
EURÓPA
T E K . Í N T E T E

Jel en va ló

T e r m é s z e t i ,  M í v e l e t i ,  és K o r m á n y i
4

A1 l a p o t j á b a n .

S z e r k é z t e t t e

D Ó C ZY  JÓ S E F ,
C z is z te x c z i  R en d ű  S z e r z e te s  P ap;

Austriúban a’ ligetes Völgyi Sz. Kereszt’, HonnábanSz.Gotthárd1 
Monostorának tagja.

Az egész Munkához Európa földképe járul 
Magyar nyelven.

II. K ö t e t .
FRANTZIA ORSZÁG. HELVÉTZIA. Nagy BRI. 

TANNIA és IRLAND.

B é t s b e n ,
Nyomtattatott Nemes Haykul Antal betűivel.

1 8 2 9.





E 1 ő - s z ó,

IVTennyivelluLlömbb öltözetben kellessék mostFran- 
tzia Országot rajzolni, mint tsak 17 esztendők előtt 
is, ki ki tudja. És bár a’ földleírók ne hirtelenked- 
tek volna a’ rövid Tsászárság olly égig emelt magasz- 
talásával, és várták volna el végét az ilj mozdula
toknak, és Intézeteknek; mivel nem lehetett előt
tük esméretlen, a’ mit a’ mindennapi tapasztalás bi
zonyít ; hogy t. i. az égi Gondviselő tsak egy üdéig 
szokta elnézni az Igazságtalanság gyözedelmét. Hogy 
ártatlan vére XVI. Lajosnak; a’ Királyi Famíliának, 
és olly számas bünteleneknek, kiket a’ lábra kapó 
pártütő gonoszság részént a’ vesztő álláson, (Sclia- 
foton) legyilkolt, részént rab lántzokkal sanyargatott 
a’ báláiig, részént megfosztván életeken kívül min
denektől , örökös számkivetésre kárhoztatott; nem 
fog foganat nélkül elég tételért esedezni az örök 
igazság Királyi széke előtt. Igen is, úgy kellett írni, 
ha írlak, a’ miilyen helyhcztetésben találták a’ dol
got, de nem volt szükség írni, a’ midőn még a’ jó
zan ész szerént minden függőben volt, és minden 
környülállások a’ ki menetelt világos kétségbe álli-
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tották. ’S valóban,az őszinte, jó szivü, és akaraté, 
igazság szerető író a’ hasonló környűi állásokban 
félre teszi tollát, ’s tsak sajnos elmélletek közt várja 
kimenetelét a’ szünetlen váltazó zűrzavaroknak, mel- 
lyek folytatott rajzolatját, a’ történet íróknak engedi 
által. A’ történet írásnak t. i. ötle, és tárgya min
den, a’ mi történik, a’ mi volt, és vagyon, az üdök, 
és dolgok folyata. Ha jó volt e’, vagy nem, a’ Tör
vény alkatokhoz, és tudókhoz, a’ Böltselkedőkhez, 
és Erköltsi Tanítókhoz tartozik. A’ földleirónak 
határa kívül az Országok állandó helyheztetésénél 
nem terjed, a’ mellyhez a’ zenebonás üdök álhatat
lan felforgatásai által történő, szüntelen változó, és 
soká alapot nem vethető sorsa egy tartománynak nem 
hasonlíttathatik. Innét következett, hogy a’ földraj
zolatok (Geographiák) mellyeket az illyen újságok
kal örömest kedveskedő írók a’ Frantzia zivatarok 
üdéjében sietve kiadtak, tsaknem minden esztendői
ben új nyomtatványban jelentek, és jelennek meg, 
külömbbféle változásokkal, és toldalékokkal, mivel 
a’ még nem tökélletes Béke lábon álló tartományok
ban nem lehet állandó rend, és helyheztetés. A’ 
környülállást ugyan nyereségekre fordítják némelly 
kenyeres írók, esmérvén sok olvasók gyengeségét, 
a’ kiknek semmi nem drága, tsak újság legyen, de a’ 
földirati tudomány ágnak nagy sebet okoz. Először 
is , mivel ez által a’ földleírások, mint afféle újság 
darabok, által pillantatván, egy két esztendő múlva 
tsak a’ sajtos boltokba idéztetnek. Másodszor, az 
illyen hirtelen, ’s hamar, irtt könyvek, valóságot, 
az egészre nézve, magokba nem foglalhatnak, azon 
okokból, mellyeket már az első köteti Elő-szóban 
fel jeleltem. Ha elöbbeni nyomtatványokba az új ki
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adás alkalmatosságával minden, tsak néhány eszten
dőktől fogva történt változásokat bé akarnának ik
tatni, az új ki adás nagyobb munkába telnék az új 
szerkéztetésnél. Sokat veszt végre áltatok ezen tu
domány betse, a’ midőn nem azt rajzolják a’ mun
kában, a’ mit a’ munka és tárgy kíván, hanem tsak 
a’ mit akarnak, és a’ mivel az olvasóknak kedves
kedni szándékoznak; a’ mi a’ könyvirásban legmér
gesebb dög, és legveszedelmesebb mirigy.

Én annak okáért Frantzia Országot, több ó , és 
új írókat öszve hasonlítván nem sastollakkal, hanem 
Liliomokkal ékesítve rajzoltam, megvárván, míglen 
azon kormos madárnak azt egy erősebb, és szelídebb 
két fejű sas, frigyességébe egy más két fejű, ’s egy 
harmadik egy fejű sasnak, körmeiből kiszakasztot- 
ta, és új durva vas békója helyett nékie arany lán- 
tzát viszsza váltotta. Igen is nintsenek fenn sok temp
lomok, Apátságok, Klastromok, és istenes Intéze
tek, a’ mellyek voltak 1792 esztendő előtt, mellye- 
ket az Istentelenség fel forgatott. Napoleon ; kinek 
tárgya tsak az Uralkodás, és az ollyan köz, állha
tatlan, és vakító boldogság volt, a’ miilyent maga 
kedvelt, viszsza nem állított, ’s a’ mellyeket én mégis 
fel jegyeztem, de nem mint fenn állókat, hanem 
tsak mint voltakat; és azért a’ hol a’ név előtt a’ ke
reszt f jel találtatik, azon dolog, vagy ölöl Cassálva 
van, az az a’ Zivatar előtt volt, de a’ pártütőklöl 
el vontatott, és még most nints helyre állítva. Es 
nem ok nélkül tselekedtein azt (noha az utolsó ke
rületekben a’ kötet nagyra terjedése miatt az illyese- 
ket egészen kihagyni kénteleniltettem). Nints t. i. 
még lökélleles alapon Frantzia Ország épülete, 
mclly annyira megrongállódolt. Ez nem egy kél esz-
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tendei munka, azért is, a’ mi volt kevés üdö előtt, 
és talám ismét leehd, Ítéli szem eleibe tenni, hogy 
azt valóságában ismérjük. Mert Frantzia Országot 
nem a’ jelenvaló tsökkent állapotjából kell ítélni, és 
betsülni, hanem virágzó századaiból, mellyeltre a’ 
jövendő üdőkbe szinte úgy eljuthat, mint el jutot
tak újra több tartományok, sok, és nagy veszélyek 
után. Tsalt vessük szemeinket viszsza tulajdon édes 
Hazánkba az elfolyt századokra, a’ mellyekre irtó
zás nélkül nem emlékezhetünk, ki gondolta volna 
akkor, hogy a’ Magyar haza ollyan helyheztetésbe 
jusson még egyszer, a’ miilyenben azt sok nem ked- 
vellőji a’ régi jó rendnek, és köz tsendességnek, ’s 
boldogságnak kaján szemekkel tekintik? Nem esmé- 
ri Frantziát annak valódi Charakteréröl, a’ ki azt 
tsak szerensétlen órájában ítéli meg. Valamint egy 
jó embert egyes estéről nem lehet mindjárt gonosz
nak mondani, xígy kegyellenség egy annyi századok
ban minden ditséretes dolgokra nézve fényeskedö 
országot tellyes betsétöl meg fosztani, egy, noha 
szörnyű, vétke miatt. Éppen'a’ veszélyben mutatta 
meg Frantzia, melly sok derék, álhatatos férfiakat 
neveljen keblében, mivel nem tudom mellyik or
szágban találnánk a’ hasonló veszedelmek között 
olly számas, és izmos példájira a’ jóknak, mint 
Frantziában a’ Zivatar üdéjekor. Legnagyobb szé- 
rentsétlensége abban állott, hogy a’ fő hatalmat a’ 
gonoszok része korán kezébe ragadta, a’ mi az Is
tenteleneknek közönségesen legsikeresebb tárgya, 
mivel a’ jók nem kelnek soha a’ törvényes hatalom 
ellen , és erőszakkal nem szoktak pártoskodni , 
inkább áldozattá lesznek a’ köz jó , és Békesség 
végett.
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Egyéberánt tsak a’ Minden haló Isten , kinek 
markában vannak az Országok zabláji, maga tudja, 
miért engedte ezen sajnos tsapást a’Frantz nemzetre 
esni, mellynek súgára még a’ kör - tartományokon 
is , sőt majd egész Európán olly érdeklő sebet ej
tett.— 0  egyedül, a’ ki megsebesít, és meggyógyít, 
megöl, és megelevenít, megengesztelődvén, ismét 
kiterjesztheti áldásokkal tellyes kezét a’ magokba 
tért jó Frantzokra. Hogy nem olly sietős gyógyulá
sok, mint volt hanyatlások, az természetes dolog, 
a’ mit minden betegben tapasztalni, azon sem kell 
megütközni, hogy még most is némelly tsekély jelei 
kiütnek ollykori alkalmatossággal kiállott nyavalyá
jának, nem ritkaság az a’ felgyógyulókban, (Recon- 
valescens) tsak veszedelmes ne légyen, a’ tökélletes 
egésség nagy nyavalya után hoszszabb üdöt kíván 
helyre állítására. Hála ! Isten után a’ szövetséges 
Fejedelmeknek, a’ kik azt kiszabadították elő nem 
látott, de elkerülhetetlen veszedelméből, ’s az ötét 
annyi veszedelemre vezetett idegen kézből, ’sviszsza 
adták nékje törvényes édes Altyát. Éljen a’ Bourbon 
ház, ’s vezérelje kezét az Országok Ura, és Istene, 
a’ jó , és hajlandó szívű nemes Frantzia nép boldo- 
gítására
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Fran tzia-, vagy Frantz-Ország. 
Gallia. La France.

I. S z a k a s z .

§. 1.

N e v e .

Frantzia, vagy Frantz ország veszi Nevét a’ Frank 
nevezetű Néptől, melly az 5-ik  században, t. i. a’ 
Nemzetek vándorlásá üdéjében Német országból, az 
alsó Rajna vidékéről ezen tartományba által költö
zött, ’s azt birodalmába hódította, ’s abba új orszá
got alapolt maga Nemzete neve alatt. Elöbbeni La
kosi Gallok voltak, a’ honnét a’ tartomány Galliának 
neveztetett, a’ mint még most is neveztetik a’ Római 
nyelven. Ezek a’ Celták neméhez tartoztak, a’ kik 
akkorban negyed részét foglalták Európának. Mi
nek utánna hatalma, 's ereje Rómának, a’ ki Gal
liát több századok által bírta, elhanyatlott, ezen 
Nemzet törekedésének ellent állani elegendő nem 
volt. A’ Frankok (az az szabadok) tulajdon Kirá
lyaik által kormányoztalak, és gyűléseiket a’ sza
bad mezön tartották, elején Böjt más havában, a’ 
honnét ered a’ Marzfeldi nevezet; utóbb pedig Pün
kösd havában, és azért neveztettek az ország gyűlés 
helyei Majfeldeinek. És mivel az írás akkori (időben 
nagy ritkaság volt, törvényes ötleiket tsak szóval 
végezték és hirdették ki a’ gyülekezetnek.
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A’ Királyi Méltóság a’ Merovingi házban örökös 
volt a’ férfiú ágban, de lígy, hogy a’ több örökösök 
közül szabad volna a’ választás. A’ Király, ha test
vérei voltak, Austrasiát, az Ország nemesebb részét, 
testvérei pedig Neustriát magok közt fel osztva, 
bírnák. A’ Merovingi ház után a’ Carolingi követ
kezett a’ Királyi székbe , a’ 8 ik században. Ezután 
jött a’ Capetingi ház a’ 10-ik században. Ezt követte 
a’ Valois ház a’ 14-ik században, ’s utánna a’ Valois- 
Orleans ifjabbik Linea, a’ 15-ik százban. Ez a’ ház is 
ki halván III. Henrikkel 1589, a’ Királyi méltóság 
által ment a’ Bourbon házra. 1792-ben ki ütött amaz 
iszonyú zendülés Frantziában, mellynek XVI. Lajos 
Király áldozatja lett Királyné Hütvesével, Mária An
tóniával, és az Orleanillerczeggel együtt. A’ zene
bona közkormány nem soká tarthatott, azért is Bo
naparte Napóleont, a’ ki hadi mérészsége, ésszeren- 
tséje által a’ vezéri léptsöre emeltetvén, leginkább 
a’ hadi népnek bizodalmát magához vonta, és a’ ze
nebona közt elsőbe polgár mester, végre 1804-ben 
Frantzia Tsászárrá lett. Az egészen fel fordult Fran 
tziát ismét rendbe szedte ugyan, de tsak a’ maga 
tárgya el ütésére, ’s mivel fegyvere szerentsés volt, 
nem nyugodhatott, hanem tartományait napról nap 
ra szaporítván már majd nagyobb részét Európának 
vagy jobbágyivá, vagy szolgáivá tette; még tsak az 
Angol, és Orosz nem ismérte békóját. Német Or
szágba, Hollandiába, Olasz Országba, és Spanyol
nak egy részébe maga rokonait rendelvén Uralko
dóknak, a’ Bourbon házat sanyargatta, a’ tartomá
nyokban új kormányi módokat állított fel, mindene
ket fel forgatott. Azomban a’ legnagyobb szerentse 
leg álhatatlanabb ezen álhatatlan világon, ’s azért 
leg veszedelmesebb, és félelmesebb, és annak leg 
kedveltebb gyermekei legnyughatatlanabbak, ’s ve
szedelmesebbek mind magoknak, mind másoknak; 
1812-ben hadat kezdett az Orosz Birodalommal, hadi 
seregét egész Muszkáig vezette, midőn többi katonái 
Spanyol Országban Cadixnál hartzolnának, ’s Musz
ka égése adatott nekie jelül az Isteni gondviseléstől,

Frantz i a  Ország.
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melly a’ Fejedelmek iránt különös szorgot visel, 
hogy t. i. igy lenne nem sokára vége, olly sok üdéig 
pazarlott szerentséjének. A’ hideg, és éhség kezet 
fogtak az Oroszok buzgóságával, hogy Napoleon ha
di seregét a’ hoszszú viszsza futásba amaz elpusztí
tott Orosz vidéken egészlen fel kontzolnák. Még 
sem fogadta el a’ békességi ajánlatokat, hanem ma
gát egészlen a’ végső romlásba ejtette. Austria, 
Orosz, Burkus, Svétzia, és egész Német Ország, 
ellene fordult. Újonnan gyűjtött ereje meggyözette- 
tett a’ Lipsiai (Lipsia) tsata mezőn 1813. Mindszent 
hav. 1. napján. A’ frigyes hadi sereg bé hatott Fran- 
tziába, győzedelmi rendbe ment bé pompásan Pá- 
risba. Napoleon kéntelen volt lemondani az Ural
kodásról. Este maga után vonta hanyatlását Király
ságokkal és Fejedelemségekkel meg ajándékozott 
rokoninak, és Elba szigetébe számkivettetett. A’ 
zűrzavarok letsendesítése végett a’ frigyes Uralko
dók viszsza hívták XVIII. Lajost, mint törvényes 
Királyát Frantzia Országnak a’ ki azon üdőben 
Angliában mulatott, ki is az ó Törvényházba új 
(a’ hetedik) törvény alkotmányt (constitutio) adott, 
melly szerént Frantzia, régi határai közé záratván, 
egy örökös Király által a’ Bourbon házból kettős ka
mara részvételével kormányoztatik. Ki illantott 
ugyan Buonaparte Elbából, és mind XVIII. Lajos
nak, mind a’ frigyes Fejedelmeknek új izgágákat 
okozott, de hadi serege semmivé tétetett Waterloo
nál, maga pedig mint fogoly a’ Sz. Heléna szigetére 
vitetett, a’ hol 1822-ben megholt, XVIII. Lajos Ki
rályi széke másodszor tétetett bátorságba. Hogy az 
új veszedelem ellen oltalmazódnék Frantziába három 
esztendeig feküdt 150,000 frigyes hadi sereg. A’ vét
kesek érdemek bérét vették. A’ vidéki tartományok
ból Napoleon uralkodása alatt erővel elhordott mes
terség! kintseket Frantzia viszsza állította. A’ többi 
Bourboni Királyok is viszsza helyheztettek Uradal- 
mokba; VII. Ferdinánd Hispániába, IV. Ferdinánd 
Nápolba, és Siciliába. Innét a’ földleírása Frantziának 
mostani iidöben kettős nehézséget okoz az Írónak.

V i s z o n t a g s á g a i .
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Se a’ régi, se az xíj földiratokat nem lehet tökéllete- 
sen használni, mivel hogy 20 esztendő folyta alatt 
minden törvények, és helyi állapotok, ’s vidéki fel
osztások szörnyű változást szenvedtek, mostanában 
pedig ismét minden xíjra a’ régi lábra állíttatott 
ugyan, de tsak a’ menyire lehetséges volt, sok az 
újságokból meg is tartatott. Innét a’ mostani föld
leírását majd egészen újra kell szerkéztetni. Mi 
itten azon állapotában fogjuk elöl adni, mellyben az 
jelen való üdöben találtatik, a’ mi valahol jeles volt, 
és most nints, tsak mint voltat fogjuk említeni.

§. 2.

F e k v é s e .
Frantzia fekszik : a’ 40° 25' tói — 51° 3' ig 

szél- 12° 30' tol, 27° 7' ig hosz. Nagysága 10,087 
□ m. Határai: E. Német ország, Belgiom, az éj
szaki tenger, az úgy nevezett Pas de Calais (tenger 
szűk) és a’ kanális. N. az atlanti tenger, és Spanyol 
Ország. D. Hispania, és közép tenger. K. Italia, 
Helvétzia, és Német Ország.

Égi mérséke. Levegője mérsékelt, és egésséges, 
leg inkább közép vidékin, éjszaki tájjékán a’ tél 4 
és 5 holnapig is tart, a’ közép tengeri vidéke nem 
olly egésséges, mint a’ többi.

Föld alapa: D. és K. felé vannak leg magasabb 
hegyei. D. Hispania szélén a’ Pyrcnahegyek több 
ágzatokkal az atlantitól egész a’ közép tengerig, 120 
m. re. A’ Marboré kerületben, a’ leg magasabbak 
vannak, u. m. a’ Montperdü 10,578 L. Mag. Cani- 
gött 8,600 1. Pic de midé 9036 1. Továbbá a’ Cotti 
havasok. Pelvoux de vallouisse 13,235 1. Jura. Ma- 
ledetta 10, Olan 12,3121. Montblanc, Cenis, E. 
Vosgos, Ardennes. Az Ország beljén: Cévennes, 
Cote d’ or. A’ keleti részen.* Auvergne, Cantal, 
Mont d’ or, Puy de Dome.

Termékenysége. Nagy része Frantziának róna, 
és termékeny, vannak azomba még sok puszta, és 
motsáros vidékek. A’ Provence tartományban a’ Crau

F r a n t z i a  Or s z á g .
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Clvró) nevű 7 , vagy 8 óra járatú vidék tsupa kova. 
Az Országutak Frantziában igen derekak. Több
nyire az égi mérsék kiilömbbségét a’ föld termé
kenységére nézve illy nagy Országban ki lehet abból 
is venni, hogy annak déli részén meg terem: a’ bor, 
kukoritza, és olajfa. Egy részén közepének találni 
bort, és kukoritzát, olaj nélkül, közepe másik ré
szén bort, kukoritza és olaj nélkül, éjszaki részén 
már a’ jó bor meg nem terem.

Tenger fokok: Cap Cicié, C. Taillant, (a’ kö
zép tengeren), C. de la Hogue, C. de Comarton, 
(a’ Seine torkánál), Calais (Kaié) és Boulogne (bu- 
lony) között a’ parton kréta dombok vágynak.

Tenger öböl. Lyonnál (Lugdunum).
Folyó vizek. 1. La Garonne, (Garumna) az 

Ararti völgyről jön az Aurei hegyekből, belé foly
nak: a’ Neth, Arriége, Sare, Girnone, Tarm Rize, 
Gers, és Lot, ’s minek utánna magát a’ Dordogné- 
vcl öszve egyelíti, el veszti nevét, és Girondének hi- 
vattatik, és la Tour de Gordouannal két torkon adja 
le magát a’ nyugoti tengerbe.

2. La Loire (Ligeris) a’ Gerbier le joux hegyen 
fakad Vivarais, és Velay határán. Belé folynak: az 
Allier, Cher, Indre, Creuse, Yienne, Maienne, 
Loir és Seurre. A’ Briarei és Orleansi tsatornák 
által öszve van kaptsolva a’ Seine folyóval. Nantesen 
alól a’ nyugoti tengerbe dűl.

3. La Seine, (Sequana) eredBourgogneben Chan- 
cjeauxnál. Belé folynak: az Yonne, Loing, Marne, 
Oise, Eure és Havre de grace és Iíonfleur közt a’ 
kanálisba elegyedik.

4. Escaut (Scaldis).
5. Rajna, (Rhein) mellybe folyik: az 111, Mo- 

sel és Maas.
6. Le Rhone (Rhodanus), az Uri Cantonba ered 

(Helvétziában) a’ Vallison, és Genfi tón által folyván 
bé fogadja: Fier, Ain, Saone , lsére, Ardéche, 
Gard, Sorgue, Drome, és Dürence folyókat, és 5 
torkon suhog le a’ közép tengerbe. Jeles ezen folyó-

T e r m é k e n y s é g e .
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ban 1. hogy mennél melegebb, és hoszszabb a’ nap, 
annál jobban árad (nyilván mivel akkor a’ havasokon 
több hó olvad,f mellynek leve belé folyik. 2. Hogy 
minekutánna Arve vize belé folyik, magával finom 
aranykát visz. 3. Hogy benne, mint a’ tengerben 
járást, az az apadást és dagadást venni észre; de 
annak nintsen bizonyos üdeje.

Kanálisok. Jelesebbek: A’ Déli kanális. 2. A’ 
Charolaisi vagy Central kanális a’ Loire, és Saöne 
köztt. 3. A’ Briarei, és Orleansi kanálisok.

100 Folyónál, és 60 Kanálisnál több vagyon az 
Országban.

Tavak. A’ Genfi tó, több sós tokkal (marais 
salans) együtt.

§. 3.
T e r m é k e n y s é g e .

Frantzia mindennel, a’ mi vagy az élet szük
ségéhez , vagy az alkalomhoz kívántatik részént ele
gendő képen, részént bőven el van látva. Gabona, 
bor, égett bor, só, kender, len, gyapjú·, és más 
alkotmányi a’" marha nevelésnek, legjelesebb szerei 
a’ kereskedésnek Frantzia Országban. Mintegy 36 
millióm szántó föld míveltetik, és a’ szántóföld a’ 
magot le húzván 6 — 7 hármast (egy hármas 3 po- 
sonyi mérő) szokott fizetni. Bora felesleg van, ’s 
igen sok vidékekben terem. Az első tőkék hihető a’ 
Görögök által jöttek ide, a’ kik Marsiliába, és a’ 
közép tengeri partokon le ereszkedtek. Innét Nar- 
bonba, ’s a’ Rómaiak által a’ Celtai Galliaba szapo- 
ríttattak által. A’ Champagni bor legjobbnak tartatik 
a’ Frantzborok között, egésséges a’ gyomornak, ize 
kellemetes, és ereje tsipösséggel elegyített

A’ Burgundiái (de Bourgogne) bornak kelleme
tes a’ színe, és ize. Jelesek még: az Angersi, Or
leansi, Poitoui, Bourdeauxi, Gascogni (vin de grave) 
a’ Ponjtaqve, Frontiniac (szagos szőlő bor), a’ Re
mete nevű bor, (vin d’ Eremitage), a’ Roquemor, 
a’ vin de Claret, és vin de Malvoisies, e \ a’, t.

F r a n t z i a  Or s z á g .
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Értékét a’ bornak, melly esztendőnként Frantzia Or
szágban terem, 300 millióm Liverre betsülik. Ten
geri és kúti sóba sints hijányosság : leg inkább a’ 
déli, és éjszaki partokon annyi készül, hogy 10 
millióm Livert érő is kivitethetik. Olaj föképen Pro- 
venceban, és Languedocban, Sáfrán, ugyan ott, és 
Normandiában bövséges. Minden féle földi, és kerti 
vetemény elég van, az éjszaki tartományok föképen 
bővelkednek gyümöltsel, mellyböl mustot (Cyder) 
készítenek, Selyem annyi alkottatik, hogy nints is 
elég műhelyek azokat ki készíteni. Öszvérek nagy 
számmal neveltetnek, a’ lovak nem különös erejűek, 
noha Burgundiában, és egynéhány vidékeken igen vá
logatott nemű lovak nevelkednek. Vad u. m. szar
vas, dámvad, tengeri nyúl, és szárnyas vad untig 
van több vidékeken; híresek a’ többiek köztt a’ fog
lyok. A’ tenger partokon , főképen Bretagnéban, 
és Picardiában, ’s a’ folyókban is gazdag halászat esik. 
Fa jobbára minden tartományban elegendő van, a’ 
Pyrenai hegyek hajó építő fát adnak. Egész gesz
tenyések ; mandola fák. Citrom kertek, 15 — 16 
ezer fákkal. Édes fa, Kápri, Alizari, dohány. Ás
ványok, timsó, gálitzkő, salétrom, kő szén, turfa, 
egy kevés arany, folyó vizi arany is, sok vas, réz, 
ezüst, ólom. Vasfényfoszlány (magnesium), pis- 
koltz (antimonium), egérkö (arsenicum), kobáítértz, 
kénesö, mész, gipsz, márvány, alabástrom, pus
kakova - bányák, drága kövek, palakő, pallérföld, 
tzúkoragyag, portzellánföld, pipaföld, más egyéb 
hasznos agyag nemek mellett, tsapóföld (marga), 
értzmész (ocha), mellyböl az Angol setét veres szén 
készül, sok féle savanyú-vizek és ferdők, föld-tsipa, 
hegy-olaj. Aranyat leginkább Portugalliából, ezüs
töt Spanyol Országból hoznak.

Imitt, amott különös forrásokat találni, mel- 
lyeknek vize a’ legforróbb nyárban is , a’ midőn a’ 
nap legmelegebben süt azokra, rendkívül hideg, 
másokat ismét, mellyeknek vizétől a’ fogak kihullás 
nak, ’s a’ t.

Európa Tekintete. II. Kötet. 2
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§. 4.
Lakosai. Ezeknek száma 1825 - ben Frantzia 

Országban 52,192,000-re ment. A’ született Fran- 
tzokon kívül vannak 2,800,000 Németek, és Vallo
nok, 980,000 Beyzardok (Krímek) 195,000 Olaszok,
110.000 Baskok, 60,000 Spanyolok, 60,000 ’Sidók,
10.000 Tzigányok, és 3000 Cagotok.

Nyelv. Az Anya Nyelv a’ Frantzia nyelv, melly 
a’ régi Celta, galla, déak (Latán), és frank nyelvek
ből állott öszve. A’ Merovi Királyok alatt az alnémet 
nyelv, a’ Károlyok alatt pedig a’ fő-német volt az 
Udvari nyelv. A’ Német nyelv helyett a’ 9-dik szá
zadban a’ Latán, vagy is Kómái lett Udvari nyelv; 
mivel az az Országban közönséges volt. A’ beszéd 
formája mindég más forma volt az éjszaki, és déli 
népség között, és még most is, valamenyi beszéd 
formáit, mellyek minden tartományban különösnek 
látszanak, két fő nyelvre lehet határozni, t. i. a’ 
frantzra, melly az éjszaki tartományokban, és a’ 
Gaskonira, melly a’ déli részekben gyakoroltatik. —· 
Egyéb idegen nyelvek között a’ Német egy üdőtöl 
fogva elterjedett, leginkább Párisban.

Religio. A’ keresztény kathólika Ilit, és Reli
gio, melly Romából már az lső században által vite
tett Galliába, és a’ 2-dik században feltűnő képen 
megszaporodott, mindég az Uralkodó Religió volt 
Frantziában. Még ama vérengző zűrzavarban is , az 
elmúlt század végén épületes példáját adta ez hivsé- 
gének, és buzgóságánali a’ keresztény Religióra néz
ve , úgy annyira, hogy annak történetét ezen tekin
tetben nem lehet érzékeny könyek nélkül olvasni. 
Napoleon azt, akár melly tzélja volt légyen ezen 
ditséretes tettében, azt az Isten leg jobban tudja , is
mét viszsza állította, a’ mostani uralkodó Háznak 
hpzgósága által,pedig, az naponként jobban gyara
podik. Az 13 Érsekek, és 62 Püspökök Gondvise
lése alatt virágzik. Van azomban egyébb vallásbé
lieknek is szabad gyakorlatok. Találkoznak Fran
tziában 864 ezer Reformátusok *), 260,000 evangeliku-

F r a n t z i a  Or s z á g .
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sok, 60,000’Sidók, 4000 Mennoniták, és Anabaptis
ták, 500 Quekerek. A’ szerzetes Társaságok ama ze- 
nebonás iidökben mind cassaltattak. Napoleon alatt 
pedig tsak az Irgalmas Barátok, és Apátzák nyertek 
szabadságot Kendéikbe viszsza térni, ’s ennek le 
mondásától fogva továbbá még annyi erőre nem ka
pott az annyira el hanyatlott Ország, hogy el pré
dáit javait, és épületeit a’ számtalan szerzetes Tár
saságoknak viszsza téríthette volna, azért is tsak 
azon szerzetek virágoznak ottan mind eddig, kiknek 
Klastromai viszsza adattak, ’s a’ kik szerzetesi Ren
deket a’ Zűrzavar alatt más vidéki tartományokban 
gyakorolván , a’ szélvész után hazájokba viszsza tér
tek. És a’ Missionáriusok, Tudományi, és Mester
ség! Intézetek. A’ Frantziák a’ tudományokban, és 
mesterségekben mindenkor meg kiilömbőztették ma
gokat. A’ képírás mestersége I Ferentz alatt jutott 
nálok feltűnő tökélletességre; 1648-ban fundáltatott 
a’ képírás és faragás Akadémiája. A’ réz metszés 
mestersége, melly Olasz Országból költözött Fran- 
tzia Országba olly léptsőre ment, hogy ezen ötöl
ben a’ Frantzia mestereknek párjokat kell keresni. 
Minden együtt talál tátik azoknak munkájában, a’ 
mit a’ mester-kéztől várhatni. Noha a’ képfaragás
ban az Olaszokat felyiil nem haladják, nagy mesterek 
mégis, valamint az építésben is. A’ hajó építést az 
Angoloktól tanulták, a’ hadi hajók készítésében hí
resek egész Európában, úgy a’ puskatsinálásban és 
mesterséges tüzek készítésében.

A’ szép tudományokban mennyire vitték a’ dol
got, bizonyítják a’ sok könyvek, mellyek Frantzia 
Országban jöttek ki, minden féle tárgyakra nézve. 
Tizennyolotz Universitásokban és Akadémiákban vi
rágoztak több századtól fogva minden nemű tudo
mányok, mellyek közt a’ Párisi Oskoláknak már a’ 
15 századtól fogva igen nagy tekintete volt. Igaz 
ugyan, hogy az utolsó Zűrzavarok ezen ötölben is 
nagy kárt tettek, de ismét kezd kz Ország virágozni 
azokban is, mint egyéb ágaiban a’ józanabb palié?

2*

Tudományi és Mesterség! Intézetei}, 19



rozásnak. A’ kéz mivek és Fábrikák Frantzia Or
szágban régtől fogva híresei^ voltak. XIV Lajos alatt 
Colbert a’ ki a’ mesterségi mivek nagy elömozditója 
volt, emelte fel a’ Gobelinek fabrikáját, kik a’ skar
lát veres színt hasonlíthatatlanul szépen készítették, 
ezeknek Párisi műhelyében szőnyeg-ötvös- és kéji-fa
ragó munkákban 200személyeknél többen foglalatos
kodnak a’-sok nagy mesterek mellett, és ezen mun
kák nem sokat engednek az Angolok és Hollandok 
müveinek, kik ezt a’ mesterséget a’ napkeleti (Le
ventéi) tartományokban tanulták. Olly mestersége
sen tudják a’ gyapjút a’ selyemmel a’ szőnyegekben 
öszve vegyíteni, hogy a’ festő etset azok rajzolatját 
el sem érhetné. Néhány esztendők előtt, a’ midőn 
még a’ Selyem mív is nagy folyamatban volt, lehetett 
Frantzia Országban találni: 1500 selyem malmot, 
25000 szerszövő széket, 12000 pántlika és kötő 
szövő-széket; 20 ezer szövőt, harisnyák készítésére. 
Tsak a’ selyem műhelyekben 2 millióm ember dol
gozott, úgy megkülömbőztették magokat a’ gyolts, 
tsipke, üveg-öntés és pallérozás mesterségében is; 
a’ sok módi szerek, mellyek Párisból egyéb tarto
mányokba hordatnak, elég bizonysága a’ Frantzok 
mesterségi előmenetelének.

Híresek a’ szappan, nádméz, kalap, kesztyű, 
papiros, portzellán, Fajence, pipa, tükör, dohány, 
tzinobriom, óra, réz, vas, arany, fegyver, puska
por, ezüst, bor, etzet és pompa - portckás fabrikák, 
e’. a’, t.

A’ Kereskedés. Ennek sikere ki tetszik minden 
nemű szereknek bővségéből, mellyeket vidéki nem
zeteknek által engedhet. A’ feljebb nevezett porté
kákon kivül még kihordanak onnét, arany, és ezüst 
külömbb féle mesteri kezek által készült munkákat, 
atlatzot, selyem szereket, batízt, fályolt és sok 
nemű finom gyoltsot, kartont, házi és ágyi bíboro
kat, pergamentet, kést, atzélt, sok féle borokat, 
bor etzetet, pálinkái, kendert, lent, dió fát, liamu- 
’sirt, szurkot, terpentint, Len és faolajt, mondolát, 
apró szőlőt, gesztenyét, fügét, káprit, mézet, sáfránt,

20 F r a n t z i a  Or s zág .
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öszvért, e’ a’ t. A’ kereskedést elő-mozdítják a’ jó 
utak, és a’ tengert ’s nagyobb vizeket öszvekaptsoló 
Tsatornák. A’ külső és tengeri kereskedés elterjed 
tsaknem az egész világra, a’ belső pedig a’ szárazon: 
Helvétziában, Italiában, Német és Spanyol Ország
ban. A’ kanálison, és nyúgoti nagy tengeren fekvő 
révpartok valamennyi Európai kereskedő - hajóktól 
meglátogattatnak.

A’ Pénz Nemei Frantziában. At  apró pénz közt 
legközönségesebbek: Livres, Francs, Sous és De- 
niers. 1 Livre (Tont) tesz 6 garast (jó pénzben), 
1 Franc 23 kr ., a’ dupla Franc két annyit, Sol vagy 
Sou huszad része a’ Livrenek, 1 Denier 12 ik része 
egy jó krajtzárnak, 1 Liard 4-ik része egy jó krajtz. 
az az egy jó fillér. Billon ér majd 1 , majd 2 Soust, 
majd 3, majd 6 Liarst. Ezüst pénz : van 6, 12, 24 
Sols értékű, egy Ecii vagy Koronás ér 3 Livrest, 
ti Kissebb vagy fél francot, 60 Soust, 720 Deniert. 
1 Louis blanc ér 2 Eciit. Arany. 1 Lousd’or ér 24 
Livrest, vagyon dupla, és félLouisd’or is. Az újabb 
pénz nemei el fognak kétség kivül tűnni.

A’ Kormány formája magány Uradalmi (monar
chical most X Károly Király személyében, kinek 
kezében van, a’ törvény szerént, a’ végre hajtó 
hatalom: a’ törvény szerző hatalmat pedig a’ Pairs 
(Ország Atlyai, vagy Nagyai) házával, vagy Gyűlé
sével közli, kiket a’ Király maga választ, kivév.én a’ 
Királyi familia tagjait és a’ született Hertzegeket, a’ 
kik született Pairsek (Peerek) és a’ Departementek 
(kerületek vagy megye osztályok) Deputátusai (sze
mély viselő követi) házával, (a’ kik a’ Departemen
tek választó gyiilékeitöl (Collegia) neveztetnek ki 7 
esztendőre. Ezeket a’ Király esztendőnként öszve 
hívja Amazok száma a’ Hertzegekkel, és a’ vidéki 
Udvarokon lévő Követekkel együtt 209, ezeké pedig 
430. A’ legfő Centrális Tistség az Ország Tanáts, 
a’ köz dolgokat a’ Ministerek vezetik. A’ Királynak 
különös tzíme: Legkeresztényebb Király vagy Fel
ség (Rex Christianissimus); a’ Római Pápák ötét az
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Anyaszentegy ház első szülött Fijának nevezték (Fi- 
lius Primogenitus Ecclesiae).

Tzímere. Két egy befoglalkpaisokból áll, melly- 
nek Jobban kék mezőn 3 arany Liliom , bálán pedig 
veres mezőn rézsut keresztbe, nagyobb, és kissebb 
4 szeglet formába helyheztetett pózna-lántz szem
léltetik^ amaz Frantziát, ez Navarrát illeti. A’ mel
lék ötlök közt feltűnőbbek fenn a’ Frantz Korona 
felett, melly a’ tzímert fedezi, lebegő pántlika a’ 
Frantz hadi szózattal: Mon joye S. Denys (Sz. Die
nes én örömem) az Ország zászlójával (Auriflam- 
meum).

Vitézi Rendek. A’ legjelesebb Rend Frantziá- 
ban a’ Sz. Lélek Rende, mellyet III Henrik fundált 
1578-ben. Egy arany Kereszt közepén a’ Sz. Lélek, 
Galamb képében, és Sz. Mihály képe láltatik.

2. A’ Sz. Lajos Rendé, mellyet XIX Lajos alko
tott 1693-ban. Jele egy arany kereszt, melly Lilio
mokkal van körül véve.

3. A’ Sz. Mihály Rende, mellyet XI Lajos állí
tott 1665-ben. Jele egy arany Lántz, egybe kaptsolt 
kettős tengeri tsigákból, mellynek allján egy kőszik
la forma lóg, mellyen Sz. Mihály a’ Sárkánnyal har- 
tzol. Mind annyinak előbb a’ Sz. Mihály-vitézének 
kell lenni, minek előtte a’ Sz. Lélek Rendét elnyerje.

4. A’ Sz. Lázár Rende, mellyet VII Lajos bévett 
Frantziába 1147 - és Sz. Lajos 1265 - megerősített^ 
mellyel öszve van kaptsolva a’ Karrneli B. Aszszony 
Rende.

Ezeken kívül vannak még egyéb Rendek is a’ 
hadi és külömbbféle érdemek megjutalmazására.

A’ Király régi üdÖktöl fogva Rheims városában 
szokott, megkoronáztalni az Érseki Templomban az 
ottani Érsek által, vagy ha az jelen nem volna an
nak sorsosától, a’ Soissoni Püspöktől, a’ hol is a’ 
Király a’ közönséges Koronán, és Királyi páltzán 
kívül, még egy páílzát vesz bal kezébe (la main de 
justice).

A’ Király első szülött Fija Ca’ Korona Hertzeg) 
Dauphin; a’ második Orleans, a’ harmadik Anjou,

F r a n t z i a  Or s z ág .
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a’ negyedik Berry tzímekkel élnek. A’ Korona Her- 
tzeg törvényes korú, ha 13 esztendőt, és egy napot 
ér. Költsége Fr an tziának 1827-ben volt 915,428.342 
franc. A’ szárazon vitézkedő Sereg (1826) a’ Genie 
Karon, a’ Királyi házi seregen, a’ Gensd’armerie 
(poroszló - katonaság) és veteranusokon (kiszolgál
takon) kívül 253,320 (hadi - (időben 314,268) főből 
áll. Tengeri ereje 42 Linea hajó, 34 Fregátok, 11 
Gorvettek, 19 Briggek.

II. S z a k a s z .

F r a n tz ia  O r sz á g  f e lo s z tá s a .

Számlálni lehet abban mintegy 420 városokat 
(Villes 4500 helységeket (Bourgs) és falukat, ’s mint 
egy 5,000,000 famíliákat. 86 Megyékre osztódik (De
partement) , mellyek a’ Zűrzavar előtt 17 tartomá
nyokból állottak, ’s mivel azoknak nevei még sokszor 
elő jönnek, itten mind a’ két Osztály egybe kaptsol- 
talik, noha némellykor nem illenek öszve, mivel
hogy némelly kis darabja egy régi tartománynak más 
megyéhez (Depart) tartozik, és némelly új megyék 
külömbbféle régi tartományok darabaiból állottak 
öszve.

§. 1.
Az I-sö tartomány, Isle de France, 5 megyét (De

partement) foglal magába, mellyek az azokban talál
kozó jelesebb helyekkel a’ következendők:

1. A’ Seine Megye (Dep.) Ebbe vagyon:
1. Páris. Fő-városa az egész Országnak, a’ Ki

rálynak, és fő Kormányi ’s törvény székeknek lak
helye; a’ Seine folyó vize mellett, 7 óra kerülete, 
kereszt nagysága két óra, 26801 házaiban (1826) 80 
ezer vidékiekkel együtt 890,000 Lakos számiáltatott 
1094 útszak, 27 nagy út$zák, 7 szeglet útszak,
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52 befoglalt vízútszák ( Q u a is )  24 nyílt piatzok, 5 fe
deles piatzok, 18 vásáros piatz, 74 közönséges pia
tzok, 58 sorompók, számos paloták, és fényes épü
letek Ϊ2 plébánia, és 26 filial-Templomok, 12 néző
házak (Theátromok), 17 Ispotályok, 19 rév-partok, 
2000 hajó jobbító Intézetek (Restaurateurs); 3000 
Kávé-házak, 16,000 kotsik, 900 Fiakerek, 7800 két
kerekű-szekerek (Cabriolettes), 4500 világitó lám
pások. A’ jelesebb, ötlök Párisban a’ következendők:

A’ város, melly az Ország közepén fekszik, há
rom főrészre osztatik: La Ville , melly a’ Seine 
(Szén) folyó víz éjszaki vidékén; La Cité, melly a’ 
Seine - töl egészen körül vétetik, és L’ Université, 
melly a’ Seine déli tájjékán fekszik. Vagyon ezen 
kívül 14 külsővárosa, két falukkal együtt, mellyek 
azokhoz számláltatnak. Az egész város 20 Negye
dekre (Quartier) osztatik fel, mellyeket mi vidékek
nek fogunk nevezni. Az Iső ezek közölt: La Cité 
(Szíté) vidék, a’ legtisztább, és gazdagabb kerület 
valamennyi között, melly 3 szigetekből áll, ezeket 
a’ Seine - folyó - vize formálja. L’ Isle du Palais, 
vagy la Cité (a’ Palota sziget) L’isle de notre Dame 
vagy Isle Saint Louis (B. Aszszony, vagy Sz. Lajos 
szigete) és L’isle Louvier. Ez az utolsó sziget tse- 
kély, és tsak fa-tartalékokat foglal magába, a’ fegy
ver háznak által ellenében, és a’ Sz. Pál kerületével 
egy fa hid által kaptsoltatik öszve. A’ B. Aszszony 
szigete vette nevét az Érseki Templomtól, melly ab
ban fekszik. A’ B, Aszszonyi és Change (sánzs) nevű 
hidak határozzák azt a’La Ville részszel, a’ Michel,, 
de 1’ hotel de Dieu, Petit és Sz. Károly nevű hidak 
által közös a’ L’Université részszel. Ezen szigetben 
van ama szép Szigeti Sz. Lajos Plébánia Temploma.

A’ Palota szigete tulajdon képen a’ régi Cité de 
Paris, az új híd, melly legjelesebb valamennyi Párisi 
hidak között, a’ Sziget éjszak nyugoti részén fek
szik a’ Seine folyónalt, mind a’ két ágán által, és 
öszveköti ezen vidéket az Univcrsitás, Saint Ger
main, Sz. Oportuna és Louvre vidékeivel. A’ híd 
12 bolthajtáson nyugszik, 168 ölnyi a’ hoszsza és 12
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a’ szélessége ’s felül 3 osztályra van. A’ középső 
osztály 5 öl szélességű, a* szekerek számára; a’ két 
szélső 5 -§■ ölnyire széles, melly a’ gyalogok számára 
két lábnyira van felemelve. A’ híd közepén áll szép 
értz kép Oszlopa IV. Henrik Királynak ló háton, 
emberi kornál nagyobb formában, márvány alapon. 
Szemlélni itten továbbá a’ La Samaritaine nevű épü
letet, mellyben egy szivárvány van, melly által a’ 
Louvre és egyéb vidékei a’La Ville résznek kiilömbb- 
féle tsatornákon vízzel elláttatnak. A’ váltó híd (Pont 
au Change) mellynek egyik végén értz kép-oszlopai 
állanak XIV és XIII Lajosnak, és a’ B. Aszszony híd
ja , melly az első kő híd volt Párisban, ’s a’ mellyen 
a’ szivárványt látni, a’ Boucheriei Sz. Jakab és Sz. 
Oportuna vidékire vezetnek, ’s mindeniken két rend 
házak vannak, 2 és 4 emeletre. A’ Sz.Mihály hídja, 
melly a’ Sz. András fertáljába visz, és a’ váltó híd
nak ellenében fekszik, melly is házakkal van meg
rakva két felöl, és a’ kis híd, melly a’ B. Aszszony 
hídja ellenében fekszik. Végre a’ Sz. Károly, és 
hotel de Dieu hídja, az Universitás vidékére ve
zetnek.

Ezen Szigetben fekszik az Érseki B. Aszszony 
Temploma, melly gothi munka ugyan, de nagy és 
roppant épület: hoszsza 65 öl, széle 24, és magas
sága 17. Belől.4 sor fal oszlopok állanak, minden 
sorban 30, és 45 Kápolnák, mellyek a’ fal oszlopok 
külsőbb párkányzati között állanak. A’ melly oszlop- 
falak a’ szentegyház hajózatjában vannak, feltűnő, 
szép, derék rajzolatokkal ékesíttettek. A’ kar, mel- 
lyet XIV Lajos Attya fogadása teljesítésére egy mil
lióm forintnál több költséggel megdiszesített, a’ leg 
pomp'ásabb helyheztetésben szemléltetik. A’ teme
tősír Kápolnák közt legjelesebbek a’ Retz, és Nailles 
kardinálokéi. A’ két négy szegletii tornyok 34 öl 
magasságúak, fenn laposak, és mesterséges korlá
tokkal kerítve. Onnét a’ legkellemetesebb kilátás 
van az egész városra. A’ bal részi toronyban két ha
rang lóg, mellyeknek egyike 310 , a’ másika 400 
mázsát nyom. Ezen Templomban történnek meg a’
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Királyi házból kiholt személyek temetési pompái, és 
minden legjelesebb íinnepes Isteni szolgálatok. Az 
érseki palota, a’ Templom mellett van egy nagy 
könyvtárral. Érseki széke alatt állanak 4 Collegiáták 
t. i. Sz. Marcel, S. Germain Auxerrois, S. Honoré, 
és S. Oportune. Ezen Érsekség 1622-ben állítatott, 
mind addig tsak Püspökség volt.

Ezen Szigetben még ezen Templomok vágynak: 
a’ Collegiata S. Denis du Pas, a’ Collegiata S. Jean 
le rond, az érseki Plébánia, S. Marine, a’ Collegia
ta Aignan, a’ plébánia S. Cristoph, pléb. S. Gene- 
viéve des Ardens, S. Landry, S. Denis de laChartre,
S. Magdaleine esperestség, S. Croix de la Cité, S. 
Pierre des Arcis, S. Pierre aux boeufs, S. Germain 
le vieux, S. Eloy, S. Barthélemy, melly a’ legjele
sebb plébánia Templom ezen vidékben a’ palota 
mellett. A’ Palota· (le Palais Marchand) hajdan a’ 
Királyok lakása volt, de XII Lajos azt a’ Törvény 
székeknek engedte által, a’ hol a’ Parlamentom öszve 
gyülekezik. Igen gyönyörű abban a’ Kápolna, mel- 
lyet IX Lajos épített 1245-ben, gothi munka. A’ 
palotából a’ Dauphiné 3-szegű nyílt piatzra jön az 
ember. Ezen szigetben még emlékezetre méltó a’ 
1’ hőtel Dieu nevű Ispotály, melly Párisban a’ legsi
keresebb, a’ hol minden betegek, a’ veszedelmes 
ragadó nyavalyát kivévén, fel vétetnek. Sz. Ágoston 
Apátzái gondviselése alatt 200 szolgák, és 60 seb
orvosok foglalatoskodnak a’ betegek körül, a’ kik 
száma némelly esztendőben 5 ezerre is ment. Azom- 
ban a’ többszöri tűz által igen sok elpusztult abból 
a’ 18 század vége felé.

2. tíz. Jakab vidéke, (Quartier S. Jacqves de la 
Boucherie) egy része a’ La Viliének, magába fog
lalja a’ plébánia Templomokat: S. Jacques de la 
Boucherie, S. Len, S. Gilles, és S. Josse. A’ Mag- 
lorinek szentegyházát, a’ Sz. Koporsó Templomát, 
a’ Sz. Katalin Ispotályát, mellyben az Apátzák szor
galma alatt a’ szegény Aszszonyi személlyek 3 nap 
szállást, és eledelt nyernek, ’s azon Apátzák temet- 
tetik el az ollyan holt testeket, mellyek a’ városban
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találtatnak, ’s ama nagy Chatelet nevű régi várt, 
mellyben most külömbbféle tisztségek vannak hely- 
heztetve.

3. A’ Sz. Oportuna vidéke, melly hasonlóképen 
a’ la ville részhez tartozik; ebben van a’ Sz. Opor
tuna plébánia Temploma, a’ pénz-ház, és az L’eve- 
qve nevű tömlötz-vár. Itt van a’ la Ferronnerie 
nevezetű útsza is, mellyen 4-ik Henrik 1610-ben Pün
kösd havának 14-kén megölettetett.

