét keskeny csatornában nyilik a Kattegatba. Sokkal kisebbek
a nyugati parton a Nissum fjord, a Stavning vagy Bingkjöbingi
fjord, mind a kettő rövid és széles ; a keleti parton a hosszú s
keskeny Mariager fjord, Randers fjord, dél felé a kitáguló Horsens
fjord és Veile fjord. Kisebb-nagyobb fjordok a dán szigeteken is
vannak ; igy Seeland szigetén az Isse fjord, melyből nyugat felé a
Lamme fjord, délkelet felé a Roeshüde fjord nyilik ; Fünen szigetén
az Odense fjord, Laaland szigetén a Rödhy fjord.
Dánia belső szabása lehető egyszerű; a jüt félsziget nagy
kiterjedésű lapály, mely természetes folytatását képezi Schleswig
fön síkjának, ) keresztülszelve számos apró folyócskától és vizértől,
itt-ott tavakkal vagy kiterjedt mocsarakkal fedve. Folyói általában
véve jelentéktelenek; az apró folyók közül, melyeket Aa névvel
jelölnek, megemlíthetők a Lim fjordba ömlő Lindenborg Aa, Tollestrup Aa, Stone Aa és Karup Aa; a Kattegatba ömlő nagyobb
Gulden Aa s az Északi tengerbe ömlő Stor Aa, Skjern Aa és Varde
Aa. A belföldi tavak általában igen sekélyek s nagy részük a ten
gerrel közlekedik ; sokkal kiterjedtebbek a mocsarak, melyek külö
nösen északon, a Lim fjord tájékán (Wildmoor) igen gyakoriak.
1

Az egész félszigeten nagyobb emelkedés nincs ; a jüt földhát
lassan lejtősödve ereszkedik a tenger felé s csak imott-amott tar
kítják jelentéktelen dombsorok. Az egész királyság legmagasabb
emelkedése a keleti parton van Aarhus és Horsens közt, az Fiers
Bavnehoi nevű dombok (172 m.); azoktól É. Ny.-ra a Himmelbjerg
már csak 157 m. magas.
Az egyszerű domborzatnak megfelelően a geológiai viszonyok
is egyszerűek ; a dán földhát javarésze homokból és agyagból épült
fel, mely nagyobbára krétakorbeli ; egyes szigeteken meszek ural
kodnak, Bornholm szigete pedig gránit-fensik, mely a skandináviai
gneiszgránit terület részéül tekinthető. Jütland déli és nyugati részé
ben barnakőszén és borostyánkő fordul elő nagyobb mennyiségben.
Jütland déli részében a marschok is fellépnek, melyeknek termékeny
iszaptalaja a folyók és a tenger feliszapodásából keletkezett. Sokkal
nagyobb kiterjedésüek azonban a liangás földek, melyek magában
Jütland szigetéü közel 6000 • km.-t borítanak el ; ezek alacsony
dombsorokból állanak (Bakkeheder), melyek csak részben alkal') Lásd a 224. lapon.

masak művelésre. Teljesen megegyezőleg Schleswig természeti
viszonyaival, Jütland nyugati partján is kiterjedt dünáhat talá
lunk, melyek nem egyebek mint a tenger hullámai által kihányt és
a széltől felkavart és összehalmozott homokbuczkák ; magasságuk
itt is 30 métert ér el. Leggyakoriabbak Blavandshuk fok környékén,
Dánia délnyugati részében, úgyszintén az északnyugati parton.
Dánia éghajlata északi fekvéséhez képest elég enyhe ; a minden
oldalról környező tengerek mérséklő behatása itt szembetűnően
nyilvánul. Kopenhága évi átlagos hőmérséklete -f 7'4°C; Dánia
többi részeiben a hőmérséklet 6 és 8°C közt ingadozik, legmelegebb
a keleti szigeteken, zordabb Jütland belsejében. A z elég enyhe
hőmérséklet mellett azonban az állandó szelek, melyek a homokot
messze befelé hordják s a köd (havguse), mely különösen nyári
estéken gyakori, kellemetlen sajátságai a dániai éghajlatnak. A
csapadék gyakori, évi mennyisége Kopenhágában 580 mm., a ki
rályság nyugati részeiben, melyeket az Atlanti óczeán szelei járnak
át, jóval több.
A dán királyság túlnyomóan földművelő és állattenyésztő
ország. A földművelés a 19. században nagy lendületet vett, a főbb
czikkek zab, rozs, árpa ; buza kevés terem, annál kiterjedtebbek a
rétek s az erdő. A z állattenyésztés virágzó ; a dáu lovak fontos
kiviteli czikket képeznek ; a marha és sertéstenyésztés igen jelen
tékeny, kevésbbé a juhtenyésztés. A lakosságnak tetemes jövedelmi
forrása a halászat : hering, tinhal, lazacz, tőkehal (kabeljau) stb.,
nagy mennyiségben kerülnek kivitelre. A z ásványi termények közül
a borostyánkő, porczellánföld (Bornholm szigetek), kőszén s kréta
említendő. A jüt félsziget északi részében kiterjedt turfamezők
vannak.
II.
Dánia történelme, politikai felosztása s jelen állapota.

Dánia legrégibb lakói gyanánt a jütek és angolok említtetnek;
a dánok ezeket lassankint kiszorították, de csakhamar a német
királyoknak hódoltak meg s felvették a kereszténységet. Hatalmuk
lassankint gyarapodott; Nagy Knut a 11. század elején elfoglalá
Angolországot és Norvégiát, később a 12. század végén V I . Knut
Mecklenburgot, II. Valdemár a Keleti tenger partvidékeit is meghódoltatá. De a hatalom nem tartott soká ; a bornhövedei vereség
(1227) utána dán szigetek kivételével az összes birtokok elvesztek s

csak I V . Valdemár ( 1 3 4 0 — 7 5) állitá újra helyre a dán királyságot.
Leánya Margit 1389-ben Svédország koronáját is fejére tevé, de a
svédek a kalmari unió (1397) daczára, csakhamar ismét elsza
kadtak. I. Frigyes ( 1 5 2 3 — 3 3 ) Norvégiát szerzé meg, de Svédor
szág örökre veszve vala, sőt X . Károly svéd király 1658-ban Dánia
nagy részét elfoglalá. A travendali béke (1700) után Dánia sorsa
békésebb vala s az ország lassanként virágzásnak indult; V I .
Frigyes ( 1 8 0 8 — 3 9 ) alatt Dánia ismét elveszte Norvégiát s az állam
vagyonilag tönkre ment. Csak utódja V I I I . Keresztély alatt javult
ismét sorsa; midőn azonban V I I . Frigyes 1848-ben Schleswignek Dániához való csatolását kimondá, közte s Németország közt
hosszas háború ütött ki, melynek csak Ausztria és Poroszország
beavatkozása vetett véget. De a Schleswig-Holstein birtoka miatti
-viszálykodás csak akkor ért végett, midőn 1864-ben az egyesült
^osztrák-porosz hadsereg Dániába bevonult s az egész országot
elfoglalta. I X . Keresztély ekkor Schleswig-Holsteinre és Lauenburgra való igényeiről lemondott, minek következtében Dánia jelen
alakját s kiterjedését vette fel.
Jelenleg Dánia alkotórészei a következők :
kiterjedés
A tulajdonképeni Dánia
Far-Őer szigetek
Izland szigete
Nyugotindiai birtokok
Grönland

lakosság 1880.

38,345 •

km.

1,333

>

»

1.969,000
11,200

104,785

»

»

72,400

360

»

>

33,800

88,100

>

»

10,000

Maga a dán királyság 19 kerületre oszlik, u. m. :
a) A szigeteken : kiterjedés •
Kopenhága (város) . . .
»

lakosság 1880.
234,800 )

1 • km.-re esik lakos

1,209.4

121,500 )

Frederiksburg

1,354.9

83,300

Holbäk

1,681.6

93,300

56

Sorő

1,473.4

87,500

59

Prastő

1,674.6

101,200

60

584.1

35,40û

61

Maribo

1,669.0

97,000

58

•Odensee

1,772.0

128,900

73

.Svendborg

1.646.4

117,600

71

összesen. 13.085.1

1.100.500

*4

Bornholm

(kerület) . .

km,

19.8

61

^

b) A jüt félszigeten :
Hjörring

2:817.8

100,500

36

Thisted

1,694.3

64.000

38

Aalborg

2,898.3

96,200

33

Viborg.

3,034.»

93,400

31

Randers

2,435.4

1041300

43

Aarhus

2,478.9

140,900

57

Veile

2.332.9

108,500

47

Ringkjöbing

4,532.0

87,400

19

Bibe

3,034.9

73,300

24

összesen. 25,259.4

868,500

34

Dánia összesen.38,344.5

1.969,000

51

A felsorolt kerületek közül Kopenhága, Frederiksborg, Holbák, Sorő és Prastő Seeland,. Möen és Samsö szigeteket, Odenseeés Svendborg Fünen, Langeland és Arő szigeteket, Maribo Laaland
és. Falster szigeteket foglalja magában; Bornholm sziget önálló
kerületet képez.
Dánia lakói majdnem kivétel nélkül (1.952,000) evangéli
kusok, a többi vallásfelékezetek közül képviselve vannak katho
likusok, helvét hitv.allásuak, baptisták, methodisták, irvingiánusok
mormonok, anglikánusok és végül zsidók (4000). A lakosság majd
nem kizárólag (1.906,000) dán; kivülök van 33,000 német, 27,000
svéd-norvég. A dán általában véve józan, csöndes, szorgalmas s
munkás nép; jellemére az éjszaki klima határozottan rányomta
bélyegét ; jó hazafi, de újabb időben a kivándorlás mániája terjed
körében; 1886-ban 6263, 1887-ben 8801 dán lakos vándorolt ki,
nagyobbára Éjszak-Amerikába.
r

A közoktatás ügye Dániában meglehetősen fejlett ; aZ iskola
látogatás már 1814 óta köteles s most is kielégítő. Nép- és közép
iskolái számosak és jók ; a kopenhágai egyetem — az egyedüli az
országban — már 1479 óta áll fenn ; van továbbá műegyetem, több
akadémia s szakiskola. A dán irodalom fejlett, a művészetek terén
Thorwaldsen halhatatlan érdemeket szerzett.
Dánia ipara nem jelentékeny s csak a legújabb időben indult
fejlődésnek. Jelentékeny a czukoripar, dohánygyártás, újabban a
a gyáripar is. A kereskedelem elég élénk ; a főbb kiviteli czikkek :
állatok, zsiradékok, gabona. A bevitel 1887-ben 169 millió, a kivi
tel 107 millió forintra rúgott. Dánia kikötőibe 1886-ban 48,025
hajó érkezett 1.962,680 tonna tartalommal, kiindult 49,515 hajó
917,155 tonna tartalommal. A kereskedelmi hajóhad 1888-ban 3158
hajóból állott (köztük 281 gőzhajó) összesen 89,915 tonna tárta-

lommal; ehhez járul még 11,000 kisebb járómű. A vasúti hálózat
kiterjedése 1969 km., ebből 1556 km. állami vasút; a posta 95 mil
lió küldeményt szállított. A táviróhálózat kiterjedése 6212 km.
A királyság hadserege békében 12,600, háborúban 59,562.
főből áll. A hadi hajóhad 39 hajóból áll, közte 8 vérteshajó. A had
kötelezettség általános s 16 évre szól.
A z állami bevételek összege 1889-ben 37 millió, a kiadások:
összege 39 millió forintra rúgott; az államadósság 132 millió forint,
fejenként 67 forint.
Dánia alkotmányos királyság, mely az 1849-ki törvényeken
alapúi. A dán király a képviseletnek nem felelős, személye szent és
sérthetetlen. A z országgyűlés két kamarára oszlik, a Folkethingre
és a Landsthingre ; amaz 1 0 0 — 1 0 5 tagból áll (minden 16,000
lakosra egy választatik), ez 66-ból. Az államtanács 6 miniszterből;
áll. A főtörvényszék (höjeste ret) Kopenhágában van, alatta 2 tar
tománytörvényszék (Kopenhága és Viborg) s ezek alatt a városi és
királyi törvényszékek állanak.
III.
Dánia városai. Kopenhága. A dán szigetek.

Dániának csak egyetlen nagy városa van, Kopenhága; rajta
kivül csak 5 városnak van 10,000-nél több lakosa, s azok közül a
legnépesebbnek (Aarhuus) is csak 25,000 lakosa. A kisebb városok
azonban számosak s összesen 564,000 ember, a lakosságnak több
mint negyed része, lakik városokban.
Seeland szigete a Dán királyság legnépesebb része ; térfogata
a körülötte fekvő apróbb szigetekkel együtt (SamsÖ, Seierő, éjszak
nyugaton ; Amager és Saltholmen Kopenhágával szemben a Sundban, Möen sziget délkeleten) 7413.6 • k m . s rajta 721,600 ember
lakik, egy • k m r e tehát közel 100 lakos esik.
Kopenhága (Kjöbenhavn), a dán királyság fővárosa Seeland
keleti partján s a szemben fekvő Amager szigeten épült; a két szi
getet csak keskeny tengerszoros választja el, mely kitűnő kikötőül
kínálkozik. A főváros voltakép két részből áll;
Kjöbenhavnból,.
mely Seelandon van, és az Amager szigeten fekvő Christianshavnból. A két város az 1794-iki nagy tűzvész óta teljesen újból épült s
ma nemcsak fekvése, de szabályos építése s tisztasága, nagy terei &
közkertjei miatt egyike Európa legszebb városainak. Építészeti
szempontból kiváló figyelmet érdemel Christiansburg kastély, gaz-

dag gyűjteményekkel s könyvtárral ; a királyi család lakásául szol
gáló AmáliahaMély és számos királyi ós főherczegi épület. Középü
letei közül kiemelendő az egyetem, a városháza, a postapalota, a
pénzverő, a színház, több nagy kórház. Templomai műkincsekben s^
építészeti remekekben, névszerint Thorwaldsen szobrászati műveiben
bővelkednek. Tudományos intézetei számosak, legkiválóbb az 1479ben alapított egyetem, 180,000 kötetre rúgó könyvtárával ; a mű
egyetem, a csillagvizsgáló, a katonai iskola, a botanikus kert s szá
mos szakintézet és tudományos egyesület. A királyi könyvtár közel
500,000 kötetet foglal magában. Múzeumai közül a királyi család
gyűjteményei, a Thorwaldsen-múzeum, a természetrajzi múzeum, az
-archaeologiai gyűjtemény válnak ki.
A város kereskedelme és forgalma igen élénk ; rendes hajójjáratok közlekednek Németország és Skandinávia nagyobb váro
saiba, évenként 10—12,000 hajó érkezik kikötőjébe s ugyanannyi
indul abból ki. Ipara s kereskedelme tetemes lendületet vett.
Kopenhága Dánia egyetlen erőssége. Lakóinak száma 1880-ban
235,000 volt, 1887-ben 287,000, külvárosaival együtt 329,000.
Kopenhága környéke igen kies ; kiterjedt kertek s ligetek
övezik, melyeket a város lakói sűrűn keresnek fel. Közelében van
Frederiksberg királyi kastély. Éjszak felé HülerÖd városka fekszik,
mellette Frideriksborg-Ladegaard királyi ménessel. Innen É K r e a
Sund legkeskenyebb pontján Hélsingör város fekszik, közelében
Kronborg erősséggel. Helsingőr s a vele szemben, Svédországban
fekvő Heisingborg a Keleti tenger kulcsául tekinthető; 1857-ig itt
szedték az arra járó hajóktól a vámot.
Az Issefjord partján Frederiksvärk mint jelentékeny iparos
Tároska említendő ; Holbäk a róla nevezett kerület széke ; Boeskilde,
a hasonnevű fjord déli végén, 6000 lakossal ; itt van Dánia legszebb
gothikus egyháza, mely a királyi család temetkezési helyéül szolgál ;
a középkorban a királyi család székhelye volt, ma csöndes városka.
Közelében van Leire falu, mely a X . századig a királyok székhelye
volt. A sziget belsejét több vasúti vonal szeli, ezek mellett Ring
sted, SorÖ (nevezetes tanintézettel), Slagelse, Halse községek feküsznek. A keleti parton Kjöge vasúti csomópont, a déli parton PrästÖ
a róla nevezett kerület székhelye, Vordingborg a hasonnevű tenger
szoros mellett, mely Falster szigettől választja el, és Skjelskör
•vímlítendő.
Falster és Laaland szigeten nevezetesebb városok nincsenek ;
Nykjöbing, Maribo, Nakskov és Rödby jelentéktelen községek.

Fünen szigetének főhelye, Odense a királyságnak nagyságra
nézve harmadik városa (21,000 lakossal); csinos város, püspöki
székhely, szép székesegyházzal, gymnasiummal s könyvtárakkalInnen sugárirányban indulnak ki a vasutak a sziget minden ré
szébe ; e vasutak mindegyike a sziget partjain ér véget s ott min
denütt élénkebb városkák keletkeztek ; ilyenek Nyborg, Svendborg
Faaborg, Assens, Middelfart és Bogensee. E városkáknak egymás
közt nincs közlekedésük, minden vasúti vonal Odensebe vezet, mely
központi fekvésénél fogva vasúti csomóponttá lett.

r

Jütland félszigeten több város van; legnépesebb keleti partja,
a hol Aarhus város fekszik, Kopenhága után a legnépesebb város.
25,000 lakosa főleg iparból él. A város gyors fejlődésnek indult.
Tőle éjszakra Randers, a Guden Aa torkolatánál, élénk kereske
delmi város 13,000 lakossal. Aalborg a Limfjord mellett (14,000
lakossal) nagy heringhalászatáról ismeretes ; ez is püspöki székhely^
miként Aarhus. Viborg (8000 lak.) a félsziget belsejében, igen régi
város, püspöki székhely. Aarhustól délre Skanderborg ősrégi kastélylyal. Horsens (13,000 lak.) régi város, élénk hajózással. Veiley
Fredericia és Kolding tengerparti városok, Fredericia tetemes
erősség, a X V I I . században mindennemű tönkrement kereskedők
rejteke volt. Lakóinak száma 8000.
A jüt félsziget nyugati partján kevés nevezetesebb város van..
Esbjerg mesterséges kikötőjéről nevezetes. Bibe (Bipen) a német
határon, hajdan hires s népes város volt. Var de, Skjern, Ringkjöbing (a hasonnevű fjord mellett), Holstebro, Lemvig, Thisted (4000lak.), Hjörring a nyugati part közelében fekvő kis városok. Skagen
a félsziget legéjszakibb csúcsán, kis város, lakói halászatból és hajó
zásból élnek.
r

Dániától távol keletre fekszik Bornholm sziget ; területe 5 8 4
• km., lakóinak száma 35,000. Fővárosa Bönne, megerősített
kikötővel, 6000 lakossal.
A Far-Oer szigetcsoport (azaz juhszigetek) Nagy-Britanniá
tól éjszakra, az ESz. 62° s a Gr. Ny. H. 7. foka alatt terül el. A
csoport 17 sziklás szigetből áll, melyeknek területe összesen 1328
•km. E szigetek (délről éjszak felé) a következők : Syderö, Lille
(Kis) Dimon, Store (Nagy) Dimon, Skuvö, Sandö, Hestö, Koltery
VaagÖ, Mögenäs, Strömö, Nolsö, Osterő, KalsŐ, Kuno, Boro, SvinŐy
ViderÖ és Fuglö. Közülök legnagyobbak Strömő, Osterő, Syderő,
Vaagó és Sandő. Igen hegyes, sziklás szigetek, melyek legmagasabb
csúcsa a 851 m. magas Slattaretindur Osterő szigetén. A szigeteken
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11,000 ember lakik, kik juhtenyésztésből, halászatból, vadászatból
élnek. A gabna alig terem meg, csak kevés árpa, továbbá burgonya.
Fontos kereskedelmi czikk a dunna-lúd tollai.
A szigetcsoport főhelye Thorshavn Strömő szigeten, 900
lakossal ; itt székel a kerületi hatóság s van iskola, könyvtár és kórTiáz. Westmanshavn, kikötővel, ugyanazon szigeten. Osterő szigeten
Kongshavn és Funding községek említendők.
IV.
Izland szigete.

Izland szigete az É . Sz. 63°40' és 66°23' és a Gr. sz. Ny. H.
14 és 24° közt fekszik ; távolsága az anyaországtól, Dániától nem
kevesebb mint 1500 km. Nagy-Britannia után Európa legnagyobb
szigete, térfogata 104,785 • k m . , lakóinak száma 72,445 ; egy
• k m r e e szerint 0.7 lakos esik. A sziget partvonala igen szabály
talan. Kisebb-nagyobb öklöktől s fjordoktól szaggatott, a melyek
\különösen az éjszaki és nyugati parton mélyen nyúlnak be a sziget
testébe.
A sziget megérdemli a »Snjoland« és »Island,« azaz havas
föld és jegesföld nevét, de lávák földjének is mondhatnók, mert
egész kiterjedésében lávák és vulkáni anyagok tömegéből áll ; arány
lag új alkotás, csak a harmadik korszakban emelkedett ki a tenger
ből s ezután is hol emelkedett, hol sülyedett, s nagy részében a vulrkáni anyagokat a tenger tufarétegekké alakította át. Számos hegye
még most is működő vulkán, számosak az iszapvulkánok, solfatarák
és hőforrások is. A működő vulkánok főtengelye egy szakadási
vonal, mely keleten a Vatna-Jökull fensíkon kezdődik s onnan
NyDNy-ra Reyhjanes csúcsa felé s még ezentúl a tenger fenekén is
húzódik. E szakadásban több kitörési tölcsér nyílik, köztük legismeretesebb &HeJcla (azaz Köpenyhegy), mely a nevét onnan kapta,
hogy tetejét gyakran gőzköpeny fedi. Ez 1550 m. magas kúp hegy,
1104-től 1875-ig vagy húszszor tört ki, többnyire roppant hamu
tömegeket lövel ki, melyek a környező lapályokat vastag rétegekkel
borítják be, minden növényzetet elfojtva. 1766-ban akkora kitörése
vala, hogy köröskörül 240 km. távolságra a nappalt éjszakává vál
toztatta. 1845-ben a Heklából kilövelt hamu egy 330 km. távolság
ban D-re levő hajót hintett be, a Farői és Orkádi szigetekre is hul
lott. Más vulkánhegy a Heklától DK.re emelkedő Katla vagy Kötlitgja. Egyik legnagyobb kitörés 1783-ban volt; akkor a Vatna fön-

sík keleti meredélyei, a Skeptár-Jökull aljában támadt egy K-ről
Ny-ra vonuló nagy hasadék, melyből tömérdek sok láva és más
anyagok löveltettek ki ; a sziget legszebb legelőit eltemette a hamu,
ennek következtében nagy inség és járvány támadt, két év alatt
9336 ember, 28,000 ló, 11,500 marha s 190,000 juh veszett oda. A
Vatna-Jökull havas fensíkján s különösen éjszaki oldalán is van
nak működő tűzhányók, melyeknek kitörései a hó- és jégtömegeket
Tiirtelen elolvasztják s így nagy áradásokat okoznak. Ily kitörések
különösen 1861-ben és 1875-ben voltak.
A lávafolyamok s á trachitféle képződmények néhol nagyon
ábrándos, oszlopos elválásokat, óriási kőfalakat alkotnak. Sokféle
ritka ásványokat is foglalnak magokban, egyik legnevezetesebb
ásvány az izlandi pát, mely különösen a délnyugati félszigeten
Krisuvik környékén fordul elő. — Sok helyen kénlerakodásokat
találnak.
A havas és jeges sziget különösen hőforrásokban bővelkedik,
sok ezer a tavakban, patakokban, lápokban és a tengerben bugyog
észrevétlenül. Leghíresebbek az úgynevezett gájzirok (geysir), azaz
időszakos szökő hőforrások. A Nagy gájzir a sziget délnyugati
részében, a Hvitä folyó hápa-hupás lapályán vaii, bizonytalan idő
közökben szökik vízsugara 30 m. magasságra, azelőtt úgy látszik
jóval magasabbra szökött. Közelében van a Strokkr, melynek gőze
folytonosan felszáll, de vízsugara csak akkor szökik fel, ha kürtőjét
mohhal bedugják. A z úgynevezett Kis gájzir az 1789-diki földren
gés alkalmával egészen eltűnt.
Reykjaviktól K-re körülbelől feleúton a gájzirokhoz a Thingvalla nevű lapály terűi, melyet jobbról és balról meredek szikla
falak szegélyeznek, hol oszlopzatokat, hol ívalakú bolthajtásokat
mutatva. A lapályon valamikor lávafolyam ömlött végig, marad
ványai még sok helyen láthatók, a sziklamagaslatok között hasa
dékszerű mélyedések vannak, D. felé egy tó tükre csillan fel, mely
Izland legnagyobb tava. Egy helyen három hasadék úgy találko
zik, hogy egy nagy gyepes sziklahátat egészen elszigetel. Ez volt
az a hegylapos, melyen az izlandi nép országgyűléseit tartotta.
Egy más szikladomb, a Lögberg (= törvény hegye), a törvényszék
helyéül szolgál. A Thingvalla ( = az országgyűlés völgye) tehát
Izland Rákosmezeje volt. Most a festői lapály csak sovány legelő.
Nagy tavai és nagy folyóvizei nincsenek a szigetnek, de mi
kor a jég- és hótömegek olvadnak, mindenfelől kisebb-nagyobb
jjatakok és folyók csörgedeznek, sőt gyakran nagyon megáradnak,

kivált a sziget déli oldalán s akkor nagyon veszedelmesek. A z apró
tavak és locsogok száma felette nagy, soknak nincsen látható lefo
lyása, vize még sem sós. A sziget széleit sok öböl, fjord, csipkézi,
de mélyen benyúló öblök csak az éjszaki és nyugati oldalán v a n 
nak. Számos kisebb öblöt a folyók hordalékai betemettek, némely
öblök a sziget lassú emelkedése következtében lettek száraz v ö l 
gyekké.
A hőmérséklet Izlandon- általán véve magasabb, mint, Nor
végia kivételével, bármely más vidéken, mely ugyanazon szélességalatt fekszik, mert nagy részét a déli áramlatoktól melegített ten
ger mossa, melynek közepes mérséklete 5.12 fok. Ez aránylag meleg
áramlás a sziget nyugati oldalán ömlik E. felé, ámde keleti oldalát a~
sarkvidéki hideg áramlás érinti és a Spitzbergák felől jéghegyeket és^
nagy jégmezőket szállít Izland partjai felé. Azért a nyugati, sőt az
éjszaki partvidékek aránylag melegebbek, mint a keletiek. A meleg
és hideg áramlások ingadozásai okozzák a hőmérsékletnek rendkivűl nagy változásait, melyeket Izlandon tapasztalnak; az évi
átlagos mérséklet a nyugati partvidéken 6 foknyi különbséget is
mutat. Legkellemetlenebb a tavasz a nagy mérsékleti változások
miatt, a márczius közepes mérsékletében 15 foknyi különbséget is
tapasztalnak. A hózivatarok még május második felében is gyako
riak, a nyári hónapokban sem ritka a havazás.
Mindazonáltal a lapályosabb vidékeken zöldelő kaszálók és
legelők vannak, de erdő nincsen, csak némely védett helyen vannak
fűzfák, nyírfák és sorbusok. De ezek a fák csak 5—6 métert ér
nek el. Úgy látszik, hogy hajdan a sziget délnyugati vidékein
valóságos erdők is voltak. — A tenger gyakran uszadékfát vet
ki, mely a Misszuri és Missziszippi mellékeiről kerül Izlandba.
Általában a szigetnek mind növény-, mind állatvilága szegényes, a
sziklákat tömérdek sok madár népesíti, köztük finom pelyhei miatt
legbecsesebb a dunnalúd. A tengeröblökben sok hal van, de nem
csak az izlandiak, hanem a dánok, svédek és norvégek s az angolok
és francziák is járnak oda halászni. Terményei közül az izlandi»
zuzmó (Cetraria islandica) fontos kiviteli czikk.
A lakosok a házi állatok közül a juhot, kecskét, lovat, szarvas
marhát honosították meg ; a sertés kiveszett, a kecske is ritka, a lókülön apró, nagyon türelmes és okos válfajjá lett, egyik kiviteli
czikk ; legszámosabbak a juhok.
^
Hihető, hogy Izland legelső lakosai Írországból kerültek oda
s a keleti parton szálltak meg ; 825-ben skót keltek kötének ki part-

jain, de a mostani lakosok leginkább a 874 óta beköltözött nor
végek ivadékai. Széphajú Harald a független törzsfőnökök hatalmát
akarta megtörni s egyszersmind a keresztény vallást behozni. Ekkor
sokan oda hagyák hazájokat s Izlandba menekülének, hol függet
len köztársaságot alapítanak, mely hamar felvirágzott. A nemzet
gyűlés (althing) ugyan 1000-ben, tehát Sz.-István megkoronáztatása évében, a keresztény vallást fogadá el, de az ősi hit, az ősi
hagyományok és szokások még azután is sokáig fentartották magu
kat. A regéket és hagyományokat költők, lantosok és történetírók
Őrizték meg s nekik köszönhetjük az Edda nevű könyvet, mely a
nemzeti hagyományok becses gyűjteménye, a skandinávok epopoeája.
Az izlandi köztársaság 1262-ben elveszte függetlenségét, midőnn
norvég királynak meghódola ; utóbb Dánia uralkodása alá került.
Azután mindenféle csapás érte a szigetet, vulkáni kitörések, éhín
ség s mindenféle járványok pusztították, sőt még tengeri rablók is
több ízben megleptek egyes vidékeket. Mindezeknek következtében
a lakosság száma nagyon megíbgyott, a X I I I . században talán
több mint 100,000 lélekre rúgott, 1786-ban már csak 38,142
egyént számláltak. A dánok is zsarolták a sziget lakosait, a keres
kedést minden idegen országgal megtiltották. — Csak 1854-ben
törölték el az egyedárúságot és szabadíták fel a kereskedést, s
1874-ben a sziget új alkotmányt is kapott, mely szerint kapcsolata
Dániával csak az uralkodó személye által van kifejezve, különben
belső ügyeire nézve ' egészen önálló. A királyt a szigeten egy kor
mányzó képviseli, Kopenhágában külön izlandi miniszter van. A
törvényhozó hatalmat az althing gyakorolja, mely két kamarából áll,
a felső kamarának 12 tagja van, 6-ot a király nevez ki, 6-ot az alsó
kamara választ saját kebeléből. Az alsó kamara tagjainak száma
80, ezeket a nép választja.
Az izlandiak magastermetű, szőke emberek, kissé idomtalanok. Egyszerű, komoly, őszinte, vendégszerető, noha gyanakodó
emberek. — Különösen kifejlett értelmiségek s a tudományok
iránti nagy hajlandóságuk által tűnnek ki. Gyakran a falusi
és tanyai lakosok is az irodalommal és tudományokkal foglalkoz
nak, kivált a történelmi tudományokat mivelik. Már több mint
száz éve, hogy Izlandban tudóstársaság van s hirlapok jelennek
meg, a nyomtatás már 1531-ben terjedt el a szigeten. Alig van
ott ember, a ki olvasni-irni ne tudna, úgy hogy a lelkészek meg
sem esketik, ha e mesterségben járatlanok. Sok izlandi ifjú Dániá
ban látogatja a főiskolákat s azután gyakran ott maradnak, ThorHUXFALVY : E G Y E T .
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waldsen édes atyja is Izlandból szakadt Dániába. Ujabb időben
számos izlandi ember Ej szak-Amerikába vándorolt ki.
A lakosok leginkább falvakban, elszórt tanyákon élnek, tulajdonképeni város nincsen a szigeten. A mostani fővárosban Beykjavikban is csak vagy 1500 ember él; székhelye a főtörvényszéknek,
az evang. püspöknek és egy apátságnak. Van jó iskolája, könyvtára,
könyvnyomdája, tudós társasága. — Lambhuus, csillagvizsgálóval.
Említhető még Skalholt, régi község, a hol már 1530-ban könyv
nyomda volt, Stokknes és Asar.

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

Skandinávia vagy Norvég- és Svédország.
ROSENBERG: Geogr.statistiskhandlexikonöfverSverige, 1 8 8 1 ;

VS. JONAS : Schweden und seine Entwickelung während der letzten
•Jahrzehnts 1875; Notices sur la Suède, 1 8 7 5 ; BROCH: Le royaume
-de Norvège et le peuple norvégien, Christiania 1878 ; PASSARGE :
• Sommerfahrten in Norwegen, Leipzig 1884 ; Du CHAILLU : Im
Reiche der Mitternachtssonne, Leipzig 1882 ; Annuaire statistique de la Norvège ; Norges Officielle Statistik (hivatalos kiadás).
'C. E. LJUNGBERG: La Suède, Paris 1867; D R . E. SIDENBLADH: Ro-

yaume de Suède, Stockholm 1 8 7 3 .
I.
^Skandinávia fekvése, külső és belső szabása, hegységei, folyóvizei, tavai és
csatornái.

Skandinávia Európának legnagyobb félszigete, a Jeges-tenger
:s az Atlanti óczeán meg ennek éjszaki tagjai között terjed el az
É. Sz. 55°30' és 71°12' s a Ferrótól számított K . H . 22°45' és48°45'
között fekszik. Oroszországon kivűl egy európai ország sem terjed
annyi szélességi fokon keresztül, mert hossza E-ról D-re 1850 km.
Egy aránylag nem igen széles földszoroson, melynek szélessége a
Bottni öböl éjszaki vége s a Varangi fjord között mintegy 500 km.,
Finnországhoz és Kola félszigethez csatlakozik. Hosszúkás teste
korántsem oly karcsú mint az olasz félsziget, legkeskenyebb ré
sze a mélyen benyúló Trondhjemi fjord és Bottni öböl között
350 km., onnan D. felé mind jobban kiszélesedik s az E. Sz. 60.°
táján szélessége 750 km. Déli részét a STcager Rak és Kattegat
két félszigetre osztja, a nyugati Norvégiához tartozik s félkerek
.alakjával csak az E. Sz. 59. fokáig ér, legdélibb pontja a Lindesnaes hegyfok; a keleti Svédország déli nyúlványa, négyszegletű vége
..az E. Sz. B^j-z fokáig terjed. A nagy félsziget hosszanti tengelye
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ferdén metszi a délköröket, ÉKÉ-ról DNyD-re vonul, legkeletibb »
pontja éjszakon a Varanger öbölnél a K. ET. 48 45' legnyugatibb
pontja pedig Norvégiában a K. H. 22°45' alatt fekszik.
A z egész félsziget nagysága 800,000 • km., ebből 776,000
• km. Norvég- és Svédországra, a többi Oroszországra esik, mely
nek határa éjszakon a félszigetre is kiterjed, sőt egy nyulványnyal
az Atlanti óczeánhoz közeledik, úgy, hogy ettől csak 20 km. távol
ságra van. Nincsen ország, a melynek partvidéke annyira szét volna
hasogatva és darabolva mint Norvégiáé, azért a félsziget partfejlő
dése roppant nagy, a norvég partok egész hosszát a hajózhatótengerágak mentén vagy 20,000 km.-re becsülik, Strelbitzki fölve
tése szerint a norvég partvonalra 19,436, a svédre 7624 km. esik..
Ha a sok apró szigetet s be- és kihajlást mellőzzük, akkor is a ,
partvonal hossza mintegy 4500 km.
ô

)

Egészben véve a félsziget egy nagy lejtős fensík, mely K. felé 'lassú hajlással ereszkedik, Ny. felé pedig magas és meredek pár
kánynyal szakad meg az óczeánnál. A sziklarétegek fejei Ny. felé
esnek, mintha a nyugati lejtőség ott letört és nagyrészt a tengerbe
sülyedt volna, úgy, hogy csak töredékei maradtak meg, melyek mint
szirtek, össze-vissza hasadozott kisebb-nagyobb szigetek és félszi
getek maradtak meg, a köztük nyíló keskeny, ágas-bogas és mély
hasadékokat pedig a tenger ágai lepik el. A szigetek és a hasadék
szerű tengeröblök, az úgynevezett fjordok sziklás partfalai oly mere
dekek, hogy gyakran függőlegesek, sőt néha kihajlók, tengerfölötti;
magasságuk gyakran 300—400 m., sőt néhol több mint 600 ni,
Bergen várostól D-re a Hardanger-fjord szélén egy hegy 1600 m.
magas, pedig csak 4 km. távolságra esik a tengertől. A legójszakibb •
pont, az Éjszaki hegyfok, mely a szépen kicsipkézett falevélhez.
hasonlító Magerő sziget nyúlványa,, mint roppant, oszlopokká hasa
dozott sziklatömeg, több mint 300 méternyire tornyosul a Jeges
tenger csapkodó hullámai fölé.
Magerő szigetet egy keskeny szoros- választja el a nagy f é l 
szigettől, onnan kezdve D. felé a Stavanger fjordig a hegyes félszi
getek mint hosszú bojtok szegélyezik Norvégia partszélét, köztük:
nyílnak a messzire benyúló hasadékszerű öblök. A félszigetek és
fjordok előtt hasonló szerkezetű és alakú szigetrajok sorakoznak,
melyek általán véve alacsonyabbak, mint a félszigetek, azok előtt
megint alacsonyabb és mélyebb tengerből kiemelkedő szigetek ésszigetkék vannak, végre egyes sziklák és szirtek következnek. E «
szigettömkeleget a norvégek Skaeregaand-nok nevezik.

A legtöbb s a partoktól legmesszibbre sorakozó sziget éjszakon
Tromsö tartományban van ; ott Senden szigeten kivül a Tester-Aalen
és Lofoten csoportok terjednek el, az utóbbi csoport ív alakjában
sorakozva mind jobban eltávolodik a parttól s így a széles Testfjordot szegélyezi. A z említett szigetcsoportok, mintha egy szaka
dozott hegyláncznak töredékei volnának, mindannyian sziklásak
és hegyesek, magaslataik 1000 métert is elérnek, sőt HindÖ szige
ten, mely a Lofoten csoport legnagyobbika, egy hegy 1300 m.
Némely szigetnek hegygerincze oly keskeny élt képez, hogy rajta
járni sem lehetne. A szigetek verőfényes déli lejtőjén virágos gyep
mező zöldéi, éjszaki oldalán meztelen vagy csak mohhal s imittamott hangákkal fedett sziklák merednek föl. A szigeteket szirtek
és zátonyok veszik körül, melyeken a halak sereglenek össze, kivált
a tőkehal (kábelján) tartózkodik ott a szigetektől Ny. felé messzire
kiterjedő nagy ponkon, melyen a tenger mélysége csak 5 0 — 2 0 0 m.
De a sok keskeny tengerág nagyon veszedelmes a nagy ködök, a
gyakori viharok s a felette erős áramlások és örvénylések miatt.
Kivált a Mael-strom-ot vagy MösM-stromot rettegik a halászok, ez
áramlás a külső tenger felől MosJc'en és Moshenaes szigetek között
tódul be s a Test fjord dagályának hullámával találkozik. De
vannak ott más veszedelmes örvények is, azért a halászok leginkább
. a csendesebb Vest fjordot lepik el.
E fjordtól D. felé csak apróbb szigetek rojtozzák Norvégia
partjait, de rajtuk is élnek halászok, némelyek földmívelésre is alkal.masak. Többnyire nagyon regényes és ábrándos szabásúak; köztük
legnevezetesebb Thorghatten sziget, ez egy nagy, 240 m. magas,
sziklatömeg, mely a közepe táján egy 270 m. hosszú barlang által át
van lyukasztva ; a barlang iránya egyközű a norvég part csapá
s á v a l ; délnyugati száda 66, éjszakkeleti nyilasa 36 m. magasságban
van a tenger felett. Az utazók bemennek a barlangba, hogy rajta
keresztül mint óriási messzelátón szemlélhessék a tengert s a szirtek
és szigetek sokaságát.
A Trondhjemi fjordtól a part DNy-ra vonul a Stat hegyfokig,
az a második halászati vidék, ott is leginkább tőkehalat fognak.
Azután a part a Stavanger-fjordig majdnem egyenest D-re vonul,
az a harmadik halászati vidék, ott a heringhalászat foly, de sok
hommárt is fognak.
Az összes norvégiai szigetek kerek számmal 22,000 E j km.-t
foglalnak el, összesen 1160 szigeten laknak emberek, s a sziget
lakók száma vagy 240,000.

Sokkal kevesebb sziget van a svéd partokon, csak a Kattegat
partját, nevezetesen Göteborgtól E-ra vannak nagy számmal szirtek
és apró szigetkék, de ezek majdnem egészen meztelenek, noha nemi
hegyesek. A keleti parton Kalmártól E-ra, kivált az Öblök és folyók
torkolata előtt szintén sok apró siïgetke van, de ezek is laposak és
sekély tengerből nyúlnak ki. A két nagyobb sziget szintén a svéd
síkság szakadéka. Oland hosszan nyúlik el, egészen egyközű a svéd.
parttal, melytől csak a keskeny és sekély Kalmári szoros választjael. Gottand távolabb esik, nagyobb és magasabb mint Oland, mélyebb
tenger is veszi körül. Olandnak kiterjedése 1343, Gotlandé a partr.
szigetecskékkel együtt 3139 • km., de amaz aránylag jobban vam
népesítve mint emez, amazon több mint 45,000, emezen 56,000 em
ber lakik. Sziklás szigetraj van az ország fővárosa, Stockholm körül,,
azután a Bottni öböl elején az Alandi szigetcsoport hidat képez.
Finnország felé, odább E-ra a Bottni öblöt még a Quarhohnak
nevezett szigetkék hidalják át.
A félsziget hasadékszerű öblei, a fjordok szintén a nyugati,
partvidékeket jellemzik leginkább. Azok aránylag nagyon mélyek,
így a Sogne-fjordban 1244 m, mélységeket is találtak. Első tekintetre
a szirtek, szigetek, félszigetek és fjordok kibonthatatlan tömkelegnek
látszanak, mégis a hasadékokban két főirányt lehet megkülönböz
tetni, az egyik DNy-ról EK-re, a másik E-ról D-re vonul. Csaknem;
valamennyi fjordnak keskeny nyilasa van a tenger felé, a két oldalon
lévő partfalak, hegyek és dombok ki- és behajlásai annyira meg
felelnek egymásnak, hogy egészben a kanyargásokban is egyközűek..
Több fjord a torkolatánál szétágazik és meredek falazatú szikla
szigetet ölel ; más fjordok, különösen a Sogne-fjord és Hardangerfjord, melyek legösmeretesebbek, jobbra és balra több ágra sza
kadnak, s a legtöbb oldalág a főággal derékszöglet alatt egyesül sugyanily mellékágakat az oldalágak is mutatnak, úgy, hogy az egészfjord a maga oldal- és mellékágaival tölgyfához hasonlít. Ezek azágas-bogas öblök a szárazföldi völgyek hálózatának tengeralatti
folytatásai. Ekként az egész partvidék az egymást keresztező
völgyek és hasadékok által számtalan négyszögletű vagy többékevésbbé szabályos alakú kisebb-nagyobb darabokra van szeldelve..
A szárazföldi völgyeken lesiető folyóvizek gyakran néhány száz
méter magas függőleges sziklafalról szöknek alá a fjordba, úgy,hogy a zuhatag parabolája mögött csónakon lehet elmenni. Mikor
felhő takarja be a sziklafalat, az ember azt vélhetné, hogy a víz
tömeg az égről hull alá. Viharkor a szél felkapja a lezuhanó vizet.

s ködfátyol gyanánt ide-oda lengeti vagy visszahajtja a sziklapár
kányra, melyet azután ezüstös hab takar be. Néhol a magas szik
lákról rohanó víz majd egészen átlátszó párává oszlik fel a levegő
ben, majd ismét valami kiugró sziklán víztömeggé válik.
Több fjordnak a bejárásánál s azután beljebb is sziklagátak
vannak, melyek keresztül vonulnak rajtuk, s némelyekben a belső
sziklagát oly magas, hogy azok két külön medenczére oszlanak, a
felső medenczében a víz édes, az alsóban pedig sós. A fjordok kétség
kívül tektonikus völgyelósek, oly szakadékok és hasadékok, melyek
a partvidék emelkedésekor támadtak. Hogy eredeti alakjokat
nagyobbára megtartották s a tenger és folyóvizek hordalékai által
be nem temettettek, azt hihetőleg csak annak köszönhetik, hogy
jegesek töltötték ki, melyek még nem igen régen tűntek el.
A norvégiai fjordok tájképi tekintetben azért oly festőiek,
mivel bennök a tenger s az Alpok sziklameredélyei tőszomszédság
ban vannak ; a viharoktól védik a magas partok, vizök csendes, mikor
künn a tenger erősen háborog. A déli meleg tengeri áramlás mossa
Norvégia partjait, ezekre Nyugat-Indiából való uszadékfát is kivet.
Az éjszaki és keleti hideg szelek sem érik a partvidéket, azért
ennek éghajlata aránylag nagyon enyhe, egy kikötő sem fagy be
még az Éjszaki hegyfokon túlig sem. Onnan van, hogy még Trondhjem
környékén is dús gyümölcsösöket találunk.
Norvégia a fjordok s a fönsíkok és hegyek, Svédország ellen
ben a fokozatos lejtők és lapályok hazája ; a félsziget kanyargós
magassági gerincze és vízválasztója négyszer-ötször közelebb esik
az Atlanti óczeánhoz, mint a Keleti tengerhez és Bottni öbölhöz.
Norvégiának egy harmada, Svédországnak csak egy tizenkettede
magasabb 600 méternél.
A legéjszakibb vidéken, FinmarJcban, a hápa-hupás fönsík
átlagos magassága csak 300 m., rajta egyes hegyek domborodnak,
melyeknek magassága alig több mint 500 m. ; köztük legmagasabb
az, mely az orosz határ közelében a Tana völgye mellett emelkedik
(850 m.). Jóllehet az egész vidéknek magassága aránylag csekély,
mégis csipkés félszigetei felette meredek hegyfokokkal szakadnak
meg a tengernél. Az Éjszaki foktól DNy-ra a partvidék és szigetek
meredek, sziklás magaslatai oly közel sorakoznak egymáshoz, hogy
messziről tekintve folytonos hegyláncznak látszanak. E magasla
tokkal kezdődik a tulajdonképeni Kjölen. Seiland szigeten Európa
legéjszakibb jegesét találjuk; a szárazföldön a Talvilc jeges rendesen
az Alten-fjord partjáig ereszkedik alá ; ugyanazon magaslat déli

oldaláról egy más jeges a Jöhél-fjordban szakad meg; ez Skandi
náviában az egyetlen hely, a hol mostanában a tengerbe átnyúló
jeges vége leszakadva úszó jéghegyeket képez. E legéjszakibb jege
sektől D-re sokkal nagyobbak is vannak.
A felföld Skandináviában nagy területet foglal el, majdnem
kétszerte nagyobbat, mint az Alpok, de kiváló gerinczei, ormai és
csúcsai nincsenek s legmagasabb tetői felényivel alacsonyabbak,
mint az Alpok főcsúcsai. Az egymáshoz csatlakozó nagy fönsíkok
K. felé hosszú fokozatos lejtőkkel ereszkednek, s végre a Bottni
öböl mentén egyremásra 70 km. széles parti lapálylyal olvadnak össze,
ellenben a nyugati oldalon meredek, szaggatott sziklafalakkal dőlnek
a fjordok s az Atlanti óczeán széleire. A keleti oldal folyói még ki
nem alakították medröket, a fokozatos lejtőkön gyakran tavakká
szélesednek ki, a melyek többnyire DK-re vonulnak s egymással
sellők és vízesések által vannak összekötve. A legnagyobb tómedenczék a legalsó fokozaton vannak, 3 0 0 — 4 0 0 m. magasságban s
1 5 0 — 2 0 0 km. távolságban a tengertől. A vízválasztó fönsíkok
mindenütt az erdei tenyészet határán felül emelkednek, s többnyire
nagy hómezőkkel vannak fedve, melyekhez jókora jegesek csatla
koznak, de az igazi jegesek aránylag ritkábbak és kisebbek, mint
az Alpokban, mert a fönsíkok hajlása csekély, a hosszú völgyelések
ritkák, azért a hótömegek csak félig válnak jéggé. A hol a hó nyáron
elolvad, ott sovány havasi legelők, lápok és mocsárok, hangák és
zuzmók foglalják el a fönsíkokat ; az izlandi zuzmó kénsárga foltjai
nagy területeket lepnek el. Ezeket a fönsíkokat egyszerűen csak
mezőknek (fjeid), fenyéreknek (heidi), térségeknek (vidden) s
éjszakon gerincznek (kjölen) nevezik. Az e magaslatokon emelkedő
tetők seholsem képeznek folytonos sort vagy lánczolatot, azokat az
egyes tetőket fejkötőnek (hanba), köpenyegnek (kaabe), horognak
(tind, zinne) nevezik. A fönsíkok völgyei mélyen vannak bevágódva
és keskenyek ; szédítő meredélyek szegélyezik, a folyók nagy esésekkel
rohannak beléjök. Az ellenkező tájak felé vonuló völgyeket nem kap
csolják össze alacsony hágók, azért a közlekedés a felföld két oldala
között felette bajos; csak nagy ügygyel-bajjal lehetett a mély völgyek
sziklás oldalain a fönsíkok hátaira utakat építeni, s a nagy havak
és hosszú tél gyakran hónapokon át teljesen megakasztja az át
járást. Az utak nagy kerülőket is kénytelenek tenni ; így pl. Bergen
és Krisztiania között az egyenes távolság csak 300 km., de a két
várost összekapcsoló út több mint kétszerte hosszabb.
A felföld átlagos magassága E-ról D-re menve növekedik. A z

egész felföldet két főszakaszra oszthatjuk, az éjszakit a Kjolen
nevezete alá foglaljuk, a délit fő tömegéről Dovre hegységnek
nevezzük.
A Kjolen legmagasabb hegye a Sulitjelma, mely a Saltenfjord keleti ágazatai fölött emelkedik. Az nem egyes hegycsúcs,
hanem 1500 m. magas és tömérdek hóval fedett sziklahát, melyből
a csúcsok csoportosan merednek föl. Ezek között a legmagasabb
1880 m. E hegytömeg déli tövében egy mély tó van, ennek déli
oldalán pedig az 1698 m. magas Saulo tornyosul, melynek tetejéről
nagyszerű kilátás esik ; K-re és DK-re hosszan elnyúló tavak csil
lannak föl a sziklás lejtők közül, Ny. és DNy. felé egy 1097 m.
magas fönsík domborodik, melynek hátát a Svartisen ( = fekete
jeges) borítja, ez 6 0 0 — 8 0 0 • km. területet foglal el s éjszaki
Skandinávia legnagyobb hó- és jégmezeje. A Vefsen völgyétől D-re
egy más fönsíkon való hómező 380 • km. foglal el; a hegyek a
Kjolen ezen déli részében még 1 4 0 0 — 1 5 0 0 m. magasak, de azután
mindinkább letörpűlnek. Minthogy onnan a fönsíkok főemelkedési
tengelye egyenest D-nek tart, azért Ny. felé hosszabb oldalágak
vannak, melyek alacsonyabbak, ritkán 400 m. érnek el s a tenger
partra szelídebb hajlással ereszkednek. Ezen alacsonyabb magasla
tok a Trondhjemi fjord ágazatait fogják közre, s rajtuk keresztül
megyén a kocsival járható legéjszakibb út, mely a hegységet szegve
Trondhjemből K-re Stor-sjÖn tavához s a keleti partján fekvő Oestersund-ha, visz. Legmagasabb pontja 650 m.
Ez útaktól D-re a fönsíkok nagyon kiszélesednek s ENy. felé
nyiló hajlatot képeznek, melynél fogva a hegység déli főtömege
4 — 5 hosszúsági fokkal nyugatibbra esik, mint a Trondhjemi fjord
keleti végét szegélyező magaslatok, s azért Svédországban csak cse
kély része terjed el. Azon fönsíkok átlagos magassága 1200 m.,
egyes emelkedései 1600 m. is elérnek. Rajtuk erednek Svédország
legnagyobb folyói, melyek eleintén egyközűen folynak, azután a fel
földet elhagyván szétsugároznak. Ide tartoznak a Dal-elf és Klarelf(a, svéd nyelven elf annyi mint folyó) ; a Dal-elf két ágból ered
ezek egyesülése után K-nek tart a Bottni öböl felé. Szomszédja a
Klar-elf norvég területen a Faemund tóban ered, délkeleti irányát
megtartva a Wener-toba ömlik. A Glommen szintén DK-re foly, de
Kongsvinger norvég határerősség mellett hirtelen Ny-ra kanyaro
dik. Az utóbbinak völgye mélyen van bevágódva s 550 km. hosszú,
a közlekedésre nézve nagyon jelentős; azt követi a legrövidebb út,
mely Krisztianiából Trondhjembe visz. A két várost összekötő

vasút is a Glommen völgyén halad fölfelé ; Krisztianiát elhagyvánelsőben éjszaki irányt követ s így a Mjösen tó keleti partját éri el
azután a fönsík szélén tovább haladva a Glommen völgyébe fordul
be, ezen fölfelé Böraas bányavárosig megyén, azután 669 m. magas
hágón át a Gula völgyébe jut, mely ENy-ra és É-ra Trondhjem felé
kanyarodik.
r

E vasút vonalától Ny. felé Skandinávia felföldjének legtömegesebb és legmagasabb fönsíkjai terjednek el s déli nyúlványaikkal
együtt Norvégiának délnyugati félszigetét majdnem egészen foglal
ják el. Ott a félsziget legnagyobb hó- és jégmezőit is találjuk.
Éjszaki része a Dovre-fjeld, ennek közepes magassága 1500 m.
keleti sarkán a Snehaetta emelkedik, melynek magassága 2306 m.,
tehát 1000 méterrel nagyobb, mint az odább K-re levő földtérségeké,
melyeken az említett útak haladnak keresztül. Azon a tájon az örök
hó alsó határa 1600 m., az erdő felső határa 1100 m. magasságban
van. A Dovre-fjeld délnyugati oldalán egy mély, de keskeny hasa
dék nyúlik el, ezt követi az út, mely Krisztianiát a Moide-fjord
keleti végén levő Romsdal-ldl kapcsolja össze. A hágó 623 m. ma
gas, rajta egy szigetkékkel megrakott tó van, neve LesjesJcogen-vand,
kiterjedése hol kisebb hol nagyobb, a mint több vagy kevesebb hó
olvad vagy eső esik. Egyik végéből a Rauma foly ki, mely ÉNy-ra
a Molde-fjordba ömlik, másik végéből a Logen ered, mely a Mjö
sen tóba s azután a Krisztianiai fjordba ömlik. E völgyeléstől
DNy-ra a fönsíkok és magaslatok oly nagyok és folytonosak, hogy a
közlekedést a főváros és nyugati partvidék között majdnem teljesen
megakadályozzák, s 330 km. hosszú darabon csak egyetlenegy út
vezet a hegytömegeken keresztül. Ezek közül legnagyobb és legma
gasabb az, mely a Sogne-fjord által D. felől határolt félszigetet
foglalja el, ez a Jostedals-Brae (brae = hómező, jeges), mely Nor
végiának legnagyobb hó- és jégmezeje 900 • km. foglalja el, átla
gos magassága 1600 m., külső körrajza a Montblanc csoportra
emlékeztet. K. felől hozzája más szaggatottabb hegytömegek csat
lakoznak, nevezetesen a Jötünfjéld, melyhez az Ymes-fjeld tarto
zik, ebből emelkedik a félsziget legmagasabb pontja, a Galdhöpig,
mely 2604 m. Onnan a jegesek a Sogne-fjord végnyulványai felé
vonulnak, a hol alsó végok 350 m. magasságban szakad meg szán
tóföldek és gyümölcsösök mellett. Az említett fjord messzire
benyúlván, megkeskenyíti a felföldet s ott meg egy út visz át Krisztianiába, legmagasabb kaptatója 1140 m., az első lakott hely a
keleti oldalon Aurdal. Ez átjárótól D-re a Hardanger-fjeiden még
r

nagy hómezők vannak, s a hasonnevű fjordot meg 2000 m. magas
hegyek könyöklik körűi ; e fjordtól D-re és K-re alacsonyabb, de
még mindig lakatlan és rideg föltérségek vannak, egyes magaslatok
még Stavanger szélességében is 1300 m. magasak, azután a felföld
hirtelen letörpűl s a délkeleti szélének hasadékaiban levő tavak ma
gassága márcsak 2 0 0 — 3 0 0 m.
Norvégia hegységei a tengerről tekintve sajátságos látványt
nyújtanak sötét ormaikkal és csillogó hőmezőikkel, de korántsem
oly változatosak, mint az Alpok.
A felföld keleti oldalát Svédországban az egymással egykö
zűen DK-re vonuló völgyek barázdálják, ekként az egész fokozato
san aláereszkedő lejtőség sok hosszúkás és keskeny darabra van
szeldelve. D. felé a lejtők magassága csökken s azután a félszigeten
egy nagy mélyedés vonul keresztül, melyet néhány nagy tó meden
cze foglal el. E mélyedés talán tengerág volt, mely a Skager-Bak-ot
a Keleti tengerrel kapcsolta össze. Attól D-re alacsony hegy- és
dombvidék terjed el, melynek" magassága 200 m., a Vetter-tó déli
végén Jönköping közelében emelkedő Taherg egyik legmagasabb
emelkedése (336 m.), vasérczeiről híres. Déli Svédország azon hegy
vidéke lassú hajlással ereszkedik a tenger felé, úgy hogy mindkét
oldalán még vagy 20 km. széles parti lapály marad. Egy alacsony
dombsor D-re vonul s azon hegyháttal olvad össze, mely a félsziget
legdélibb nyúlványán Skanián ENy-ról DK-re vonul végig. Ettől
D-re nagyon termékeny és jól mívelt lapály következik. Általában
Svédország déli részének parti lapályai termékenyek, de a Bottni
öböl mellékén már nagyon zordak és mocsárosak.
A fjordok és tavak bizonyítják, hogy hajdan Skandinávia
jegesei sokkal nagyobbak voltak, mint mostanában. A jeges kor
szakban az egész félsziget olyan lehetett, mint jelenben Grönland..
Mindenütt találhatjuk a régi jegesek nyomait, a morenákat, siká
rolt és csiszolt sziklákat, a karczolások sávolyait, különösen pedig
a jegesi iszapot és jövevényköveket. Svédország egész lejtősége a
jegesek hordalékaival van telve. De a "felföld jegesei nemcsak
a félsziget egész területén szórták szét a pala és gránit sziklák koptatékait és tördelékeit, hanem e jövevényköveket Finnországba,
éjszaki Oroszország, éjszaki Németország, Dánia és Hollandia tér
ségeire is átszállították.
A szögletes jövevénykövek halmazain, a jegesek egykori
morenáin kivűl Svédországban sok helyen nagyon hosszú kavics- és
homoksánczok is előfordulnak, melyeket »as«-nak (többesben »asar«)<

neveznek. Ily hosszú sáncz a keleti partvidéken Stockholmtól D-re
kezdődik s onnan 100 km. hosszúságban Upsalán túlig terjed. Másutt
még hosszabb sánczok vannak. Ezeket részben a tenger, részben a
folyók halmozták fel.
Nagyon sok jelből következtetnünk kell, hogy Skandinávia a
jeges korszak óta elsőben lassan sülyedett, azután megint emelke
dett, legnagyobb része most is emelkedik ; aránylag új tengeri lera
kódásokat a mostani szárazföldön 1 5 0 — 2 0 0 , sőt itt-ott 300 m.
magasságban is találni. A Bottniai partvidéken lakó svéd földmí
vesek és halászok régóta vették vala észre, hogy az ottani part ter-,
jeszkedik s a tenger visszahúzódik. Bégi kikötők egészen szárazon
maradtak, a part szélén épített házak most távol estek a tengertől,
Lulea város, melyet Gusztáv Adolf alapított vala másfél század
alatt több km. távolságra költözött a part szólétől s újra a parthoz
kellett azt építeni. Celsius 1730-ban a megfigyelt jelekből azt következteté, hogy a Balti tenger lassankint apad s visszahúzódik. Ez
állításaért a stockholmi theologusok eretnekséggel vádolták, sőt a
svéd országggyűlésnek papi és városi képviselői is kárhoztatták
Celsius véleményét. Mindazonáltal Celsius és Linné 1731-ben Gefle
város közelében Löfgrand szigetkén egy sziklán megjelölék a ten
ger színtáját, s 13 esztendő múlva a tenger már 18 centiméterrel
alacsonyabban állott. Hell Mátyás 1749-ben szintén azt állítá,hogy
a tenger az Éjszaki fok táján Maső szigetnél lassankint apad. Bi
zonyos, hogy a tengerek színtája némileg változik s hogy annak
magassága korántsem egyenlő mindenütt. De ezek a változások
aránylag csekélyek, s most már általános az a meggyőződés, hogy a
szárazföld van lassú ingadozásoknak alávetve s hogy különösen
mind Norvégia, mind Svédország partvidékei lassan emelkednek. A
svéd partvidéken az emelkedés éjszakon nagyobb mint délen, a
Bottni öböl éjszaki végén száz évben l.eo m., az Alandi szigetcso
port irányában csak 1 m., Kalmar vidékén semmi emelkedést sem
vesznek észre, s az ország déli csúcsa lassan sülyedez, Trelleborg,
Ystad és Malmö vidékén" a sülyedés Linné megfigyelései óta 1.5 m.
tesz. A norvég partvidéken az emelkedés lassúbb és szabálytala
nabb, a régi parti távolyok különböző magasságban láthatók.
A skandináv félsziget jellemzetes vonásai közé a folyómedrek
szabálytalansága s a tavak sokasága tartozik, azt részben a talaj
egyenlőtlen ingadozásának tulajdoníthatjuk. A nyugati lejtőség
Norvégiában sokkal meredekebb és rövidebb, hogysem ott számos
tó keletkezhetett volna, de a svéd oldalon s Norvégiában a Skager-

Rak és Kattegat felé lejtősödő vidékeken nagyon sok tavat talá
lunk, többet mint bárhol, Finnországot kivéve. Az összes tavak
kiterjedését Svédországban 42,570, Norvégiában 15,230 • kméterre teszik; legszámosabbak a tavak Stockholm és Norrköping
között. A legnagyobb tavak azt a mélyedést foglalják el, mely haj
dan az Éjszaki és Keleti tengert kapcsolta össze ; felszínök ugyan
most magasabb, de fenekök többnyire még alacsonyabb, mint a ten
ger. Köztük legnagyobb a Wenern-tó, mely 6238 • km. foglal el,,
felszínének magassága 44, legnagyobb mélysége 90 m. A Wettern-tó
tengerfeletti magassága 88.2 m., de legnagyobb mélysége 126 m. A»
Hjélmaren-tó sokkal kisebb, felszíne csak 23.5 méterrel magasabb,,
mint a tenger, de legnagyobb mélysége csak 18. m. A Maélaren-tó.
1686 • km. foglal el, még nincsen elválasztva a tengertől, keleti
nyúlványa még tengeröblöt képez, az egész tó fjordhoz hasonlít és
szorosainál, meg felette sok szigeteinél és szirtéinél fogva több medenczére szakad, melyeknek felszíne különböző magasságban van*
Svédországban 35 tó van, melyek egyenkint több mint 100 • km.foglalnak el. Norvégiának legnagyobb tava a Mjösen-tó, melynek:
kiterjedése 364 • km.; tengerfeletti magassága 121 m., de legna-r
gyobb mélysége 4 5 1 m.
A folyók legnagyobb részét a tavak táplálják s magok is
jobbadán tavak sorozatából állanak, medrök hol sziklafalak közé
szorul, hol ismét tómedenczévé szélesedik ki. Valamennyien vízkörnyékökhöz képest nagyon bővizűek, mivel a csapadék kivált a nyu
gati lejtőn s a források vidékén igen bő, továbbá mivel a sziklás
talaj gránitból és palákból állván át nem ereszti a vizet s végre
mivel a levegő nyirkossága miatt az elpárolgás csekély. Mindazon
által a folyók nem nagyok, a nyugati oldalon alig hogy a hó- és
jégmezőket elhagyják, máris valamely fjordba szakadnak, a keleti
oldalon pedig többnyire egymással egyközűen külön-külön med
rekben a Balti tenger felé sietnek a nélkül, hogy nagyobb folyórendszerré egyesülnének. Legnagyobb folyók Norvégiában a Glom
men, mely a Krisztianiai fjordba szakad, Svédországban pedig a
Göta-élf és Dal-elf. Az előbbi a Wenern-tó kifolyása, melybe a
Faemund tóban eredő Klara-elf és néhány más folyó ömlik. Medre
regényes, sziklás és erdős völgybe van vájva, több sellő és zuhatag
van benne, leghíresebb a Trollhaetta zuhatag, mely 7 / km. távol
ságra esik a Wenern-tótól, a folyó egymásután következő öt foko
zatban 33 m. esik. A nagy hajózási. Grőta-csatorna megkerüli e víz
esést s így visz a Wenern-tóba ; ennek keleti oldalán zsilipes csa—
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-lorna a Wenern- és Wettern-tavak közötti küszöbön levő Wiken
tóba visz, melynek tenger feletti magassága 91 m., onnan a csatorna
"tovább megyén a Wettern-tóba, melybe Karlsborgnál torkol s a
$ulsó oldalon a csatorna a "Wettern-tóbór* tovább visz s K-nek
tartva Sőderköpingnél a Balti tengert éri. A Göta-csatorna Svéd
ország legnagyobb csatornája, vele egy mellékcsatorna által a
Maelar-tó, tehát az ország fővárosa is össze van kötve. De Göte
borg, mely a csatorna fejénél fekszik és Svédország fő kereskedő
városa a Kattegat mentében, most az ország fővárosával vasút által
ds van összekapcsolva. A Dal-elf két forráspataka azt a nevezetes
vidéket szeldeli át, melyet Dalarne-nak neveznek s mely a vitéz dal.Jcarl-ok hazája, a keleti folyóág a Siljan tavon foly keresztül, e tó
mellékére menekült Wasa Gusztáv az üldöző dánok elől (1523).
Falun bányavárosnál a két ág egyesül egymással, azután a folyó
nagy ívet ÉK-re kanyarítva Elfkarleby-nél a tengerbe szakad, tor
kolata előtt még szép vízesést képez. Odább É-ra következnek : a
Ljusne,
Ljungan, Indals, Angerman, Umea, Fitea, Kalix és
Tornea ; ez utóbbi a leghosszabb, határfolyó, folyása közepe-táján
szétágazva szomszédjával, a Kalix-szal közlekedik. Mindezek a
folyók a sellők és kisebb-nagyobb vízesések miatt csak kis darabon
hajózhatók, csak az Angermanán járhatnak fel a hajók körűlbelől
100 km. távolságra a torkolattól felfelé. Norvégiában úgyszólván
minden folyó nagy vízeséssel (norvégül »fos«) rohan a tenger felé.
Trondhjem közelében a Vorings-fos-iiak 144 m. magassága van,
még sokkal magasabb déli Norvégiában a Rjukan-fos, ez t. i. 245
m. magas. A Glommen zuhataga, a Sarps-fos, csak 21 m. magas, de
víztömege sokkal nagyobb.
II.
Skandinávia éghajlata, növény- és állatélete, ásványkincsei.

Skandinávia nagy része a sarkkörtől É-ra esik, s az AvasaTcsa
i hegyet, mely a sarkkörtől D-re a Tornea bal oldalán emelkedik
{700'), nyár derekán sokan látogatják, hogy tetejéről láthassák a
Napot, a mint június 16-dikától 30-dikáig a láthatár fölött teljes
kört ír le, mely éjszakon lehajlik; míg a hegytetőn a Nap folyton
- süt, addig lent D. felé estvénként az éjszaka sötétsége borítja be a
• tájt ; a hótakarta hegyek élénk színekben ragyognak,- mert rajtuk
az esti alkony és reggeli hajnal bíbora összeolvad. A téli hosszú
•éjszakák s a nyári hosszú napszakák, valamint a havas és jeges
>hegyek, a tavak ós lápok sokasága, a fjordok csendes víztükrei s a

.háborgó tenger : mindezek- együttvéve sajátságos jelleget adnak a
skandináviai félszigetnek. Nagyon sajátságosak az éghajlati viszo
nyai is.
Már említettük, hogy Norvégia partjait a tengernek déli me
leg áramlásai érintik, úgy hogy a tenger vize a téli hónapokban
mindig 6 — 1 0 fokkal melegebb, mint a levegő. A fjordokban a víz
egészen a fenekökig melegebb, mert a torkolataiknál levő küszöbök
miatt a tenger mély rétegeinek hidegebb vize be nem nyomulhat
azokba. A meleg tengeri áramlásokhoz hozzájárulnak a légáram
lások is, Norvégia partjain t. i. a délnyugati és déli szelek ural
kodnak. Mindezeknél fogva egész Norvégiában a hőmérséklet
magasabb, mint a földrajzi szélességnek megfelelne, a tenger a
partok mentében s a fjordokban sohasem fagy be.
Ugyanazon szélesség alatt roppant nagy különbség van Grön
land és Skandinávia között, amott a hó és jég uralkodik, egyetlen
egy fa sem zöldéi, emitt a ködök és esők uralkodnak, szálas erdők,
gyümölcsösök vannak, melyekben az almafa, körtefa, szilvafa, cse
resznyefa díszlik, sőt a kertekben trágyás ágyakban még szőlőt is
termesztenek. De a nyugati partoktól befelé gyorsan csökken az
évi hőmérséklet, a tél kemény s a nyár sem nagyon meleg. A leg
éjszakibb norvégiai városokban Hammerfest-laen és Vardő-ben az
E . Sz. 70-dik fokán túl az évi mérséklet 1.8°, és 0.8°, a január. —
-~5.°, és —6.°, a júliusi 1 1 . 3 ° és 8 . 3 ° , a legéjszakibb svéd városban
Haparandá-ban pedig a szélesség 66°36' alatt — 0 . 3 ° , — 12.9° és
14.9°. Míg Bergen-ben a szélesség 60-dik foka alatt az évi közép
meleg 7°, a. leghidegebb hónap (február) középmérséklete 0.4°, a
júliusé 14.5°, addig már Krisztianiá-ba.Ti a szélesség 59°54' alatt az
évi középmeleg 5 . 2 ° , a Januarius — 5.1°, a július 16.5°. Falun-b&n
Svédországban a szélesség 60°40' alatt az évi középmeleg 3.6°, a
Januarius — 6.5°, a július 15.6°. Stockholm-ban a szélesség 59°20'
alatt az év 5.i°, a január — 3.5, a július 15.8°.
Nagy különbség van a félsziget két oldala között a csapadé
kokra nézve is, a nyugati partvidékeken az évi csapadék 1100 és
2300 mm. között változik, Svédországban pedig csak 4 0 0 — 5 4 5 mm.
A növények elterjedésének határai gyakran nem vágnak össze
a, hő vonalokkal, így a jegenyefenyő és nyírfa Svédországban éjszakabbra terjed, mint Norvégiában. Általában valami 2000 termesz
tett és vadon termő növényfaj elterjedésének éjszaki határa Skan
dinávia különböző vidékeire esik. — A bükkfa és gyertyánfa
déli Svédországban s még délnyugati Norvégiában is díszlik, egy

bükkerdőt még Bergentől É-ra is találunk, ez a bükkfa elterjedé
sének legéjszakibb pontja. A Krisztianiai fjord mellékén a bükk
és fenyőfa vegyest terem, a Lyster-fjord partján szilfa-erdőt talá
lunk. A tölgy Norvégiában Christiansund vidékéig, Svédországbana Dal-elf völgyéig terjed; a fenyők, az éger és nyírfa még sokkal
odább É-ra s a hegyek oldalain nagyobb magasságra terjednek, a
nyírfa még Finmarkban is terem. Az erdei tenyészet csak a Varanger- fjord éjszaki oldalán szűnik meg. Azt tapasztalják, hogy a fák
lombozata s a virágok színe élénkebb, mint a délibb vidékeken, a
gyümölcsök illata is nagyobb, de czukortartalma kisebb, azért a
sokféle bogyók is nagyon ízletesek. A gabnafélék a hosszú nyári
napok alatt oly hamar érnek meg, mint a déli vidékeken; így pl. az
árpa Altenben a szélesség 70-dik foka alatt 90 nap alatt érik meg,,
úgy, mint akár nálunk. Ámde svéd Lappföldön az árpa sohasem
érik meg tökéletesen, s általában éjszaki Svédországban a késői;
májusi és a korai augusztusi fagyok gyakran az egész termést
tönkre teszik.
Svédországban az erdő az egész területnek majdnem két ötö
dét foglalja el. Norvégiában a magas hegyek erdőtlenek, azért ott
az erdő aránylag sokkal kisebb területet foglal el. Sajátságos jellege
van a »skog« -nak, azaz vad erdőnek, mely a meredek, sziklás, nehe
zen megközelítő vidékeket borítja be, ott a fák és mindenféle cserjék
és a mohhal fedett sziklatömegek járhatlan tömkeleget képeznek.
A legszebb fenyvesek Svédország középső vidékein vannak Gefle
környékén s a Dal-elf mellékein, az ottani szálas fenyő legalkal
masabb az árboczfának. — Nagyon sok fát fogyasztanak tüzelésre
és építésre a lakosok, nagyon sokat ki is visznek, általában koránt
sem kímélték kellően az erdőt, mely a zord éghajlat alatt s a sziklás
talajon sokkal lassabban nő, mint másutt. Az erdőpusztításnak
szomorú következményei azért már Skandináviában is érezhetők, a
legéjszakibb vidékeken a kiirtott erdő meg nem ujúl többé s ahegyeken az erdő felső határa már vagy 100 méterrel lejebb szállt.
Ott is elkéstek az erdőt védő törvénynyel, csak 1875-ben hozaték atörvény, mely az éjszaki vidékek birtokosainak megtiltja a sarjerdő
kivágását, csak oly fákat szabad kivágni, a melyeknek embernyi
magasságban 25 centiméter vastagságuk van. Gotland szigetről
egyáltalában nem szabad fát kivinni.
A vad állatok, a medve, farkas, hiúz stb. már gyérülnek, de
még eleget lőhetnek, Norvégiában még a jávorszarvas is előfordulj
az őz és gímszarvas elég gyakori ; a vad rénszarvas Svédországból

már eltűnt, Norvégia hegyeiben még előfordul. Attól különbözik a
házi rénszarvas, melyet a lappok nevelnek.
A madarak közül különösen Norvégia szigeteit és fjordjait
tömérdek sok tengeri madár népesíti, a dunnalúd csak az éjszaki
vidékeken fészkel, arra nem szabad lőni.
Hogy a norvégiai tenger halakban bővelkedik, azt már meg
említettük, legnyereségesebb a tőke és hering-halászat, nevezetes,
hogy ezek a halak gyakran változtatják tartózkodási helyöket, s a
mikor és a hol a hering seregek megjelennek, akkor és ott hiában
várják a tőkehal megjelenését. A z utóbbi rendesen január közepén
jelenik meg a Lofoten szigetek nyugati partjainál, azután tömérdek
seregekben a West fjordba nyomul be, ott már lesik a halászok,
norvégek, lappok, oroszok, 5 0 0 0 — 6 0 0 0 balászbárka s 20 ezer ember
is ellepi a fjordot. A halat vagy állványokon vagy besózva a szik
lákon hagyják megszáradni vagy csak megsózzák, e szerint külön
böztetik meg a » Stockfisch «-t, » Klippfisch «-t és »Laberdan-t. A
hajósok a halászat befejezte után haza mennek s a halat ott hagy
ják száradni, magokkal csak a májat és ikrát viszik el; a májból a
halzsirt készítik, ezt meg az ikrát május vége felé Bergenbe viszik
eladásra, onnan a hajók visszatérnek a Lofoten szigetekhez, hogy az
időközben megszáradt halat fölszedjék, némi halat nyáron is fognak,
s júliusban meg augusztusban Bergenben a második vásárt tartják.
A heringhalászat is leginkább a téli hónapokban foly, most a majd
itt majd ott megjelenő halsokaságot a norvégiai partvidék mentében
felállított táviró útján jelentik meg a halászoknak. Mindazonáltal
a heringhalászat a legújabb időben nagyon csökkent.
A hegyekben sok hasznos ásvány fordul elő, ámde nagyob
bacska kőszén-telepet még seholsem találtak. A grániton és régi
palakőzeteken, meg gneiszon kivűl az építésre alkalmas kő is ritka.
Vasérczekben kivált Svédország bővelkedik, a legnagyobb vaskőbá
nyák Oerébro környékén a Wener és Maelar tavak közén, továbbá
Dannemóra környékén Stockholmtól E-ra vannak. Még a sarkkörtől
E-ra is vannak vaskő-bányák, nevezetesen ott az E. Sz. 67-dik foka
alatt fekvő Gellivara hegyben, mely mágnes-vaskőből áll. A z ottani
bányákat a Lulea-elflel vasút kapcsolja össze, s ez a Föld legéjsza
kibb vaspályája. Norvégiában a legjelentősebb vasbányák a Krisztianiai öböl keleti partja mentében vannak. A Skandináviai vasérczek
kiválók, a faszénnel olvasztott svéd vas nagyon jeles, azért Angliába
visznek ki sokát. Gazdag rézérczek Svédországban Falun, NorvéHÜNFALVY : E G Y E T . FÖLDRAJZ. III.
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giában pedig Röraas környékén va»nak. Drammen-töl D-re Kongsberg-ben Norvégia leghíresebb ezüstbányái vannak, Svédországban
a Maelar tótól E-ra eső Sala határában vannak ezüstbányák.
III.
Skandinávia történelme ; lakói, azok erkölcsei és szokásai.