4. A’ des Louvre, vagy S. Germain 1’ Auxerrois 
vidék , egy része a’ la Viliének, ebben szemléltet
nek : 1. A’ S. Germain 1’ Auxerrois káptalanja, és 
a’ Királyi Louvre, és Tuilleries plébánia Temploma, 
a’ honnét is a’ Királyi plébánia nevét viseli. 2- A’ 
Louvre (Lupara) ez egy felséges Királyi vár, melly 
noha XIV Lajos intézete szerént el nem készülhetett 
is, mégis igen roppant épület. Annak nagy folyo
sója 227 öl, melly azt a’ Tuillerie-palotával öszve 
kaptsolja. Ezen épületben van a’ Királyi könyv
nyomtatás, egy betses válogatott rajzolmányak gyűj
teménnyé, és több tudományi Akadémiák, t. i. A’ 
frantz -Akadémia 1636-ban XIII Lajostól a’ frantzia 
nyelv pallérozására. A’ felírások és szép irományok 
Királyi Akadémiája, 1665; a’ szép tudományok elő 
mozdítására, és gyarapítására, a’ hol a’ régi emlék
jelek magyaráztatnak, ’s az országi történetek felí
rások, emlék pénzek ’s más jelek által örökösíttet- 
nek. 3. A’ tudományok Királyi Akadémiája, ez egy 
igen szép természeti ötlök tárával bír. 4. A’ képírás 
és faragás Királyi Akadémiája, a’ hol az ottani mes
terek remek munkáji rendbe osztva fel vannak ál
lítva alkotojok nevével. Nagy seregét látni ott egyéb 
híres képírók munhájinak i s , és munka mássainak. 
A’ Királyi seb - orvosi Akadémia 1751. Az épület 
mesterségi Királyi Akadémia. 3. A’ Tuilleries Ki
rályi palota, melly nevét azon téglavetőtől veszi, 
a’ melly valaha ugyan annak helyén állott. Azt Me
dicis Katalin Királyné kezdette 1564-ben, IV Henrik 
elvégezte 1600, és XIV Lajos belsejét megékesítette 
1664-ben. Négy nagy Pavillonból áll, és annyi sw
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lak - tárokból egyenes folyatban, melly 168 ölnyi 
hoszszú, és igen szép: azon pavillonban , melly a’ 
folyó víz felé áll, vagyon egy nagy, és szép néző- 
hely. A’ palotánál lévő nagy kert gyönyörű, és szép 
iidöben ott számtalan sétáló seregeket látni. A’ pia- 
tzot, melly a’ Tuilleries felvonó hidja elenében a’ 
kert, Seine vize, a’ la Reine udvar, és az Elyziumi 
mezők közt áll, a’ város 1754-ben XV Lajos lovas 
kép-oszlopával ékesítette, kitől is a’ piatz nevét 
vette. A’ kert megett a’ Seine folytában van a’ la 
Reine (Királyné) Udvar, 3 Séta-utakból áll, fákkal 
árnyékozva, mellyek jobbján fekűsznek az úgy neve
zett Elyziumi mezők, mellyek hasonlóképen hosz
szú séta-fákkal bé vannak ültetve. Itt a’ jú iidöben 
szörnyű sok kotsikázók jelennek meg. A’ Tuilleries 
lovagló helyen a’ nemes Ifjúság lovagló Akadémiája. 
4. A’ Sz. Lajos Temploma.

5. A’ Királyi palota vidéke, a’ la Viliében, a’ hol 
van: 1. A’ hajdani Oratoriumbéli Atyák Temploma 
a’ S. Honeré lítszában. A’ hol a’ Generális lakása 
volt, egy 20 ezer kötetből álló könyvtárral. 2. A’ 
Sz. Honeré Collegiata szentegyháza. 3. A’ Királyi 
Palota, (Palais royal) melly már magában egy vá
roshoz hasonlít és kertjével, melly tsupa egy forma 
épületekkel, boltozott folyosókkal , mellyek tele 
vannak fényes boltokkal, körül fogva, szüntelen 
való mulató helyül, és állandó vásár-helyül szolgál. 
A’ palota szobái jobbára veres Damaskal vannak 
béaggatva, mellyeken nagy értékű képirományok 
lógnak, mellyek között jeles ama kép - gyűjteménye 
a’ Svéd Christina Királynénak, melly több kezeken 
által menvén, ide került 400 ezer Livres - árron. 
Felséges darabokat szemlélni itt Raphael, Rubens, 
Titian, ’s egyéb híres mesterek kezeiből. Itt szokott 
lenni gyülekezete az 1669-ben fundált Musika Aka
démiának. 4. A’ Qvince - vingt Ispotály 24 vakok 
számára a’ Szentegyházzal. 5. A’ Sz. Rochus Temp
loma több sír emlékekkel, a’ többi közt Corneille 
Péter híres Költőével. 6. Hajdani Jacobin, és Fueil- 
lan klastromi. 7. Nagy Lajos piatza , 8 szegü és
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körös-körül szép épületekkel díszes, közepén XIV 
Lajos Lovas kép-oszlopa értzböl, remek munka, 
egy öntetből, 20 láb 2 hüvelyk magasságéi, alapja fehér 
márvány, 30 láb magas, 24 hoszszú, és 13 széles.
8. Egy hajdani Kaputzinus és 2 Apátza klastrom.
9. A’ Sz. Honorat kül - városában a’ -Sz. Magdolna 
pléb. Templom, a’ Benedeké Apátzák Priorsága, a’ 
Sz. Fiilöp és Sz. Jakab pléb. Szentegyházi.

6. A’ Montmartre vidéke, a’ La Viliében, itten 
jeles a’ sok szép paloták közt 4 hajdani Klastrom, 
leginkább a’ Sarútlan Augustinusiaké az ottani nagy 
könyv-tárral, és értzi, ’s régiségé gyűjteményekkel. 
A’ Vittoires gömbölyű piatz, XIV Lajos 13 láb magas 
aranyozott értz kép oszlopával. A’ Királyi könyv
tár a’ Richelieu útszában 150 ezer nyomtatványok

k a l ,  és 80 ezer irományokkal. Vagyon e’ mellett
egy érdem-pénz és metszett réz-kép tár, szörnyű 
sok jeles darabokkal. A’ Sz. Jó’sef Templomában 
nyugszik a’ híres JJdoliere pok János. A’ Montmartre 
kül-városban van a’ Sz. Péter Temploma, és egy Sz. 
Benedek Apálzái - Monostora, egy hegyen, a’ hol is 
Sz. Dienes, Páris első Püspöke mártiromságot szen
vedett.

7. Sz. Eustach vidéke a’ la Viliében, nevét a’ Sz. 
Eustach plébánia templomától veszi mellyben a’ hí
res Colbert Minister fekszik. A’ Sz. Justina, vagy 
is Egyptomi B. Aszszony Temploma. A’ Királyi 
arenda ház nagy, és szép épület. A’ Sz. Agnes Apá- 
tzái szentegybáza.

8. A’ Tornátz (des Halles) vidék, La Viliében, 
a’ hol a’ legjobb enni való portékák áruitatnak, itt 
a’ Sz. Innocenz pléb. Temploma és egy hasonló nevű 
szép ugró kút emlékezetre méltó.

9. Sz. Denis vidéke, La Viliében. Ebben látni 
Sz. Jakab templomát, a’ Sz. Háromság Ispotályát, 
az üdvözítő CS. Salvator) pléb. Templomát, kétÁpá- 
tza Klastroinot, és a’ Sz. Denis boltozott kapuját. 
A’ Sz. Dénis kül - városában van a’ Sz. Lázár neven- 
dék háza (Seminarium), melly 1632-ben a’ Missiona- 
ritisok Congregatiójával öszve kaptsoltatott, és most
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is külömbbféle világ részeinek Apostoli férfiakat 
képei, ’s végre az Irgalmas szüzek-társasága háza.

10. Sz. Márton vidéke (Quartier Saint Martin) 
La Viliében , a’ hol szemléltetik: Sz. Mery pléb. 
Temploma, Sz. Julian, háza a’ hajdani keresztény- 
tanítási Atyáknak, Sz. Miklós (des Champs) pléb. 
Temploma, a’ hol feküsznek a’ híres Bude, Gassen
di, és Valois. Hajdani Sz. Márton Priorsága, a’ 
honnét a’ vidék nevét veszi, és Sz. Márton kapuja; 
melly XIV Lajosnak épült gyözödelmi ívzat formá
ban. A’ Sz. Márton kiil-városában van: a’ Sz. Lau
rent (Lórintz) Temploma (pléb.) és piatza, egy haj
dani klastrom, könyv-tárral és Sz. Lajos Ispotálya.

11. La Greve vidék la Viliében; a’ Seine part
ján fekszik. Ebben van:

1) A’ Greve piatz, a’ hol a’ köz-öröm kiáltások, 
és élet vesztések történni szoktak.

2) A’ Tanáts ház (L’hötel de Ville) mellynek ka
puja felett IV Henrik lovas kép oszlopa, udvarán pe
dig XIV Lajosé tétetett értzböl, annak jeles tettei 
aranyos felírásával fekete márványban.

5) Az árvák Ispotálya, 40 Fijakra és 60 Leér 
nyokra.

4) Greve Sz. János pléb. Temploma.
5) Sz. Gervasius Temploma, mellynek fö ajtaja 

jeles munka, benne pedig hires sír emlékek vannak.
6) Sz. János temetője, a’ hol a’ kerti vetemény, 

és gyümölts vásár van.
7) A’ Sz. Gervasius ispotálya , a’ hol 3 nap meg·, 

vendégeltetik az oda folyamodó.
8) Az Augustina Apátzák (de la Croix S. Ger

vais) Klastroma.
12. Sz. Pál vidéke, vagy is: de la Mortellerie, 

a’ la Viliébe. Itten fekszik: A’ Sz. Pál pléb. Tem
ploma, a’ hol sok híres emberek sír-köve láttatik. 
Az Ave Mária Apátzák Klastroma. Néhány szép 
paloták, mellyek közt különösen jeles a’ L’hotel 
d’Aumont. A’ hajdani Celesztinus Barátok klastroma, 
mellynek szentegyházába felséges sír emlékek, és 
oszlopok fényeskednek, mellyek sok Királyok és
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Hertzegek sziveiket foglalják magokba. A’ fegyver 
ház , nagy terjedt épület, mellyben Salétrom készí
tés és ágyú-öntő van.

13. Az Avoye vidék la Viliében, mellyben van 
a’ Sz. Ágoston Temploma, a’ hajdani Sz. kereszti 
(de la Bretonnerie) priorság, 3 volt Barátok és egy 
Apátzáli klastromával. Néhány paloták, mellyek 
közt jeles a1 L’hőtel de Soubise.

14. A’ Templom, vagy du Marais vidék la Vilié
ben. Nevét a’ le Tempel nevű régi épülettől veszi 
melly a’ Templariusoké, ’s ezek után a’ Johannitáké 
volt. Hajdani 7 Klastromok: a’ veres ruhás árva 
gyermekek Ispotálya és több paloták itten nevezete
sebb épületek.

15. Sz. Antal vidéke la Viliében. Ebben jeles 
a’ Jesuiták professios háza szép könyvtárral. Gyö
nyörű Templomában XIII és XIV Lajos szívei, min- 
denik két ember kori ezüst Angyaloktól tartatik 
aranyos iskatuljában. A’ Királyi piatzon áll lovas 
értz ltép oszlopa XIII Lajosnak, melly is 35 pavil- 
lonnal (fedeles mulató házzal) körül vétetik. A’ kö
rül álló paloták roppant épületek. A’ Sarlós B. Asz- 
szony Leányi Temploma kitsiny, de szép. Vannak 
itt még több paloták, és egy Ispotály. A’ Bastille 
egy régi vár 8 toronnyal, és egy sántz erősséggel, 
melly tömlötzöknek szolgál. Innét ágyűznak nagy
ünnepietek alkalmával. A’ Sz. Antal kapuja II Hen
rik tiszteletére készült emlék ivzat formában. A’ 
Sz. Antal külsővárosában van a’ kotza gyermekek Is
potálya, ’s a’ hajdani Sz. Antal (des Champs) Apá- 
tursága. A’ tükör mívház , mellyben 500 személ- 
lyek fenik az üveget. A’ Rambouillet ház, a’ Bercy 
vár, a’ Muskatérosok kaszárnyája, a’ Sz. Margith 
pléb. Temploma és több hajdani Klastromok.

A’ harmadik része a’ városnak veszi nevét az ab
ban fekvő Universítástól. Ezen régi Universitás 4 
féle tudományi ágokból áll, az Isteni, Anyaszentegy- 
házi, és polgári; törvényi, orvosi, és mesterséges 
mívcleti tudományokból. Annak fője a’ Rector (Ve
zérlő) a’ ki több esztendőkre is megmaradhat.
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A’ pompa alkalmakban a’ született hertzegek rután 
megy, a’ Királyi temetésnél pedig a’ Párisi Érsek 
mellett. Az Akadémiai ítéletben elöl ül. Tanátsosi 
a’ három Dekányok, és 4 nemzeti Procurátorok. 
ítéletétől tsak a’ Parlamentomhoz lehet folyamodni. 
Az Universitás védjei a’ Pápai szabadságok és 3 Püs
pökök. Az előtt a’ B. Aszszonyi, és Sz. Genovévái 
Cancellariusok, Pápai hatalomból áldást adhattak a’ 
Licentia, vagyis tanítás-szabadsága felvételére. Az 
Isteni tudománybéli Tanítók (Doctorok) száma nagy 
és betses volt itt a’ múlt századokban, kik világi és 
szerzetes tanultakból idegen országokban is el vol
tak széllyedve, 6 házban vagy is társaságokba tar* 
toztak, a’ honnét neveztettek is, ki vévén az Ubi- 
quistákat, a’ kik egyik házhoz sem tartoztak, hanem 
tsak Párisi Doktoroknak hivattak. A’ leg jelesebbek 
a’ házak között voltak a’ Sorbonne, és a’ Navarra 
Collegium. A’ hat első Tanítók (Antecessores) kik
ből a’ hatos (Sexviralis) collegium állott, elsője Pri
micerius nevet viselt, a’ ki ezen tisztséget 20 esz
tendeig viselte, gróf (Comes) tzímet nyert. Az or
vosok, és egyéb mesterség! tudósok négy nemzeti 
Prokurátorságokra voltak el osztva, kiknek ereje 
tsak nem egész Európára ágazott. De mivel a’ dol
gok képzete egészlen más ábrázolatra fordult, fe
lesleg volna azoknak rendtartása le írásával foglala
toskodni.

16. A’ Maubert piatzi vidék. Itt volt leg első 
Klastroma és Collegiuma a’ Kármelita szerzetnek. 
A’ Marcha Collegium, a’ Navarra Collegium, ter
mészeti mívekkel, és könyvtárral. A’ Sz. Károly 
épülete, könyvtárral. Az Irgalmas B. Aszszony árva 
Leánykák háza. Sz. Medárd, Sz. Márton, Sz. Hy- 
polit pléb. Templomai egy volt Franciscánus Klas- 
trommal, Sz. Marcel káptalan Temploma. A’ Sz. 
Marcel külsövárosban a’ Gobelinek háza, a’ hasonló 
nevű (Gobelins) patak mellett legjelesebbek. A’ Sz. 
Victor külső városban emlékezetre méltók a’ közön
séges Ispotály, La Pitié, La Salpetriere, Bicéire, 
Le Saint Esprit és Scipion.
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Mind ezek iszonyú nagy és terjedt épületek, 
részszerént Ispotály, részszerént Irgalom házak, 
mellyekben több ezer kisded, ifjú, meg nőtt, és 
üdös személylyek, mindenik Nem különösen , táp- 
láltatnak, kik irgalomból, kik fizetésért, kik bünte
tésből. Sőt a’ tébolyodattak és veszedelmes ragadó 
nyavalyájúak számára is van azok között nagy épü
let. Mindenhol katona őrállók vannak, 5 emeletre 
van az épület, mellyen a’ kápolna egészszen fel hat. 
Leg inkább észre vételre méltó itt egy nagy kút Bot- 
tiandtól 1736-ban készítetett. Kerekes, 4 szegii kö
vekből, 128 láb van a’ vízig, ’s a’ víz mélysége 20 
Wb. A’ víz felett egy kinn álló folyosó megy körül. 
A’ viz 4 ló által huzattatik ki 2 vödörben vagy is 
tseberben, onnét egy ólmos tartalékba öntödik, a’ 
bonnét tsatornákon az egész épületre el osztódik. 
Ezen tájékon van a’ Királyi füvész kert is, sok nemű 
külföldi plántákkal, és fákkal, mellyen egy mester
séges domb láttatik egy bóditó sétáló úttal. Itt a’ fü- 
vészi, tagválasztási, és testbontzolói tudományok
ban közönséges - oktatás ingyen adatik; szép füvészi 
gyűjtemény, és könyvtár is találtatik benne. Jele
sek voltak itt még a’ Sz. Victor Apátursága a’ Ber- 
nardinok Klastroma és Temploma, a’ du Chardon- 
net Sz. Miklós pléb. Temploma a’ Seminariummal, 
a’- Moin Kardinal Collegiuma, és jó gyermekek 
(des bons Enfans) Seminariuma, egyéb számos 
szentegyházak, és volt Klastromok mellett.

. 17. Sz. Benedek (Benoit) vidéke ; ebben van az 
Orvosi oskola a’ nagy testbontzoló nézöhelylyel A’ 
Chatelat régi váratska, most tömlötz. A’ Sz. Jakab 
útszájában laknak a’ leg több könyvárosok, ’s itt 
van a’ Sz. Ivó Temploma is. A’ Beauvais utszában 
van a’ leg régiebb törvény oskola. Laterani Sz. Já
nos a’ Joannitaké volt^ A’ Királyi Collégiumot I Fe- 
rentz alkatta, abban a’ keleti nyelvek, és mindln 
tudományi ágak, az Istenit ki vévén, taníttatnak, 
jeles könyvtárral és több Collégiumokkal. A’ Sz. 
Benedek pléb. Temploma 4 volt Kiástromokkái, egy
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plébániával, 6 Templommal, 3 régi Apátur'sággal, 
jnellyek között jeles a’ Sz. Genovévájé, mellyet Klo- 
dovig Király építtetett, kinek is márvány temetője a’ 
Templomban láttatik, leg fényesebb ékessége azom- 
ban ezen'szenlegyháznak a’ Sz. Genovéva ereklyéji, 
mellyek egy aranyozott ezüst ládában nyugosznak, 
az öreg oltáron , úgy hogy azt onnét le lehet venni, 
és az áhitatos Protzessiókban körül hordozni. Van 
itt egy 60 ezer kötetből álló könyvtár, egy jó forma 
régiségek, és természeti ötlök gyűjteménnyé. Végre 
a’ Királyi tsillag visgáló Torony, egy dombosabb 
tájékán a’ városnak.

18. Sz. András vidéke. Itt jelesek Sz. Severin 
pléb. Temploma. A’ Maturius hajdani Klastroma, 
a’ hol az Universitás Rectora válosztatott. A’ könyv
nyomtatók és árosok Gyűléke , a’ hol az újonnan 
érkezett könyvek meg visgáltatnak. A’ de .la Harpe 
lítszában tűnik fel egy kis omladvánnya a’ Római 
régiségnek t. i. azon palotának, mellyet Juliánus 
Tsászár magának építtetett. A’ Harcourt Collegium. 
A’ Sorbonne Collegium, a’ nevét alkotójától Sorbon 
Róberttól, a’ ki Sorbonne falúból eredeti, nyerte 
1252-ben; mostani formája és Temploma remekje az 
építési mersterségnek. Azomban el tűntek a’ köz- 
felbomlással minden jeles és érdemes intézetei ezen 
háznak, és a’ Sorbonnai társaságnak, mellyet a’ ha
sonló nevű collegiumtól meg kell külömböztetni. 
Annak könyvtára egy volt a’ leg számosabbak közül 
Párisban. Sz. Kozma és Demjért Templomában sok 
hires emberek tetemei nyúgosznak. Mellette egy 
seborvosi gyűjtemény ház van. Az itt fekvő Fran- 
eiscánusok Klastroma leg számosabb volt az ország 
ban Cl20). A’ Templom kapuja felettiévé kép osz
lopa Sz. Lajosnak igen betsültetik. Több Collégiu- 
-mokon kivűl Sz. András (des^Ares) pléb. Temploma, 
if volt Sz. Agostoni nagy Klastrom , a’ hol, ha a’ Ki
rály Párisban van, a’ Sz. Lélek Rende Czeremoniáji 
tartatnak j egyébbként gyűlékhelye a’ Frantz-Pap
ságnak.
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19. Luxemburg vidéke. Itt nagy száma vau a’ 
Cassált Klastromoknak és közönségeknek , mellyek 
között leg szebb a’ Jesuiták Novitiátusa Temploma, 
és a’ Carthusiánoké, a’ hol igen gyönyörű kép Írások 
és sir - emlékek vannak. Az Orleansi vagy is Luxem
burgi palota, igen felséges épület. Annak hires 
kép tárában van Rubens kezéből, 9 láb szélességű, 
10 láb magasságú 20 jeles darab. A’ kert mellette 
nagy, a’ másik palota kitsiny. A’ régi Bourboni pa
lota. A’ Sz. Germaini vásár hely. A’ Condé palota. 
A’ Sz. Sulpitius pléb. Temploma, egy a’ leg nagyob
bak közűi Párisban , egy seminariummal és két Is
potályok.

20; Saint Germain de Prez vidéke, a’ Királyi 
palota vidékkel a’ Királyi kö híd által, melly a’ Seine 
vizén 72 öl hoszszú, 8^ öl széles, kaptsoltatik öszve. 
A’ Sz. Germain (de Prez) klastroma, melly a’ Sz. Mo
ritz gyüléki Benedekieké volt, jeles épület, egy si
keres könyvtárral, melly a’ Királyival vetekedett. 
A’ négy nemzetek vagy is Mazarin collegiuma gazdag 
könyvtárral. A’ Hótel de Conti, a’ hol a’ Nép tá
madás előtt a’ korona kintsei tartattak, a’ többi bú
tori drágaságok között, igen jelesek abban a’számas 
drága szőnyegek a’ legszebb rajzolatokkal. Az Irgal
mas Barátok háza 200 beteg ágygyal. Sok paloták, 
5 volt Klastrom, 1 Apáturság. Legemlékezetesebb 
pedig a’ régi Invalidusok háza. (L’ Hőtel royal des 
Invalides) mellyet XIV La^os építtetett 8 esztendők 
alatt. Ez 17 holdföldet foglal el, 5 udvarral, 3 emeletre. 
Udvara körül fedezett folyosók vágynak egy szép 
templommal. Közel ehez a’ Grenelle lapon van a’ 
Királyi hadi oskola, melly az Invalid háznak nagy
ságára ’s pompájára nezve semmit nem enged. Fák
kal beültetett Sétáló útai egész a’ Seineig terjednek, 
egy szép Templommal. Az Invalidus ház Temploma 
tornyának kúpja 300 láb magas.
Rövid története Frantzia Or. fő városának. (Párisnak).

Már Krisztus Urunk születése előtt a’ Rómaiak 
üdéjében volt az úgy nevezett Palota szigetén egv
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város, L u t é t i a ( név alatt, mellyet a’ Párisiak 
( egjy Celta nemzetség) bírtak, ’s a’ mellyet, a’ 
midőn a’ Rómaiak Galliába be hatottak; magok fel 
gyújtottak. A’ győzedelmes Rómaiak ismét fel épí
tették a’ helyet, melly azomban igen tsekély volt 
és maradott, miglen a’ hitétől el szakadott (Apostata) 
Julián Tsászár itt magának lakhelyet épített, melly- 
J>ől még egy nagy boltozat meg van. A’ Frank Ki
rályok alatt a’ hely mindég nagyobbodott, Klodovig 
ugyan azt magának 508-ban lakhelyül választotta, 
de a’ Meroväi-házból eredeti Királyok a’ körül lévő 
vidékekben laktak és a’ Károliak épen ki botsátották 
a’ várost kezeikből, lígy hogy az a’Húgo Capét eleji- 
nek esett légyen, nevelkedő nagysága miatt pedig 
954-ben 4 fertályra osztatott. Midőn Capet Hugo Ki
rály lett, meg tartotta a’ várost Királyi széknek, és 
minden következendő Királyoknak lakó helye lett. 
Nem tsak nagyobbodott időről időre, hanem Augus
tus Fülöp új fal kerítést fogott elő, az útszákat meg 
alapoltatta és a’ várost 5 részre osztatta. Utóbb szü
netlen nagyobbodott, XIV Lajos azt végre 20 fer- 
tálypkra osztotta. Nevezetes a’ Montmartrei íitkö- 
zelröLBöjt más hava 50, 1614, és a’ Békesség kötés
ről, Pünküsdhava 50, 1814, és Mindszent hava 20, 
1815. Közel hozzá vannak a’ katacombák, (föld alatti 
boltüregek) a’ hol 2 millióm ember tsontja szemlél
tetik. Párisban sok tudós és érdemes fórjfiak részént 
születtek, részént képe^tettek, minden tudományi 
ágakra tekintve. Sok híres tanultak virágzottak haj
dan a’ Sorbonnai társaságban. Voltak itt fel tűnő 
Theologusok, Egyházi, és Világi Törvénytúdók. 
Hires Böltselkedők (Filozófusok) és nevezetes Orvo
sok, Tsillag visgálók, Mathematikusok, Költők és 
vers szerzők, kép írók, és rajzolók, hires hadi Vezé
rek, kik között legnevezetesebb Eugénius Sabaudiai 
Hertzeg.

Száma a’ tudományos Intézeteknek.
Vannak Párisban 17 tanultt társaságok: 1 Uni- 

versitás , 15· Müséum , 7 Könyvház (Bibliotheca)
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mellyek között szemléletre ér denies1 V  nemzeti nagy 
könyvház, mellyben 350,000 nyomtatvány ’s 80,000 
kötet .kéziromány találtatik, mellyek köztt 9000 da
rabok keleti nyelvek és munkák. Azomban, ezen 
könyvház is kéntelenítettett 1815-ben sok tudományi 
Kinlseket , mellyeket Napoleon gyözedelméi ide* 
öszve hordottak, törvényes birtokosinak visza állí
tani. Páris Frantzia Országban közönséges fő-széke 
a’ tudományoknak , a’ hol 300 könyvnyomtatónál, 
500 könyvárosnál, és 300 rézmetszőnél több talál
tatik. 24 Kaszárnyák, 49 £>uais, 19 hidak, 29 vásár- 
piatzok, 84 ugró-kutak, 150 Templomok, 8 néző
helyek, 27 Ispotályok, 550 magános paloták 1300 
utszák, 27,321 házak találtatnak mostanában ottan, 
mellyek a’ leg újabb föld-írók szerént 12 kerüle
tekre CArrondiséménts} osztatnak.

P a r i s  k ö r  v i d é k i .
Az Elyziumi mezők megett: Ghaillot, egy szép 

falu (f 3 Klastr.) egy üveg bányával kristály-fabriká- 
val és törökszőnyeg műhellyel.

2) Passy-falu (f Klastr.) értz - forrásokkal.
3) La Meute, egy kis Királyi vadász-vár.
4) Madrit, Királyi vár.
5) Neuilly,. falu a’ Seine vizénél, a’ hol egy híd 

megy által, 5 bolthajtással, 120 láb hoszszií, 30 1. 
magas.

6) Longchamp (f Klarista Klastr,), által elle
nében a’ Seinen túl Surenne-helység.

7) Mont Valerien - durva, szöllökkel ülte
tett hegy, melly a’ Jérusálemi Kálváriához nagyon 
hasonlít, a’ rajta fekvő Templom igen buzgón lá- 
togattatik.

8) Auteuil - falu.
9) Bell éviié szép mulató vár egy dombon a’ 

Seine-mellett, a’ szép ki látástól vette nevét.
10) Seves helység, a’ hol a’ Seinen egy híd 

vezet által Versailles felé, van itt egy pórtzellán 
kéz - mív.



A’ Seine túlsó-részén viszsza fordulván Páris felé, 
n leln i:

11) Issy (Fiscus Isiatus) falut 1 pléb. Templom
mal (f Benedeki Apáturság, Seminarium) szép mezei 
házakkal, mellyek között jeles a’ Conti mulató-vár.

12) Venore, Vau Girard, Gentilly, Jory, Con
flans faluk.

13) Charenton helység 2 mfd. Paristól, a’ hol a’ 
Marne vizén szép kö hid van által.

14) Vincennes, (ad vicenas) mivel Paristól 20 
Stádium (1 frantz. mfd.) régi vár tornyokkal körül 
véve, (f 50 személyből álló Káptalan f egyKlastrom) 
van itt egy vadas kert, és portzellán fábrika.

15) Bagnolet, kellemetes hely szép házzal és 
Hertel-Orleans házé.

16) Arcueil, falu, egy 200 ölnyi v iz-vezetékkel 
Tárásba.

2. Saint Denis (Fanum S. Dyonisii) városa, egy 
szép termékeny rónán, nem meszsze a’ Seine-vizétől, 
egy hires S. Benedeki Apátursággal, mellyet II Klo- 
tár-K. épített Sz. Dienes tiszteletére 600-ban. A’ 
Klastrom 4 szegü kövekből, roppant épület a’ Tem
plommal együtt, mellyben nem tsak az Ország Kin- 
tsei tartattak, hanem a’ Királyok is temetkeztek 
egész familiájokkal mind ez ideig. Ezen Templomban 
fekiisznek több más hires férjfiak is ; azért nem 
tsuda ha abban annyi sok jeles sir emlékeket találni. 
1692-től fogva az Apáturá tisztséget a’ Párisi Érsek 
viselte, kinek a’ Prior örökös Generális Vicáriussa 
(Hely-tartója) volt. .Vannak itt ezen kívül a’ Sz.Pál 
Collegiáta szentegyháza és 5 f  Klastromok. Egy ne
velő-ház a’ szűkölködő Betsületsereg tagjai Leányi
nak számára.

Ezen Osztályban vagy Megyében van még Cha
renton, helység, egy bódultak házával, és az Alfort 
nevű várban egy szülő-segédi Oskolával.
2. Seine és Oise Megye. A’ hol is jelesebb helyek.

1. Versailles, város Párás nyűgoti részén, hajdan 
Lakó helye a’ Királyi Udvarnak. Vann abban egy
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roppant palota, és több derék kert szép ugró kutak
kal, egy új Óra-tsináló intézet, jeles fegyver mivház, 
derék vár. Museum a’ frantz-oskolai képírók szá
mára, nemzeti oskola. Jeles épület a’ vár-béli ká
polna. A’ kertek a’ kis és nagy mulató-erdőre osz
tatnak, a’ kissebb igen kellemetes, a’ leg szebb kép
oszlopokkal, ugró-kutakkal, víz-rohanatokkal, és 
Ligetekkel diszesíttetik. A’ nagy tsatorna a’ nagyobb 
erdőben melly az Eure vizét ide vezeti, 32 öl széles 
és 800 öl hoszszu, középen egy más tsatorna metszi 
azt által, melly 500 öl hoszszú. A’ leg betsesebb 
vízi mesterségek vas rostélyokkal vannak el zárva, 
és tsak különös alkalmatosságokkal ugranak. Az 
állatos-ház ugyan tsak ritka állatok számára van 
építve, van abban mind azon áltaj igen alkalmas téli, 
és nyári lakás, különös szobákra fel osztva, és egy 
8 szegü szála által külömböztetnek egymástól, mel- 
lyet 7 udvarok vesznek körűi, ’s ezekben tartatnak 
a’ ritka külföldi állatok. Ide tartoznak még a’ kis 
Trianon szép palota, melly tsak egy emeletü ugyan, 
de kívülről felséges tekihtetet ád, ki rakott márvány 
falával. A’ nagy Trianon (sur bois) vár nem mesz- 
sze van innét. A’ városnak utszái Sinor után egyene
sítettek, és nagy számú palotákkal ékesíttetnek. A’ 
varba vezető nagy útsza által, melly 3 fával beülte
tett Sétálókból áll, két felé osztódik a’ város, új és ó 
Yersaillesre, a’ régiben sok szép palota van, de az 
új még szebben épült, 27,538 Lakos van benne. Az 
Óban volt egy Rlastrom, az újban van egy pléb. 
Templom., a’ Sz. Lázár Missionáriussai nagy házá
val. Versaillesnek különös kormányozója van, a’ ki 
a’ Királytól függ.

2. Montmorency cMons Maurenciacus) egy kis 
város, a’ hol egy Káptalan, és egy Klastrom volt. 
Éhez közel Páristól 4 mfdre van Ecouen Kastélya 
egy plébániával. Bau - mont és Lüsarche tsipkefá- 
brikával, két kis város, Gonnesze, Louvres és Ar- 
genteuil - helységek.

3. S. Germain enLay. Egy derék város, dombon 
a’ Seine víz mellett, jó vízzel és levegővel. Erede



tét egy Klastromtól veszi, mellyet Róbert Király 
Laye (Ledia) nevű erdőben emelt. Itt gyönyörű 
szép várak voltak nagy kertekkel és mulató erdők
kel, dea’régi vár, a’ mellyben XIV Lajos született, és 
a’ hol II Jakab Angol K. számkivetése idején megholt, 
prédája a’ múlandóságnak. A’ városban szép pa- 
doltt utszák, magas, és jól épült házak, több nagy 
piatzok és paloták vágynak, 1 pléb. Templommal, 
1 Ispotállyal, f  5 Klastr. egy Lovagló oskolával; jeles 
az 1679 békességről.

4. Marly le Roi, helység a’ Seine folytában Ver- 
aaillestól 2 fr. mfdre; mellette épített XIV Lajos egy 
6zép mulató erdőben egy nagy Kastélyt, melly tsupa 
zöld ágakkal kaptsolt pavilonokból áll. A’ nagy 
kert tsupa ligetesből á ll, mellyet hasonlithatatlan 
zöld folyosok felséges kép oszlopokkal, és vízi mes
terségekkel ékesítve vesznek körül. A’ Marly és 
Chaussée falu között a’ Seine egyik ágán épült vízi 
miv tsüdálatos, 14 kerekekből áll, a’ viz egy torony 
épületbe hajtatik, mellyben egy viztartalék van, és 
610 ölnyire fekszik a5 folyótól egy hegyen, ebből ar 
viz egy tsatornába esik, melly 30 egynéhány igen 
magas Bolthajtásokon nyugszik és 380 ölnyi hoszszu, 
*s a’ víz ebből két vas tsőkön által 350 ölnyire folyik 
Marlyba az ottani nagy víz tartalékba, mellynek 
színlete 18,700 öl, magassága pedig 15 láb. Innét 
végre Versaillesba vezettetik. A’ mia szünétlen moz
gásban van, 50 ember dolgozik azon és öt mindég 
őrt áll a’ tsatorna folytában; hogy az el ne fojtas- 
sék. Mindenik szívó fel tartathatik a’ többi szívók 
alkalmatlansága nélkül.

5. Sz. Cloud, hajdan Nogent cNovigentum v. 
Novientum) egy dombon a’ Seine mellett a’ Párisi 
Érseké, mint Péré és Hertzegé, itt egy Collegiáta 
és egy t  Klastrom van, és egy szép Királyi vár az 
Orleans házé, felséges kép rajzolatokkal, gyönyörű 
kertekkel, mesterséges víz rohanásokkal, és ugró 
kutakkal. A’ Párisiak szorgalmatosán látogatják azt 
mulatság kedvéért. Itt szép portzellán készíttetik. 
A’ Seine vizén által egy kő-hid van, III Henrik itt
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öTettetett meg 1583. Ennek szomszédságában van 
Maimaison mulató Kastély derék füvész kertel, és 
egy kis ritka állatok tanyájával.

6. Sz. Cyr. Egy Sz. Ágoston -Apátzái Klastroma, 
melly most katona oskolára van fordítva. Rambouil
let helység, válogatott merinos juh nyájokkal és án- 
gori ketskékkel. Van egy tekintetes Kastélya is , 
Paristól 10 mfdre. Ide való a’ Sz. Legeri vár, és 
erdő is. H-oudan, Sevres, Montfort l’amauri, Dreux, 
(Durocassae), Meulant (Melleotum). Kissebb váro
sok, Anet, Ríiel, Sceaux, Bourg la Reine, Paloi- 
sel, Choisi le Roi helységek, Clugny, Magnaville, 
Rosny, Rosset - Kastélyok.
3. Oise Megye. (Departement). Ebbén jelesebbek:

1. Beauvais, (Bellovacum) fő városa a’ megyé
nek a’ Terain víz mellett, Püspöki szék a’ Rhemi 
érsekség alatt, van benne 1 püspöki, 15 pléb. tem
plom, f Collegiata, f  5 Apaturság, 1 Ispotály, egy 
Szegények háza, és f  Joanniták Comendája. Az 
itteni Püspök Frantziai Gróf és Pér-Megyéjében vol
tak 12 Káptalan, 14 Apát-urság, 48 Priorság, 598 
plébánia , és 500 Kápolna. Jeles itt a’ szőnyeg fá- 
brika , gyapjú - kézmív. Márvány vásár. A’ város 
erős volna, ha dombokkal nem kerittetnék. Ki 
állotta mindazonáltal az ostromot 1443 - ban és 
1472-ben.

2. Compiegne (Compendium) egy régi város az 
Oise folytában egy Királyi várral, a’ hol az udvar 
nyáron egy üdéig mulatni szokott, 4 pléb. ’s egy 
Collegiáta Templom van benne több f  Apatursággal^ 
és Klastromokkal, ’s egy szegény házzal. Itt jeles 
kereskedés van fával, gabonával és gyapjúval, a’ 
8 -ik , 9 -ik , 11-ik , 12-ik és 13-ik században itten 
több egyházi gyűlések tartattak. Van itt egy ágyús 
oskola.

3. Senlis (Sylvanectes, Augustomagus) egy hal
mon fekvő-város, a’ Nonnetty folyótska mellett, a’ 
hol külömbbfele tiszti Lakhelyek vágynak, az itteni 
Püspök a’ Rhémi Érsek alatt 177 Plébániákra, 44
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Kápolnákra, 3 f  Apáturságra, 9 f  Priorságra és 19 
Ispotályra visel gondot. A’ városban 6 pléb., 1 Col- 
legiata Templom’s egy Királyi Kápolna van, a’ Püs
pöki szentegyházzal együtt, vannak jeles fejéritök is 
kerületében. Jeles hely még ezen megyében Cler
mont- Oise.

4. Aisne Megye. Itt emlékezetre méltó:
1. Laon, (Lugdunum Clavatum, Laodunum, 

Lodunum) egy meredek hegyen fekvő város, tágos 
rónával körül véve, szépen épült, derék ulszái, ’s 
egésséges levegője vannak. · Több tiszti székek helye. 
A’ Püspök a’ Rhémi Érsek alatt van, van a’ város
ban G,857 Lakos. Püspöki Templom, f 3 Collegia- 
ta, t  5 Apáturság, f 5 Klastrom, 1 Collegium, 2 Is
potály, 1 ágyüs-oskola, híres az 1814-iki ütközetről. 
A’ Püspök 2-ík Hertzeg és Pér Frantziában. Megyé
jében vannak 420 pléb., 19 f  Apáts. Nem meszsze 
a’ várostól jó borok teremnek, és a’ Suzy, Cessiéres 
és Missy faluknál kőszén találtatik.

2. Soisson, (Noviodunum, Augustae Suessionum) 
fő városa a’ Kormánynak, az Aisne folyónál, egy 
kellemetes termékeny völgyben jó nagy, és szépen 
épült, több tisztségek lakhelye. Az itteni Püspök a’ 
Rhémi Érsek alatt van, és ennek jelen nem létében 
ö koronázza a’ Királyt. Mintegy 400 plébánia, és 
23 t Apátság van megyéjében. A’ városban találni 
a’ Püspöki Templomon kívül 3 Collegiatát, 1 t  Col- 
legiumát az Orátóriumi Atyáknak, 6 t  Apátságot és 
sok f Klastromot, egy Királyi Academiát, és egy 
régi várt, Gyapjú és bőr-fábrikákat Itt verte meg 
Chlodvig Király 486-ban a’ Rómaiakat , 8 tói 15 ik 
századig itt több egyházi gyülekezetek tartattak.

5. Sz. Qventin, város, a’ hol gyolts, és batiszt 
fábrikákat lelni.

4. La Fére, (Fera) városotska egy posványos 
vidéken, a’ hol a’ Serre vize a’ Nisevel egyeledik. 
Tiszti lakások, 2 Collegiáta Templomok, 1 f  Bene- 
deki Apátság, (Calvaria névvel), 1 f  Benedeki Kla
strom, 1 puskapor malom, ágyü-öntés, fegyverház,
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Kaszárnya és pattantyúsok oskolája szemléltetnek 
benne. Hajdan meg volt erősítve,. de most tsak az 
Oise vize ’silipeit szabadítják fel, és az egész vidék 
több mértföldekre víz alá szorul. Azon nagy erdő
ben , melly nevét ezen várostól veszi, sok üveg bá
nyák vannak, főképpen : Sz. Jobin, Kastély, érdemes 
emlékezetre az ott lévő tűkör-üveg miv’ okáért, a’ 
hol 105 hüvelyk magas, és 60 hüvelyk széles darab 
üvegek öntetnek, mellyek Párisba vitetnek a’ Gobe
lins házba pallérozás végett. Nem meszsze innét, 
Susi, és Cesieres faluk között 1760-ban égő föld fe
deztetett fel, melly a’Pliosphorushoz hasonlít; színe 
fekete, és vas részetskekkel elegyített kénköböl áll 
gömbölyeges , és hagymaszálkás héjba takarva, 
2 — 24 láb mélységre fekszik. Tüze erős, és tartós. 
A’ szántó földekré igen jó trágyának találtatott.
5. Seine, és Marne Megye. (Dep). Ebben jelesek:

1. Melun (Melodonum) egy régi város a’ Seine 
vize partján, melly azt 3 részre osztja. 6,818 Lakos
sal, Indigó’, bőr, és üveg fábrikákkal. Az ó város 
a’ szigetben fekszik, és a’ két újjal kő hidak által 
kaptsoltatik öszve. Sok tiszti lakásokat, egy Espe- 
restséget, 1 Collegiátát, 5 plébániát, több f Apátsá
got , és Klastromot foglal magában, és körében ke
reskedése jó forma: gabonával, lisztéi, borral, és 
sajtal Párisban.

2. Meux. (Meldi, Civitas Meldorum, Jatinum) 
város a’ Marne vize mellett, melly által két részre 
hasíttpitik. Több tiszti székek lakhelye. Püspöke aT 
Párisi Érsek alatt van, megyéje a’ Marne által két 
Esperestségekre osztatik, mellyeknek mindenikéhez 5 
külső Esperestségek; ’s mind a’ kettőhöz öszve vé
ve 227 plébániák, 7 Káptalanok, és 9 Apátságok tar
toztak valaha. A’ Püspöki Templomon kiviil van itt 
1 Collegiata, 3 f Apátság, több f Kláslrom, 2 Ispo
tály. Kereskedése leg inkább áll gabonában, borban, 
gyapjúban, és sajtban.

3. Dammartin-kis városotska.
4. Fontainebleau, (Fons Bliaudi) egy helység
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Paristól 14 mértföldre. Nevét egy Bliaut nevű, ebtől 
veszi, melly egy kútból ivott, ’s innen a’ kút Bliaut 
kútjának neveztetett, ’s a’ helység pedig a’ kiíttól. 
Híressé teszi azt az ott fekvő iszonyú kerületű Királyi 
vadászkastély, melly 4 külömbbféle Kastélyokból áll 
és 5 különös mesterség« udvarokat formál. A’ folyo
sók között különös szemléletre méltó a’szarvas folyosó 
(Galéria) a’ narants kert’ hoszszában. Le vannak ott 
rajzolva mind annyi Királyi várak, és paloták, meljyek 
között szarvas fejek vannak, igen nagy, és különös 
szarvakkal pipesítve. Minden fő alatt van egy fel 
írás; mellyik vágásban, és mellyik Királytól lövette- 
tett volt meg; a’ hol is több szarvasok igen ember
ségesen szóllanak, mondván: NN. Király meg tisz
telt engemet el fogván. A’ Királyi Udvar itt szo
kott miílatni őszszel; Itt köttetett Békesség 1762-ben 
Frantz, és Angol Ország között. A’ várnál 4 kert 
vagyon, ’s a’ hely körül nagy erdő fekszik, melly 
hegyből áll. A’ hegyek olly kősziklákból állanak, 
hogy, leg inkább távolról, lígy látszik, mintha nagy 
kövek egymásra estek volna.

Az Isle de France osztályban találtatnak széllyel 
a’ megnevezett öt megyékben a’ következendő jele
sebb helyek: Lagny (Latiniacum) város, Corbeil 
(Corbonium) város, Rozoy-város, Villeneuve S. Ge- 
orge-város, Tournan, és Hericy helységek, Nangis- 
város, Gevres falu, Crespy en Valois-város, Mont 
l’Evegue f. Chantilly h. Verneuil, Kastély. La vesi- 
ne vadász ház, Creil-város, Pont s. Marence-város, 
Yerberie - város, Betisy, és Condun helységek, 
Monchi le chatel-vár. Blerancourt, helység. La Fer- 
té Milon (Firmitas Milonis) város , Villars - Cote 
Rets (villaris ad collum Retiae) város, Yé (Vadum) 
Kastély, Nanteuil le Haudouin, helység, Brenne 
(Brennacum) város, Yaili (Veliacum) város, Pont a 
verte-város, Coevres-város, Humieres, v. Mouchi 
le pierreux - város, Rouci, Kastély, Fiere en Tarde- 
nois helység, Noyon (Noviomagus Veromanduorum, 
Novionum, Noviodunum) város, Püspöki székkel, 
10 pléb. Chauny (Calniacum) város, Corbigny v. 8.
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Marcoul de Corbeny, helys. Liess. B. Asszony’ ké
pével bútsus helys. Couci (Codiciacum) yáros, Pre- 
montré: a’Premonstratensisek’Anya Apátsága. Cres- 
py en Laonnois - város , Clermont en Beauvaisis - vá
ros , a’ Bourbon háznak eredeti helye. Gerbérol, 
(Gerboredum) város, Filtz - james v. V arti-falu , 
Cagny v. Bouflers f. Bulles - város, S. Leu helys. Li- 
ancourt, helys. Le Vexin franqxns, Pontoise (Briva 
Isarae) város, Magny-város. La Roche Guyon-vá
ros, Mantes (Medunta) város, Meulant (Melleotum) 
város, Poissy (Pinciacum) város, Houdan - város, 
Meudon (Moldunum) helys. Dourdan (Dordinga) 
város, Monthery (jmons Letherici) város, Longju- 
meau helys. Arpajon (Castra) város, Chevreuse-vá
ros, Portroyal des Champs (Portus regius) Cisterci 
Apátza Rlastrom. La Ferté Alois v. Aleps (Firmi
tas Alepia) város, Iteville helys. Yauz le villar her- 
tzegség. Moret (mUretum) város, Pont sur Yonne- 
város, Chateau Laudon (Vellaunodum) város, Beau
mont, hertzegség, Milly (milliacum). Couraces-vá- 
ros, Nemours - város, Courtenay - város, Etampes 
(Stampae) város , Chateau neuf-város, Senonches. 
helység. Bressoles. helys. Bazoche f. Champron f.

6. Marne Megye: mellyben jelesebbek:
1. Chalons (Gatalaunum) derék Királyi város a’ 

Marne vize partján. Több tisztségek’ lakóhelye, 
Püspöki szék; melly a’ Rhémi Érsekség alatt áll: 
megyéjében 304 plébánia, 93 Filia, 20 f  Apátság, 
és 4 Káptalan van. A’ városban 11,640 Lakos, 1 Püs
pöki, 2 Collegiata, 11 plébánia Templom, 1 Semi
narium, í  Collegium 3 f Apátság, 9 f  Klastrom, és 
2 Ispotály, 1 tanúit társaság; és gyapjú -kézmiv ta- 
láltatik. Hires róná vidéke a’ Catalauni mezők’ neve 
alatt, a’ hol Attila 451-ben Aetiustól viszsza veret
te tett. 1559 Parisból a’ Parlamentom ide tétetett ál
tal, ’s mivel a’ város IV Henrik Király eránt hűséges 
volt, az egy emlék - pénzt veretett ezen fel Írással; 
Catalaunensis fidei monumentum. A’ város kapuja 
elölt van egy szép és nevezetes le Jard nevű sétáló
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hely, mtelly minden felől a’ Marne, és Nau vizétől 
hörül vétetik, és számos fa-sétákkal díszes. — La 
Croisette, falu Chalons-mellett.

2. Rheims, (Civitas Remorum) egy a’ legrégibb, 
és híresebb városi közűi Frantzia Országnak, a’ 
Vészié folytában legnagyobb egész Campaniában, 
derék épületekkel, ,3,500 házakkal, és 31,080 Lako
sokkal. Az itteni Érsek qlsö Hertzej*, és Pér, szü
letett Pápai követ, és PrímásFrantziaban : az ő Jus
sához tartozik a’ Királyok’ koronázása. Alatta va
ló Püspökök· a’ Soissoni, Chaloni, Laoüi, Senlisi, 
Beauvaisi, Amiensi, Noyoni és Boulogni. Megyé
jében 477 plébánia, 365 filia, 7 Káptalan, 24 f Apát
ság, 8 Ispotály, és sok f  Klastrom van. A’ szent- 
egyházak ezen városban igen szépek , különösen 
az Érseki, melly B. Asszony’ tiszteletére van, noha 
gothi formájú. A’ fő ajtó roppant, és a’ nagy oltár, 
a’ hol az előtt a’ Frantz Királyok koronáztattak, 
arany plével volt borítva. Nagy volt hintse ezen Tem
plomnak, a’ midőn minden Király’ koronázása al
kalmatosságával oda drága ajándékokat áldozott. Volt 
ezen kiviil még 3 Qollegiata, 5 Apátság, egy nagy 
Seminarium, egy Collegium, 3 nagy Ispotály, & 
Klastrom, ’s két Cómmenda: a’ Sz. Antal’ és Sz. Já
nos Rendié. Leg híresebb volt a’ Sz. Remigius, 
Benedeki Apátsága, mellynek Templomában nyú- 
gosznak a’ Sz. Remigius Püspök’ hamvai. Nagv ke
reskedése van a’ városnak borral, gyapjú., és selyem 
szerekkel, mellyeket mivel is. Itt még sok Római 
régiségek találtatnak: mellyek közé tartoznak a’ vá- 
vos három kapui.

3. Fismes (Fimae, ad Fines) Cormicy (Cormi- 
ciacum) Chateau Porcien: városok, Sillery, Mar- 
chióság, Aubigni-les potes-falu.

4. Épernay(Sparnacum)városa’ Marne partján, 
melly két felé osztja. Vidékében a’ leg jobb Sám- 
páni bor, terem; 4500 Lakosa, 1 f Benedeki Apátsága, 
több Tiszti Lakása, és gyapjú fábrikája van.

5. Chatillon a’ Marnen, Ay, Avenay, Vertus,

Frant z i a  Ország.
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La fere Champenaise, Dormans, városok. Fere en 
TardÁiois, helység. IJautvilliers, és Pierry faluk.

6. Sainte Menehould (Fanum S. Manechildis) 
város egy posványosban az Aisne partján két kőszik
lák’ között hajdon erősség volt.

7. Moujon, Beaumont (Bellimontium) Villefran- 
che Grandpré, Montfamjon-városok.

8. Vitry le Francois (Victoriacum Francisci) vá
ros a’ Marne’ partján, több tiszti Lakásokkal, van 
benne 1 Collegiata, 1 Collegium, 3 f  Klastrom, 2 
Ispotály. Jó gabona kereskedése van. — S. Disier 
(Fanum s. Desiderii) város. Pertes, helys. Vitry le 
Brulé - falu.

7. Felső Marne Megye. Itt jelesebb helyek:

1. Chaumont (Calvus mons) város egy hegyen, 
melly alatt a’ Marne folyik; 5,487 Lakossal. Kesz
tyű, gyolts, kés - fábrikákkal, közelében vas-bányá
kat lelni. Itt végezték egyezéseket 1814 - ben a’ 
frigyes Hatalmak. Itt egy Collegiata plébánia, 1 f  
Apátság, és 1 f Klastrom szemléltik.

2. Vignory, Montigny le roi, Coiffy la ville, 
Coiffy le chatel, Clemont, Andelot, Vaucouleur, 
városok. Tusey (Tussiacum) Kastély, a’ hol egy hi
res egyházi gyülekezet volt. Val des Ecoliers volt 
híres Agostoni Apátság.

3. Langres. (Civitas Lingonum) város egy begyen 
Lotbaringia, és Francbe Comté, határin; több tiszti 
lakásokkal. Püspöke a’ Lyoni Érsek alatt van, Her- 
tzeg, és Pér, megyéje foglal 600 plébániát, 8 Káp
talant és 25 f Apátságokat f  Priorságokkal, van itt 
a’ Püspöki Templomon kívül 3 pléb. egy szép nagy 
Seminárium, 1 Collegium, 7 f Klastr. 2 Ispotály, 
külömbbféle szer, és kés fábrika. A’ város igen régi 
’s nevét a’ Lingonoktól, egy régi néptől, veszi.

Grancey le Chatel, Bourbonne les Bains, váro
sok. Aigremont, báróság.
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8. Aube Megye, mellyben nevezetes:

1. Troyes, (Augustomona) a’ Seine vizénél, több 
tiszti székekkel, jó nagyváros, 25,078 Lakossal. A’ 
Templomok szépek, fö képp a’ Püspöki. 14 pléb. 2 
Collegiata, 4 f  Apátság, 10 f  Klastrom, 1 Collegium, 
1 Seminarium, 1 Ispotály ékesítik azt. Püspöke 
a’ Sensi Érsek alatt áll. Megyéjében 572 pléb. 98 Fi- 
liák, ’s 19 f  Apátságok számiáltatnak. A’ város jeles 
kereskedést űz - vászonnal, lennel, kenderrel, pa
muttal, parchettel, kanavászonnal, viaszszal, fagy- 
gyu gyertyával; tűzökkel. Van Szarsch, és Atlasz 
fabrikája. A’ körvidéken derék legelő, gabona, bor, 
gyiimölts, és kerti vetemény van. Közel van ide az 
1814-ki la Rothiére nevű Tsata piatz.

2. · Arcis sur Aube, kis város egy dombon az 
Aube vize mellett egy sóházzal, és gabona kereske
d é sse l.... Isle d’Aumont, Mery sur Seine, Anglu- 
re , Plancy, Rameru, Piney, kis városok. Lusigny, 
falu, Beaufort Montmorency, hertzegség.

3. Bar sur Aube ( B a r r u m  ad Albulam) régi vá- 
rosotska több tiszti Lakásokkal. Káptalana hajdan 
gazdag volt. Híres a’ Szarsch’, gyolts, szappan’ 
fabrikákról, és az 1814-ki ütközetről. Chacenay, 
báróság. Chateau vilain, kis város, 4 Brienne, 
(Breona) kis város, melly két helységből áll Brienne 
la ville az Aube partján, és Brienne le Chatet, va
lami 1000 Lépésre tőle, híres az 1814-ki ütközetről.

Yassy, Joinville, városok. Attencourt, falu 
vasbányákkal. Clairveauz (Clara vallis) hires fCzisz- 
tertzi Apátság, Sz. Bernárd’ Lakása, és alkotása. 
Temploma Remek munka.

5. Auxerre, (Antissiodorum) város egy hegyen 
az Yonne folytában, jó kereskedéssel, leg inkább 
borra nézve. Több Tiszti lakásokkal. Püspökségé
ben ; melly a’Sensi Érsek alatt áll, vannak 258 pléb. 
Palotája derék a’ Püspöknek, kinek Templomán kí
vül egy Collegiáta , 12 pléb. 5 f  Apátság, 2 f Prior- 
ság, 1 Seminarium, 1 f  Jésuita - Collégi um, 1 Joan-



níta Commenda, és 2 Ispotályok találtatnak a’ város
ban 14,044 Lakos.

6» Seignelay, Cravant, Coulanges les vineuses, 
Coulanges sur Yonne, Vermarton-Városok. Apoigny, 
Arcy, helységek.

7. Bar sur Saine (Barrum ad Sequanam) egy 
magas hegy allján, mellyen valaha egy vár állott. 
Közelében jó kö bányák vannak a’ városban 1 pléb. 
1 Káptalan, 1 Collégium, 2 Klast. ’s egy Ispotály 
van. Aigney le Dúc. Arc en Barroís, városok. Ai- 
zey le Dúc. Frolois, Duesme, helységek. Val de 
Chouz, (Vallis caulium) S. Seine, t  Apátságok, L’ 
Auxerrois, grófság.

8. Nogent sur Seine (Novigentum ad seqvanam) 
város több tiszti Lakásokkal, 1 pléb., 1 ΐ  Klastr., 
1 Collegium, 1 Ispotály, 1 pamut’ fonyó, ’s 1 ha
risnya mivház van benne. Pont sur Seine. Bray sur 
Seine, Ancy le Franc, városok.

III. Bourgonye, a’ hajdani Burgundiái hertzegség, 
4 Megyékkel, vagy Departementei.

9. Dep. Cote d’or: Arany halom Megye:
Itt jelesebbek:

Dijon, fö városa a’ kerületnek, egy tágas rónán, 
melly szőlőkkel körül vétetik, az Ouche, és Suzon 
öszve folyásánál 22,400 Lakossal: van itt egy erős
ség a’ Burgundiái hertzegek régi véra mellett; aka
démia, fttvész kert, városi könyvtár, jeles kereske
dés Burgundi borral, és mustárral. Igen esmeretes 
Latán neve alatt· (Divio), sok Kormányi tisztségek’ 
széke. Jókora, ulszáji jól alap olt ak, szélesek, ’s 
egyenesek, házai szépek valamint templomai, és 
piatzi is. Jó fallal, széles sántzal, és 12 Bástyával 
van körül vévé. Vidéke termékeny, és kellemetes; 
a’ Suzo tsak egy patak, melly részént a’ sántzba, ré
szént a’ városon folyik keresztül, ’s azután a’ Dijon- 
ba szalad, melly egy külső várost, és bástyát mos. 
Püspöki szék, a’ Lyoni Érsek alatt; megyéjében 211 
pléb., 5 f  Apátság, 8 Káptalan van. A’ városban

Európa Tekintete. II. Kötet. 4
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7 pléb., 3 f  Apátság, 5 nagy Ispotály, 5 t  Klastr., 
mellyek között igen jeles ama gyönyörű Carthusia 
az Ouche (Us) külső város’ végén, mellynek tem
plomában fekiisznek az utolsó Burgundi Hertzegek 
egész házokkal eggyiit: és a’ Jésuiták’ szép háza 
mellynek vidékében egy 1172-ben épült kápolna lát
tatik, a’ hol egy tsudálatos Sz. Ostya tizteletben tar- 
tatik. A’ séta helyek a’ város előtt gyönyörűek, 
leg inkább a’ Sz. Péter’ piatztzától, kezdődő, egy 
fertály órányi hoszszu, három bárs fa - sétálókkal, 
’s a’ végén egy szép mulató erdővel.

2. Is sur Tille, Selongey, városkák; Fontain les 
Dijon, Brazey, Esbarres, Seaux le Dúc, faluk. Foy- 
billot, Fontaine Franpoise, Mirebeau, helységek.

3. Auxonne cAuxonia v. Aussonica) város a’ 
Saone vize mellett egy szép híddal a’ két Burgundia 
között. Meg van erősítve, és van egy régi vára, ’s 
pattantyús oskolája, több tiszti lakásokkal. 1 pléb., 
4 f Klastr., 1 Ispotály, és 1 Collegium van abban.

4. Chaussin, Seurre v. Bellegard, Verdun, S. 
Jean de Laone városok Pontaillier-helység.

5. Beaune (Belna) meg erősített város a’ Bour- 
gesise folyó mellett a’ Beaunois’ vidékén, több tiszti 
lakással, 1 Collegiat. 4 pléb., 2 Ispot., 1 f Carthus. 
1 f Apáts., 8 f Klastr., 1 Collegiummal, és f  Jo- 
hannita Commendával. Itt igen jó bor terem, mellyel 
kereskedés gyakoroltatik. — Nuys (NutiunO város. 
Nolay, Pomard, Abergenantle Dúc, l\elys. Argilly, 
Premeaux, faluk; Cisteau v. Giteaux (Cistercium) 
hires Apátság, melly a’ Czisztertzi szerzetnek Anya- 
klastroma: a’ hol is Sz. Robert Apát., Sz. Alberic 
Prior, és Sz. István Al-Prior’ vezérlete alatt 21 Be- 
nedeki Barátok’ alapát vetették ezen Szerzetnek, 
mellyet utóbb Sz. Bernárd, a’ ki Czisztertzbe, Sz. 
István. Npvitiusa, ’s két esztendő után a’ Clava- 
vallisí új klastromnak Apátja lévén, Európát szerzete 
Klastromaival, ’s az egész Anyaszentegy házat mun
kája’ Sz. gyümöltseível meg töltötte. A’ Klastrom a’ 
Vouge vize mellett fekszik egy szép’vágásban a’ Beau-
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nois vidékén; ezen Monostortól függőitek valaha 
sok ezer Barát, és Apátza, Czistertzi klastromok.

6. Chatilion sur Seine. cCastellio adSequanam>. 
Kis város több tiszti lakásokkal. Vann itt: Collegiata, 
1 pléb., 2 * Apáts., 2 Ispot., 5 f  Klast., és 1 f  Jo- 
hannita Commenda. A’ várost a’ Seqvana két felé 
osztja, a’ Bourg, és Chaumont-nevűre. Ezen tá
jékon sok vashámorok vannak.

7. Semur en Auxois, város egy magas kőszik
lán az ArmanQon folyó mellett; több tisztségekkel. 
3 különösen falazott részekből all, a’ 6 külváraso- 
kon kívül: t. i. le Bourg, le Donjon, és le Cliateau- 
b ó l, volt itt 1 Kápt., 2 Priors, 6 Rlastr., 1 Colle
gium, és 1 Ispotály. A’ posztó, mellyel keresked
nek, jobbára, itt készül. Montbart, Noyers, Ava
lon -városok, valamint Flavigny, Arnay le Dúc, Sau- 
lieu-is. S. Reine, Tanlay, Chateau neuf, és Puil- 
li- helységek.

10. Yonne Megye. Ebben van:
1. Joigny, (Joviniacum) kis város egy dombon 

az Yonne vize körül, több tiszti lakással, 3 pléb., 
’s 1 f Klastr. Vidékében sok bor ’s jó búza terem. 
Ville neuve l’Archeveqye, Ville neuve le Roi, Brion, 
S. Florentin , városok.

2. Sens, (Agendicum Senonum) város az Yonne 
folytában, metly itt Vanne vizét bé fogadja. Érseki 
szék, meíly alatt állanak a’ Troyes, Auxerre, Beth
lehem, és Neversi Püspökségek. Foglal magában 
775 pléb., 16 Káptalant, 25 f Apátságot, 60 f Klast., 
és Collégiumot. Az itteni érseki Tempi, nagy, melly- 
ben Ludevig Dophin fekszik, ’s hütvese halva. Van 
itt 16 pléb., 5 t  Apátság, t  Jesuitá Collég., 1 Semi
nar. , 9 f  Klastr. Itt több egy házi gyülekezetek 
tartattak.

Sein és Marné megyéhez tartozandó. Hassel ’s t. 
után : Montereau fault Yonne, város.*'

3. Tonnere (Tornodorum) kis város az Arman- 
son folyó mellett: néhány tiszti-lakásokkal, 1 Colle- 
giátával, 2 f  Klastrom. Az Itteni híres Benediki

4*
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Apátságban volt Elöljáró Sz* Róbert, a’ ki a’ Czisz- 
tertzi szerzelet alkotta. Itt jó bor terem.

4. Pontigny, v. Sz. Edmond, Chablis (Cabelia) 
városok. Ligny du Chateau helység.

11. Saone, és Loire Megye; ebben jeles:
1. Maeon. (Matisco) város egy dombon a’ Saone 

vize mentében. Püspöki szék, mellyhez 268 pléh., 
tartozik. A’ Püspöki Templomon kívül van egy Col 
legiata, 2 pléb., egy Johanníta Commenda, 1 Semi
narium , 8 f Klastrom., 1 t  Jésuita Collegium, 1 
Ispotály. 10,458 Lakos., és jó bortermés, gabonával 
együtt. S. Gengoux le royal -Tournus, Marcigny- 
kis városok. S. Gengoux des Cessey, falu.

2. Clugny , (Cluníacum) kis város egy völgyben 
a’ Grone viz mellett; ama régi Benedeki Klastrom- 
ról híresj melly egy egész Congregatziónak nevet, 
és meg újított szerzetesi Rend-tartást adott. 3 pléb.,
1 f  Klastr,, és 1 Ispotállyal.

3. Autun, (Augustodunum) város az Arroux 
folyó mellett, nagy hegyek közelében. A’ felső vá
rosból á ll, melly a’ Mont Cenis-által takartatik , a’ 
várból, és Marschaud nevű alsó - városból. Sok tisz
tségek Lakhelye ; Püspöki szék, mellynek megyéjé
ben 611 pléb., 13 f  Apáts. van. A’ városban látni,
2 Püspöki, 1 Collegiata, 8 pléb. Templomot, 5 f  
Apáts., 2 Semin., 2 t  Priors., f  Jésuita-Collegium, 
5 íj Klastr., 2 Ispot. A’ ároson kívül, és belöl sok 
régiségeket lelni, p. o. omladékit 3 bálvány háznak, 
néző helynek, é. a. t. 11,400 Lakos van benne, ’s kö
rében jó bor kereskedés van.

4. Bourbon l’Ancy-város. Mont Cenis városka. 
Cuches, helység. Epinaz, Beuvray, faluk. Montjeu 
hegy vár. Vitry sur Loire báróság.

5. Chalons sur Saone. (Cabillonum) város 10,000 
Lakossal, és e,gy vár -Kastéllyal. Az itteni Püspök 
megyéjében van 200 plébánia, a’ Püspöki Templo
mon kívül 1 Collegiata, 1 pléb., 1 f  Priorság, 8 f 
Klastr., 1 Jésuita-Collegium, 1 Seminarium, 2 18- 
pot. , 2 Commenda, több tiszti lakásokkal. 3 külső

52 F r a n t z l a  Or s z á g .



53

városai fallal kerítettek. S. Laurent lez Chalon, 
Cuisery, Cuizeaux, Louhans, városok. Gergy, hely
ség, Brancion, Bos-Jean, Belle-Croix, La Fer
te sur Grosne, faluk.

12. Ain megye, itten jelesebb?
1. Bourg en Bresse; város a’ Resouz viz’ part

ján ; több tisztség’ Lakásokkal. 1 pléb.·, 1 Cpllegiata, 
1 f Jésuita-Collegium, 6 f  Klastr. kereskedő, és fa- 
brikás város.

2. Baugé, Cbatillons les Bombes, Montlüel, 
Perouge, Pont d’ Ayn, Pont de vaux, Pont de vel
le , Montrevel, városkák. Colygny, Gordan, Mire- 
bel, Trefort, Varambon, helységek, Boulignieux, 
Villars, faluk.

5. Gex, (Gesium) kis város a’ Sz. Claude hegy’ 
altján, több tiszti lakásokkal, 1 pléb., 4 f  Klastr., 
1 Ispot., 1 kis Collegiom. Ezen környékben 200 ó- 
rások is találtatnak.

4. Versoy, falu, Collonges, helység, Le Fort 
de l’Ecluse - erősség. Asserois, Divonne, Preves- 
sin, és S. Jean de Gonville f  Priorságok. A’ Jura 
hegységben emlékezetes a’ Mizoux’ völgye, mellyen 
ama hires des Faucilles út kezdődik, melly a’ Sz. 
Claudj úthoz tartozik Geneve felé.

5. Trevoux, (Trivultium) tsekély hely, egy 
doiobPn a’ Saone mellett, de valaha derék város 
volt. Toissey, városka, Garuerans, Mogneneins, 
S. Difiiéül Moptmerte, Guereins, Amberieu, Cha- 
telard, helységek. Montrosar, Vilié, Montfavrey, 
S. Olive, Moptlieu, 3^Contl?ertoud, Lignen, Ague- 
reins, Flechere, Beauregard, fqduk. Lurcy, Batie, 
Amareins, faluk. Le port de Tossey, fylu. Villeneu- 
ve, Trivier, Chalamont, Lent, Mariién, városkák.

6. Nontua: kis város magos hegyek’ között egy 
halas tó’ szélén, mellybenl f  Cluny Priorság, 1 pléb., 
1 Collegium van, itt igen sok vargák laknak. Fer- 
ney, falu, mellyben sok Órás, és fazekas van, ’s a’ 
boldogtalan Voltaire lakott. Belley, Pontain, Seis- 
sel, S. Rambert, Ambournay, Lagnieu, városok.
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Rosillon, Mattafelon, Montreal, Cerdon, Chatil- 
lon, S. Germain d’Amberieu, S. Sortin, helységek.

Franche Comte, vagy is a’ hajdani Felső-Burgundi 
szabad Grófság, ó. Megyével.

13. Doubs Megye, 96 □ m., 241,000 Lakos.
Itt nevezetesebb:

1. Besanc'ön fő városa a’ Megyének, két Kas
télyvárral meg erősítve igen régi és tekintetes város, 
érseki székkel, 5,293 házzal, és 30,000 Lakossal a’ 
Doubsvize mellett, melly azt a’ felső , és alsó város
ra osztja; jól épült, és Kastély vára ízmos egy kő
sziklán. Az érseki Templomon kívül több ékes 
szentegyházakat, és hajdani Klastromokat szemlélni 
benne. Leg szebbek a’ Kormányszék háza, a’ város
háza, és Granivelle palota. Találni itt helyes ugró- 
kutakat, Sétáló helyeket, és emlékezetes régisége
ket. Van egy pattantyús oskola is , és Óratsináló 
oskola 200 nevendékre, 5 oldal, és tüzelő fegyver- 
fabrikán kívül, lágy irhás műhely, dohány és mus
tár malom. Készítetnek gyapjú, vászon ’s egyéb 
kurta portékák. A’ leg sikeresebb kereskedés bor
ral, gabonával, vással, spanyolviaszszal és sajtal űzet
tetek.

2. Portarlier - város a’ Doubs folytában nem 
meszsze a’ Jurától, egy erős várral, és 3900 Lakos
sal. Vidékében lelni vasbányákat, vashámorokat és 
fegyver - fábrikákat.

3. St. Hypolite, város a’ Doubs partján 3000 
Lélekkel.

4. Monlbelliard, vagy Mömpelgard város az 
Alaine mentében 4000 Lakossal.

5. Beaume.
14. Jura Megye 94 □ m ., 300,000 Lakos. Itt jeles:

1. Lons le-Saulnier város a’ Solvan víznél 6000 
Lakossal, só készítése, és vashámora nevezetes.

2. Dole, város egy bájoló vidéken, mellyen a’ 
Doubs általkanyarog, 1330 ház és 8200 Lélek van 
benne.

F r a n t z i a  O r s z á g .
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3. Arbois bora jóságáról híres város.
4. Palliguy, helyes város a’ Glantine mentében 

5300 Lakossal.
5- St. Glande város a’ Luzon partján a’ Jura 

hegységben 5600 Lakossal, a’ kik sok esztergályos 
munkát készítenek.

6. Salins, város, gazdag sósforrásokkal és szép 
márvány bányákkal.

7. Longwy.
15. Felső-Saone Megye, 91 □ m., 300,000 Lakos.

Ebben nevezetes :
1. Vesoul város egy tzúkor süveg forma hegy 

alatt, szőlőkkel körül véve, a’ Durgeon vize mellett 
5400 Lakossal.

2. Gray város a’ Saone folytában, 5000 Lakossal.
3. Lureuil vár meleg ferdőkkel.
4. Pierre les Melisey porfir munkájáról nevezetes.
Alsatia , hajdani Német tartományi Grófság 2

megyével, ’s jobbára Német Lakosokkal.
16. Főlse Rhénusi Megye. Minek utánna a’ Basi- 
leai Püspökségről, és Biel városáról Helvétzia ked
véért le mondott, és Montbeillard, ’s Audincourt 
Kerületi Doubsal egybe kaptsoltattak, foglal magá
ban 83 □ m. , és 277,000 Lakosokat, a’ hol is neve

zetesebb helyek :
1. Colmar (Argentuaria), fő városa a’ hajdani 

felső Alsatziának egy szép , hegyekkel kerített róna 
vidéken, a’ Fecht, és Lauch folyók partján { órá
nyira az itt hajózható 111-vizétől, 1300 házaiban 
mint egy 14,000 Lélek tartózkodik. Lakosi igen 
szorgalmatosok és jókereskedést űznek leginkább 
dohánnyal és borral; van benne Cziczszer fábrika, 
pattantyús oskola, egy tudományos társaság. Lak 
helye a’ kerületi Tisztségeknek, Kormányosnak (Pre- 
feclus) és Királyi törvény - széknek. Anya-városa 
ama híres német költőnek, Pfeftélnek.

2. Mülhausen helyes város egy szép rónán az 
111 folytában több fábrikákkal, és 7000 Lakosokkal.
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3. Béfort, erős város a’ Savoureuse partján, egy 
izmos hegyvárral, ’s 600 házban, 4,500 Lakossal.

4. Új-Brisac, jó erős város Mortier várával a’ 
Rhenus partján, mellyen egy híd vezet által, azt 
XIV Lajos építette, ég Vauban erősítette, 300 há
zaiban , 1682 Lakost számlál.

5. Hüningen, ez előtt erős város, de 1815-ben 
bástyái elpusztitattak, a’ Rhénus partján nem mesz- 
sze Basíleától 800 Lakossal. Ez a’ vidék Sundgau- 
nak neveztetik.

6. Markirch (S. Marie aux Mines) város, 4000 
Lakossal. Hegyek közt, egy patak által két részre 
osztatva. Vannak itt kézmívek, kattun, posztó, és 
tzérna készítéssel. Egyik fele németül, a’ másik 
frantzúl beszél, közelében egy ólom és ezüst bánya 
vagyon.

7. Giromagny, a’ hol · kimíveletü bányász - os
kola van.

8. Thenn.
9. Türkheim.
10. Sultz.

17. Alsó Rhénusi Megye, mellyböl az 1815-ki bé
kesség kötésben Landau, a’ Lauter bal partján fekvő 
kerülettel együtt ki vétetett, foglal magában több 

jeles városokat. Ezek:
1. Straszburg (Strateburgum, Argentoratum, 

Argentina) Alsátia fő-városa. Az egyben folyt 111, 
és Breusch vize partján, egy fertály órára a’ Rhe
nus vizétől, 2200 öl hoszszu, és 1200 öl széles, igen 
sok várokkal erősítve , egy szép róna vidéken 120 
órányira Páristól, Püspöki szék. A’ Rhénuson által 
egy fa híd vezet. A’ hajó-vitet kedvéért a’ Rhénus- 
ból a’ város felé egy tsatorna (canalis) vonattatott 
a’ Breusch folyóba. A’ városban 200 nagyobb, és 
kissebb utszák vágynak, és 4000 házokban mint egy 
50,000 Lakosok. Van abban 6 plébánia Templom, 
mellyek közt fel tűnő ritkaságú a’ püspöki szentegy
ház, az épület Gothi, és álmélkodásra méltó, leg
inkább tornya, melly tisztes oszlop (pyramis) for-
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mára, ’s 574 lábra emelkedik; neve az épületnek 
Münster. 7 Kapiíi nyílnak, sok szép piatzai között 
leg ékesebb a’ pompapiatz , mellyen ama szembe 
tűnő épület leg felségesebb, a’ hol a’ fő őr tartóz
kodik. A’ fő utszá közepén vannak a’ leg fényesebb 
paloták, és házak fedett tornátzokkal, mellyek kö
zött az említett torony áll, egy 204 mázsás baran- 
gal. A’ Protestánsok Tamás Temploma, a’ Szászi Mo
ritz Marschal sir-emlékével, a’ Püspöki palota, Se
minarium, Collegium, a’ Protestánsok Universitása, 
a’ Tanátsház, a’ fegyverházak, és szép Kaszárnyák. 
A’ tudományi ágokra nézve találni itt; több mester·! 
ségi gyűjteményeket, orvosi, és seborvosi mívtáro- 
kat, egy füvészkertet, 2 könyvházat, egy hadi- 
tüzelő - oskolát, egy tndományi, és mesterségi tár
saságot. Jóltévö intézetei között jeles két nagy Is
potály, és árva ház, szegények házával együtt. Jó 
sok fábrikái közt nevezetesek, a’ dohány, olaj, ke
ményítő, posztó, gyapjú, fonál, szőnyeg, papiros, 
tapló, szalmakalap, mesterséges virág, és viasz mű
helyek, valamint a’ len fejérítés, betiiöntés, fonás, 
irhakészités, festés és serfőzés is. Vannak itt sok 
mesterek is, a’ többi közt az értz és drága kövi 
munkára nézve. A’ kereskedés a’ mesterségi , és 
természeti mívekre tekintve, mellyeknek ezen város 
telephelye, valamint a’ továbbvitel szorgalma is, igen 
jeles. Esztendőnként két országos vásárok tartatnak. 
Vagyon itt egy Meszszeirójelintézet is (Telegraphe) 
Basilea és Páris felé, a’ Münster tornyon. A’ város
ban van lakhelye a’ fökormány, és ítélő székeknek, 
egy pattantyús oskolának, Missionári társaságnak, 
sok régiségeknek és Rajzolmányoknak,

2. Hagenau ótska erősségű város a’ Motter part. 
ján, 700 házzal, 5000 Lakossal, dohány és Fayence- 
edény - fábrikával.

5. Schlettstadt, erős város az 111 vízé, mentében 
7400 Lakossal, hires bor kereskedése. Rrtz gözfá- 
brikája vagyon.

4. Fort-Louis, erősség egy szigeten a’ Rhénus
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között: az 1200 Lakosi városotskából, a’ tulajdon 
erősségből, és Alsace várából áll.

5. Veissenburg város, a’ Lauter partján és egy 
domb alján, igen szép vidéken 4100 Lélekkel, ne
vezetes a’ hadi történetben az itt tétetett sántzli- 
neákról.

6. Saverne, vagy Alsatz’ Czabern, jól épült vá
ros a’ Sorr mentében, van benne egy hajdani erős 
vár, most Kaszárnya: 450 ház, és 4000 Lakos. In
nét egy tsigaiít a’ Vogezi hegységre vezet, mellyröí 
Alsátzia mint egy kert, a’ Münster torony pedig, 
mintegy rónán álló oszlop tűnik,a’ szem’ eleibe.

7. Bischveiler, jól épült város a’ Motter’ men
tében 600 házzal, és 5400 Lákossal. Posztó, dohány, 
és bőr-fábrikákkal. Buschveiler-város, 3500 Lakos.

Lotbaringia, régenten Hertzegség, 4 Megyékkel.

18. Meurthe Megye 115^ □ mértföld, 366,000 La
kosok. Ezen Megyében nevezetesek: 1

1. Nancy fő városa Lotbaringiának: 48°, 51', 
55" és 23° 50' 16" k. h. 6000 házban 29,000 La
kost táplál, az ó, és újvárosra, ’s két külső váro
sokra osztatik. A zó  város régi, rend nélkül, és 
setét: az líj-városban nagy, és szép épületek, ’s de
rék piatzok vannak, meilyek között jelesebbek a’ 
Királypiatz, Körpiatz (Carriere) mellyre egy gyö- 
zedelem ivzat vezet; a’ béke piatz. Püspöki szék. 
Van benne Akadémia; selyem , posztó, fayence fa- 
brika; képgyűjtemény. Lakhelye a’ Kormány szék
nek, és kereskedési-törvény széknek. De bon Se- 
cours nevű kül-városába temettetett Stanislaus Ki
rály feleségével együtt, a’ segítő B. Aszszony Tem
plomába, mellyet maga építtett 1735. A’ város Tem
plomában fekszik a’ Burgundiái Merész Károly a’ ki 
itt 1477 a’ hartzban elesett. Igen szép sétáló helyei 
vágynak, meilyek közül érdemes neveztetni a’ Pepi
mére. Közelében van egy márványbánya is. Volt 
Primatziális Temploma, 5 plébániája, 2 Ispotálja ,

F r a n t z i a  Ország.
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10 Klastroma, orvosi Collegiuma, és tudományos 
társasága is emlékezetre méltók.

2. Lüneville, város egy szép várral; a’ Vezouse, 
és Meurthe vizei partján ; van benne Fayence, posz 
tó , harisnya , és börfábrika. 1500 épületiben 10,400 
ember lakik; nevezetes az 1801-ki békesség-kötésről.

5. Chateau salins, sikeres sós forrásos város, 
valamint Dieuze - is a’ Seille partján.

4. Tóul ( T u l l u m )  város egy szőlő-termős vidé
ken a1 Mosel’ folytában 7000 Lakossal.

5. Pfalzburg erős város a’ Vogezi hegységben 
2000 Lélekkel.

6. Saarburg, város 1400 Lakossal á’ Saar meL 
lett, vas, és atzél fábrikákkal.

7. Vic, kősó bánya igen széles, és mély só kri
stály darabbal.

8. Ferriéres falu, egy két Frantz mértföldnyi 
hoszszu kövessel, melly kő bánya gyanánt használ- 
tathatik.
19. Vasgaues Megye. 106 □ m. és 334,000 Lakos.

Ebben nevezetesebbek:
1. Epinat, jól épült fő városa a’ megyének, (haj

dan Spinalium) 1100 házzal, és 7900 Lakossal. A’ 
Mósel vizénél fekszik, régenten a’ Metzi szentegy- 
ház’ tulajdona volt: a’ város kitsin, ’s valaha meg 
volt erősítve. A’ Mosel’ vize által két részre osztó
dik. Van benne 2 Ispotály, f  egy Világi Apátság, 
4 t Klastrom. A’ Moselen, a’ mellynek partján sok 
papiros malmok feküsznek, egy hid vezet által. A’ 
Moselhegyek innét egész Bonnig húzódnak.

2. Plombieres, város a’ hegységben esméretes 
meleg fördőiről, a’ mellyek könnyű, szappanos, 
enyhítő, és tágító míveletek végett igen kedveltetnek, 
és régi időktől fogva gyakoroltatnék. 1200 Lakos.

3. Rambervillers, város a’ Mortagne vizénél; 
derék vashámorai, és 4900 Lakosi vágynak.

4. Mirecourt, város a’ Moudon partján 5000 
Lélekkel, a’ kik sok tsipkéket, és musika eszkö
zöket, leginkább forgató orgonákat, készítnek.

L ot h  a r i n g i a .
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5. St. D ié , város egy hegyes, és erdős vidéken : 
a’ Meurthe vize partján. 5500 Lakos van benne.

6. Domremy la pucelle, a’ hol az Orleans Leány 
született 1411-ben, mellyben 1820-tól fogva, egy 
Leányoskola van.
20. Mosel Megye. 120 □ m. 340,000 Lak. Ez ma

gában foglalja a’ következendő nevezetesebb 
helyeket:

1. Metz (Divodurum, Mettis) fő városa a’ Megyé
itek , jól meg van erősítve bástyákkal, a’ hol a’ Seil- 
le a’ Moselbe folyik, van egy várkastélja. 5800 há 
zaiban 42,000 Lakost számlálni; Az új város szebb 
az óvárosnál. Kereskedése, és fábrikáji, főképpen 
a’ pamut fábrikák , jelesek. Püspöki szék. Van ben
ne egy Lyceum, és egy földmérő oskola, pattantyús 
Intézettel. Találni itt omladékit egy régi római víz
vezetéknek, melly az ördög’ hídjának neveztetik.

2, Longoy; erős város 460 házzal, és 2000 La
kossal.

á.' Thionville, jól még erősített város a’ Mosel’ 
partján 5000 Lélekkel.

4. Kitsch, város, egy hegy’ alján, egy erős hegy
várral. Van benne 230 ház, és 2300 Lakos. Lon
goy , Thionville, Bitsch erősségek voltak, jnellyeket 
a’ frigyes hadiseregek megszálva tartottak az utolsó 
gyözedelem után Buonaparte Napoleon pártütése el
len. A’ Saarlouis erősség pedig, a’ hozzá tartozan
dó kerülettel együt el metsződött ezen megyéből.

21. Maas Megye. 114 □ m. 285,000 Lakos. Itt 
nevezetesebbek:

1, Bar le Düc (Barrum, Borra ducis) fő városa 
a’ megyének, 1100 házzal, és 11,000 Lakossal. A’ 
felső, és alsó - városból á ll; mellyek között egy vár 
vagyon, az utolsó falakkal, és tornyokkal kerítve ma- 
gábafoglalja a’ Sz. Max Templomát. A’ felső város
ban, melly egy kör-nésző hely’ formában fekszik a’ 
hegyen, látni a’ Sz. Péter Collegiata szentegyházát, 
2 t Klastrommal, és a’ volt Jésuiták’ Collegiumával.

F r a n t z i a  O r s z á g .
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Az alsó városban, mellyen az Ornain viäse által fo
lyik , és a’ mellyen 3 hid vagyon építve, szemlélni egy 
t  Priorátust, melly az egész-városnak plébánia Tem
plomul szolgál. Egy Ispotály táplálja a’ szegényeket. 
A’ Sz. Antal’ Comendáját; az alsó, és külső városok
ban fekvő 6 Klastromot az idők’ mostohasága ki pusz
tította hajdani Lakosaiból. Népe sikeres borkeres
kedést űz. Vannak abban atzél, gyolts, gyapjú, 
pamut, répatzvíkor, és más egyéb fabrikák.

2. Verdun. (Verodunum v. Veredunum> püspö
ki szék, a’ melly alatt 350 plébániák voltak, erős vá
ros, mellyet a’ Maas’ vize által mos, jól meg van 
építve; lakosi száma 10,000-re tétetik. Három részre 
osztódik, a’ felső, alsó, és új városra, ’s azon kí
vül még egy szép várkastély vagyon oltalmára. A’ 
püspöki Templomon kivűl - vagyon itt még egy Col- 
legiata , 9 plébánia, 6 f  Apátság, sok f Blastrom., 
egy Collegium, ’s egy fő Ispotály. Ez hajdan Isászári 
város volt; 1552-ben magát a’ Frantz oltalom alá 
vette, és 1640 egészen Frantzia - Országnak enge
dődön.

5. Montmedy, erős kis város, 1900 Lakossal.
4. Commercy, helyes város a’ Maas folyó mellett, 

700 épületiben 3400 Lakosokat számlálhatni.
5. Varennes, 6 Stenay, a’ hol derék boroshor

dó fabrika van. 7 Bonnet, falu, mellynek Lakosi az 
elme’ betegség gyógyításáról már a’ 14 - ik századtól 
fogva nagy hírben vannak; az Intézet a’ Benedeki 
Barátok által fundáltatott.

T ö r t é n e t i  é s zr e  v é t e l  L o t h a r i n g i á r ó l .
Hajdani Lotharingia Hertzegsége (Lorraine) v. 

Lolliier) 11 Lothartól veszi nevét, valaha négy ke
rületet foglalt magában ezén tartomány, U . m. Ger
maniam primam et secundam, Belgicam primam, 
és a’ második Belgicának egy részét: ’s azért mint 
egy része Austrasiának tekintetett. Későbben fel
osztatott a’ felső, és alsóLotharingiára. Iffjabbik Lo- 
thár Királyi Hertzeg’ halála után el osztatott az , és 
a’ felső Lotharingia Lajosnak, a’ Német Királynak

L o t h  a r iu gia.
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jutott, kintit örökösi a’ többi Lotharingiát is elnyer
ték, és igy Latharingia egészen a’ Német Fejedel
mek’ birtokába jutott törvényesen. Azomban Ar- 
nolph Királyi Hertzeg idejétől fogva szüntelen vete
kedtek a’ miatt a’ Frantzok a’ Német Birtokosokkal. 
Minekutánna Mérész-Károly férjfiu örökös nélkül 
holt még, 1430-ban ’s Leánya Isabella Renathoz, az 
Anjoui hertzeghez, ’s Napoli és Siciliaitzímes Király
hoz ment férjhez; Lotharingia Barr hertzegség- 
gel öszve kaptsoltatott. 11 Henrik Király alatt 1552- 
ben annak sikeres része bé iktattatott a’ Frantz koro
na tökélletes birtokába örökös időkre a’ Vestfaliai 
frigykötés alkalmatosságával, miglen az 1733-ban a’ 
sok viszontagságok után egészen a’ Frantz biroda
lomba került. 1735-ben általaladatott Barr, és Lo
tharingia hertzegségen , a’ Falkenstein Grófságot ki 
vévén, Stanislavnak, Cseh Királynak, és XV. Lajos 
Frantz - Király’ Ipának ; de úgy, hogy annak halála 
után a’ hertzegségek a’ Frantz Korona birtokába 
viszszatérnének. Ferentz hertzeg pedig, ki pótola- 
túLel nyérte Toscanát, mellyel VI. Károly Császár 
néki engedett: mint vejének. 1766-ban meg holt 
Stanislav, és a’ Barr, ’s Lotharingia Hertzegségek 
viszsza tértek a’ frantz Korona alá, mellyek azon 
időtől fogva égész az utolsó gyászos pártütes’ Zene
bonájáig tulajdon kormányozójok (Generalgouver
neur) által igazgató dtak.

A’ Frantzia Belgiom 3 Megyével (Departem.).
22· Ardennen Megye ; a’ hol nevezetesebb :
1. Mezieres (Maceriae) meg erösíttetett városka, 

várkastéllyal egy szigeten, méllyét a’ Meuse vize for
mál, ’s a’mellyen két hid van építve egy várral. Tsip- 
ke, és bőr fabrikával.

2. Charleville (Carolopolis) jól épült város a’ 
Meuse partján, mellyben puska, tsipke, posztó , 
gyolts ,és bőr fabrikák vannak. Közelében vas, lap-kö- 
és márvány bányákat lelni.

3. R e th e l (R e g ite s te )  v áros az A isn e  v iz  p a r t já n ;

Fr a nt z ia Ország.



több tiszti székekkel, 5 f  Klastr. Itt már Caesar erős
séget állított.

4. Itocroy; erős város egy rónán Hennegau 
szélén.

5. Sedan erős város a’ Meuse víznél Luxembourg 
határán 12,130 Lakossal, több tiszti Lakhelyekkel, 
két részre osztatik; ’s a’ külső városban van a’ ka
stélyvár: 1 Seminar., 1 Collegium, 2 Klastr., és 
szers fábrikával. Givet, és Charlemont határ erős
ségek a’ Meuse vize mellett. Attigny, Donchery, 
városok. Mouzon , város. Chateau Regnaud, hely
ség. Mont Dieu f szép Carthusia egy vágás közepén.
23. Ejszaki (Du Nord) megye (Frantz Flandriába).

Itt jeles:
1. Lille V. Ryssel (Insula) nagy, ’s jó erős-vá

ros a’ D eule, és Lys folyó vizek partján 64,500 La
kossal, van jó Várkastélya, posztó, szers, tsipke, 
selyem, bőr és több szerű fabrikája egy mesterségi 
Museummal.

2. Douay; erős határ vár a’ Seide vizénél 18,900 
Lélekkel. Van nevezetes ágyú öntője, pattantyús os
kolája , gyolts, és tsipke fabrikája, ízűkor, és só 
finomítója, és derék serfözője.

3. Dünkirchen v. Dunkerque, város egy igen 
jó révpartal: népessége 25,100 Lélek. Ki kötőhelye 
dohány’ , tzűkor, gyapjú fabrikáji; és tengeri keres
kedése igen jelesek.

4. Valentziennes, a’ Seide partján határ erősség 
emlékezetre méltók Batist, Teveszőr, Berkan, és 
tsipke fabrikáji.

5. Cambray, v. Cammeryk a’ Seide vize, és Sz. 
Quentin tsatorna folytában határ érösség, 15,900 La
kossal, Püspöki szék, Jeles a’ gyolts, batist, és bőr 
készítésről. Avesnes, Quesnoy, Landrecis, Ber- 
gues , Condé (Nord - libre) határ őriző erősségek. 
Roubair, ésTourcoin, fabrika helyek. Lambersatt; 
kő szén - bánya.
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24. Calais (Kaié) Megye. Itt nevezetesebb:
1. Arras (Atrebatae) a’ vidék fö városa 20,000 

Lakossal: a’ Scarpe folytában, La Cité, és la ville 
nevű részekből áll, a’ hajdani Artois grófság fö helye 
volt. A’ város rendesen megvan erősítve, és derék 
várkastélya van. Püspöki, és külömbbféle tisztségi 
székrnegyéjében 400 fára számláltatik. A’ Püspöki, 
és S. Vast f  Apát. Templomok legjelesebbek benne. 
Vannak itt 11 pléb., 1 Seminarium, 2 f  Apátság, 
11 f  Klastrom,, 1 Szép tudományi Akadémia. A’ 
nagy piatz felséges épületekkel vagyon körülvéve; 
mellyek között a’ vezér palotája legszebb. Itt de
rék szőnyegek; Batist, és tsipkék készíttetnek. Vi
tri , és Houdam helységek. Buqvoy falu.

2. Beaupeaume (Bapalma) erős-város egy szá
raz vizetlen tájékon egy régi várral, mellyröl a’ vá
ros kezdődött. Courcelles, és Mezen v. Metz Cou
ture, helységek. 2 Bethune, egy gyenge erősségű 
város a’ Bietre v. Lave vize mellett. Vára megle
hetős: 4 szegő piattza derék, 1 Collegiat., 2 pléh., 
1 Collegium, 1 f  Priors , 7 f  Klastr. és 1 Ispotál
lyal. Körében van az Annezin vár. Bichebourg L’ 
Avoué, és Richebourg S. Vast. faluk. Lillers, város.

5. Aire (Aeria v. Aria) jói meg erősített város 
a’ Lys folytában: melly azt két részre osztja, ’s a’ 
mellyböl egy hajózható Canális a’ várost Sz. Oraer- 
rel, Diinkerqvel. é. a. t. öszveköti. Van itt egy 
Collegiata, 1 Collegium, 7 f  Klast, ’s két Ispotály. 
8b Francois, Sántzvár, S. Venant kis város, Foqvem- 
berg falu.

4. S. Omer (Audomaropolis) tekintetes város az 
Aar vicénél, 18,500 Lakossal, melly egy a’ legjobb 
Belgiumi erősségek közül; részént posványbán fek
szik. Püspöki szék 110 fárával. Van benne 1 Püspö
ki Templom. 6 pléb., 1 fSz Bertbin Apátsága, melly- 
nek e’ város az eredetét köszöni; 2 Collegium, 1 Is
potály , és több f Klast. Só finomító, és dohány fá- 
brika. Renty, helység, Arques, falu.

5. Ardres (Ardea) kis, de jól meg erősített vá-
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ros egy posvány közepén, Liqves fPrémonstr. Apát
ság, Courtebonne, Marchióság.

6. Montreali (Monasteriolum) jól meg erősített 
város egy dombon 3 nőidre a’ tengertől 8 pléb., 
1 Collegiat, 2 f  Benedeki Apáts, több t Klastro- 
mokkal.

7. Iíesdin, erős város a’ Canche folyó mellett, 
rendes G szeglet, posvánnyal körülvéve. O hesdin, 
melly innét 1 frantz mfdre fekszik a’ Canche két 
partján 2 plébánia Templommal. Pernes, Lens, vá
rosok; Hennin, Lictard, Aubigny, Lisbourg, S. 
Paul, helységek, Croi, Grincourt lez pás, Creguy, 
Brauguesnes h. Heuchin, Risqvebourg, Azincourt 
faluk.

8. Boulogne (Bononia) meg erősített város a’ 
tengeren a’ Lianne torkolatjánál 18,000 Lakossal, 
mellynek rév ^partja egy Sántzyárral oltalmaztatik; 
Püspöki szék. A’ város a’ felsőre, és alsóra osztatik. 
Az alsó, melly dombon fekszik, és a’ révpartig ter
jed, szebb, és jobban épült a’ felsőnél, ’s jobbára 
kalmárok laknak benne. A’ felső kitsiny, de nagy 
töltésekkel van körülvéve, ebben van a’ Püspöki 
Templom, törvény - palota, 1 Semin., 1 Collegium, 
1 f Klastr. és több f szerzetes házak; vannak itt 
tzukor, fajence edény ’s egyébb fabrikált. Közel 
ide a’ Calaisi úton találtatik egy értzforrás, La fon
tamé de fér (vaskút) nevezettel, mivel vas szaga van. 
Etaples, Ambleteuse városok , Marqvise helység, 
Bournonville sur Lianne falu, Monthulin falu, Tin- 
gry fejedelemség.

9. Calais, egy jó erős város, és révpart a’ Pás 
de Calais nevű tenger szorúlaton, melly itt tsak 7 
órányi szélességű. Itt van az által menetel Doverbe, 
Angol országba. A’ város, melly 8600 Lakost fog
lal, és sok tiszti Lakhelyekkel díszes, egy lioszszű- 
ltás 4 szegletet formál, mellynek nagyobb része a’ 
tenger felé, a’ másik pedig a’ szárazra hajlik. Ren
des Sánlz -erősségein kívül t an nyúgoti részén egy 
várkastélya, és a’ révpariba való menetel is egy

Európa Tekintete. II. Kolet. 5
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erősséggel őriztetik. A’ városban igen szép Plébánia 
Templom van, valamint a’ Sz. Péteri külső város
ban, azon kívül van 4 f Klástr., 2 társaság az ifjú
ság oktatására, 1 Collegium, 2 Ispot. Az utszák 
egyenesek, és jól alapoltak, és sok szép új épülete
ket szemlélni benne. A’ várkastélyban jeles a’ fegy- 
verbáz. Itt a’ Kereskedés igen jeles Doverrel, leg 
inkább: bor, pálinka, só, len, ló, és irósvaj hor
datik által. Nieuvelet, erősség 1 fért. órányira.

Picardia Tartomány I. Megyével.
25. Somme Megye (Dep.) Itt nevezetesebb helyek:

1. Amiens (Ambianum) város a’ Somme vize 
mellett 5986 házakkal, és 41,110 Lakossal, sok Tisz
tek és Törvények széke. Püspöki szék, jól épült, 
utszái egyenesek és derékak, felséges és roppant 
•Püspöki Templomának kevés párját lelni, mellyben 
keresztelő Sz. János ereklyéi tisztelteinek; van ben
ne 2 Collegiata, 14 pléb., 1 Seminar., 1 f Jesuita 
Collég., 2 Ispot., több f Apátságok és Klastr., 1 
szép tudományi; és mesterség! Academia, 1 tudomá
nyos társaság. Igen jelesek selyem-gyapjú-posztó- 
tsipke - szőnyeg - zöld szappan kézmívei, és hajós 
kereskedése. Emlékezetes az 1802-ki Békességről a’ 
Frantzok és Angolok között. Ide közel van a’ du 
Gard nevű Apátság, mellyben Trappista Barátok van
nak, kik az új időkben 9 Klastromokat foglaltak 
viszsza Frantzia Országban. A’ Püspöki megyéhez 
tartoznak 12 Collegiata, 26 f  Apátság, 55 f Priorság 
776 fára, 107 filia, 48 f Comenda, 6 Collegium, 8 
Ispotály. A’ város jó erős Kastéllyal oltalmaztatik.

2· Abbeville, (Abbatis villa) város 18,700Lakos
sal, egy kellerndes, és termékeny völgyben, a’ hol 
a’ Somme vize több ágakra szakad, és a’ várost két 
részre osztja. Itt folynak még a’ Scardon, Sottins, 
és Corneille, ’s a’ tenger dagadása itt nyáron 6 láb- 
nyira is emelkedik. Nagy, és fekvése igen alkalmas 
erős-várnak, ’s ugyan derék erősség is, sok tiszti 
székek vannak benne, 1 Collegiata, 13 pléh., 1 Col-
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legium, 15 f Klastr., 1 f  Joanniták Commendája. 
A’ város a’ kereskedésre igen alkalmatos, a’ melly 
is jól üzettetik gabonával, olajjal, kenderrel, len
nel, kötéllel, szappannal és egyéb kézi mivekkel. 
Posztója nem sokat enged az Angolnak; külömbb 
féle gyapjú-szőnyeg bársony, ’s egyéb finom sze
rek fábrikáji nevezetesek, úgy fegyver-műhelye is. 
Itt születtek ama hires földrajzolók (geographi) 
Sanson Miklós és Wilhelm, Vali Péter és Rriet Fii- 
löp. S. Riqvier város, Crecy, helység, Peqvigny, 
kis város.

3. S. Valery, (S. Valeriens) város a’Somme tor
kolatjánál, nevét azon Klastromtól veszi, mellyct itt 
a’ Sz. Valérius 613-ban épített. Rév partja van, 
melly áz itteni hajós kereskedést jól elő mozdítja.

4. Doulens (Dulingium) város az Anthie víznél 
egy erős várkastéllyal, 3 pléb., 1 f Apáts, 2 Ispo
tállyal.

5. Peronne, kis, de igen erős város a’ Somme 
vizénél motsárok között. Több tisztségek lakhelye,
1 Collegiat, 5 pléb., 1 Collég., 4 f Klastr. Igen 
régi város, mellyben a’ Merovaei Királyoknak egy 
palotája volt. Nem meszsze innét van a’ f  Sz. Quen
tin Benedeki Apátság. Montdidíer, Roye 3 pléb.’,
2 Ispot. Nesle, Albert, Bray, városok, Rosieres, 
Lihons, Rollot, Moreil, Creveceur les Lihus, hely
ségek.

6. Ham (Hamus). Kis város erős várral a’ Som
me víznél, posványos vidéken. Több tisztilakások
kal, 3 pléb., 1 f  Apáts. A’ várban van egy torony, 
mellynek fala 56 láb vastag, kereszt vastagsága pedig 
és magassága 100 Lépés, Le Castelet, város, Ver- 
mand, S. Simon faluk.

7. S. Quentin (Augusta Veromandorum) melly 
nevét az itt eltemettetett S. Quintintől veszi. Igen 
erős város egy halmon a’ Somme mentében, több 
tiszti lakásokkal. A’ Sz. Qvintin Collegiata Szentegy
háza egy a’ legszebbek között Frantzia Országban, 
11 pléh., 5 f  líarát és 2 Apátza Rlastrommal, 1 Col-
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legiummal. Itt igen jó és sok Batist gyolts készítte
tik, mellyel a’ kereskedés sokat béhoz. Itt kezdő
dik a’ Picardiai Canális, melly Chaulnyig megy és az 
Oiséban végződik.

Normandia 5 Megyékkel (Dep).
Ezen tartomány vette nevét a1 Normannoktól, 

kikitt megtelepedtek. Igen jő gabona földje, nagy 
gyümöltsöse, szép marha nevelése, és legjobb fran
tzia lovai vannak. Lakosai a’ bor helyett igen jeles 
alma-mustot készítenek, a’ melly Cydernek nevez
tetik; 114 D m ., 643,000 Lakos.

26. Alsó-Seinei (olv. Széni) Megye. Dep.
Ebben nevezetesebb helyek:

1. Rouen (R o to m a g u s )  nagy város, egy igen 
szép, halmokkal kerített rónán a’ Seine vize mellett, 
mellyen egy hajós-hid vezet által a’ Sz. Sévere kül
ső városba, 10,000 házakkal és 87,000 Lakosokkal. 
Érseki szék, sok Templomokkal, és f  Apáls. ’s klas- 
trom számos tudományi intézetek találtatnak benne. 
Van benne kereskedő-törvény szék, gyapjú, pamut 
és tzúkor fábrikák, fésű, kártya, limsó ’s több a’ 
féle készítmény műhelyek, kereskedése sikeres. Rév
partja derék, mellyben a’ kereskedő hajók a’ ten
ger vándorlása idején betérnek, és rakodnak ki. Itt 
ragadták és égették meg az Angolok ama hires Or
leans! Leányt.

2. Elbeuf város a’ Seine vizénél, 6000 Lakossal, 
és nevezetes posztó-fábrikákkal.

3. Havre de Grace, szépen épült erős város, a’ 
tengeren kereskedik, jeles révpartja van, várkas
télya, fegyver háza, hajó építő intézete igen sikeres 
leg derekabbak dohány és tzúkor fabrikáji, 1500 
ház, és 161,000 Lakos van benne.