A történelemelőtti korból legtöbb emléket déli Svédországban
találnak, különösen számosak ott a régi sírok, az éjszaki vidékek
vagy épen lakatlanok, vagy csak nagyon gyéren voltak népesítve.
A mostani lakosok közül, úgy látszik, legrégibbek a lappok, a kik
Finnországból költöztek be az éjszaki vidékekre s D. felé odáig
nyomultak elő, a meddig házi állatuk, a rénszarvas követhette, a
völgyeket és lapályokat kikerülvén, a melyeket a régi időben folytonos
sűrű erdőségek foglaltak vala el. A lappokon kivűl finnek is beköltözének, de csekély számmal. Azután D. felől Dániából s a keleti
tengeren át gótok (götar) és svédek (svear) költözének be, a kik a
Fekete-tenger és az alsó Duna mellékeiről a népvándorlás kezdetén
szorultak vala az éjszaknyugati vidékekre. Elsőben a gótok szállták
meg déli Svédországot, s onnan E-ra terjeszkedvén Norvégiába is
benyomulának. Utóbb a svédek jöttek s különösen középső Svéd
országban telepedének le, a hol Dalekarlia lakosai még most is,
az anthropologok szerint, legtisztábban képviselik az eredeti svéd
typust.
A germán eredetű jövevények, a gótok és svédek, a zord
éghajlat alatt vadászattal, halászattal és hajózással foglalkozván,
megedzett, bátorlelkű és kalandszerető nemzetté váltak, mely szí
vósan ragaszkodott az ősi szokásokhoz és hagyományokhoz. Sok
apró királyságot képeztek, minden törzsfőnök egymástól független
uralkodó volt. A norvégek úgy, mint a dánok főnökeik (vikingek)
vezérlete alatt leginkább a tengeren tették hódító és rabló hadjára
tokat, a svédek pedig a DK-re eső szárazföldön, a mai Oroszország
ban, a waraeg-ek neve alatt Konstantinápolyig kalandoztak el.
Az ős germánok pogány vallását a skandinávok legtovább
őrizték meg s a kereszténységre csak kényszerítve és hosszas ellen
szegülés után tértek át. Egyes főnökök nagyobb hatalomra ver
gődvén a kereszténységet pártolták, hogy ekként hatalmukat a többi
főnökökre is kiterjeszthessék. Svédországban Inges király idejében
a I X . század végén győzött a kereszténység, Norvégiában Széphajú
Harald a X . század elején terjeszté, de csak Olav Trygveson és
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"Sz. Olav (megh. 1033-ban) segítek győzelemre. A két ország papjai
eleintén a brémai érsekségnek voltak alárendelve, 1114-ben Lund"ban alapíttaték a skandináv érsekség. Svédországban az egyház idő
folytán nagy birtokokat szerzett, s ezeket a hitújítás alkalmával is
megtartá. Mindkét országban a lakosok, csekély kivétellel, Luther
i;anait követik.
A három skandináv ország 1397-ben a Kalmárban kötött
szerződés alapján egy uralkodó alatt egyesült, de mindegyik ország
megtartotta saját alkotmányát. Mindazáltal a főhatalmat Dánia
gyakorolta, Norvégiát egészen leigázá, Svédországban pedig dán
felsőség alatt az előkelő nemesség uralkodott. Végül 1523-ban
Wasa Gusztáv felszabadítá hazáját a dánoktól s azután ivadékai
uralkodtak Svédországban. Ezt hatalma tetőpontjára Gusztáv Adolf
és X . Károly emelték, a kiknek birodalma Finnországra, Inkeri,
TSszt- és Livországra, továbbá Elő-Pommerániára, Wismárral és a
Brémia tartományra terjedt ki. Svédország akkor nagyhatalom volt,
«de X I I . Károly (1697— 1718) alatt az említett tartományok Finn
országon és Elő-Pommeránián kivűl elveszének ; IV. Gusztáv Adolf
(1792 — 1809) alatt 1809-ben Finnország is elszakasztatok, s vele a
Wása ház is megszűnt uralkodni Svédországban, utódjai. Napoleon
•egyik tábornagya Bernadotte lett, a ki 1815-ben Pommeránia birto
káról is kénytelen volt lemondani. Norvégia 1814-ben elszakadt
Dániától, nagyon demokratikus alkotmányt adván magának, Svéd
országhoz csatlakozók, de külön királyságnak maradt s a kapcsolat
-a két királyság között csak a közös uralkodó személyében fejeztetik
ki (personalis unió). Svédországnak egyetlen egy gyarmata volt
Nyugat-Indiában, t. i. St.-Barthélemy szigetke, ezt is 1877-ben
Francziaországnak engedé át.
A svédek és norvégek tehát vér- és nyelvrokonok, mégis idő
folytán külön-külön nemzetté alakultak. A nép közös nyelve erede
tileg az ó-éj szaki germán nyelv, mely a többi germán nyelvektől
leginkább abban különbözik, hogy az igének szenvedő alakja van
segédige nélkül s hogy az artikulust úgy mint az oláh a szó végére
teszi. A legrégibb nyelvemlékek a kőbe vagy fába vésett run-ok, á
'középkorban egész könyveket is írtak ily sajátságos betűkkel, pl.
Skánia törvénykönyve a X I I I . századból runokkal van írva. Nagyon
becses emlékek a »saga«-k (mondák, regék), melyek még az ó-éjszaki
igermán nyelven vannak szerkesztve. Utóbb két külön ágra szakadt
a régi nyelv: a svédre és dánra, mely egyszersmind a norvégek
ínyelve. A svéd a leghangzatosabb, gazdag irodalma van. A két

skandináv nyelv leginkább a helyesírás és kiejtésre, továbbá a más
nyelvekből kölcsönzött szókra nézve különbözik s mindegyik több
tájszólásra szakad. A tudósok néhány kísérletet teltek közös iro
dalmi nyelv alkotására, de e kísérletek a nemzeti féltékenység miatt.
nem sikerűitek, valamint a politikai egyesülésre vonatkozó törekvések
is meghiúsultak. Sőt legújabban a norvégek irodalmi nyelve is mind
jobban eltér a dántól.
Mind a svédek, mind a norvégek szálas, magastermetű, erős,
izmos, többnyire szőke emberek ; kedélyesek, vallásosak, sőt gyakran
hajlandók az ábrándozásra, becsületesek, hűségesek, vitézek, haza- és vendégszeretők. De a svédek sok tekintetben különböznek a nor
végektől, azokat a francziákkal, ezeket az angolokkal szokták össze
hasonlítani. A svédek mozgékonyabbak, vérmesebbek, büszkébbek,.
folyvást hazájok egykori nagysága és dicső múltja izgatja képzelődésöket, kivált a svéd nemesség, mely aránylag igen számos, szereti
a nagyzást. A norvég ember is magáratartó, különben komolyabb,,
szívósabb és kitartóbb. A népnevelés mind a két országban igen,
magas fokon áll, jóllehet a nép többnyire elszórva egyes tanyákon
él, melyek gyakran nagyon messzire esnek egymástól, mégis olvasni,.
írni mindenki tud.
Az idegenek száma a két országban csekély, a Finnországból
beköltözött finnek, az úgynevezett kvén-ek is aránylag kevesen;
vannak, a belső hegyes és erdős vidékeken telepedtek le, földmíveléssel, erdei gazdasággal, vadászattal és állattenyésztéssel foglal
koznak, jobbadán már beolvadtak az uralkodó nemzetbe. Aránylag
számosabbak és sokkal nagyobb területet a lappok foglalnak el,.
Skandinávia éjszaki vidékein, Finnországban és Kola félszigeten,
vannak elterjedve, tehát vagy 200,000 • km. területen tanyáznak,.
de Összes számuk alig haladja meg a 30,000-et. Legszámosabban
vannak Norvégiában, több mint 21,000, Svédországban 6600, az.
orosz tartományokban 2800 él. Az utóbbi tartományokban mind
inkább fogynak, Norvégiában pedig szaporodnak. A lappok kis
termetű, zömök, sárgásszinű, pisze-orrú, szögletes arczú emberek,,
kik a mongol típusra emlékeztetnek Nyetóök az altáji nyelvcsalád
hoz tartozik, a finn nyelvnek közel rokona, de régiesebb. Sátrakban
és nyomorult viskókban élnek. Nagyobbára nomádok, és pedig nem.
együttesen, hanem az egyes családok barangolnak fel s alá rén
szarvasaikkal. A rénszarvas leginkább az iszlandi zuzmóval táplál
kozik, de ez nagyon lassan nő, azért minden családnak igen nagy
legelő területre van szüksége. A rénszarvas a lapp embernek egész.

vagyona, teje, vére, húsa táplálékul, bőre és szőre ruházatúi szolgál
neki ; azért még 100 rénszarvas sem elegendő arra, hogy egy lapp
család tisztességesen megélhessen, a kinek annyi rénje van, az még
szegény ember. Tehát a lappok között is van szegény és gazdag
ember, a kinek 2000 rénje van, az már igenis gazdag és hatalmas úr.
Sok lappnak nincsen rénszarvas nyája, s azok vagy az erdő
ben barangolva vadászatból és halászatból élnek, ezek az erdei
lappok (skovlapper), vagy pedig a tenger ós a belföldi tavak mellé
kein tanyázva leginkább halászattal és némi földmíveléssel foglal
koznak, ezek a halász-lappok. A mind éjszakabbra előnyomuló
skandináv telepítvényesek a lappok legelőterületét nagyon meg
kezdek szorítani, úgy hogy az kénytelen volt a telepítvényesek ter
jeszkedését és hatalmaskodását megkorlátolni s a lappokat különös
ótalomban részesíteni. Kivált Norvégiában sokat tettek a lappok
anyagi jólétének és szellemi míveltségének előmozdítására ; egyhá
zakat és iskolákat állítottak fel számukra, vallásos és erkölcsneme
sítő könyveket adtak ki lapp Jiyelven. Svédországban Hernőtandban
van egy lapp tanitó-képző intézet.
IV.
Svédország alkotó í-észei, egyes tartományai s főbb városai.

Svédország (Sverige) a középkor első századaiban két országra :
Gotland-ra, és Svealand-va, szakadt, az előbbi a nagy tavaktól D-re,
az utóbbi azoktól E-ra terjedt ; az utóbbi lassanként felülkerekedvén,
neve az egészre terjesztetett ki ; most a két név még a két tarto
mány megjelölésére szolgál s ezekhez mint harmadik, sokkal nagyobb
Norrland, azaz éjszaki tartomány járul. Az ország súlypontja a
kedvezőbb talaji és éghajlati viszonyoknak örvendő déli tartomány
ban van, a mint a következő kimutatásból kitetszik :
Grotland

93,000 • km.

2.594,000 lakossal

28 egy • km

Svealand

85,000 >

»

1.343,000

»

16

"Norrland

263,000 »

»

629,000

»

A négy nagy t ó . .

9,600 > »

összesen 450,600 • km.

—

»

4.566,000 lakossal

»

»

2.3 »

»

»

»

»

—

»

»

10 egy • km

Éjszakon csak a szélesség 61-dik fokától D. felé kezdődnek a
sűrűbben népesített vidékek.
Csaknem minden város nagy területet foglal el, az utczák szé: lesek, az egyes házak, kivált a külvárosban, alacsonyak és tágasak,
rendesen nagyon tiszták, falaik sárgára, zöldre, de leggyakrabban

sötét veresre festvék ; köztük kisebb-nagyobb közök szoktak lenni..
A Kattegatra néző oldalon főváros Göteborg, közel a torkolatához,
a Götaelf déli ágának, az említett folyó t. i. torkolata előtt Kongelf '
városnál két ágra szakad, melyek Hesinge sziklás szigetét ölelik ;.
Dánia éjszaki csúcsával átellenben fekszik, hol Kopenhágából,.
Stockholmtól s általában a Keleti tenger mellékeiről jövő hajóknak
el kell menniök, egyszersmind a folyó és csatornák által Svéd
ország nagy tavaival van összekapcsolva ; a bel- és külkereskedésrenézve egyaránt kedvező fekvésénél az újabb időben túlszárnyalta a
többi kikötő városokat, s most Svédország legélénkebb, legiparosabb.
tengeri városa, népességre nézve is mindjárt a főváros után követ
kezik, lakosainak száma 97,000. A gyakori égések miatt egészen
újszerű város, házai kőből épültek s tisztaságuk a hollandiai váro
sokra emlékeztet, utczáiban számos csatorna is van; egykori erődítvényei helyén szép fasoros sétahelyek és rakodó partok vannak..
Külvárosaiban és környékén sok pamut, vászon, czukor, dohány és
más gyár van, különösen a hajók építése és fölszerelése körül isélénk munkásság uralkodik. A göteborgi matrózok ügyességök ésbátorságuk által tűnnek ki ; Nordenskiöld sarkvidéki hajózásainak
költségeit nagy részben egy göteborgi kereskedő, Dickson Oszkárfedezte. *)
Götaborgtól E-ra Uddevalla, Lysehil s több más apró tengeri
városka van, kis öbölkékkel, nyáron sokan az ottani tengeri fürdőket
látogatják; befelé a Wener tó partján Karlstadt (7800 lak.) a
a Klar-elf torkolatánál fekszik, tartományi főhely, egy szigetkén
épült, melyet a szárazzal két híd kapcsol össze ; közelében egy más 
folyó torkolatánál Kristinehamn fekszik, melynek kedvező kikötőjevan a tónál, egyszersmind két vasút érinti, s közelében gazdag vasr
bányák vannak, azért forgalma nagyon emelkedett : Mariestadt ésLidMping a tó délkeleti partján szintén élénk városkák ; Wenersborgnál a Götaelf ömlik ki a tóból s közelében vannak a híres
zuhatagok,
A Kattegat partján Göteborgtól D-re eső kis tengeri városokközül Hálmstadt (8500 lak.) hajdan meg volt erősítve, még jobbanvolt megerősítve az odább D-re levő Hélsingborg (11,500 lak.), mely
a Sundnál a dán Helsingörrel átellenben fekszik. A városka fölött
1

*) Nordenskiöld 1872-ben négy hajóval indult ki a sarkvidékre éjszak
keleti irányban, második expeditióján két hajóval 1875. és 1876-ban a Jenizej
torkolatáig nyomult előre, végre harmadik expeditióján 1878 óta egész éjszaki^
Ázsiát hajózta körűi.

még most is uralkodik egy vaskos vártorony, közelében kőszén
bányák vannak. Egy szomszédos tanyán Tycho Brache, a híres
csillagász szülétek 1546-ban, csillagvizsgáló intézete, Uraniborg, a
közeli Hveen szigetkén állott. Helsingborguál Svédország legné
pesebb vidéke kezdődik, az ottani városkák közül legnevezetesebbek
LandsJcrona és Malmö. Az előbbi híres tengeri erősség, az egyik
fellegvár a város éjszaknyugati oldalán, a másik a várostól D-re
egy gránit szigetkén van. Malmö a dán fővárossal átellenben esik,
gyarapodó város (46,000 lak.) élénk forgalma és jelentős ipara van.
Nem messze tőle fekszik Lund, ama híres régi város (14,000 lak.),
mely a reformatio előtt a három skandináv ország érsekprimásának
székhelye volt, utóbb különböző viszontagságok miatt hanyatlásnak
indult, de újabban kivált mint az 1668-ban X . Károlytól alapított
tudományegyetem székhelye ismét gyarapodott ; nagyon diszes épü
letekkel ékesített város, szép kertekkel és parkokkal, egyik sétahelyén
Tegner svéd költőnek ércz-szobra áll, a ki sokáig mint egyetemi
tanár működött ; gyűjteményei közül leggazdagabb a Nilsson-féle
régészeti múzeum ; a székesegyház Svédország egyik legnevezetesebb
építménye a X I . századból.
Skania többi tengeri városkái közül Ystad (7000 lak.) a leg
élénkebb ; KarlsJcrona (18,300 lak.) Svédország fő hadi-kikötője,
egy gránit szigetkén fekszik s környezve van apróbb szigetkékkel,
melyek szintén meg vannak erősítve. Odább É-ra van Kalmar, ez
régi város (11,000 lak.), a tengerszorosnál fekszik, mely Oland szi
getet a száraztól elválasztja ; É. felé még több kis parti város van,
ilyenek: Westervik és Söderköping, ezeknél sokkal jelentősebb
Norrköping (=éjszaki vásár), mely a Wetter tóból kiömlő folyónál,
egy fjord nyugati végén fekszik. Ez Svédország egyik legiparosabb
városa, különösen a posztógyártás, a pamutfonás ós szövés sok
embernek ad keresetet, a hajóépítés is jelentős, hadi hajókat is
építenek ott; a lakosok száma 27,000. Norrköpingtől nem messze
ÉNy. felé Finspang-b&n nagy ágyúöntő gyár van. Linköping és
JÖnköping szintén iparos városok, az utóbbi nagyon kies vidéken
fekszik, a Wetter tó és egy más kisebb tó között. Környékén minden
féle gyárak és műhelyek vannak ; K. felé egy nagy vízesés közelében
nagy vas- és aczélgyárak vannak, a hol különösen puskákat, varró
gépeket és mindenféle műszereket készítenek; D K . felé a nagy
olvasztókemenczék vannak, melyekben a tabergi vasérczeket kiol
vasztják ; végre D. felé Svédország legnagyobbszerű gyújtófa-gyára
vàn, melyben valami 1800 munkás évenkint vagy 20 milliárd gyújtó-

fát készít, Jönköpingtől É-ra a Wetter tó egyik szigetén Skara
fekszik, mely állítólag Svédország legrégibb városa.
Az ország fővárosa Stockholm, a félsziget keleti partjának
közepe táján, ama nevezetes félkörű kidudorodásban nyíló fjordnál
fekszik, hol az É., D. és K. felől való tengeri utak találkoznak; E*
felé a Bottni öböl terjed, D. felé a Keleti tenger főrésze Német
ország partjaira vezet, K. felé a Finn öböl nyílik. Maga a fjord
utat nyit a sokágú Maelar tó felé s ezen végig a hajózási út a többi
tavakon és csatornákon a Kattegat partjára, Götaborgba, vezet.
Ez a hajózási út mindig nyitva áll Stockholm számára télen is,
mikor a Keleti tenger és ágai be vannak fagyva. Stockholm tehát
Svédország természetes központja, a közlekedésre és kereskedésre
nézve legkedvezőbben fekvő városa. Hadi tekintetben is Skandinávia
legjelentősebb városa volt, mielőtt Sz.-Pétervára épült s az oroszok
a Keleti tenger mellékeinek nagy részét hatalmokba kerítették,
most még Alandi szigeteket is megerősítették.
Stockholm nemcsak Skandináviának legnépesebb, hanem egy
szersmind Európának egyik legszebb városa, épületei és kikötő
partjai számos sziklás szigetkét és félszigetet foglalnak el s a díszes
építmények, a sok víztükör s a vízből felnyulakodó sziklák, a hát
térben pedig az erdős magaslatok szép látványt nyújtanak s ezek
hez egyfelől a Maelar tó, másfelől a tenger járul. Kivált csendes
nyári estvén, mikor a lehanyatló Nap a paloták homlokzataira
arany sugarait hinti s a felcsillogó öböl vizében visszatükröződik :
akkor valóban bájos képet nyújt a város.
A Maelar tó szigetekkel megrakott tükre K. felé nagyon
összeszűkül s ezen torkolati szorosában is sok apró és nagyocska
sziget van, melyek között csak keskeny vízi utak nyílnak. E szigetes
tengerszoros közepe-táján egy tojásdad sziget keresztben terjed
el éjszak-déli irányban, két oldalához két kisebb szigetke csatlako
zik. E középső szigeten halászfalu volt, mikor Birger Jarl svéd kor
mányzó a X I I I . század közepe-táján öt várat építtete és székhelyét
Upsalából oda tette át. Azon hely csakhamar szűk lett a gyors
virágzásnak indult város számára, s a szomszédos szigetek és fél
szigetek is megnépesűltek. Most Stockholm legnagyobb városrésze
Norrmaim, mely a régi várostól, a tulaj donképeni Stockholmtól
E-ra szigeteken s a szárazföldön terjed el, D. felé Södermalm esik,
melyet D. felől sekély tengerág szegélyez, hosszúkásán kelet-nyugati
irányban terjeszkedik. K. felé a Skeppsholmen (hajók szigetei) szin
tén be vannak*építve, az odább K-re eső nagyobb szigetet jobbadán

parkok foglalják el (Rosendal és Djurgarden),
végre Ny. felé
Kungsholm szigeten terjeszkedik a város. A vasút Södermalm nyu
gati felét szegi, részint alagútban a város alatt halad el, nagy
hídon át Stockholm nyugati szélére ér, azután Norrmalm és Kungs
holm között kanyarodik ENy-ra. A z igen nagy központi pályaudvar
Norrmalmban van. A sok apró és nagyocska szigetet hidak és mó
lók kapcsolják össze.
Legnagyszerűbb építmény a királyi palota, mely Birger Jarl
várkastélya helyén épült, több mint 800 szoba van benne, terraszáról szép kilátás esik a kikötőre, szigetekre s a város nagy részére.
Közel hozzá nagy templom emelkedik, melynek alapját Birger Jarl
1264-ben veté meg, ebben koronáztatnak a királyok. Stockholmnak,
belváros szigetének nyugati oldalához a Lovagok szigete
(Biddarholm) csatlakozik, ezt csupa középület foglalja el, többi
közt az a templom, melyben G-usztáv Adolf és más királyok el van
nak temetve ; előtte áll Birger Jarl szobra. A belváros szigetének
csúcsán a pompás Riddarhuset, -azaz a nemesség palotája áll, mely
ben azelőtt a nemesség képviselői gyűléseiket tartották. Á királyi
palotával átellenben Norrmalm egyik nyúlványán, mely Skeppsholm
-(hajók szigete) felé terjed a nemzeti múzeum áll, melyben gazdag
képtár s még gazdagabb régiségtár van, újabban a gyűjtemények
hez igen becses ethnographiai múzeum járult, melyet Hazelius alapí
tott. Becses gyűjtemények a tudományos Akadémia palotájában is
vannak, ott őrzik többi között Linné herbáriumát ; azt a 20 tonnát
nyomó vastuskót, melyet Nordenskiöld Diszkó szigeten talált, szin
tén ott láthatjuk. A nemzeti könyvtár nagyszerű palotája a város
ról E-ra egy parkban (Humlegarden) fekszik. Általában Stockholm
ban sok gazdag gyűjtemény van és sokat áldoznak a tudományok
és művészetek előmozdítására; fő intézetei a szabad tudomány
egyetem, melyet a város és egyes önkénytes adakozások költségén
fentartanak, a szépművészetek és a zene akadémia^.
Stockholmban az ipar és kereskedés is nagyon élénk, ott min
denféle gyárak és műhelyek vannak ; kikötőjében és a szomszédos
révekben mindig sok vitorlás és gőzhajó fordul meg. A város lako
sainak száma 170,000. Környéke nagyon szép s mindenfelé látni
várkastélyokat, palotákat, parkokat, nyaralókat. E. felé a fjord sok
ága között Sigtuna fekszik, mely most egyszerű falu, de hajdan
királyi székhely volt. Odább E-ra a fjord végén Upsála fekszik,
mely Stockholm előtt volt az uralkodók székhelye. Egy domb tete
jén és oldalain fekszik a 16,000 lakost számláló város, három híres

építmény ékesíti, a főegyház, mely Skandináviának egyik legdísze
sebb temploma,'1287 táján épült s a későbbi újítások nem vetkőz
tették ki eredeti alakjából ; a királyi várkastély, melynek terraszáról az egész város látható, s az egyetem építményei. A z upsalai
egyetemet I X . Károly 1477-ben alapította; az egyetem igen gaz
dag könyvtárában különösen sok becses kézirat van, többi között
az evangeliomok Ulfilastól való gót fordítása (Codex argenteus).
A királyi vár mögött, a város keleti oldalán a botanicus kert van,
mely méltó Linnéhez, a híres tanárhoz. A várostól DK-re, a haj
dani királyválasztó hely közelében, Linné mezei lakát mutatják.
Linné kartársa Celsius Upsálában született s ott meg is halt. —
Gambla-TJpsála, azaz O-Upsála odább E-ra fekvő falu, az volt a
monda szerint Odin székhelye s határában három dombot mutat
nak, melyek a rege szerint Odin, Thor és Freya sírhantjai. A kör
nyező térségen nagyon sok domb van, melyek részben mesterséges
földhányások.
Upsalától ÉK-re Dannemóra falu közelében, erdős és tavas
vidéken vannak Svédország híres vaskő-telepjei. Nyílt bányákban,
úgy mint a kőbányákban fejtik ott a vaskövet ; a főbánya ürege
hosszúkás kört képez, melynek hossza 270, szélessége 60, mélysége
150 m., falai függőlegesek, csak imitt-amott némi kiugrásokat s
támaszfalúl egy roppant nagy bolthajtás-szerű ívet hagytak meg. A
munkások részint lajtorjákon és kötelekben függve az oldalokon,
részint a feneken vájják az erezet, mely 4 0 — 5 0 ° / tiszta vasat tar
talmaz. A mélység fenekén nyár derekáig marad meg a hó és jég, a
nyári meleg csak őszszel, sőt tél elején olvasztja el. A z erezet
Osterbyben s a szomszédos helyeken olvasztják ki, s a nyers vasat
nagyobbára Birmingham angol városba szállítják.
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A Maelar tavon és fjordokon néhány beljebb eső város is köz
lekedik a tengerrel ; így Westeras és Köping, Arboga a hasonnevű
hajózható folyó mellett fekszik, közelében a Hjelmar tóból kisza
kadó csatorna torkol Arbogába, EsTcüstuna az említett tó termé
szetes kifolyásánál fekszik. Ezen városokból gabnát, fát, vasat, bú
tort stb. szállítanak Stockholmba. Orébro a Hjelmar tó nyugati
csúcsánál szintén élénk város
v

Stockholmtól É-ra Elfkarleby lazaczhalászatáról híres ; a többi
kis parti városok közül Gefle tűnik ki (19,000 lak.), mely egészen
szabályosan épített város, csatornázott folyónak két partján terűi
el ;, a Dal-elf mellékén termesztett élelmi szerek, továbbá a fa s a
dannemórai vas meg a faluni réz kivitelét eszközli. Falun (7000-

lak.) a belső vidéken fekszik, keletkezését és felvirágzását réz
bányáinak köszönheti, azelőtt az évenkint előállított réz 5000 ton
nára is rúgott, az újabb időben, úgy mint nálunk, a réz előállítása
nagyon is csökkent, mert az érezek nem oly gazdagok, mint DélAmerikában és Ausztráliában.
Faluntól ENy-ra a községek már nagyon szétszórt tanyákból
állanak, E. felé a belföldön Ostersund az utolsó hegység, mely a.
város nevét megérdemli, ezentúl E-ra már csak lapp sátrakat
találni. A tengerparti városok Geflétől E-ra a folyók torkolatainál
fekszenek, mindannyian egymáshoz hasonlítanak ; Söderhamn ( 8 0 0 0
lak.), Sundsvall (9000 lak.) és Hernbsand (5400 lak.) a legjelentő
sebbek. Legéjszakibb svéd városka Haparanda, melyet 1809-ben
Károly János király alapított, mikor Tornea Oroszországba kebe
leztetek.

Oland szigeten Borgholm a főhely, Ootland szigeten pedig
Wisby ; ez régi híres város, állítólag a Pommerániából oda mene
kült szlávoktól alapíttatott, gyorsan felvirágzott s a német hanszához tartozott. Néhány jeles építménye és még több rom abból az
időből származik. A város köztársasági alkotmányát s nagy hajózá
sát és kereskedését 1361-ig tartotta fenn, ekkor I I I . Valdemár dán
király elfoglalá s majdnem teljesen lerombolá. E csapást Wisby
sohasem heverte ki, jóllehet kereskedése most is jelentős ; lakosai
nak száma 7000.
V.
Norvégia városai.

Norvégiának (Norges) belső vidékeit lakhatatlan hegytöme
gek foglalják el, a népesség csak a 2600 km. hosszú és 2 0 — 4 0 km.
széles szaggatott partvidéken van elszórva, az sokkal inkább volt
és van a tengerre utalva, mint a svédek. A fjordok és szigetek part
jain jobbadán egymástól gyakran igen messzire szétszórt tanyákon
laknak az emberek, kivált az éjszaki vidékeken az egyes egyházi
községek igen nagy területet foglalnak el. A z egyes tanyák vagy
udvarok fából épített házikókból állanak, a templomok, a községi
épületek s a postaházak külön, messzire látható helyeken fekszenek.
Nagyobb, összefüggő városok csak a déli vidékeken vannak. H a j 
dan, mikor a norvégek leginkább mint kalózok és hódítók a Ny-ra
eső országokat, nevezetesen Nagy-Britanniát, látogatták az Atlanti
óczeán partvidékén, Trondhjem és Bergen környékén tömörült öszsze a lakosság, de mióta a békés foglalkozásokra, a föld ós erd&

és bányák mívelésére, a halászatra és kereskedésre adták magukat,
azóta leginkább a déli lejtőségek népesedtek meg. A városok ren
desen valamely fjordnak a belső végén fekszenek, a hot kis parti
lapály van, de a házak gyakran a magaslatok oldalaira is felvonul
nak s körszín alakjában sorakoznak; nagyobbára faépületek, falaik
fehérre, szürkére, sárgára, de leggyakrabban veresre festvék;
általában csinosak és tiszták, jóllehet faragvány okkal nincsenek
vékesítve.
Az első norvég város a svéd határ közelében Frederikshaid,
déli oldalán egy sziklatetőn Frederiksteen vár látható, melynek
vívásában X I I . Károly svéd király halálát leié 1718-ban. A Glom
men torkolatánál Frederikstad fekszik, szétszórt házaival és nagy
fa-raktáraival roppant területet foglal el, úgy mint a szomszédos
Sarpsborg is. Odább É-ra Moss esik, mely sokkal csinosabb vá
roska. Mind e helységek leginkább faáruk előállításával és keres
kedésével foglalkoznak ; Moss-bân írták alá 1814-ben a szerződést,
melynek alapján a két királyság egy fejedelem uralkodása alatt
•egyesűit.
Azután az ország fővárosa Krisztiánia (Christiania) követ
kezik, mely a Skandinávia két déli nyúlványát elválasztó és meszszire benyúló fjordnak éjszaki végén fekszik, háta mögött Norvégia
legáldottabb vidéke terűi el, melyet számos folyó szeldel s mosolygó
tómedenczék is ékesítenek. A fjord közel a bejáráshoz keskeny csa
tornává szűkül össze, melyen Oscarborg ágyúi uralkodnak, tehát
könnyen védhető, beljebb kiszélesedik tömlő alakjában, és sok apró
szigetkével van behintve, D-ről egy keskeny félsziget nyújtja beléje
csúcsos nyelvét, éjszaki partja pedig több bevágódást és kiszökő
félszigetkéket mutat. A z egyik háromszögletű félszigetke D-re a
patkó alakját utánozó HovedÖ sziget felé nyúlik ki s azon a félszi
getkén fekszik a város középső része, két oldalán a két fő kikötője
terűi el. Ny. felé nagyobb félsziget nyúlik ki, melyet csak keskeny
földnyak kapcsol a szárazhoz, két oldalán keskeny öbölkék vannak
be vágódva. A fjord belső vége tehát sok biztos révvel és kikötővel
kínálkozik, s egész hosszában jobbra és balra apró bevágódások
rovátkolják partjait. E szerint a Krisztiániai fjordot maga a termé
szet úgy szabta ki, hogy okvetlenül élénk hajózásnak kellett benne
támadnia, s arról is gondoskodott, hogy legyen, a mit szállítani
lehet. Nagy vidékről nyílnak a völgyek jobbról és balról a fjord
felé, oldalain és hátterében a hegyek fokozatosan magasabbra és
magasabbra emelkednek, melyek erdőkkel fedvék s más kincsekkel

is kínálkoznak s melyek egyszersmind a fagyos éjszaki szelek ellen^
ótalmat nyújtanak, míg a melegebb déli szelek akadály nélkül
benyomulhatnak. Igaz, Krisztiánia kikötői minden évben vagy
négy hónapon át be vannak fagyva, de Stockholm kikötőjét rende
sen egy hónappal tovább borítja a jég. — Ha a hajósok a fjordból:
kiérnek, egyfelől a Skager-Bak, másfelől a Kattegat nyílik előt
tük^ amaz az Éjszaki, emez a Balti tenger partjai felé viszi. De
Krisztiánia felől a szárazon, a hegységeken át is aránylag könnyen
lehet utazni Ny. felé a Moide- és Trondhjem-fjordok mellékeire, K.
felé pedig Stochkolmba s most a két irányban vasutak is épűltekKrisztiániának a kereskedésre és forgalomra nézve kiválóan ked
vező fekvése van. Azért népessége aránylag gyorsan növekedik, e
század elején még csak 8000 lakosa volt, most már 130,000 la
kosa van.
A keleti külváros, Oslo, helyén már a X I . század közepén i
támadt egy helység, vagy harmadfél századdal később egy szom
szédos sziklatetőn várat építettek. A mostani város 1624-ben kez
dett épülni, IY. Keresztély dán királyról neveztetek el. 1858-ban
nagy tűz pusztította a várost s azóta sokkal csinosabban építtetett
föl. Középületei nagyon díszesek, tudományos gyűjteményei és inté
zetei gazdagok, tudományegyeteme jó hírnek örvend, vele össze van
kapcsolva a csillagvizsgáló s a meteorológiai intézet. A botanicus
kert a város éjszakkeleti oldalán terűi el. A parkok, kertek és vil
lák kivált É. felé nagy távolságra terjednek, szép parkok és nyara
lók az említett nyugati nagyobb félszigeten is vannak. A várost és
környékét legjobban az Akershus sziklatetőről tekinthetjük át,
mely a város legdélibb csúcsa, onnan különösen a gyöngyfüzér
alakjában sorakozó szigetekre is nagyon szép kilátás esik. Onnan
láthatjuk a nagy sürgést-forgást, mely a kikötőkben uralkodik, foly
tonosan jönnek és mennek a mindenféle nagyságú és alakú hajók, a
gőzösök és vitorlások.
A Glommen medenczéjében Kongsuinger határszéli erősség,
Eidsvold régi város, a Mjösen tó hajózható kifolyásánál fekszik, itt
választatott meg Sz. Olaf Norvégia királyává s itt gyűlt össze az
első storthing (országgyűlés) 1814-ben. Hamar a Mjösen-tó keleti
partján, az ország egyházi főhelye volt, 1569-ben a város lerom
boltatok.
A Krisztiániától D-re és Ny-ra eső tengerparton több élénk,
kereskedő város van, ilyen Drammen, mely különösen sok faárut és
erezet visz ki; Norvégia népesebb városai közé tartozik 19,000-

lakossal; ott fekszik, hol a Tyri-fjord nevű tóból kiömlő folyó
ármedenczévé szélesedik ki, a város az öböl hosszában mindkét
-oldalán terjed el hosszan. Königsberg odább D-re egy más völgyben
fekvő bányaváros, ezüstérczeit 1625 óta aknázzák, a legújabb idő
ben ott is az ezüstbányászat nagyon csökkent s a város lakosainak
száma is fogyott (4000 lak.). A Krisztiániai fjord nyugati oldalán
levő városkák közül Horten emelkedett, mivel ott van az ország fő
jaadi kikötője. Nevezetesek Tönsberg és Laurvik városok is, melyek
Norvégia legrégibb helységei közé tartoznak. Beljebb esik Skien
legy öböl hátterében.
A Skager-Rak partján minden helység hajózással és kereske
déssel foglalkozik; legnevezetesebbek Kragerö és Arendal (4000
lak.), továbbá Christianssand (12,000 lak.) és Mandai. Az utóbbi
már közel fekszik Lindesnaes hegyfokhoz, melynél a part E-ra kezd
:fordúlni; itt is ott is apró helységek és egyes tanyák mutatkoznak,
azután Stavanger következik, mely az ország egyik legélénkebb és
legnépesebb városa (24,000 lak.), fő keresetforrásai a heringhalá
szat, a gyapjúszövés s a kereskedés. Még sokkal jelentősebb és
híresebb város Bergen (hajdan Bjorgvin), mely a szigetkék és fél
szigetek útvesztője közepett a X I . század második felében alapítta
tott, a hegyek körszin alakjában veszik körül a várost. Ez sokáig
Norvégia legnépesebb és legélénkebb városa volt, melyet a német
hanszások sűrűn látogattak, kiknek ott nagy telepjeik és raktáraik
voltak, azt a negyedet, melyben a német kereskedők és ügyvivők
laktak, 3000* fegyveres szolga őrizte. Az utolsó házat a németek
csak 1763-ban adták el. A város és egyes épületek külsején még
most is látható a hanszások befolyása. Bergen lakosainak száma
47,000, fő kivitele a hal, fő beviteli czikkei : a gyarmati árúk, gabna
és liszt, gyümölcsök, bor, gyártmányok, ezeket az árúkat többnyire
"külföldi, leginkább angol, hajók szállítják oda. Hajdan a halkeres
kedés sokkal nagyobb volt mint most, jelenben a halászok Bodő,
TromsŐ, Hammerfest és mas éjszaki városokban is eladhatják
a halat.
Bergentől E-ra más kisebb-nagyobb halásztelepek és keres
kedő városkák vannak a sok fjordnál, köztük legjelentősebbek
Aalesund és Christianssund (8000 lak.). Odább E-ra a nagyocska
Hitteren sziget mögött a Trondhjemi fjord nyílik, mely a bejárás
nál keskeny, befelé pedig kiszélesedik és szétágazik és jókora völ
gyek nyílnak az ő partjain. Azon a vidéken egyszersmind K-re való
Tbehajlása van az egész partvidéknek, s ugyancsak ott a hegytöme-

gek is lelapulnak, úgy hogy ott vaspályát lehetett építeni, mely a
Throndhjemi fjordot a Krisztiániaival összekapcsolja. Mindezeknél
fogva a hajók sűrűn látogatják a Trondhjemi fjordot s partjain
több helység támadt s Trondhjem (Drontheim) az ország régi fő
városa a fjord déli oldalán fekszik, onnan az még jó messzire vonul
EK. felé. A város az E. Sz. 63. foka alatt levén zord éghajlata
miatt nem versenyezhetett a délibb vidékeken fekvő városokkal,
mindazonáltal 24,000 lakosa van, a királyi koronázás az ő régi főegyházában szokott megtörténni. A szomszédos helységek különö
sen fával is kereskednek, melyet a fjordba ömlő folyókon nagy
tömegekben úsztatnak lefelé. Nagyon jeles chrom-vasérczet is talál
nak a környéken, s a rézbányáiról híres Böras is Trondhjem kerü
letéhez tartozik, jóllehet a Glommen völgyének felső vidékén fek
szik. A z ottani rézbányákat a X V I . század közepe óta mívelik, de
a bányászok szabad ég alatt csak a nyári hónapokban dolgozhat
nak, a tél vagy 9 hónapig tart és felette kemény ; Röras t. i. 600 m.
magasságban fekszik.
A legéjszakibb városok Tromsö, Hammerfest, Vardöés VadsÖ.
Tromső Trondhjemtől EK-re egyenes vonalban 800 km. távolságra
esik, gőzhajón is legalább négy napig tart az oda való utazás, az
•éjszaki nagy tartománynak főhelye 5000 lakossal. Hammerfest a
szárazföld legéjszakibb városa, 2300 lakossal, Vardő vagy Vardőhus egy szigetkén, végre Vadső a Varanger-fjordnál fekszik. E
városkákból indulnak ki a halászhajók a sarkvidékekre Spitzberga
•és Novája-Zemlya felé.
VI
Svédország és Norvégia jelen állapota.