4. Dieppe meg erősített tengeri város a’ Be- 
thune víznél, jó révpartal, 5000 házzal és 20000La- 
kossal, a’ kik sok halat, leg inkább Keringet fog
nak , dohány és tsipke fábrikáik, továbbá; tsonlból,

F r a n t z i a  Or s z á g .



és haltsontból készült munkáik nevezetesek. Van
nak itt jó tengeri ferdők is.

5. Yvetot kézműves, és kereskodö város 10,000 
Lakosokkal.

27. Eure (Ür) Megye, mellyben találtatnak:
1. Evreux főváros az lton vizénél, 1100 ház és 

9400 Lali., gyapjú-fabrikája és kereskedése sikeres. 
Közel ide van a’ Navarre mulató vár.

2. Louvier, város az Eureviznél jó fabrikákkal, 
1000 ház, 8600 Lak.

3. Rugles, város 1650 Lak. és sikeres tő - fábri- 
kákkal.

4. Verneuil, borjú bör-készítö műhelyekkel.
28. Calvados Megye (Dep.), mellyben jelesebb

helyek :
1. Caen, főváros, igen szépen épült egy völgyben, 

a1 hol az Ódon az Ornebe folyik, egy Universitással. 
Sok fábrikáji vannak: jelesek a’ posztó, tsipke- és 
eyölts szövetek, kereskedése is izmos. Lakosi száma 
36,664.

2. Bayeux, város az Aure víz mellett, Püspöki 
szék 1640 ház, 10,000 Lakossal, Gyolts és Szers fa
brikákkal.

3. Honfleur, város a’Seine torkolatján, egy rév- 
partal, 1000 házzal, és 8600 Lakossal.

4. Lisieux, fabrikákkal bövölködő város , melly
ben 1700 ház, és 10,000 Lelek van.

5. Falaise, fábrika és kereskedő város, az Ante 
folyónál, 14,000 Lakossal. Guibrag nevii külső vá
rosában esztendőnként igen nagy országos vásár- 
tartatik. A’ terger partján van a’ Calvados nevezetű 
homok alap, mellytől ezen megye (Departement) 
nevét veszi.
29. Canal (la Manche) megye, 114 □ m., 581,000 

Lak. Itt van:
1. Sz. ,Lo fő város a’ Vére folyó partján, 7000 

Lak. Irhalágyosokkal, ’s közelében tzinóbrium mi- 
nákkal.
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2. Cherbourg erős tengeri város, a’ Dive folyó 
torkánál, 15,900 Lakossal, hadi révpart. A’ part 
töltése lioszsza 4900 frantz mérték, ’s mélysége 310, 
felyül szélessége 60 láb, magassága 70—77 1. Van azon 
100 öl-hoszszu sántz-bástya , 58 terhes ágyúkkal. 
Van ott gyapjú-üveg-portzellán fabrika. Hajóépítő 
kereskedése sikeres.

3. Coutances - fabrika, és kereskedő város a’ 
Soule víznél, Püspöki szék, gyolts, parket és kés 
műhelyekkel, 1150 ház, és 8600 Lakos van benne.

4. Granville, váró egy félszigeten, melly tsak 
egy keskeny föld szűke által kaptsolódik a’ száraz
zal,.5400 Lakossal, kik leg inkább az osztriga ha
lászatból élnek.

30. Orne Megye, 115 □ m ., 426,000 Lak.
Ebben vagyon:

1. Áléngon, fő város egy tágos rónán a’ Sarthe 
vizénél, melly itt a’ Briante folyót elnyeli, jól épültt, 
és hires tsipke fabrikáji vannak, 1500 ház, és 12,400 
Lakos van benne. Szomszédságában vasat, tzino- 
briumot, és kristály mínákat találni.

2. Argentan város az Orne mellett tsipke fábri- 
kákkal és 5600 Lak.

5. L’ Aigle, város, értz-fabrikákkal, és 800 
házban 6000 Lakosokkal.

B reta g n e . 5  M e g y é k k e l.

31. lile és Villaine Megyében 129 □ m., 508,000Lak.
Nevezetesebb:

1. Bennes (Condate Redonum) fő város, a’ Vi- 
laine folyó kérésziül foly rajta, melly az lile vizét 
innét magával viszi. Püspöki szék 29,800 Lakosok
kal, a’ kik kereskedést űznek. Felső része a’ város
nak derekabb; az alsó rész a’ Vilaine mellett alája 
van vetve az árodásoknak. Találni itt egy Univer- 
sitást, egy képtárt, gyapjú, bor, és viasz - fejéritő 
fabriítákat.

F r a n t z i a  Or szág .
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2. Sz. Malo (Alosiim), jól épült tengeri és ke
reskedő város a’ la Manche Canal mellett, az Aaron 
szigetben, melly a’ szárazzal egy töltés által közöl- 
tetik. Van jó révpartja, fegyveresháza, hajó építő 
intézete, Ispotállyá a’ hajósok számára, kereskedése 
és halászatja, 11,600 Lakossal.

5. Fugéres, üveg hánya.
4. Vilré város a’ Vilaine mellett 8800 Lak.
5. Montfort mezőváros és a’ nagy homok alap 

Cancale, jó Osztriga halászattal.«
52. Éjszak parti Megye, 138 □ m ., 520,000 Lakos.

Itt van :
1. Sz. Brieux tengeri város, egy töltés szélén, 

révpartal, 9965 Lakossal, a’ kik halászok, és ke
reskedők.

2. Dinan erős város egy hegyen a’ Rance víz
nél, vannak fabrikáji, értz-forrási, 4200 Lakossal.

3. Lamballe, gyolts és Pergament fábrikával.
4. Loudeac, ouf és Lio folyótskák mentében 

6000 Lélekkel.
5. Guinpamp, a’ R ie u x  v íz  m e l le t t ,  50 0 0  L a k .

két fábrika városok.
55. Finisterre Megye, 131 □  m . , 455  L a k o s .

Itt jelesebb:
1. Quimper v. Montagne sur ödet, fő város, 

az Ödet víz mentében, nagy révpartal és 9,500 La
kossal, tengeri és kereskedő város.

2. Brest (Brivates) igen erős, és sikeres tengeri 
város, egy lejtőn, a’ honnét igen meredekek az 
ütak, az Elhorne víz torkolatjánál fekszik, és egy 
szép töltésén az atlánti tengernek, leg szebb hadi 
révpartja van egész Frantziá Országban, melly több 
erősségek által védelmeztetik, kikötő helyében el 
tér 50Ö hadi hajó; vannak nagy és szép tengeri tár- 
hajléki (magazinomö hajó építő intézetei, egy fegy
vertára, ’s 2600 házban, 26,500 Lakosa, jó keres
kedése és hajós oskolája. Itt állanak egész hadi hajó
készületi az országnak minden oda tartozandókkal.

B r e t a g n e .
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3. Morlaix tengeri és kereskedő város a’ Mór- 
laix folyó torkánál 9300 Lakossal.

4. Chateaulin jó halászattal, vas és réz müvek
kel. Quessant Sziget.

34. Morhihan Megye, 128 O m., 403,000 Lak.
Itt jeles :

1. Yannes, fő város egy tsatorna melleit, mclly 
a’ Morbihan tenger öböllel kaplsolalban áll , rév- 
pártja, 11,300 Lakosa van, hajó építő intézettel, és 
kereskedéssel, i

2. L’orient erős és jól épült líj város, a’ tengeri 
Portlouis öblön, bátorságos révpartja van minden 
hozzá tartozandóval, és szükséges épületekkel 17,115 
Lakosa, és jó kereskedése van.

3. Portlouis (libre v. P. de liberté) révpart 
2700 Lak. Pontivy. Ide tartoznak a’ fél sziget Qui- 
beron, a’ Sziget Delle Isle 6000 Lakossal. A’ Houat 
és Hédié Szigetek. Hennebon város, jó révpartal 
és 4500 Lakossal.

35. Alsó-Loire Megye, 138 D m . ,  408,000 Lak.
Ebben jeles: 1

1. Nantes (Nannetes) fő kereskedő város, egy a’ 
leg tekintetre érdemesebbek közül Frantzia Ország
ban igen szép vidéken a’ Loire mentében, mellybe 
itt az Érdre, és Sévre Nantaise bé folynak, jó for
mán épült, és jeles külső városi vannak, derék rév
partal, és hajó építő intézetekkel, Püspöki szék. 
Vannak abba kötél-fayence-edény, tzukor ’s más 
sok fábrikák és sikeres kereskedés, 13,000 ház, és 
77,000 Lakos, a’ kik belső Frantzia Országban, a’ 
többi Európai tartományokban , Afrikában és keleti 
Indiában izmos kereskedést űznek. A’ 100 bordók
nál nagyobb hajók nem jöhetnek idáig; hanem tsak 
Paimbeoufig; ez tengeri kereskedő város a’ Loire 
torkánál, mellynek közelében só - posványok vannak, 
mellyekből szép fejér só főzetik; 4000 Lakossal, kö
zel oda van Guérande városa 7500 Lélekkel. An-

F r a n t z i a  Or s z á g .
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cenis, város a’ Loire vizénél, vas és ágyú öntökkel, 
5000 Lakossal. Nazaires révpart.

Orleans. A’ hajdani Orleansi Hertzegség,
15. Megyékkel (a’ Loire víz - folytában).

56. Nyevre Megye, 154 D m . ,  241,000 Lak.
Itt nevezetesebb:

1. Nevers (Noviodunum Aeduorum, Nevirnum) 
közép szerű fö város egy lejtön a’ Loire partján, 
mellyben a’ Niévre önlödik, és a’ mellyen egy 22 
bollhajtású hid vezet által, egy derék mulató helye 
(Park), Fayence edény, vas, üveg, ’s posztó fábri- 
kája van, egyéb kéz müvekkel, 1500 házában 12,200 
Lakos tál ál tátik.

2. Chateau-Gbinon, gyapjú fábrikával.
5. Cosne, város a’ Nonain béfolyatjánál a’ Loi- 

reba, 700 házban 5500 Lakossal, kik vasmatska, kés, 
vas, és atzél kéz mívet űznek. Az itteni mesterek 
különösen nevezetesek.

4. Clamecy, város a’ Bcuvronnak a’ hajós Yonne 
folyójába való bészakadásánál. Atzél fabrikáji, és 
5,500 Lakosi vannak, Charité, értz - portéka mű
helyekkel.
57. Cher megye, 155 □ m ., 228,000 Lak. Itt jeles;

1. Bourges (Bituriges) fö-város az Autón, és 
Évre öszveszakadtánál, Ersekiszék. Van benne 5700 
ház, mellyek közt, szép , és roppant épületeket 
szémlélni és 18,910 Lakos, gyapjú, és gyolts fabri- 
kákkal.

2. Viercon város, gyolts, és gyapjú fabrikákkal.
5. Sz. Amand, a’ Cher vizénél, gyapjú mű

helyekkel, és 5000 Lakosokkal. Sancerre, hires a’ 
jó bor termésről.
58. Loiret Megye, 119 d m. ,  285,000 Lak. Jelesebb:

1. Orleans (Aurelianum) jeles fö város egy kel- 
lemetes vidéken, a’ Loire vizénél, melly által itt 
egy szép kőhíd vezet 16 boltozaton , 4500 házban
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41,000Lakos, igen izmos kereskedést, és kézimüveket 
üz, főképpen, viasz fejéritést; Selyem, kaptza, tzú- 
kor- és Turbán készítést. Van benne Püspöki Szék, 
és könyvház a’ köz - haszonra. Jeles itt kép oszlopa 
Arci Johannának (az Orleani szűznek) a’ ki 8 Nap
ján Pünköst havának, 1429 az Angolokat kénszerí- 
tette ezen helynek ostromlásától elállani.

2. Montargis helyes kereskedő város, egy hegy 
allján, és a’ Loing folyó, ’s Briare Canal pariján
6400 Lak.

3. Gien kereskedő város.
4. Pithiviers.

F r a n t z l a  Or s zág .

39. Eur és Loire Megye, 110 d m . ,  266,000 Lak.
Itt találni:

1. Lartres, fő város egy szép tájékon, az Eure 
víz partján, 2000 házzal, és 14,000 Lakossal, a’ kik 
derék kereskedést űznek leginkább gyapjú , és len 
kézmívekkel. A’ hajdani Püspöki Templom külöm- 
bözteti magát szörnyű magos Tornyával.

2. Nogent le Rotrou: város a’ Pluisne partján, 
6800 Lakossal.

3. Chateau dun, város a’ Loire folyó mellett 
6000 Lélékkel.

4. Dreux város gyapjú fabrikákkal.

40. Loir és Cher Csér) megye 121 Gm., 212,000 Lak.
Itt emlékezetes :

1. Blois f. V. szép tájjékon, egy hegy lejtön a’ 
Loire folytában, mellyen egy 11 Bolthajtású híd 
vezet által, 1800 házban, 15,200 Lakosok gyapjú, 
és üvegmüvekkel foglalatoskodnak. Yan benne egy 
régi jeles vízvezeték.

2. Vendóme v. a’ Loir közelében 8000 Lakos. 
Chambord, felséges vár, és falu egy Szigeten, mel- 
lyet a’ Cousson folyó víz képei. Romorantin - fábri- 
kékkal.
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41. Indrc Megye, 153 □ m., 204,000 Lak.
Itt nevezetesebb:

1. Chatearoux f. v. az Indre víznél, 1200 ház
ban, 10,450 Lakossal, és gyapjú, ’s kés fábrikákkal.

2. Issodoun kézi mesterséges v. a’ Deols vize 
partján 2000 házban, 10,000 Lakossal és kereske
déssel.

3. La Chatre, posztó fabrikával, és Le Blanc.

42. Indre és Loire Megye, 154 Dm. ,  275,000 Lak.
Ebben jeles:

1. Tours (Caesarodunum v. Turones) jól épült 
fö - város egy szép vidéken, Frantzia Ország kertjé
nek mondatott, a’ Loire partján, mellyen által egy 
1600 láb hoszszu szép kőhíd van. Érseki szék, egy 
régi Püspöki Templommal, mellyet Sz. Márton itteni 
Püspök fundált, 22,000 Lakossal, és Sok fabrikák- 
kal, mellyekben jelesebbek a’Selyem, gyolts, fayence 
edény, és drót műhelyek, 732-ben ezen tájjékon verte 
meg Martell Károly a’ Szeretseneket. Itten jó ke
reskedés is gyakoroltatik.

2. Amboise, v. a’ Masse vizének a’ Loirbavaló 
folyásánál, 5000Lak. és bőr, gomb, gyapjú, és selyem 
kéz-mivekkel a’ Vienne partján.

3. Loches.
4. Chinon.

43. Sarthe m e g y e ,  117 □ m .,  410,000 Lak.
Itt van :

1. Les Mans, f. v. egy halmoson a’ Sarthe vizé
nél, 5000 házban 18,600 Lakossal, gyapjú, ’s viasz fá
brikákkal. Itt nagy szorgalmatosság virágzik a’ mí- 
vességben, és két nevezetes országos vásár tartatik.

2. La Fléche, v. a’ Loire mellett, egy bor ter
mő vidéken, van egy szép vára, ’s egy katona Os
kolája. 840 házban 5200 Lakost foglal.

3. Calais, és Mamers-városok.
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44. Mayenne. Megye. 99 □ m. 332,000 Lai«.
Ebben jeles:

1. Laval f. város, egy gyönyörű völgyben, az 
itt hajókázható Mayenne viz partján. Vannak benne 
gyolts, gyapjú, és pamut kézmívek, 3500 házak
ban 15,756 Lakos van.

2. Mayenne v. a’ hasonló nevű folyó mellett, 
7500 Lak. Sz. Susanne: papiros fabrika város. Cha
teau Gontier és Kattun kereskedő városok a’ Mayen
ne partján; gyapjú, és len fabrikákkal, ’s 5400 La
kosokkal.
La Trappe, Czisztercita szerzeti hires Klastrom.

45. Mayenne, és Loire Megye. 139 □ m. 405,000 
Lak. mellyben emlékezetet érdemel:

1. Angers, (Andegavus) f. v. mellyen a’ Mayen
ne által foly, 5400 házaiban 34000 Lakos, selyem, 
gyapjú, tzúkor főző, viasz fejéritö, és több más 
fabrikák találtatnak. Püspöki szék. Van benne egy 
Királyi Oskola is a’ tudományos, és kézi mestersé
geket tanulók’számára. Jeles kereskedés is űzetik itt.

2. Saumur, v. egy vára van a’ Loire mellett, a’ 
hol a’ Haza foglyai tartatnak, bőr, és gyolts kéz mü
vei nevezetesek. 9600 Lakosa számláltatik. Ezen 
vidéken sok Druidi és Római régiségeket lelni. Beau- 
préau, Segré, Vaugé, városok.

46. Vienne megye. 132 □ m. 253,000 Lak.
Emlékezetes ebben:

1. Poitiers (Pictavium) közép szerűn épült f. v. 
egy dombon, a’ Clain vize mellett: Püspöki szék, 
egy Universitással, sok Tímárokkal, gyapjú, és len 
fábribákkal, ’s 21,315 Lakosokkal. A’ városon be
lől és kívül sok római régiségeket találni.

2. Loudon - fábrika, és kereskedő város 5000 
Lakossal.

3. Chatellerault város, a’ hajókázható Vienne 
vízpartján. Viasz, vászon, gyapjú, atzél, ’s kés



fábrikákkal. 1500 házban 8400 Lak. Montmorillon,
és Civray, varos.

47. A’ hét (Nantaise, és Niortaise) Sévres megye. 
114 □ m. f. 254,000 Lak. Ebben emlékezetre 

érdemesebb:
1. Niort, közép szerűn épült f. v. egy szép táj- 

jékon, a’ hajós Sévre Niortais partján. Van benne 
bőr, gyapjú, vas, fábrika, és kereskedés, ’s 2000 
házban 15,500 Lakos.

2. Parthenay - város.
3. Thouars város, a’ Thouet vizéhez közel2000 

Lakossal, és a’ hasonló nevezetű szép varral.
4. Melle.

48'. Vendée Megye. 130 □ m. 269,000 Lakos. 
Nevezetesebb helyei:

1. Bourbon, Vendée. 2740 Lakos, egyébként 
Roche sur Yon-nevet is visel gyapjú fábrikával, mar
ha, és gabona kereskedéssel. ,

2. Sablés d’ Olonne: tsekély tengeri város egy 
révpartal, ’s jó Szardella halászattal, 5200 Lakost 
számlál.

3. Fontenay le Comté, város a’ Vendée falytá- 
ban ; számlálni benne 1400 házat 6500 Lélekkel. Si
keres marha kereskedést űz. A’ tenger parton fek
szik 3 Sziget: Bouin, Noirmoutier, 8000 Lak. és 
Dieu, vagy D’ Yeu, 2000 Lak.

Guienne (Aquitania) 13 Megyével.
49. Alsó Charente Megye. 128 □ m. 593,000 Lak. 

Jelesebb városi: 1 2
1. Saintes; fő városa a’ kerületnek; a’ Charen

te viz’ körében, egy hegy’ alján 11,000 Lakossal, iz
mos bőr, és gyapjú-szer készítő műhelyei, ’s jeles 
kereskedése van.

2. La Rochelle, igen erős, és szép tengeri vá
ros a’ nagy tenger partján. Derék, ’s bátorságos
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révpartja van; 15,000 Laltosi sikeres kereskedést 
űznek a’ tengeren.

3. Rochefort, (Tortus Santonum) új, ’s igen 
rendesen alkotott tengeri város 15,000 Lakossal, és 
egy hadi révpartal, mellyet több erős bástyák oltal
maznak. Szörnyű nagy tengeri eszköz tarló épüle
tekkel ; hajó építő helyekkel, és fegyveres tárral. 
Van hajós - oskolája. Kereskedése jeles. Nem mesz- 
sze fekszik a’ Charente bé folyásától a’ tengerbe.

4. St. Jean d’ Angely, város 5000 Lakossal, a’ 
hol leg jobb puskapor malmok találtatnak egész 
Franlzia Országban. A’ tenger’ partján feküsznek 
a’ szigetek: Ré, 17,000 Lak. és Oléron, 15,000Lak.

5. Marennes.
6. Jonsac.

50. Charente Megye. 104 □ m. 327,000 Lak.
Jelesebb városi:

1. Angouleme, (Iculisma) fő városa a’ megyé
nek egy hegyen, a’ Charente vize folytában. Van 
benne egy hajós-oskola, kőnyvház, természeti - gyűj
temény tár , fiivész kert; több papíros malmok; á- 
gyúöntő. 15,000 Lakosi nagy kereskedést űznek bor
ral, és égett’borral. Ezen várostól viseli nevét egyik 
Királyi Hertz eg.

2. Cognac, város,, a’ Cliarenté partján 2900 Lak. 
hires a’ Cognac nevű égett borról cLigveur). melly 
itten készíttettik.

3. Earbezieux. Vászon fabrikás hely.
4. Russec.
5. Confolens. Kis városotskák.

5l. Felső Vienne Megye. 103 □ m. 143,000 Lak.
Nevezetesebb helyei:

1. Limoges. A’ kerület’ fő városa: egy halmon 
a1 Vienné folytában. 2650 házaiban 24,000 Lakos 
telepedik, Lak-helye a’ folyamat törvény székének. 
Vannak portzellán, vas, és értz fábrikái. Kereske
dése jeles.
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2. Sz. Leonard város a’ Vicnne’ folyó mellett, 
posztó , és papiros fabrikáltai, ’s 7000 Lak.

3. Bellac, város, sok bor termo vidéken, a’ 
νϊηςιοη vize mentében , 4000 Lakos.

4. Yrieuz, és Rochecliouart, városkák.
A’ G a r o n n e  f o l y ó  v i d é k é n .

52. Aveyron Megye. 167 □ m. 351,000 Lakos.
Nevezetesebb helyei:

1. Rl.odez (44° 20' 59" é. s. 20° 14' 17" k. h.)
egy begyen, mellynek tövét az Aveyron mossa, 7000 
Lakossal. Régi neve : Segodunum , Püspöki szék ; 
megyéjében 500 fára van. Itt a’ Jésuitáknak igen 
szép Collegiuma volt; más 8 f Klastromok közt, egy 
Seminarium , és Ispotály mellett. A’ Püspöki palo
ta különös épület fel tűnő magas tornyával. Vannak 
itt több posztó, minden nemti gyapjúszer, vászon, 
tzérna, kalap, papiros; viasz, gyertja, fahrikák. 
Ezekkel, és sok más portékákkal jeles kereskedést 
űz. Lak helye a’ Megye Kormánynak, és egy ke
reskedési Törvény széknek.

2. V ille-franche. (Francopolis) város az Avey
ron folytában: 10,000 Lakos , 1 Collégiatával. 3 f  
Klastrommal, 1 í  Joanníták Commendájával, ’s a’ 
városon kívül egy szép f Carthusiával - sikeres muse- 
lin , és gyolts szövőket tart.

3. Afriqve, és Espalion kissebb városok.
4. Millau, V. Milhaud, (Aemilianum) a’ Tarn 

vize melljékén, 5 t Klaslromokkal; és több fábri- 
kákkal, mellyekben 6000 Lakosok foglalatoskodnak.

53. Lot Megye. 98 □ m. 268,000 Lakos.
Itt jelesebbek :

1. Cahors (Cadurcum) fö városa a’ megyének 
egy meredek kőszikla oldalán, a’ Lot’ vizétől majd 
egészszen körül vétetik; több fabrikáji vannak. Szem
lelni itt egy római körnéző helyet is. Lakosi szá
ma 12,000 megy, szomszédságában szűrik am a ne
vezetes (Vin de Grave) boritalt.
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2. Figeac, varos a’ Seile partján 6000 Lakossal.
3. Gourdon, Souillac, Martel, Cadenae, kie

sebb városok.
54. Lot és Garonne Megye. 102 □ m. 32600 Lakos.

Ebben említésre méltók:
1. Agen, fő városa a’ kerületnek, 11,600 Lakos. 

Püspöki szék, egy igen termékeny vidéken, két Col- 
legiátával, 1 f  Jésuita Collegiummal, több f Klastro- 
mokkal, és 1 f  Joannita Commendával; gyolts, gyap
jú , és selyem fábrikákkal. Itt lakott valaha Jú
lius Caesar Scaliger, ’s itt született fija Just’ Jósef. 
Ezen város fekvése igen alkalmatos a’ kereskedésre.

2. Nérac város a’ Baise vízénél, 5600 Lélekkel; 
Lágyirha, és réz - észköz-fábrikákkal. Látni itt egy 
várt is, és 4 t  Klastromot. A’ Navarrai Királyok
nak ; az Albreti Hertzegeknek ez volt Lakóhelyek.

3. Marmande, a’ gabona, és bor kereskedésről 
híres.

4. Tartas ; Kis városotska.
55. Correze Megye. 81 □ m. 254,000 Lakos.

Itt emlékezetes:
1. Julies, fő városa a’ megyének, a’ Correze, 

és Soulan vizek egybefolyásánáí, egy vadon érdös 
tájjékon(; tsekély tekintetű. Lakosi száma 10,000-re- 
mondatik, vannak benne fegyvert és papírost ké
szítő műhelyek.

2. Brives-város a’ Correze mentében. 5800 La
kost foglal magában, selyem, és pamut fábrikákkal 
együtt.

3. Üssél, bőr, és szőrös - irha készítő műhe
lyekkel.

56. Bordogne Megye. 170 □ m. 424,000 Lakos.
Ennek nevezetesebb városi:

1. Perigueux. (Petrocorum) a’ kerület’ fő váro
sa az lile viznél. 1000 épületiben 8400 Lakos tartóz
kodik. Piipöki szék 430 fárával egy szép vidéken, 
a’ hajdani Jésuita Collégium , 4 f  Klastromok, 1 Is

F r a n t z i a  Or ezág .



81

potály és egy Római kör-nézöhely’ maradéka a’ je
lesebb épületek közül valók. Az 0  - város Cité, az 
újabbik Ville nevet visel.

2. Sarlat-város, 6000 Lakos., egy hegyek közt 
fekvő mélységben. Püspöki szék, 220 fárával. Dió- 
olajjal kereskedik.

3. Bergerac, hajdani erős város egy szép rónán 
a’ Bordogne folytában : két részből áll (Sz. Márton, 
és Magdolna). Vannak itt ágyú-öntők, és vas, fay- 
ence edény, és szőlő szirop’ fábrikák. 1600 épüle
tében 8001) Lélek számláltatik.

4. Le Roche -Beaucourt; ágyúöntő hely.
5. Mucidan, Limeuil, Calaide, Exideuil, Dom

ine, Mönpazier, Eymet, kis városkák.
57. Gers Megye 123 □ m. 286,000 Lakos,

Itt jelesebbek.
1. Auch, fő városa a’ hajdani Gascogne vidéké

nek (Elusaberris , Augusta) egy halmoson fekszik a’ 
Gers folyó mentében 9670 Lakossal. Érseki szék, 
mellynek 10 püspökség, 572 fára, 277 fília van kor- 
inánnyára bízva. Az érseki Templomon kívül van 
itt egy káptalan, és Priorat. Vászon, és gyapjú- 
fábrika.

2. Lectoure, város, három rétű fallal kerítve, 
egy meredek hegyen. 5400 Lakosok élnek benne.

3. Condom, város a’ Baise víznél 6600 Lélekkel. 
Püspöki szék 140 fárával, és 80 fíliával. A’ püspö
ki Templom, 2 plébánia, és 5 f  Klastrom, 1 Semi
narium, és 1 Collegium diszésítik azt.

58. Gironde Megye. 209 □ m. 515,000 Lakos.
Ebben nevezetesek: 1

1. Bourdeaux (Burdegala) hajdan egész’Aquita
nia’ fő városa, több fő tisztségek Lakhelye. A’ Ga 
ronne folyó mellett fekszik egy tágas rónán, és egy 
fél hold formában majd egy órányira kerekedik. 
8000 épölekben 90,000 Lakosok számláltatnak, a’ 
hol valaha 130 ezeren találtattak. Házai, és piatzai 
igen szépek; utszái nem szélesek. A’ leg újabb, és 

Europa Tekintete, II, Kötet. 0
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szebb a’ Király-piatz a’ révparton, a’ holis szembe
tűnök: a’ pénzváltó, és nézöházak. XIV Lajos értz 
képoszlopával. A’ Chartron nevű külső városa is 
igen szép. A’ város és révpart’ oltalmára szolgál
nak 3 erősségek: Le Chateau Trompelle ; egy, Kas
tély vár költséges épület tsupa 4 szegő kövekből, a’ 
töltések mind boltozatokból állanak, mellyeken kö
rül lehet sétálni. A’ fegyveres házban mintegy 
G000 darab fegyver találtatik. A’ le Chateau de ílaa, 
és S. Louis, vagy S. Croix nem olly sikeres erős vá
rak. Az Itteni érseki székhez tartoznak 9 püspök
ségek. 450 fárák, ’s 40 fíliák. Az érseki Templom 
roppant gothi épület. A’ sok szép f  Klastromok közt 
leg szekbek a’ Dominicanoké , Karthusiánoké, Be- 
nedictinusoké, és Jésuitáké. Van benne egy Univer- 
sitás, egy szép mesterségek, és tudományok akadé
miája, válogatott kötetetű könyvtárral, 1 Seminá- 
rium a’ 5 helyett. Tsipke, üveg, tzukor, égettbor 
’s egyéb fabrikál?. Két hires országos vásárja, és 
nagy kereskedése van, leginkább borral, és termés
portékákkal. Nantes mellett Bordónak legnagyobb 
része van Frantzia Országban az Americanusokkal 
való kereskedésben. Itt sok külföldi kereskckők tar
tózkodnak. A’ több római régiségek közt jeles ama 
kör-nézöhely, mellyet Gallien Tsászár épített, ’s 
most is Gallien palotájának hívnak, tsak omladéki ál
lanak fenn.

2. Bazas-város egy kősziklán, 4200 Lakossal, 
(hajdan Cassio, Civitas Vasatica). Püspöki szék 257 
farával, 34 filiával, a’ püspöki Templomon kívül 
van 3 plébániája; izmos kereskedéstűz üveggel.

3. Blaye, (Blavia, Blaventum) erős-kereskedő 
város 3660 Lélekkel, a’ Garonne víz mellett egy Kas
tély várral a’ magas kősziklán. Több szentegy há
zakat, és 2 f  Apátságot szemlélni benne. A’ Bor
dóba hajózok itt le rakják ágyúikat, és fegyvereket ; 
’s viszsza térvén ismét fel rakják. Mivel itt a’ Ga
ronne igen széles, annak egyik szigetén bástya van 
építve az ellenséges hajók el távoztatására. Blaye 
ellenében a’ viz túlsó partján, a’ Medoc vidéken is
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van egy erősség. A’ Gironde torkolatja előtt áll egy 
kősziklán a’ Tour de Cordouan nevű világító torony.

4. Libourne jól épült, és népes város a’ Dor
dogne vize partján, mellyben itt az Isle rohanik, 
több f Klaslromokkal, 900 épületben 8000 Lakos.; 
és izmos só-kereskedéssel. A’ Liburn ; és Bordó kö
zi vidék, tenger közi vidéknek mondatik: mivel a’ 
Garonne, és Dordony folyók, mellyekben a’ tenger
apadása ki tódul, itt olly szélesek, hogy azokat ten
gernek nevezik.

5. Medok vidékén tsak néhány faluk vannak, 
mellyek a’ jó bor termesztésről emlékezetesek, va
lamint: Margaüx, ésBarsac-is.

A’ P y r e n a i  K e r ü l e t ,

59. Landes Megye. 174 □, m. 236,000 Lakos.
A’ hol nevezetesebb ;

A q τ 1 t a η i a.

1. Mont deMarsan, fő városa a’kerületnek 3600 
Lakossal, gabona, és bor kereskedéssel: a’ Douze, 
és Midou vizek’ öszvefolyásánál.

2. Bar, V. az Adaur folytában, 4400 Lakossal, 
és hires értzforrásokkal, ’s viasz’ kereskedéssel.

3. St. Severe, v. az Adour mentében 5800 La
kossal.

60. Felső, Pyrenai Megye. 86 □ m. 199,000 Lak.
Mellyben híresebbek:

1. Tarbes, fő városa a’ megyének, az Adour’ 
partján, egy bájoló szépségű vidéken; gyoIts, papi
ros, és üveg fábrikákkal. 8050 Lakossal. Püspöki 
szélt, mellyen kívül 1 plébániája, és két t  Klastro- 
ma van. Egy vár szolgál oltalmára

2. Bagneres, deBigorre, v. de Campan-város 
az Adour’ partján, egy Campan nevű kies völgyben 
5600 Lélekkel. Már a’ Rómaiak’ idejében igen hi
res meleg, és hideg ferdőji most is számosán, és 
hasznosan lálogatlatnak. Hasonlók vannak Bareges- 
ben is (Baresben).

6 *
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3. Lourde, ólom, vas, ’s réz bányákkal, és 
tömlötzös-várral hires.

61. Alsó Pyrenai Megye. 140 □ m. 384,000 Lakos.
Ebben szemléletre érdemes:

4. Pau, (Palum) a’ hajdani Bearn tartomány’ fö 
városa ; és a’ Navarrai Királyok’ Lakszéke, egy régi 
erős várral, mellyben IV Henrik Király született. 
Hegyen fekszik a’ Gave Bearnois viz’ mellett, gyö
nyörű vidéken. 2000 épületeiben 11,450 Lakók vagy
on. Egy szép tudományi, és meslerségi akadémián 
kívül van itt egy Universitás, ’s hajdani Jésuita Col
legium, 6 Klaslrom, és 2 Ispotály. Posztó, és gvolts 
fábrika. Nevezetes itt a’ Bayonni sonkákkal űzött 
kéreskedés. A’ Levegő ezen vidéken kellemetes, a’ 
tájjék szép, a’ fák jó gyümöltsöt hoznak: a’ szőlő
tök jeles bort teremnek, különösen a’ Juran^oni vi
déken.

2. Bayonne, (Lapurdum, Lupurdum) meg erő
sített város az Adour, és Nive öszvefolytában, 1 ó- 
rányira a’ Biscai tengertől. Több fő tisztségek lak
helye : és püspöki szék , néhány f Klastromokkal. 
Nevét a’ két Baski szóból veszi: Baia (révpart) és 
ona (jó) van is jó révparlja, melly sikeres, és nagyon 
gyakoroltatik, noha némelly homok alapok a’ bé- 
menelelt abba meg nehezítik. A’ Nive általfolyik 
rajta, az Adour’ falait mossa, ’s az után egybefoly
nak. A’ várost 5 részre osztják; az úgy nevezett 
nagy város a’ Niven innét, a’ kis v. tűi, az az a’ Ni
ve, és Adour közt, a’ S. Esprit külső város az Adou- 
ron túl fekszik. A’ két elsőben az erős bástyákon 
kívül van egy kis erős vár; a’ külső városban pedig 
a’ jó töltött erőségeken kívüt Vár Kastély is van egy 
hegyen, rendes négy szeglettel, melly az egész vá
rost, révpartot, és környéket oltalmazza. 1500 épü
leteiben 13,400 Lakos számláltalik : a’ kik halászat
ból, és kereskedésből élnek. Innét vették neveket 
a’ Bayonnettek, (a’ gyalog katonák puskájira tűzött 
kis nyársak), mellyek itt találtattak fel.
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3. S. Jean pied de Port-városa a’ Nive partján. 
1200 Lakossal, és egy várkastéllyal.

4. Pontac, város 2300 Lélekkel; jó boráról es- 
ínéretes.

5. pieron. v. 5500 Lakossal, a’ Gave, Ossau, és 
Aspe öszvcfolyásánál, kereskedése nem olly izmos, 
mint hajdan; Püspöke, kinek Megyéjében 580 fára 
van, S. Marie városotskában lakik, melly Olerontól 
a’ folyó, által választatik, ’s azzal egy híd által kap- 
tsolódik. S. Marieben van a’ püspöki sTemplom, és 
1 f Klastrom.

6. Sallies egy kis város; nevezetes sós-forrásai
ról, és kereskedéséről.

7. Orthez, v. a’ Gave de Pau vize mellett, 6700 
Lakossal, egy dombon. Hajdan erős vára vf>lt, Hi
res az 1815-ki ütközetről.

Languedoc. (Gallia Narbonensis) 10 Megyével.

62. Felső Garonne Megye. 1120 m. 567,000 Lakos.
Ennek nevezetesebb városai:

1. Toulouse (Tolosa) fő városa a’ megyének, egy 
szép’ termékeny rónán, az itt hajózható Garonne 
partján, a’ hol a’ nagy déli Canal kezdődik: 52,000 
Lakossal. Valaha egész Languedocia fő városa volt, 
ésPáris után egész Frantzia Országban a’ leg nagyob-, 
bik; azon gyönyörűséges győzödelmí bolthajtás
sal ékesített hid; melly a’ Garonneán általvezet, és 
a’ várost Cyprien nevű külső városával öszve kap- 
tsolja, egy a’ leg szebbek közűi Frantzia Országban 
Valamint Tanátsháza is. Lakszéke ez egy Érseknek, 
Universitásnak, Tsillagvisgálónak, mesterségi-Muse- 
umnak. Találtatnak benne sok értz, selyem, gyap
jú , ’s bőr-fabrikák , több római régiségekkel. Ál
dott a’ tartomány: gabonával, borral, selyemmel, 
gyapjúval; ’s kéregfával. Legsikeresebb kereskedé
se a’ Spanyol gyapjúban áll. Nevezetes az 1814-béli 
ütközetről.

2. Muret - város.

Aqvitanla és Languedocia.



3. S. Gaudens; v. egy hegyes vidéken. 4000 La- 
kossal.

4. Ville franche; v. nem meszsze a’ déli Canal- 
tol. 2000 Lélekkel.

63. Arriege Megye. 88d m. 225,000 Lakos.
Itt jelesebb:

1. Foix (Foa) fő városa a’ kerületnek egy völgy
ben a’ Pyrena hegység alatt, az Arriége vize mel
let, 4500 Lakossal. Vas, és rézbányákkal, ’s egy 
régi hegyvárral.

2. Pamiers, V. az Arriége partján, sok fabri- 
kákkal, és 5500 Lakosokkal.

3. Giron, város.
64. Tarn Megye. 99o m. 296,000 Lakos.

A’ hol nevezetes:
1. Alby cAlbiga) fő v. a’ kerületnek. 1900 épü- 

lekiben 10,640 Lakost számlálni, a’ kik gyoltsos fa- 
brikákat. és kereskedést folytatnak borral, és sáf
ránnyal. Eredeti helyek az úgy nevezett Albigen- 
seseknek.

2. Castres cCastrum albigensium) helyes város 
egy szép rónán az Agout vize mellett: 1700 házzal, 
és 15,000 Lakossal, a’ kik a’ gyapjas, pamutos, és 
szappanos műhelyekben foglalatoskodnak, közel hoz
zá van egy álló, tojásforma rezge kőszikla.

5. Gaillak; v. a’ Tarn vize mellett 6400 Lakos
sal, bor kereskedése van.

4. Lavaur, gyapjú, és selyem fábrikákkal.
65. Tarn, és Garonne Megye. 7lD m. 231,000 Lak.

Mellyben jeles:
1. Montauban (Mons Albanus) kerületi fő város 

egy dombon a’ Tarn viz mentében, melly azt Tou
louse , és Gasseras nevű külső városaitól választja ; 
25,300 Lakosokkal. Püspöki szék; a’ Selyem, és 
gyapjú fabrikák mellett jó gabona, és bor kereske
dést űz. 3 részből áll, az ó, ’s új városból, és Quer- 
cyből. Van egy tudományi académiája. A’ püspöki
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Templomon, és plébániákon kívül több + Klastro- 
mokat, l t  Jésuita Collegiumot, Semináriumot, és 
köz Ispotályt foglal magában.

2- Gastei Sarrazin, v. a’ Garonne, és Tarn kö
zött,  900 házakkal, és 6100 Lakosokkal, a’ kik vá
szon, gyapjúszer, és kalap’ készítéssel foglalatos
kodnak.

L a n g u e d o c i a .

A’ K öz é p t e n g e r ’ k ö r  ében ,
66. Keleti Pyrenai megye, hajdani Roussilion 

Grófság. 78 □ m. 127,000 Lakos. — 
Mellyben van :

1. Perpignan, (Ruscino), erősség, kerületi fő 
város egy begyen, mellynek tövét a’ széles Tér vize 
mossa; 2000 házzal 14,809 Lakossal; kik szőlő mí- 
velést, és borkereskedést űznek. Van itt ágyúön- 
tö is. Páristól 192 Órányira van. A’ vidék gazdag: 
drága szagos szőlő borral; fa olajjal, gyümöltsel: 
meily a’ kereskedést jól előmozdítja.

2. Mont Louis, egy kis erősség a’ Pyrena hegy
alatt. *

3. Rellegarde, Erősség.
4. Collioure, régi erős városotska egyrévpartal.
5. Rivesaltes, v. olajjárol, és szagos boráról ne

vezetes. 1900 Lakossal.
6. Prades, v. a’ Tét vízénél, egy szép’, hegyek

kel kerített vidéken. 2300 Lakossal.
7. Ceret, v. a’ Tech partján a’ Pyrena alatt. 

2400 Lélekkel.
8. Montlibre, kis város, és erősség 1400 La

kossal.
67. Aude Megye. 120 □ m. 241,000 Lakos.

A’ hol jelesebb:
1. Carcassone (Carrasso) kerületi fő hely nem 

igen meszsze a’ déli Canolistól, az Aude partján, 
részént egy bértzen, részént egy kellemefes völgy
ben fekszik. 1600 épületeiben 15,098 Lakosokat szám
lálni, a’ kik sikeres gyapjúszer, és posztó, fabriká-
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líat tartanak ; és derék kereskedést űznek borral, és 
déli gyümöltsökkel.

2. Limoux, város, egy bortermő vidéken, az 
Aude partján; fabrikáji, és 5100 Lak. vannak.

5. Narbonne, (Narbo), egy igen régi meg erő
sített város sok római régiségekkel; a’ tengerrel a’ 
Róbine nevű tsatorna által kaptsoltatik öszve. 9000 
Lakosi, jeles gyapjú fabrikáji, és kereskedése van. 
Két kapui, hajdani Római gyözédelmi ívak voltak.

4. Castelnaudary, város egy dombon, mellynek 
alján a’ déli Canálnak egy medentzéje van: 7000 Lak. 
számlál.

68. Herault Megye. 153 □ m. 301,000 Lak.
Ebben emlékezetesebb:

1. Montpellier, fő városa a’ Megyének, (haj
dan Mons pessuli, fő városa alsó Langvedocianak) 
egy bájoló halmoson; nem meszsze a’ Mardanson 
folyótól 35,125 Lakossal: külső városiban rendes, és 
széles utszák'vannak. Hajdani püspöki palotájában 
az orvosi oskolák tartatnak. Füvész kertje egész 
Európában leghíresebb. Van egy Kastélyvára, és 
akadémiája. Hires gálitzkő, krispán; külömbbféle 
szeszerők (essentiak) és füstszerek készíttetnek ben
ne, mellyekhez Montpellier környékiben a’ sok féle 
jó illatú füvek alkalmatos szereket teremnek. Szern- 
létetre méltó a’ szép Perou nevezetű hely egy kön
nyű domb’ tetején mellyen fával be plántált sétaló 
utak, egy nagy viztartalék, és mulató hói vannak 
elragadó ki látással. Innét ki látni nyúgotra a’ Py- 
rena hegyeket, keletre a’ havasokat, délre a’ tengert, 
és éjszakra a’ Gevenne hegyeket.

2. Cette, tengeri kereskedő város egy föld he
gyén, a’ tenger, és Thau tava közt, mellyben a’ déli 
Canális folyik, ’s a’ melly tóból a’ tengerbe egy tsa- 
torna húzódik. 7000 Lakossal, dohány fábrikával, 
és egy révpartal.

5. Bezieres, helyes város egy hegyen, melly
nek alján az Őrbe víz folyik, igen kellemetes fekvé
se , 2400 épületeiben 14,200 Lakos űzi a’ sikeres fá-
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brika munkát selyem, és égett bor készítéssel, ’s a’ / 
hasznos kereskedést.

4. Pezenas, város 2700 Lakossal a’ Herault vize 
mellett országos vásárjáról hires. Frontignan, v. jó 
muskát bort termeszt. Lünel v. 4207 Lakossal: jó 
illatú bort szűr, és éget, mellyel jeles kereskedést 
űz. Agde v. egy igen tenyészes vidéken , a’ Herault 
torkolatjától Órányira, 7200 Lélekkel.

5. Lödévé, posztó, és kalap fabrikával. Perols 
a’ Boulidon nevű büdös forrással, az ollyan posvány, 
a’ melly vízállásán fellyül, melly 2 láb magas, min
den oda tévelyedö állatokat meg öl v. meg fojt.

69. Gard Megye. 105 □ m. 522,000 Lakos.
Iliressebb városok ebben:

1. Nimes (Nemausus) 45° 50' 12" é. s. 21° 58' 
59" k. h.) fő városa a’ megyének, egy bűzával, bor
ral, ’s olajjal áldott vidéken, ’s két sorú dombokkal 
kerített völgyben, 4500 épületeiben 59,000 Lakost 
számlálni, igen régi, jeles nagyváros. A’ Püspöki 
Templom, ’s annak tornya észre vételre méltó; fő 
képen pedig (az óra miatt) a’ városháza. Van ab
ban 2 plébánia , egy nagy Ispotály, egy beteg ház; 
egy Lyceum nyílt könyvtárral, egy orvosi, és gaz
dasági társaság, 2 nézöházak. Nagy sikerűéit a’ 
selyem, harisnya, pántlika, kesztyű, bársony, da
mask, pamut, gyolts, posztó, bőr é. a. t. fabríkák- 
A’ kereskedés eleven, leginkább fonyott selyemmel, 
és selyem portékákkal, melly által a’ városban esz
tendőnként több 21 miliő Franknál megfordul. A’ 
fő, és kerületi kormányokon kívül kereskedői tör
vény szék is van benne. Itt sok, és nevezetes Ró
mai régiségek találkoznak :· u. m. a’ Tourmagne, egy 
régi őrtorony, egy hegyen, mellynek alján van az 
úgy nevezett Nimesi két, derék sétéló hellyel, a’ 
hol római ferdők találtattak, ’s meg űjíttattak. A’ 
Pantheon, egy régi bálványház. Egy kör néző hely 
melly sértetlen, 4 kapuval, és 120 egymás feliben 
épült boltozatokkal. A’ várostól éjszaki kelet felé 2 
mfdre a’ Gard’ völgyében egy római, jól megkémélt
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vízvezeték (Pont du Gard) 3 emeletű ív - rendel, 
melly hajdan Nimesbe vitte a’ vizet. Van a’ város
nak Kastélyvára, rajzoló akadémiája, é. a. t.

2- Beaucaire, v. a’Rhone vízénél, hires vásár
ral. 8,761 Lakossal.

3. Uzes, v. az Auzon’ partján, egy hegyes vi
déken, a’ hol sok bor terem; posztó íabrikája, és 
6000 Lakosa van.

4. Alais, fábrika város, selyem kereskedéssel.
5. Bagnols, selyem fabrikával.
6. Pont St. Esprit, v. 600 házzal, és 4000 La

kossal, a’ Rhone vize partján , mellyen által egy 26 
bolthajtáson támaszkodó 870 láb hoszszu, és 17 1. 
széles híd vezet. A’ kotsiknak azon tsak szánlalpal 
szabad által tsósztatni, hogy meg ne rázódjék.

7. Gallorqve; hires a’ Lakmus, plántáról, (Cro
ton tinctorium, Melle).

8. Remoulins, helység 900 Lakossal a’ Gard’ 
partján, mellette van az említett Pont du Gard.

70. Lozére Megye. Ilegylántz. 97 □ m. 143,000 Lak.
Itt jelesbek:

1. Mende, kerületi főváros 5570 Lakossal egy 
hegyen a’ Lot’ vize mellett Püspökiszék, szemlélet
re érdemesek a’ püspöki Templom’ tornyai. Van
nak gyapjúszer fábrikáji.

2. Marvejols , v. a’ Colange partján: egy völgy
ben 3600 Lélekkel.

5. Langogne, v. nem meszsze az Allier’ forrá
sától , 2900 Lakossal.

4. Florae, városka.

71. Ardechc Megye. 107 □ m. 291,000 Lakos.
Mellyben van. 1

1. Privas, kerületi fő 'város 3900 Lakossal, és 
bőr- kereskedéssel a’ Rhone folyónál.

2· Annonay, v. a’ Deume partján sikeres papi
ros malmokkal; Montgolfiernek, a’ Levegői lapta’ 
fel tálalójának születése helye 5500 Lakosokkal.
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3. Tournon , és Argentiére (sekélyebb város
kák.
A’ Lyonnais tartomány, Bourbonnais, és Auvergne 

mellett, 7 megyékkel,
A’ R h o n e  m e n t é b e n .

72. Rhone Megye. 54 □ m. 341,000 Lakos.
Nevezetesebb városok ezen kerületben :

1. Lyon (Lugdunum, Lugdunum Segusianorum, 
Leona) a’ kerület’ fő városa; igen régi, és Páris után 
egész Frantzia Országban legjelesebb város, egy kel
lerndes rónán, mellyet ketsegtető hegy emeletek 
fognak körül, kertekkel, és mulató - épületekkel 
megrakva a’ Saone, és Rhone vizei öszvefolyásához 
közel, mellyel·, a’ várost a’ Saonéiraés Rhoneira oszt
ják 7 hidak vannak ezen vízen által, mellyek közül 
legjelesebb azon kö-hid,  meliy 20 ivzatokon áll. 
Érseki szék, a’ ki az előtt 4 Érsekségek felett (Lyon, 
Tours, Sens, és Páris) Prímás volt; 6 Piispiikségek 
vannak alatta, 841 fárákkal megyéjében. Virágoz
lak itt a’ nem régen széllyedett zűrzavarok előtt az 
érseki Templomon kiviil 7 káptalanok, vagy is Col- 
legiáták, 14 plébániák, 2 Seminarium, 1 Apátság, 
15 szerzetes Klastrom, 3 Királyi Apátság, 1 Priorát- 
ság, 12 Apátza Klastrom, 2 Jésuita Collegium, 
mellynek nagyobbika legszebb volt az Országban, 
egy könyvház 60 ezer kötettel, egy Tsillag visgáló; 
és 3 Ispotály, és 160,000 Lakos. Most 8000 épületei
ben mintegy 115,000 lehet számlálni. Piatzai közt 
leg szebbek a’ Király píatz, és Tarreaux piatz; a’ 
viz parton fekvő szép sétáló helyekkel. Lakhelye ez 
sok fő Kormány, és kerületi Tisztségeknek. Az épü
letek közt jelesebbek: a’ roppant érseki Templom 4 
tornyával, és gazdag rajzolmányi gyűjteményével, 
a’ Sz. Péter’ Apátsága, a’ gazdag fegyverház a’ Sao
ne partján; a’ város háza, a’ köz. Ispotály 1272 ágy- 
gyal, és egy seb orvosi oskolával. A’ Charité, egy 9 
udvarból álló épület, a’ hol öregek, árvák, kotzák,
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Koldusok, tébolyodottak és rendetlen életű személ- 
lyek fenyítékes rendben tartatnak; vagyon benne 
egy Akadémia, mezei gazdasági ’s marha orvosi os
kola Ispotállyal együtt; 5 tudós társaságok; egy Athe- 
neum, vagy szép mesterség!, és tudományi Acade
mia; egy gazdasági és orvosi társaság; és egy képes 
gyűjtemény. Többnyire Lyon legnevezetesebb a’ 
kézi mívekre; és kereskedésre nézve. Fábrikáji 
leginkább a’ Selyem munkában sikeresek, noha 
most nem olly haszonnal, mint a’ zenebona elölt a’ 
midőn 14,000 szövő székben 58,000 munkás foglala
toskodott, ’s esztendőnként 5 millióm Livres értékű 
Gázt; és fátyolt készített. Maga a’ hímvarrás (tűzés) 
6000 személyt foglalt el 1826-ban 20,000 szövő széki
közt 3,556 nyugovóban állott; készít a’ Selymen kí
vül bársonyt; harisnyát; kesztyűt; pántlikát; pa- 
szománt; hímvarrast; ezüst; és arany fonyott szere
ket,  drága kővel rakott munkákat; bádogszereket, 
kalapot, papiros szőnyeget, pamutfonalat; tzitzet; 
mesterséges virágokat, bőrt e’. t. i. A’ két folyó 
vize igen alkalmatos az ezen portékákkal való ke
reskedésre , mellyeket részént az Ország bellyébe 
hord bé , részént el küld a’ külső tartományokba: 
Helvetziába; Német Országba; Italiába; Spanyol 
Országba; és a’ közép tengeren által a’ keleti (Le
vante) vidékekre. Páris után legsikeresebb könyv- 
kereskedése. Fegyveres háza jeles ; 3 erőssége
vagyon: Pierre Encize; S. Jean és S. Glair 1245 és 
1274 itt közönséges Anyaszentegyházi Gyülekezet 
tartatott.

2. Ville franpbe város nem meszsze a’ Saonetól, 
5000 Lakossal.

3. Forez, (ForumSegusianorum) kis város, kö
zel a’ Loire vizéhez; 1 franc, mfdre van a’ Dinzy 
kénköves forrás.

4. Tarare nevezetes muselin fabrikájáról, melly- 
ben 50 ezer ember dolgozik.
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A’ Loire folyó mellyékében.
73. Loire Megye, 92 □ m ., 316,000 Lakos.

Ebben nevezetes:
1. Montbrison, tsekély tekintetű fővárosa a’ Ke

rületnek: kellemetes tájjékon, egy régi várral egy 
tüzetokádó bázaltos dombon a’ Vigezy partján 870 
épületiben 5000 Lakossal; 1 Collegiatával; 3 plébán, 
6 f Klastr., 1 Collegiom és 1 t  Joannita Commendá- 
val. Nem meszsze vannak innét a’ Moini értzfor- 
rások.

2. S. Etienne de Furand, helyes város, és né
pes; 16,000 Lakossal, virágzó vas, atzél és fegyver 
fábrikákkal; melly végre igen jó szolgálatot tesznek 
a’ közel lévő kőszén bányák; van itt föld alatti sántz 
Oskola is Kereskedése jeles.

3. Roanne (Rodumna) igen régi helyes kéz mí- 
vesi város, a’ Loire vizénél, melly itt hajókat kezd 
vinni ’s azért itt rakatnak le a’ portékák; mellyek 
Lyon-hói Párisba, Nantesbe; Orleansba e’. a’, t. 
vitetnek ; 7000 Lakost számlál.

74. Allier Megye, 131 D m . ,  260,000 Lakos.
Itt nevezetre érdemes:

1. Moulins, Kerületi, jól épült fő város egy‘kel
lemetes, tenyészes rónán; az Ország legketsegte- 
több helyei közé számláltathatik az Allier partján, 
mellyen által egy 180 öl hoszszúságú, és 13 öl szé
lességű, 13 bollhajtáson támaszkodó szép híd vezet; 
remek munkája az épületi mesterségnek; 1500 épü
letiben többet számlál 13,000 Lakosnál. Az egész 
város; mellyben feltűnnek: egy Collegiata; egy f  
Jesuita Collegium; 1 Ispotály; 15 f Klaslrom; bájitó 
sétálókkal van körűk véve. Kés és atzél fábrikáji 
vannak; ’s közelében találni egy értzforrást.

2. Vichy kis város az Allier partján ; értz vízé
ről és fürdőiről nevezetes.

3. Bourbon 1’ Archambaud ( B u r b o  Archembaldi) 
kis város a’ Barge partján 4 dombal körül véve;
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mellynek egyikén egy régi vár áll 3 kápolnával, 
2600 Lakost számlál. Meleg főrdöi és hideg értz 
vize nevezetesek ’s igen látogattatnak. Eredeti helye 
a’ Bcturboni Királyi háznak.

4. Gannat városotska az Andelot vizénél, 4500 
Lélekkel, 1 Collegiataés 3 t Klastrommal.

5. MontLu9on, város 5500 Lélekkel egy domb’ 
lejtőjén, melly alatt a’ Cher folyik; 1 Colíegiat, 2 
pléh.; 4 f  Klastr. és egy Ispotállyal.

75. Puy de Dómé Megye. 154 □ m. 543,000 Lakos.
Mellyben észrevételt érdemel;

1. Clermont (Augustonemetum, Arverna, Urbs 
Arvernorum) fő városa a’Kerületnek, (hajdan egész 
Avergne tartományának) a’ Puy de Dómé hegy alatt, 
’s az Allier és Bedat folyótskák közt , egy tüzokádós 
vidéken ; 1500 házzal és 30,000 Lakossal. Püspöki 
szék 850 tárákkal. Van benne 3 Collegiata; 3 f Apát
ság ; Sok f Klastrom, 1 f  Jesuita Collegium. A’ kül
ső városi Sz. Allire Apáti Templomban sok Sz. tes
tek, és a’ régi Clermonti Grófok; ’s Auvergnei Dau- 
phinok feküsznek. Nevezetesek itt az értzforrások 
föképen egy a’ Sz. Allyre külső városában; melly a’ 
belé botsájtott szereket megköveszli ’s a’ melly ma
ga magának, természetes agyat, és két köhídat ké
szített. Emlékezetre méltók még a’ felséges pialzok; 
d’Espagne du Taureau, és de la Poterne. A’ püs
pöki Templom: régi gothi emlék, és egy római víz
vezeték omladéki. Sok fábrikák virágoznak benne 
jó bormíveléssel, és Kereskedéssel. Anya városa ez 
Fronto Cornelnek és Pascalnak. Egy felséges sétá
lóhely vezet a’ szomszéd Mont ferrand városhoz , 
melly egy dombon fekszik; és Ciermontal egy vá
rosnak tartatik; a’ honnét jobbára a’ két egyben vett 
város Clermont Ferrand nevet visel.

2. Biom, helyes város (Ricomagus) egy dombon 
14,000 Lakossal ; 3 Colíegiat; 1 Collegiom. Közelé
be pallér föld vagyon.

3. Aigueperse v. 4000 Lakossal. Egy fel bugvo-
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gó, és forró vizéről emlékezetes, melly forrása mel
lett is hideg.

4. Thiers fábrika város, egy száraz hegyes vidé
kén 12,000 Lakossal.

5. Arnbert, fabrika város a’ Dore vizénél, 5500 
Lakossal.

6. Issoire (Iciodorum) kis város a’ Couze’ part
ján, melly innét nem meszsze az Allierbe folyik; egy 
f Benedeki Apátsággal, és fél amethystel.

7. Montd’or les beins, falu a’ Besse mellett, hires 
ferdéikkel, mellynek vize minden Európai értz for
rások közt leg több zárt Levegővel bir.

76. Cantal Megye. 106 D m . ,  251,000 Lakos.
A’ hol emlékezetes:

1; Aurillac, (Aureliacum) jól épült kerületi fő
város, egy kellemetes völgyön a’ Jourdane folytá
ban: jó tsipke; szers, és szőnyeg fábrikáji vannak 
10,000 Lakosokkal.

2. Chaudes Agues, város; tsupa gránit-kőszik
lák közt 2500 Lakossal, és egy hires meleg ferdövel, 
melly már a’ Rómaiak’ idejében esméretes volt.

5. St. Flour, város a’ Dau^an vizénél, 5300 La
kossal; Születés helye Dasaixnek; rajzolt-formában 
fekszik fenn’ a’ tetején egy 300 láb magas bazaltos 
dombnak, meliyre tsak egy út vezet. Vannak szö- 
nyeg, posztó; és kés fábrikáji.

4. Murat város a’ magas Cantal begy alján 2000 
Lakossal, a’ kik vasfazekakat; és tsipkét készítenek.

5. Mauriac, városka nem meszsze a’ Dordogne 
vizétől 1 Collegiat, l t  Apáts, 1 Jesuit Collég.

77. Felső Loire Megye. 88 □ m. 268,000 Lakos 
Ebben jelesebbek: 1

1. Le Puy en Velai, helyes kerületi fő város az 
Anis begyén a’ Borne folyótska mellett nem meszsze 
a’ Loirelól, 3000 épületiben 14,800 Lakost szám
lálni. Vannak benne bőr, gyapjú, és tsipke fa
brikál«.

A u v e r g n e .  95



96

2. Brioude (Brivas) igen régi város az Allier 
viz partján, egy köhíddal azon által, a’ mellyet nem 
ok nélkül római mester munkának tartanak. Van 
benne 5 f Klastrom, és egy Sz. Julian’ Collegiátája, 
mellynek káptalana a’ Státusok Rangjában tarto
zik, és a’ város ennek hatalmában áll, 500 Lakost 
számlál.

3. Issengeaux, városka.

78. Creuse Megye. 106 □ m., 226,000 Lakos.
Ebben nevezetesebb helyek:

1. Gueret a’ Megye fő városa, kellemetes hely 
két hegy közt a’ Gartempe folyó melyékén, 4000 La
kossal. Latánúl Varactusnak neveztetik, hajdan az 
egész Marche tartomány fővárosa volt. Van benne 
5 f Klastrom, 1 plébánia, 1 Priorság; 1 Collegium; 
és 1 Ispotály sikeres marha Kereskedést űz.

2. Aubusson, (Albocum, Albucium) kitsin, de 
jó népes város a’ Creuse vize mellett, egy puszta 
tenyésztelen tájjékon 3500 Lakossal; magát a’ sző
nyeg, kézmív által jó állapotra emelte; van jó do
hány fábrikája,

3. Boussac, városotska 600 Lakossal , egy része 
egy majd tsak nem fel hatatlan meredek kősziklán 
fekszik, egy várral. Bourganeuf, kis város.

Ezen négyes tartományban találtatnak még a’ kö
vetkezendő kissebb, és nagyobb városotskák ,is :

Ance, La Bresle , Condrieux, Charlieu, S. 
Chaumond , S. Galmier, Chazélles, Neronde, S. 
Rambert, Beaujeu, Belleville, Porreux, Carlat, 
Maurs, La Roqvebrou, Pleaux, Salers, Alanche, 
Marcolles, Beaumont, Vodable, Montegu, Cham- 
bou , Evaux, Sermur , Auzance-Riz, Ebreuille , 
Cusset, Saint Poureain, Maringue, Pont de Cha
teau, Billom, Sauxilanges, Usson, Auzon, S. Ger
main, Lambron, Langeac, Ardes, S. Amant, S. Sa- 
turnin, Ilerment , Artonne , Port Gibaud, Gour- 
plere, Lezouk, Besse, Blesle, La Chaise Dieu, La 
Volte.

F r a n í z i a  Or s z á g .
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A’ régi Delfinat’ tartománya, melly 3 megyét (űep) 
foglal magában.

A’ Rhone folytában.
79. Isere Megye; mellyben a’ jelesebb helyek:

1. Grenoble (Gratianopolis) város az Isere fo
lyóvizénél, melly itt a’ Drac vizet el nyeli, 21,550 
Lakossal; van itt Akadémia; Törvény és pattantyús 
oskola; bőr, kesztyű, füstölőszer’ fábrika. Mes
terség! museum és fegyverház. Születés helye Bay
ard vitéznek, a’ ki félelem, és feddelemtöl szabad
volt. Nagy, jól épült, kellemctes; és egy kis erős
sége is van. Püspöki szék, mellyhez 554 pléb., tar
toznak. Az Isere által két részre ősz tátik; S. Lau
rent V. la Perriere,  és Bonne név alatt, melly szép 
és egyenes útszákkal díszes, itt van a’ Püspöki palo
ta ; a’ nagy épület, mellyben az itt lakó tisztségek 
öszve jönnek és a’ Püspöki Templom.

2. La grande Chartreuse. A’ nagy Carthusia.
Ez azon barlangos iszszonyitó vidék mellybe

költözött Sz. Bruno Canonok 6 Társaival, és a’ Car
thusian nevezetű szoros Rendet szerzetté, 1086 esz
tendőben. t

Azoknak kedviért, kik a’ régiségekben gyönyör
ködnek, rövideden le rajzolom ide ezen híréről olly 
ismeretes Anya Monostort. Grenobletől 2 f frantz 
mfdre fekszik egy hegyen , melly minden felöl me
redek, és rettentő kő bértzekkel van körűi véve. 
Két út megyen oda, az egyik’ neve Sapey, a’ másiké
S. Laurent du Pont; mindenik iszonyatos, ama ré
mítő magassága miatt a’ kőszikla hegyeknek, mel- 
lyeken fel kelletik hágni ’s a’ mellyeken a’ Guyer 
le mórt folyó a’ kősziklák felett tsergedez. A’ klas- 
trom , melly egy halmoson fekszik, melly egy rét 
formát képei, ’s a’ melly még magasabb kősziklák 
és erdős hegyek által záratik, egy hoszszas négy szeg- 
letű tagos épület, egy fallal bekerítve mellyen kí
vül néhány gazdasági épületek, és istállók állanak.

Európa Tekintete. If. Kötet. 7
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A’ Monostor nagy szálájában tartatott esztendőnként 
fő - gyülekezete (generale Capitulum) a’ Carthusi 
Rendnek, a’ hol egész világból egybegyülekeznek a’ 
Priorok. A’ szála Sz. Bruno, a’ Rend szerzője élete 
történetinek, és a’ Rend Generálissainak képeivel 
diszesíttetik ; azok rajzolat másai azon felséges írott 
képeknek, mellyeket a’ Párisi Carlhusiában lebetett 
szemlélni. Egy nagy képtárban valamennyi Carthusi 
Klastromok rajzoltt képeit láthatni, mellyek a’ ke
resztény világon találtatnak, mellyek nagyobb ré
szént igen gyönyörűen vannak irva. A’ nem nagy 
ugyan, de helyes Templomban van , egyéb Sz. erek
lyék között, egy Kartsontja Sz. Brúnónak; mivel
hogy teste nem itt, hanem Nápolyban , Calabriában 
fekszik, az ön magától fundáltatolt. Carlhusiában; 
és az itteni Rlastrom az ö halála után épült. Leg 
első lakása Brúnónak innét fél mfdre volt, a’ bolis 
Társaival mulatott, ’s lakóhelyek a’ közellévő, egy 
völgyben fekvő Chartreuse (Sartröz) nevű helység
től, melly még most is fenn áll, vette nevezetét. 
A’ 18-ik században számlált ezen szerzet 175 Rlas- 
tromot, mellyeknek 5-e azApátzáké; 16 tartomány
ra (Provinciára) voltak el osztva, mellyeknek 7-e 
Frantzia Országban volt, és azokhoz 70 Karthusia 
tartozott ’s az egész szerzetben mint egy 2 ezer Ba
rát találtatott. A’ Chartreusi Rlastrom konyhájából 
(a’ hol soha hús féle nem főzetett) naponként 100 
személyek tápláltattak, kik között 50 Chórusos Ba
rátok, 40 pedig Laikusok voltak. A’ Pintze két 
folyosóból áll, és igen nagy hordókkal volt meg rak
va, ’s mivel ki mozditliatatlanok voltak, azokat bőr- 
vedrekkel töltötték a’ boltozaton által. Mind annyi 
ide jövő idegenek ingyen megvendégelteltek , ’s ne
veket egy bizonyos könyvbe irták. A’ Rlastrom 
mint Annya az egész Szerzetnek választja a’ Genera
list , a’ ki holtig itt lakik mint Prior. Ha ezen 
iszonyatos magasságról le megy az ember, először 
is egy két kapus házhoz ér, mellyek estve bé zárat 
lek, és egy itt lakó Laikus Barát által őriztettek. 
Azután ér egy vashámorhoz és egy töltésen által egy

Frant z i a  Ország.
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deszka metszöhez. Le Fort de Barraux, Mens', 
Lamure, S. Bonnet; helységek; Sassenage, Uzille, 
Corp, Bourg d’ Oysans, faluk.

3. Yienne (Vienna Allobrogum) igen régi város 
a’ Rhone vizénél, jókora, 12800 Lakossal. Posztó, 
vas, atzél, ’s fegyver fabrikákkal. Láttatik benne 
egy nagy bid, ’s találtatnak körébenn több római 
régiségek. Több tiszti székek helye. Érsekségéhez 
tartoznak a’ Grenoble-Yiviers ; Yalence és DietPiis- 
pökségek ; Megyéjében találtatnak 365 plébániák. 
Az érseki Templom szép épület. Yolt itt 5 Kápt., 
1 Priors; 3 Apáts, 9 Klastr., 1 Semin.; 1 Jésuita 
Collég, A’ De la Vie B. Asszony Temploma Római 
Praetoriumnak tartatik. Készülnek itt vas malskák, 
kard vasak, és papiros. Körében jó bor termés van. 
Adó szerént, Pontius Pilátus, hajdan római Hely
tartó Judaeában, itt ölte meg magát számkivetésben. 
Itten tartatott 1311-ben a’ 15-ik közönséges Anyaszent 
egyházi Gyülekezet.

4. La Tour du pin Quirieu, Gremieu, 8. Yal- 
lier; La Cotte S. André, Thin; Romans; városok;
S. Jean deBournay; S. Antoine; Tuylins, Rouszil- 
lon; Le Pont de Beauvoisin ; Bourgoin; S. Saphorin 
de Ózon helységek. Yerpillier, kisváros, Mantail- 
le; Albon, Pusignan, faluk; Beaurepaire, helység; 
Triord mulató ház Romans mellett.

5. S. Marcellin. Egy kis népes város az Isere 
viz mellett igen szép vidéken. Valaha a’ Delfinati 
Tanáts Lakhelye volt.

80. Drome Megye. Ebben jeles:
1. Valence (valansz) valentia közép szerű, de 

jól épült, és leg régibb városFrantzia Országban a’ 
Rhone mellett, mivel már a’ Rómaiak lak helye volt, 
9600 Lakossal. Püspöki szék, mellynek megyéje 140 
pléh. fog magában. A’ szép püspöki Templomon kí
vül vannak itt 1 Collegiata, 3 f Apáts, 6 f Klastr.,

D e l i i  n at. Carthueia.

1 Semin., 1 Collegium, 1 Universitas,· egy eros kas 
télyvár, gyapjú, és selyem fábrikák, olaj malom.

7*
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Itt 3 egyházi gyűlések tartattak, 374, 584,855-ben. És 
itt holt meg VI Pius Pápa 1799 ben. Valentin, egy szép 
mulató Kastély közel a’vározhoz egy kellemetes mu
lató erdővel.

Chabeuil, Crest, városok; Etoile, helység.
2. Montelimart, (Mons Ademari) város, a’ Rou- 

bion, és Jabron Oszve folyásinál nem meszsze a’ 
Rhonetől, több tiszti lakhelyekkel, és egy dombon 
fekvő kastélyvárral, 1. Collegiatával, 5 f Klastr., 
Selyem, gyapjú, és bőr fabrihákkal.

Pierre Latte, Taulignan, Dien le Fit; városkák, 
Loriol, Livron helységek. Ezen vidékben vannak 
a’ Fondeurlei földalatti jég hegyek a’ fagyott Sta- 
laktíttel.

81. A’ felső Havasi Megye: a’ hol van:
1. Gap, tsekély város egy hegy tövén a’ Benne 

folyótska mellett 6714 Lélekkel. Püspöki szék 229 
fárával. Több tisztség Lak helye, 4 f Klastr. van 
itt egy jeles gyűjtemény a’ Havasi természetes ötlök- 
bői, Régiségekből, egy könyvház. Bőr mivház és 
értzforrás.

2. Chorges (Caturigae) Serre, Tallnrd, váro
sok; Veynes, Orpierre, helységek. Montmaur, As- 
pres les Veynes faluk, Ventavon, helység, Charence- 
mulató ház, Notre Dame de Laits, Buesus helység. 
La tour de Champeron vár.

3. Briamjon (Brigantio) kis város, és egy tsak 
nem győzhetetlen erősség Sabaudia felé , egy durva 
begyesség között, tsak nem valamennyi körül fekvő 
hegyek sántzokkal, és falas töltésekkel vannak el
látva, mellyek egybeköltetnek; ezek között Ram
bouillet, és Trois töltés legjelesebbek. A’ városnak 
bástyáival való öszvekaptsoltalás végett, egy álmél- 
kodásra méltó kőhíd építtetett egy 20 ölnyi bolthaj
táson által. Közel oda egybefolynak a’ kis Dure, 
és Ance, és a’ Durancet (Dura közit) formálják, 
mellyben a’ varos fekszik. Nem meszsze a’ várostól 
látni egy általvágott kősziklát, Pertuis rostrang név
vel, melly felett ezen írás olvastatik : D. Caesari

F r a n t z i a  Or s z á g .



Augusto dedicata, Salutate eam. Monetier és 9uey- 
ras helységek, Mont - Geneve- falu.

4. Embrun (Ebredunum) erős város egy kőszik
lán, mclly alatta’ Düre folyik. Több tisztségek Lak
helye , és egy Érsek széke, kinek 216 fárája, ’s 
filiája van, Sullraganai, a’ Digne, Grasse, Vence, 
Glandeve, és Senezi Püspökök. Annak palotája leg 
szebb épület a’ városban. Az érseki Templomon kí
vül van 5 pléb. egy f Jesuita Collegium, 3 f  Klastr. 
és mintegy 12000 ember. Guillestre város, Beaufort 
Báróság.

5. Mont Dauphin, erősség, vára egy meredek 
hegyen van, melly a’ Durancétöl majd egészlen kö
rülvétetik.

Les Buys, Nions, Pont de Royan, városok, 
Beaume d’Autun, Beauvoir, Montauban, Montbrun, 
Merindol, Rosans, Condorcet, kis helyek; Meuvil- 
lon omlott vár.

4 Megyével Departement.
82. Alsó Havasi Megye: Mellyben van:

1. Digne (Dinia) város 5600 Lakossal, hegység 
allyán a’ Bleaune foíyótskánál. Püspöki szék, 5 f 
Klastrommal, és egy Collegiummal. Az itteni meleg 
érlz víz forrása, melly sok kénkövet, és alkali sót 
visz magával, mind inni, mind fördeni igen jó. 
Ezen vidékben igen jeles gyiimölts terem. Oraison, 
Les Mees, városok; Chamtercier, Báróság.

2. Sisteron (Segustero) erős-város egy kis vár 
Kastéllyal a’ Düranceben egy kő bértz allján. Több 
tiszti székekkel, és egy Püspökkel, kinek megyéje 
64 farát tart, 5 f  Klastrom van benne. A’ viz túlsó 
részén la Beaume nevii szép külső városában látni 
1 pléb. Templomot, és f  Klastromot; Moustiér vá
ros, fayence edény fabrikával, Castellane város. 
Grignan, városka; Mizon, Cornillon, helységek; 
Barcellonette (Barcilona) város az Ubay vize foly
tában; Allos helység.

P r o v e n c e *  ΙΟΙ
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85. Vauclusei Megye, melly magábafoglalja a’ haj
dani Orania (Orange) Fejedelemséget; az Avignoni, 

és Yenaissini Grófságot. Ebben több nevezetes 
helyek találtatnak, u. m.

1. Avignon (Avenio) város egy termékeny rónán 
a’ Rhone vizénél, mellyben itt a’ Sorgue vize sza
kad, minek utánna ennek egy ága a’ város egy ré
szén általfolyik, 20,500 Lakossal. Jól épült, és fa
lai 4 szegletű kövekből vannak. Nevezetesebb épü
letek a’ hajdani Pápai követség’ vára, 4 szegü kövek
ből egy halmon , sántzokkal körülvéve. _ A’ fegyver
ház , hoszszií, és magas boltozat. Érseki szék, 
mellyhez tartoznak a’Carpentrasi, Cavailloni ésVai- 
soni Püspökségek. Püspöki Temploma, melly a’ 
palotával egy halmon áll, nem igen nagy, mellynek 
két kápolnáiban nyűgosznak XII Benedek’, és XXII 
János Pápák’ tetemei. A’ Caelestin Barátok Szent
egyházában van sir emléke VII Kelemennek. Ezen 
szentegyház’ fő Pártfogója, Luxemburgi Sz. Péter, 
a’ ki életének 18-ik esztendejében Cardinál lett, és 
19 - kében meg holt; holta után általa sok tsudák 
történtek, mellyek a’ néki ajánlott kápolnában le 
vannak rajzolva. Itt a’ Jésuitáknak két házok; és 
igen sok Klastromok voltak. 1503ban fundáltatott itt 
Universitás, 1305 fogva 1377 ig 7 Pápák laktak itt. 
Vagyon benne bódultak’ háza, mellyet az Irgalmas 
Nénék (Sorores Misericordiae) látnak el. Vanittszö- 
mörlzefa a), és kermes termesztés, Sáfrán mivelés; 
Selyem , réz, és a’ t. fabr. a’ bor’ és olaj’ kereske
dés mellett.

2 . Carpentras (Carpentoracte Meminorum) vá
ros több tiszti lakásokkal, a’ Rousse viz mellett. 
Püspöki szék , itt egy szép régi Boltozat szemlélte
tik. Legjelesebb épület a’ Püspöki palota. 527ben tar
tatott itt Egyházi Gyűlés. Itt sok olaj, és szederfa 
termesztetek.

3. Yaison Püspöki város. Yenasqvc, Malancen- 
n e , Pernes, Caderousze, Monleouz, L’ Isle, Ca-

F r a n t z i a  Or sz ág .

a) Sumach,



P r o v e n c e . 103

vaillon (Cabelio) Vauleras, Boulene, városok. Mor- 
nas, Vizán, S. Souvernin, Menerbe, Methamis, 
Mazan , Puymeras, Crillon, Caromb , Entraignes, 
Le Pont de Sorgue, Bedouin, helységek. Male
mort, Vaucluse, S. Cecile, La palud, Boucbet, 
faluk.

4. Orange (Arausio), igen régi fö városa a’ haj
dani Orania fejedelemségnek, egy domb’ allján fek
szik egy nagy szép róna szélén, mellyct több fo- 
lyótskák öntöznek; mellyek közül a’ Maine a’ vá
ros falait mossa, az Aygues pedig tsak közelít a- 
hoz. Püspöki szék. Voltak itt: 1 Universitás, 1 
Apáts., 3 Klastr., most a’ Püspöki Templomon kí
vül vannak néhány szentegyházak; 1 Collegium, ’s 
1 Ispotály. Szép vára és erőssége le rontatott. 
441,529, 1228-ban Egyházi gyűlések tartattak benne. 
A’ több római régiségek között emlékezetes egy bol
tozat, és kör-nézőhely. Courteson, város. Cau- 
sans, falu.

5. Apt (Apta Julia) város a’ Calavon kis folyó 
mellett: több tiszti Lakásokkal. Püspöki szék. A’ 
püspöki Szentegyházon kívül van 2 f Apáts., 6 f 
KI astr. Római régiségekkel gazdag, 1363-ban. Egyházi 
gyülekezet tartatott benne. Nevezetesek gömbölyű 
szilvái ’s gyapjú és viasz fabrikája.

Cadenet, Saignon, városkák. Lourmarin, Cor
des, Cucuron, helységek, Villars falu.

Ezen tájban vannak még: Folcarquier, Manos- 
qve, városok; Mane, és Peyruis, faluk.
84. Á’ Rhone’ torkolati Megye: mellyben fekszik:

1. Marseille(Massilia) a’kerület fővárosa 109,480 
Lakossal. 169 Órányira Páristól. Leg régibb városa 
a’ tartománynak, mivel úgy tartják , hogy az K. u. 
születése elölt 500 esztendővel már fennállott: egy 
hegyektől körülvett, és tsak a’ tenger felé nyillt ró
nán fekszik. Két részre osztatik. Az ó város hal
moson fekszik egyenetlen, szűk utszákkal, és ólska 
házakkal. Az xíj városban ellenben széles nagy ut 
szák, és szép épületek diszcskednek. A’ sétáló hely
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egy igen hoszszu út az ó , és új város között, melly 
mind a’ két felöl a’ legszebb házokkal van körül 
építve, mellyel·, közepén magos fák között az ala
polt út nyugalom padokkal el van látva. Püspöki 
szék, mellynek Templomán kívül vannak 5 pléb., 
2 Collegiat-; 4 f  Apáts., 55 f Klastr. A’ szép tudo
mányi Akadémia; és Tsillag visgáló torony. A’ rév
part 4 szegű, hoszszában házakkal van kct részén 
beépítve, bé menete a’ közép tengerből két szép kas
télyvárakkal oltalmazlatik. Legsikeresebb keres
kedése Levanteben van. Nagy, bátorságos révparl- 
jában egésség próba és hajó építő intézet találtatik. 
Van benne hajós oskola, szép pénzváltó ’s allui ház, 
Lépi, és régiségi gyűjtemény. Sok Tudományos in
tézetek, számos fábrikák. Leginkább selyemből és 
kalap munkákból. A’ tengerben Kláris halászat 
van. Szép arany, ezüst, és selyem szerek készít
etnek benne. A’ döghalal itt 1720 — 22-ikben nagy 
pusztításokat tett, Vidékében szép mezei épületek 
szemléltetnek.

A’ révpart’ ellenébe feküsznek három kis szi
getek: If, Ratonneau, és Pomegue.

2· Áix, (Aqvae Sextiae) Sextus Calvinus római 
vezértől veszi nevét, a’ ki itt egy erősséget épített, 
’s azt az itt lévő meleg ferdéktől, ’s maga nevéről 
nevezte, egy a’ legszebb városi közül Frantzia Or
szágnak egy jókora olajfákkal plántált völgyben fek
szik, közép nagyságú, de népes, t. i. 22,500 Lélek 
van benne ;ól alapoltt ulszái, ’s igen szép , nagy ’s 
néhány ugró kutakkal diszesített sétaló helye van. 
Három séta - fással, a’ városban. Égy Érseknek, és 
több fő tisztségeknek Lakszéke. Az érsekség alá
tartoznak; az Apt, Riez, Frejus, Gap, és Sisteroni 
Püspökségek. A’ Püspöki Templomban 4 Provenceji 
Grófok feküsznek. A’ Templom kintse közölt látni 
egy szentelt arany rósát, mellyet ÍV Innocentius Pá 
pa Rerenger Raimond Grófnak ajándékozott. Van 
a’ városban 4 pléb., 2 Col légi um, 1 Universitas, a’ 
szép mesterségek academiája, 1 nvilt könyvtár a

F r a n t z i a  Or szág .



P r o v e n c e , 105

Tanáts házban; 1 f Joanniták Commendája a1 8. Jean 
külső városban jeles Templommal, 1 Setnínar., 1 
Ispot., 1 Szegényház, 18 f  Klasbrom ; egy roppant 
palota , melly hajdan a’ Provencei Grófok’ lakhelye 
volt, és sok igen szép épületek, leginkább a’ sétaló 
hely körül. A’ Provencei Nemesség számosán tar* 
tózkodik itt, leginkább téli időben, ’s azért Páris 
után a’ társalkodásra tekintve leg kellemetesebbnek 
tartatik. Ezen vidékben igen jeles bor terem; de 
a’ leghasznosabb kereskedés olajjal űzetik, ezenkívül 
igen szép gyapjű, bársony, ’s török fonál fabrikáji 
híresek. Roquevaire, Pertuis, Lambec, Salon, 
Bőrre, városok. Istres, Lan(!on, le Bausset, L’ Au- 
riol, Gordane, Bians, Allancli, Bouc, helységek. 
Aleine falu.

3. Martigues kis város egy szigeten a’ tenger 
mellett egy sóstónak torkolatján , melly a’ tengerrel 
egybekaptsolódik, ehez tartoznak, mint részei a 
Jonqvieres, és Ferrieres városkák. Ellenében van 
egy kis másik sziget Tour de Bouc erős várral. S. 
Cannat, La Giotat, Cassis, Aubagne, városok. La 
Cabiere, Olliules, S. Chamas, helységek.

4. Aries (Arelate) nagy, jól épült város a’ Rho
ne vize partján 20,200 Lakossal, posvánnyal környé
kezve. Érseki szék; hozzá tartoznak: a’ Marseil
le , S. Paul trois Chateaux, Toulon, és Orangei 
Püspökségek. Az érseki Templomon kívül van 1 
Collegiata, 6 pléb., 2 t  Apáts., 17 f  Klast., 1 f Jé- 
suita Collég., 1 Ispot., és 1 Mesterségi Akadémia. 
A’ roppant város háza előtt áll XV Lajos kép osz
lopa. Valaha különös Ország volt. Itt sok Egyházi 
gyülekezetek tartattak, legrégibb, ’s jelesebb a’ 314 
esztendő béli. Vannak itt arany , ezüst, Szers’, és 
több féle fabrikált jó kereskedéssel. A’ Római régisé
gek között vidékében jelesek : 1 Külömbféle síremlé
kek, és hamv-vedrek az Érseki palotában. 2.EgyG0 
Láb magasságű'porfir’ tisztesOszlop. 3. Egy mejj képa 
Eskulapnak a’kigyóval tekerve. 4. Egy körnéző hely.
5. Egy darab néző hely egy kapuval, és 2 Korinthi már
vány oszlopokkal. 6. Omladéki az itteni Capitolium-



106

nak. 7. Az Elysiumi mezők a’ város mellett, a’ hol 
a’ Rómaiak holtaik’ hamvát temették ’s több féle 
kő, márvány, koporsó darabok.

A’ városnál a’ Rhone vize két ágra osztódik, és 
a’ Camargue (Carnaria) szigetet formálja, melly a’ 
leg jobb, és termékenyebb vidéke a’ tartománynak, 
’s több tsatornákkal által metszetik. Ezen szigeten 
a’ kissebb Rhone torkánál fekszik a’ Les trois Ma
ries városka. A’ Rhone, és Bérré tó között éjszakra 
fekszik a’ Crau (Crava) nevű kovás róna, mellyen 
a’ juhok számára igen jó fű terem, és jó bor szű
rődik; a’ motsárok pedig sót adnak. Les Beaux, v. 
Bauix (Baltium) helység.

5. Tarascon, igen régi város; nagy, és népes; 
1 várral, 1 Collegiatával, 1 Collegiummal, 7 f Kla- 
strom., 1 f  Apáts. S. Remy, Orgon, városok. Cha
teau Renard, Barbantane , Eyguieres, Airagues , 
Gravesin, helységek.

85. A’ Var Megyében jelesebbek;

1. Draguignan, város egy jó vidéken. A’ Fre- 
jusi Püspök’ lakó helye 8100 Lakossal.

2. Toulon. (Telo Martius) jó nagy város a’ ten
ger’ partján, 30,800 Lakossal. A’ száraz részen jól 
meg van erősítve sántzos várakkal. Püspöki szék 8 
f  Klast., 1 f  Jésuita Collég., 1 Seminar. Az ó, és 
ríj révpartok egymás mellett feküsznek, a’ kimene
tel a’ nagy elő partra van, melly gömbölyű , dom
bokkal körül véve, 3 órányi kerületű, ’s mind a’ 
két bé menetelén Oltalom várral izmosíttatik, az ríj 
révpart köröskörül fegyverházzal van kerítve , min
den hadi hajónak különös tára van; az ágyúk, és 
vitorlák pedig egy helyen vannak. A’ mester em
bereknek külön vannak műhelyeik. Az épületek 
iszonyú roppantak, a’ köztár is igen meg van rakva, 
és jó rendben áll. Látni méltó az ágyú öntöt is. Van
nak a’ város’ vidékében fabrikált i s ; és itt sok kápri 
terem.

F r a n t z i a  O r s z  ág.
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3. Grasse (Grassa) derék város egy dombon, és 
igen termékeny vidéken, népes ; Püspöki szék 7  f  
Klastrommal tsupa tzitrom, narants, és olajfa erdők 
között fekszik.

4. Antibes, (Antipolis) egy a’ legrégibb tarto
mányi városok közül, termékeny földön, répartal 
középszerű hajók’ számára, mellyet jó Sántz, és Kas
télyvár oltalmaznak. Itt sok római régiségek talál
tatnak. Innét nem meszsze van Gourjan igen bátor- 
ságos part; mellyet a’ közép tengeren a’ Sz. Mar- 
gita’ szigete, és Garoupe tengerfok tsinál.

5. Cannes városka egy rév
6. Frejus (Forum Julii) er 

zénél, fél mfdre a’ tengertől. Püspöki szék, 1 pléb., 
1 f Jésuita ház, 1 Seminar.; 4 f  Klastr- A’ sok ró
mai régiségek’ között látni egy le omlott körnéz- 
helyet, és egy víz vezetéki bolthajtást.

7. Brignolles (Brinonia) jó nagy város, egy jó , 
és szép tájjékon. Jó gömbölyű szilváitól vette nevét. 
Van benne 1 pléb. : 4 f Klastr., és 1 Ispotály. Vins, 
Le Val, Carces, Besse, Correns, helységek. 8. S. 
Maximin, Barjols, városok. Tavernes, La Vendie- 
r e , Entrecasteur, Cotignac, Porrieres, helys. La 
S. Beaume-falu, Six fours, La Valette, Seyne le 
Toulon, Bormes, Souliers; Le Puget, Cuers hely
ségek. Collebriers , kisfalu. Bergancjon, egy vár 
egy kis szigeten. Les Arco, Le Luc, helységek. Gri- 
mand (Athenopolis) S. Tropez, Pignans, Fayence 
(Faventia) a’ honnét ered a’ nem valódi porcellán 
edény, Lorgues: városok. Aups (Alpes) város. Flay- 
osc, Callas, Roqvebrune, Salernes, Seillans, Fa
vas, Bargemon, Villeci;oze, nagyobb és kisebb 
helységek.

8. A’ Lerini szigetek. Isles des Lerins.
Cannes’ általellenében igen szépek, és tenyésze-

sek; az 1°· Sz. Margita (Sainte Marguerite) hajdan 
Leró, a’ legnagyobbik 1 franc. mfd. hoszsza |  mfd. 
széle, itt volta’ Sz. Margith Klastroma, most egy 
Kastély vár örizője. 2. Sz. Honorat, hajdan Lerina;

107

pártái.
ős város az Argent vi-
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mellyben Honoratus, Areláti Érsek azon híres Apát
ságot fundálta , mellyben kétség’ kívül a’ Vincen- 
tius Lerirensis szerzeteskedett, és [itt őrizetére egy 
erős torony szolgál. Van ezeken kívül még a’ La 
Forniqve, és La Grenille nevű szigetetslie.

Vence (Vincium) város. LaNapoule, falu, S. 
Paul lez Vence, város. Cagnes, S. Laurent lez 
Var, helységek.

9. A’ Hieri szigetek. Stoechades.
Hieres (Areae), kis város dombon, 1 Collegiatá- 

val, 2p léb ., 1 Semin.; több t Klastr. Ez a’ tájék 
bájitó, a’ hol legszebb kertek, és leg jelesebb gyii- 
möltsök vágynak egész Frantzia Országban. A’ ki
kötőhely 15 fr. mfd. széles, és 25 hoszszví, ’s igen 
bátorságos , sok só is szárogattatik a’ tengeri, és 
tói vízből. Ezen várostól veszik neveket a’ szom
széd tengerben fekvő, és a’ szárazzal szép kikötő 
partul szolgáló 4 szigetek. 1 Porqveroles (Porcario- 
la) a’ városhoz leg közelebb ; nevét a’ Vaddisznók
tól veszi, mellyek a’ szárazról oda úsznak a’ makk’ 
kedviért, mivelhogy az ott nagy bőséggel van. A’ 
Görögök Próta szigetének hívták; 4 fr. mfd. hoszszu, 
és 1 mfd. széles. Egy vár oltalmazza azt. A’ 2 Por
to Cros, nevét egygyik révpartjától veszi, a’ másik 
partja Porto maye. A’ 5. Titan, v. Levant, mivel 
keletre fekszik, 4 mfd. hoszszu, 1 mfd. széles; la
katlan, hajdan Cabaros volt neve. A’ 4. Bagneaux, 
Lakó nélkül. Azokban minden féle orvosi füvek ta
láltatnak , mellyek a’ legritkábbak közzé tartoznak.

F r a n t z  ia Ország.
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C o r s i c a  S z i g e t .
80. Corsica Szigete, melly a’ közép tengerben fek
szik, 178 □ ni. és 175,000 Lakost foglal magában. 
Azt Bonifacio nevű tenger szűke választja Sardinia 
szigetétől. Corsicán által egy hegység húzódik több 
ágakkal. A’ leg magasabb begy: Monte rotondo 
(gömbölyű, vagy, kerekes begy) 8226 láb magassá
gú. Ataljában az égalj kellemetes. Az egyéba- 
ránt termékeny föld tsak részszerént míveltetik. La
kosai mind Cathólicusok, és Olasz nyelven beszélle- 

nek. Nevezetesebb helyek abban :
1; Ajazzio (Adjacium) szépen épült város, a’ 

hasonló nevű tenger öblön, és a’ Terignano, ’s Re- 
slonico vizek’ öszvefolyásánál: jó révpartja, és 6600 
Lakosa van, születése helye Buonaparte Napóleon
nak ; a’ ki ditsösséges nyughatatlanságit szomorú fo- 
golyi nyugodalommal zárta be a’ Helena szigetében 
1821-ben. Itt jó kereskedés, és szóló mivelés vagyon.

2. Bonifacio, meg erősített város hasonló nevú 
tengerszúkön, mellyben a’ legsikereseb kláris halá
szat történik, jó révpartja van. Lakosi száma: 5200.

5. Bastia, hajdani főváros a’ sziget’ éjszaki part
ján, van egy várkastélya, egy írévpartja, 11,400 
Lakossal, fegyverkészítö, és tímár műhelyekkel.

4. San Fiorenzo; erős város, a’ hasonló nevú 
tengeröblön , van egy révpartja és 1500 Lakosa.

5. Calvi, meg erősített város a’ Calvi tengerö
bölnél, van egy jó vár Kastélya, és ki kötő helye 
400 házzal, es 2100 Lakossal.

6. Corte, város 2000 Lélekkel; egy kősziklán 
fekszik, ’s egy várkastélya vagyon, mellyben egy 
szúk kerék, vagy is tsiga garádits vezet. Itt vagyon 
egy Universilás.

Jegyzés. Bír még Frantzia Ország Európán kí
vül a’ lobbi világ részeiben jeles vidékeket; mel- 
lyckből már részszerént némellyeket vágyj el tserélt, 
vagy cl vesztett, némellyek, idők’ nyughatatlansági 
miatt kétséges állapotban vannak a’ jövendőre néz
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ve. Mind öszveséggel a’ mit bír, 850 □ m. tesz
422,000 Lábosokkal.

1. Afrikában; néhány Lakhelyek Barbariaban 
p. o. La Calle, Algirában; Sahara, Senegambia, 
Guinea, és Bourbon szigete.

2. Asiaban, a’ keleti India városi: Pondichery, 
és Chandernagor, Carical, és Mahéyanaon, Patna, 
Cassimbasar, Balasore , Dacca, és Surate.

3. Amerikában. Egy része Guiananak, a’ Cayen
ne szigettel. Martiniqve, Guadeloupe, Desiderade 
é. a. t. A’ 2 halász szigetek, St. Pierre, és Miqve- 
lon, az új Foundlandnál, a’ hol a’ töke halak fo
gattatnak. Nyúgoti Indiában egy része a’ Domingo 
szigetének, melly 1802 fogva a’ Szeretsenek’ kezé
ben van.

V é g e .
Toldalék, a’ Pénz’ értéke mértföldek, száraz, 

és folyó mértékek esméretére nézve.

F r a n t z i a  O r s z á g .



Toldalék Frantzia Országhoz.

Arany, Ezüst és próba nyomó-mérték. A’ pénz 
és próba mértéknél a’ F r a n c  d’ a r g e n t ,  vagy 
e z ü s t  F r a n c ,  5 Gramm nehézségű, mellynek 
tized része toldalék, vétetett fel pénz értéki mér
téknek.

A’ P é n z  s z á ml á l a t j a .

Szám pénzek. 1 F r a n c  tart ma
gában 10 Decimes, 100 Centimest, 
(hajdan L i v r e ,  melly 20 Solt 
’s Í2 Deniert tartott, ’s most 
a’ Francai egy értékű) tesz Bétsi
é r t é k b e n ....................................

Régenten ért .
1 Francs E c u s  á 3 Livres régi 

értékben . . . . .  
80 Francs hasonló 81 Livreshez.

fi. kr. fül.

23
22

1 8 &

Ar.any p é n z  mos t anában .

fi kr.
1 40 Francs darab (40 \  Livres) . 14 45
1 Új 20 Francs darab (Marengói)

20 i  Livres . . . .  7 22Ts7ü
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R l ő b b e n i  pé n z  d a r a b o k  (aranyban).
íl. kr.

1 Új Louisd’or (1785 fogva) 24 
Livres . . . . .  8 49̂ ?π

1 Dupla Louisd’or (neufs Louisd’or)
48 Livres . . . . 17 38τ3α

1 Louisd’or, 1726 tói 1785 ig (haj
dan a’ Frantz Mark) . . .  9 24rd03o

1 Louisd’or, 1725 tói 1726 ig (Mir-
liton, hajd. Frantz Mark) . . 7 28/T

1 Louisd’or, 1718 tói 1725 ig (Mál
tái kereszt, és dupl. Louisd’or) . 11 1}

1 Louisd’or, 1716 tói 1718 ig (Noail- 
les 4 tzimmerrel) . . .  14 8}

1 Louisdor, 1709 tói 1716 ig, (Nap.
Louisd’or) . . . . .  9 20Ί£Ό

1 Louisd’or 1640 tói 1790 ig (régi 
Louisd’or) . . . . .  7 45f£

Ezekből továbbá vannak duplák , és felek, 
arányos értékben.

E z ü s t  p é n z ,  mo s t a n á ba n .
íl. kr.

1 Új egy rétü frank (mellyből van 
5 rétü i  és | )  . . . . — 23

E l ö b b e n i e k  e z ü s t b e n .

1 Republicai 50 Sols darab 1791 töl 
(1 Frank 50 Centim)

1 Republ. 15 sols darab 1791 tói 
(75 Centime) . . . .

1 Királyi Leveles Tallér (Ecus) 1726 
tói (6 Livres) mellyből van } ,  
vj tü) το j arányos értékben 

1 Régi Ecus (ekű) Bidet neuf. v. 
L Lev. Tall. 1724 tói

íl. kr.

— 34}

-  17}

49}1
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fl. kr.
1 Régi Ecus (Navarra Taller) 1718-

tól 1724 i g ....................................1 53£
1 Régi Ecus, (Korona tallér) 1709- 

tól 1718 ig . . . .  2 2 V 3
1 Régi Ecus, (Louis blanc) 1640-

tól 1J09 i g .................................... 2 4-7
Mind ezekből vannak fél, és £ darabok aranyos 

értékkel.

Ki s s e bb é r t é k ű  p é n z  dar abok .
fi. kr.

E z ü s t b e n :  Pistole 3 45
1 Ecus (Ekű) . . . . . 1 7 Λ ' 2
1 Livre . . . . . — 22’
1 Sold’or . . . . — H
1 Soltourn . . . . . — Uh
1 Liard, vagy Denierd’or — I5
1 Denier tourn . . . .  
R é z b e n :  Decime (egy és két rétii) 

5 V. 10 egy Frankban. Centime 
(1, 2 ’s 5 rétii) 20, 50 és 100 egy 
Frankban.

1I 5

Sol . . . . . — l i
Liard . . . . . . — Iτ
Denier (mellyekből, több rétüek láttatnak).

R é g i  m é r t é k e k .
H o s z s z ú  m é r t é k ,  Közönségesen számlál

nak egy Aeqvatori grádusra 2 τ napi utat (22830 
ölével (Toise-al) 20, órányi, vagy is tengeri mért
földel, 25 Lieu (frantzia mértf) 57075 toises de Cha- 
telet, vagy is Akadémiai mértföld, hasonló 5852^- 
bétsi ölhez, a’ honnét egy Lieu (frantz mértf) vala
mivel nagyobb egy Bétsi fél posta mértföldnél.

Egy P er eh e r o y a l  tart 3 § toise, ölet 22 
lábot pieds du Roi, melly hasonló bétsi 22 láb, 7 
hüvelyk, 5 £ Lineához.

Európa Tekintete. II. Kötet. 8
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56 Régi Párisi láb, 56 Bétsi láb.
100 Párisi láb, Bétsi 102 láb,  9 hüvelyk 2 

linea.
21 Párisi Réf (Annes) 52 Bétsi réf.
7 Frantz öl v. Réf (Meter) 9 Bétsi ö l, vagy Réf.

F ö l d s z i n  m é r t é k .
Az Arpent Royal, v. Legat tart 100 □ veszszöt 

(Perches) 22 lábra, vagy is 48400. Frantz □ láb 
tesz 1419 bétsi □ ölet, ’s igy 19 □ öl £ bétsi holdnál 
valamivel többet tesz, melly hasonló 2 |  bétsi méró- 
hez. 54 Közönséges Arpentra 22 bétsi hold, és 9 
Arpentra 8 bétsi hold, és 17 meteri iga 29 bétsi hóid
ra szamláltatnak.

G a b o n a  m é r t é k .
1 Műid v. Tonneau, 12 Setier, 24 Mines, 48 

Minots. 1 Műid Gabonánál (ki vévén a’ zabot) és 
eleségnél tart 144 Boisseaux (16 Lilronal) a’ Zabnál 
288 Boisseaux; (Boászszó) 14 Picotinnal a’ kőszén
nél 90, a’ Gipsznél 72 Boiss. Egy Boisseauba van 
6 ~ kis bétsi mértze (maszt), ’s igy 19 Boisseaux 5 
bétsi mérő.

fél fertály.
1 Műid 
1 Setier 
1 Mine 
1 Minot 
1 Picotin 
1 Mesure — 1 —
1 Litron — i  —

— posonyi mérő. (Tonneau)

8 — 
4 —

Innét :  7 Boisseau, mint egy posonyi mérő és

mintegy 24 
—  12 
—  6
— 5

F o l y ó  m é r t é k ,  ’s bor mérték:
1 Műid tetézve, mintegy 5 bétsi akó. 
Feuillette mintegy 2 {  bétsi akó.
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Tlergon mintegy 1 £ akó, 6 f  pint.
Quartant mintegy 1 ~ akó.
Veite mintegy 5 pint.
Verge v. Setier, Szint annyi mint a’ Veite.
Pinte mintegy magyar itztze.
Muind sur la lie, mintegy 5 bétsi akó.
Quart v. Pot, 2 Pint (Frantz) egy magyar pint.
Chopiné, egy meszely.
Posson, fél meszely.
Roqvilles, 64 van egy pintben.
Poincon (pálinka mérték) mint egy 5 pint.

N y o m ó - m é r t é k ,  a’ Kereskedésben.
1 Millier, 3 |  Charge.
1 Charge , 3 Quinteau (300 font mark).
1 Quinteau, 100 font Mark.
1 Mark font, 5 lat héján 1 bétsi font (16Uncia).
1 Untzia, 8 Gros.
1 Gros, 3 Denier.
1 Denier, 24 Gran.
A’ selyem fontban tsak 15 untzia van és innét 

11 font selyem tsak 9 bétsi font.
10 Bétsi mása, 11 párisi mása és 44 font; és 12 

mása, 20 font selyemben.
Arany, ezüst és pénz mérték, a’ fél mark font, 

8 Untzia; 64 Gros; 292 Denier; 4608 Grain; 5094 
holland As ; innét 1000 ς= 872 bétsi markhoz.

P r ó b a  m é r t é k .