Svédország és Norvégia közös király uralkodása alatt álló
királyságok, melyek mindegyikének külön alkotmányos kormány
zata, közigazgatása s pénzügye van. A két országnak 1814 óta van
közös uralkodója (personal-unio), de egyébként egymástól teljesen
függetlenek. A két ország alkotó részeit az alábbi táblázat tünteti fel.
Svédország 24 tartományra (Ián) oszlik, amelyek ismét me
gyékből (fögderie) állanak. E tartományok a következők :
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Norvégia összesen 18 tartományból (ami) és két városi tör
vényhatóságból (Krisztiánia és Bergen) áll, a tartományok megyékre(vogtei) oszolnak s ezek száma 54. A tartományok a következők:
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Svédország, mint említők, alkotmányos királyság, melynek
alkotmánya az 1809. június 6. és 1876. márcz. 20-diki törvényeken
alapúi. A király mellett áll az államtanács, mely 10 tagból áll.
Ezek közül egy a miniszterelnök, 7 a miniszteri tárczákat kezeli, a
külügyek vezetője Norvégiával közös. A z országgyűlés 1865 óta
két házból áll, melyek külön egybehivás nélkül évenként január
15-ikén összeülnek; az első házba a tartománygyülések s az ezekben
nem képviselt városok meghatalmazottjai összesen 137 tagot válasz
tanak (30,000 lakóra egyet) ; a választás 9 évre szól. A második
házba a külön törvényhatósági joggal nem biró városok, mezőváro
sok és a vidék lakói 204 tagot választanak, és pedig 3 évre. Ezen
kivűl minden tartomány (län) külön tartománygyülést (Landsthing)
hí össze.
A z országgyűlés veti ki az adókat és állapítja meg a hadsereg
létszámát, a király azonban azokat megtagadhatja.
Norvégia alkotmánya 1814-ből való, amidőn a Svédországgal
való personal-unio kimondatott. A törvényhozó hatalmat a király
az országgyűléssel (storthing) együtt gyakorolja ; az országgyűlésnek
113 tagja van s két házra oszlik, a lagthing, melybe az országgyűlés
tagjainak negyedrésze, s az odelsthing-re, melybe a többiek tar
toznak ; ez utóbbi tanácskozásai alapján hozza a lagthing a törvé
nyeket. Tagjaikat 3 évre választják. Ha az országgyűlés / része
valamely törvényt elfogad, az a király ellenzése daczára is erőre
emelkedik. A z államtanács 2 miniszterből és 7 — 9 államtanácsosból
áll, kik közül 1 miniszter és 2 tanácsos mindig a király körül
vannak ; az államtanács többi tagjai a közoktatás- és vallásügyet,
8
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belügyet, pénz- és vámügyet, igazságügyet és rendőrséget, a had
sereget, tengerészetet és postát vezetik.
Skandinávia lakói nemzetiség szerint következőkép oszol
nak meg :
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=
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0.4 »
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Mindkét országban majdnem kizárólagos a protestáns vallás ;
Svédországban mindössze 810 katholikus és 2993 zsidó van ; Norvé
giában 6000 ember vegyes felekezetekhez tartozik, 563 katholikus,
542 mormon és 34 zsidó. A kivándorlás itt is terjed ; Svédországból
1884-ben 23,560, 1885-ben 23,493, 1886-ban 32,889, 1887-ben már
50,786 ember vándorolt ki; Norvégiából 1883-ban 22,167, 1884-ben
14,776, 1885-ben 13,981, 1886-ban 15,168 és 1887-ben 20,741.
A svéd hadsereg békében 38,000, háborúban 190,000 főből
áll; a norvég hadsereg békében 19,000, háborúban 38,000 emberből,
áll. A két királyság hajóhada összesen 120 sorhajóból áll. A kereske
delmi hajóhad Svédországban 3967, Norvégiában 7444 hajóból áll ;
amott 507,573, itt 1.524,076 a hajók tonnatartalma.
A hajózáson kivűl a többi közlekedés nem nagy ; Svédország
nak 7388 km., Norvégiának csak 1562 km, vasútja van; a posta
amott 106, itt 45 millió küldeményt szállít évenként, a távirdavonalak hossza pedig Svédországban 12,189 km., Norvégiában 9077.
A hajóforgalom igen élénk ; Svédország kikötőibe 1886-ban érkezett
25,549 hajó 2.2 millió tonna tartalommal, kiindult 24,477 hajó 3.3
millió tonna tartalommal. Norvégiában ugyanazon évben 11,209
hajó kötött ki s 11,278 indult el, a tonnatartalom 2.3, illetve 2.4 millió.
A mezőgazdaság úgy Svédországban, mint különösen Norvé
giában csak bizonyos területeken űzhető ; Svédországnak 450,000
• km. területéből csak 25,000 • km.-t foglalnak el a szántóföldek,
20,000 • km.-t a rétek s 175,000 • km.-t az erdő; több mint
180,000 • km., tehát több mint 40°/ -a az országnak silány legelő
vagy teljesen terméketlen kopárság. Még szomorúbb Norvégia
sorsa ; a 325,000 • km. terjedelmű országban csak 2400 • km.
művelhető föld van, ami az egész területnek csak 0*7 százaléka.
Természetes, hogy az országok termései a lakosság szükségletét nem
fedezhetik s így évenként igen nagy az élelmi czikkek bevitele. A
mezőgazdaságot Svédország déli részében igen észszerűen űzik s a
0

lakosság / része keresi vele kenyerét; Norvégiának még legtermé"kenyebb részeiben is alig a lakosság fele keresheti meg élelmét ; az
•élelmi czikkek bevitele ezért Norvégiában harminczszorosa a kivi
telnek. "
A íakereskedés egyik lényeges jövedelmi forrása a két ország
lakosságának ; Svédországnak két ötödét erdő borítja s az évi fatermelés körűlbelől 30 millió köbméter ; Norvégiának fatermése felével
!kisebb, de a fakivitel (Angliába és Franeziaországba) ott is tetemes.
Norvégiában nagy szerepe jut a marhatenyésztésnek ; de a la
kosság főkereseti ága,különösen az ország északi részeiben a halászat;
:a tőkehalászat 70—80,000 embert, a heringhalászat 30—40,000
embert foglalkoztat, s nem kevesebb mint 24,000 halászhajó lepi el a
hengert, amidőn a nagy halászat kezdődik. Hogy mekkora a norvég
ihalászat, kitűnik abból, hogy pl. 1878-ban 51 millió tőkehalat,
•6 millió makrélt, 850,000 hektoliter heringet s egy millió hommárt
ífogtak ; 1887-ben L800,000 hektoliter hering került hálóba 2 millió
*frt értékben s 60 millió kgr. tőkehal ; a halászatból pedig évenként
:20 — 25 millió korona (14—16 millió forint) folyik be.
A bányászatot Svédországban sok száz év óta űzik; főteranékei vas, réz, czink, ezüst és szén.
Svédország ipara igen fejlett ; nem kevesebb mint 30 gyár
^készíti a világ minden részeiben elterjedt »svéd« gyújtókat. Elénk
még a czukor-, sör-, dohány- és pamut-ipar. Norvégia ipara még igen
fejletlen. Svédország összes bevitele 204 millió, kivitele 154 millió
forint ; főbb kiviteli czikkei aczél, vas, réz, gabona, fa és gyújtó.
Norvégia bevitele 90, kivitele 72 millió forint.
A z állami pénzügy állását a következő adatok tüntetik fel.
:Svédország bevétele volt 1889-ben 59 millió, kiadása 59 millió
tforint; állami adóssága 166 millió forint. Norvégia bevételei 29
íkiadásai 29 millió, állami adóssága 73 millió forint.
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K I L E N C Z E D I K FEJEZET.

Európai Oroszország.
LANKENAU und OELSNITZ : Bas heutige Bussland, 1877 ; BÖTTGER:

Russische

Revue,

1872 óta;

SCHRENCK und

MAXIMOVICS:

Beitraege zur Kenntniss des Russischen Reichs ; ELISÉE RECLUS :

Nouvelle Géographie Universelle, Paris, 1880. Y-dik kötet.; IGNA
TIUS : Le Granduché de Finnlande ; MACKENZIE V/ALLACE : Russia
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az orosz-birodalom ismertetése, fordította Szentkirályi Móricz^.
1 8 7 8 ; HUNFALVY P Á L : Utazás a Balt tenger vidékein, 1871. Az
Ural répei. Földr. Közlemények 1887 ; Ifj. SZINNYEI JÓZSEF : Az

ezer tó országában. Budapest 1 8 8 0 ; Begistrande der Geogr. — stat.
Abtheilung des grossen Generalstabs, Berlin, 1881 óta. A- folyó
iratok közül legtöbbet nyújtanak a Petermann-féle közlemények^
melyek az orosz munkákból is bő kivonatokat közölnek.
I.
Európai Oroszország fekvése, nagysága, határai, külső' szabása, belső tagosulása ;
az Ural hegység, a fönsíkok és földhátak, az alsíkok, a folyók és csatornák, azéghajlat, a termények.

Egész keleti Európát, a földségnek több mint flerészét az
orosz birodalom foglalja magában, s azon kivűl még Ázsiának is
több mint egy harmadrésze tartozik hozzája. Az óriási birodalom,
egész területe több mint 22 millió Q kilóm.,. ebből 5.427.000 •
kilóm. Európára esik. De nagy része néptelen,, sőt lakhatatlan,
összes népessége kerek számmal csak 110 millió lélekre rúg, ebből
92 millió európai Oroszországra esik.
Európai Oroszország az É . Sz; 44°29'es 76°33' s a K. H .
(Ferrótól) 3h n*\ '
és 8 3 ° 4 8 között fekszik, (Greenwichtől a K.
H . 17°37' és 66°8' között). Legszélsőbb pontjai a Balaklava-fok.
0
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Krim félszigeten és a Nasszau-fok Novája-Zemlyán ; nyugaton Kalis
Lengyelországban és keleten az Ural hegység legkeletibb pontjai.
Európai Oroszország tehát Kelet-Európa nagy alföldjét foglalja
magában, melyet gyakran Szarmata alföldnek neveznek. Ez trapéz
alakjában a Kertsi tengerszorostól, az E. Sz. 45-dik fokától E-ra a
Vajgatsi szorosig, az E. Sz. 70-dik fokáig s a Greenwich-tő^ szá
mított 40-dik fokú délkör két oldalán 20 hosszúsági fokon keresztül
terjed el. A 40-dik fokú délkör a Dvina és Don torkolatainál, a
60-dik fokú délkör az Ural főgerincze mentében, a 20-dik fokú
délkör pedig a Keleti tenger hosszában halad el. A z ekként körül
határolt trapéz-alakú terűlet 6 / millió • kilóm, foglal el; maga
az alföld ugyan kisebb, D-ről É-ra 2800, Ny-ról K-re 2 0 0 0 — 2 2 0 0
kilóm, terjed, s kerek számmal 5 millió • kilóm, foglal el, de az is
több, mint Európa többi országai együttvéve. Azonban a roppant
alföldnek éjszaki vidékei vagy 900 kilóm, széles övben a nagy hideg,
déli vidékei pedig a nagy szárazság miatt csak kivételesen mívelhetők, s a tulajdonképeni Oroszország, a melyben a népesség elég
sűrű, hogy tömörült nemzetet alkosson, É. és K. felé körűlbelől
csak a "Volga folyóig, D. felé a Fekete-tenger szteppjeiig, ÉNy. felé
a Néva torkolatáig s a Balt tengerig terjed, tehát az egész nagy
alföldnek körűlbelől csak felerészét foglalja magában.
Az ország határai négy tengerrel érintkeznek, de a Káspi tó,
Fekete és Balt tengerek csak benföldi medenczék, a negyedik pedig
az éjszaki Jeges tenger, melynek partjait több hónapon át jég
borítja be. Strelbitsky szerint a határvonalok egész hossza 32,926
kilóm., ebből 22,699 kii. a tengeri, 4056 kii. az európai szárazföldi
határokra esik. ( A tengeri határokból a Balt tengerre 6749, a
Jeges és Fejér-tengerre 9084, a Káspira 3167, a Feketére 2 0 1 5 ,
az Azovira 1472 kii. esik.). A szárazföldi határvonalok Bumánia,
az osztrák-magyar monarchia, Német-, Svéd- és Norvégországok
felé, nagyobbára nincsenek a természettől megállapítva. Munkánk
első kötetében megemlítettük
hogy az Ural hegység déli vége s
a Kaukázus között nincsen éles határ, mely Európát Ázsiától
elválasztaná, a Káspi tó éjszaki partját övező, mintegy 350 kilóm,
széles lapály nagyobbára a nagy mélyedményhez tartozik, mely a
Fekete-tenger színvonala alá sülyed, s az ázsiai pusztaságokra vall.
Azonban azon a vidéken Európát rendesen az Ural folyóig s a
Kaukázus éjszaki tövéig terjesztik ki, s az oroszok a Volga deltá1
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jában Asztrakhánt alapították, mely élénk közlekedést folytat belsőOroszországgal. A Káspi tó partja az Ural torkolatából a ManitsKuma torkolatáig mindenütt lapályos és alacsony s kivált a Volga
torkolatánál felette sok alacsony szigetkével van szegélyezve, melyek;
között a folyó számtalan ágra oszolván, nagy deltát képez. A torkola^főágai is oly sekélyek, hogy a mélyebben merülő hajók:
Asztrakhán kikötőjét csak akkor érhetik el, mikor déli szél a vizet
felduzzasztja. A folyó hordalékai s a szél által összehordott szi
getkék Ny. felé a Kuma torkolatáig, a Ponto-Káspi mélyedésig
érnek. Az egész vidék egyhangú, sülevényes kopár puszta, melynek
keleti széle mélyebb mint a Fekete-tenger víztükre ; a szorosabb •
értelemben vett Manitsi mélyedmény keskeny árok, mely ENy-ra a
Don felé húzódik, benne a vizek a puszta déli részéről gyülemlenek
s egyfelől a Káspi tó, másfelől a Don felé tartanak. De a Manits
medrét jobbára csak tócsák és nádas mocsárok sorozata jelöli meg,.
<a folyó két ágát elválasztó küszöb tenger feletti magassága 25 m.
az éjszaknyugati ága a Dont torkolatától fölfelé 50 kilóm, távol
ságban éri el. Az alsó Don vízkörnyékét keleten a Volga hajlata
felől D-re vonuló dombsor határolja (az Ergeni dombok). Maga a
Kuma is gyakran elvész a homokban, mielőtt a Káspi tengert
elérné. A Manitsi mélyedésben a Fekete és Káspi tengerek között
levő 660 kilóm, széles földszorost könnyen lehetne csatorna által
keresztülvágni, a baj csak az, hogy elegendő vize nem volna.
A Don az Azovi tengerbe (Palus Maeotis) ömlik, ez 37,604
• kilóm, foglal el, partjai mindenütt alacsonyak és lapályosak,,
mélysége átlag csak 10 m., sőt helyenkint csak 4 — 6 m. ; azért
Azov és Taganrog kikötőibe csak kis hajók mehetnek be ; csak
egyetlenegy kijárása van a Fekete-tengerbe, t. i. a Kertsi és Taman
félszigetek között nyíló tengerszoros, melynek szélessége alig 4
kilóm. Nyugati oldalán az Arabati keskeny földszegély határolja,
mely mögött sokágú szigetes nagy mocsár terjed el, ezt Szivas-nak
vagy Poshadt tengernek nevezik. Ez a Perekópi homokos földnyakig
ér. mely Krim félszigetet a szárazföldhez kapcsolja, szélessége csak
4 kilóm. Krim valamikor sziget lehetett és csak az áradványok és
homoktorlatok által kapcsolódott a szárazföldhez ; éjszaki nagyobb
része lapályos, keleti és nyugati félszigetszerű nyúlványait szintén
csak buczkák borítják, de déli partvidékét, Feodoszia öblétől kezdve,
aránylag magas hegység szegélyezi, mely a Kaukázus legnyugatibb
elszakasztott tagja; Jajla hegységnek nevezik, legmagasabb kúpja
a Csatirdagh, azaz Sátorhegy (1519 m.) ; éjszaki lejtője lassan eresz-

kedik a félsziget homok pusztáira, déli oldala meredek, dús erdőkkel
van fedve, és kies völgyek nyílnak a tengerre szép nyaralókkal.
A Perekópi földszoros nyugati oldalán a Holt tengernek
nevezett öböl terjed el ; ettől Ny-ra a Duna torkolatáig a Fekete
tenger partja mindenütt egyforma, a folyók a laza talajban mély
medreket vájtak és sebes folyással szakadnak a tengerbe, nyílt
öbölszerű torkolataik vannak, melyeket limán-óknak neveznek, ez
görög szó és mocsárt jelent. Ezeket a folyók hordalékaiból támadt
rekeszgátak (pereszip) zárják el, melyeken csak kis hajók mehetnek
át. Ily limánoknál épültek Kherszon, Nikolájev és Akkerman\
Odessza közvetlenül a tengerparton fekszik. Általában sem a Káspi
tó, sem a Fekete tenger (egész kiterjedése 423,993 • kii.), orosz
partjainak tagosulását kedvezőnek nem mondhatjuk.
A szárazföldi határ, mely Oroszországot Közép-Európával
összekapcsolja, a Duna torkolatától a Visztula torkolatáig ér, egész
hossza 3200 kii. Déli szakaszán több mint 100 kilóm, hosszában az
^orosz alföld déli Moldova és Havasföld alföldjével olvad össze, s ez
volt mindig a keleti népek kapuja, melyen át a Duna országaiba
jutottak. Odább E-ra a Kárpátok előhegységei élesebb határt
képeznek, de azután a Visztula vízkörnyékén a kelet-európai
alföld úgy olvad össze a németországi alfölddel, hogy ott a kettő
között természetes határt megállapítani sem lehet. E nyugati határ
vonal az, melyen át az orosz nemzet Európa mívelt nemzeteivel
közvetlenül érintkezik.
A Keleti tenger partjánál sincsen természetes határ, jóllehet
a németországi (porosz) partvonal egészben véve Ny-ról K-re, az
orosz pedig D-ről E-ra vonul. Az orosz partvonal a Memel torko
latától 200 kilóm, hosszában E-ra vonul s mindenütt homokbuczkák
szegélyezik, csak Libau-néX van egy rés apró parti tavakkal. Windau
városon túl a part ÉK-re fordul, s azután a Rigai nagy öböl követ
kezik, melynek éjszaknyugati nyílása előtt Oesel és Dagö szigetek
terjednek el. A z öböl délkeleti szögletébe a Duna ömlik, melynél
'Riga város fekszik 10 kilóm, távolságra a tengerparttól. Dagő szi
geten túl 'a Finn-öböl nyílik, mely 400 kilóm, hosszúságban K-re
húzódik Eszt- és Finnországok között. Déli partszéle többnyire
meredek és sziklás, csak néhány apró szigetke kiséri ; ott legneve
zetesebb városok Reval és Narva. A Finn-öböl legkeletibb csücske
csak 15 kilóm, széles, Katlan öböl-nék nevezik, ebbe ömlik a Néva,
néhány szigetet képezve, s a Néva torkolatánál Sz.-Pétervára fekszik
A Finn-öböl éjszaki partja nagyon elüt a délitől, mindenütt

sziklás és számtalan apró szigetkétől van szegélyezve; a sok szirt
és szigetke ótalmazza a melléköbölkéket, de egyszersmind a hozzá
férést is megnehezíti. Különösen Finnország délnyugati sarkánál
felette számosak az apró szigetkék és szirtek s hozzájok az Aland
szigetek csoportja csatlakozik, mindezek a szigetek hídúl szolgálnak
Svédországból Finnországba. Azoktól E-ra a Bottni öböl terjed el,
keleti partjába több öbölke van bevágódva, sok folyótorkolat is
szegi, de az egész hosszú partvonal mentében csak három jelentősebb
kikötőhely van, köztük TJleaborg a legéjszakibb (az E. Sz. 65° alatt).
Az egyenes vonal hossza a Bottni öböl legéjszakibb csúcsától a
Varanger-fjordig 550 kilóm., a Fejér-tenger legnyugatibb öbléig
400 kilóm., de ott nincs közlekedési út, az ottani zord és kopár
vidékeken csak lappok laknak szórványosan. A Jeges-tenger part
vidékein mindenütt 80—100 kilóm, széles tundra övet találunk,
melyen kisebb-nagyobb mélységben a talaj nyáron sem enged föl.
Kola és Kanin félszigetek között a Fejér-tenger nyílik, mely messzire
benyúló öblöket bocsát D. felé; az éjszaki öbölbe a Mézen, a közép
sőbe a Dvina, a délibe az Onega folyók ömlenek, a Kandalahsai öböl
ENy-ra nyúlik. Legélénkebb a Dvina öble, melynél Arkhangelszk
fekszik. Kanin félszigettől K-re a Cseszhaja-öböl nyílik, előtte Kolgujev sziget fekszik ; odább K-re a Pecsora torkolati öble követ
kezik. De az ottani fagyos tundrákat csak szamojédok népesítik
nagy gyéren.
A Jeges-tenger nagyon félre esik, partjait csak a nyári hóna
pokban látogathatják a hajók; a Keleti-tenger kikötői többnyire
szintén befagynak a téli hónapokban, sőt néha még a Fekete-ten
geren is megakad a hajózás a jég miatt; mar pedig európai Orosz
ország csak az említett három tengeren vehet részt az európai hajó
zásban és a világforgalomban.
Kelet-Európa nagy alföldje csekély vízszintes tagosulást
mutat, domborzata is felette egyhangú, fölszine a Jeges-tengertől
a Fekete-tengerig s a Kárpátok előhegységeitől az Uraiig egészben
véve ugyanazt a képet tünteti fel, a roppant térségen csak egyes
fönsíkok és néhány száz méter magas emelkedések mutatkoznak.
Oroszország tehát mind külső szabására, mind belső tagosulására
nézve elüt közép és nyugati Európa országaitól, melyekben a leg
különbözőbb tagosulást, a legnagyobb változatosságot találjuk.
S miként fölszine, úgy földtani szerkezete is rendkívül egyszerű és
egyforma. Míg nyugati Európában az üledékes és kitódulási kőzetek
minduntalan váltakoznak, s az emelkedések, vetődések és sülyedések

felette bonyolódott alakúlatokat hoztak létre: keleti Európa a
geológiai változásoktól, úgy szólván, érintetlen maradt, a nagy
alföld belsejében sem gránit tömegeket, sem vulkáni képződménye
ket nem találunk. Finnország és Podolia gránit hátaitól egészen az
Uraiig csak zavartalanul és csendesen lerakódott, többnyire nagyon
régi földrétegek fordulnak elő. A roppant nagy üledékes medencze
szélein a legrégibb lerakódások ütik ki magukat. A z Ural hegyláncz
nyugati párkánya mentében az Ural folyó harántvölgyéig sziluri
palák mutatkoznak keskeny övben ; ugyancsak e palák keleten a
Ládoga tó s a Finn-öböl déli oldalán, Észtországban, Osel, Gotland
és Oland szigeteken lépnek föl. Rajtuk devoni palák települnek,
melyek az Ural mellékén s a nagy tavak nyugati oldalán csak
keskeny szalagokban mutatkoznak, ellenben a Keleti-tenger mellé
kein ők uralkodnak s K. felé a Don forrásvidékéig érnek. Hozzájok
a kőszén-képződmények csatlakoznak, melyek az Ural mellékein
több helyen megszakadnak, az alföld nyugati vidékein pedig
Moszkvától E-ra a Jeges-tengerig széles övet alkotnak. A meden
cze belső részeit majdnem egészen permi rétegek (új veres homokkő)
foglalják el, melyeken csak itt-ott triaszféle képződmények tele
pülnek. A Keleti-tenger déli párkányától K D K - r e a Fekete-ten
gerig és Káspi-tóig vonuló széles övben krétaképletű és harmadkori
rétegek fedik a régibb lerakódásokat.
A nagy medenczének csak keleti szélén vannak nagyobb emelke
dések s ott egy hosszú vetődési hasadékon tódulnak ki a kristályos
kőzetek, melyek Európa és Ázsia határán a hosszú hegylánczot
alkotják, melyet Ural-nak nevezünk (hajdan » Montes Ripaei«, az
oroszok »Zemnoj Pojasz«-nak = a Föld övének nevezték). E hegy
láncz a Kara-öböltől, vagyis az E. Sz. 70-dik fokától D-re az E.
Sz. 47-dik fokáig terjed, összes hossza 2600 kilóm., az ó-világ leg
nagyobb, úgyszólván, egyetlen délköri hegysége ; főgerincze a 76-dik
fokú délkör (Ferrótól) irányában halad el, csak déli szakasza
Jekaterinburgtól kezdve és legéjszakibb kanyarulata Ny-ra esik az
említett délkörtől. Nagyon régi és felette megviselt hegység, sza
kadozott gerinczekkel és gömbölyded kúpokkal domborodik ki a
kelet-európai és nyugat-szibériai síkságokból. Keskeny voltánál
fogva csekély a tagosulása. Nyugati oldala általában nagyon lassan
ereszkedik az alacsony elődombokra, keleti, ázsiai oldala sokkal
lejtősebb, szaggatottabb s a keskeny dombszegélyből itt-ott maga
sabb hegycsúcsok nyúlakodnak föl, mint a főhegységtől elszakasz
tott töredékek. De a főgerincz általában annyira le van gömbö-

lyítve s oly kevéssé domborodik ki, hogy gyakran alig lehet a víz
választó vonalt fölismerni. Az utas több helyen* átkelhet rajta, a
nélkül hogy észrevenné, hogy hegységen utazik. De jóllehet az Urat
könnyen áthágható, mégis természeti határt képez, az európai
lombfa-erdők, délen a tölgyfa-, éjszakon a hársfa-erdők az Ural
nyugati oldalán szakadnak meg, keleti oldalán már Szibéria rengeteg
fenyvesei kezdődnek.
Az Ural legdélibb nyúlványa alacsony fönsík, mely Ny. felé
szelíden hajlik alá, K. felé vízválasztó párkányt képez, melynek
magassága alig 4 0 0 m. ; Mugodtár hegységnek nevezik. Nyugati
oldalán a Káspi-tóba ömlő Emba s az Ural folyó néhány mellék
vize támad. Az utóbbi folyónak Ny-ra irányúit harántvölgyénél a
tulaj donképeni Ural déli szakasza kezdődik, melyet ErdÖs Uralnah
neveznek. Ez legyező alakjában szétterjedő három hegysorból áll,
melyek között jókora szélességű völgyek nyílnak. A legkeletibb
völgyben az Ural folyó (Yajk) hömpölyög E. felé, Orszh városnál
Ny-ra fordul s áttörvén a hegységen Uralszknál D. felé kanyarodik,
ekként nagy ívet kanyarítva jut a Káspi-tóba. Orszk tengerfölötti
magassága 200 m., Orenburgé már csak 87 m. ; ott hagyja el az
Ural folyó a hegységet.
Az Ural felső völgyétől Ny-ra eső hegysorok jobban dombo
rodnak ki, de általában alacsonyabbak, csak néhány csúcs haladja
meg az 1000 métert. Odább E-ra a hegysorok összébb hajlanak és
nagyobb magasságra duzzadnak föl, legmagasabb pontjok az Irémel
(1536 m.), mely az Ural forrásai közelében nyúlakodikföl.Az Irémel
csoportját a Bjélaja és jobboldali mellékvize az Ufa körűifogják,
mindkét folyó a fő hegyláncz keleti oldalán támadván, áttör a hegy
ségen s Ufá városnál egyesül, azután a Bjélaja Ny-ra a Káma
felé kanyarodik tovább. A hegység déli ágai gyakran oly erdőtlenek,
mint a puszta, csak az Irémel csoportjában kezdődnek a sűrű erdők.
A tulaj donképeni Ural második szakasza az úgynevezett
Erczes Ural, ez a hegylánczolat középső részét foglalja magában,
mely általán véve alacsonyabb, mint a déli és éjszaki szakasz.
Abban is több egyközű hegysort különböztethetünk meg, de csak
rövid és jelentéktelen völgyek választják el egymástól. Az emelke
dések oly csekélyek, hogy gyakran egészen elvesztik a hegység
jellegét. Meztelen sziklát ritkán látni, az erdők ugyan többnyire
már kipusztultak, de a magaslatokat mindenütt mohok, gyep és
tőzeg takarják be. Számos út visz át a hegységen. A főút a Káma
mellett fekvő Perm-bői Kunguron át a hegyláncz keleti tövében

fekvő JeJcaterinburgba visz, legmagasabb pontja csak 450 m., az
utóbbi város tengerfeletti magassága pedig 250 m. Most vasút kap
csolja össze a két várost, a hegységét 360 m. magas hágón szegi.
Odább E-ra nagyobb magasságra emelkedik a hegység, de alacsony
hágók ott is vannak ; egyik legéjszakibb • átjáró a Káma felső vidé
kéről a hegységen át Petropavlovszkijba visz, e hágótól D-re esik a
hegyláncz egyik legmagasabb csúcsa a Kondsatkov (1462 m.).
Petropavlovszkij az érczekben gazdag hegység legéjszakibb
pontja. Az Ural érczeit már ősrégi népek ismerték és aknázták, ezt
bizonyítják a régi elhagyott bányák ; az oroszok azt az ismeretlen
bányász népet csúd-nak nevezik. Mikor az oroszok az Uraiig elő
nyomultak, ott csak nyers míveletlen finn népségeket találtak, melyek
a bányászattal nem foglalkoztak. A z oroszok legelsőben áz Ural
keleti oldalán találtató gazdag vasércz-telepeket aknázták ki. Ott
öt hegy van, melyek majdnem egészen mágnes vaskőből állanak.,
köztük legnagyobb a Blogodat (462 m.) a Tura forrásainál, köze
lében halad el a vaspálya Permből Jekaterinburgba. Tula városból
való kovácsok telepedtek le a Tura vidékén, s Nagy Péter nekik
adományozta az ottani erdőségeket. A z egyszerű kovácsok utódai
óriási gazdagságra tettek szert és főnemesi rangot nyertek. Utóbb
réz-, ezüst és más érczeket is fölfedeztek. Akkor sok német bányász
költözék oda s ők különösen a réz- és ezüstbányákat mívelték,.
ugyancsak ők alapíták 1780-ban Jekaterinburgot. 1814 óta a
hegység mindkét, de kivált ázsiai oldalán előforduló aranyat és pla
tinát tartalmazó murvamezőket is mivelik, több platinát találnak
ott, mint Borneóban és déli Amerikában. A z érczekhez hozzá
járulnak becses dísz- és drágakövek : márvány, malachit, mangán
kova, porfir, jáspis, smaragd, berill, topáz és czirkón. Nagyszerű
bánya- és gyártelepeken olvasztják ki az érczeket és köszörülik a
becses köveket.
A Pecsora forrásaitól kezdve az Ural éjszaki szakasza terjed
el, mely felette zord ós sziklás, nagyobbára mocsárok és lápok fog
lalják el alját és a sziklás gerinczek közötti mélyedéseket. Fenyve
seiben vogulok, osztyákok és szamojédok vadászgatnak és legeltetik
rénszarvasaikat.
Egyik legmagasabb csúcs a DenesJcin-Kamen az ázsiai olda
lon a Szoszva forrásainál (1633 m.). Még magasabb az odább E-ra
feltornyosuló Töll-Posz (1689 m.). Ez utóbbi hegycsúcstól kezdve
a hegység főgerincze EK-re vonul s a Karai öböl közelében a
Konstantin-Kámennel
végződik. A Kara völgye nyugati oldalán

•egy alacsony hegysor ÉNy-ra kanyarodik, Pae-Choi hegységnek
nevezik. E sziklás hegysor Vajgacs szigetre is átterjed, melyet a
Jugori tengerszoros választ el a száraz földtől. Sőt még NovajaZemlya is az Ural folytatásának tekinthető, úgy hogy egész hossza
több mint 3000 kilóm, volna.
«
A z Uraitól Ny-ra elterjedő nagy síkság egészben véve nagyon
egyhangú, azonban mégsem olyan egyforma s minden változatos
ságot nélkülöző, mint a minőnek első tekintetre látszik. Roppant
nagy kiterjedésénél fogva már az éghajlat is nagy különbségeket és
ellentéteket mutat, s velők járnak a növény- és állatvilág különb
ségei, ezektől pedig az emberek életmódja és foglalkozásai függnek.
De a talajbeli különbségek is nagyok, dúsan termő vidékek sülevényes, sós és homokos pusztákkal váltakoznak. A fölszin domborzata
ugyan csekély változatosságot mutat, mégis a magassági különb
ségek sem jelentéktelenek, s a folyók partjait szegélyző dombozatok
néhol festői tájképeket szolgáltatnak.
Azelőtt a könyvekben ós földképeken úgy ábrázolták az orosz
alföldet, mintha azt két nagy földhát három alsíkra osztaná ; ama
régibb földképeken az éjszaki, vagyis Uraló-Balt foldhat a Pecsora
forrásvidékéről nagy ívet kanyarítva Ny-ra húzódott s a Keleti
tenger déli oldalán a Porosz tavas földháttal olvadt össze ; a déli.
vagyis Uralo-Kárpáti földhát pedig az Ural déli dombjai felől
Ny-ra a Kárpátok előhegységéig vonult. Ez állítólagos két hosszú
föídhát a valóságban nem létezik, s az Ural sem a Kárpátokkal,
sem a Porosz földháttal nincsen összekapcsolva.
Az Ural éjszaki szakaszának nyugati oldalán egy hosszú völ
gyelés van, ebben az É. Sz. 61-dik fokától kezdve a Pecsora É-ra, a
Vicserka pedig Viserá-yal való egyesüléséig s a Kámá-ba, való omló
séig D-re foly. A Pecsora majdnem a sarkkörig É-nak tart, azután
két nagy kanyarulatot tesz, végre ismét É-ra fordul. Medenczéjét ke
leten az éjszaki Ural, délen és nyugaton egy alacsony dombhát hatá
rolja, mely a forrásvidékéről ÉNyÉ-ra vonul, Timan hegységnek ne
veztetik; régi palábóláll, míg a két oldalán elterjedő alsíkokat jura
féle rétegek foglalják el; legmagasabb pontjai 250 m. magasak.
Mind a magaslatokat mind az alsíkokat rengeteg erdők, lápok és
mocsárok lepik el ; ott hol az erdő megszakad, a meztelen tundra
kezdődik. E vadon vidéken kanyarodik végig a Pecsora, több mellék
vizével együtt hajózható, a folyókat csak alacsony küszöbök választ
ják el s az ott tanyázó vadász- és halásznépek könnyen átszállít
hatják sajkáikat az egyik folyóból a másikba. A Vicserka is hajóz-

ható, közte s a Pecsorá legdélibb hajlata között csak 190 m. maga&
küszöb van, tehát az e vidékről NyDNy-ra vonuló földhát nem lehet
az Ural kiágazása. A.z említett földhát mint keskeny duzzadok
Vólogda városon túlig terjed, hossza tehát vagy 1100 kilóm., magas
sága alig haladja meg a 200 m. Nincs általános neve, keleti részét
Uvalli-nak, azaz domboknak szokták nevezni. Jóllehet magassága
csekély, mégis nevezetes határt jelöl. Éjszaki oldalán még mindenütt
rengeteg erdők terjednek el, helységek csak a folyók völgyeiben
vannak, ellenben a földháttól D-re eső vidékeken az erdőségek nagy
részben már ki vannak irtva, a mívelt területek mind nagyobbak, a
helységek sűrűbbek s egyenletesebben vannak elosztva.
A z Uvalli földháttól É-ra eső síkságot a Dvina, Mézen és
Onéga medenczéi foglalják el, melyeket alig észrevehető földhullá
mok választanak el egymástól. Legnagyobb a Dvina medenczéje..
E folyó a Vicsegda és Szuchona egyesüléséből támad. A Vicsegda
a Timan és Uvalli között levő szögletben ered s onnan egészben
véve Ny-ra kanyarodik, a most elhagyott Katalin-csatorna által a
Kámával van összekapcsolva. A Szuchona a Vologdától É-ra eső
KubinczTcoje tóból foly ki, a rövid, de hajózható Vológda folyóval
egyesülvén, ÉK-re kanyarodik a Vicsegda felé. A két folyó egye
süléséből támadt Dvina ÉNy-ra foly s a Fejér-tenger déli oldalán,
elterülő alsíkon átkígyódzván, ArJchangelszJc-nél az erről nevezett
öbölbe szakad. A Mézen és mellékvizei a medencze keleti részét
hálózzák be ; az Onéga pedig a nyugati szélén folyik a tenger felé,
több tó és nagy mocsárok vizei egyesülnek medrében. A Dvina és
két szomszédjának medenczéit nagyobbára triaszféle rétegek fog
lalják el, nyugati szelén a kőszén-képződményekhez tartozó lerakó
dások és devoni palák merülnek föl keskeny szalagban. Az Onéga
mocsárjaitól Ny-ra terűinek el a nagy tómedenczék, melyek a Fejér
tenger és Finn-öböl között eső síkságnak nagy részét elfoglalják.
Ott van az Onéga tó, mely több más kisebb tóval «aran összekap
csolva, éjszaki részenagyon szakadozott ; kiterjedése 9752 • kii.,,
tengerfeletti magassága 72 m., legnagyobb mélysége 172 m. Dél
nyugati csücskéből a hajózható Szvir foly ki, mely DNy-ra kanya
rodván, a Ládoga tóba ömlik. Ez Európa legnagyobb .tava, 18,130
• kilóm, foglal el, tengerfeletti magassága 15 m., legnagyobb
mélysége 380 m. A viharok veszélyeztetik a rajta való hajózást,,
azért déli partján csatornát építettek. Délnyugati szögletéből a ha
talmas Néva folyik ki, mely rövid folyás után a Finn-öbölbe szakad.
A Fejér-tenger és Finn-öböl közötti földszorost tehát a nagy

tavak és a beléjök ömlő folyók csaknem egészen átvágják, azalsíkok
•fölé csak alacsony földhátak domborodnak. Finnország inkább
Skandináviához csatlakozik; az egészben véve alacsony gránit fön
sík, melynek átlagos magassága csak 150 m. ; tömérdek sok mélye
dését a tavak és folyómedrek valóságos tömkelege foglaja el. Leg
magasabb sziklaháta az Enare tó mellől széles övben DK-re vonul
-s a Ladoga és Onéga közötti alacsonyabb sziklahátra támaszkodik.
A Pecsora és Dvina medenczéi, a Fejér-tenger keleti és déli
mellékei, a Ládoga és környéke s a Finn-öböl déli partvidéke való
ságos alsíkok ; gyakran az E. Sz. 60-dik fokától E-ra terjedő egész
területet a sarkvidéki alföld nevezete alá foglalják. Ez éjszaki
alföld két széles nyíláson kapcsolatban van a délibb síkságokkal,
melyek között belső Oroszország közép fönsíkja terjed el. Ennek
legéjszakibb részei a Valdai magaslatok. Ezek között s a Finn-öböl
íközött vagy 300 kilóm, széles síkság DNy-ra a Keleti-tenger tarto
mányainak lapályaira, más keskenyebb síkság a Valdai magaslatok
és az Uvalli nyúlványai között DK-re a Volga felső medenczéjére
megyén át. Tehát az éjszaki folyókat és tavakat minden irányban
a déli folyókkal hajózható csatornák által lehetett összekapcsolni,
így az Onéga tó mellől ezt D. felé megkerülve egy csatorna a Bjé• loje (Fejér) tó felé megyén, ebből kifolyik a hajózható Sekszna,
mely D-nek a Volga felé tart. Ugyancsak a Sekszna kapcsolatban
van a Kubinszkoje tóval, melyből a Szuchona ered, tehát e helyen
a Fejér, Keleti és Káspi tengerek folyói vannak összekapcsolva.
A Sekszna Ribinszk városnál ömlik a Volgába, feljebb az ENy-ról
jövő Mológa egyesül vele, melyet egy Tisvin mellett elhaladó csa
torna a Ládogával köt össze. A harmadik, legrégibb csatorna, mely
a Volgát a Keleti-tengerrel összekapcsolja, a Valdai magaslatok
keleti oldalán halad ^1 ; ott a Tverczát, mely a Volgába ömlik, a
Msztá-\al kapcsolták össze, mely az Tlmen tóba szakad. Ott van a
nevezetes völgyelés, mely D-ről E-ra vonulván, a Valdai magaslatok
nyugati oldalát kiséri, közepét az Ilmen tó foglalja el, déli részében
a Lovat folyik E-ra a tó felé, az ebből kifolyó víz a Volchov, mely
a Ládogába ömlik.
Az Ilmen tótól DK-re s a kanyargós Msztá folyótól D-re
domborodnak a Valdai magaslatok, ezek dombos fönsíkot képeznek,
legmagasabb tetői alig haladják meg 100 méterrel a középső
') Strelbitsky szerint európai Oroszország összes tavai 152,198 •
foglalnak el.

kilóm,

fönsík átlagos magasságát, a Popova Gora magassága 351 m. (A
»gora« az oroszban nemcsak hegyet, hanem általában erdőt is
jelent). Az erdőt fönsík. mélyedéseit több apró tó foglalja el, me
lyeknek vizei D-re a Volga felé folynak. Ez a Szeíiger tó nyugati
oldalán ered; forrásvidékétől nem messze az ENy-ra kanyarodó
Düna és a D-nek tartó Deneper is támad. Azon a vidéken a
középső fönsík egyik ága DNy-ra vonul, mint lapos, csak 2 0 0 — 2 5 0
m. magas földhát ; legnagyobb magasságra a Lisszája Gorá-h&xi
(341 m.) duzzad föl, mely Minszk város közelében a Nyemen
forrásai fölött domborodik. Ezen Nyugati orosz foldhat azután két
ágra oszlik ; az egyik délnyugati irányát megtartja s a Bug áttörésén
túl a Lengyel fönsíkhal olvad össze ; a másik Ny. felé kanyarodik
•és a Nyemen áttörésén túl a Szuvalki fönsikhoz (300 m.), odább
Ny-ra pedig a Porosz tavas földháthoz csatlakozik.
A Valdai fönsík és a Nyugati orosz földhát, melyen számos
folyó széles és részben festői harántvölgyekben tör keresztül, a
Keleti-tenger mellékein elterjedő' alsíkokat választja el Oroszország
"többi vidékeitől ; rajtuk alacsony fönsíkok domborodnak, melyek a
Finn-öböl déli vidékéről DNy-ra félkörben sorakoznak ; viszonyla
gos magasságuk legfeljebb 100 m., s több helyen mély völgyek által
vannak megszakasztva. Ezeket a kis fönsíkokat Balt magaslatoknak
szokták nevezni. Éjszaki szakaszuk a Peipusz és Pszkov tavak medenczéit választja el a tengerparttól.
A Balt tartományok : Inkeri, Eszt- és Livországok sok tekin
tetben még az éjszaki orosz vidékekre emlékeztetnek, az erdők és
mocsárok nagy területeket foglalnak el, noha a német gyarmatosok
íi földet szorgalmasan mivelik ; különösen sok lent termesztenek. A
Peipusz és Pszkov tavak összefüggnek, együtt valami 3510 • kilóm,
foglalnak el; az előbbi tó nyugati oldalán a hajózható Embach
ömlik, mely mellett Dorpat fekszik ; a tóból kiömlő folyót Naróvának nevezik, mely Narvánál a Finn-öbölbe szakad, 6 m. magas vízmesése gátolja a hajózást.
Az egész vidék legnagyobb folyója a Düna vagyis déli
Dvina,*) a Valdai fönsík déli oldalán ered, elsőben DNyD-re
kanyarodik, Vitebszk városnál Ny-ra, azután csakhamar ÉNy-ra
fordul, Poloczkon túl sziklás mederben áttör a Nyugati orosz földTiáton, melyet Dünaburgnál hagy el, alább meg a Balt magaslato') A Duna. Dvina, Don, Duna nevek azonosok. egyaránt csak folyóvizet
jelentenek.

kon is áttör. Majdnem a forrásáig hajóéható, de csak kis hajók jár
hatnak rajta. Völgyében épült a vaspálya, mely Rigát, Poloczk és
Vitebszk városokon át Smolenszk várossal és Oroszország déli vasút
hálózatával kapcsolja össze. A Varsóból Sz.-Pétervára felé menő
vaspálya Dünaburgnál kel át a folyón. Vitebszk és Poloczk között
egy hajózható csatorna a Düna egyik mellékvizén fölfelé a Berezinába visz, mely D-re folyván, a Deneperbe szakad. Még egy folyót
kell megemlítenünk, a Nyement, mely Minszk közelében ered, első
ben a Nyugati orosz földhát déli ágán tör át, azután ívet kanya
rítva Grodnónál az említett földhát éjszaki ágát éri el ; ott E-ra
fordul és kanyargós völgyben áttör a földháton, melyet Kovnónál
elhagyván, rögtön Ny-ra fordul. így éri el Németország határát s
ott Mémel-nek neveztetik. Egyik keleti mellékvize a Vilija, melynél
Vilna fekszik s mely Kovnónál ömlik beléje. Grodno felől egy csa
torna DK-re Pinszk felé vonul, hol a Bripet folyót eléri, más csa
torna pedig DNy-ra Lomza városon át a Visztulát kapcsolja össze
a Nyemennel.
A legnagyobb fönsíkszerű földhát Oroszország középső vidé
keit foglalja el ; éjszakon a már ismételve említett Valdai magasla
tokkal kezdődik, onnan a Vólohonszhi erdővel, melyben a Volga és
Düna erednek, D. felé terjed, mind jobban kiszélesedik Ny-ra
és K-re, s a Deneper és Don völgyei között elterjedve, D-re majd'.nem az Azovi tengerig ér ; a Düna és Nyemen között Ny-ra nyúlik,
el, a Don forrásvidékéről hosszabb oldalágat a Volga nagy hajla
táig ereszt. Az egész igen nagy fönsíknak átlagos magassága 220
m., egyes részei nagyobb magasságra duzzadnak, kiterjedése vagy
800,000 • kilóm. Számos folyó völgye szeldeli minden irányban.
Egyes kiemelkedő laposai vízrajzi központok, melyekben több folyói
támad. Ilyen Moszkvától Ny-ra az a dombos vidék, melyen a Dene
per ós legnagyobb mellékvize a Deszna meg az OTcá folyónak több
baloldali mellékvize támad. Rajta mennek el az utak, melyek
Moszkvát a nyugattal összekapcsolják. Az egyik út a Moszkva
völgyén fölfelé Borodino mellett halad el, azután Szmolenszknek
tart, mely a Denepernél fekszik. Ez nagy forgalmi csomópont ; onnan;
a nyugati orosz földháton át Vitebszk és Vilna felé visz egy út, más
út pedig D. felől megkerüli a földhátat s a Berezinán át Minszk
nek tart, onnan DNy-ra fordul s a Bokitnói mocsárok éjszaki szé
lén a harmadik úttal egyesül, mely Moszkvából egyenest Ny-nak
tart s az alsó Berezinán Bobruiszk mellett kel át, végre BresztLitovszk mellett a Bug folyóhoz ér s onnan tovább Varsóba jut..

A z utóbbi várost Moszkvával összekötő vaspálya Szmolenszk és
Minszk városokon visz át.
A középső fönsik déli része, melynek közepe-táján Kurszk
fekszik, ahhoz a nevezetes övhez tartozik, mely a Kárpátok előhegyeitől K É K - r e az Ural aljáig terjed s melynek szélessége É-ről
D-re 450 — 600 kilóm. Ezt a földövet mindenütt vastag rétegben
nagyon termékeny fekete föld, az úgynevezett »csernoszem« fedi,
mely elkorhadt pázsitnövényekből támadt. Ez a földöv nemcsak
Oroszországnak, hanem egész Európának legdúsabb gabnatermő
vidéke, melynek termékenysége még a magyar Alföldét is megha
ladja. A fönsík éjszaki oldalán az Oká támad, mely már Orel-nál
(olv. Arjol) hajózható s Kalugánál K-re fordul; legmagasabb
pontján a Donetz ( = Kis-Don) ered, mely D. felé kanyarodik. Más
folyók DNy-ra a Deneper felé folynak. A Don (Tanais) Tulától
D-re a fönsík éjszaki részében támad, elsőben a feketeföldű övet
déli irányban hasítja, azután Vorones-től kezdve DK-re kanyaro
dik, ekként 60 kilométernyire a Volgához közeledik, de azután hir
telen DNy-ra fordul s mély harántvölgyben a fönsíkon tör át, így
jut az Azovi tengerbe. A fönsík déli része, melyen a Don és Donetz
áttörnek, nagyon kopár, erdőtlen, jobbára csak legelőkül szolgáló
pusztaság ; pedig a feketeföld ott is gyakran előfordul, de a szá
razság igen nagy. s azért erdők és szántóföldek csak a folyók völ
gyeiben vannak.
A fönsík keleti nyúlványát az Oká ós Volga három oldalról
kerülik meg ; legmagasabb pontjai Tambov és Pensza környékein
vannak, onnan több folyó E-ra az Oká és Volga s D-re a Don felé
foly. A Szura völgyén túl K. felé a fönsík nagyobb magasságra
duzzadt ; ott a Vólgamelléki hegypartot képezi, mely a folyó jobb
oldalán már az Oká torkolatánál, Nisni-Novgorodnál kezdődik s
onnan messze D. felé húzódik. Éjszaki részében többnyire csak 100
méterrel emelkedik a folyó medre fölé, de a Szamara melletti horog
nál viszonylagos magassága 200—300 métert is elér, tehát ott a
balparttal, az úgynevezett réti parttal, széniben valóságos hegység
alakját mutatja. Onnan, a hol a Don leginkább közeledik a Volgá
hoz, a 120 m. magas parti párkány egészen a Manits horpadásig
terjed ; e déli magaslatokat Ergeni domboknak nevezik.
A középső nagy fönsík Oroszország nyugati tartományait a
Volga vízkörnyékétől választja el. Míg a Don általán véve fönsíki
folyó, a Volga, Európa ezen leghosszabb folyója egészen alföldi
folyó, jóllehet jobb partja majdnem egész hosszában fönsíki párHUNFALVT : E G T E T . FÖLDRAJZ. III.
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kányra támaszkodik. Tükrének tengerfeletti magassága már R i binszknél, 3000 kilóm, távolságra a torkolatától, csak 7 0 — 8 0 m.
Felső medenczéje Ny-ról K-re irányúi, a Káma torkolatáig ér.
Legfelső folyása már Tvernél jut az alsíkra, ott a Tvertza egyesül
vele; Kibinszknél E-ról a Mólőga és Sékszna ömlenek beléje; már
láttuk, hogy az említett három folyó s a hozzájok csatlakozó csa
tornák a Volgát három helyen kapcsolják össze a Névával. Jaroszlav és Kosztroma városoknál az Éjszaki orosz földhát s a középső
fönsík egymáshoz közeledve némileg összeszorítják a Volga völgyét,
de ez csakhamar ismét kiszélesedik, a hol a folyó D-re fordul és
azon medenczébe lép, melynek nyugati szélén Moszkva fekszik. Itt
a fenyveseket már a lombfaerdők váltják föl, a gabnán kivűl lent és
kendert termesztenek. A z azon vidék, mely a tulajdonképeni Orosz
ország szíve, hol az ipar leghamarabb fejlődött ki. Nisni-Novgorodnál az Oká ömlik a Volgába, vele egyesülnek a Moszkva és Kiiaszna,
melyek szintén hajózhatók. A Volga azután az Oká irányát követi
egészen Kazánig K. felé kanyarodván, alább hirtelen D-re fordul s
nemsokára legnagyobb mellékvizét veszi föl, a Kámát, mely a déli
és középső Ural nyugati oldaláról lefolyó összes vizeket gyűjti med
rében. Azonban maga a Káma az Uraitól nagy távolságban, Perm
től Ny-ra, egy magaslaton ered, ugyanott támad legnagyobb jobb
oldali mellékvize a Viatka. A Káma elsőben É-nak, azután K-nek,
továbbá D-nek s végre Permtől kezdve DNy-nak tart, a Viatka
pedig elsőben É N y - r a kanyarodik. — A Káma torkolatától
D-re a Volga két oldalán már a sülevényes puszta kezdődik, az
erdők és szántóföldek mindinkább gyérülnek, s végre egészen fát
lan sós és homokos síkságok következnek, a lakosok egyetlen
foglalkozása a baromtenyésztés, kivált a K-ről Ny-ra a Volga felé
húzódó alacsony, Obcsej-Szirt-nék nevezett dombsortól D-re. Na
gyobb városok csak a Volga mellett vannak. Szamara a keleti par
ton fekszik, a többi jelentősebb helységek mind e magasabb jobb
parton épültek. Szaratov-nál már a Káspi tó mély alsíkja kezdődik,
mely mélyebb, mint a tenger színvonala, maga a Káspi tó víztükre
26 méterrel fekszik mélyebben, mint a Fekete-tenger. Ezen alsíkon
sós mocsárok és sós tavak mozgó homokbuczkákkal váltakoznak ; a
só sok helyen kivirágzik, legtöbb só az Elton tóban képződik, mely
a Volga utolsó hajlatánál fekvő Szareptától 150 kilóm. ÉK-re
terjed el.
A középső fönsík nyugati oldalán a Deneper (Tanapris, Borysthenes) medenczéje terjed el ; felső része a Nyugati orosz föld-

547

NYUGATI OROSZORSZÁG TERMÉSZETI VISZONYAI.

ehát déli oldalán Ny-ról K-re terjedő roppant nagy mocsáros vidék,
melynek hossza 4 5 0 , szélessége vagy 2 0 0 kilóm, s melyen a Pripet
;folyó csavarog végig. Tavaszszal az egész vidék egy nagy beltenger,
melyből őserdőkkel fedett szigetek emelkednek ki. Nyugati szélén,
a Narev forrásainál az a nagy őserdő van, mely a lengyel királyok
egykori vadászterülete volt s melyben a másutt már kihalt bölény
még most is tenyészik. Egyetlen egy falu, Bialovits, van a rengeteg
-erdőben ; a mocsáros vidék, az úgynevezett Bokitno mocsárok leg
jelentősebb helysége Binszk. A Pripet több csatornával a Visztu
lába ömlő Bug és a Nyemen folyóval van összekapcsolva, K. felé a
'mocsarak a Deneper völgyéig érnek, az erdőség messze E-ra terjed
fi Berézina két oldalán, a Deneper jobb partján pedig Kijevtől
JVIohilevig. A Deneper a K-ről jövő Desznát fölvévén, Kijevtől
(kezdve délkeleti irányt vesz s a déli Oroszországon ív alakjában
-elvonuló sziklahát szélén kanyarodik tovább. E sziklahátat a D-re
menő folyók sellős szakadékokban metszik át. A Deneper Krementsug városon a l u l tör rajta^keresztűl, völgyét ott magas szikla
falak szegélyezik, medrében sok örvény (szabor) és sellő (porog)
van, melyek kivált Jekaterinoszlav városon a l u l a rajta való hajó
zást gátolják. Azon a vidéken telepedtek le a szaporogi kozákok.
A z áttöréstől E-ra eső tartományt Ukrajnának nevezik, melynek
régi fővárosa Boltáva. Alexandrovszktól kezdve a Deneper DNy-ra
kanyarodik elsőben nagy rétségen, azután sülevényes pusztasá
gon keresztül, végre Kherszon-nél a Búggal közös limanba szakad.
A Deneper völgyétől Ny-ra s a Pripet mocsárjaitól D-re me
gint egy terjedelmes fönsík van, mely a Kárpátok előfokozataival
•olvad össze. Altalaja gránit, legmagasabb duzzadása Berditsev és
:Lemberg között, déli Volhiniában, 3 5 0 — 4 0 0 m., vízválasztót képez
a Pripet mellékvizei és a Podolián keresetűi D-re folyó Bug között.
Ez a gránit háton sekély mederben kanyarodik tovább, a hajózásra
-alig alkalmas. Ugyanez áll a Dnyeszter-röl (Danaster), melynek
csak alsó szakasza Benderig hajózható. A Dnyeszter és Prut között
Besszaráhm terjed el.
Lengyelország főfolyója a Visztula, melynek felső és alsó
szakaszairól Galiczia és Németország leírásában volt szó. E folyó
vidéke képezi az átmenetet az orosz alföldről az éjszaki német
alföldre.
Az orosz nagy alföld éjszaki felében, kivévén az Ural aljában
.levő lapályokat, mindenütt találhatók a mozgó jégtömegek nyomai,
jövevény-kövek s a jegesi iszap. A jeges időszak alatt a jégtöme35*

gek Skandináviából és Finnországból Ny-ra, D-re és K-re vándo
roltak Skótországtól Lengyelországig s innen a Kara tengerig ter
jedő roppant körben, melynek körűlete több mint 4000 kilóm. A
jövevény-kövek és más jegesi lerakodások a nagy térség legmaga
sabb domborodásain is előfordulnak, pl. a Munna Maegi 323 m.
magas hegyen Livországban ; a 154 m, magas Emmo-Maegi-n Észt*
or*szágban. De a Tula, Rjazán és Kazán vonalától s általában a
feketeföldű öv éjszaki szélétől D. felé nincsenek jövevény-kövek, s
az alföldnek ama déli részében tavak sincsenek, míg az éjszaki vidé
kek nagyon is bővelkednek tavakban, mocsarakban és lápokban.
Oroszországnak nagyon sok hajózható folyója van, melyek a
nagy alföldön csekély eséssel és nagy kanyarulatokkal hömpölyög
nek végig ; egyszersmind a vízválasztó küszöbök általán véve nagyon
alacsonyak, úgy hogy hajdan a kis hajókat könnyen lehetett az
egyik folyóról a másikra a szárazon áthurczolni. Az ilyen helyeket
az oroszok »volog*-oknak, az angolok és francziák Éjszak-Ameri
kában »portage«-oknak nevezik. Most, mint láttuk, csatornák kap
csolják össze a különböző folyókat. A hajózható folyók és csatornák
összes hossza körűlbelől 42,640 kilóm., ebből 794 kilóm, a csator
nákra esik. Ez kivált a belforgalomra nézve nagyon kedvező körül
mény, csak az a baj, hogy az összes folyók télen befagynak, az
éjszaki folyók félévig is be vannak fagyva. Azért Oroszországban is
kellett vasutakat építeni, s most már elég sűrű vasúthálózat borítja
a nagy alföldet.
Ásványi MneseJcben a nagy alföld szegény, csak két jelentős
kőszén-medenczét ismernek. Az egyik Moszkva környékén 1 0 0 —
150 kilóm, széles övben terjed el s különösen Rjazán, Tula és
Kaluga vidékén vannak nagy bányák. A másik medencze odább
D-re esik, azt á fönsíkot foglalja el, melynek éjszaki oldalán a Donecz kanyarodik ; ennek kiterjedése a donmelléki kozákok területén
s Jekaterinoszláv kormányzóság keleti részében vagy 27,000 • ki^
lom. A többi, szórványosan előforduló, kőszén-telepek jelentéktele
nek ; ily kisebb kőszén-medencze keskeny szalagban az Ural nyugati.
oldalán terjed el ; a Visztula mellékén a felső-sziléziai medencze
Oroszország határán is átnyúlik. Vasérczet több helyen találnak,
különösen a mocsári vas gyakori Finnországban, nyugati Orosz
országban, a moszkvai medenczében, a Donecz mellékén.
Oroszország éghajlata egészen földségi, tehát szerfelett szélső
séges. A szelek É-ról D-re s D-ről É-ra minden akadály nélkül
végig nyargalnak a nagy alföldön, azért a légmérsékleti változások

igen nagyok és gyorsak. Mivelhogy az ország éjszak-déli irányban
36 szélességi fokon terjed el, azért természetes, hogy a légmérséklet
az egyik szélétől a másikig nagyon különböző, a Karai tenger part
mellékén a nyári közepes mérséklet -f" 2°, Szevasztopolban Krim
félszigeten a téli közepes mérséklet is magasabb, t. i. -f- 2'25°. Ámde
az átmenetek a jeges övtől a déli övig alig észrevehető módon esnek
meg. A nyár általában meleg, még Finnországban és Arkhangelszk
kormányzóságban is, melyeken a sarkkör vonul keresztül, de annál
.keményebb télben a hideg. Moszkva körülbelől Koppenhága és
yEdinburg szélessége alatt fekszik, de míg a tél közepes mérséklete
Edinburgban -j-2°8, Koppenhágában —0*5, addig Moszkvában
—10°. Ellenben a nyár közepes mérséklete a skót fővárosban alig
15°, a dán fővárosban több mint 17°, Moszkvában pedig 18°. Az
• évi középméraéklet általán véve Oroszországban 4—5 fokkal ala
csonyabb, mint nyugati Európában ugyanazon szélesség alatt, mi-vèl az orosz alföldön a sarki légáramlás uralkodik.
A légmérsékletről a következő kimutatást közöljük:
földrajzi földrajzi hoszszélesség szuság Greenwiohtó'l
"Arkhangelszk . . ...64032'

július

január

évi középmérséklet.

40033'

16°.78

—13°.41

0°.38

.60 10

24 58

17.11

4.02

.59 50

30 19

17.38

— 7.21
— 9.97

.58 23

26 43

17.59

— 8.22

4.24

, .57 46

40 56

19.54

—13.65

3.25

Jekaterinenburg . 56 49

60 35

17.36

— 16.34

0.43

.55 48

49 26
39 10

20.32

—13.59

2.89

23.11

—

9.05

7.72

23 46

22.63

— 4 98

9.11

.48 35

3.75

A csapadékok mennyisége kisebb, mint nyugati Európában,
általában csak 500—600 mm., a déli vidékeken még sokkal kisebb,
csak 200—300 mm. Az eső hiánya okozza, hogy a Káspi tó mellé
kein ép a Fekete-tenger éjszaki oldalán elterjedő lapályok egészen
fátlan puszták (szteppéh). Ott tavaszszal a kissé megázott földön
gyorsan zöldülnek ki a gyepmezők s a pázsiton szép virágok nyíl
nak, leginkább ernyősek ; de a nyári forró napsugarak csakhamar
elperzselik a virágos szőnyeget, és csak a folyók és mocsárok mellé
kein maradnak meg zöld szalagok. Oszszel a ködök s a levegő nyirkossága új életre fakasztja a füveket és pázsitféléket, de az nagyon
rövid, úgy mint a tavasz, s azután a tél borítja be fehér szemföde. lével az egész pusztát, a hólepel 6 hónapon át is megmarad.

A z ország ellenkező szélén, a Jeges-tenger partvidékein körűl
belől a sarkkörig, csak mohok, zuzmók, törpe bokrok és a földhez:
lapúló cserjék fedik be a mocsárokkal, lápokkal és zsombékokkal:
bőven megáldott lapályokat és dombokat ; ez a tundra, ) mely olykietlen vadon, mint a szibériai ; de mégsem oly fagyos, még a lappok
földjén sincsen a talaj a tőzeges lápok alatt folyvást megfagyva, sőt.
itt-ott források bugyognak, melyeknek vize télen sem fagy meg..
A tundraövtől D-re az erdő kezdődik, mely az éjszaki szélén csak:
törpe nyír-, éger- és többféle fenyőfákból áll. Ezt az alacsony erdőt
D. felé a rengeteg fenyvesek váltják fel, melyekben már nagy tisz
tások meg vannak mívelve. A z erdős öv csak kevés helyen terjed a
sarkkörön túl, Kola és Kanin félszigetek éjszaki részét s az alsó
Pecsora vidékeit a fátlan tundra foglalja el. A lombhullató fákból
való erdők Közép-Oroszország legnagyobb részén terjednek el, sazon öv egyszersmind a földmívelés főöve, a hol tömérdek sok búzát,,
rozsot, árpát, zabot, lent, kendert stb. termesztenek. Besszarábiában
és Krim félszigeten sok kukoriczát is termesztenek, s ugyancsak a
két tartományban a szőlő is díszlik.
J
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Vad állatokban az orosz alföld, de kivált az erdős vidékek
még nagyon bővelkednek, a farkas és medve még igen gyakori. A z
éjszaki vidékeken a rénszarvas és jávorszarvas él ; a bölény, mint
említettük, már csak a Bialovics környékén levő rengeteg erdőség
ben fordul elő, a hol üldözése tilos.
II.
Oroszország lakosai, az oroszok, vatrégek, a nagy-, kis- és fejér-oroszok, a többi i
nemzetiségek. Történelmi vázlat.

Oroszország lakosainak túlnyomó többségét a szláv népek
teszik ), mindazonáltal e túlnyomóság nem oly nagy, hogy veleszemben a népesség nem-orosz elemei együttvéve jelentéktelen
töredékek volnának. Rittich ) szerint európai Oroszországban?
58.100,000 szláv és 13.422,000 nem-szláv lakik. Uralkodó néptörzsa nagy-orosz vagyis muszka s ehhez 34.400,000 tartozik, holott az.
összes népesség 71.471,000 lélekre-rúg. Rittich ethnographiaL
földképe azt mutatja, hogy az oroszság csak a birodalom középső
2
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részében, a Fejér-tengertől a Fekete-tengerig terjedő pusztán lakik
tömegesen és vegyületlenűl, úgy, bogy ott az idegen szórványok
csak ritkák és csekélyek. Máskép van a dolog európai Oroszország
nyugati és keleti részeiben, hol részint más nemzetiségek folytonos
tömegekben vannak letelepedve, részint nem-orosz népségekből való
töredékek tarka vegyülete szorítja ki az oroszságot. A birodalom
éjszaknyugati vidékeit folytonos tömegekben a nyugati
finnek
lakják ; a Keleti-tenger partjait svéd terűletek szegélyezik ; a finne
ket D. felé lettek, litvák és lengyelek váltják föl, s köztük minden
féle számos német sziget van elszórva. Lengyelország felől sok
lengyel és zsidó sziget messze K-re terjed el az orosz területen
keresztül a Deneperen túlig; ugyancsak Lengyelországból egy
jókora német szalag Volhinián át Kijevig vonul. A birodalom legdélnyugatibb vidékén, Besszarábiában, az oláhok teszik a többséget,
kik a szomszédos tartományokban, kivált Kherszonban, kevésbbé
Jekaterinoszlavban és Podoliában is el vannak terjedve. Déli
Oroszországban bolgár, görög es német telepek is vannak elszórva ;
Krimben a tatárok túlnyomók. DK. felé Kaukázia tarka népvegyü
lete kezdődik, odább E-ra kirgizek és kalmükök települnek, Szaratov
környékén megint sok német gyarmat van. A Volga középső folyá
sánál a volgai finnek és török népségek vegyülnek az oroszok közé,
végre a birodalom éjszakkeleti vidékeit éjszaki finnek népesítik.
E szerint az oroszság éjszakon és keleten finn és török, nyugaton
lengyel és litva népségekkel érintkezik, déli szomszédjai pedig
oláhok, továbbá török, kalmük és többféle kaukázi népségek. Sok
helyen német gyarmatok vannak elszórva, végre Lengyelországban
s a szomszédos tartományokban sok zsidó lakik.
Magok az oroszok három főcsoportra szakadnak: a nagy
oroszok, kis-oroszok és fejér-oroszok csoportjaira. Ezen osztályo
zásra nézve nagy jelentősége van a szomszédos népek eloszlásának*
Bizonyos, hogy a keleten és éjszakon lakó nagy-oroszokra a finn és
török elemek, a fejér-oroszokra a litvák és lengyelek gyakoroltak
nagy befolyást ; a délnyugati tartományokban, a Pribet, Dnyeszter
és Don között lakó kis-oroszok aránylag legkevésbbé vegyültek
össze idegen elemekkel.
Az ó-kori görög írók a kelet-európai síkságokon tanyázó népe
ket a. skythák és sarmaták nevezetei alá foglalják, a Don és Volga
alsó folyásánál az alánok laktak, kiket a szarmatákhoz számítottak.
Éjszakon az észtek tartományától az Uraiig s keleten a Volga és
Ural között finn népek, nyugaton a Keleti-tengertől D. felé a Duna

torkolatáig lett és germán népek s a dákok és geták tanyásztak. A
szláv népek tehát, kik most oly nagy területet foglalnak el, az
ó-korban seholsem értek a tengerig, s azért a görög és római írók a
középkor elejéig édes-keveset hallottak és tudtak róluk. Legelsőben
a szerb és vend nevek merültek föl, csak később terjedt el a szláv
név. mely állítólag annyi, mint dicső, tisztelt.
Dóbrovszky szerint a vendek vagy szlávok legrégibb hazája
a Balt tengerpartja a Visztula közelében, Safarik a venedek, antok,
szerbek vagy szlávok régi lakóhelyeit ekkép határozza meg: » Kez
dődnek a Visztula torkolatánál az észtek, azaz litvák s más kisebb
népségek telepjeinél, onnan a Nyemen folyón, Szamogitián és Livországoh át a Keleti-tenger keleti csúcsáig terjednek, onnan a mai
Novgorodtól E-ra a Volga és Deneper forrásvidékéig s K-re majd
nem a Donig érnek, továbbá az alsó Deneperen át a Dnyeszterig s
a felső Dnyeszteren át a Kárpátokig, a Visztuláig és Oderáig. A
Keleti-tengernél, Észtországban s a felső Volga vidékén a^venedek
afinnekkel,a Don, Deneper és Fekete-tenger mellett a szarmátokkal
voltak szomszédosak; az utóbbiaknak néhány véned népség volt
alávetve ; a Dnyeszter mellett a pensinekkel és basztarnokkal
voltak határosak, a Visztula és Odera között pedig a németekkel
keveredtek össze. «
Ezek voltak tehát a szlávok régi lakóhelyei s ott van az
oroszoknak is hazája. A sokféle szláv törzsökök kebelében legelső
ben a V I . században Kr. után keletkezett két politikai központ :
Kijev és Novgorod. Mindazonáltal a mostani orosz birodalomnak
alapját, úgy látszik, nem maguk a szlávok, hanem az általuk meg
hívott germán (skandináv) jövevények vetették meg, kik Hurik
vezérlete alatt 862 táján jelentek meg Novgorodban.
Safarik és más tudósok kutatásaiból kitetszik, hogy a szlávok
keleti határát mindenkor a Deneper jelölte meg s hogy ők e folyón
túl csak egyes helyeken terjeszkedtek; ÉK. felé azIlmen-tóképezte
a tiszta szlávok határát. Lakóhelyeiket a II. századtól kezdve az
V. századig minden oldalról előnyomuló népek fenyegették ; K. felől
különösen az uráli népségek, a hunok, bolgárok, avarok, kozárok,
stb. nyomultak elő. A szlávok akkor Ny-ra tódultak Németország
felé, s a Visztula egész vidékét szállták meg a Kárpátoktól a Keleti
tengerig ; K-en a Deneperig, D-en a Fekete-tengerig és a Dunáig
terjeszkedtek, Ny-ra Sziléziát, Csehországot és Lausitzot lepték
el. Sokan közűlök kétségkívül a hunokhoz és avarokhoz csatla
koztak. A Visztula, Dnyeszter és Deneper mellékein lakó szlávokat