Ugyan azon Mark ; 24 Karathan ; 52 részre 
osztva; 144vei a’ legíinumabb aranyban ésl2Denie- 
rivel; 24 Grain finom ezüstben innet egy finom Pá- 
risi ezüst próba mérték annyit tesz, mint 1 £ latos 
a’ Bétsi mérték szerént.

A’ Pat i ka  és Orvos  mé r t é k .
Ugyan azon Mark font: 16 Untziára osztva, 8 

Drachmájával; 3 Skrupellet; 24 Grainnel. A’ párisi
8 *
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Patika Unlzia tsak 419 \  — 420 bétsi patikai Grant 
tesz (480 számában).

A’ d r á g a  p o r t é k á k ,  és g y ö n g y ö k .

Untzia szerént méretnek, mellyhen 144 Carat, 
4 grannal számlálva, van. A’ karat, melly { , ^
s. u. t. is fel osztatik. 442 holland Ast. nyom. meíly 
=  59|- bétsi mustra-fillérhez, ’s azért 1- mustra-fil
lérrel nehezebb a’ bélsi mértéknél, mellyhen a’ ka
rat 48|· bétsi mustra fillért nyom.

A’ F r a n t z i a  O r s z á g i  l e g  ú j a b b  mért ék.

Mellyel most leg alább Párisban élnek, egy új 
Frantz déli (meridian) tizedgráditstól vétetett, melly- 
nek 100 a’ fertályra, 400 pedig a’ délire (meridián
ra) megy, minek utánna több szokott gráditsok (a’ 
miilyenek 560 mennek a’ meridiánra) megmérettet
tek, azon új gradits 57008| ölre (Toises) vétetett, és 
meghatároztatok. Innét az új Frantz gradits 51507, 
4 ,  frantz. ölből, vagy 52725| alsó Austria! ölből 
áll, ’s ebből határoznak meg minden mértéket. Hogy 
hoszszas magyarázatját, és ágait ezen mértéknek, a’ 
mi nem kaszállónkba tartozik , el mellékeljem , 
tsak neveit, és ki fejthető értékét jelelem itt fel azok
nak ; egyébbként nagy részét el foglalná ezen tárgy 
a’ kötetnek. A’ Meter, mellyet külömbbség nélkül 
minden mértékre fel vesznek (hoszszába) bétsi 5 
láb. 1 hüvelyk. I l i  Linea, ’s igy 7 Metre, 9 bétsi 
ReíFel épen meg egyez.

Decametre: 10 ollyan mérték. (Metre). Iíecta- 
metre (100), Kilometre (1000), Myriametre (10000). 
Decimetre ( /Ώ), Centimetre (j£-n), Millemetr. (Tö'nrj) 
Dixmillimetre ( ,σ£Ώσ).
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F ö l d s z i n m é r t é k .

Are,  egy □ Decametre 27^ bétsi □ öl.

Fa k o t z k a - iA é r t é k.

Síére, egy kotzka metre, 51|- bétsi kotzkaláb, 
meUyböl 216 egy kotzka ölet lesz. — Ezt is eme
lik, vagy le nyomják (ki vévén a’ Deca, és Kilo elő 
szól) azon számszaporító, vagy fogyasztó elő szók
kal. p. o. Hectastére, Decimstére.

Ü r e g  m é r t é k ,  f o l y ó ,  és s z á r a z .
L i t t r é ,  egy kotzka Decimetre ,ΓΠ, van decali

tre , Hectalitre. é. a. t.
1. D e c a l i t r e ,  tesz mint egy 7 bétsi pintet. 

=  9  ̂magy. itz. s z á r a z b a n  100 L i t r e s  tesz egy 
l f  mérőt. =  majd. 1 pos. mér.

N y o m ó  mé r t é k .
Gramme.  Annyi nehézségű, mint a’ destilláltt 

viz, melly egy kotzka Centimetrebe megy; ez —18 
82715, Granhoz , a’ régi frantz mark font nehézsé
ge szerint, (melly 9216 Granbol áll) innét:

1 font Mark nehéz — 489^ Gramm.
1 font bétsi kereskedő font =. 559| Gramm, és
1 Mark bétsi ezüst mértek =  280^ Gramm. 

Ezen nyomómérték szerént határoztatik meg min
den nehéz, innét a’ Decagramm. 10 Gram.) Hecta- 
gram. (1000 Gr.) é. a. t.

Ly o n  - vár os a .
Ugyan azon mértékekkel él , a’ mellyek fel- 

lyebb említetlek, gyakorlatban vannak azomban a’ ré
giekből :
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L á b  m é r t é k .
1. Perche (Pers) 7-| Láb. tsekéllyel több a’ bé- 

tsi lábnál. 12 Lyoni láb majd. 13 bétsit tesz.

R é f m é r t é k .
Aune merciere. cRéf.) illyen 21, 32 bétsi: Réfet

tesz.
M é r t f ö l d .

1 mértföld (Lieues) 2550 ö l , v. f- bétsi posta 
mértf. mintegy fél magyar mértföld, 23. számlálta- 
tik 1 Aeqvátori graditsra.

F ö l d s z í n  mé r t é k .
A’ régi R e c h e r c l i é e  tart 381 £ bétsi ölet mint 

egy -j bétsi hóidat, és 23 bétsi mértzét vet. 21 Re- 
cherchée, 5 bétsi hóidat tesz.

Gabona  mé r t é k .
9 új Bichet (Bisé) 5 bétsi mérőt tesz.
A’ hajdani As né  e tesz 3£ bétsi mérőt.

F o l y ó  m é r t é k .
1 A s n é e  bor tart 88 Potot. 3 Pót tesz 2 bétsi 

( I f  magy.) pintet, innét 1 Asné mint egy 30 magy itz.

A’ n y o m ó  m é r t é k .
Szinte úgy osztódik fel, mint Párishan ; három 

féle a’ font: A’ Poids de Dable, v. Országos font, 
selyem font, és Mark font, 4 font Országos, 3 bétsi 
font, 11 selyem font, 9 bétsi font, 8 Mark font; 7 
bétsi font.

A’ pénz’ értéke mint Párisban.
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A’ S t r a s z b u r g i
Mértékben van ugyan külömbség, de nem nagy 

a’ többi frantz mértékektől.
1000 bétsi láb. tesz 1096. Straszburgi lábat.
— —- Réf. — 1129. brabant Réfet.
— — Hold — 2865, Straszb. holdat. (7255

Ackert).
— — mérő —» 539. Zsákot (Sack).
— —· font — 879. nehéz fontot (841 kön

nyű font.)
— — Pint. — 307cj hajdani ohmot.

Mellyek azután kissebb 'frantz mértékekre osz
tódnak.

M a r s e i l l e b  e n .

A’ Frantzia Provence nevű kerületben, a’ kö
zéptenger partján, úgy számlálnak, a’száraz érték
re tekintve, mint egyébb részeiben Frantzia Or
szágnak egy arányban vévén az arany vagy ezüst 
értékét. Egyedül a’ gubals’, és fonott gyapjú ela
dásában különös szokás van: t. i. az Ekü (Tallér) 
64 sols tournéban számláltatik, holott a’ közönséges 
Ekübe tsak 60 ollyas sols vagyon.

Ré g i  M é r t é k e k .
A’ réf, Ganné, 8 Pálmából (vagy is tenyérből, 

mellyel könyöknek, vagy arasztnak is lehet venni 
könnyebb értelem okáért) és 890 frantz Lineából 
áll 5 illyen Cannes hasonló 12J bétsi réfhez.

Vagyon selyem mérő Canne (réf.) is 880 frantz. 
Lineából. Úgy posztó Canne (réf.) melly 940 frantz 
Lineából, és egy vászon Canne (réf.) Aune (ón) név 
alatt, melly 515 frantz lineából áll.
Innét 1 selyem réf (Canne) tesz 2T9̂  bétsi réfet.

— 1 posztó réf (Canne) — 2A — ·—
— 1 vászon réf (Aune) — 1 — —
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H o s z s z i í  - mé r t e k .
A’ Provence (Provánsz) tartományi mérlföld 5000 

toisesbói (ölből) áll, melly hasonló 5085 Austriai öl
höz, vagy is £ alsó Austriai mértfföldhöz, és 85 ölhöz: 
egy grádilsára az Aequatorna\i megy abból 19,025.

A’ Provencei mezei mérték az Arpenlban (ar- 
pány) áll, melly 100 □ Perchet foglal magában, egy 
Percbe pedig 20 lábot foglal, és az Arpent lesz 1172 
□ bétsi ölet majd ~ alsó Austriai holdat.

A’ G a b o n a  mé r t é k .
Egy Charge (Sar’s) vagy is terh Ros , és búza 

tart magában 4 Eminet, vagy 52 Civadiert. Zab pe
dig 6 Eminet, vagy 48 Civadiert.

Egy Emine. 1845 frantz kotzka hüvelyket foglal. 
100 Emine 622 alsó Austriai mérőt ád, az az mint
egy 60 vagy 61 posonyi mérőt.

A’ b or mé r t é k .
A’ Millerole tart 60 Pótot, vagy is kantsót, az 

az 5010 frantz kotzka hüvelyket, melly hasonló 42T3,j 
alsó ausztriai pinlhez, vagy is egy akóhoz, és 5 ,2̂  
magyar itztzéhez. A’ Pótban , tehát egy magyar 
itztzénél kevéssel több van.

Az Ol a j  mér t ék .
Millerole, 4Escampeaux azEscampó pedig tesz 

12 Livrét, ’s nyom (a’ Millerole) 156 asztal fontot; 
az az 97 |  bétsi fontot.

Egy Millerole bor, és olaj tart Paukton szerént 
5055 frantz. kotzka hüvelyket vagy is 42 -f-ö «hó 
ausztriai pintet vagy is 55 magyar pintet.

A’ P á l i n k a .
Mint egy 700 — 1700 fontos hordókban Quintal 

szerént árultatik; egy Quintal lesz 100 asztal fontot,
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a’ hol a’ fa hozzá mérettetik. A’ Veite, vagy is fer
tály számláltatok 20 i ,  vagy 21 fontban.

A’ K e r e s k e d ő  mé r t é k .
A’ Charge (terh) tart 3 Quintal!, egy Quintal 

100 fontot. A’ poids au pays, vagy poido de table 
(asztal font) a’ frantz Markmértékfont szerént szám- 
láltatik vagy osztatik, de tsak 8325 holland Ast nyom 
’s igy 100 tsak mint egy 71 bétsi fonthoz volna ha
sonló. Kruse szerént 8359 holland Ast ér, tehát 
100 fontot, melly hasonló 71^ bétsi fonthoz. Mind- 
azonáltal legjobban számlálni 100 asztal fontot, 72 
bétsi fontjával, melly a’ munkás számolásban épen 
meg egyez.

Az arany, és ezüst mérték a’ frantz Márk-mér- 
ték; mellyeknek 100 za 87 bétsi márkot tesz.

A’ hajó terhelésnél a’ terh 28 bor, és olaj Mil- 
lerolével, ’s 5000 más egyébb portékák fontjával 
számlálta tik.

A v i g n o n b a n .

1 Livre 20 Sols, 1 Sol 6 Pata, 1 Pata 240 De
nier, vagy is (1 Pata) 2 |  Krajtzár j. p. 100 Livre 
tesz 32 f. 10 -  kr., a’ honnét az ottani Livre tsak 
19 -j3n krajtzárt tesz j. p.

A’ közönséges frantz pénz nemein kívül voltak 
még itt a’ kis Pápai Patasok, egy kis keresztel meg
jegyezve, mellyekböl 6 mégyen egy ide való sóira, 
és 7 egy frantz sóira.

M é r t é k  és font .
A’ Canne, vagy is réf, 8753 frantz lineát foglal, 

s azért 100 Canne 252 f  bétsi réfet tesz, és egy 
Canne valami kevéssel nagyobb 2 |  Bétsi réfnél.

A’ láb 120 frantz lineából 10 hüvelyknyi, 3 -~ 
linea bétsi mérték szerént, ’s innét itteni 100 láb ha
sonló 85 {  bétsi lábhoz.
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G a b o n a  m é r t é k .

1 Boisseau (boászszó) 7 Párisi Boisseau, 100 
Boísseaux hasonló 148 J- bétsi, vagy is 146 posonyi 
mérőhöz, ’s így 1 Boisseau tesz mint egy 1 ·§· alsó 
Ausztriai vagy posonyi mérőt.

B o r  m é r t é k .

A’ Baral 135 fontot mér, a’ pálinkából pedig 5 
verget számlálnak 100 fontra, az olajt pedig Char- 
gesre számlálják 500 fontjával.

A’ kereskedő mértékben pedig minden portékák, 
mellyek Quintal (mása) számra adatnak, Poids de 
Romaine, (Római font) szerint méretnek, mellyek- 
ből 120 font, 100 font frantz Mark - nyomattal, 
vagy 87 -£■ bétsi fontai hasonló, az itteni közönséges 
nyomó mérték 127 font egyező a’ 100 font frantz 
Márkái. Innét az itteni szokott mértékű 100 font 
hasonló 73 bétsi fonthoz , és 100 font frantz Márk- 
nyomó mérték hasonló 69 bétsi fonthoz.

B a y o n n e b ö n .

Itt minden egyébb mértékek, és pénz értékek 
meg egyeznek az alsó Frantzia közönséges mérté
keivel. Ki vévén a’ Következendőket.

Aune, réf tart 391 i  frantz líneát, és 100 aune- 
hasonló 113 |  bétsi réfhez.

A’ Gabona: egy Sac foglal magában 2 Conqvet, 
vagy is 4140 frantz kotzka hüvelyket. Következen
dő képen 1 4 alsó Ausztriai mérőt.

A’ bor hordó számra vétetik, egy hordóban van 
4 oxthofte, melly Bourdeauxban (Burdó) 5 oxthof- 
tet tesz. A’ Bayonnei oxthofteben van mint egy 4 
alsó Ausztriai akó.

Pálinka, egy hordóban van mintegy 80 velte, 
vagy is fertály; jobbára fertály számra árultatik el, 
egy fertályban 374 frantz kotzka kiivelyk van, melly 
hasonló 5^ alsó Ausztriai pinthez, innét egy hordó 
yagy Pippe pálinka hasonló 10 ausztriai akóhoz.



T o l d a l é k . 123

A’ kereskedő mértéki font a’ közönséges frantz 
Márk-font, mellyből 100 hasonló 87 J bétsi font
hoz, az adásban s’ vevésben mind azon által, főképp 
a’ gorombább portékáknál 88 bétsi fontban szám
lálta tik.

B o r d e a u x b a n .  (Bordó).
Jobbára minden mérték hasonló a’ Országban 

bé vett mértékekkel, szoktak mind azon által még 
a’ régi kütömböző mértékek is Keletben forogni, a’ 
miilyenek a’ következendők.

Az itteni a u n e ,  réf, 528 frantz linea, 100 
illyen hasonló 152 7 bétsi réfhez : kíssebbe lehet 
venni, hogy 2 illyes aune, 3 bétsi réfet tesz.

A’ H o s z s z ú s á g  m é r t é k e :
A’ láb tart 158 frantz linéat, 100 illyen =  112 i  

bétsi lábhoz, vagy rövidebben 8 illyen láb 9 bétsit 
tesz.

A’ f ö l d  m é r t é k :
1 Journál foglal 3 Pougneréet, 1 pougnerée 

(ököl), 72 Escat; 1 esca, 12 lábot 2 hüvelyket, innét 
888 □ toise (ől) hasonló 937 bétsi □ ölhez; 1 Rege 
szántó föld ~  része a’ Journalnak. Egy Rege szöl- 
lö kert részét teszi a’ journálnak.

G a b o n a  m é r t é k :
A’ Boísseau tart 38G8 frantz, kotzka hüvelyket, 

és 4 itteni Boisseau tesz 5 alsó austriai mérőt, egy 
Boisseau gesztenye tesz mint egy 95 bétsi fontot.

A’ bor és pálinka mérték több féle.
Egy Tonneauban (tonnó) van 4 Barriqve vagy 

Oxthoft, 6 T ier en , 128 velte, vagy fertály, és 440 
Pót vagy kantsó, a’ Pót tart 109 frantz kotzka hü
velyket, mások szerént pedig a’ Tonneau tart 144 
veltet, 400 Pólót és 864 párisi pintet, a’ Potot 1057
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fran. kotzka hüvelykre vévén, Az első előadás sze
rént a’ Pót, vagy korsó valamivel többet tart 1 £ alsó 
austriai pintnél, tehát 1 magyar pintet, innét fog
lal magában,
egy velte v. fertály, 5 í  alsó austr. pintet,
— Tierz — 112 — — —
— Oxthoft -r- lö8, v. mint egy á ~ v. aust.

akót.
A’ másik elő adás szerént lesz: 

egy pót 5 §· alsó austr. meszelyt,
— velte 4 — — pinletj
— Tierz 96 — — —-
— Oxthoft 144 — ·— — vagy

mintegy 3 ~ v. |· akóy.
M o n t p e l l i e r .

Itt a’ következendő mértékekben találtatik kü- 
lömbözés a’ szokott frantz mértékektől:

Canne (réf.) tart 881,4 frantz lineát, vagy is 
mint egy 2 ± bétsi réfet.

Egy Perche, v. Canne tart 8 Pamt v. Pant, egy 
pan 8 Menüt.

1 Perchbe van 888 fr. linea, vagy is 2 79g bétsi 
réf, a’ Pam pedig 111 fr. lineát, vagy Tsg bétsi réfet- 
tart.

F ö l d - m é r t é k .
A’ Carteyrade tart 2 Septeréet, ez 2 Cartont 

vagy 75 Dextéret, vagy is 22,968 -f □ Pamt, ’s mint 
egy 800 \  bétsi □ ölet, hasonló alsó austriai hóid 
hoz, melly másfél alsó austriai mérő alávaló.

G a b o n a  m é r t é k .
A’ Setier tart 2 Eminet, 4 Quartot, 12 Pougne- 

réet, 2578 fr. kotzka hüvelyket, innét 100 Setier =  
85 alsó austriai mérőhöz.

B o r  m é r t é k .
A’ Műidbe van 2 Tonneau, 18 Setier, 52Barat,  

36 Hemine, 72 Quart, 576 Pot, vagy Pichet, 1152



T o l d a l é k . 125

Feuillette, 2504 Truchette , vagy 41770 fr. kotzka 
hüvelyk =  584 4 alsó austriai pinthez, vagy mintegy 
14 4 állóhoz.
A’ Tonna tehát =  mintegy 7 — alsó austr. akóhoz.
A’ Quart =  — 8 4 — — pinthez.
A’ Pat =  1 — — —

A’ Muskát bor, Frotignac Műid serént adatik, 
melly 5 Oxthoft; ’s mint egy 10 f  alsó austriai akó, 
’s így az Oxthof mint egy 3 4 alsó austriai akó.4

A’ Rlionei bor (vin de Rhone) adatik Baral 
szerint, mellynek hordója 5 \  Barallal, 87 4 — 95-f 
alsó austriai pinlet tart. Az égett bor Quintalként 
adódik, melly a’ hordóval méretvén 100 fontot nyom. 
Hordója Közönségesen 1400 font, és mintegy 70
vellet, vagy fertályt tart, 20 fontjával véve.

Az olaj  mérték.
Egy Charge 4 Baral, 8 Emine, 16 Quartal, 128 

Pat, Barel olaj mint egy 61 bétsi fontot nyom.
A’ kereskedő mértékben a’ Quintal 100 font a’ 

Quart, 15 font, 100 font 71 4 — 72 5 bétsi fontban
vételik.

N a n t e s b e .
R é g i  m é r t é k e k ,  és f o n t o k ;  szokásban 

van a’ Frantz aune, réf, 526 \  fr. linea, 100 illyen, 
152 4 bétsi réf. A’ hoszszu nantesi réf, aune 614 |  
fr. linea, 100 ád 177 |  bétsi réfet. A’ rövid Nantesi 
réf 286 fr. lineá, 100 ád 82 -  bétsi réfet.

A’ Caute (kól alap, és szántó földmérték 7 4 
párisi lábot tart, vagy is 7 bétsi lábat, és 8 4 hü
velyket.

Lieue de Bretagne cBretagni mértföld) 53 megy 
egy Aequatori gráditsra , és egy 1777 alsó austriai 
ölet tesz innét 2 ~ illyen mértföld =  1 alsó austriai 
posta m. földhez.

A’ petit Journal 450, a’ Hommée 75, a’ Boisze- 
lée 60, és az Ondain 20 □ Gaulet, vagy is mint egy 
742, I2 5 4 , 99 } és 33 alsó austriai □ ölet.
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Gabona, a’ Tonneau 10 Setiert, 160 Boiseant 
70016 fr. kotzka hüvelyket, 22 -Pz alsó mérőt tart, 
a’ Setier tehát =  2 |  a’ Boisseau =  i  Ausztriai mé
rőhöz.

A’ Só Műid 62 Quartant, ’s mint egy 58 alsó 
austriai mérő.

A’ többi mértékek jó formán meg egygyeznek 
a’ közönséges Párisi, vagy egyébb frantz tartományi 
mértékekkel.

A’ K i r á l y i  u r a l k o d ó  h á z  ö r ö kö s .  
Hath ol.

X Károly Frantzia Király szül 9. Oktob. 1757. 
Bátya, XVIII Lajos halála után ült a’ Thrónusra 16. 
Sept. 1824. Hitvese , Maria Theresia III. Victor 
Amadé Sardiniai Király Leánya meg holt 2 Jun. 1805.

G y e r m e k e i .  Lajos, Dauphin Ilertzeg szül. 
6. Aug. 1775 el jegy. Maria Theresiát, Dauphine 
Hertz. Asszonyt, XVI Lajos Király Leányát 10. Jun. 
1799 a’ ki szül. 19. Dec. 1778.

2. Károly Berry Hertzeg meg holt 14. Febr. 
1820 özvegye Karolina, a’ Siciiiai Király Leánya 
szül. 5. Nov. 1798.

G y e r me k e i .  Louise Hertz. Assony. szül. 21. 
Sept. 1819. 2. Henrik (de Artois) Bordeaux! Her
tzeg, és Frantzia Onokája. szül. 29. Sept. 1820. 
(posthumus).

XVI Lajos Király öttse Leánya. Angoulémi 
Hertzegné.

M e l l é k  ágai  a’ B o u r b o n i  Há z n a k .
1. O r l e a n s .

Hertzeg Lajos Fülöp szül. 6 Octob. 1773 el jegy
zetté 15 (25) Nov 1809. Maria Amáliát I (IV) Fer
dinand Siciiiai Király Leányát, a’ ki szül. 26 April 
1782.
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G y e r m e k e i .  1. Hertzeg Ferdinand, Char- 
tresi vezér szül. 3 Sept. 1810. Louise Hertz. 
Asszony, szül. 3 April 1812. 3. Maria Christina
Valoisi Hertzeg Asszony, szül. 12. April 1813. 4. 
Lajos Nemoursi Hertzeg szül. 25. Octob. 1814. 5. 
Maria Clementina, Beaujoloisi Hertzeg Asszony, 
szül. 3. Jun. 1817. 6. Ferentz Joinvillei Hertzeg.
szül. 14.Aug.1818. 7. Károly, PenthievreiHertzegszül. 
1. Jan. 1820. 8. Henrik Aumalei Hertzeg. szül. 16. 
Jan. 1822. 9. Antal, Hertzeg szül. 51. Jul. 1824. 
Montpensieri Hertzeg.

T e s t v é r e .  Eugenia, Orleansi Hertzeg Asszony, 
szül. 23. Aug. 1777.

2. Co n d é  Ág.
Lajos, Bourboni Hertzeg, szül. 13. April 1756, 

el jegyezte Louise MariaTheresiát Orleansi Hertzeg 
Asszonyt, a’ ki meg holt 10. Jan. 1822. ( s z ü l .  9. Jul. 
1750.)
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Helvétzia. (Schwelt z).

H a t á r a i .
/

Éjszakra , és nap keletre JNemet Ország; délre 
Olasz Ország, és nap nyugottra Frantzia Ország.

F e k v é s e .

23°, 40' tői, 23°, 10 'H .-ig , és 45°, 45'töl, 
47°, 48' e’. S. -ig , Kerülete új szaporodásával 870 
□ m.

F o l y ó v i z e i .
Mivel sok hegyeivel igen magasan fekszik, ’s a’ 

felhők nedvét magához vonja, nagyon vizes tarto
mány, és sok folyó vizeknek kút forrása, mellyek 
közül legjelesebbek: 1) A’ Rhénus, Graubündten- 
ben ered három forrásokból, mellyek egész Reichen- 
auig külön folynak; itt egyben egyeledvén, nye
rik a’ Rhénus nevet. Innét el távozván el választja 
Tyrolt Helvétziától, által úszik a’ Bodensee tón, ’s 
Basileánál el hagyja Helvétziát, éjszak felé hempe- 
lyegvén. 2) Az Aar. A’ Rern kerületnek (Canton) 
déli keleti részén ered három forrásból, a’ jeges 
bérlzek közt Grimselberg, és Finsteraarhorn vidé
kin, a’ Rrinzi, és Tűni tavakon által tsuszván, ma- 
gábaszívja a’ Sanen,, Emme, Reusz, és Limmat fo
lyókat; ’s végre 40 mertföldi kanyargás után bele- 
szakad Zurzachnál a’ Kenusba.' 3) A’ Rhone, melly

9*



délre folyik, a’ Vallis Kerületben ered egy bértz- 
böl a’ Furka - begynek tövén, egész Vallist által 
folyja, ’s a’ Genfi tón általtolakodván , azzal együtt 
el hagyja szülötte földjét. 4) Tessino v. Ticino egy 
tótskából származik a’Gotthárd begyén nem meszsze 
a’ szállástól, innét a’ Livini völgyre rohanván vad 
sebességgel, a’ Lago Maggiore tóba siet, ’s biítsut 
vévén hazájától Paviánál a’ Póba bujdosik. 5) Λζ 
Adda, melly a’ Graubündtenben eredvén Schwei tz- 
ból ki szökik, ’s magát a’ Lombardi Veltlin által a’ 
Comi tóba rejti, és Cremonától nem meszsze bele- 
ömlik a’ Póba. 6) Az Inn, melly nem meszsze a’ 
hátulsó Rénustól fakad Graubündtenben, és Mar- 
tinsbrücknél Tyrolba vándorol által.

T a v a k .
Helvetziának igen számos tavai vannak, mellyek 

közt nevezetesebbek: 1) A’ Boden-tava az Ország 
szélén. 2) A’ Genfi tó, a’ tartomány határán ; Hosz- 
sza 10 mértföld, széle 2 ~ m ., mélysége 950 láb. 
Part kerületje kellemetes falukkal, mező, és kul- 
tsos városokkal sűrűén meg rakva. 5) A’ Luganar 
igen halas tó, hoszsza 4 mfd., széle l | m . ,  a’ Treza 
vize azt egybeköti a’ Lago Maggiore tóval. 4'j A’ 
Neuburgi, v. Neufschateli tó ; mellynek hoszsza 9 
órányi, széle 2 óra ; egyesül a’Murtni tóval a’ Broye 
víz által, és a’ Bieli tóval a’ Ziel által. Ide tartozik 
egy része az Olasz Lago Maggiore tónak is. Továb
bá az Ország belső részében vannak. 5) A’ Zürichi 
tó , mellynek hoszsza 10 óra, széle i  óra, mélysége 
10Ö ö l, partjai ragadó kellemüek. A’ Linlh folyó 
vize, minekutánna a’ Mag vízét, és a’ Vallenstádti 
tónak ki folyását magábaveszi, öszve kaptsolja ezt 
a’ Zürichi tóval , a’ mellyböl kiszökvén elhagyja 
azt Limmat név alatt. 6) A’ Vierwaldslädli tó 9 óra 
hoszsza 4 — 5 óra széle , 600 láb mély, 20Ü0 —
10,000 láb magasságú bértzekkel környékezve. 7) A’ 
Thuni tó. 8) A’ Brienzi tó mellyeket az Aar vize 
kaptsol ö szv e  e’. t. m.
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HeLvétzia a’ leg magasabban fekvő tartomány 
Eurppában. A’ havasok, mellyek ezen világ részén 
a’ fő-bértzek sorában állanak ; ’s majd 4000 □ mért- 
földet foglalnak; és a’ közép tengertől Prantzia Or
szágon és Itálián által egész Török országig terjed
nek, nagy vidékét foglalják, déli tájjékán , Helve- 
tziának, mellyek déli nyúgotról, éjszaki kelet felé, 
a’ Montblanctol egész Ortlesig húzódnak Tyrolba 
több ágazatokkal. A’ legdéliebb osztály formálja a’ 
Pennini havasokat, mellyek Col de Bonhommetól a’ 
Montblanc, és nagy Bernhard hegyein által egész 
Montrosaig terjednek, az ős havasokhoz tartoznak, 
Piemontot el szakasztják Vallis tó i, és majd tsupa 
jég - bértzekből állanak.

A’ havasokon kezdődik az örökös jég és hó, a’ 
midőn a’ magasság 7800 lábnyira emelkedik, az 
illyen bértzesek számában fejérzenek szüntelen.' 
1) A’ nagy Sz. Bernard hegye, 10,380 láb magasság
gal. 2) A’ Velan , melly egy teke formában tsak 
vállain alól veszi észre szomszédjait ’s a’ mellynek 
tsuttsa egy iszonyú nagy jég darab. 3) A’ Montrosa 
(tsudás, V. szörnyeteges) mellynek 14,000 lábnyira 
emelkedő tetejét nagy részéből Lombardiának kilát
n i, egy számos, körben álló kösziklás szarvakból 
áll, ’s innét veszi nevezetét.

Montrosatol el terjednek a’ Lepontini havasok 
a’ Bernard és Luccumanni hegyeken által, egész a’ 
Moschelhornig, és Bernardinig. Ide tartoznak 4) a’ 
Grisberg; 5) a’ Simplon, mellyen által egy út készít
tetett 8 óra messzeségre, 264 hidon, és több kő
sziklákban faragott barlangokon által, 1805-ben 
készült el.

Éjszak felé a’ Pennini, és Lepontini havasoktól, 
elágaznak a’ Berni havasok, mellyek a’ Bern kerü
let déli részében, és vallis éjszaki vidékén kezdőd
nek a’ Grimselnél, ’s tsak hamar nagy magasra 
emelkednek, nyúgot felé a’ Genfi tó tájjékára hajol
nak, és kelet felé egész a’ Gotthard hegyig nyúlnak,



a’ hol a’ két első ágakkal Öszveakadnak. Ide tar- 
tozandók:

5) A’ Jungfrau Cszűz hegy) 12,872 láb magas; 
6) a’ Finsteraarhorn, 13,234 1.; 7) a’ Sclirekhorn, 
12,562 1.; 8) a’ Grimsel 9104 1. ; 9) a’ Vittescher 
hörn er 12,500 l.y 10) a’ Wetterhorn 11,4541.; 11) 
a’ Furka 13,171 1.; mellynek 5418 lábnyi magassá
gán erednek a’ Rhone forrásai. A’ Furkáról lejtőd- 
zik le ama hires Furka, és Rhone jég-bértz, melly 
az egész Furka, és Grimsel közét elfoglalja, és egy 
a’ legszebb hegyek közztíl Helvétziában. Felső pár
kányzata pompás jég oszlopokkal, és tornyokkal 
ékesíttetik. Átaljában ezen havasi Ágazatok mind 
sokkal fellyűl haladják a’ jeges linea határait, és 
megmérhetetlen jég, és hó vidékeket, ’s bértzeket 
tartanak tetőjiken.

A’ Sz. Gotthard hegye, a’ hol mind a’ két havasi 
ágazatok egybe kaptsolódnak, meg érdemli, nagy
sága miatt, különösen a’ Hegy nevet; és abból több 
hegy lántzok terjednek ki. Annak leg magasabb 
tsutstsa 9944 1. Sz. Gotlhárdtól húzódnak kelet felé 
a’ Rhätzi havasok , melíyek Graubündtenen által 
egész az Otlers tsultsáig terjednek Tyrolban. A’ ha
vasok lántza Graubűndten által fél hold formában 
húzódik, és közelében délről, ’s éjszakról több mel- 
lyék lántzok nyúlnak. Rözép pontja ezen hegyek
nek a’ Vogelsberg körül van , mellynek magas
sága 10,230 1. Az útak a’ Lucumanni, Septimi, 
Maloja, Rernina, e’. a’. t. hegyeken által 6 —-70001. 
emeleten feküsznek a’ tenger felett; ’s azoknak kő
szarvaik még 2 — 3000 labbal magassabbra emel
kednek. A’ Rerni havasoknál inkább éjszakfelé 
vannak a’ 10— 12000 lábra fel nyúló meszeshegyek, 
fellyűl bértzekkel, és jég vidékekkel, alól kelleme- 
tes legelőkkel el látva ú. m. ; 12) a’ Tittlisberg
10,296 1.; 13) a’ Dodi 11,037 1.

Helvétziának nyúgoti részén húzódik egy más 
alatsonyabb hegy lántz, Jura nevezet alatt, melly 
a’ Sabaudi havasokból ágazik ki, és Frantzia Ország 
’s Helvétzia közt határ jelül szolgál. Ezek közt leg-
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magassabbak; 14) a’ Rekulet 5286 1. ; 15) a’ Mont 
Tendre 5202 1.; 16) a’ Dole 5208 1.

É g i  m é r s é k e .
A’ sok begy ágak az egész tartományt el fut

ják majd halmosabb, majd lapossabb dombok for- 
májiban, ’s azért térés rónákat abban nem igen lát
ni. Vannak mindazonáltal Ilelvétziában igen tenyész
tő vidékek, leginkább éjszaki részén. Egy elegy 
az maga, hóval borított begyekből, bértzekböl, 
meredek kősziklákból, zöldebb dombokból tenyé- 
szes völgyekből, gyönyörű legelőkből, és szép mí
velt mezőkből. Ég alja, noha a’ tartomány Italiá- 
lioz, és déli Frantzia Országhoz közel fekszik, sok
kal hidegebb, és durvább, mint az éjszaki részével 
határos tartományokban, a’ mit a’ nagy hegyeknek, 
sok hónak, és jégnek lehet tulajdonítani.

Azomban a’ laposabb, ’s a’ nap sugárinak ki 
tétetett vidékein, Italia határai felé, jó meleg a’ le
vegője, melly átaljában tiszta, és egésséges az egész 
Országban.

T e r m é k e n y s é g e .
Iíelvétzia átaljában hegyessége miatt nem ter

mékeny, vannak mindazonáltal benne nem kevés 
mívei a’ természetnek. A’ marha nevelés , melly 
ama bértzes hegyek füves lejtöjin válogatott legelők
kel bővölködik, fő táplálása a’ Lakosoknak. Sok 
ketske, sertvés , vad köviketske, számos szelíd, és 
vad baromfi (majorság) találta tik a’ szükséges szar
vasmarha , és juh mellett. A’ folyó vizek, és pa
takok gazdagok hallal, és rákkal. A’ méh szaporí
tás meglehetős és némelly déli vidékén selyem mív 
is vagyon. Gabona eleség, kerti vetemény (zöldség), 
kender, len, dohány, sáfrán, bor, több vidékeken 
terem, leginkább, az éjszaki nyúgoti, és déli róná
kon, noha nem elegendő a’ népség számára. Min
den nemű gyümöltsel bővelkedik, ’s azért ott sok 
alma, és körivé, must, és tseresznye égettbor 
készíttetik. Déli nyúgoti tájjékán találni gesztenyét
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i s , fügét, és finom déli gyíimöltsöket. Minden féle 
erdei vannak, noha nem felesleg; némelly vidékei 
szükséget szenvednek a’ fában. A’ magas hegy alljai 
legelőkön, mellyeket Alpnak neveznek, legel egész 
nyáron a’ Schveitzer gulya, éjjel nappal a’ szabadon. 
A’ Pásztorok, kik itt Sennennek hivatlatnak, magá
nosán laknak kis faépűletekben, (Senni tanyákban, 
vagy kunyhókban) ’s itt készítik ama jó Schveitzer 
sajtot, mellyel, mint marhájokkal is, jó kereske
dést űznek. Az ásvány Ország adakozik arany, 
ezüst, réz, ólom, vas, kobált, szép márvány, grá
nit, alabástrom, kőkristály, Lavezkö, malomkő 
szerekkel, mészszel, gipszel, portzellán, és fayen- 
ceföldel, kőszénnel, torfával, értzforrásokkal. Só
bánya tsak egy van az egész tartományban.

A’ L a k o s o k .
Száma 1,719,000-re számláltatik. Szelíd őszin

teségekről, erköltsi egyűgyiiségekről, és hivségek- 
röl esméretesek egész Európában. Eredetek részént 
német (alemanni) részént Burgundi. Ezeknek egy 
része délestinyúgoton frantzia nyelven beszéli, a’ 
honnét ezen vidék frantz Helvétziának mondatik, ’s 
fő városi: Genf, Lausanne és Freyburg. Déli ha
tárin Italia felé római nyelven (Churwälsch) szólla- 
nak, és egy több nyelvekkel kevert Latán (rontott) 
nyelv. A’ többi részeken jobbára németül beszél
nek, de igen vadon kimondással, Többnyire ezek 
a’ nyelvek mind több féle kimondással gyakorol
tatnak.

Az Uralkodó Religio a’ Catholica, és a’ Refor- 
máta vallás , melly is a’ Helvétziainak neveztetik, 
némelly kerületekben többek ezek, némellyekben 
amazok, némellyben egy forma számnak. A’ Cathó- 
licusoknak 4 Püspöksége van: Chur, Sitten, Frey- 
burg, és Baselben. Találtatnak itten 350 Lutheránu
sok is, 900 Anabaptisták, és 1,970 ’Sidók két fa
luban.

Mivelete a’ tudományokra, és mesterségekre 
nézve sikeres. Sok Ifjúság oktatódik a’ Basileai, és



Genfi Universitásokban, a’ Zürichi, Berni, Araui, 
Lausannei, Schaffhausen i, St. Galli, és Iferti Col- 
legiúmokban, ’s tanult társaságokban. Mesterség! 
társaságok vannak : Zosing, Zürich, Basilea és 
Bernben. Musika egyesület 450 tagokból Zürichben.

A’ kézi Mívesség sikeres ezen dolgos népnél, 
a’ honnét a’ fabrikák nagy divatban állanak, legin
kább az éjszaki, és nyűgoti vidékeken készítenek 
posztót, gyoltsot, pamut és selyem szereket, fá- 
tyolt, pántlikát, papirost, tsipkét, órát, pompa 
szereket, vas, réz, értz eszközökét, ’s ezekkel nagy 
kereskedést tesznek, valamint a’ vajjal, sajtal, és 
szarvas marhával Német, Olasz, Frantzia Ország
ban, vizen, és szárazon. A’ Sz. Gotthárd, Sz. Ber
nard, Grimsel, Simplon e’. t. hegyeken által terh- 
hordó lovak és kotsik viszik a’ portékákat.

K o r m á n y .
Helvétzia 22 Kerületekből (Canton) álló közkor

mányos tartomány (Respublica) ; mellyek egyenlő 
Jussal bírnak, és egymás bátorsága fentartására frigy
kötésben állanak. Minden Kerület fő - kormányi 
jussal bir, ki vévén azon jussokat, mellyek az egész 
társaságnak vannak fenntartva. A’ Kerületi Követek 
formálják az Ország gyűlését, melly azon Ország
dolgait el látja, mellyek a’ fő kerületektől reája bí
zatnak. A’ fő Kerületek: Zürich, Bern, és Luzern. 
Elölülő a’ Landamann. A’ gyűlés változva tartatik 
a’ fővárosokban (Zürich, Bern, Luzern) mellyek 
innét főhelyeknek (Vororte) neveztetnek a’ hites- 
frigyességben. (Eidgenossenschaft). A’ jelen való 
Polgármestere (Schultheiss) a’ fővárosnak, a’ hol a’ 
gyűlés van, viseli a’ Landamann tisztséget. Minden 
kerületnek egy voksa van, és a’ maga kiszabott ré
szét ki állítja pénzben, és katonában. A’ gyűlés 
izén hadat, köt békességet, tesz alkukat idegen or
szágokkal (a’ mire ~ voks kívántatik) ’s egyébb ren
deléseket. A’ fő helyi juss két esztendőnként válto
zik a’ megnevezett három városok közt. Ha a’ gyű
lés nints együtt, a’ főhely viseli annak kötelességit.
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Nints állandó hadinép Iáhon, hanem a’ szükség ide
jén minden Kerület a’ reá vetett hadinép számát ki
állítja. Az utolsó háborúban 56,624 embert állítot
tak ki. A’ leg újabb katonai törvény szerént min
den fegyvert fogható Helvéta tartozik hadi szolgála
tot tenni. Ezekből formáltatik az első tartományi 
hadi sereg, a’ tartalék (reserva) és védősereg (Land
wehr), mellyek a’ környűlállások kívánsága szerént 
egy mást követik a’ hadi szolgálatban.

II. S z a k a s z .

H e l v é t z i a  F e l o s z t á s a .

XXII Kerületekre.

1. Schafhausen Kerület (Canton).
Német országgal határos, 8 □ m .; 50,000 R. 

Lakossal. Földje dombos, és tenyészes. A’ 74 köz
tagokból álló kis, és nagy Tanálsosok, a’ legfőbb 
tisztségek, a’ kikhez a’ fökormány tartozik. Ebben 
nevezetes:- ,

1) Schafhausen, fő város a7 Rhénus jobb part
ján, jól épült; egy szép toronnyal, gymnasium
mal, könyvtárral, öntött atzél, selyem, és pamut 
fabrikákkal, 815 házaiban, 7000Lakosok találtatnak, 
a7 kik derék kereskedést űznek. Szomszédságában 
van az Unoth hegyvár, és ama nevezetes rohanása 
a7 Rhénusnak , a7 hol a7 500 láb szélességű viz 60 — 
80 lábnyira rohanik le a7 kősziklákon.

2) Stein, város, a7 hol a7 Rhénus a7 Boden tó
ból kifolyik, 1800 Lakossal.
2. Zürich Kerület, 5 megyéjében, 45 D m ., 26,600 

házat, és 1820 R. Lakost foglal.
Földje jobbára dombos , 7s dél felé a7 nagy 

hegyek kezdődnek. A7 nagy Tanáls, melly 212 tag
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ból, áll, a’ Kerületnek főkormányozója, és törvény 
szerzője. Itt jelesebbek:

1) Zürich, Sántzal, és töltésekkel kerittetett fő
város , egy hegyekkel körűi zárt völgyben a’ Limmat 
folyó partján, melly itt a’ Zürich tóból kilép, jól 
épült, föképen külső városi, 11C0 házaiban 10,640 
Lakosok számláltatnak. Van benne egya cademia, 
tsillag visgáló torony, könyvház, közhasznú Cpoli-' 
ticum) intézet, orvosi, seborvosi, némasiket, vak 
intézetek. Természeti gazdasági (egy plántakertel) 
mekkoraság mérői, katonai, és Segéd társaságok, 
fegyverházak, tudományi gyűjtemények, selyem, 
gyapjú, pamut fabrikált. A’ kereskedés jeles. A’ 
Lövöldöző helyen, a’ város előtt áll a’ Geszner Sa
lamon költő emlék oszlopa fehér márványból.

2) Winterthur, város egy szép rónán, egy domb 
alján, az Eulach* partján, timsó, gálitzkö, katun 
(Karton) Musselin (mosolin) és tzitz fábrikákkal; 
líjonnan épült varos házában szemléltetik a’ polgári 
könyvtár, a’ pénz, és természeti ötlök tára, 3300 
Lakossal, közelében van Kyburg, egy régi hegy
várral.

3) Eglisau, város a’ Rhénus partján egy hiddal 
azon által.

4) Bulach.
5) Horgen, révpart a’ Zürichtó partján.

3. Thurgau Kerület.
Ezen tenyészes megyéje a’ Német Helvétziának 

a’ Bodentó, és Rhenus közt dombokkal, és rónák
kal vegyítve, 8 tiszti menetekre osztatik. Környéke 
16 * □ m.; 17,000 C. és 59,700 R. Lakosokkal. A’ 
fő hatalom a’ száz tagú nagy tanátsnak a’ végre haj
tás, és kormányozás pedig a’ 9 tagú kis Tanátsnak 
kezében van. Ebben nevezetesebb helyek :

1) Frauenfeld (Gynopedium) város egy szép, 
és termékeny vidéken, nem meszsze a’ Murg vize 
béfolytától a’ Thurba; Selyem fabrikákkal, tsak 5 
útszából áll.
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2) Arbon, város a’Bodentó körében, igen gyii- 
möltsös vidéken, jó kereskedéssel.

3) Steckborn, jráros 1600 Lakossal, az Unter- 
tónál, vagyis Rhenus ki folyásánál a’ Bodentóból.

4) Diessenhofen, helyes város a’ Rhenus partján.
5) Weinfélden, Bischofzell, Tobel, Gottlieben, 

tsekélyebb várasotskák.

4. Appenzell Kerület.
Melly az Inner és Auszer Rhoden vidékekből 

áll, szűk völgyekkel vegyült hegyesség. Déli tájjé- 
kán van ama 7800 láb magas örökös hóval borított 
Säntis hegy, mellynek szarvai, a’ Gyrenlsúts, és 
Obermeszmer közt egy Órányi hoszszuBértz vagyon. 
Ezen Kerület 10 □ m ., 55000 C. és R. Lakossal.
Itt nevezetesebb:

1) Appenzell (Abbatis Cella) az Inner Rhoden 
hegyes megyében egy magas kellemetes völgyön, 
300 Lakossal, a’ kik vászonnal kereskednek.

2) Herisau szép mező város az Auszer Rhoden 
tenyészes megyében, sikeres kereskedéssel, és derék 
fábtikákkal , ’s 4 országos vásárral, 7000 Lelket 
számlál.

3) Gais, magasan fekvő, jól épült falu a’ Gábris 
hegyén, egy értz forrással, és 2500 Lakossalt a’ kik 
sok Musselint szőnek.

4) Trogen, egy szép helység, és Sikeres vá
szon kereskedő hely.

5. Sant Gallen Kerület. „
Tyrol közelében; Appenzell Kerületét magában 

zárja, 8 megyére van osztva. Környéke 40 □ m., 
130,300 C. és R. Lakosokkal. Többnyire hegyes tar
tomány. Déli részén magas, ’s részszerént vadon, 
hóval terített hegy lántzok húzódnak bértzekkel. 
A’ nagy Tanáls, melly 84 Cathol. és 66 Reform, ta
gokból áll, bírja a’ fő hatalmat, a’ nagy tanátsi 9 
tagokból álló kis tanáts gyakorolja a’ vezér-kormányt. 
Itt emlékezetre méltók:
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1) Fő város a’ Sittern és Steinach folyó vizek 
közt, sántzokkal, és falakkal kerítve, 3 külső vá
rossal. Van benne 4 Templom, 1000 ház, 9090 La
kos. A’ város kerületében, egy magas fallal elvá
lasztva ama hires roppant Sz. Galli Benedeki Apát
ság, felséges új szentegyházával. Itt a’ Steinach 
vize, egy 1400 láb hoszszu, 260 1. széles, és 401. 
melly tó által, melly 1821-ben az úgy nevezett Phi- 
losophok völgyén az ott folyó vizek gyűledéke által 
mesterségesen formálódott, és 450,045 kotzka láb 
vizet foglal magában, több őrlő, fonyó, kalló, fű
rész, szer készítő malmokat, és hámorokat hajt. 
Van itt egy gymnasium, könyvház, tudományos 
társaság, mezeigazda egyesület, Len, Batist, kesz
kenő fabrikák, és izmos kereskedés.

2) Borschach: (Rosacum) helyes város egy dom
bon a’ Boden tó partján, egy révpartal, izmos ke
reskedéssel, mosolin , vászon, és kattun fabrikák- 
kal; 2000 Lakost számlál.

5) Rheineck, város a1 Rhénus mellett a’ Rhénus 
völgyébe, kő-bányákkal, borral, gabonával^ ken
derrel, és lennel; Pamut, és gyolts fabrikáji van
nak, jeles kereskedése.

4) Sargans, város a’ Rhenus vize, és Scholberg 
hegy mellett, 80 házzal, és 400 Lakossal, közelér 
ben van egy kénköves forrás, és ferdő.

i 5) Pfeifers , ( Fabarium) helység a’ Thamin 
völgyben, egy gazdag Benedeki Apátsággal, és ne
vezetes. meleg ferdével.

6) Yallen&tadt, v. Yesen, v. a’ Vallenstadi tó
partján.

7) Uznach v. a’ Zürich tónál.
8) R-appersvyl (Ruperti villa) a’ Zürich tónál, 

mellyen által itt egy híd megy. Van egy révpartja, 
és 300 Lakosa.

9) Gossau.
10) Toggenburg.
11) Lichtensteig, a’ hol egy társaság van a’ St. 

Galli kerületben való, előmozdítására a’ mezei gaz
daságnak, mesterségeknek, és kézi müveknek.
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12) Whildaus, a’ bájító János völgyében fekvő 
hegyi falu, a’ hol Zwingli született.

6. Graubündten. Kerület. (Grisones.)
Lombardia, és Tyrol mellyékébenfekvő hegy

es tartomány, a’ hol sok völgyek, de nem rónák, 
találtatnak. A’ hegyek a’ tulajdoni Schweitzer ha
vasokhoz dűlnek , és nagy jeges bértzeket viselnek.
10.000 lábnyí magasságot felütnek. A’ Bernina je
ges Bértz egy a’ legnagyobb havas hértzek közt. 
A’ magas Splügen hegyen megy által egy igen járt 
út Italiába, a’ hol az éjszaki részen 3 óráig fel, és 
4 óráig alá kell menni Italia felé. A’ Kerület 
3 megyékre, ’s ezek fő, és alsó törvény székekre 
osztódnak. Körülete 140 □ M. 85,500 Lakossal
30.000 Cath^a’többi Reform. 29,000 németül; 15,000 
Olaszul, a’ többi Deákul beszél.

A’ felső frigy foglal 51 □ M. 35,000 Lak. az 
Istenháza frigy 60 f  □ M. 32,000 Lak : ’s a’ Zehn
gerichten frigy 28 ·§■ □ M 16,500 Lak. A’ nagy 
Tanáts 65. a’Kis Tanáts3 tagból áll. Jelesebb helyek 
e’ következendők.

1) Chur, (Curia Rhaetorum, románül Coira) 
igen régi város, a’ Plessur pataknál, nem meszsze 
a’ Rhenustól gyönyörű hegy koszorúval keríltetik: 
sántzai, és falai meg lehetősek , jó forma nagysá- 
gxíák, ’s vannak néhány jeles épületi is. Lakosi szá
ma 2500, Püspöki szék. A’ püspöki Lakás, felső 
részében van a’ városnak, fallal lévén el választva, 
mellynek kerületében van a’ püspöki Templom , 
és vár, a’ Prépostság, a’ Káptalaniak és tisztek 
lakási, egy Premonstrati Klastrom, és a’ Kaputzínu- 
sok’ szállása (hospitium). A’ városban jegyzetre 
érdemes: a’ Kerületi oskola, a’ cathol. deák osko
lák, 2 reform, templom ; a’ városháza, ’s Könyvtá
ra, a’ Kalmárház , a’ hol az Itáliából német or
szágba vivődő ’s innét oda intézendő portékák le 
rakatnak. Az országi okleveltár, a’ fegyverház, 
a’ bányászi, és mezei gazdasági társaság. A’ Ke
reskedés nagy, leginkább a’ Splügen hegyi úton ál-
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tal. A’ Környék szép, és termékeny. A’ Plessur 
vizét a’ városnak minden utszáira bélehet vezetni.