& »lehek« közös nevezete alá foglalták. Ekkor, t. i. 862 táján a
skandináv eredetű varégek jelentek meg a szlávok területén s
Rurik vezérlete alatt ők alapíták meg az első szláv birodalmat,
. melynek fővárosa Kijev volt. Nestor, a kijevi krónikás, ki a X I I .
század elején élt, előszámlálja a különböző szláv népségeket, melyek
a varégeknek meghódoltak, azok a mostani kis-oroszok elei. A
Visztula mellékein tanyázó nyugati lechekbői, kik a varégeknek
meg nem hódoltak, utóbb a lengyelek lettek, a Deneper és Dnyesz
ter mellékein lakozó szlávok pedig az oroszok *) nevét vették föl.
E néven eleintén csak a mostani kis-oroszokat értették, a musz
kákra vagyis nagy-oroszokra jóval később terjesztették ki.
A varégek vagyis oroszok új jövevényekkel nem igen szapo
rodtak, azért saját nyelvöket hamar elvesztvén, a szlávokba olvadtak
be egészen. Rurik és utódjai Novgorodban és Kijevben uralkodtak,
de birodalmok csakhamar több külön fejedelemségre szakadt,
melyeknek határai minduntalan változtak. A X I I . század közepén
a mongolok betörései kezdődtek, a X I I I . század közepén András
halicsi fejedelem à kis-oroszok birodalmát még egyszer egyesítette,
de halála után a birodalom megint szétbomlott, s a belső viszályok
újra megindultak. Ekkor a Deneper mellékén lakó kis-oroszok vagy
ruthének G-edimir litva fejedelemhez folyamodának segítségért, ez
a mongolokat egy csatában megvervén, Kijev fejedelemséget a maga
országához csatolta, Vörös-Oroszország, azaz Galiczia, Lodoméria
és a lublini kerület délkeleti része pedig a lengyelek karjaiba veté
magát. Midőn Jagelló László litva fejedelem 1386-ban Hedvig
lengyel királynét feleségül vette, az összes ruthén fejedelemségek
megint egy uralkodó alatt egyesültek.
A Rurikkal beköltözött germán varégek i vadékainak kivált
ságait már Nagy Vladimir (980—1015) törölte el, bizanczi herczegasszonyt vévén feleségül, megkeresztelkedett s parancsára alattvalói
is tömegesen felvevék a keresztségét 988-ban. A z osztályos orosz
fejedelmek fejének, a nagyfejedelemnek székhelye 1154-ig Kijev
volt, azután a Klyeszma folyónál fekvő Vladimir lett a nagyfeje
delem székhelye. Csingisz khán 1225-ben a kipcsaki birodalmat
alapítá meg, akkor Oroszországban egymástól független tíz szláv
fejedelemség volt, ezek most nagyobbára a mongolokat uralták,
csak Novgorod tudta függetlenségét megvédeni. 1328-ban a Mosz') Az »orosz* vagy »rosz« »rusz« nevet többnyire a »ruotsze« szótól
származtatják, mely annyit jelent mint » evezős « ; így nevezték a finnek a
Skandináviából eredt jövevényeket.

kvában székelő Kalüa János lett nagyfej edeleinmé, ez a mongol
khán kegyét megnyervén, a nagyfejedelmi méltóságot családjában
örökössé tette, a moszkvai fejedelemséget tetemesen öregbítette s
egyszersmind »Oroszorszag szivenek«, a Kreml-nék veté meg alapját..
Azután a metropolita is Moszkvába tette át székhelyét, s így az lett
az orosz birodalom fővárosává, Kijev és Novgorod pedig lassankint,
háttérbe szorultak. A nagy-oroszoktól népesített tartományok a mon
gol igát több mint három századon át viselték, csak 1480-ban rázták
le nyakukról, s hogy épen akkor Moszkva, a nagy-oroszok fészkeragadá magához a vezérszerepet, annak az orosz birodalom fejlő
désére és különösen nemzetiségi viszonyainak alakulására igen nagy
jelentősége volt.
A kis-oroszok vagy ruthének a lengyelekkel szövetkeztek s a
Jagellók alatt Litvánia és Lengyelország egyesültek. Akkor tehát
Lengyelország volt a leghatalmasabb szláv birodalom. A lengyel
királyok a Balt-tengertől a Fekete-tengerig terjedő összes tarto
mányokon uralkodtak, Vörös- és Kis-Oroszország, Kijev, Podolia,
Volhinia és Litvánia Lengyelországhoz tartoztak. Iván Vasziljevics
(1462—1505) törte meg a mongolok hatalmát, fia Vaszüi Ivanovics
(1505—1533) a czárczímét vette föl, ennek fia II. Iván Vasziljevics
vérszopó zsarnok volt, de mindenfelé győzedelmeskedett állandó
hadseregével, az úgynevezett lövészekkel (sztrjelczi) ; 1552-ben a
khazáni, 1554-ben az asztrakháni khánságot is elfoglalta, úgy,,
hogy Európában még csak a Krím khánság maradt a mongolok
vagy tatárok birtokában. Végre 1570-ben Novgorodot is meghódí
totta I I . Iván, 60,000 embert mészároltatott le a szerencsétlen város
ban, mely e csapását sohasem heverte ki.
A szláv gyarmatosítások a finn népek rovására már azelőtt
egészen az Uraiig terjeszkedtek vala, I I . Iván idejében, 1578 táján
JermaJc Timofajev kozák, néhány bajtárssal az Urálon átkelvén,
Szibériában kezdé meg a foglalásokat. I I . Iván utódja Feodor
(1587—1598) alatt Szibériát az egyik végétől a másikáig kóborolták
be hódítva a kozákok. Feodor, a Hurik nemzetség utolsó ivadékának
halála után a moszkvai birodalomban belviszályok támadtak, a
svédek és lengyelek betörései növelték a zavart. Végre a czári mél
tóságot Feodorovics Romanow Mihály nyerte el 1613-ban, s ez
legott helyreállttá a zavart.
A lengyel, ruthén és litva nemesség 1569-ben a Lublinban
tartott országgyűlésen megerősítette az egyesülési törvényt, s ez
időtől fogva a lengyel birodalomban legalább a nemességre nézve
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csak egyetlen egy nemzet létezett. A nyugati tartományokban a
római kath. egyház uralkodott, a hitújítás idejében a prot. hitfele
kezetek is elterjedtek ; a keleti tartományok ellenben a görög-keleti
egyházhoz szítottak. A különböző egyházak 1579-ig meglehetős
békében éltek egymás mellett. Ámde az említett évben Báthory
király a vilnai egyetemet jezsuitákra bízta, s ekkor csakhamar meg
indultak a vallási üldözések, a melyek azután a nemzetiségi gyűlöl
ködéseket szülték. Kázmér János a jezsuitákat támogatta, midőn a
ruthén parasztokat a róm. kath. egyház kebelébe erőszakosan terel
getek. A parasztok fellázadtak s a kozákoknál kerestek és találtak
segítséget, kik szintén ruthén származásúak s a görög-keleti egyház
hívei voltak. Ebből rémítő belháború támadt, végre Chimielniczhi
Bogdán, a kozákok hetmanja az oroszokhoz pártolt. Ennek követ
keztében Lengyelország kénytelen volt 1654-ben Kis-Oroszországot
és a Kijevi tartományt a moszkvai czárnak átengedni ; ettől fogva
mindinkább ' hanyatlott s a nemesség garázdálkodása és pártoskodása miatt meg nem erősödhetett, ellenben Oroszország a Romanow
házból való fejedelmek uralkodása alatt folyvást gyarapodott.
III. Feodor Alexejevics ( 1 6 7 6 — 1 6 8 2 ) megtörte a nemesség
hatalmát, I. Péter ( 1 6 8 9 — 1 7 2 5 ) pedig európai hatalmassággá tette
Oroszországot, midőn Svédországot legyőzvén, birodalmához a
Keleti-tenger tartományait csatolá s a czár székhelyét Moszkvából
Sz.-Pétervárára tette át. Uralkodása kezdetén Svéd- és Orosz
ország határvonala az Enare tótól a Ládoga tóig s innen a Pejpusz
tó keleti partja felé húzódott. 0 Inkeriföldet, Eszt- és Livországot
csatolta birodalmához, s Lengyelországot is megnyirbálta. 1721-ben,
minden oroszok császárjának czímét vette föl ; teljesen kifejtette a
kényuralmat s megállapította azokat a kormányelveket, melyeket
azután utódai hűségesen követtek. Neje és utódja I. Katalin,.
továbbá II. Péter és Anna ( 1 7 3 0 — 1 7 4 0 ) rövid ideig uralkodtak,.
Anna alatt a főnemesség föltámadt és korlátokat akart szabni az
uralkodónak, de tervei meghiúsultak, s ezután külföldi kegyenczek
kezdek I. Péter terveit valósítani. Különösen Lengyelország rom
lásán munkálkodtak sikeresen, a törökök ellen is szerencsésen hada
koztak. Erzsébet ( 1 7 4 1 — 1 7 6 2 ) alatt Oroszország már döntő befo
lyást kezdett gyakorolni az európai viszonyokra. Még nagyobb
hatalomra emelte Oroszországot II. Katalin ( 1 7 6 2 — 1 7 9 6 ) , a ki
Törökországot tetemesen megnyirbálta s birodalmába a Fekete
tenger mellékeit, Krim félszigetet, stb. bekebelezte s Lengyelorszá
got egészen megsemmisítette. A szerencsétlen ország első feldara-

bolását 1772-ben Oroszország, Ausztria és Poroszország egymással
szövetkezve hajtották végre ; azután 1793-ban a második feldara
bolást eszközölte I I . Katalin s végre 1795—97-ig, az utolsó foszlá
nyokban is osztozkodtak Orosz- és Poroszország. Kurország is meg
hódolt 1795-ben.
I I . Katalinnal III. Péter feleségével a most is uralkodó
Holstein-Gottorp német ház jutott a czári trónra.
I I . Katalin halála után fia és utódja I. Pál (1796 — 1801)
tevékeny részt vett a Napoleon elleni háborúkban, meggyilkoltatása
után fia I. Sándor uralkodott (1801—1825), a ki Napóleonnak
1812-diki szerencsétlen hadjárata titán hathatósan közreműködött
a franczia császár megbuktatásában, iz európai államok új szerve
zésében, a forradalmi törekvések elnyomásában ; ő az úgynevezett
^zent szövetség főszerzője. Birodalmának anyagi gyarapodásán és
mívelődésén fáradozott, számos német gyarmatot alapított Beszszarábiában és a kaukázusi tartományokban, Kur- és Livországbán
eltörölte a rabszolgaságot. 1809-ben Finnországot, 1814-ben a
Napoleon által teremtett Yarsói herczegséget kebelezte birodalmába,
a törököktől pedig Besszarábiát vette el. Halála után második fia
J. Miklós uraikadott (1825 — 1856). Alatta Oroszország a leg
nagyobb hatalomra emelkedett, Persia és Törökország leveretése
után Lengyelország teljes leigáztatása következett; a lengyelek
1830-ban feltámadtak, vitézül harczoltak, de az oroszok győztek s
'Varsó meghódítása után (1831. szept. 7.) Miklós iszonyú boszűt
állott. A lengyelek 1846-ban s azután 1863-ban újra meg újra fel
lázadtak, de ezzel csak siralmasabbá tették sorsukat.
Miklós harczias szellemű, hajthatatlan kemény zsarnok volt,
:fia és utódja II. Sándor szelídebb jellemmel bírt, 1861-ben eltörölte
a rabszolgaságot, de a sokféle bajon, melyek leginkább az önkényes
uralkodás következményei, ő sem segíthetett. A háború, melyet
Franczia-, Angol- és Törökországok egyesűit erővel Oroszország
ellen viseltek (1855 és 56), s melynek a párisi béke vetett végett, nagy
mozgalmat idézett elő Oroszországban, a szabadsági törekvéseket
csak nagy szigorral lehetett elnyomni, titkos összeesküvések ország
szerte támadtak. Az úgynevezett nihilistákat sem az akasztófa, sem
a Szibériába való száműzés nem rettentette vissza. A figyelmet a
belső bajokról a külháborúk, a folytonos hódítások által törekedtek
elfordítani, a Kaukázus népei sok évi küzdelmek után végre egészen
legyőzetlek, Közép-Ázsiában is mind nagyobb foglalásokat tettek
az oroszok. I I . Sándor a nihilisták áldozata lett (1881. márczius),
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azóta fia III. Sándor uralkodik. A franczia-német háború követ
kezménye az volt, hogy az európai államok vezérszerepét Német
ország ragadta magához, s Oroszország némileg háttérbe szorult,,
azért indította meg 1877-ben a Törökország elleni háborút, de a
berlini békekötés (1878.) megkorlátolta Oroszország túlhajtásait.
Azóta folytonosan fegyverkeznek Európa államai, s az iszonyú*
háború réme folyvást kísérget.
Az a birodalom, melyet a nagy-oroszok fejedelmei alapír
tottak s Moszkvából lassankint mindenfelé kiterjesztettek, nagyon >
különbözött a Novgorod és Kijev korabeli Oroszországtól, a mon
golok évszázados uralkodása az alávetett népekre maradandó bélye
get nyomott. A mongol befolyás alatt átalakult nagy-oroszok, az
úgynevezett muszkák, mindenütt fölismerhetők ; nem hiában járták
vala az elnyomatás és kényuralom iskoláját, e tekintetben gyakran
nagyon is buzgó tanítványoknak mutatták magukat. Mivel a fel
világosodás és szabadsági intézmények a nemzetiségi öntudat;
ébresztésének és ápolásának hathatós tényezői, azért a muszka >
kormány mindig arra törekedett, hogy a felvilágosodás és szabadt
sági intézmények fölött alapos » felügyeletet « gyakorolva mindazokat
a népeket, a melyek a nagy-orosztól különböznek, nemzetiségektől
megfoszthassa. Irodalmi nyelvűi az orosz csak I. Péter óta szolgál,
azelőtt az ó-szlovén nyelv divatozott vala, melyre Kirill és Metud, a
a szlávok apostolai, a bibliát fordították vala. A mostani orosz
irodalmi nyelv lényegesen a nagy-oroszok moszkvai nyelvjárásán \
alapszik ; ezt terjeszti minden módon a kormány s még a többi orosz
nyelvjárásokat sem tűri. Most már az egész birodalomban a közigaz*
gatás, törvénykezés, az irodalom és közoktatás nyelve kizárólag a
nagy-oroszok nyelvjárása. Az 1863-ki lengyel fölkelés leveretése óta a
legszigorúbb intézkedések alkalmaztatnak nemcsak a lengyeleknek^
hanem a kelet-tengeri tartományok; német lakosainak oroszosítására
is. Kur-, Liv- és Észtországok német polgári kormányzóit elmoz
dítván, helyökbe oroszokat neveztek ki, a német hivatalos hírlapokat
mindenütt orosz hírlapok váltották föl, a községi hatóságok hivatalos
nyelvűi csak az oroszt használhatják. A népoktatást azelőtt az
említett tartományokban a lutheránus papság vezette vala, 1868
óta az ottani iskolák is az orosz közoktatási minisztérium korlátlan
intézkedésének vannak alávetve; Legújabban a Dorpatban régóta
virágzó német egyetemet is egészen oroszszá tették,úgymint a varsóit.
A lengyel írók a nagy-oroszokról állítgatják, hogy nem igazi
szlávok, hanem csak szlávúl beszélő finnek és turániak, az orosz--

barátok ellenkezőleg azt hirdetik, hogy a nagy-oroszok egészen
tisztavórű szlávok s hogy tehát köztük meg a kis-oroszok között
semmi különbség nincsen. Mindkét állítás helytelen, annyi bizonyos,
hogy a nagy-oroszok oly keveréknép, melynek fő alkotó része a finn,
de lényeges benne a szláv elem. A Moszkva körüli terűlet a Deneper
mellékéről hódíttatott és gyarmatosíttatott meg a X I I . század közepe
táján. Castrén-nék kell igazat adnunk, midőn így szól : »A nagy-oro
szok, a kiket a szlávok közé szoktunk számítani, valóságban nagyon
kevert nép, míg a déli vidéken török és mongol népelemek vegyültek
velők össze jelentős mértékben, addig az éjszaki vidéken a finn
elem túlnyomó. «
Az orosz kormány mindenkor azt akarta elhitetni a világgal,
hogy az összes orosz népségek egy törzshöz tartoznak s minden
tudományos kutatást az oroszok eredete és alkotó elemei körül
elfojtani törekedett, II. Katalin egy ukázban megparancsolá, hogy
az efféle nyomozásokat botrányos tévedéseknek kell tartani. Miklós
«zar 1840-ben a ruthén tartományok litva statútumának eltörlése
alkalmával kibocsátott parancsolatban állítja : történelmileg be van
bizonyítva, hogy a nagy-oroszok ugyanazon eredetűek Vilna, Grodno,
Minszk, Volhinia, Podolia és Kijev lakosaival. Ugyanezt a felfogást
érvényesítették 1862-ben a Novgorodban felállított nemzeti emlék•szoborral s 1867-ben a Moszkvában tartott ethnographiai kon
gresszuson.
Az orosz kormány nemcsak a birodalmában élő különböző
orosz néptörzseket, hanem a többi nemzetiségeket is a nagy-oroszok
tömegébe törekszik erőnek erejével beolvasztani s így minden
különbséget közöttük megsemmisíteni ; továbbá mindent elkövet,
hogy összes alattvalóit, különböző vallásaik elnyomásával az egyetlen
hivatalos állami egyházba beterelje. Ekként a vallás terén is el
nyomja az individualitást az egységes hivatalos nemzeti tipus javára
s ezzel egyszersmind az ethnographiai egyenlősítést is eszközli ;
mert a keleti országokban a vallási és egyházi sajátosság az ethno
graphiai sajátosságnak is főtámasza. Mióta Lengyelország alkotmá
nya eltöröltetett, azóta a nagy birodalom egész területén az állami
liatalom sehol sincs megszakasztva a népélet bármely más alakula
tai által, kivéve Finnországot. Be nem érik az abszolút monarchia
• lényegével, tökéletes egyformaságot kivannak : legyen egység a né
pek nyelvében, szokásaiban, erkölcseiben és vallásában is ; a teljes
központosítást, az érdekek teljes egyenlősítését s a népek szerveze
ttének tökéletes egyenlítését sürgetik.

A kis-oroszok történelmek legnagyobb ideje alatt muszka
szomszédjaikkal szemben mint idegen nemzet szerepeltek, s noha
idő folytán több külön nyelvjárás fejlődött ki kebelökben, úgy hogy
a sajátképeni kis-oroszok némileg különböznek a nyugati kis-oroszoktól, vagyis a szorosabb értelemben vett ruthénektől (rusznyá
koktól), mégis belőlük az együvétartozás érzelme még ki nem halt.
Általában a kis-oroszok mint külön nemzetiség elválnak mind a
lengyelektől, mind a muszkáktól, de nyelvre és vallásra nézve köze
lebb állanak ezekhez, mint azokhoz. Sokféle körülmény járult hozzá,
hogy a kis-oroszok magukat egészen a nagy-oroszok karjaiba vetet
ték, ^ámde nemzetiségük épen az orosz birodalom kebelében van
'leginkább veszélyeztetve; Oroszország csak addig pártfogolja az
» elnyomott testvéreket, « a meddig ezek más államok tagjai. Saját
területén belül Oroszország a ruthén nemzetiség fönnállását és
megerősödését még az irodalom terén is hathatósan akadályozza.
A muszka kormány jól érti a mesterséget, melylyel a kelletlen
szellemeket eltompítani s az alkalmatlanokat ártalmatlanná lehet
tenni. A lengyel és kis-orosz nyelvek használatát az iskolában és
egyházban, a nyilvános helyeken, kávéházakban és színházakban
szigorúan eltiltja. Sőt miként a lengyeleket, úgy a
kath. kisoroszokat is erőszakkal hajtja az állami egyház kebelébe.
A fehér-oroszok nyelvében sok lengyel elem fordul elő, mert
az leginkább Lengyelországgal való egyesülésök óta fejlődött ki.
A z úgynevezett litva statútum s az összes litva levéltári okiratok
fehér-orosz nyelven vannak írva. Az általuk népesített tartomány
egy ideig Kijev fejedelmeit uralta, azután Litvániához s ezzel
együtt Lengyelországhoz került; a muszka birodalomba csak 1772ben kebeleztetett be. Úgy látszik, hogy a fehér-oroszok eredetileg a
kis-oroszok egyik ágát képezték és csak a litva és lengyel befolyás
alatt lettek külön népséggé s vették be a róm. kath. vallást.
Mostanában a fehér-oroszok Vitebszk, Szmolenszk, Mohilev,
Minszk, Grodno és Vilna kormányzóságokban a népesség többségét
teszik, más kormányzóságokban csak szórványosan fordulnak elő,
összes számuk nem éri el a 4 milliót ; békés, munkás, jószívű embe
rek, a magánosságot szeretik, többnyire egyes tanyákon és apró
falvakban laknak. — A kis-oroszok európai Oroszország délnyugati
részét folytonos tömegben foglalják el, kivéve Krim félszigetet s a
határos Nogáji pusztát ; Besszarábiában oláhokkal vegyesen lak
nak, kis területet az Azovi tenger keleti partján is bírnak, szórva. nyos telepjeik K. felé Szaratovon át az Ural folyóig terjednek. Szá-

muk Oroszországban több mint 11 millió lélekre rúg. Többnyire
népes helységekben laknak. — A nagy-oroszok a birodalom középsőrészében folytonos területet foglalnak el s onnan széles övben DK-i
irányban az alsó Don folyón túlig a Kaukázus éjszaki lejtőségeig
terjednek. Szórványosan az egész "birodalomban előfordulnak.
A három orosz néptörzs külsejét röviden így jellemzik : » A
nagy-oroszoknak gesztenyebarna göndör hajzatuk, barna szemök,.
hosszú szakálluk és pisze orruk, a kis-oroszoknak fekete és sima
hajzatuk, fekete szemök és sasorruk van ; a fehér-oroszok haja oly
szőke, mint a len, szemök szürke vagy nagyon világoskék, szakálluk
gyér, orruk rövid és lapos. «
A z orosz nép jellemét és erkölcsi tulajdonságait következőmódon írják le : A z oroszok általában könnyelműek és vidám lelkü
letűek, nagyon szeretik a társas mulatságokat; a magánéletben
barátságosak, előzékenyek, engedékenyek, el nem kapatják magukat
a heves indulatok és kitörő szenvedélyek által. Ámde haszonlesés
ből és nyereségvágyból gyakran hideg vérrel s indulat nélkül álnok
ságokra, sőt kegyetlenségekre is vetemednek. A folytonos munkát
és takarékosságot nem igen szeretik, lehető könnyű szerrel óhajta
nak gazdagodni, hogy élvezési vágyaikat kielégíthessék. A keres
kedő is inkább kufár, a ki csak a pillanatnyi nyereséget nézi. A
lopást és csalást igen sok enyhítő kifejezéssel tudják körülírni.
Világszerte ismeretesek a tisztviselők összes köreiben divatos csa
lások és sikkasztások. Sajátságos jellemvonásuk az oroszoknak az,
hogy az egyesek nem szeretnek külön gondolkodni és cselekedni^
hanem rendesen másokhoz csatlakozva társaságokat képeznek, me
lyek maguknak fejet választanak, a ki a többiekért gondolkodik és
intézkedik, ez a »promuislenik« - - az előgondolkodó.
A z orosz népnek sokféle tehetsége és csodálatos utánozásr
képessége van. Azért az oroszok eleintén mindenben, a mihez fog
nak, gyors és fényes előmenetelt tesznek, de tökéletességre nem.
viszik, mivel nincs kellő kitartásuk. Teremtő és alkotó leleményes
ségük nincsen, azért az orosz polgárosultság és míveltség olyan,,
mint az orosz népbe oltott idegen ág. A z oroszok természetűknél
fogva vallásosak s nagyon hajlandók a mysticziszmusra, rajongásra
és vakbuzgóságra ; kivált a nagy-oroszok kebelében sokféle hitfele
kezetek támadtak, melyeket az oithodox egyházi és az állami ható
ságok kegyetlenül üldöztek és üldöznek. Ámde a vallásos érzelem
nek kevés hatása van az erkölcsi életre; az állami egyház szelleme
régen megcsontosodott, lényege csak a külső szertartásokban áll,.

magasabb tudományos és eszményi törekvéseket nem igen mutat.
Mindazonáltal az orthodox egyház mint állami intézmény roppant
nagy befolyást gyakorol a népre, s valamint hajdan a hitetlen mohammedánok ellen viselt háborúk valóságos vallási háborúk voltak,
úgy most is minden külső háborút a nép előtt vallási háború képé
ben tűntetik fel. *)
Eredetileg az oroszországi szlávok között a személyes szabad
ság divatozott, de a középkor vége felé, a X V I . században a nagy
oroszok tömege rabszolgaságra jutott, s valamint a fejedelmek kor
látlan hatalommal uralkodtak, úgy a földesurak is a legnagyobb
zsarnokságot gyakorolták alattvalóikon. A rabszolgaság sok tekin
tetben megrontotta a nép jellemét, a köznép álnoksága, hűtlensége,
nyereségvágya, gyáva boszúvágya, iszákossága és torkossága a hoszszú rabszolgaságnak következményei. A rabszolgaság csak 1861-ben
töröltetett el. Csak az ország legéjszakibb vidékein a finnek között
élő nagy-oroszok menekültek meg a rabszolgaságtól. A kis-oroszok,
a kik sokáig Lengyelországhoz "tartoztak, nagyobbára szintén kike
rülték a rabszolgaságot, s azért nagyobb munkásságot, nemesebb
magatartást és becsületességet tanúsítanak.
A kozákok nagyobbára kis-oroszok, a kik eredetileg Lengyel
országnak voltak alávetve. Folyvást harczolniok kellvén a nagy
oroszok és tatárok meg mongolok ellen, mint önkénytes hadcsapat
') Nikon ' moszkvai pátriárka az orosz egyház számára új szertartásos
könyveket szerkesztett, a liturgiái újítást egy 1667-ben Moszkvában tartott
zsinat jóvá is hagyá. Ámde sok hivőnek nem tetszik vala az újítás s a javított
liturgiái könyveket nem akarák elfogadni. Az alkalmazott kényszerítés még
nagyobbítá a szakadást. A kik az új könyvek miatt elváltak az anyaegyháztól,
azokat roszkolnik-oknaik — elszakadóknak, vagy sztaroverczi-knék =
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nek nevezték és nevezik. I. Péter 1721-ben eltörölte a moszkvai pátriárkaságot,
magát tevén az egyház fejévé s az egyházi ügyek elintézését az általa kineve
zett szent zsinatra bízván ; ugyancsak ő iszonyú kegyetlenséggel üldözte a roszkolnikokat. De a vallási üldözések csak fokozták a vakbuzgóságot és rajongást,
s új meg új próféták támadtak, ü k részint a legábrándosabb tanokat hirdették
s mindig találtak híveket. Most az elszakadok hitfelekezetei általában három
csoportra oszthatók : a popovczi-k, bezpopovczi-k és spiritualisták csoportjaira.
A popovczi-k azok, kiknek papjaik vannak ; a bezpopovczik-na.k nincsenek pap
jaik, azok a legfanatikusabbak, több külön felekezetre szakadnak, vannak olya
nok is, a kik az öngyilkosságot és gyermekeik megölését hitágazat gyanánt
hirdetik. A popovczik leginkább a középső, a bezpopovczik az éjszaki vidékeken
laknak ; a spiritualisták pedig a déli vidéken fordulnak elő. Hozzájok tartoznak
a szkopczi-k, kik magukat kiherélik, a duchoborczi-k, molskani-k (tejivók),
szubotniJc-ok (szombatosok) stb. L. Reclus, az idézett munka 700 s k. 1.
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szervezkedtek s a Deneper sellői mellett levő szigeteken telepedtek
le, onnan Ukrajnában ( = határtartomány) s Ny. felé a, Dnyeszterig terjedtek el, s a Deneper folyón, sőt a Fekete-tengeren is ten
geri rablással is foglalkoztak. A katonailag szervezett köztársaság
feje a hetman czímét viselte. 1578-ban a kozákok nagy része a Don
mellé költözött, a hol új katonai köztársaságot alapítottak, s eze
ken a Don melléki pusztákon váltak ők lovas néppé. A Deneper
mellékein megmaradt kozákokat szaporogoJc-nak nevezték a folyó
sellőiről, ekkép különböztették meg a donmelléki kozákoktól. A
szaporogi kozákok 1654-ben pártoltak át az oroszokhoz, de sajátsá
gos szervezetüket 1775-ig tartották meg, ekkor I I . Katalin eltörölé
önállóságukat; maradékaikat utóbb a Kuban és Manies között
telepítették le.
A lengyelek még most is legsűrűbben a Visztula és Várta
mellékein laknak ; azt a területet, melyben még túlnyomók, körűl
belől a következő határvonalok jelölik meg. A keleti határvonal
Ny-ra nyiló két ívet alkot ; az éjszaki ív Szuvalkitól Bielosztokon
át Sziedlcze felé, a déli az utóbbi várostól DK-re Zamos erősségig,
azután DNy-ra a Viszloka forrásvidékéig vonul. Innen a határ
vonal a Magas-Tátra főgerinczén Ny-ra húzódik az Odera forrás
vidéke felé, idáig a tótok és morvák, Batibortól kezdve a németek
a lengyelek szomszédjai. Oppeln városon túlig az Odera mindkét
oldalán túlnyomók a lengyelek, alább a folyó baloldalán a német
elem kerekedik felül, a két nemzetiség közötti határ Posen tarto
mányon keresztül E-ra vonul, végre a Visztula hajlatánál K E K - r e
fordul, így ismét Szuvalkit éri el. Szórványosan más vidékeken is
laknak lengyelek. Összes számuk vagy 11 millió lélekre rúg, ebből
körűlbelől 6 millió az orosz birodalomra esik.
A lengyelek sok tekintetben merőben különböznek az oro
szoktól. Ezeknél az egyéniség érzelme épen nincs kifejlődve, a len
gyelek ellenben mindenkor személyességeket, gyorsan változó han
gulatukat törekszenek érvényesíteni. Elénk elme, erős képzelődés,
sima magaviselet, gyors elhatározás jellemzik őket, ámde nincsen
meg bennök az érzék a gyakorlati élet kellékei, a meggondolt, józan
és nyugodt cselekvések iránt. Bizonyos czélok elérése végett a leg
nagyobb önfeláldozásra, a legnagyobb erély kifejtésére képesek, de
folytonos áldozatokra, kitartó munkásságra kevés hajlamot mutat
nak. A magán életben gyakran lemondanak a kényelemről, csakbogy a pompára és fényűzésre annál többet költhessenek ; még a
főurak házaiban is piszkot és szennyet látni a fényes pompa mellett.

Lengyelország főbaja az volt, hogy ott mívelt polgári rend nem
keletkezhetett, egyfelől a nemesség minden kiváltságban részesült,
jnásfelől a parasztság jogtalan rabszolga volt s rémítő szegénység
i e n és nyomorban sínylett. A városi, polgári rendet némileg a zsi
dóság pótolta, mely azért Lengyelországban annyira elszaporodott.
Szórványosan még más szláv néptöredékek laknak Orosz
országban, nevezetesen szerbek Jekaterinoszlav környékén, bolgárok
Besszarábiában és Krimben, csehek stb.
A z árja népcsaládhoz számított többi nemzetiségek közül
különösen a lettek említendők ; ezek a legrégibb időben, úgy mint
mostanában a Balt-tenger keleti partvidékein laktak, azon a terü
leten, melyet a Pejpusz tó déli végétől a Bigai öböl felé, az innen
DNy-ra Grodno felé s végre az innen a Kuri haff felé húzott vona
lok határolnak. A z ó-korban az »aestyusok« nevén voltak ismerete
sek, a kik a borostyánkövet szedték és hozták kereskedésbe, s a kik
a rómaiak idejében a köztük és a szomszédságukban letelepedett
•gótoknak voltak alávetve. Utóbb részint a németek, részint a szlá
vok uralkodtak rajtuk. Nyelvök nagyon régies és felette gazdag
nyelvtani alakokban, legközelebb rokona a szanszkrit nyelvnek.
Költői tehetségökről a népdalok {dainos) tanúskodnak, saját iro
dalmok nincsen. Most két főcsoportra oszlanak : a litvákra és a szo
rosabb értelemben vett lettekre. A litvák nyelvjárása legtisztábban
őrizte meg a régi nyelvet, a Nyemen két partvidékén dívik, a leg
nyugatibb vidéket az úgynevezett smud-ók vagy szamogitiaiak fog
lalják el. A szorosabb értelemben vett lettek nyelvjárásában sok
német, szláv és finn szó vegyült, rajta Kur- és Ljvországok köznépe
-beszél. A két néposoportot ós nyelvjárást az a vonal választja el,
mely Libau várostól K. felé Dünaburg vidékéig ér. Mind a litvák,
mind a lettek sokáig rabszolgaságban sínylették, amazokon a len
gyel, emezeken a német földesurak zsarnokoskodtak ; amazok na
gyobbára róm. katholikusok, emezek pedig lutheránusok. Most az
oroszok sanyargatják s lassankint kivetkőztetik nemzetiségökből. A
Porosz tartományban lakó lettek nagyobbára már elnémetesedtek.
A lettek számát l ,^, a litvákét l / millióra teszik, az utóbbiakból
»vagy 150,000 porosz területen lakik.
1
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A Visztula torkolatától a Kuri haffig terjedő partvidéken
hajdan a poroszok laktak, kiknek nyelve a lett nyelvnek volt közeli
^rokona. A német vitézrend meghódoltatta a pogány poroszokat és
memcsak megtérítette, hanem tűzzel-vassal irtogatta; nyelvök a
- X V I I . század végén teljesen kihalt.

A Visztula alsó folyásánál és torkolata környékén az ó-kor
ban a germán gótok tanyáztak részben keverve az aestyusokkal ; a
gótok 200 táján Kr. u. a Fekete-tenger mellékére kerültek, h o l
nagy birodalmat alapítottak ; onnan a hunoktól szorítva a Dunán=
át Ny. felé költözének. Némi töredékeik a Fekete-tengernél marad
tak s Krim félszigeten a X V I . századig tartották fenn magukat.
Alnémet népek eredetileg a Visztulától Ny-ra laktak s arány
lag későn kezdenek K. felé előnyomulni. Elsőben német hithirdetők,
keresték föl a szláv országokat, azután nyomaikat a kereskedők és
mesteremberek követték. A gnézdai érsekséget a lengyelek földjén >
a X I . század elején alapították. A Keleti-tenger tartományait a
vitézrend s a kardvitézek hódították meg. Számos erősséget és
várost alapítottak, melyek német jellegöket mostanáig megtartot
ták, de a németséget azokban a tartományokban csak a városi pol
gárság, az egykori lovagrendek ivadékai, a földbirtokos-nemesség s
a lutheránus papság képviselik, s azt most az erőszakos oroszosítás
komolyan veszélyezteti. Kivált I. Péter uralkodása óta sok német
tudós, művész, bányász, kereskedő és kézmíves telepedett le az orosz
birodalomban, kivált a nagyobb városokban; a múlt század óta
több német gyarmat telepíttetett déli Oroszországban Szaratos-ban,.
Szareptában, Krimben, az alsó Denepernél, a pontusi pusztában..
A z összes németek számát egy millióra teszik, ebből a lengyel és szomszédos kormányzóságokra vagy 400,000, a Keleti-tenger tar
tományaira és Sz.-Pétervárára 150,000,' a Besszarábiában, Kher-szonban és Krimben levő telepekre 150,000, a Volgamelléki tele
pekre 250,000 lélek esik; mintegy 25,000 német Volhiniában lakik..
Finnország parti városaiban mintegy 300,000 svéd ember
lakik. Említettük már, hogy délnyugati Oroszországban, különösen
Besszarábiában és Kherszon kormányzóságban, nagyobb számmal
oláhok vannak. Görögök és örmények kivált a déli kereskedő
városokban élnek. A czigányok az egész birodalomban vannak.
elszéledve.
Ez apró néptöredékeknél sokkal számosabbak a zsidók, kik ;
leginkább a lengyel, litva, fehér- és kis-orosz tartományokban lak- nak s az orosz kormány kemény rendeletei és tilalmai ellenére is •
folyvást szaporodnak, számuk vagy 3 millióra rúg.
Az eddig előszámlált nemzetiségeket a kaukázi vagy közép- tengeri fajtához szokták számítani, s azoktól megkülönböztetik a
mongol fajtához számított népeket. Ezek közé sorolják a finneket
is, kiket a svédek ^'ofwn-oknak, az oroszok cswcZ-oknak neveznek..

Hajdan az ural-altáji népcsaládhoz tartozó néptörzsek sokkal na
gyobb területet foglaltak el, mint mostanában. A z éjszaki finnekhez
-számítják a szamojédokat, vogulokat és szürjéneket. A szamojédok
már nagyon megfogytak, a Pecsora tundráin barangolnak ide-oda
rénszarvasaikkal. A vogulok már-már kihalnak, vagyis inkább el
oroszosodnak, az Ural nyugati oldalán csak a Pecsora forrásvidé
kén tanyáz néhány száz család. A szűrjenek számosabbak, a Vicsegdánál és Pecsora mellékvizeinél laknak, földmíveléssel is foglalkoz
nak; számuk 80,000-re tétetik. A felső Kámánál a permiek, a
Káma és Vjatka között a voljakok laknak, amazok száma 70,000,
emezeké 250,000. A két néptörzs a középkor első felében nagy bi
rodalmat (Biarmiát) alapított vala, mely a Jeges-tengerig terjedt,
s melylyel a skandinávok élénk kereskedést űztek. Ebből az időből
valók a város omladékai, melyek Cserdin közelében a Viseránál (az
É. Sz. ÖOVa alatt) találhatók.
0

Odább D-re a cseremiszék és mordvinok laknak azon a terü
leten, melyen hajdan Bolgárország feküdt; a cseremiszek különösen
a Volga bal oldalán az E. Sz. 55° és 57° között tanyáznak, a mord
vinok pedig a Volga két oldalán, a Káma torkolatától D-re vannak
-elszórva, számuk vagy 800,000, a cseremiszeké 250,000.
A nyugati finnekhez számítják a lappokat, kik Kola félsziget
éjszaki partján s az Ennare tó mellett laknak, oly nomádok, mint
a szamojédok, rénszarvasaikkal ide-oda barangolnak. Tőlük testi és
lelki tulajdonságaikra nézve nagyon különböznek a tulajdonképeni
finnek. Ezekről még alább szólunk. Velők rokonok a kareliaiak
kik részben Finnország keleti vidékein, részben az oroszok között a
Valdai fönsíkon és Tvertől E-ra laknak. A finnek és kareliaiak
száma meghaladja a 2 milliót. Ide tartoznak az észtek is, kik szintén lutheránusok, úgy mint a finnek, Észtországban és Livország
éjszaki felében laknak. A livek már-már egészen kihaltak.
A z említett uráli népségek már mind megkeresztelkedtek s
: részben már el is oroszosodtak, szívósabb ellentállást tanúsítanak a
török-tatár néptöredékek; ide tartoznak a kazáni tatárok, a csu
vasok a Volga két oldalán Kazán és Szamára között s a baskirok
: az Ural déli vidékein ; továbbá a kirgizek, a nogáji és krimi tatá
rok. Mind ezek a népek szívósan ragaszkodnak a mohammedáh
valláshoz. Végre az alsó Volga és Manies között ölöt kalmükök
is tanyáznak, de nagyobb részök onnan kivándorolt Közép-Ázsiába.
Európai Oroszország kiterjedése Finnországgal együtt
5.427,000 • kilóm., összes 1880-ban népessége kerek számmal

84.5 millip volt. Ebből a különböző nemzetiségekre körülbelől a.
következő létszámok esnek:
.41.000,000 az összes népessé>g 49»/,
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Az összes népesség 84.480,000

Áz orthodox, azaz görög-keleti egyház az állami egyház
melynek látható feje a czár. Hívei az oroszok legeslegnagyobbrészén kivűl az oláhok, bolgárok, görögök és a megtérített keleti
finnek. Vallási tekintetben tehát a népesség körülbelől következőleg^
oszlik el.
r

Görög-keletiek

62.700,000 az egész népesség 7 5 %
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) Az orosz állami egyháztól elvált roszkolnik-ok számáról nincsenek-

megbízható adatok, hivatalosan mintegy egy millióra teszik, de tettleg sokkal*
többen vannak, Elisée Helens idéz orosz kútforrásokat, melyek szerint számuk
1859-ben 9.450,000-re rúgott, most tehát vagy 12 millióra volna tehető. — A_
magasabb és míveltebb körökben a vallási közönyösség, sőt hitetlenség uralko
dik, jóllehet külsőleg a szokásos szertartásokat el nem mulasztják, az alsóbb
osztályok kebelében pedig nagyon el van terjedve az elszakadásra való hajlam sokan a kényszerítésnek engedve képmutatókká válnak, hogy az üldöztetés alól'
meneküljenek. Egy szóval, Oroszország az egyházi politika tekintetében még a.
XVTJ. században vergődik.
s

) A zsidókat nagyon üldözik Oroszországban, mégis számuk, úgy látszik,,

nem fogy, inkább növekedik ; Minszk kormányzóságban 19.8, a Grodnóiban 19.o,
Podoliában 18.7, Mohilevben 17.1, Volhiniában 14.8, Odessza városban 31.0 szá
zalékát teszik a népességnek.

Oroszország fővidékei, nevezetes városai.

Európai Oroszország közigazgatási tekintetben, Finnországon
kivűl, 60 kormányzóságra oszlik, melyek egyre-másra több mint
50,000 kilóm, foglalnak el s 1—2 millió lakossal birnak. Nagyob
bak az éjszaki, keleti és délkeleti gyéren népesített kormányzósá
gok, ellenben a lengyel kormányzóságok sokkal kisebbek. Nagyob
bára a főhelyekről neveztetnek el.
Könnyebb áttekintés végett a következő nagyobb területek
szerint közöljük a legszükségesebb helyrajzi adatokat :
Finnország

373,600 • kilóm.

2.060,000 lakos

A Balt-tenger tartományai .
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»
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1. Finnország nagy fejedelemség, 1809 óta tartozik Orosz
országhoz, azelőtt a svédek uralkodtak rajta. Magában foglalja
a Finn- és Bottni-öblök között elterülő félszigetet s Lappföldnek
azt a részét, mely Kola s a Tornea elf ( = folyó) között terjed el,
DK-re pedig a Ládoga tóig és Sz.-Pétervára szomszédságáig ér.
A félsziget átmenetül szolgál Skandináviáról az orosz síkságra,
egészben véve alacsony sziklahát, melyet gránit, gneisz és porfir
alkotnak s melynek mélyedéseit számtalan kisebb-nagyobb tó fog
lalja el. A völgyek és teknő-alakú mélyedések mind egymással
egyközűek, ENy-ról DK-re s megfordítva DK-ről ENy-ra vonul
nak. Feltűnő a Bottni-öböl két oldalán a folyók és völgyek iránya,
Svédországban a folyók ENy-ról DK-re, Finnországban ellenkezőleg
DK-ről ENy-ra folynak az öböl felé. Mintha egy óriási borona az
említett irányban végig járt volna a két országon barázdálva a
sziklatalajt. Csakugyan talán a hajdani nagy jegesek vájkálták ki
a mélyedéseket ; sehol a mozgó jég hatásának annyi nyomát nem
találjuk, mint Finnországban. A sziklák mindenütt meg vannak
koptatva, karczolva és csiszolva s az egész félszigetet a morénak
vagy sziklasánczok, valamint a jövevény-kövek nagy sokasága lepi el.

Jókora magaslatok sehol sincsenek ; finn Lappföldön vannak egyes
sziklahegyek, melyeknek magassága a 600 métert meghaladja,
magában Finnországban a Ulea tótól EK-re domborodó Teiriharju (333 m.) a legmagasabb hegy. A vízválasztó, mely a Bottni-és
Finn-öblök s a Ládoga és Fejér-tenger vizeit egymástól elválasztja,
csak 150—200 m. magas. A tavak valóságos tömkeleget képeznek, a
folyók medrei nincsenek még kialakítva s a hajózásra nem alkal
masak, jóllehet a fönsík csekély hajlásánál fogva folyásuk csendes.
Valamennyi tó közül talán legnagyobb az Enare vagy Inam,
magában Finnországban a Szaima a legnagyobb tó, 1760 • kii.
foglal el, de a vele kapcsolatban levő szomszédos tavakkal együtt
kiterjedése 7762 • kilóm. Belőle folyik ki a Vuoxen, mely aLádogába ömlik, nem messze a kifolyásától a híres Imatra vízesést képezi.
A félsziget partjai apró bevágásokkal vannak csipkézve ós
számtalan szirttel meg szigetkével szegélyezve. Két helyen a sziget
rajok majdnem egészen elzárják a Bottni-öblöt, E-kon a Quarkok,
az öböl bejárásánál pedig az Alandi szigetek csoportja.
A z ország legeslegnagyobb részét a meztelen sziklák, tavak,
mocsárok és erdők foglalják el, úgyhogy a legelőkre és kaszálókra
csak 27,500, a szántóföldekre épen csak 8000 • kilóm, marad. A
népesség a nagy területhez képest ugyan csekély, egy • kilométerre
átlag csak 6 lakos esik, de a gazdaságilag használható területhez
képest elég sűrű. A z állattenyésztés, halászat, hajózás s az erdő
ségek szolgáltatják a lakosságnak a módot a megélhetésre. Legfőbb
kiviteli czikk a fa, az erdők kivált a partvidékeken már nagyon is
meg vannak ritkítva. A déli partvidéken a tölgy is előfordul, külön
ben a fenyő az uralkodó fa, E. felé az erdei tenyészet mind silá
nyabb, az utolsó gyér és eltörpült fenyvesek az Enare tó éjszaki
partján mutatkoznak, ezeket azután a tundra váltja fel. Legéjszakabbra a törpe nyír, a fehér éger s a berkenyfa terjed el, az utóbbi
a finnek szent fája. A z almafa az E. Sz. 64-dik fokáig, a cseresz
nyefa Vásza város szélességéig terem.
A Quarkokon s az Alandi szigeteken, a mennyiben népesítve
vannak, az E. Sz. 64-dik fokától D-re svédek laknak, úgy a félsziget
partvidékein is; beljebb csak szórványosan találkoznak svédek, s
ott a finnek *) vannak elterjedve. Ezek nyelvökre nézve az ural*) A finnek »szuomi«-knak nevezik magukat, országukat pedig Szuomenmának.

Orosz nagyon kevés van Finnországban, vagy 4 0 0 0 ; a lappok számát

1000-re teszik.

altáji népekhez tartoznak, tehát nyelvre nézve a magyarok rokonai,
s épen úgy, mint ezek, különböző elemekből alakúit keveréknép,
melytől az európai jelleget nem lehet eltagadni. Bizonyára testi és
lelki tekintetben nem alábbvalók szomszédjaiknál, sőt egészben
véve munkásabbak, takarékosabbak és sokkal becsületesebbek, mint
a határos tartományok lakosai. Maguk* az orosz írók is csodálják
szorgalmukat és kitartásukat, becsületességöket és méltóságteljes
tartózkodásukat, borravalót sohasem kérnek. Igaz, a rabszolgaságot
sohasem ismerték, a svédek sem bántották a földmívesek, a kis
földbirtokosok szabadságát. — Mostanában csaknem minden finn
ember tud írni, olvasni, s míveltségök sokkal magasabb fokon áll,
mint az orosz parasztoké (musikoké). Pedig gyakran nagy inség
látogatja őket ; mikor a nyár hűs és esős s a vetések az őszi fagyok
beállta előtt meg nem érnek, akkor az ország belsejében lakó sze
gény nép szalmát, fakérget és más anyagokat kénytelen a liszt közé
keverni, hogy éhségét csillapítsa. 1068-ban az éhség bizonyos kerü
letekben a népességnek egy negyedét ragadta el, s az egész országban
a halálesetek száma háromszorta nagyobb volt, mint a születéseké.
Azelőtt a felsőbb tanintézetekben, a közigazgatásban és tör
vénykezésben a svéd nyelv divatozott, s a mívelt finnek a társai-,
gásban is inkább a svéd nyelvet használták, most ez megváltozott ;
a finn nyelv és irodalom nagy lendületet vett, a finn nemzetnek nagy
szerű népeposza van, melyet Kalevala néven 1835-ben Lönnrot Illyés
adott ki legelőször. Azóta maga Lönnrot és mások a népköltészet nagy
kincseit szorgalmasan gyűjtötték s így megvetették a finn irodalom
nak alapját. A finn irodalmi társaság tagjai s a helszingforszi tudo
mány-egyetem tanárai nagy sikerrel mivelik a finn irodalmat. Az
•egyház is hathatósan előmozdítja afinnekmíveltségét, a kik mind
annyian lutheránusok. 1868 óta minden néptanítónak s 1872 óta
minden tisztviselőnek finnül kell tudnia.
A finnek a VII. században vagy a VIII. század elején köl
töztek be mostani hazájokba s a velők nyelvre nézve rokon lappokat
az éjszaki vidékekre szorították. Két főcsoportra oszlanak : &tavasztiak s a haréliah csoportjaira. Amazok a tulajdonképeni finnek, a
félsziget délnyugati vidékein laknak s leginkább a svédekkel érint
keztek ; amazok a keleti és délkeleti vidékeken vannak elterjedve.
A két törzs mind testi mind lelki tekintetben különbözik egymástól ;
a tavasztiak általában véve zömök és kistermetűek, nagyon szőke
hajúak és világos szeműek, komor, zárkózott indulatúak, a karéliak

szálasabbak, hajzatuk és szemök sötétebb, vidámabbak, vállalkozóbbak, harcziasabbak, dalosabbak.
Politikai tekintetben Finnország az orosz birodalom egyetlen
része, mely alkotmányos önkormányzatnak örvend, külön törvény
hozása és közigazgatása, sőt külön hadserege és pénzügye is van.
A czár mint Finnország uralkodója a nagyfejedelem czímét viseli
személyét főkormányzó képviseli, a ki egyszersmind katonai fő
parancsnok s a szenátus elnöke. Egy finn állami miniszter folyvást
a czár személye körül van. A szenátus 19 tagját a czár nevezi ki,,
az ügyel fel az igazságszolgáltatásra és közigazgatásra. A képviselő
testület 200 tagból áll, kik a négy rendből: a nemességből, luthe
ránus papságból, a polgárságból és parasztságból választatnak;.
1863 óta minden ötödik évben hivatik össze. A z aránylag kedvező
politikai viszonynak köszönheti az ország, hogy a felette zord éghajlat
daczára az ipar, hajózás és kereskedés oly jelentős. A z ásványi
kincsek nem csekélyek, több helyen előfordulnak arany-, ezüst-,,
ólom, czink, réz, ón és vasércz-telepek, de az utak hiánya és az.
éghajlat zordonsága miatt leginkább csak a vasbányászat fejlődött
ki. A vasgyárakon kivűl különösen a hajóműhelyeket, a szövő- és
papírgyárakat kell megemlítenünk. Finnország kereskedelmi flottája
a népesség létszámához képest felette nagy^ több mint 2000 vitorláshajóból és több mint 130 gőzhajóból áll. Általában a finnek Orosz
ország legjobb hajósai.
Nagy városok nincsenek az országban, a lakosok nagyobb
része falvakban és egyes elszórt tanyákon él, kivált a belső tavas
vidékeken csak apró helységeket találunk. A z első városok : Abo,.
Tavasztehusz, Vïborg a hódító svédektől épített várak ótalma alatt
keletkeztek. A z éjszaki vidékeken a kereskedés központjain támadtak
egyes városok. Tornea, mely a hasonnevű folyó torkolatánál a svéd
Haparandá-val szemben fekszik, a lappok főkereskedő helye, ott
cserélik be a halat és rénszarvas nyelvét meg sonkáját más élelmi
szerekért és holmi készítményekért. Sokkal jelentősebb üleoborg
(finnül Ulu, 9000 lak.), mely a fa-, szurok- és kátrány-kereskedés
egyik főhelye; Brahestad (Brahin), továbbá Jákóbstadt (Pietaszári)
és Vaza vagy Nikolaistad szintén parti városok élénk hajózássaL
A z utóbbi városnál jelentősebb Björneborg (Pori, 9000 lak.), a
hajózható Kumo mellett fekszik, vasgyárakkal és nagy Tűrészművekkel. Odább D-re Nystad következik, mely Svédországgal telegraf-kábel által van összekapcsolva, e városban köttetett meg a béke
I. Péter s a legyőzött Svédország között 1721-ben. A félsziget délr
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nyugati sarkánál Abo (olv. Obú, finnül Turku) fekszik, az ország
legrégibb városa, még évszázadokon át a svéd uralkodásnak főtámasza volt ; a nyílt tengertől vagy ezer szirt és apró szigetke által
van elválasztva, melyekhez az Alandi szigetcsoport csatlakozik;
ott tehát legsűrűbben találkoztak a hajósok és halászok s nagy
vásár volt mindig. Most is A b o a félsziget egyik legélénkebb és leg
népesebb városa (23,000 lak.) ; 1640-től 1827-ig a finn egyetem is
ott volt, csillagvizsgáló intézetét Argélander tette híressé. A z orosz
kormány az egyetemet Hdszingforsz-bd, (finnül Helszinki) tette át
s most ez az ország fővárosa, csinos középületek, kupolás és oszlopos
egyházak, szép park és sétahelyek ékesítik, botanikus kertje még
közelebb esik az éjszaki sarkhoz, mint Sz.-Pétervára, Upszála és
Krisztiánia kertjei. A tenger felé Szveáborg (finnül Viapori)
erősség védi, mely hét sziklás szigetkén épült. Helszingforsz az
ország anyagi és szellemi törekvéseinek központja, élénk kereske
dést folytat Oroszországgal és Nagybritanniával, jóllehet azóta,
hogy onnan Hangö felé vasutat építettek, forgalma némileg csökkent,
mivel az utóbbi helyen a tenger nincs oly sokáig befagyva, mint a
Finn-öböl többi részeiben. Helszingforsznak most több mint 53,00Q
lakosa van. Attól E-ra a belső vidéken Tavasztéhusz (finnül Haménlinna) és Tammerforsz (Tampere) fekszenek ; az utóbbi az ország
legiparosabb városa számos műhelylyel és gyárral, melyekben külö
nösen pamutszöveteket és papirt készítenek (14,000 lak.).
Helszingforsztól K-re több apró parti város van, ilyen Frederïkszhamm, melynek közelében gránitbányák vannak. DNy-ra Kotlcasziget fekszik, mely meg van erősítve s kis hadikikötővel bír. Odább
K-re már az orosz határhoz közel azon öböl nyílik, melynél Viborp
(finnül Yiipuri) fekszik (15,000 lak.), mely a hajóforgalomra nézve
az első helyet foglalja el az országban Sz.-Pétervára szomszédsága
miatt. De a nagy hajók nem köthetnek ki a városnál, hanem az
öböl elején Transzund révben vetnek horgonyt, ezen révhely most
nagyon meg van erősítve és Sz.-Pétervára védelmére is szolgál. A
Szaima tóból kiágazó csatorna Viborgnál éri el a tengert.
A belső vidéken, a tavak tömkelegében csak egy jelentős város
van, t. i. Kuopio (7000 lak.), mely 1776-ban keletkezett a Kalla tó
közepén levő szigeten, körűlbelől fele úton a Ládoga tó és Uleaborg
között. Ny-Slott vagyis Szavonlinna a Haukiveszi és Pihlejaeveszi
tavak között fekszik, festői váráról nevezetes. Kékszhólm a Ládogánál fekszik, meg van erősítve.
2. A Keleti tenger tartományai. Ide négy tartomány tartozik :

Inkeriföld
(Ingermanland, most Sz. - Péter vári kormányzóság),
Eszt-, Liv- és Kurországoh. Természeti tekintetben nem nagyon
különböznek egymástól, de ethnographiai tekintetben nagy különb
ségeket mutatnak. Az első tartomány népességének / része orosz,
a többi lakosok finnek és németek. Itt van a birodalom fő- és szákvárosa Sz.-Pétervára, melyet I. Péter 1703-ban mocsáros helyen a
Néva torkolatánál alapított. A Finn-öböl keleti nyúlványa 15 kii.
széles csatornává szűkül össze, ez a Katlan-öböl s ebbe ömlik a
hatalmas Néva, nagy zátonyokat és több szigetet képezve. Az öböl
partjai laposak és alacsonyak, környéke hajdan mocsáros pusztaság
volt. De I. Péter vas akaratja *) épen ott teremtette az új fővárost,
hogy itt ablakot csináljon magának, melyen kinézhessen Európára
s hogy uralkodását az éjszakon biztosíthassa. A város már erede
tileg nagyszerű terv szerint kezdett épülni, s most Európa egyik
legfényesebb városa. Középületei, palotái, egyházai, intézetei nagy
szerűek, gránit, márvány és más becses kövek szolgáltak építésökre
és díszítésökre. Különösen a Néva balpartján emelkedő paloták,
melyekben a császár és nagyfejedelmek laknak, valóban nagyszerűek.
Ott emelkedik az úgynevezett >Eremitage«, melyben mindenféle
műkincsek vannak összehalmozva ; vele kapcsolatban van a Téli
palota, pompás márványépűlet, a császár rendes lakóhelye, a nagy
köztér déli végén az óriási Izsák-temploma emelkedik, melynek épí
tésére és díszítésére 1818-tól 1864-ig mintegy 113 millió forintot
költöttek s melynek aranyozott főkupolája a tengeren messziről
látható. Továbbá ott van az admiralitás roppant épülete, melynek
aranyozott tornya messzire ragyog. Mellette emelkedik a Néva
gránit kőpartjánál való téren I. Péter híres lovas képszobra, 5 m.
magas gránit sziklán. A Téli palota előtt I. Sándor képszobra áll.
Az említett, egymáshoz közel levő paloták felől végtelen hosszú és
széles utczák sugároznak szét, köztük legszélesebb és legfényesebb
ä Névai Sándor vagyis »Alexander-Nevszky-proszpekt«, melyben
sok palotán és sok más templomon kivűl kivált a sajátságos alakú
Kazáni székesegyház vonja magára az utazó figyelmét ; belseje
9
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*) A munkásokat az egész birodalomból hajtották a Néva partjaira, 1712±ől 1716-ig több mint 150,000 munkás vitetett oda, legtöbben a láz, más beteg
ségek s az éhség következtében elhaltak. Hogy a kó'mívesek az új városba men
jenek munkát keresni, a czár elkobzás és száműzetés büntetése mellett megtil
totta másutt a kőből és téglából való építkezéseket. Továbbá minden nemes
ember, a kinek legalább 30 jobbágya (tűzhelye) volt, vagyonához mért kisebbnagyobb házat köteleztetett az új fővárosban építtetni.

felette gazdag. A Nevszky-proszpekt a moszkvai vasút pályaudva
ráig ér, hossza több mint 4 kilóm. ; benne folyvást nagy néptolongás
van, gyalogosok, lovasok, egy- és kétfogatú bérkocsik és úri hintók
lepik el. A két másik leghosszabb utcza a Vosznesszenszky-proszpekt
(Feltámadás) és Gorokhovaia (Borsó-utcza). A Fontanka-csatornán,
kivűl még Sz. Katalin csatornája s a Moika-csatorna kanyarodik a
városon keresztül.
A z egyes városnegyedekben levő tűzőr-tornyokról, különösen..
pedig az admiralitás tornyáról és az Izsák templomának kupolájáról
legjobban tekinthetjük át a várost, nyugati szélétől a tengerig.
Onnan látjuk, hogy a város a Néva ágai mentében legyező alakjá
ban terjed el, hat természetes nagy szigeten, több szigetkén és egy
mesterséges szigeten fekszik, D. felé a félkörben elvonuló Fontankacsatorna határolja, ellenben E. és Ny. felé külvárosai a szárazon
terjednek mind messzibbre. Az a szigetke, melyen I. Péter az első •
pilótákat beverette, majdnem átellenben fekszik az admiralitással,
azon épült a fellegvár, melyet Péterről és Pálról neveztek el, s mely
most állami börtönül szolgál ; ott van az egyház is, melyben a czárok.
temetkeznek. K., E. és Ny. felé látjuk a Névát, a mint méltóságos
hömpölygéssel kigyódzik el a sok kőhíd alatt a tenger felé. A z
admiralitással szemben szétágazik s Vaszilij szigetet képezi, melyen
a börze, a vámház, a tudományegyetem, a tudományok akadémiája,
a történelem és nyelvtudomány intézete, a természettani obszervató
rium épületei fekszenek; ezeken túl ENy. felé a Néva többi nagy
szigetei látszanak, melyeket szép fasorok, berkek és ligetek, nya
ralók és mulatóhelyek foglalnak el. Csónakok és gőzhajók népesítik a folyót, de az utóbbiak nem oly díszesek, mint a dunai gőzösök.
Sz.-Pétervára igazán nagy, több mint 100 • kilóm, terűletet
elfoglaló város, messziről tekintve szépnek is mondható, de közelről
tekintve sokat veszít; fő sajátságát a roppant arányok teszik, a
Névának szélessége vagy 1000 m., mélysége a város területén 6 és
15 m. között változik, azért a magas paloták is a túlsó partról
tekintve alacsonyaknak látszanak ; a közterek szintén igen nagyok.
De főbaj az, hogy egyik utcza olyan mint a másik, s hogy a nagy
építmények sem eredetiségre, sem jóizlésre nem vallanak.
A város népessége 880,000 lélekre rúg, nagyon kevert, a nagy
birodalom minden néptöredéke van benne képviselve, sok idegen is
lakik ott, különösen a németek számosak. A halandóság igen nagy,
rendesen a halálozások száma mindig nagyobb, mint a születéseké,
azért a népesség létszáma csak a beköltözések által szaporodik..

Ennek kell tulajdonítani azt is, hogy a férfiak száma sokkal nagyobb,
•mint a nőké; 100 férfira csak 77—79 nő esik.
Jóllehet Sz.-Pétervára az E. Sz. 60-dik foka alatt fekszik s
környéke nagyobbára kietlen zord pusztaság, mégis közlekedési és
kereskedelmi tekintetben fekvése nagyon kedvező. A Néva nemcsak
ÍI tenger felé nyit számára utat, a melyen nyugati és éjszaki Euró
pával közlekedhetik, hanem a Ládoga és Peipusz tavakkal s a biro
dalom összes vízhálózatával is van kapcsolatban, a mint ezt már
feljebb láttuk. Most pedig a vaspályák is forgalmi központtá teszik
Sz.-Pétervárát. A z ipar is jelentős, a nagy állami gyárakban sző
nyegeket, üvegeket és tükröket, meg porczellánt készítenek, vannak
továbbá gyapjú- és pamutszövő - gyárak, bőr- és czukorgyárak,
dohánygyárak, ser- és szeszfődék stb. a gyárak és műhelyek száma
több mint 600, bennök vagy 41,000 munkás dolgozik. De a főváros
•fényűző vagyonos körei nagy jövedelmeket nem annyira a kereske
désből és iparból, mint inkább az állami nagy fizetésekből s a nagy
jószágokból kapják. A roppant gazdagság és fényűzés mellett nagy
szegénység és nyomor van. A gazdagon fölszerelt tudományos inté
zetek daczára a közoktatás ügye nagyon siralmas, 1000 lakos közül
555 tud, 445 pedig nem tud írni, olvasni.
A főváros környékén számos park és császári mulatóhely van,
kivált a Finn-öböl déli partján. Ott van Péterhof, mely a franczia
Versailles-ra emlékeztet a maga kastélyával, parkjával, vízművei
vel ; odább Ny-ra esik Oranieribaum, szintén császári kastélylyal
-és számos nyaralóval ; evvel átellenben fekszik Kotlin sziget, melyen
Kronstadt erősség épült, ez a birodalom leghatalmasabb erőssége,
mely a tenger felől Sz.-Pétervárát minden ellenséges megtámadás
ellen védi; sok milliót fordítottak az ottani hadikikötőre, az arszenálra s a sziklák alatt rejlő ágyútelepekre. A lakosok nagyobbára
•katonák, tengerészek, tisztviselők, munkások, összes számuk 48,000.
A fővárostól D-re 25 kilóm, távolságra CzarszTcoje-Szelo ( = császári
falu) fekszik (15,000 lak.), az ottani kastélyt Erzsébet építteté
1744-ben, I I . Katalin megnagyobbíttatá és nagy fónynyel kidísze^sítteté. A császári kastély körűi időjártában jelentős város kelet
kezett. Ettől ENy-ra esik Pulkovo, ott csillagászati intézet van,
melynek délkörét az oroszok első délkörnek tekintik. Pavlovszh
városban más obszervatórium van, melyben meteorológiai és mag-netikai megfigyeléseket tesznek. Nagyobb távolságra esik Gacsina,
szép kastélylyal, parkkal és szigetes tavakkal ; a mostani császár
•leginkább ott szokott lakni.

A Nárova folyó Észtország keleti határa, torkolatától nem
messze Nárva (6000 lak.) város fekszik, mely meg van erősítve,
hajdan a svédek erős határvára és sokkal jelentősebb város volt,
most kis városka. Reval (51,000 lak.) sokkal nagyobb város, túl
nyomóan németek laknak benne ; hadi kikötője meg van erősítve,
tengeri forgalma és kereskedése már a középkorban nagyon élénk
volt, legújabban a vasutak hálózatába bevonatván, újra gyarapodni
kezdett. Baltischport meztelen sziklán épült a Finn-öböl bejárásá
nál, Sz.-Pétervárával vasút által van összekapcsolva. Észtországban
az észtek, kik a finnekkel rokonok, túlnyomók, orosz, német és svéd
-aránylag kevés van, Livországban pedig az észtek és lettek majdnem
•egyenlő számmal vannak. A németek szellemi központja eddigelé
Dorpat volt (30,000 lak.), de legújabban az ottani egyetemet is
oroszszá tették. Dorpat az Embachnál fekszik, mely a Peipusz tóba
ömlik. Ny. felé más kisebb tó a Virez- Jerve. A tengerparton Pernau
kis város fekszik (13,000 lak.), mely különösen Osel szigettel közle
kedik. Sokkal nagyobb város Riga, melyet 10 kilóm, távolságra a
tengertől a Duna mellett brémai kereskedők 1158 táján alapí
tottak. A vár és város 1201 óta épült és csakhamar a német gyar
matosok legszebb és leggazdagabb városává lett. Még most is neve
zetesek magas ormós házai, díszes templomai és egyéb középületei,
szűk és görbe utczái a középkori német városok képét mutatja. A
rigai német kereskedők a Viszby-ben letelepedett normán és német
kereskedőkkel versenyezvén, nemsokára Novgorod s egész éjszaki
Oroszország kereskedését magokhoz ragadták. Riga most is az orosz
•birodalom egyik legélénkebb tengeri kereskedő városa. Sz.-Péter
várával és Odesszával is versenyez, lakosainak száma 170,000 ; a
németek túlnyomók. A nagy tengeri hajók nem mehetnek a városig,
Dünamündé-nél kötnek ki, mely nagyon meg van erősítve.
Kurországban, mely a Duna balpartján terjed el, a lettek
vannak többségben, a németek és zsidók leginkább csak a városok
ban laknak. Főhely Mittau (24,000 lak.), Rigától DNy-ra esik ; a
tengerparton Vindau és Libau fekszenek, az utóbbi emelkedni
kezdett azóta, hogy vasutak által a belvidókkel összekapcsoltatott,
de kikötője hamar elzátonyosodik, évenkint rendesen csak egy hónaipig van befagyva, míg Riga kikötője öt hónapon át szokott befagyni.
3. Lengyelország. Említettük, hogy hajdan Lengyelország a
legnagyobb szláv birodalom volt, mely a Keleti tengertől D-re a
Fekete-tengerig elterjedett, de a nemesség zsarnoksága és pártos-kodása következtében bomlásnak indult s a mindinkább izmosodó

szomszédok, Oroszország és Poroszország, minden módon siettetek
bukását. Háromszori feldaraboltatása után I. Napoleon a Varsói
herczegséget alakította abból a részből, mely Oroszországhoz volt
kapcsolva; a Bécsi kongresszus (1814—15) királysággá emelte
külön alkotmánynyal s Oroszország felsősége alá helyezte. Ennek a
királyságnak az 1830-diki forradalom vetett véget, a lengyelek el
akartak szakadni Oroszországtól, de legyőzetvén, még nagyobb
szolgaságra jutottak. A z 1863-diki fölkelés még siralmasabb követ
kezményekkel járt a lengyelekre nézve. Azóta az önállóság árnyé
kától is megfosztattak, s hivatalosan az ország neve sem használ
tatik többé, a Visztula kormányzóságai teszik most orosz Lengyel
országot. A mire a lengyel nemesség sohasem gondolt, a mit még
1830-ban Koszcziuszko sem akart tenni, azt az orosz kormány tette
meg, midőn 1864-ben az örök jobbágyságot eltörölte s a parasz
toknak földbirtokot adott. A r. kath. főpapságtól elvett nagy jószá
gokat, valamint az állami földbirtokot is nagy részben a birtoktalan
parasztoknak és falusi községeknek adományozta. Ez által az orosz,
kormány az ország anyagi gyarapodását tetemesen előmozdította.
A z ország fő közlekedési vonala mindig a Visztula volt, most a
vasutak is élénkítik a forgalmat. A föld egészben véve termékeny,
a Sziléziával határos délnyugati dombos és hegyes vidék, hol a
Lissza-Gora a legmagasabb hegy (603 m.) különböző érczekben és
kőszénben is gazdag, s ott az ipar vett nagy lendületet. Általában
Lengyelország a nagy birodalomnak legsűrűbben népesített és legiparosabb részei közé tartozik, a mely aránylag legtöbbet jövedelmez
a kincstárnak. A kormány legújabban óriási táborrá alakította át
az országot, nemcsak fővárosát, Varsót, erősítette meg minden
módon, hanem sok más erősséget is építtetett mind Németország,
mind az osztrák-magyar monarchia irányában.
1