2) Mayenfeld, város a’ Rhénus partján 900 
Lakossal, a’ kik szőlőket mívelnek, és a’ kereske
dési portékák tovább viteléből élnek. Közelében 
van Luciensteig nevezetű általmenetel az austriai 
Vorarlbergbe. A’ körvidék Brettigaunak hívattatik.'

5) Thusís. (Juscia) a’ hátulsó Rhénus mellett 
ama szép, szőlőkkel, gesztenye, és mondola Fák
kal zöldellő Heinzenberg hegynek alján. Által 
menő portékák rakóhelye 600 Lakosokkal. Ezen 
Vidéken, leginkább Käsisben sok buták (Cre
tins) találtatnak.

4) Dissentis, közel a’ Közép, és elő Rhénus 
öszve folyásánál egy hires Benedeki Apátsággal és 
1050 Lélekkel. Mezőváros , mellyben egy könyv
nyomtató van román nyelven.

5) Glanz, város egy szép vidéken, a’ hol a’ 
Glenner a’ Rhénusba szakad.

6) A’ Splűgenberg hegynek alján vannak: Splü
gen, helység; sok le rakott kereskedeti portékák
kal. Haldenstein. Irasp. Rhőzins (Rezúns). Az 
Inn vize folytában terjed ama népes, és Helvétzi- 
ának legszebb Engadin völgye .18 órányira Tyrol 
felé, magas hegyekkel zárva, a’ hol nevezetesebb 
Szí Moritz, egy falu igen erős savanyú vízzel.

7. Glarus Kerület.
Három negyed része szünetlen havasokkal van 

Körül véve. Itt van a’ 11,057 láb magasságú Dődi- 
berg , rnelly tavaszkor szomszéd vidékire rettentő 
hó - gulyákat (Lauvine) gőrdit. Ezen 15 megyére 
osztott Kerület foglal 2l£ □ M. 24,000 Cath. és 
Reform. Lakossal. Itt jelesebb:

1) Glarus fő hely, jól épült mezőváros a’ Linth 
vizénél (Clarona) a’ 8025 láb magas Glarnisch hegye 
mellett, van benne jeles fehérítő pamutfonó ; Kát- 
tnn, harisnya, és tzitz fabrilták; posztó kalap ’s 
t. m. műhelyek. 2500 Lakossal. Délesti kelet ré
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szén jegyzetre érdemes a’ 196 láb magas Panthen 
hídja a’ Linth folyón által.

2) Nöfels, helység a’ Linth partján 1300 Lá
bossal; jeles az 1388 ki ütközetről, a’ hol a’ leg 
jelesebb meg támadás helyek (tsata piatznk) 11 Kő 
emlékek által tűnnek szembe. Esztendőnként meg 
ínnepeltetik emlékezete ezen Viadalnak.

3) Elm, falu, jeles egy üregről (Martinsloch 
névvel) a’ Schinlenberg hegyben, a’ hová a’ nap 
esztendő által tsak kétszer süthet.

8. Úri Kerület
Egy igen magas hegyes, vadony tartomány 

jégbértzekkel·, és szűk völgyekkel. Itt van a’ Sz. 
Gotlhárd hegye , mellyen 30 tavakat, 8 jég bértze- 
k et, ’s a’ Rénus, Reasz , Tessin, és Rhoné for
rását találni. Ezen által visz az <prszág út Iíelvétziá 
ból Italiáhaj, melly Altorftól Airolo - ig 14 Órányi 
hoszszú, 10 — 15 lábnyi széles, és gránit Kővel ala- 
poltt. Egy irtóztató tájjékon megy az utas által az 
ördög hidján·, ’s innét egynéhány 100 lépésre a’ 200 
láb hoszszú Unerlochon^ melly egy gránit kősziklán 
által vájott föld alatti út, mellynek alján ama kel- 
lemetes, a? Reusz folyótól körül vétetett, 6 Órányi 
Urseren völgyet érni, innét az An der Matt falun 
által Iloepitalba jutni, a’ hol tulajdon képpen a’ Sz. 
Gotthárd’ ezen részi töve van. Azután fel menni 
2 | Óráig a’ Kaputzínusok szállásához (hospitium) 
a’ kik ezen az úton a’ szükséget szenvedők segít
ségére sietnek.

Az út teteje egy órányi hoszszú biís szomorú 
kopasz völgy, nagy kősziklákkal kürül véve. Az 
út. le felé Itáliába meredekebb, és veszedelmesebb, 
mint Altorf felé. Ezen 2 megyére osztott kerület 
foglal magában 24 □ M. 14,000 Kathol. Lakosok
kal. Jelesebb helyei.

Altorf. helység, nem meszsze a’ Reusz bésza- 
kadásánál a’ víerwaldstadti tóba, a’ Bannberg hegy 
tövéb en 3000 Lakossal.

2 )  B ű r g le n , fa lu ,  a’ h o l T e l i  sz ü le te tt . T e l i
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Kápolnája, a’ tó partján, és azon helyen, a’ hol 
a’ sajkából ki ugrott. Teli Kútja. Teli tornya. An
dermatt, leg nagyobb falu a’ völgyben, de itt már 
segyümölts se rozs nem terem.
9. Untervaldén Kerület. (Subsilvania) hegyes tar

tomány ugyan, de földje Kövér, Lévegöje jó 
formán lágy.

A’ Tittlisberg leg magasabb ezen kerületben, 
10,296 lábra emelkedik, és 3 órányira felnyúlik je
ges bértze. Kősziklás tsütsa, mellyet Nollenek hív
nak , hasonló egy kalaphoz, és örökös tél uralko
dik rajta. Erről, ügy mondják, tiszta időben, meg 
látni a’ Straszburgi tornyot. Ezen kerület foglal 15 
□ M. 21,200 kath. Lakost: 2 részből áll alsó, és 
felső Erdőség *) (Wald) nevezet alatt, mellyeknek min- 
denike különös uradalom, ’s a’ gyűlésre változva 
küldik Biztosaikat.

Itt nevezetesebb helyek;
1) Stanz fő helye a’ Nid dem Walde megyének: 

szép helység egy zárt vidéken a’ Stanzber hegy alatt 
a’ Viervaldstadti tónál 2000 Lakossal, és Winkel
ried Arnold képoszlopával, kinek ez születése helye, 
és Lakháza most is láttatik egy kősziklán.

2) Sarnen, a’ hasonló nevű tó partján 2000 La
kossal, egy szép plébánia Templommal, fő helye az 
ob dem Wald megyének. Ezen két helység közt 
terjed ki a’ Kernervald erdő, melly a’ Kerületet az 
erdőn feljűl, és alól lévő völgyre osztja.

3) Engelberg, falu, és egy nagy Benedeki Apát
ság az Engelbergi völgyben, melly ama magasTitU 
lisberg heggyel záratik : és szünetlen változása közt 
a’ jeges bértzeknek, ’s tenyészes völgyeknek, 4 órá
nyi boszszaságra vonódik.

10. Luczern Kerület.
5 Megyére osztódik. Nagysága 3 □ M. 100,000 

kath. Lakossal, éjszaki nagyobb része tsak dombok-

V

*) Ob und Nid dem Walde, 
Európa Tekintete. Ií. Kötet. 10
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kai van általmetzve, és déli kissebb vidéke valódi 
havasi tartomány, bértzek nélkül. Szemléletre mél
tó itt a’ 7080 láb magas Pilátus begy, mellynek hosz- 
sza 14 órányi, hét tsútsokkal, mellynek alján, es de
rekán jó legelők vágynak- A’ hegyek teteje minda
zonáltal igen kösziklás. A’ nagy 100, a’ kis Tanáts 
36 tagból áll. Ezen kerületben említést érdemel.

1) Lucern fő város, egy lejtőn a’ Reusz kifolyá
sánál a’Luczerne tóból, mellyen 4 hidak vezetnek ál
tal. Ez a’ Pápaikövet Lakhelye, Püspöki szék egy 
fő Templommal, Gymnasiummal, Seminariummal, 
’s énekes académiával. A’ város jó nagy, fallal, és 
tornyokkal körül véve; 10 kapukkal, több Templo
mok, és Klastromok ékesítik azt; mellyek közt fel 
tűnő a’ hajdani Jésuiták szentegy háza , és collegiu- 
ma ; mint egy 6000 Lélek lakik 650 épületiben, mel
lyek közt jelesbek, a’ város háza, a’Xavier Sz. Ferentz 
épülete egy könyvtárral, a’ Fegyverház, a’ nézöliáz, az 
Ispotály, az Orsolinák Klastroma a’ Leányok oskolá
jával, az árvaház, a’ víztorony, é. a. t. Vannak itt 
tudományi Intézetek, szép mesterség! és természeti, 
ötlök gyűjteménye; egy pántliha fábrika, és papi
ros malom. Ez a’ város, vígy szólván rakodó helye 
a’ portékáknak , mellyek Itáliából jönek a’ Sz. Gott- 
hárd hegyén által. Jó kereskedést üz ; közelében szem
lélni egy bájító kősziklán egy köbe faragott haldokló 
oroszlánt, ez emlék oszlopa az 1792 ben Párisban- 
meg öleltetett Schweiczer őr-seregnek.

2) Küsznacht, ’a tó partján; Geiszler, haláláról 
hires.

3) Sempach, város a’ hasonló nevű tónál, az 1386 
tsatáról, és Winkelried haláláról emlékezetes.

4) Rusvill, a’ hol oskolamesteri intézet, és fer- 
dö találtatik.

5) Villisau, városka a’ Vigger mellett.
6) Sursee (Suria, Surlacus) városka a’ Sur fo

lyón ál.
7) Hochdorf, falu.
8) Entlibuch, falu, egy hasonló nevű völgységben, 

melly magas hegyekkel környékeztetik; és a’ mellyen
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az Entle hegyi viz, és Emma folyó által hereiig. 
Valamennyi Lakosi ezen völgységnek havasi pásztorok.

11. Schwyz Kerület (Suicia>.
'·? 6 Megyére osztva foglal 22 □ m., 31,000 Kath. 

Lakosokkal. Noha havasi tartomány, nintsenek még 
is jeges bértzei. A’ lagmagasabb hegyei nem emel
kednek 7000 lábon fellyűl. Az 5,723 láb magasságú 
Rigiberg egy minden felöl szabadon álló hegy, a’ 
Lucerni, Loverzi, és Zugi tavak közt, mellynek 
alja 10 órányi kerületet foglal. Ezen hegyen, mel
lyen szép erdők is zöldellenek, mintegy 450 pász
tor tanyák fekiisznek szélyel, mellyekben 3000 tehe
nek is nyaralnak. Ittjelesebb helyek:

1) Schwyz (Suicia) fő ely, szép. mező város, 
az 5868 láb magas Mythen, vagy Hacken hegy lábán, 
mint egy 5000 Lakossal. Sok szép ház, és 2 Klas- 
trom van benne. Jeles a’ Hedlingeri érdempénz 
gyűjtemény. Itt tartatik fenn ama nagy zászló, mel
lyel II Julius Pápa, 1512-ben a’ Helvetáknak küldött 
ezen tzímmel együt: A’ Hit védelmezőji.

2) Gersau helyes mező város a’ Rigiberg alján 
a’ Viervaldstadti tó partján , 1200 Lakossal és keres
kedéssel.

3) Brunnen, helység ugyan azon tó mellett, 
hajós mesterséget, és kereskedést gyakorol.

4) Maria Einsiedeln, helység, egy hegyekkel 
zárt vidéken, a’ Sihl vize mellett, nevezetes ama 
nagy Benedeki Ápáturságról, a’ hova a’ tsudálatos 
B. Asszony képe kedviért számos Butsusok szarán- 
dokoskodnak; 1817-ben Sz. Mihály havában 30,000 
áhitatosok jelentek ott meg. Küsznacht helységet is 
jobbára ezen kerületbe teszik a’ földírók.

12. Zug Kerület. (P. Tugiensis).
Ezen legkissebb, két megyéből álló kerület, 

tenyészes, és tsak déli kelet felé hegyes vidéken fek
szik, legmagasabb hegye a’ Ruffi, vagy Roszberg, 
4,856 láb emelete, foglal 5 |  □ m. 14,500 Kath. La
kosokkal. Fő helye :

10 *

S c h w y z .
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Zug (Tugium) a’ Zugi tónak éjszaki keleti part
ján , nem nagy, de jól épült, 2000 Lakossai a’ por
téka vitelből , kézi mesterségből, és kalmárságból 
élnek, a’ földmívelés mellett egy kis réz hámora 
van. Fel tetszik benne a’régi Tanátsház fegyverbáz, 
a’ Plébánia Templom, a’ Temető a’ Halotti tsontház 
a’ temetőben; a’ Gymnasium, mellyben Papok taní
tanak, az Apátzáktól vezérlett Leány Oskola, az 
élésház ; 1455-ben az ó városban két egész utsza el 
sülyedett, az után az ój város egy dombra építtetett. 
A’ Morgarten havas nevezetes az 1345 és 1798 ütkö
zetekről.

13. Aargau Kerület.
Töbnyirerszép , termékeny, dombokkal, és ró

nákkal változó .tartomány, 11 megyékre osztva, fog
lal 56 □ rn., 143,960 Rath, és Reform. Lakosokkal. 
(1681 ’Sidóval), a’ nagy Tanáts 150 tagokból áll, 
kiknek fele Kalholicus, fele Református. A’ kis Tan. 
13 tagú. Ebben nevezetesebb helyek :

1) Aarau (Aravia) fő város egy igen szép tájjé- 
kon, a’ halas Susz patak mellett, ’s az Mir folyó 
jobbik partján, melly által egy hid van, 5000 La
kossal, helyes kis város egy Templommal, külső 
várral. Yan benne egy árva, nevelő, kerületi Os
kolaház. Agyüöntő , selyem, tzitz , kés , karton s. 
t. a’, f. fábrika. Hajdan itt tartották a’ kerületek 
gyűléseiket. Közelébe van egy kőszén bánya és vas- 
hámor. Nem meszsze innét vannak omladéki a’ ré
gi Habsburg várának, a’ Wülpelsberg hegyen, a’ 
honnét a’ ditsőségesen uralkodó Ausztriai Tsászári ház 
veszi eredetét.

2) Aarburg, egyetlen erős várával Helvétziá- 
nak egy nagy hegyen.

5) Lenzburg, város, az Aar partján.
4) Bruck, (Pons Arulae) v. az Aar mellett, egy 

kőhiddal, 200 házban 1500 Lakossal.
5) Baden (Thermopolis) város a’ Limmat foly

tában hire? meleg ferdökkel, 450 épületben, 1700 
Lélekkel.
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Gl Zurzach, város a’ Rhenus partján BOO Lá
bossal, a’ hol esztendőnként 2 hires vásárok tar
tatnak.

7) Laufenburg, város, 1000 Lak.; a’ Rhenus 
két partján a’ Frickvölgyben. A’ magas viz rohanás 
miatt itt a’ hajókat meg kell. üríteni, tsak üres ha
jók eresztetnek le meg erösíltetetl köteleken a’ Rhe- 
nusba fekvő kő szikla között.

8) Seckingen város a’ Frickvölgyben, valamint
9) Rheinfelden is.
10) Bremgarten város.
11) Zofingen, helyes város, egy ragadó térsé

gen, a’ Vigger mentében látni érdemes városi könyv
tárát, egy derék emlék, pénztárral ; 1700 La
kosi a’ Selyem, Karton; és gyoltsfábrikáltban fog
lalatoskodnak.

12) Schinznak, falu az Aar mentében, hires 
ferdével; a’ hol is egy társaság a’ hazai pallérozatot 
igyekezik elő mozdítani.

Ezen tájjékban van az Altfalkenstein vára, egy 
régi Schweitzer fegyveres tárral.

14. Basilea Kerület.
Mellyhez tartozik a’ Bétsi egyezésben (Congres

sus) ide viszsza adatott □ m., 12 községével a’ haj
dani Basileai Püspökségnek. Német és Frantz or
szágokkal határos , és egy dombokkal, .’s völgyek
kel általhuzott szép rónát képei, 12 ? □ mfdjét, 
47,200 Kath. és Ref. Lakosok foglalják. 6 Megyékre 
van osztva. A’ nagy Tan. 150 ; a’ kis Tan. 25 tag
ból áll. Jeles városok ezen Kerületben :

1) Basel (Basilea), 47°, 33', 34“ és 25°, 15', 
12“ k. h. legnagyobb város az Országban a’ Rhenus 
partján, mellyen által egy szép 715 láb hoszszu hid 
van: melly a’ folyó bal részén fekvő nagyobb várost 
a’ jobb oldalon épült kiesebbel egybeköti. A’ város 
meg van erősítve, 7 kapu, 5 külső város, 6 nagy 
nyílt piatz, 220 utszák ékesítik azt, Lakosi száma 
tsak lö,000, 4 plébánia, 8 hajdani Klaslrom, sok 
szép házak, és felséges épületek tűnnek fel benne,
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főképen a’ hajdani püspöki Templom, mellyben 
1431 — 1448, a’ Közönséges Anyaszentegyházi gyü
lekezet tartatott, ama tanult Rotterdami Erasm sir* 
emlékével; a’ valahai Dominikán Klastrom, a’ Ta- 
náts, árva, fegyveresház; a’ Szorgalom Oskola; az 
TJniversitás, a’ könyvtárral, a’ fiivész kert, több 
magános gyűjteményekkel együtt. Vannak sok sike
res kézi műhelyek, selyem, gyapjú, pamut, bor 
fabrikák, festők, papiros malmok. Rézmetszők, 
Betű öntő, és minden féle kézi és tudományi mes
terek. A’ kereskedés ki, ’s be, igen izmos, eszten
dőnként jeles két vására van; van benne még egy 
néma siket oskola, és Seminarium, a’ keleti Indiai, 
fűszer szigeti, Caucasi és a’ t. Missiók számára. 
Szomszédságában van Augst omladékival, a’ Ilun- 
nok által le rontatott régi római Augusta Rauraco
rum városnak.

2) Liestall v. Lichstall munkás város az Erg- 
holz partján, 300 épülettel és 1600 Lakossal.

3) Arlesheim, helység a’ hajdani Basileai püs
pökségben, a’ Birs partján, egy domb alján, mel
lyen Birsek vár omladványi, és egy szép Angol kert 
yonják a’ szemet magokra.

4) Vallenburg, v. Valdenburg, várasotska.
15. Solothurn Kerület,

Hegyes, de termékeny tartomány a’ Jura hegy
séghez közel Frantzia Ország határinál, foglal 13 
□ m ., 47,882 Katii és Ref. Lakossal. A’ nagy Tanáts 
101, a’ kis Tanáts21 tagból áll. Nevezetesebb helyei:

1) Solothurn (Solodurum), jól épült főváros, 
sántzokkal körülvéve, a’ Jura hegy tövén, az Aar 
folytában, melly azt két részre osztja, szép tenyészes 
vidéke kellemesül azt, 560 épületben számlál 4000 
Lakost; 3 fő, és 5 mellék kapuja van. Jelesebbek, 
a’ különös szépségű űj Szenlegyháza Sz. Ursusnak 
más három Templommal, és 5 Klastrommal, hajda
ni palotája a’ Frantz követnek, a’ Rolli palota, a’ 
régi harang torony, a’ város könyvháza, a’ kalmár
ház, az Ispotály, és fegyverház, mellyben azon
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Katonának pantzélja láttatik, a’ ki a’ Mureteni üt
közetben a’ tót szerentséssen által úszta lovával. 
Collegium is van a’városban; kereskedése a’portéka 
vitel.

2) Olten, város az Aar partján 150 házb., 1200 
Lakossal, a’ kik kovátsok, és drót fonyók. Biberist, 
Ballstall, Dörnach.

16. Bern Kerület.
Frantzia Ország szélén. Éjszaki része dombos, 

sok szép laposi, és völgységei vannak. Déli része 
ellenben durva hegyes tájjék, a’ hol leg elterjedtebb 
jeges bértzei, és legmagosabb hegyei Helvetziának 
felemelkednek u. m. a’ Finsteraarhorn, mellyre em
lékezet szerént tsak 1812-ben hatott fel ember. A* 
Schrekhorn, és Wetterhorn, az Eiger, a’ Jungfrau, 
melly örökös hó köpönyeggel takaródzván, rettentő 
örvényekkel, és irtóztató kőszikla falakkal vétetik 
körül. Minekutánna a’ Párisi Békesség után , a’ 
Bétsi egyezésben legnagyobb része a’ Basileai Püs
pökségnek ezen kerülettel öszvekaptsoltatott, annak 
nagyságát fel lehet venni 166 □ m., 266,000 Lakos. 
Itt jeles:

1) Bern (Berna), fő város egy halmoson, és 
egy fél szigeten, melly 5 részén az Aartól körül- 
folyatik , jól épült 5 fő utszával, mellyck házai job
bára ivzatokkal vannak el látva, 1100 épületeiben,
13,000 Lélek tartózkodik. Van egy Academia, több 
tudós társaságok, mesterségi gyűjtemények, tanuló, 
és jóltévő Intézetek, ’s külömbb féleszerü fabrikák. 
A’ kereskedés eleven , szemléletre méltó az Aar 
vizen 108 lábbal feliül lévő tetőlap, mellyen a’ to
rony á ll, innét igen szép kilátás van.

2) Aarberg, v. egy kőszikla szigeten az Aarban 
egy várral.

5) Nidau, helyes v. a’ Ziel, vagy Title kifolyá
sánál a’ Bieli tóból, hajós, és kereskedő hely.

4) Burgdorf, helyes v. egy halmon, az Emme 
partján , és az Emme völgy szélén.
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5) Thun, V. 1600 Lak. ragadó vidéken az Aar 
mentében.

6) Lauterbrunnen, maga nevű híres völgyön a’ 
hol a’ Staubbach a’ Pietsch hegyről 925 lábra lerohan, 
és finom porrá változik.

7) Grindelvald, falu, önn nevű völgyén, mellyel 
különös jeges bértze miatt sok idegenek látogatnak.

8) Meyringen, helység a’ Reichenbach felséges 
rohanásához közel; a’ Haslilandban fekszik, a’ hol 
a’ Grimsel hegy van, mellyen által Vallisba egy űt 
megy. A’ Volt Basileai püspökségben van.

9) Bruntrut (Fourrentruy) jól épült v. 2000 Lak. 
A’ város mellett egy dombon áll a’ vár, hajdani Lak
helye a’ Baseli Püspöknek.

10) Biel, (Vienne) jól épült v. 2700 Lak., a’ 
Bieli tónál, egy boros, és gabonás vidéken,

11) St. Ursanne, v. a’ Doubs partján, egy le
omlott várral.

12) Delémont, v. egy völgyben a’ Some, és Birs 
egybekelése tájjékán 900 Lak.

13) LaufFen v. a’ Birs mentében 840 Lak.
17, Freyburg Kerület,

12 Megyére osztódik, 23 Dm., 70,000 töbnyire 
Hath. Lakos, Ejszaki része jó formán lapos, és dom
bokkal által metzve; a’ déli ellenben hidegebb, dur
vább , hegyekkel tellyes, de nem lagmagosabbak- 
k al: a’ nagy Tanáts 116, a’ kis Tanáts 28 tagból áll. 
Itt jeles:

1) Freyburg (Fryburg) az Uechtlandban, fő
város, részént völgyben, részént egy kőszikla lej
tőn, a’ Saane partján, magos falakkal, és tornyok
kal vétetik körül, 8 Klastroma, 4 Temploma, és 
6000 Lakosa számláltatok; 1 órányira van Magdolna 
Barlangja, Remeteség, a’ hol egy szentegyház, egy 
szála, néhány szoba, egy konyha, és egy pinlze a’ 
kősziklában van ki faragva.

2) Murten, a’ Murten tónál 1200 Lak. hires 
az 1476 ütközetről. A’ válaszhelyen épült Isontház 
el pusztíttatott,



3) Greyers, (Gruyére) v, egy várral, nevezetes 
jó sajtjáról.

4) Stäffis, helyes, és szép fekvésű városa’Neuf- 
chatelli tó partján.
18. Neuenburg, vagy Neufchatel (Újvári) Kerület.

Frantzia Országhoz közel, 15 □ m ., 47,700 R. 
és 2000 Hath. Lak. , a’ kik frantzúl, és Németül 
beszélnek, és mesterségi szorgalom által njagokat 
külömböztetik. Egyik részén vannak a’ Jura hegyek, 
’s a’ másikon a’ Neufchateli tó. A’ tartomány hegyes, 
és 5 fö , ’s néhány mellék völgyekből áll. A’ hegyek 
mindazonáltal nem felette magasok, a’ mellyeknek 
még tsuttsain is jó legelők zöidellenek. Lapos ré
szének alapa tenyészes, égalja kedvező. Sok bor, 
és gyümölts termesztetik ; de a’ gabona nem elegen
dő , Sikeresebb a’ marhanevelés. Ezen Fejedelem
ség, mellyhez a’ Bétsi egygyezésben egy kis darab
ka a’ hajdani Baseli püspökségből kaptsoltatott, a? 
Burkus Király, öröksége, de tulajdon törvényével 
él, és mint kerület, Helvétziával áll kaptsolatban. 
A’ Kormányozó (Gubernator) kit ott a’ Burkus Ki
rály tart, öszve gyűjti az ország Nagyjait, élőiül, 
és végrehajtja a’ végzéseket. Itt jelesebb városok:

1) Neufchatel (Nóv satl-Új vár) Neuenburg fő 
város, a’ Jura alatt egy szép vidéken azon domb tö̂  
vén, mellynél a’ vadon hegyi víz, Seyon, a’ Neuf
chateli tóba folyik. Emlékezetes benne egy nagy 
régi fő szentegyház. Van 1 vára, 2 Temploma, 570 
háza, és 4700 Lakosa, a’ kik több fábrikákban, 
óra, kattun, tzitz - készíttéssel^ vas, és réz hámo
rokkal, ’s kereskedéssel foglalatoskodnak. Van gymna- 
siuma, és egy igen jól fundált Ispotálya.

2) Vallengin, főhelye egy hajdani, hasonló nevű 
grófságnak.

3) Landeron, város a’ hol a’ Ziel, a’ Bieli tóba 
folyik.

4) Locle, és Chaux, de fonds, két faluk 6000 
(Stein szerént 9220) Lakossal, merő mesteremberek, 
1790-ben számláltatok 150 órás, 1500 tsipkekötő,
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100 arany míves, e’ a’ t. egy 2 órányi hoszszú völgy
ben feküsznek.

5) Val Travers, egy völgy, mellyet tsupa óra, 
tsipke, vas, és atzél munkások laknak.

19. Waadt Kerület.
Frantzia Ország határában 19 osztállyal, 70 □ 

m. f . , ^12,000 Ref. és 3000 Hath. Lakosokkal. Ez 
a’ legsz’ebb tartomány egész Helvetziában, és leve
gője igen kellemetes. Alapa részént dombos, részént 
hegyes. Nyűgoti részén húzódik által a’ Jura hegy
ség amaz 5208 láb magasságú Dóle nevű esméretes 
tsúttsal. A’ nagy Tanátsl80, a’ kisTanáts 13Tagokból 
áll. Nevezetesebb helyek:

1) Lausanne, fö város, 3 dombon, és a’ köz
ben fekvő laposokon fekszik fél órányira a’ Genfi 
tótól. Van benne 3 Templom, egy gymnasium, több 
féle jóltévö intézet, egy természelvisgáló társaság, 
1300 épületeiben 10,000 Lélek számláltatik. A’ 
plébánia Templom mellett fekvő szép emeletről gyö
nyörű ki látás van a’ Genfi tóra. A’ ragadó vidék, 
és egésséges fekvése miatt a’ helynek sok idegenek 
szoktak itt tartózkodni. Sok szőlők miveltetnek a’ 
tájjékon, és Lausanne, ésYevay közt terem az úgy 
nevezett Reif vagy Ryfbor, melly legjobb az egész 
Waadt tartományában. Ezen kívül még a’ követke
zendő városok feküsznek a’ Genfi tó kerületében.

2) Nyon, egy kastéllyal, és portzellán fabriká- 
val, helyes város egy dombon, 18Q0 Lakosa van.

5) Aubonne, egy halmon, egy vára, és 1G00 
Lakosa van.

4) Wervay, szép v. egy igen kellemetes vidé
ken, 400 épületiben 3000 Lakossal, a’ kik jobbára 
óra, és pompaszer tsinálók. Dél felé:

5) Aelen (Aigle) helység egy szép völgyben, só- 
készítővel, mellynél több nints egész Helvétziában.

6) (Morges) Morsee, helyes város a’ Genfi tó 
partján egy révpartal, és 2509 Lakossal. A’ Canton 
éjszaki tájjékán, a’ Ncuenburgi tó mellett.



G e n f . 155

7) Gränsee (Granson) város egy dombon a’ Ju
ra begy alatt, egy révpartal, nevezetes az 1476 üt-., 
kőzetről; keletre.

8) Iflerten (Yverdun), kézi-munkás város nem 
meszsze a’ Neuenburgi tótól, van benne gyolts, 
tzitz, és kattun - fabrika , értz források, 2500 Lako
sok, a’ kik sikeres kereskedést, és hajókázást űznek. 
A’ régi várban van tudományos intézete ama hires 
Pestalozzinak, mint egy 100 nevendékekkel.

9) Őrbe, város az Őrbe vizénél a’ Jura hegynél 
2000 Lélekkel.

10) Avenches, (Wiflisburg) a’ régi Helvetziai 
fő városnak cAventicum) omladékivai, mellyek közt 
jelesek a’ Musivum (kirakott) munkás padiatok, és 
a’ Cigoni Oszlop.

Í lj  Romain motier a’ Jourvölgy közelében 5000 
Lakossal, sok lakatosokkal, órásokkal, kősimítók- 
kal, patkó, kés, kard tsinálókkal.

12) Peterlingen (Payerne) Lat. Paterniacum.
20. Genf Kerület.

Frantzia Ország szélén. Minekutánna a’ Párisi 
Békességben egy kis része a’ Gex nevű Frantzia vi
déknek 5100 Lakossal, és egy rész Szabandiából az 
Arve, és Rhone folyóvizek közt hozzá kaptsoltatott 
12,700 Lakossal, foglal 4  ̂ □. m .; 47,800 Lakossal. 
Földje igen termékeny, ’s az égi mérsék kedvező, 
és meleg. Lakosi jobbára Reformáltak, és frantziá- 
úl beszélnek. A’ törvényszérző hatalom 278, alvég
re hajtó Ország Tanáts 28 Tagokból áll. Jelesebb 
várasok:

1) Genf (Geneva, Allobrogum Colonia) meg 
erősített főváros, egy bájító vidéken, a’ Rhonenák 
a’ Genfi tóból való ki folyásánál, melly mindjárt a’ 
városon alól az Arve vizét elfogadja. A’ Rhone 5 
részekre osztja azt, mellyek szép hidak által kaptsol- 
tatnak öszve egymással. Ezen 5 részek a’ követke- 
zendők : a’. Cité, az alsó város vagy Quartier St. 
Gervais, és a’ Sziget. A’ Citében vannak a’ leggaz
dagabb kereskedők lakásai, ’s az alsó városban job-.
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bára órások, és egyébb mesteremberek laknak. 
Ezen kívül van még két külső városa. A’ Lakosok 
száma 24,600 vétetik. A’ város átaljában helyes, ’s 
a’ házok tsupa kőből vannak, jól épültek, ’s szemre 
valók, sok házaknak boltos tornátzai vannak. A’ 
legjelesebb épületek, a’ közönséges Ispotály, a’ vá
rosháza, és, a’ Sz. Péter Temploma. A’ Rhona folyón 
van egy vízi mesterségi erömív (machina hydraulica) 
melly a’ víztől távollévő részeit a’ városnak vízzel 
tartja, és egy órában 04,400 kánná vizet merít. A’ 
kapuk előtt sok kellemetes kerteket , és sétáló 
helyeket szemlélni. A’ Lakosok sok fabrikákkal 
bánnak, föképen sok órákat, arany, ezüst, selyem 
szereket, mekkoraság mérő, ’s egyébb eszközöket, 
pompa portékákat készíttenek; 17ß2-ben 150,000 da
rab órák küldettek idegen vidékekre. Van benne 
továbbá egy Universitas, Academia, rajzoló oskola, 
nyílt könyvház , tsillagvisgáló torony, természeti 
gyűjtemény, tudományos társaság, Asszonyi társaság 
kik a’ büntetésre érdemes asszonyi személlyeket kü
lönös szemvigyázat alatt tartják.

Egy fiivész kert, egy fa oskolával, a’ mellyben 
találtatnak több száz nemű szőlő veszszők, 55 féle 
őszi 11 féle kajszi baratzk és mandola, 51 féle 
szilva, 27 féle tseresznye, 152 féle körtvély, 6 féle 
birs alma, 2 féle naspolya, 153 féle alma. Keres
kedése is igen jeles.

2) Carrouge város r  azon kerületében , melly 
neki a’ Sabaudia tartományából jutott 3200 Lakossal.

21. Wallis Kerület, (Wallis tartomány).
Olasz Országgal határos, 92 Dm. ,  63,400 La

kossal (ez előtt 90,000 számlált) a’ kik mind kathó- 
licusok. 13 Tizedből (megyéből) áll, ’s a’ felső, és 
alsó Vallisra osztatik fel. Ejszaki, és Déli vidékén 
két magas hegy lántzak vonódnak éjszaki keletfelé 
és határozzák ezen tartományt, melly a’ nagy völgy
ségből, mellyen a’ Rhone általfolyik, ’s 16 mellék 
völgyekből áll, és a’mellyekben tsak a’ hegyi szoros 
Ütőkön lehet általjutni. A’ Hegyek egész 14,000 lábra
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emelkednek, mellyek közt leg jelesebbek: -a’ Tuz- 
ka, a’ Rhone bértzel, a’ Grimsel, a’ Gemmi, a’ 
Simpton, a’ Velan, a’ Nagy Sz Bemard hegy, melly- 
nek keleti oldalán 7446 láb magasságon a’ tenger 
felett egy Klastrom Templom Szállás, és halottas ká
polna áll. A’ völgyek igen melegek, és tenyészesek ; 
’s déli gyümöltsöket (narantsot, tzitromot, fügét é 
a- t.) teremnek. A’ hegyességeken ellenben, a’ hol 
irtóztató kösziklaüregek, havas bértzek, jég völgy
ek fekiisznek, szörnyű hideg uralkodik. Innét ezen 
egy kerületben a’ leg külömbbfélébb égmérséket 
találni. A’ föhatalom az országTanáts-nak a’kezében 
van, a’ melly a’ Tizedek követjeiböl áll. (mindenik 
4 küld). Az 5 tagból álló Fötanáts terjeszti elöl a1 
szerzendö Törvényekre szolgáló ajánlásokat.

Ezen kerületben nevezetesebb helyek: és pedig 
az alsó Wallisban:

1) Sitten (Sión) fö város a’ Sittennek a’ Rhone- 
ba folyásánál, egy völgy lejtőjén, 5000 Lakosokkal, 
a’ kik frantziáúl beszélnek. Van benne 6 Szentegy
ház, Gymnasium, egy helyes Tanátshaz, egy Ispo
tály, Püspöki szék: A’ város mellett fekvő dombo
kon 3 régi várak állanak.

2) Martinach (Martigny) város, a’ Dranse part
ján, bortermő vidék, és rakó hely a’ portékák szá
mára, mellyek a’ Genfi tótól a’ Sz. Bernard’ hegyen 
által, és vissza vitetnek. Lakosi közt sok bu
ták találtatnak.

3) Sz. Móritz  ̂ helység a’ Rhone folytában, 
egy híddal azon által, egyetlen keskeny útból áll 
’s egy a’ Dent dte Morele Schweitzer havas és Dent 
du Midi szabaudi havas által képeit út torkolat, melly 
egy fa-kapuval záratik. Közelében van a’ Pisse- 
vache nevű vizrohanás, mellyel a’ jeles magosságról 
pont-erányossan le rohanó Salenche vizeformál, a’ 
melly sikeres ötle sok rítazók’ bámulásának.

Felső Wallisban vannak ; 4) Münster, Mon they,
a’ Rhone forrásánál, egy kristály üreggel a’ Viesch 
völgyben.

5) Brigg, és,
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6) Baden, fcrdös helyek; a’ déli vidéken emel
kednek a’ magas határhegyei Helvetiának, mellyek 
közt ki tűnnek, a’ nagy Sz. Bernárd, Rosa, Sim
plon, és Gries-hegyek.

7) Leuck, helyes helység, kénköves ferdövel. 
Szomszédságában Gemmi hegy tövén, egy vadon 
tájjékon vannak meleg ferdök.

8) Sz. Pieré falu, a* hol az említett Agosloni 
Klastrom van, az utasok’ enyhítésére, a’ Sz. Ber
nard hegye oldalán,

22. Tessino Kerület.
Melly olasz Schweicznak is mondatik, Itália 

szomszédságában, 8 megyére osztva, foglal 53í □ 
M. mintegy 90,000 Kathol Lakosokkal, a’ kik olasz 
nyelven szóllanak. =  (A’ Lakos, számát X. F. Sperl, 
Hübner Lexiconaban 152,150 ra teszi). A’ tartomány 
igen hegyes, de szép, és meleg, ’s kellemetes 
égimérsékkel, igen termékeny, és nedves földel, 
betses, drága termésekkel van meg áldva. A’ több 
magas hegy ágak, éjszakról délre terjedve mintegy 
50 völgyeket formálnak, tsak éjszakí részén tűnnek 
néhány jeges bértzek, és havas tsutsok a’ szembe: 
a’ legmagasabbak: Gazzirola, Predarossa-, Piazza 
Yachera; Sept Borne, Isone , Monte Cenere. Mont 
Kennel, Gamoghera, és Vogelsberg (Madár hegy). 
Több folyóvizek (mellyek közt Tessino , a’ honnét 
a’ kerület veszi nevét), és tavak nedvesítik azt. Va
lódi rónája nints. Minden nemű gabona, főzelék, 
kertivetemény, jo bor, és nemesebb déli gyümmölts 
félék teremnek benne, noha nem mind felesleg. 
A’ legnemesebb fa nemek; minden féle szelíd, és 
vadállatok, szárazon, és vizen ; de leginkább szar
vas marha, és juhok találtatnak. A’ hegységek se 
szűkölködnek telyességgel ásványokban. Vannak 
hámorok is, és több féle fábrikák; a’ kereskedés je
les Nevezetesebb helyek ezen kerületben :

1) Beilenz (Bellinzona) fó - városa a’ kerületnek 
a’ Tessin vize mellett, régi falakkal, és tornyokkal 
körülvett városotska mintegy 1200 Lakossal, két
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Collegiata, Sz. Péter, és Sz. István Temploma egy 
Apátsággal,- 2 Barát, és 1 Apátza Klastrom; ’s 1 
gymnasium van benne, 3 kapuja. Legsikeresebb 
tovább mozdító (transito) kereskedése.

2) Lavis, (Lugano) legnagyobb város a’ kerület
ben, egy szép vidéken a’ Lupani tó partján, domb 
sorral körülvéve, 8000, mások szerént 4551 Lako
sokkal. 1 Collegiata, ’s más 15 szentegybáz, és Kla
strom van benne egy gymnasiummal, Gyönyörű kör
nyékében dohány, papiros, puskapor, malmokat, 
és szén égetőket venni észre Többféle fabrikákal tart, 
’s legizmossabb a’ selyem műve.. A’ kereskedése, 
és hajókázása is sikeres. Esztendőnként egy nagy 
országos vásár esik benne. Vannak vas, és réz há
morai is. A’ Luganipistrángokból (Forelle) némelbC 
hétben 500 mázsát is elküldenek Maylandba .

2) Lokarno Luggarus) város, a’ Lago Maggio
re tó éjszaki végén, 500 házzal, 1000 Lakossal.

4) Levantina v. Livini völgy, Monbio inferio
re falunál 1819-ben, Sz. Mátyás v. Böjt elő hava25 
kén egy föld rengés után egy kis hegyen egy új tűz 
okádás ütött k i, melly lángot, és kődarabokat 
hányt ki.

Toldalék a’ Pénz értékére, a’ külömbbféle szá
raz , és folyó mértékekre tekintve.



Toldalék Helvétziához.

B a s i l e á b a n ,

A’ p é n z  é r t é l t e ,  és mé r t é i t  ne me i .

Számaié pénz nemei:
1 font V. livre 20 Schilling, 12 fillér (Pfennig), 

45 hr. i  fill. cour. 40 hr. 2-j fill.
1 Schilling 2 I hr.; Albus 2 hr.; Rappe * hr.
1 Forint GO kr.; 1 \  font. 15 Batzen, 25 Schil

lin g , 30 Albus, .150 Pappe váltás értéhe 56 hr. 1 j- 
fill., courr. 50 hr. 2^ fill.

1 Tallér 2 fi., font, 30 Batzen, 50 Schill., 
60 Albus, 500 Rappe, GOO Pfennig, 960 Heller, 
váltób. Ifi. 52hr. 2 ? fill., courr. 1 fi. *41 hr. 1 f-fill.

1 Helvetziai Livre, 10 Batzen, 20 Sols, 12De
nar (fill.), 33 hr. 3 j  fill.

1 Batzen 4 hr., Pfennig / -  h r ., 5 van 1 hrban. 
Rappe pedig van 2 hrban. Heller 8 van 1 hrban.

Az arany pénz mint Zürichben.
E z ü s t  p é n z :

1 Tallér, 30 Batzen, (1764) 1 fl. 41 ~ hr.; 
(1765) 1 fl. 57 ff  hr.

1 Forint, 50 Batzen v. 60 hr. (1764 5 0 | |  hr.), 
(1765 481 hr.)

1 10 Bätzner 33 J h r ., úgy arányosan \  és 5 
Bätzner.
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Innét látni, hogy sokszor ugyan azon nevű pénz 
daraboknak külömbb féle az értéke.

L á b m é r t é k .
18 Basileai láb tesz 17 bétsi lábat.

R é f  m é r t é k .
59 A u n e , nagy réf tesz 59 bétsi réfet. 10 

B r a c c io , kis réf tesz 7 bétsi réfet.

F ö l d s z x n m é r t é k .
Jauchart, Juck (Hóldiga), 9 Basileai Jauchart

5 bétsi hóidat tesz. 1 Juck. 1 béts. mérő 21 mértze 
vető.

G a b o n a  m é r t é k .
1 Sack C’Sák) 2 bétsi mérő mértze (maszl) 

42 ’Sák tsaknem 9 bétsi mérő.
N a g y  S e s t e r ,

fél mérő, és 1 mértze, mintegy magy. pos. |  mérő*
K i s  S e s t e r ,  

mintegy pos. fertály mérő (Műddé).
K ü p f l e i n ,

mintegy pint; Becher mitegy ítsze menyiségű.
F o l y ó  m é r t é k .

Saum, mintegy 2 akó.
O h m ,

mintegy f  akó nem egészlen.
R é g i  P o t t,

mintegy 3 meszszely új Pott 1 itze.
N y o m ó  m é r t é k .

10 Basil, má’sa tesz 8 bétsi má’sát 56 font. Az 
arany, ezüst mérték a’ kolóniái Mark , mellyekböl
6 =  5 bétsi markhoz.

EurűpaTekintete. II. Kötet. 11



162 T o l d a l é k .

B e r n .

Az emlőiéit mértékeken kívül dívó lkán vannak:

' P é n z  é r t é k :

1 Koronás (Krone), 25 Batzen (4 kr, vak) Ifi. 
24 ~ kr.

Berni Livre, v. Ilelvctz. Frank, 10 Balzen, 
53 kr. 3 j  fill.

1 Font v. Livre 7 \  Batzen v. 30 kr., 25 kr. 
1 } fill.

Arany pénz mint Zürikben.
E zü  s t p é n z :

1 Frank v. Livre, 10 Balz. v. 20 Sols. v. 40 kr. 
34 ~ |· lie. ~ ős ~ arányos őrlőkben 1 Sol. 2 kr.

L á b m é r t é k.
Tsak 1 hüvelykei kissebb a’ bőisi lábnál, és a’ 

Steinbrecher láb ± lineával nagyobb a’ bőtsinél.
A’ IVuthe 10láb, az öl 8 láb, a’ lépés 2 £lábnyi.

R é f m é r t é k .
10 Berni Réf tesz 7 bétsi réfet.
13 Lansannei réf tesz 18 bétsit.
9 frantz. Aune (Neufchatelbe) 15 bétsi réfet.

A’ mértföldek, mint Basileában.
F ö 1 d s z í n m é r t é k.

A’ Berni erdei Jiicliart foglal 1075 bétsi □ ölet. 
2 mérő vető, a’ szántó Juchart, 955 öl, □ 1 bétsi 
mérő, 25 mértze vető, a’ rét Juchart 836 □ öl, 
1 bétsi mérő 18 mértz. vető, a’ kis Juchart 764béts. 
□ öl 16 mér. 14 mértze vető, a’ legkissebb Juchart 
746 □ ö l, 1 bétsm. 15 mórize vető.
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5 Berni erdei Jucliarl les/- 55 bétsi hóidat.
V. 3 —  —  .— . — 2 — —

71 — szántó — — 56 — —

23 — réti — — 12 — —

23 *—- kis — — 11 — —

15 — legkissebb — — 7 — —

G a b o n a  m é r t é k .
Egy Mütlben van 12 maasz, 24 mäszli, 48 Imi, 

96 Achterli, 162 Sechzenterli ; 2 bétsi mérő 25 γ 
mértze. 11 Mütt 50 bétsi mérő. 1 Masz 1 véka 
pesti mérő szerént, az az 6-ik része egy pos, mérő
nek; 1 meszli 12-ik része, és úgy tovább. 7 Műid 
Lausanneban (Losan) 18 bétsi mérő. 17 Műid Lu- 
Izernban 58 bétsi mérő.

F o l y ó  m é r t é k .
A’ tartományi bordó Cmelly l~k özön s, hordót 

tart) 6 Saum, 24 akó, 600 pint. mellyek ismét 
~ és itlzékre. (Becher) oszlatnak, a’ Pint a’ magyar 
pintel jó formán meg egyez.

A’ N y o m ó  m érték b en .,
az a’ külömbbség, hogy lOBerni mása Bétsbe 9 mása, 
29 font. A’ má’sa 104 font, 1 font löunt^ia, 52 Lath, 
128 Quent, v. Quart, 512 pfennig, 10,825 holland 
As nehézségű.

Arany, ezüst, Selyem, Galon, Sómérlék a’ Pá
risi Márk, 16 Lattal, 4 Quintel, 4 pfenn., 5094 
boll. As. Innet a’ Berni Mark =  1 3 bétsi ezüst 
mérő Lalhoz.

A’ próbánál a’ finom arany Mark (24 Karat, 
22 Készből) az Ezüst Mark pedig 12 Denierével, 
24 Gránban, v. 16 Lattal 18 finom Granban szám
lálva.

A’ patika mértékben van, 12 Untzia, 96 Drach
ma, 288 Scrupei, 5760 Érán, 7424 holl. Ast nyom; 
és az llntzia 480 Granal =  407 f  Gran bétsi patika
nyomathoz.

1 1  *
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Z ü  r c h .

P é n z  é r t é k e .

fl.
Számaié pénz 60 kr. 8Hel-

kr. fili. j. p

lerrel. Zűr. V. — 54
1 fl., löBatze, 4 Schill,, 160 Rappe, 

V, Angster., 480 Heller.
240 Pfen

A r a n y  p é n z,

1 Dukate Basil, Bern, Genf,
fl. kr. j. p,

Lucern, Schwitz, Zürch . 4 OO 6 9^roT)
1 Genfi Pistole (1752)
1 Törvényes Neufchateli Pisto

6 36f£

le (1712) . . . . 7 45i  f
1 Új Berni Louisd’or (1795) . 
1 52 Frank darab (1800) (’s a l 

8 49^5

fele ért) . . . . 17 38,V
E z ü s t  p é n z :

fl. kr. i. p.
1 Tallér 2 fl. (1780) 1 54/T
1 más Tallér 2 fl. 1 49-rr

’S több fél, és fertály tallérok arányas értékben

A’ Kissebb értékűek a’ következendők. 
E z ü s t :

fl. kr. fili. j. p
1 Mark ezüst . . . 2 15 —

1 Tallér . . . .  1 57 1
í  Forint . . . .  — 54 —
1 Pfundhaller . . .  —- 27 —
1 Batzen . . . . — 5 H
1 Schilling . . .  — 1 i |
1 Krajízár . . .  — — 3 i-
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Valódi Zürichi Pénz :
1 Dukate, 5 íl. van 4 , £ · · · . 5 fi.

Ezüst, egész (2 fi.) £, £ Tall. Négybatzler, 
10 Schil. két bätzler, 5 Schil. égész , fél Batze , 4? 
és 2 kr. égés és fet Schill. 12. és 6 Heller. Rappe, 
és Angster. 5 és 2 Heller.

H o s z s z ú  mé r t é k .
20 Zürichi láb tesz 19 bétsi lábat.

Λ’ R é f.
1000 Zürcbi réf, (2 lábú) 770. vagy is 13 Zűr- 

ebi réf 10 bétsi réfet tesz, 1000bétsi réf 1298Zürchi 
réfet tesz; 9 réf Scháfhausenben 7 bétsi réf.

Föld szín mérték.
A’ Zürchi Juchart föld tart 900 bétsi □ ölet, és 

vet 1 bétsi mérőt, és 22 mértzét Cmaszlit) A’ mel- 
lyék Juchart (vagy Mannsverk) tart 800 bétsi □ ölet. 
vet (bétsi mérőt, ’s 16 mértzét, az erdő Juchart tart 
1000 bétsi □ ölet, és vét 1 6. mérőt, ’s 28 mértzét.

G a b o n a  m é r t é k .
1) Mütt tart 4 fertályt, 16 firlinget, 64 mäszt, 

144 Imit, =  1 bétsi méröhez és 11 mértzéhez. 1 Mal
ter (goromba v. is nyers gabonához) tart. 16 fer
tályt, 64 firlinget, 256 Mäszlit; 5 bétsi mérőt, ’s 14 
maszlit. 29 Mütt síma gabona tesz 59 és7 Malter go
romba , v. nyers vetemény tesz 38 bétsi mérőt. 1 Só 
Mäsz 4 fertályból, tart 1 bétsi mérőt, ’s 15£ maszlit.

F o l y ó  mér t ék .
1 Saum tart 1£ akót, vagy 6 fertályt, 1 fertály za

vart mérték tart 8Kopfot, 16 pintet. 32 Qvartlit, 64 
stotzet. A’ tiszta pint tart 1 bétsi pintet — meszelyt, 
vagy is 1 magyar pintet, vagy is 7 tiszta, pint 
tesz 9 bétsi pintet, 13 városi pint tesz, 15 bétsi 
pintet.

Az olaj, és méz mérték.
2) Ittze, vagy 2 Becher tart 3£ meszelyt, innét 

20 olaj pint. 19 bétsi pint.

T o l d a l é k .
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N y o m ó  m é r t é k .
A kalmár, vagy bolti font 18 Untzia, vagy 56 

Lath. A’ könnyű, vagy antorfi font, Selyem mér
tékre: tart 2 Márkát, 16 Untziát, 52 Latot, 17 ne- 
hé± font tesz 16, és 1000könnyű font 857 bétsi fontot.

Arany, ezüst, és pénz mérték: 
a’ könnyű Mark, vagy fél font: 16 Lath, 64@uentli, 
256 Pfennig, 4552 Zürichi As. Cassis).