A z iparos vidéken, mely nagyobbára az Odera vízkörnyékéhez
tartozik Bezdin kis város fekszik; a Várta völgyében Csensztochova
a főhely, a várostól keletre emelkedik az a hegy, melyet a várhoz
hasonló kolostor koszorúz, ez az ország leggazdagabb kolostora
volt, jószágai vagy 5 millió hektárt foglaltak el ; e roppant birto
kaitól az orosz kormány megfosztotta, de egy nagy kincse még
megmaradt, Szűz Mária csotatevő képe, melyhez most is sok ezren
búcsúra járnak. Kalis (20,000 lak.) a porosz határhoz közel, az.
ország egyik legrégibb városa, sok gyárral s élénk kereskedéssel.
Lodz (113,000 lak.) beljebb esik, hosszan elnyúló, szabálytalanul,
épült város, igen sok pamut, gyapjú- és festőgyárral, a műhelyek és
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gyárak többnyire németek birtokában vannak. Sok gyár a szomszé
dos városokban is van. D. felé esik Piotrhov. Padom régi város
tetemes kereskedéssel ;. Kiélcze vas- és czukorgyárakkal a LisszaG-ora aljában ; Szandomiercz határváros a Visztulánál, régi várral,
a X I I I . században az ország fővárosa volt. Közelében egyesül a
Galicziából jövő Szán a Visztulával. Llyublin (33,000 lak.) dél
keleti Lengyelország legnépesebb városa, a lengyel történelemben
gyakran emlegettetik, hajdan sokkal jelentősebb volt, a tatárok és
kozákok ismételve elpusztították. Zamoszlc a galicziai határhoz
közel, meg van erősítve. Chélm vagy Kholm, régi várral, a görögkatholikusok püspökének székhelye. Szhiernievicze Varsótól DNy-ra
a vasút mellett császári kastélylyal.
Varsó az ország fővárosa (454,000 lak.), a népességre nézve
mindjárt Sz.-Pétervára és Moszkva után következik, aránylag új
város, a X I I I . század elején először említtetik, fővárossá csak
1569-ben lett Litvánia és Lengyelország egyesülése után, a mazurok
területén keletkezett, a kik csak 1526-ban olvadtak össze a többi
lengyelekkel. A keleti porosz fönsíkoktól a Lissza-Goráig terjedő,
termékeny síkság közepén, a Visztula keleti hajlatánál fekszik, hol
beléje jobbról és balról több mellékfolyó ömlik, nevezetesen a
Narevvel egyesülő Bug, szemben az alacsony küszöbbel, mely a
Deneper mellékvizeit a Nyemen és Düna mellékvizeitől választja el.
A Visztula azon a vidéken már kényelmes hajózási útúl szolgál, s
mellékéről K. felé egész Moszkváig nyílik az út. Varsónak tehát
kedvező fekvése van Európának majdnem kellő közepén ; sok viszon
tagságot szenvedett, mégis a legnagyobb csapásokat is hamar kihe
verte és folyvást növekedett. Félhold alakjában a Visztula bal
partján domborodó magaslaton terjed el ; közepét a királyi várkas
tély foglalja el, melyet kertek környeznek, olyformán, mint a budai
várpalotát. Onnan sugároznak szét a főutczák, melyekben számos
középület és vendégfogadó van. E. felé az ó-város fekszik szűk és
görbe utczáival, D. felé a szabályosabban épült új városrész terjed
el. Szép kőhíd és egy vasúti híd kapcsolja össze Varsót a folyó jobb
oldalán a lapályon fekvő külvárossal, melynek neve Prága.
A varsói tudományegyetem 1816-ban alapíttatott, az 1830diki forradalom után az orosz kormány bezáratta és csak 1861-ben
nyittatá meg újra, de 1869 óta tannyelvvé az oroszt tette. A z ipar
és kereskedés nagyon jelentős, a kereskedés egészen a zsidók kezé
ben van, kiknek száma Varsóban még nagyobb, mint Budapesten,
legalább 100,000 lélekre rúg. A környéken számos mulatóhely, a
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várostól D-re a Lazienhi palota szintén ily hely. Varsótól ENy-ra
nagyobb távolságban Módiin vagyis Novo-Georgievszh fekszik, mely
igen nagy erősség.
Az ország többi városai közül leginkább a kormányzóságok
főhelyei említendők: Sziedlcze; Ploczh (23,000 lak.), mely régi
város és püspöki székhely : Lomza és Pultuszh ; végre Szuválhi
, (26,000 lak.), Augusztov és Kálvária.
4. Litvaország. Litvaország vagyis Litvánia hajdan szintén
nagy területet foglalt el, egy időben a Balt-tengertől a Fekete-ten
gerig terjedt, s fejedelmei hatalmasabbak voltak, mint a moszkvai
uralkodók. 1386-ban Lengyelországgal egyesűit, fejedelme lengyel
királylyá választatván. Mostanában rendesen csak Kovna, Vilna és
Grodno kormányzóságokat szokták Litvánia neve alá.foglalni, sok
r. kath. lett vagyis litva Vitebszh kormányzóságban. is lakik, noha
ott a fejér-oroszok vannak többségben. Kovno kormányzóságban
sok lengyel és zsidó is van, a hasonnevű főváros a Nyemennél fek
szik, nagyon meg van erősítve, lakosainak száma 50,000. Vilna
kormányzóság nyugati részében a litvák, keleti részében az oroszok
túlnyomók. Vilna (103,000 lak.) az egész tartomány legnépesebb és
legélénkebb városa. Grodno (36,000 lak) a Nyemennél fekszik,
jóval kisebb város. Odább DNy-ra Bielosztók fekszik. A szomszédos
Vitebszk kormányzóságban Vitebszh (55,000 lak.), Poloczh és Dünaburg (69,000 lak.) a legnevezetesebb városok. E kormányzóság
ban s még inkább a szomszédos Minszh kormányzóságban a Pripet
mentén igen nagy mocsárok vannak, melyeket a közlekedési vona
lok kikerülnek. Minszh város (58,000 lak.) a mocsárok éjszaki,
Pinszh és Breszt-Litovszhi (39,000 lak.) pedig azoknak nyugati
szélein vannak. Oroszország ezen nyugati tartományait DNy-ról
EK-re két főút szegi ; az éjszaki Varsóból kiindulván, Bielosztók,
Grodno, Vilna és Dünaburg városokon át megyén Sz.-Pétervárára ;
a déli Varsóból DK-nek tartván Breszt-Litovszkinál átkel a Bug
folyón, azután EK-re vonul s Minszk városon át Szmolenszk,
innen pedig Moszkvának tart. Déli Oroszországból három főút
vonul az említett kormányzóságokon át a Keleti-tenger felé. A z
egyik út Őreiből SzmoleAszk, Vitebszk és Dünaburg városokon át
Rigába visz ; a másik út a Rokitno mocsárok keleti oldalán É-nak
tart, azután Ny-ra fordulván, Bóbruiszh városnál a Berezinán kel
át, Minszknál a moszkvai, Vilnánál a sz.-pétervári pályát szegi s
végre két ágra szakad : az egyik Libau-nak, a másik Königsbergnek tart. A harmadik főút Odesszából indul ki, Podolián és Volhi-

nián át E-ra, vonul a Breszt-Litovszki és Bielosztok városokon át
Königsbergnek tart. Tehát Mohilev (42,000 lak.) a hasonnevű kor
mányzóság főhelye, a fo közlekedési vonalokon kivűl esik, a felső
Denepernél fekszik, iparos város.
5. Nagy-Oroszország. Ide számítjuk a Moszkvát övező 16 kor
mányzóságot, melyekben majdnem kizárólag nagy-oroszok laknak.
Hajdan az éjszak-nyugati vidékek nagyobb jelentőséggel birtak,
mikor Novgorod a Volchov mellett hatalmas köztársaságot képe
zett. Most azon város nagyon alárendelt helyet foglal el, csak
18,000 lakosa van, a vasúti hálózatba csak nem régen vonatott be
egy szárnyvonal által. Odább DNy-ra Pszlcov vagy Pleszko (19,000
lak.) fekszik, ott, hol a Valikaja a róla elnevezett tóba ömlik, az
észtekkel és lettekkel való forgalomnak központja. A nyugati, 750
kii. hosszú határvonalon Lengyelország felé Szmolenszk (24,000
lak.) az egyetlen jelentős város ; a Denepernél fekszik, hajdan mint
határ város nagyon meg volt erősítve, most nevezetes vasúti cso
mópont.
A déli nagy-orosz kormányzóságok jobban vannak népesítve ;
az Oká medenczéje a birodalom leggazdagabb és legiparosabb
vidéke közé tartozik, annak bölcsője. A dús termésű talajhoz kő
széntelepek is járulnak, melyeken az ottani gyártelepek alapúinak,
Népes városok a következők: Orel (78,000 lak.) a dús gabnatermő
vidék éjszaki szélén fekszik, vasúti csomópont; Kurszk (32,000
lak.); Vorónes (56,000 lak.); Tambov (27,000 lak.) és Bjészán
(20,000 lak.) az illető kormányzóságok főhelyei ; Kurszknál a vasút
Ny-ra Kijev és D-re Krim felé ágazik el. A z Orel és Tambov kö
zött való vonalon Jelez (30,000 lak.)és Koszlov(26,000 lakószintén
jelentős városok. A központi vidékek legiparosabb városai : Kaluga
(39,000 lak.); Tula (64,000 lak.) s a már említett Bjészán. Kalugában többi között nagy állami ágyú- és lőpor-gyárak, Tulában is
nagy fegyver-gyárak vannak ; az utóbbi városban sok műszert, kést,
gépet és úgynevezett szamovárt is készítenek. Szerpukhov az Oká
mellett fekszik, szintén iparos város, odább E-ra Podolszk van, mely
már Moszkva környékéhez tartozik.
A birodalom igazi fővárosa és középpontja Moszkva, az Oká
egyik mellékvizénél, a hasonnevű kis folyónál fekszik ; ezen csak kis
hajók járhatnak ugyan, de mellékéről nemcsak az Oká, hanem a
Volga, Don és Deneper felé is hönnyű volt a közlekedés, s most a
birodalom összes széleiről, a Fejér- és Fekete-, a Balt- és Káspitengerek, Szibéria és nyugati Európa kikötői felől a vaspályák és
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más közlekedési vonalok mind Moszkvában futnak össze. Ez tehát
a birodalom szíve s különösen Nagy-Oroszország anyavárosa. A
Moszkva folyó Ny-ról K-re folyván, a város területén nagy kanya
rulatokat tesz, az éjszaki hajlatánál egy magaslat domborodik, mely
E. felé húzódik. E magaslatot magas rovátkos kőfal keríti be, czikornyás bástyatornyokkal és tornyos kapukkal ; a keritő kőfal szabályta
lan háromszöget képez, csúcsa E., talpa D., a folyó felé van irányozva.
A z általa befogott domb hátán templomok, kolostorok és paloták
emelkednek. Ez a híres Kreml. A tornyoknak, a templomok hagyma
alakú kupoláinak tetői meg vannak aranyozva, vagy pedig különböze
színekkel megfestvék. A Kreml s a hozzája K. felől csatlakozó
Kitai-Oórod ( = menedék város) a város központja a folyó kanya
rulatának éjszaki oldalán; egy félkörben elvonuló széles utcza hatá
rolja három oldalról, ez utczán túl szintén félkörben a Belly-Górod
( = fejér város) terjed el, melyet megint széles utcza határol. Ezen
túl a Zemlanoi-Górod ( = földváros) terjed el ; ezt is széles bulevard határolja, mely majdnem szabályos kört képez, a folyó két
ágán s az általuk képezett félszigeten is áthalad. E külső körúton
túl a külvárosok terjednek el, szabálytalanul kisebb-nagyobb távol
ságra. — A nyugati dombokról vagy valamely magas torony
ból tekintve Moszkva valóban megható és festői képet nyújt,
mely minden más európai várostól elüt. Sajátságos benyomást tesz
nek különösen a 360 templom aranyozott vagy különböző színekkel
festett kupolái ; a középső nagy és magas kupolát rendesen négy
kisebb kupola veszi körül. Már maga a Kreml a templomok, palo
ták, mindenféle emlékek és roppant nagy kincsek oly sokaságát fog
lalja magában, hogy az idegen nem győzi csodálni. A császári
palota is nagyszerű építmény. A legérdekesebb emlékszerű építmé
nyek a Kreml-en kivűl a Kitai-Górodban vannak. A tudományos
intézetek és az egyetem palotái a Belly-Górodban találhatók, az
egyetem 1755-ben alapíttatott; közel az egyetem palotájához a
múzeum van, melyben többi között az orosz birodalom különböző
népeit ábrázoló alakok is fel vannak állítva. Az iparágak közül
különösen a pamut-, gyapjú- és selyemgyárak, valamint a bőr- és
gépgyárak említendők, a gyártelepek leginkább a külvárosokban s
a szomszédos falvakban vannak. Moszkva népessége szintén nagyon
kevert, a nagy-oroszokon kivűl tatárok, finnek, litvák, cserkeszek,
czigányok stb. laknak ott; a népesség száma 750,000.
Moszkvától ÉK-re a hires Troicza kolostor fekszik, magas
kőfalakkal van kerítve s erősséghez hasonlít, a lengyelek hiában

ostromolták 1609. és 1610-ben; nagyon sok templom, torony, kép
szobor stb. van ott, Szergius a kolostor védszentje, kápolnája rop
pant gazdag.
Vladimir (16,000 lak.) a hasonnevű kormányzóság főhelye és
Suja (14,000 lak.) szintén iparos városok. Azután a Volga menté
ben Rsev (19,000 lak.), Tver (38,000 lak.), Rybinszk (15,000 lak.),
Jaroszlav (30,000 lak.), Kosztroma (30,000 lak.) a legnevezetesebb
városok. Nisni-Novgórod az Oká és Volga egyesülésénél fekszik,
híres a népes vásárairól, melyek július és augusztus hónapokban
tartatnak, még most is vagy 300,000 ember jelen meg azokon
Európa és Ázsia különböző vidékeiről. A párisi és londoni, a svéd
és finn kereskedő itt a szibériai, sinai, persa kereskedőkkel találko
zik. A forgalom pénzértéke 150—200 millió frtra rúg. A vásári
bódék a városon kivűl vannak egy nagy térségen. A váror rendes
lakossága 66,000 lélekre rúg.
Oroszország legéjszakibb, gyéren népesített vidékei : ArkliangelszJc, Olónecz és Vologda kormányzóságokban foglaltatnak össze.
ArJchangel vagy Archangelszk a legnépesebb (20,000 lak.) város a
Fejér-tengernél az éjszaki vidékek kereskedelmi központja. Olónecz,
kormányzóság főhelye PetroszavodszTc (11,000 lak.) az Onéga tó
nyugati oldalán fekszik; Vologda (17,000 lak.) az illető kormányzó
ság délnyugati szélén fekvő iparos város.
6. Kis-Oroszország, Podólia és Volhinia meg Ukrajna. Ezen
tartományok Galicziával és Bukovinával határosak, nagyobbrészt
nagyon termékenyek és sűrűbben vannak népesítve, mint NagyOroszország. Volhiniában sok zsidó lakik, néhány német gyarmat
is van ott. Zsitomir (56,000 lak.) Volhiniának fővárosa. Podoliában
főhely Kamenecz-Podolszk (23,000 lak.) közel a Dnyeszterhez fek
szik. Kijev a » szent város «, melyet Bíborban született Konstantin
Kioabának, az arabok Kuabának, a magyarok Kió-nak neveztek, a
róla elnevezett kormányzóság fővárosa a Denepernél fekszik, a biro
dalom egyik legrégibb, leghíresebb és legfestőibb városa, mely
majdnem oly fényes és oly gazdag emlékekben, mint Moszkva, lako
sainak száma 165,000. A város igen nagy területet foglal el, a folyó
partján, a lapályon az iparos és kereskedő városrész, a 100—130
m. magas dombokon a templomokban és kolostorokban bővelkedő
negyedek terjednek el. Legdíszesebbek Sz.-András és Sz.-Zsófia
egyházai. A kolostorok és templomok azon csoportja, melyet Lavrának neveznek, legszentebb, mert azon hely fölött emelkedik, me
lyen az első oroszok megkereszteltettek. Nagyon látogatott búcsú-

járó hely. A vilnai egyetemet 1834-ben Kjevbe tették át. Berdicsev
(77,000 lak.) szintén a kijevi kormányzóságban fekszik, lakosai
nagyobbára zsidók. Poltáva (34,000 lak.) a hasonnevű kormányzóság
főhelye, a csatáról híresedett el, melyben I. Péter X I I . Károly svéd
királyt teljesen megverte. Kremencsug (38,000 lak.) ugyanabban a
kormányzóságban, a Denepernél fekszik. Odább K-re esik Kharkov a hasonnevű kormányzóság főhelye, 171,000 lak., egyetemmel.
7. Déli Oroszország. Ezt az oroszok a törököktől foglalták el,
nyugati részében leginkább kis-oroszok, keleti részében pedig nagy
oroszok laknak, de sok német, zsidó, görög, bolgár és oláh is fordul
elő szórványosan. Most a Duna deltájának éjszaki ága képezi az
orosz határt, ezen ágnál Iszmail fekszik (16,000 lak.). A Dnyeszternél fekszenek: Khotin (16,000 lak.) nagy határerősség; Kiseneu
(120,000 lak.) Besszarábia főhelye; Bender (27,000 lak.), mely
szintén meg van erősítve. Vele átellenben van Tiraszpól, Akkerman
(29,000 lak.) egy tengeröböl nyugati oldalán fekszik ; odább EK-re
Odessza (240,000 lak.) esik, mely a Fekete-tenger környékén a leg
nagyobb kereskedő város ; helyén 1789-ig csak egy tatár falu volt,
mely Hadzsibej vára körűi keletkezett. Az oroszok az új helységnek
csak 1794-ben adták mostani nevét. Az gyors virágzásnak indult,
századunk elején már 8000 lakosa volt. Azóta épültek a kikötőjét biz
tosító mólók, a raktárak, s a vaspályák, melyek a birodalom belső
vidékeivel kapcsolják össze. Most Odessza Sz. - Pétervárával és
Moszkvával versenyez, gazdag és szép város, melynek egészen euró
pai jellege van. Népessége nagyon kevert, a nagy kereskedés legin
kább a zsidók, olaszok, görögök, németek és francziák kezé
ben van.
A szomszédos kormányzóságok városai szintén csak a múlt
században alapíttattak. Közölük legnevezetesebbek: Jelizavetgrad
(58,000 lak.) ; Jekaterinoszlav (34,000 lak.) a Denepernél ; Nikolajev (67,000 lak.) a Búgnál hadi kikötő; Kherszon (67.000 lak.)
a Denepernél. A Don torkolata közelében Taganróg (56 000 lak.),
Azóv (17,000 lak.), Bosztov (61,000 lak.) és Novo-Cserkaszk (37,000
lak.) csoportosulnak. Az utóbbi város a doni kozákok területén
a főhely.
Krim félsziget éjszaki lapályos része gyéren van népesítve, a
földszoroson Perekop jelentéktelen helység fekszik. A kormányzóság
főhelye Szimferopol (52,000 lak.) ; ettől K-re Karaszubazar, DNy-ra
pedig Baksiszarai fekszik, ebben még sok tatár maradvány van. A
tengerparton fekszenek: Kercs-Jenikali
(22,000 lak.); Feodozia
7
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mely hajdan jelentősebb volt; BalaJclava; Szevasztopol (26,000
lak.), az 1855/6-diki hadjáratban az angolok és francziák hosszas
ostrom után elfoglalták és erősségét lerontották, azóta az oroszok
újra fölépítették ; Eupatoria, most jelentéktelen. A félsziget hegy
ségének déli lejtőjén számos pompás kéjvár van, Balaklavától K-re,
ilyenek : Alupka, Orianda, a császári palota Livadia,
NikitszkijSzad, stb. ; gyönyörű kertekkel.
8. Kazán és Asztrakhán. Az alsó Volga medenczéjét elfoglaló
tartományok legtovább voltak a tatárok birtokában ; most is még
sok török-tatár és finn népség lakik ott. A jelentős városok száma
csekély; Pensza (35,000 lak.), SzimbirszJc (27,000 lak.), Kazán
(140,000 lak.) az illető kormányzóságok főhelyei. Az utóbbi városban
nevezetes egyetem van, melyen különösen az éjszak-ázsiai nyelveket
tanítják. Kazántól E-ra és EK-re, az Ural nyugati oldalán ViatJca
és Perm kormányzóságok terjednek el, Perm kormányzóság az
Ural keleti oldalára is kiterjed, « az ottani bányavidékeket foglalja
magában. Legnépesebb városai Perm (22,000 lak.) a Kámánál és
Jekaterinburg (25,000 lak.) az Ural keleti oldalán. A baskírok
földjén TJfá (21,000 lak.) a főhely ; Szlatouszt (17,000 lak.) pedig
az Ural keleti oldalán a bányavidék főhelye, Viatka (22,000 lak.)
rengeteg erdők közepett fekszik.
Asztrakhán kormányzóság a Volga legalsóbb mellékeit fog
lalja magában s a Káspi-tengerig terjed. A városok leginkább a
folyó jobb partján fekszenek, Szamára (75,000 lak.), azonban a bal
parton épült a Volga K-re kinyúló horgánál; VolszJc (31,000 lak.),
Szaratov (123,000 lak.), Kamisin (17,000 lak.), Czariczin (26,000
lak.). Ez a Volga hajlatánál fekszik s régibb város ; a közelében
fekvő Szarepta azonban újabb német telep. Alább a nagy sülevényes
alsík következik, melyet kirgiz és kalmük nomádok barangolnak be,
végre Asztrakhán (71,000 lak.) a Volga deltában megint nagy
forgalmi központ, Orenburg (56,000 lak.) az Ural folyónál hasonló
központ, mely Európát Ázsiával kapcsolja össze.

Oroszország jelen állapota, statisztikai adatok.

Oroszországban a halandóság igen nagy, a gyermekeknek
32'6°/ -ka már az első éves korban hal meg, az ötödik éves kort a
gyermekek fele sem éri el, mindazonáltal a népesség elég gyorsan
szaporodik, körülbelül 65 év alatt megkétszereződik, mivel az
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oroszok nagyon korán házasodnak és sok gyermekök van, és mivel
a népesség a birodalom roppant kiterjedéséhez képest még nagyon
csekély. Sok föld van még, melynek nincs gazdája, mely míveletlenűl
hever. A lakosok egy része még kizárólag vadászattal és halászattal,
más része baromtenyésztéssel foglalkozik ; a lappok, szűrjenek, sza
mojédek, cseremiszek, baskírok, kirgizek, kalmükök, uráli és doninelléki kozákok bebarangolják a tundrákat, erdőket és pusztákat
vadászgatva és halászgatva a folyókon és tavakon. A vadászat többé
nem oly nyereséges, mint hajdan volt, a nemesebb prémes állatok,
a czóboly, nyest, stb. már-már kipusztultak. De a dúvad még nagyon
gyakori, a medve az erdőkben él, a farkas a pusztákon is szedi
áldozatait, télben az utazókat is megtámadja, sok kárt tesz a
csordákban és nyájakban. A halászat még sok jövedelmet hajt, az
évenkint fogott halak pénzértéke több mint 33 millió frt, aránylag
legtöbb halat a Káspi tóban és a beléje ömlő folyókban fognak.
Oroszország területe, Finnországon kivűl, körűlbelől ekkép
oszlik el: az erdőkre 193, a szántóföldekre 104, a rétekre 58, a
legelőkre és míveletlen területekre 150 mijlió hektár esik. A z erdők
tehát sokkal nagyobb terűletet foglalnak el, mint Norvégia és Svéd
ország kivételével, bármely más európai országban. De nagyon
rosszul gazdálkodnak a fával, a tutajozható és hajózható folyók
mellékein jó messzire befelé már mindenütt ki van irtva az erdő.
Nagyon is keveset jövedelmez az erdő ; az állami erdők tiszta jöve
delme hektáronként csak 6 — 1 0 krajczár. — A földmívelés szintén
még nagyon kezdetleges fokon áll, a szántóföldek egy harmada
parlagon hagyatik, gyakran a néhány éven át mívelt földeket el
hagyják s új szűz földet és irtványokat vetnek mívelés alá. Leg
inkább rozsot és zabot termesztenek. A bevetett területből mintegy
10.881,000 hektár az őszi és tavaszi búzára, 26.286,000 h. a rozsra,
4.937,000 h. az árpára, 13.203,000 h. a zabra, 4.557,000 h. a tön
köly re, 4.262,000 h. másféle gabnákra esik. A z évi gabnatermést
790 millió hektoliterre becsülik. Oroszországnak gabnakivitele
mindig nagy még akkor is, mikor a szárazság vagy túlságos eső
zések miatt egyes vidékeken silány aratás volt s a lakosság Ínséggel,
sőt éhhalállal közködik. A parasztok az adó és más tartozásaik
miatt őszszel kénytelenek termésöket eladni, tavaszszal pedig éhez
nek, mert nincs, miből gabnát vásárolhassanak. — Gabnán kivűl
különösen sok lent és kendert termesztenek, többet mint Európa
összes országai együttvéve. Néhány évtized óta a czukorrépa és
burgonya termesztése is nagyon emelkedett, a dohánytermesztés
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szintén jelentős ; a bortermelés ellenben nagyon csekély, évenkint
csak valami 585,000 hektolitert tesz. Leginkább csak Akkerman
környékén, a Dnyeszter limanjánál, a Don alsó folyásánál és Krim
ben vannak szőlők.
A házi állatok száma Oroszországban sokkal nagyobb, mint
Európa többi országaiban; a lovak száma 16.295,000, a szarvas
marháé 23.836,000, a juhoké 49.021,000, a sertéseké 10.332,000.
Említettük, hogy Oroszországban az örökös jobbágyság, tulajdonképen rabszolgaság csak 1861-ben töröltetett el ; azelőtt a korona
jószágain 9.765,163, a császári uradalmokon 1.624,799, a nemesség
jószágain 10.696,139 férfi paraszt élt mint birtoktalan szolga. A
felszabadítási ukáz értelmében a jobbágyok a különböző vidékeken
különböző nagyságú, 2 — 1 1 hektárnyi telkeket kaptak tulajdonúi,
de nem ingyen, hanem meghatározott váltságdíjért. Ezt a korona
jószágain élő parasztok több évre feloszlott részletekben mint adó
pótlékot fizetik; a nemesség jószágain élő parasztok a telkekért
járó díjnak egy ötödét az illető földesúrnak fizetik, a tartozás négy
ötödét az állam előlegezi s lerovására 49 éven át az előlegezett
összeg hatos kamatját szedi a jobbágytól. 1879. jan. 1-jéig a váltsági
szerződést 8.370,000 jobbágy kötötte vala meg ; 1.768,000 még
köteles volt úrbéri szolgálatot teljesíteni a földesuraknak, 723,725
pedig olyan férfi-szolga volt, a ki nem kapott telket; a császári
uradalmakon 860,000 kapott telket. A földbirtok ekképen volt
elosztva :
az emancipatio

az emancipatio

előtt
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A császári uradalmak
A jobbágyok és telepítvénye
sek birtoka

Némely termékeny kormányzóságban a parasztok megélhetnek
a kapott telkekből s leróvhatják a váltságdíjt, de sok vidéken az
adó és váltságdíj leróvhatása végett uzsorás kölcsönöket kénysze
rűitek fölvenni s oly nyomasztó helyzetbe jutottak, hogy végre oiahagyják telkeiket és újra szolgákul szegődnek a nagy urakhoz vagy
a pénzes emberekhez.
Az orosz nép megszokta, hogy sokfélemunkát kisebb-nagyobb
szövetkezetek közösen végeznek. Az egyes helységek lakosai Nagyés Kis-Oroszországban többnyire ily szövetkezetet (mir, hromada)
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képeznek. A mir vagyis község a faluban lakó összes családok szö
vetkezete, egészen szabadon intézi el ügyeit, ő a földbirtok tulaj
donosa, a közös földekből minden munkaképes férfi tagnak oszt ki
egy-egy telket, de a legelő és erdő rendesen osztatlan közös birtok
marad. A lakóház, a telek, melyen ez áll s a hozzátartozó kert az
illető családnak magán birtoka, de valameddig birtokosa a rája eső
váltságdíjat le nem rovta, a házat és kertet csakis a mir beleegye
zésével adhatja el másnak. Elvben a szántóföldek az egyes családok
között a munkaképes fitagok száma szerint osztandók fel, tehát
minden népszámlálás alkalmával új felosztásnak kellene lennie. De
e tekintetben nagy különbség van, némely községben minden esz
tendőben, más községekben minden második, harmadik stb. évben
osztják fel újra a földeket, rendesen a legvagyonosabb községekben
legritkábban történnek az osztoszkodások. Néhol, kivált a gyéren
népesített vidékeken, több falu szövetkezik, ily nagyobb szövetke
zetek a »voloszt«-ok. Olonecz kerületben 600 falu 30 ily nagy köz
séget képez, egy voloszt 100 falut is foglal magában.
Általában véve Nagy-, Kis- és Fejér-Oroszország parasztsá
gának állapota nagyon sanyarú. A falvak szegényes kunyhók cso
portjaiból állanak, a kunyhók egymáshoz közel fekszenek,. ritkán
választják el kertecskék. Télen tisztátalan, alig belehelhető levegő
tölti be ; köröskörűi trágya van felhalmozva, hogy belsejök melegebb
legyen ; az ablakok be vannak ragasztva, gyakran még zsúppal is
betakarva, hogy a külső levegő be ne hathasson ; a család tagja? a
kályhán vagy a környékező lóczákon hevernek ; tiszta levegő csak
az ajtón mehet be, de ezt mentől ritkábban nyitják ki s gyorsan
becsukják. Á férgek az ily kunyhókban gyakran annyira szapo
rodnak, hogy a lakosok ki nem állhatják többé, akkor oda hagyják
a házat s ablakot és ajtót kinyitván, szabad ég alatt töltenek egész
napokat, mikor a legcsikorgóbb hideg uralkodik. Gyakran a városok
is csak zsúppal fedett faházakból állanak, ezek köré zsúpot, szénát,
gályákat halmoznak fel ; azért a tűzvészek mind a falvakban mind
a városokban felette gyakoriak ; mondják, hogy a falvak minden
hetedik évben leégnek s így tehát megújhodnak.*)
,
A városokban is rendesen csak az állami épületek, az úri
házak és a templomok vannak kőből vagy téglából építve s ezek
>) A tűz által okozott kárt az 1872 — 1877. években 65 millió rubelre
becsülték. 1887-ben európai Oroszország 50 kormányzóságában 52,000 tűzeset
volt, a kár több mint 8 7 millió rubel ; 1129 emberi élet is a lángok áldozata lett.
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mind egy kaptafára vannak verve a sz.-pétervári tisztviselőktől elő
írt minta szerint. Igazi művészet nincs az épületeken ; templomok
ban a művészet és jó ízlés helyét a czifraság, az arany, márvány,
zománcz és drága kő foglalja el.
A bányászat jelentős, a birodalom európai részében sok
helyütt vannak vasércz- és kőszéntelepek ; mindazonáltal Sz.-Pétervár leginkább angol kőszenet fogyaszt. Konyhasót Besszarábia
limánjai, az asztrakháni puszták sós tavai, Krim félsziget és más
vidékek szolgáltatnak, a hol kősóbányák is vannak; évenkint
5—600,000 tonna konyhasót állítanak elő, mégis tetemes mennyi
séget Gralicziából is bevisznek. A Fekete- és Káspi-tenger mellékein
gazdag kőolaj-források vannak. Legújabban a Baku környékén levő
petróleum igen nagy üzletnek és kereskedésnek tárgyává lett.
A z ipari ágak közül leginkább a pamut-, gyapjú- és bőripar
vett nagy lendületet ; a vászonszövés inkább hanyatlott, mintsem
emelkedett. A gyárak száma 83,182, a gyári munkásoké 1.100,000,
a gyártmányok pénzértéke 1307 millió rubel. A répaczukor-gyárak
mintegy 6.200,000 métermázsa czukrot, a szeszfőzések mintegy 3.5
millió hektoliter alkoholt állítanak elő. A vegyészeti czikkek, a
papir, fémárúk, gépek és üveg gyártása is jelentős. A -gyáripar leg
inkább Moszkva, Vladimir, Kosztroma, Sz.-Pétevár városokban,
továbbá Lengyelországban, Kijevben és környékén, a kis- és házi
ipar pedig mindenütt van elterjedve. A honi ipart magas védvámok
által törekednek fejleszteni ; különben az orosz gyártmányok nagy
piaczot találnak Ázsiában.
Oroszország nemzetközi kereskedése a birodalom nagy kiter
jedéséhez és népességéhez képest csekélynek mondható ; a be- és
kivitel összes pénzértéke 1875-től 1885-ig évi átlagban 1454 millió
frtot tett, a kivitel 40 — 50 millióval meghaladja a bevitelt, amannak
fő tárgyai mindenféle gyártmányok, emezéi pedig nyers termények.
A kivitelből a legnagyobb rész a tengeri, a bevitelből a szárazföldi
forgalomra esik ; a tengeri forgalomra nézve a Balt-tenger áll az
első helyen. A z orosz kereskedelmi hajók száma aránylag csekély,
a gőzösök száma csak 379, a vitorlás hajóké 4411, amazok t o i f a fogata 99,214, emezeké 401,340, s e hajókból is aránylag igen
nagy szám Finnországra esik. A tengeri forgalmat tehát nagy
részben külföldi lobogók közvetítik.
A belföldi forgalmat a folyók és csatornák mozdítják elő,
ezeknek hossza 37,400 kilóm., ebből a csatornákra 632 kilóm. esik.
A z összes vizi utakon 585 gőzhajó járt 1869-ben. A közle-

kedés a folyókon és csatornákon nagyon lassú^ Sz.-Pétervárról a
Volgán lefelé Asztrakhánba szállított árúk 3 hónapig is vannak az
úton. Télen szünetel a hajózás az éjszaki folyókon legalább 6, a
déli folyókon pedig 2 hónapig.
A vaspályák építését Miklós czár gyanús szemmel nézte, s
1855-ben a roppant birodalomban csak 1000 kilóm, vasút volt.
Utóbb, kivált 1870 óta lázas sietséggel építették a hadászati szem' pontból jelentős vaspályákat, most már 29,151 kmt tesz a vasút
hálózat ; többnyire kamatbiztosíték mellett épültek a vaspályák, sok
kal drágábban, mint más országokban. A kormány már 1876-ban
44.500,000 rubelt fizetett kamatbiztosíték fejében. Moszkva a
vasúti hálózat központja, öt fővonal indul ki onnan.
A közoktatás ügye csak nagyon lassan halad előre, a nép
iskolák száma 1861 óta növekedett ugyan, de még most is aránylag
nagyon csekély, s a gyermekek nagyobb része a közoktatás elemeiben
sem részesül. 1886-ban a besorozott ujonczok közül csak 26.c.°/
tudott olvasni, írni ; 29.T°/ nős volt. A középiskolák aránylag szá
mosabbak, s 1857 óta a leányok számára is felállítottak középisko
lákat, azelőtt csak a nemesség leányai járhattak felsőbb taninté
zetekbe. 1861. óta a lányok az orvosi tanintézetet is kezdek láto
gatni, orvosi okleveleket is kaptak. 1863-ban az orosz egyetemekből
kitiltották a leányokat, ezek tehát most leginkább Svájczországban,
Zürichben, Bernben és Genfben folytatják tanulmányaikat. Európai
Oroszországban nyolcz egyetem van, mindenképen megnehezítik az
egyetemi tanfolyamok látogatását, mivel az egyetemi tanulók nagyon
fogékonyak a szabadsági, sőt forradalmi eszmék iránt. Mindazon
által az orosz irodalom nagyon gyarapodik s kivált földrajzi, nép
rajzi, természetrajzi és történelmi munkákban és folyóiratokban igen
gazdag ; a tudományos folyóiratoknak aránylag sok olvasójuk van.
0

0

Oroszország Európában az egyetlen állam, melynek uralko
dója korlátlan autokrata, kinek föltétlenül engedelmeskedni kell.
Minden oroszok czárjának czímét viseli ; az ő személyében egyesül
a törvényhozási, közigazgatási és igazságszolgáltatási hatalom.
Legfőbb birodalmi testűletek a császári titkos kanczellária, a biro
dalmi tanács s az igazgató szenátus. A birodalmi tanács a nagy
korú nagyfejedelmekből, a miniszterekből s a császártól életök
hosszára kinevezett tagokból áll. Tanácskozó testület, döntő befo
lyása nincsen. A szenátus a császári rendeleteket (ukázokat) be
lajstromozza és kihirdeti, egyszersmind legfelsőbb feljebbviteli és
semmisítő törvényszék, a törvények horatalára neki nincs kezde-
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ményezési joga és döntő befolyása. A minisztereket tetszése szerint
nevezi ki és bocsátja el a czár, összesen van 11 miniszter: a császári
ház, a külügyek, a hadügy, a tengerészet, a belügy, a közoktatás, a
pénzügy, igazságügy, a császári uradalmak, a közmunkák s a fő
ellenőrzés miniszterei. Miniszteri teendőket végez a császári kanczellária harmadik osztálya,
titkos rendőrség feje is ; a
császári kanczellária negyedik osztályának igazgatója pedig a csá
szárné nevében a jótékonysági intézetekre s bizonyos tanintézetekre
ügyel fel.
A kormányzóságok, kerületek, megyék és községek főtiszt
viselői a czártól neveztetnek ki és szintén csak tőle függnek. A
lengyel és némely más kormányzóságokban, Sz.-Pétervárán, Kharkovban, Odesszában stb. katonai főkormányzók vannak, kik diktátori
hatalommal fölruházvák. Alkotmányos önkormányzata csak Finn
országnak van ; a Balt-tenger tartományainak kiváltságait, törvény
hozási és közigazgatási jogait már nagyon megnyirbálták, jó formán
már egészen eltörölték. Némi helyhatósági jogokkal 1864 óta csak
a tulaj donképeni Oroszország kormányzóságait és városait ruházták
föl, melyekben az úgynevezett »zemsztvó«-t hozták be.
A z egyházi ügyeket a szent zsinat intézi el, ennek elnöke a
sz.-pétervári és novgorodi metropolita, tagjai 12 felső pap és a
császári prokurator, a ki világi ember, gyakran tábornok. A czár
nevezi ki a zsinat tagjait s különösen a prokurator a czár akarat
jának közege, a ki a zsinat minden határozatait megsemmisítheti.
Az orthodox egyház 60 eparchiára van osztva, t. r. a sz.-pétervári
és novgorodi, kijevi és moszkvai metropolitaságr"a, 19 érsekségre
és 38 püspökségre. Mindezeket a főpapokat a szent zsinat kijelölése
mellett a czár, az eparchiai consistoriumok (káptalanok) tagjait
pedig a sz. zsinat nevezi ki.
A többi tűrt »idegen egyhazak« ügyeit szintén Sz.-Pétervárán
székelő s a czári hatalom képviselőjétől függő központi hatóságok
intézik el. Nekik kemény büntetések alatt meg van tiltva minden
propaganda, melyet az állami egyház kénye-kedve szerint űzhet.
Oroszország kivált 1874 óta évről-évre többet költ a had
seregre ; állami bevételeinek legnagyobb részét az állami adósságok
és a hadsereg nyelik el. 1876-ban a bevételek 682.3, a kiadások
777.5, 1877-ben a bevételek 669.6, a kiadások 1235.6 millió forintra
rúgtak; 1880-ban a bevételek és kiadások egyaránt 813 millió
frtra tétettek; 1887-ben a rendes bevételek 1012.2, a rendes
kiadások 1020.3, a rendkívüli kiadások 16.5 millió frtra rúgtak, à

bevételek legnagyobb része a fogyasztási, nevezetesen a szeszadóból
foly be, a szeszadó maga több mint 290 millió frtra rúg.
A z állami adósságok névleges tőkéje körűlbelől 5230 millió
forint; ebhez járulnak az 1887-diki s az 1888-diki kölcsönök,
amaz 81.068,000, emez 500.000,000 rubelt tesz; az állami adósság
törlesztésére és kamatjaira 1886-ban 319.640,000^ forintot fordí
tottak. A parasztokat terhelő váltsági előleg 1885 végén 857
rubelt, azaz 1045 millió frtot tett.
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Napjainkban a gőz és elektromosság felforgatja és megszünteti a korlátokat és
távolságokat, melyek a különböző országokat és népeket egymástól elválasztják ; a világ
forgalom már az egész földkerekségre terjed ki, valamennyi ország és nép, akarva nem
akarva érintkezésbe, közlekedésbe lép egymással. A Föld és népeinek alapos ismerete oly
kellék, melyet egy művelt ember sem nélkülözhet többé. A külföldi irodalmakban a
födrajzi munkák csakugyan előkelő helyet foglalnak el, s az olvasó közönség kiváló sze
retettel karolja fel azokat. Föl kell tennünk, hogy a magyar olvasó közönségben is feléb
red már az érdeklődés a földrajzi ismeretek iránt, s bizonyos, hogy az idegen földrajzi
munkák nálunk is nagy kelendőségnek örvendenek. Irodalmunk még mindég szegény oly
földrajzi munkákban, melyek a müveit olvasók igényeit kielégíthetnék. Midőn tehát
dr. Hunfalvy János egyetemi tanár Egyetemes földrajzának kiadására vállalkoztunk, ezt
azon hazafias czélból tettük, hogy irodalmunk egyik mindinkább érezhető hézagát kipó
toljuk," a h o g y a magyar olvasó közönségnek oly munkát nyújtsunk, mely a tudomány
színvonalán áll, mely mind a szakemberek, mind a müveit olvasók igényeit teljes mérték
ben kielégítheti. Az egész munka legföljebb öt kötetből fog állani ; az egyes kötetek átlag
30 ivre terjednek, csak az első köt'-t terjedelmesebb, de reméljük, az olvasó közönség
köszönettel veszi, hogy a szerző, kivált a Balkáni félsziget országait és népeit bővebben
ismertette meg benne. A második kötet hazánkat, a harmadik Európa többi országait
tárgyalja. Végre Ázsiát, Auszti'áliát, Afrikát és Amerikát a negyedik és ötödik kötet fogja
leifni. Minden egyes kötet külön is kapható.
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