Továbbá mivel Helvéciában tsak nem minden 
kerületben, vagy is Cantonban a’ pénz értékben, és 
mérték nemekben majd több, majd kevesebb kü- 
lömbbség tálálkozik, azok le rajzolatjára egész kötet 
kellene, ’s mivel azok esmérete nekünk nem annyira 
hasznunkat, mint tudományunk terjedését segíti, el
mellékelem a’ többi kerületek mértékeit, és még 
tsak egy két Canton pénzi nemeit fogom emlitteni 
azoknak értékével.

Schweitz, vagy Schwytz Canton.
Számlálnak forintal, melly 15 Batze, v. 60Kraj

cárt; tart, 1 Krajcárban van 8 Heller.

1 Krone
fl.
1

kr.
25

fill. j. p 
1

1 Gulden — 41 2 i
1 Pfund — 20 -3*
1 Betzen — 2 3
1 Schilling 1 3

T O
1 Krajcár — — 21

Unterwalden, és Úri Cantonokkal együtt: 
Arany darab, vagy Pistole: mintegy 16Livre de 

France.
Ezüst tallérok , és a’ többi feljebb nevezett 

pénzek.
F r e y b u r g  C a n t o n .

Számai forintban melly tart 15 Batzct, 60 kr. 
a’ kr. 12 Deniert.

Fehér tallérban (Ecii lánc) melly tart 50 Balzet, 
120 kr.



T o l d a l é k . 167

Különöben számainak Freyburg városában, az 
ügy nevezett régi tartományban, és a’ Pont, Illens, 
Wuippeni, ’s egyébb tisztségekben.

Jó forintban (Florins bons) vagy jó Livrékben 
(Livres bonnes) melly tart 5 Batzet, 20 kr vagyon.

Jó tallérban (F.cübon) melly tart 25 Batzet, 100kr.
Több más tisztségekben számainak kis forint 

(florin pétit) szerint, melly tart vagy 4 Batzet, 16 
kr. vagy 20 Batzet, 80 kr.

Értéke ezen pénzeknek, mint Bernben, a’ Co
lonial finom ezüst Mark szerint h a tá r o z  tátik 2 5  £  
forintjával.

Innét a’ Következendő pénz nemei értéke:
fl. kr. pf.

F.cii blanc, Fehér tallér . 1 
F.cü bon, jó tallér . 1

41 u
24 2

Ecu petit, kis tallér . . 1 7 2
Florin, forint . . .  —- 50 2~
Florin bon, jó forint . . — 16 3{
Florin pelil, his forint . — 15 2
Batze . . . . .  — 3 1*
Iíraitzár . . . .  — — 
Heller. Fillér. 1 Kraitz, 8 Heller. 
Denier. Kis pénz. 1 Hellér. 1{ Denier.

53

L u z e r n  C a n t o n .
Számai forint szerint, melly 40Szhillinget, vagy 

60 krt tart. A’ következendő pénz nemei vannak
folyamatban : 
Krone .
Tallér 
Gulden 
Livre 
Pfund .
Jó Batzen 
Rósz Batzen 
Schilling, vagy Sol 
Krajtzár 
Rappe .
Angster

fl. kr. pf.
1 3 0  —
1 41 1

— 45 —
—  22 —

-  16 5J-
3 U

— 3 —
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T u l a j d o n  L u z e r n i  p é n z  ne mei .  
A r a n y :

Dukate, aranydarab 4 fi. 12 — 13 Schilling. 
Vagyon dupla darab is, és fél darab arany.

E z ü s t :
Thaler, Tallér, Dupla, fél, fertálytallér, Régi 

forint 10, 5 , 2^, 1 és fél Batzen darab; 10, 5 és 1 
Schilling darab; fél Schilling, és Kr.

R é z :
Rappek, és Angsterok.

Vége  H e Ívé tz i á nak.
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N a g y  Britannia, Scotia, és Irlandia.
T e k i n t e t e  á t a l j á b a n .

Főnixek , és Karthágó béliek által tudott elő
ször is valamit a’ többi Nemzet bővebben azon Cel
la, vagy Gall nemzetről, melly ezen Szigeteket lak
ta tsendes nyugodalomban, megengedvén az idegen 
hajósoknak a’ ki kötést magok partjaikon, a’ kik 
sóért, üvegért, és tsetsebetsékért tőle ónt, él ólmot 
lseréltek.

A’ Britti Birodalom Európában, a’ száraztól el 
választva, fellalálós ereje, kereskedése kiterjedele 
által, melly más világ részein magának országokat 
szerzett, és pusztított, és Nemzetisége izmossága 
által szinte, mint szerentsés és jól használt fekvése 
által, egy ollyan Birodalommá lett, melly minden 
akadályain a’ világnak nem annyira tartományi szá
ma, és fegyvere ereje, mint pénz, és pénzérték ál
lal gyözedelmeskedhetik.

Ez a’ nagy, és hatalmas Ország Európában a’ 
legisekéllyehb tulajdonával bír; de innét magát urá
vá tette megmérhetetlen tartományoknak minden

I. S z a k a s z .

§. 1.

R ö v i d  t ö r t é n e t e .

12 *



egyéb föld részeiben, ’s a’ mi több, a’ tengeri Utak
nak birtokosa lett, a’ hol is minden ncmzetekat tet
szése szerént meg vámol. Ez az Ország, melly 
magát valódi hasznára tekintve olly bátran elvá
laszthatja a’ száraztól , szükségképen nagy forrá
sával vagyon ellátva ön beljében az életre, hata
lomra, és tartandóságra megkivánlt szereknek ; kell 
élelmének lenni, mellyet néhány következendő esz
tendők meg hem emészthetnek; kell ötét illetni a’ 
föld-leírási tudományoknak minden egyéb Nemzet, 
és Ország felett. Légyen bár igazság hatalmának 
nagysága, vagy tsak költemény, mellyet az üdö meg- 
boszszúland: ezen Országot, ezen népet izmossá- 
gában , és gyengeségében lerajzolni, egy olly fej
tendő tétel volna, mellyet a1* legbelálóbb elmék se 
válalnának magokra.

§. 2.
A’ Britti Szigetek, mellyek most a’ tengeren 

olly hatalmasok, a’ régi történet írók szerént, a’ 
Féníxek, Barthágóiak, és Görögök üdéjében, a’ 
Gallok, és Belgák vándorlásai által népesedtek meg, 
a’ kik az ősi idők homáljában itt meggyökeresed
lek, hívek maradván nemzeti szokásaiknak, és so
káig szabadon (minden idegen béfolyaton kívül) 
élvén tulajdon törvénnyeikkel. Ezen izmos tsoport- 
ja a’ természet szülötteinek kéntelén volt igen is 
hódúlni a’ Római sasok, és az azok szárnyai alatt 
győzni szokott hadi seregnek, mellyet Julius Cae
sar ellenek vezetett. Már akkor egy darabja ezen 
tartománynak, a’ tenger parton, a’ Rómaiaknak 
jutott, a’ kik mindazon által Brittanniában tsak 
Claudius, és Neró alatt terjedtek ki, és 78 — 85 
észt. Agricola alatt az egész déli Británniál ma
gokévá telték. Tsak éjszaki Britannia maradott 
szeglyuknak , mellyböl a’ hodúlatlan Kaledonok 
nyúgatlanítlák a’ Rómaiakat. Skótzia pedig, és Ir- 
landia soha Római Sasokat nem látott. A’ Római 
Légiók (sereg osztályok) oltalma alatt támadott a’ 
üieslerségi szorgalom, és polgári munkásság. Déli

172 N a g y  B r i t a n n i a .
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Britannia jobban míveltetett, a’ sűrű vadonyok meg- 
ritkíltattak, ’s a’ Római pallérozás elnyomta az ö- 
si durva szokásokat. Azomban Rómának helsö fel
bomlása alkalmatosságával, a’ sok ellenség beron- 
tása üdéjén, mível Rómától igen meszsze esett, tsak 
bamar megfosztalott a’ Római hatalmas védelemtől, 
és a’ midőn ezt 426-ban a’ Római sereg osztályok 
elhagyták, egészlen maga sorsára jutott. De épen 
azon {időben nevelkedett volt meg hatalma a’ Pik- 
lávoknak, és Skótoknak ; és déli Britannia soha 
jobban nem szűkölködött idegen segéllyel. Kivált 
maga katonasága el lévén gyarlódva, és a’ honni 
Fejedelmek meg nem egyezvén magok közt, tsak 
gyengeségekkel szaporították gyengeségeket. Ekkor 
már nem bíztak magok erejében. Szász (Saclisz) 
tengeri rabló seregeket hívtak segítségre, a’ kik is 
Hengst, és Horst vezérek alatt győzedelmesen el
lent állottak az éjszaki Brittekneh, hanem ennek 
titánná magok is tengerparti honnaikról száma nél
kül ide tódulván , Británniát, mint hadi ’sákmányt 
magoknak megtartották.

§. 3.
Illy formán képeltettek Británniaban a’ hét Or

szágok: Kent, Sussex, Westsex, Essex, Nordhum- 
berland, Ostangeln, és Mercia. Egy erővel dol
goztak a’ Római pallérozat kiirtására, ’s a’ helyett 
a’ Német szokásokat állították be. A’ hatodik szá
zad végén terjesztették Angliában a’ Római Mis- 
sionarok (küldettek) a’ keresztény Hitet, melly ál
tal a’ szivek egymással sikeresebben öszve tsatlód- 
tak, leg inkább a’ midőn Nagy Károly üdéjében Eg
bert, a’ Westsexi Király az említett hét Országokat 
egybe olvasztotta, és magát első Angoly Királynak 
nevezte. Bölts vezérlése követőjének, Nagy Al
frédnek szabadította meg az Országot a’Normannok 
be tsapásitól; annak védelmére egy flottát készített; 
maga faniíltt lévén, korán be kezdette hozni népe- 
közé a’ pallérozás siígárait,' azomban annak éle
tével eltűnt az Országnak is ketsegtető Békessége. A’

A t a 1 j á b a η.
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nyughatatlan szomszédjai a’ partoknak, a’ Dánok 
győzedelmesen tódultak be Britanniába Swcn Ki
rálynők alatt, iga alá vetették a’ népet, sőt a1 szászok 
is kéntelenek voltak magokat a’ Dán Nagy Kanálnak 
meg adni. Nem soká tartott függések ezen háztól, 
mellynek ki fogyta után örömmel emelte fel a’ nép 
Ethelred fiát, Edvardot ősei Királyi székére, a’ ki
nek szándéka volt a’ Szászokat, és Dánokat egy 
néppé tenni, de tárgyának korán meg holt, ’s az 
Országot két jusosra hagyta. Haráld Essexi Her- 
tzegre, és Wilhelm Normandi Hertzegre. A’ kétség 
mindazonáltal nem sokára el határoztatott Wilhelm 
Normannaóval által kelt Angliába, és az ütközet 
Iíastingsnál 1066 nekie kedvezett, de az Országnak 
nem hozott boldogságot. Igen szoros értelemben 
akarta vezeték nevét (a’ Győzedelmes) viselni, mi
vel hogy úgy is tekintette Angliát, mint gyözede- 
lemmel nyert birtokot.

Mi továbbá nem akarunk történetet, hanem 
földleírást készíteni. Innét légyen elegendő még 
a’ következendő eszre vételeket fel jegyezni Angliá
ra, és a’ többi Britanniái birodalmakra (Európá
ban) tekintve.

§. 4.
Britanniának állapoti leírása , a’ sok történt 

viszontagságok miatt, kilentz vidö osztályra (Perio
dus) terjed; mellyeknek négye azon viszontagsá
gokat adja tudtunkra, a’ mellyekröl, emlékezénk 
egész 1144-ig. Az'ötödik történeteit beszélli a’Plan- 
tagenet Házból uralkodó Királyoknak 1154 — 1495. 
A’ hatodik, új történetekkel a’ Tudor Házi Ki
rályokról szóll, 1473 — 1603. Ebben az osztályban 
tűnnek fel a’ leg gyászosabb változásai Angliának, 
mellyeket most is véres könyekkel sirat a’ régi An- 
goly. A’ hetedik osztály 1603 — 1714-ig terjed, 
mellyben a’ Stuart Ház uralkodott. Stuart Jakab, 
Skotziai Király, a’ szerentsétlen Mariának fia, Er- 
sébeth Királyné halála után öszve kaptsolta, mint 
örökös, Skotziát Angliával, és Nagy Britanniának
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nevezte, Irlandia mellett, de mindenik Ország meg 
tartotta maga külön Parlamentomát (Ország Ta- 
nátsát) és tulajdon törvénységét. A’ nyoltzadik üdö 
osztály folytatja a’ történeteket a’ Braunschweig- 
Lüneburgi, vagy is Hannoveri Házból származott 
Királyok alatt 1714—1792. A’ Kilentzedikben, melly 
egész e’ mái napig tart, a’ leg újabb, és minden tu
dós előtt esmeretes dolgok viseltettek, mellyeket a’ 
jövendő maradék kedviért itt rövid ki vonatba te
szünk, el mellékelvén azokat, a’ melyek Angliát 
külső világ részei dolgaira nézve illetik.

§. 5.
III György átaljában nem hagyta helyben XVI 

Lajos, (Frantz Király) meg öletletését, és az által 
alkalmatosságot adott, hogy a’ frantz nemzeti gyűlés 
ellene hadat izent 1793. Melly okra nézve magát 
Austriával, és Burkus országgal öszve kaptsolta, 
a’ melly egyesületbe későbben több hatalmasságok 
is léptek. A’ Yorki Hertzeg, második fia a’ Király
nak egy Angol-Hannoveri hadi sereget vezetett Bel
giumba, a’ hol az Austriai hadi néppel egybe kap- 
tsolódott, de az egy részes próbát tévén Dünkir- 
chenre, Hundscottennél meg verettetett. El foglal
ván a’ Frantzok Belgiumot, és Hollandiát, meg 
szűnt ugyan társ lenni a’ szárazon, (Anglia) de 
szünetlen segítette szükséges szerekkel a’ szárazi 
hatalmakat a’ had folytatásában. Az eszközöket 
meg szerezte neki ahoz az egész világgal való ke
reskedés, mellyet az ellenség kereskedése el nyomá
sa , és a’ résztelennek korlátba zárása által egész
len magához vont. Soha az Angolyok tengeri ha
talma magát fényesebben nem mutatta. El vitte a' 
Frantzok flottáját Tulonból 1793. Meg verte a’ 
Frantzokat a’ tengeren Kvessantnál How alatt 1794. 
Savonánál Hotham alatt 1795 Lorientnál. Bridport 
alatt, és a’ Hieri szigeteknél 1797, meg győzte a’ 
Hollandokat a’ Saldanha - öbölnél Elphinstone alatt 
1796, és Camperdowonál Duncan alatt 1797, ’s vég
re a’ Spanyolokat Sz. Wintze tokjánál Jervis alatt
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1 7 9 7 , melly gyözedelmek Angliának adták a’ tenger 
uradalmát, és a’ leg sikeresebb frantz, és holland 
gyarmatok birodalmát nyúgoti, és keleti Indiában. 
Mivel Anglia tengeri hatalma keleti Indiában meg 
támadhatatlan volt, a’ frantz ezredes, Bonaparte 
Napoleon, a’ ki gyözedelmei által Italiában a’ Cam
po Formioi békességet szerezte, és Venetziával az 
Ijoni szigeteket is el foglalta, a’ fegyver nyugvást 
az Egiptomi utazásra használta 1 7 9 8 ,  hogy ezen 
tartományt meg gyarmasitaná, és innét az Angolyok 
birtokait keleti Indiában meg támadná. A’ véle 
egyet értésben volt SaibTippo meg újította keleti In
diában a’ hadat. Egy had sem adott még az An- 
golyoknak annyi gondot, mint ugyan ez. Az An- 
goly flotta Nelson vezérlése alatt meg nem akadá 
lyoztathatta ugyan el foglalását Malta szigetének, és 
Napoleon ki szállását a’ szárazra Egyiptomban, de 
a’ Nílus torkolatjait be zárva tartotta, semmivé 
tette a’ frantz flottát ama nagy tengeri ütközet ál
tal Abukirnél, és az által meg nyerte a’ közép ten
ger uraságát. Keleti Indiában bé hatott a’ Britti 
hadi sereg Harris alatt Saib Tippo ellen győzedel
mesen , a’ ki Lak városa falai előtt (Seringapatam) 
el vesztette az ütközetet, és életét. Ez a’ város 
meg betsiilhetetlen kintsekkel, és az egész Mysore 
tartománnyal együtt a’ Brittek hatalmába jutott, a’ 
kik már ekkor keleti Indiában 2 4 ,0 0 0  □ m. 4 2  mil
lióm lakossal, és 4 0  millióm Tallér esztendei jöve
delmet nyertek. Hogy a’ Frantzokat Egyiptom el 
hagyására kénszerítenék, Anglia Orosz Országgal 
második frigyességet kötött, valamint a’ fényes Por
tával, Nápollal, és Austriával is , mellynek követ
kezésében új háború ütött ki 1 7 9 9 , melly a’ Bona
parte Napoleon Ezredest arra bírta, hogy Egyip
tomból Frantziába viszsza fordulna, a’ hol is első 
Polgár mesternek válosztatott, és gyözedelmei által 
a’ L ü n e v il le i  békesség szerzője lett 1801 .
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§. 6.
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a,
Azomban a’ tengeri háború folyvást tartott. 

A’ Britti flotta el foglalta a’ meg koplaltatott Mál
tát, és igy meg izmositotta Uradalmát a’ földközi 
tengeren, melly alatt egy Török-Orosz hajó Corfút 
be vette, és a’ hét szigeti köz kormányt alkotta 
Jóniában. Végre a’ frantzok kénszeríttettek Egyip
tomból is egészlen ki hordozoskodni. Egy Angoly- 
Orosz tengeri hadi Sereg szállott ki Hollandiában, 
a’ hol a’ Brittek a’ hollandi flottát a’ Texelböl ma
gokkal el vezették. Azomban tsak hamar kéntelen 
lett az Orosz Tsászár, I. Pál, a’ meg terheltetett 
részre lmjolatlan hajókázás alkalmatlanságai miatt 
a’ frigyességtől el állani, és az éjszaki tengeri 
hatalmakkal a’ fegyveres rész vételeden frigyessé
get meg újítani 1800. Ezen okból jelent meg Ad
miral Nelson egy Britti flottával a’ keleti tengeren, 
és már a’ hajós ütközetet meg nyerte a’ Dánok el
len 1801, a’ midőn hirtelen a’ halál I Pált el ragad
ván , a’ frigyességet is fel bontotta. A’ Liinevillei 
békesség által meg békéitek a’ szárazi hatalmak 
Frantziával, és Portugallia is kénszeríttetett, a’ 
Frantziától bizgattatott Spanyolok által meg támad- 
tatván , az Olivenzai erősség által adásával a’ közön
séges békességre reá állani, ez rév-partjait az An- 
goly hajóknak el zárni. Látván ez által Nagy Bri
tannia magát egyedül lenni, ez is békességre hajolt. 
Pitt ki lépett a’ Minisztériumból, és a’ tengeri bé
kesség Amiensbe meg köttetett 1802. Anglia minden 
nyereségeiből egyedül a’ Trinidad, (Spanyol Or
szágtól) és Ceylon (Hollandiától) szigeteket tartot
ta meg.

§. 7.
Azomban minden engedés és általadás alkalmatos- 

ságávál érezvén Anglia, mit vesztett légyen, Málta 
szigetét, és a’ föld közi tenger Uradalmát nem aka- 
rá kezéből,kiadni, de a’ Frantzia se akarta azt neki 
engedni. Es igy már a’ következő 1803 esztendőben
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ismét ld ütött a’ háború a’ vizen. Bonaparte Napo
leon , a’ ki ez alatt örökös Polgár mester (Consul) 
és tsak hamar reája Frantziák Tsászárja lett, Han
novert el foglalta, és a’ Boulogni táborban Angliá
ba készült hajós seregével. Azomban egyébb érő
szakos lépései könyűvé tették Angliának, hogy a’ 
szárazi Hatalmasságok velek egy harmadik frigyes
séget kötnének. A’ midőn erre 1803-b, Napoleon az 
ütközeteket Ulmánál, és Austerlitznél meg nyerte, 
Nelson a’tengeren gyözedelmeskedettTrafalgarnál a’ 
frantz Spanyolflotta ellen 1805, melly általFrantzia, 
és Hispania meg szűntek tengeri hatalmak lenni. 
A’ következendő esztendőben, 1806 a’ Brittek a’ jó 
reménség fokját vették be. De Napoleon, minek 
utánna Német Ország fel oldatott volna, és Bur- 
kus Ország szerentsétlenül hartzolt volna, Hanno
vert Királyságra emelte ötstse Jerom kedviért, és 
ama terhes szárazi Rendet hozta be , melly által 
minden kereskedésnek erőszakkal el kelletik vala 
nyomaftatni Angliára tekintve.

Anglia ezen Rendnek el fogadása miatt Török 
Országon boszszuját KonstantinopoJy ágyús meg tá
madásával tölté ki. Hispánián pedig a’Buenos-Ayres- 
ben való ki szállással. Hogy Dániát viszsza tartóz
tatná, egy Britti flotta úszott a’ keleti tengerre, reá 
ágyúzott a’ szép Kopenhaga fő városra, 1807, egész 
három nap folyvást, és az egész Dániai tengeri ha
di hajó sereget préda gyanánt vitte magával, melly 
18 Linea hajóból, 15 fregátból, 6 Briggsböl, és 25 
ágyús - hajókból állott.

§. 8.

A’ Br i t t i  hadi  S e r e g  S p a n y o l  O r s z á g b a n .
Midőn végtére Napoleon fenyegetései által Por

tugálba ellen ’s a’ Nápoli, és Spanyol Királyi szé
kekben tett változások által a’ Spanyol népet maga 
ellen fel zendítette volna, egy Britti hadi sereg je
lent meg Portugalliában 50,000 emberrel, és győze
delmeskedett Vimiera-nál 1808, melly miatt a’ Frau-
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tzok kénszerítteltek Junot (Zsüno) alatt Portugalliá- 
ból ki takarodni.

A’ reá jövő esztendőben Napoleon ugyan tsak fe
lesleg erővel ment ellenek, és kénszeríté azokat 
Corunnánál Angliába viszsza szállani 1809. De a’ 
midőn erre nagy részét katonáinak kénteleníttetnék 
Hispániából az Austria ellen támadott hadba kül
deni , a’ Brittek ismét ki szállottak Spanyol Ország
ban a’ szárazra, és nem tsak Portugalliában meg 
erösitték magokat, hanem még a’ Spanyoloknak is 
segítettek a’ tengeri várost, Cadixot védelmezni, ol
talmazván egyszersmind IV Ferdinandot, Szitziliá- 
nak törvényes Királyát. A’ ditsösséges Britti Sereg 
vezére Spanyol Országban, Wellezley (utóbb Wel
lington Hertz eg) parantsolatot nyert végre az egész 
hadi nép felett a’ pirenai fél szigetben 1812, és a’ 
Frantzokat a’ Salamankai, Ciudad - Rodrigoi, Bur- 
gosi, és Vittoriai gyözedelmek által a1 Pirénai hegye
ken túl kergette, ’s ugyan azon iidőben bé tódult 
déli Frantziába, a’ midőn az Austriai Feldmarsal 
Schwartzenberg Hertzeg a’ frigyes hadi seregekkel 
a’ Lipsziai (Leiptzig) ütközet után 1813-b, Páris fe
lé elő hatott, és Napóleont a’ korona le tevésére 
kénszerítette 1814. Midőn pedig ez 1815. Elba 
Szigetéből Frantziába viszsza tért volna, Wellington- 
tól, és Blüchertöl Waterloo-nál egészlen le tsépel- 
tetett, és kéntelen volt egy angol hajó szélén magát 
fogoly képen meg adni. A’ távol fekvő Sz. Ilona 
Szigetére vitetett, a’ hol meg holt, és el temettetett 
1821 - ben.

§. 9.
Anglia a’ Párisi békességben 1814 iszonyú áldo

zatai fejében ezen 20 esztendei háborúk alatt, mellyek 
köz-adósságát 780 miliőm font Sterlingre Szaporí
tották; Hollandiából, a’jó reménség fokját, a’ Cey
lon Szigetet, és a’ hollandi birtokot déli Ameriká
ban; Hispániából, és Frantziából a’ Trinidad, Ta- 
bago, Sz. Lutza, és Isle de France Szigeteket nyerte. 
Minden egyéb nyereségeket viszszaállílott, azokat ki
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vévén, mellyeket keleti Indiában szerzett. A’ Jó- 
niai Szigeteket is megtartotta, mellyeket az utolsó 
esztendőkben meg szállott, Máltával együtt, Han
nover a’ Német szövetségi Királyságra emeltetett. 
1820-ban megholt az öreg Király III György, a’ ki 
1811-fogva elme tévelygésben betegeskedett, 5 fiat 
hagyván maga után 6 Leánnyal, örebbik Fia, IV 
György, a’ ki az alatt Kormányzó Hertzegi tzím alatt 
vezérletté az Országot, fel hágott a’ Királyi székre, 
de ennek egyetlen leánya, és hihetőn követője a’ 
Királyi székben el halt éltének leg szebb virágjában.

§. 10.
Minek utánna a’ közönséges békesség helyre 

állíttatott, a’ Brittek míves lelke magának a’ jeges 
éjszaki ég sark körülutazását vette magának tárgyúi, 
és az esmeretlen tartományoknak ki visgálását Af
rika belsejében. Kétszer telelt Parry Kapitány a’ 
leg szélső föld saruén, egy meg mérhetetlen jég 
sereg közepén. Semmi alkalmatlanságok, és vesze
delmek nem rettenthették el a’ mérész Park Mungót 
kétszeres fel keresésétől a’ titkos Niger folyó menté
nek. Minekutánna ez fáradhatatlan visgálatinak ál
dozatja lett, más Britti utasok követék példáját, és 
úgy látszik, hogy végre el érendik tárgyakat. Ne
mes ügyekezeti által Wilber force Lordnak, és Ba
rátinak az ángoly Parlamentben a’fekete rabszolgák
kal való kereskedés meg szűnt, és Afrikában, a’ 
Sierra Leone partján a’ szabad feketék számára egy 
gyarmat alkottatott. A’ feketék Királya Ashantees, 
a’ ki a’ feketék el adása szült határra történt szabása 
által maga hasznát tsökkenni látta, fel támadott 1824 
a’ Britti jobbágyok ellen, a’ kik az Afrikai arany 
parton le telepedtek, bé hatott vadony kevélységgel 
egész Cap Coast Castle városig, de ott jól meg is 
tsépeltetett, és az Afrika bellyébe viszsza kergette- 
tett. Az alatt a’ Brittek Cap Landot, és új Hollan
diát Britti gyarmatokká tették , hogy azok az Anya 
Országnak valaha az idegen júh gyapjút felesleggé 
tegyék. A’ britti kereskedés új el láthatatlan tehet-
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ségi, és nyereségi utat készített magának a’ fel sza
badult Spanyol - amerikai tartományokkal; (Buenos 
Ayres, Columbia, és Mexico) tett kereskedési, és 
barátsági alkuk által 1825, és úgy látszik, hogy meg 
szüntetése által a’ korábbi kereskedési határoknak, 
még fellyebb akar emelkedni. A’ Tsatornák, vas 
utak, gőz, és egyébb erő mívek, meg könnyebbítik 
az adást vevést, és mesterségi szorgalmat, melly vég- 
helellen sok minden nemű készítményeket (Produc
tum) a’ leg tökélletesebb állapotban, és álmélkod- 
tató oltsósággal küld a’ közel, és táviíli vásárokra. 
Többnyire miképen fog ki menetele lenni a’ Birma-. 
nokra nézve hátulsó Indiában és a’ fényes Portával 
a’ Görögök dolgára tekintve , a’ jövendöség fogja 
meg mutatni.

A t a 1 j á b a η.

II. S z a k a s z.

§. 1.

F e k v é s e .

A’ három Britti Szigetek, mellyek a’ partok kö
rül fekvő sziget seregekkel a’ száraz tartományait 
teszik a’ Nagy Britannia Országának Európában, a’ 
leg szélső délnyúgoti pontjától Angliának, a’ Lizard 
tenger foktól, egész Unstig terjednek, melly leg éj- 
szakiabb a’ Shetlandi szigetek közt: a’ 49° 56' fogva, 
60° 44' ig éjszaki szélességben; keleti hoszszát szám
lálják a’ 7° fogva a’ 20° ig. Ezen leg szélsőbb száraz 
pontjai a’ nagy Britanniái fö tartományoknak Euró
pában épen olly sok vízzel vannak körül véve, hogy 
úgy látszik, mintha maga is ez az Ország abból tá
madott volna, valamint nagy része gazdagságinak. 
Nagy Británnia, melly hihetőn a’ földnek meg ren- 
gettelése által szakasztalott el a’ száraztól, és több 
szigetekre szaggattatok, részszerént ezen szakadás
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nak köszönte szerenlséjét fügetlcnségének, valamint 
a’ természet szorgalmának is, melly egyszersmind 
ezen Pas de Calais tenger szűkbe bele hclyheztette 
a’ közösködés terhességét , melly leg alább az 
újabb üdökben a’ vízzel együtt az Ország szabadsá
gát oltalmazta.

N a g y  B r i t a n n i a .

§. 2.

H a t á r a i .

Köröskörűi vizek, részei a’ nagy Atlánli, és 
éjszaki tengernek, mellyeket délre Frantzia felé, 
Britli tsatornának, nyűgotra atlánti, és Iri, éjszakra 
kaledoni, és keletre éjszaki tengereknek nevez
nek. A’ mit a’ tenger habok egy partról el rabol
nak, ’s a’ másikhoz hozzá vetnek, nem tesz kiilömb- 
séget a’ határozatban. Annál bizonytalanabb mck- 
korasága földszintének; ’s a’ mi leg fel lünöbb, egy 
illyen Országban, a’ hol annyi számolás van gyakor
latban. Nagysága ezen tartománynak mind eddig 
meg nem határoztatok. A’ honnét ide Isak gondo
lom formán lehet azt fel tenni. Anglia: 2152 □ in., 
Wales 516 Dm. ,  Skotzia 1654 d m ., Irlandia (Hi
bernia) 1514 □ m. =  5596 □ m. Ez az Európai 
Anya Ország határain kívül tsak nem húszszorta 
annyit bir, hadi nyerteségein kívül, t. i. Európá
ban 8 |  d  m. keleti Indiában 29,181 □ m., Afriká
ban 6,108 d m . ,  Ejszaki Amerikában, 60,154 dm. ,  
(mellynek nagy részét el vesztette a’ 15 Szigetek el 
válása által). Keleti Indiában 674 d m. Az Atlanti 
nagy tengerben 108 d m ., a’ déli tengeren 5,296 
d m. =  99,509 d m.

§. 5.
F ö l d s z i n t é .

A’ három Britanniái szigeteknek déli, vagy éj
szaki részeken igen külömbbféle pillantatál tünteti 
a’ szembe a’ kellemctescn változó természetnek, 
melly Angliában a’ fel derült lenyészes dombokkal
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párosította a’ mosolygó zöld rónákat, Wales-ben 
pedig, és az éjszaki tartományokban már maga 
sabbra emelkedik, és a’ vadony Northumberland által 
a’ Skotti magas tartományok szemléletére elő ké
szít, ’s a’ vadon baj rajzolatokkal, és kopasz kő
szikla hegyekkel végződik, mellyekhez a’ nagy ten
ger habjai eszre vételen kívül is szünetlen verődnek. 
Mas abrazmányban jelenik meg Irland (Hibernia). 
Az egész Sziget egy vidám elegye a’ zöld völgységek
nek, és domboknak, mellyek tsak ritkán nevelked
nek begy seregekre, folyókkal, és tavakkal keresz
tül metszve , gyakran ingoványokkal szakasztatnak 
félbe.

A’ Földnek színété nem sikeresebb Nagy Britan
nia részére a’ kintseknél, mellyek az alatt fel kelnek, 
és az ország gazdagságát bővítik , innét sokszor in
kább a’ mesterség! szorgalomra adjak a’ lakosok, 
mint a’ föld mívelésre, mivel hogy ez jobban fizeti 
fáradságokat. Földje Angliának kréta nemű trágya 
margóval bővelkedő, a’ keleti partosokon homokos, 
és fővényes, nyűgöt felé nedves. Walesben a’ te- 
nyészlelen begy lántzok termékeny dombokkal vál
toznak. Mennél inkább éjszakra, és éjnyűgotra 
emelkedik, annál inkább soványszik, és a’ nyere
ség kintsei a’ föld gyomrába takaróznak , melly 
végre ezeket se ápolitja, hanem puszta nyugalom
ban fekszik.

Angliának, a’ leg tenyészesebb részeiben, a’ 
miilyenek: Cambridge, Hartford, Leicester, Lin
coln, Norfolk igen derék mívelete van. Azomban 
sokkal jobban virágzana az, ha az Angoly jobban 
nem kedvellené a’ marha nevelést, mivel hogy in
kább.húst eszik, ’s a’ kenyeret más vidékről hozat
ja. És noha Jung állíttása ként a’ szántó föld mi- 
velete Angliába fellyebb megy mint Frantziában, 
még is sok mérlföldnyi pusztaságok találtatnak ab
ban, és a’ gabona termés ki nem elégíti az Ország 
szükségeit, úgy hogy 1791-től 1804-ig résért több 
ment ki 50 millióm fontnál. És noha, a’ nép egy 
üdétől fogva nagyon meg szaporodott, még is kevés
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az erő a’ sikeres földmíveletre, kivált az aratás az 
Irlandok nélkül meg nem eshetik. A’ fabrikált szá· 
masodása, a’ flották, és hadi seregek szaporodása, 
számtalan kezeket el vonnak az ekétől, és kapátok 
Leg alkalmatosabb a’ föld árpa- és komló tenyészet
re, a’ melly a’ serrel élő Angolyoknak épen szájjá 
izére esik, és ez az oka, hogy a’ búza, és rozs mí- 
velés annyira hátra marad. Nagyobb része Angliá
nak fára nézve szegény, tsak kevés kerületeknek 
van még erdeje, a’ melly szerentsétlenségét Angliá
tól a’ természet a’ szörnyű nagy kő szén bányák ál
tal fordította e l, mellyek nélkül Anglia soha azon 
magasságra nem hágott volna.

A’ Szigetnek éjszaki része, Skotzia Lowlandai- 
ban, vagy is laposaiban, noha alatson, még is he
gyes, meszes, korpás, és homokos. Találni minda
zon által Dumfriesben, Fifeben, Angnsban, és Ber- 
wickben miveit földeket, és a’ Lothianokban derék 
búza szántókat, mellyek nagy szorgalommal alkal
maztattak, a’ mint Aberdeenben is ezen tárgyra.

Átaljában nem barátja a’ Skót a’ gazdaságból 
szerzett nyereségnek, hív marad a’ régi szokásnak, 
és ha a’ föld ötét önként nem táplálja, ’s ha marhá
ját el veszti, inkább ki vándorol hazájából. A’ mar
ha tartás jeles, mellynek a’ felséges legelők kedvez
nek. Az éjnyúgoti részei Skotziának , egészlen vad 
természettel, alig a’ száraz utasok mentében enged
nek tsekély zabot magokba hinteni, terméketlen tur- 
fa ingoványokra nyúlván ki, avagy tavakra, és pos- 
ványokra daraboltatnak el. El enyésztek a’ Cale- 
doni nagy erdőségek, mellyek magoknak a’ Ro
maiaknak is félelmesek voltak, el rejtvén a’ hada
kozó éjszaki Britteket, a’ tölgy, és fenyőfákat az 
újjabb üdökbe betsülni kezdették itt is, és az okos 
fa mívelésnek utat nyitottak.

Irlandia róna alapa magában ugyan alkalmatos 
a’ mivelésre, de sok torfa, és posványos vidékek 
arra alkalmatlanok. Leg jobban elő mozdítja a’ 
földmívelését a’ mészkő homok, melly különös ter
mészetes trágyáúl szolgál. Itt is többel foglal a’‘
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gyepes, mint az eke alja. A’ föld különösen alkal
matos a’ hizlalásra. Követik az írek is az Ango- 
lyokat a’ földmívelésbcn, noha még sok halmosok 
kopaszon állanak, és némelly ki vágott erdők lap
jai posványos pusztaságban hevernek.

§. 4.
A’ P a r t o s o k .

Británnia tenger partjai, valamint hegyei is, 
nagy hintsél zárják magokba a’ természet jelességei
nek, mellyehböl az utas előtt a’ leg kellemetesehb 
képei fejlödznek ki a’ felséges szépségnek, és bájitó 
vadságnak. Mindjárt Dowerbe által menvén kör 
játék szín formára tűnnek fel ennek parti környékei 
a’ Rév-partnál, mellyekkel egész a’ Themzeig, mint 
egy mesterségesen, az egész sziget partjai meg 
vannak rakva ; le felé pedig, a’ déli szelpont arán- 
nyában egész a’ tenger vizéig le alatsonyúlnak. Itt 
most szántó földek vannak, a’ hol esztendők előtt a’ 
tenger hullámai zúgtak. Ezen déli parton le felé 
cllentállanak a’ haboknak a’ Brachy Head fokok, és 
Selsea fél sziget. Tovább ezen dühös tengerbe ki 
fut hegye a’ Khesii Banknak a’ Portland szigeten, 
melly egy épület kő sereg, mellyböl Londonban a’ 
Pál Temploma emelkedett, és a’ mellynek szélpont
ja a’ hajósnak Scyllát ve t , bátorság okáért két vilá
gító tornyok állanak. Szelíden mosogatja a’ tenger 
Devon partjait, a’ Myrtussal barátságba lépvén, 
melly itt a’ partokon zöldellik, mellyeket Devoni 
kertnek, hívnak. A’ Start - Pointon túl,  a’ leg távo
labb föld nyúlalon, a’ habok közül tűnik fel Eddys- 
ione világító tornya, Smeaton remek munkája, melly 
kő szikla izmossággal nyúgszik ezen kősziklákon, 
mellyeket a’ tenger a’ száraztól el mosott. A’ Korn- 
walli partok, méllyen a’ szárazva ható öbleikkel, 
szünctJen játékai a’ vizeknek., mellyek itt a’ part
ról le szaggatott részeket a’ mélységbe temetik, és 
egészen a1 Cap kizárd fokig a1 hajózást veszedelmes
sé teszik. Anglia déli tsulsán egybe találkoznak a’ 
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foszlánk agyagosok, termes kővel, és a’ Mounts- 
öbölben a’ tenger apadásakor, és dagadásakor a’ 
gránit kőszikla. Michaels Mount, vállazó fel jele
nését jádza egy szigetnek, és egy a’ szárazzal egybe 
kaptsollt kő határnak. Éjszak, felé Cornwall partja 
kevésbé van el darabolva, hanem köves, és rév
partja nem bátorságos tellyességgel. Devon part
jain tsendessebb a’ tenger, rév-partjai bátorságo- 
sabbak. Hartland pontja a’ leg szélső nyiigoli folt. 
A’Sommerseten alalsonyabb partok futnak, tűz kő
vel, alabástrom szirtokkal, és változó dombokkal.

A’ Bristol tsalorna választja' Angliát Walesiül 
a’ hol a’ többi partok közt emlékezetesebb a’ Pem
broke, mellyet a’ számos öblök, és foltok«, a’ kel- 
lemetesen változó vas köves parti rónák képeinek. 
Többnyire, mivel ezen nagy birodalom körűi van 
egészen véve tengerrel , természetesen meg mér
hetetlen annak parti kerülete, melly ezer meg ezer 
változó ötlökkel jeleskedik; a’ mellyel', leírására 
sok lap kellene. Annak helyén emlékezetet fo
gunk tenni a’ jelesebbekről, most állal megyünk a’ 
hegyekre.

N a g y  B r i t a n n i a .

§· 5.
H e g y e k .

A’ Nagy Britanni Szigetek nem tartoznak a’ ma
gas hegyes tartományok közé; leg nagyobb magas
sága a’ Sltolziai Benevis-nelt a’ német Grosz - Gloclt- 
nertöl majd háromszor, ’s a’ helvélziai tsutsoktól 
pedig többször is felyűl balladtatik. Sltolziában leg 
több, és magasabb hegy találtatik. Az öszve kótsoll 
hegysor, melly nagy Britannián által húzódik, a’ 
leg déliebb Cap Landsend foktól a’ leg éjszakiabb 
Cap Dungsby fokig tart. Ebből származnak a’ dé
li részen : 1) az ásványokkal bővelkedő Cornwal- 
lisi hegyek; 2) odább a’ Walesi (Wähl) hegységek, 
5) az Ország közepén a’ Peak (olv. Pihk); 4) An
glia, és Skótzia közt a’ Cheviot (olv. Tseviot) 
hegyek; mind ezek nem sokkal emelkednek feljebb
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4000 lábnál. Skotziának egy része tsupa hegy, ’s 
azért Ilogylandnalí (magas tartomány) hivattatilí. 
Irlandia pedig számos dombjain hívül, mutathat 
ugyan hegy ágakat, de nem magasakat, mellyek 
közt leg juagasahh a’ Slíchh -Donard, (5150 láb.)

§ . 6 .

F o l y ó  v i z e k .
Anglia, ölven folyói közt, mellyek kissebb ha

jók alá alkalmalosok, különösen 4 fö folyót számlál, 
mellyek a’ víztartalék, és világliasznú siker, ’s hoszszú 
folyások állal különösen jelesek, noha a’ leg hosz- 
szabb is azok közt a’ Dunához tsak úgy hasonlit- 
talliatik, mint 1 =  7.

1) A’ Themse, Tamesis, egy nagy folyó, melly 
vize szépsége, bájiló partjai, és baszna által első 
a’ világon, származik a’ Tame, és Isis folyókból 
Oxfordnál, és Londonon alól 50 mértföldnyi folyása 
után, az éjszaki tengernek egyik öblébe szakad.

2) A’ Humber, Umber, az Ouse, és Trente 
folyók egybe keléséből támad, mellyek a’ Peak 
hegységről szaladnak, le , és minek utánna 55 mért- 
földet cl hagyott, az éjszaki tengerbe száll, melly 
ill a’ Wash nevű tenger öblöt képcli.

5) A’ Tyne (olv. Tein) a’ nyúgoti begy lejtő
sön, a’ Piklcn-Walle déli részén ered, és INew 
Caslel' alatt az éjszaki tengerbe buli.

4) A’ Saverne, Sabrina, a’ Walesi begyekből 
jön, és a’ Bristoli öbölbe öntődik Ide lehet szám 
lálni.

5) A’ Dee folyót, melly a’ Cheslcri öbölbe tor- 
kolódili, és

(i) a’ Mersey-l, melly Peakból jön, és a’ Liver
pooli öbölbe folyik.

Sliolziának jobbára parti tavai vannak, mellyek 
nagyobbára parti folyók; ezek közt leg jelesebbek :

1) A’ Clyde (Kleid) melly délfelé egy nagy ten
ger öblön által az éjszaki lsatornába folyik.

15 *

A t a 1 j ü 1) β η.



188

2) A’ Tay (Tä) melly a’ hasonló nevű tón, és 
tengeröblön által (Firth of Tay) az éjszald tengerbe 
szabad.

5) A’ Dee (Di) melly a’ Grampian begy éjsza- 
bí részén az éjszabi tengert bér esi.

Keletre nagy bárom öböl van:
1) Firth of Forth.
2) Murray Forth.
5) Firth of Dornoch. Nyiigotra: a’ Solway 

öböl.
Irlandia jelesebb folyó vizei:
1) Λ’ Shannon, (sennon).
2) A’ Slaney.
5) A’ Barrow. A’ Isatornáli bűzt a’ Királyi 

tsatorna leg siheresebb, mclly Dublin fö várost a’ 
Schannon folyóval egybe baptsolja.

A’ leg nagyobb tsatorna nagy Britanniában a’ 
Grand - Junction - Canal (a’ nagy hötö v. baptsoló 
tsatorna) mellyel 1758 kezdettek, és 1805, végez
téit töhélletesen. Ez öszve boti a’ tsinált folyóit a’ 
közép tartományoknak, és a’ Tamesist, Severnt, 
Merseyt, és Humbert, ’s igy a’ Londoni, Bristoli, 
Liverpooli, és Hulli kereskedést közben véletlen 
kaptsolatba teszi. 5000 Angoly mértföldnyit met
szenek keresztül a’ tsatornák a’ 43 külön tsatorná- 
kon kívül.

Tavakkal nem bővelkedik Anglia, a’ leg híre
sebbek az úgy nevezett Lakes, melly szépsége, és 
ritkasága miatt kedveltt vidék lévén, az Angolyok- 
tól sűrűén látogattatik. Ezek közt a’ leg nagyob
bik Winander tenger, vagy Windermere Water, 
12 m. hoszszú, és 1 m. széles, szép vidék osztá
lyokkal, szigetekkel, leg inkább hegyi pisztrángok
kal (the char). A’ Haws-Water. Derwent Water. 
Uls - Water.

Ertz vizekre nézve gazdag Anglia: nevezete
sebbek. 1) Bath, igen hires, Hotwell, mellynek 
vize Bristol water név alatt küldődik szélyel. Tun
bridge - Wells , Buxton, Matlock, Cheltenham.

N a ^ y  B r i t a n n i a .
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Ingoványosban, és hírfában nints szükség, leg 
inkább Lincoln-ban, a’ hol a’ tartománynak déli, 
és éjszaki Hollandia nevet adnak; a’ hol az ingo
ványosok tsatornákkal vannak által vagdalva. Szinte 
úgy Cambridge-bcn, és Northampton-ban, a’ hol a’ 
nedves lapány 500,000 Acres, (ángolyhód) terjed 
a’ posványságban.

Skotziában sok tavakat lelni (ángolyúl Loch) fő 
képen a’ Ilochlandon. Leg jelesebbek:

1) Loch Lommond, több mint 50 szigettel.
2) Loch Awe.
3) Loch Tay.
4) Loch Ness, inelly soha be nem fagy.
Wan Skotziának két derék tsatornaja is :
1) A’ nagy tsatorna keletről nyúgotra, a’ Firth 

Fortliből a’ Firlh Clyde-be, és öszve kaptsolja Edin
burg, és Glasgow városait, 56 láb széles 7 i  láb 
mély, és 9 mértföld hoszszú ; majd kő sziklák, 
majd völgyek, és folyókon megy által, és meg ké- 
mélli az utast az éjszaki Pcntlandi veszedelmes ke
rülő úttól, mellyel a’ tengeri hajósok temetőjének 
hívnak.

2) A’ Caledoni tsatorna, melly az élőbbemtől 
Skotzia közepén által a’ Murray öbölbe megy. Az 
értz vizek közt nevezetesek, a’ Moílati, és Peter- 
beadi. Ingovány itt is elég van, leg inkább a’Iloch- 
l.ndon.

Irlandiában a’ számos nagyobb, és kissebb ta
vak közt említést érdemelnek a’ többiek élőt, 1 a’ 
Lough-Neagh, egy a’ leg nagyobb tavak közül Eu
rópában; hoszsza 15 mértföld, szele 7 m. melly 
ama sok folyóvizeket, mellycket a’ szélesebb és kes
kenyebb ágyakból magába fogad, a’ Bannon alól 
egyedül találkozó tsatorna állal a’ tengerbe küldi. 
Partjai egy formák rajzolat! változások nélkül , mel- 
lyek annál szebben ékesítik a’ Lough - Killarney 
vagy Lough Lane tavat. A’Kerry grófságban fekszik, 
és öszve gyűjti maga körül minden bájait egy para 
dilsomi vidéknek; a’ Gallies hegyei, dombok, és 
síkságok, és a’ ló szigetei felségesen seregeinek
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vizei liörében, magas ki látások, és kellemetes ha
tárok, zöld halmokkal zárva változnak a’ pompás 
víz játékokkal, mellyet itt a’ Solliván víz rohanási 
képeinek. A’ felső, közép, és alsó lóra osztódik, 
és minden osztály új szépségeket tüntet fel, mcllyeket 
a’ tenyészes föld, ’s a’ fák, és ligetek változó kü- 
lömbféleségei kellemetesen diszesitnek. 5} A’ Loug 
Ree a’ Roscommon grófságban, nagy, gazdag szi
getekkel. 4) A’ Lough Erne. 5) A’ Lough Corrib, 
és Mask, híresek leg inkább a’ jó ízű pistráng ne
mekről.

Számos ingoványok, és posványok sok részeken 
nagy vidékeket foglalnak, úgyhogy,  mint Skotziá- 
ban, az által az utak is nem ritkán nagyon alkalmat
lanokká tétetnek. A’ sok értz források közt neveze
tesek: a’ Farnhami, az Ernct ónál, és a’ Leixlipi 
Kildareben, mellynél savanyú vizek is vannak. 
Ballyni-Chink, Bally-Spellan, Kanturk és Mallow.

§. 7.
É g  a 1 1 j a.

Anglia éjszaki részén fekszik a’ mérsékelt ég 
alljnak , a’ leg hoszszabb nap déli tartományiban 1G 
óráig, 50 min. ’s a’ leg rövidebb 7 ór. 50 min. 
tart. Ellenben a’ leg éjszakiabb részein, Unst szi
getén a’ leg hoszszabb nap 19 óra, 15 min., a’ leg 
rövidebb 4 óra. 45 min. Ezen nagy külömbbsége 
a’ napnak, az 50° és 60°közt való fekvés (éjsz. szél) 
természetesen nagy változást okoz a’ meleggel, és 
hideggel, ’s a’ levegő mértékével. Azomban a’ ke
vésbé hegyes része a’ szigetnek éppen szigeti fekvé- 
s nek, és az enyhítő tengeri levegőnek köszöni, 
hogy ezen közönséges következéseitől ki van véve 
a’ természetes változásoknak; és Anglia ég alját egy 
olly szelídséggel mérsékli, hogy az élet, és nevel
kedés igen vidáman elő megy.

Angliának ninls mosolygó lálhatárja, az ég kékje 
esmerellen annak: felhősen, és ködösen hajija a’ 
déli, és dél nyógoli szél a’ tenger gőzeit a’ szárazra
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egész a’ belső hegyekig, a’ hol a’ keletiszél azokat 
ismét a’ tartományba űzi, és igy örökös felhő har- 
tzokat okoz. Nints egy forma idejű nap, majd 
sürüebb szemfedél húzódik az égen; majd setét kék 
tsillog ki a’ könnyű ködön által, mellyet tsak hamar 
felhő borit. Olasz eget még Angoly maga honnában 
nem látott; de magát egésségesnek, és jó kedvűnek 
érzi ezen hijány mellett. Leg inkább Londonban 
tetszik viszsza az idegennek ez a’ gőzös levegő, és 
innét igen szoros következés hozattatott az egész 
szigetre. A’ szép meszsze látások benn a’ tartomány
ban meg mutatják, hogy az ég maga használását a’ 
szemtől nem fogja e l, és a’ partról nem lehet az 
egész szigetre nézve rendszabást hozni.

Sz. András havával meg homálosítják a’ ködök 
a’ güzkörnyéket, és sokszor dél tájban meg töltik a’ 
levegőt olly kellemetlen homállyal, hogy a’ bolto
kat be zárják, és világot gyújtanak, de ez tsak éj
szaki része a1 be jövő télnek. Még mindég zöldell 
a’ liárs, és a’ láb kedveltt zöld pasitokon lép. A’ tél 
be lép, sokszor regvei a’ nap fagyba öltözik, ’s 
az estve langyos meleggel vesz butsút. A’ szünet- 
len változás a’ hidegebb esztendő részének enyésző 
tavasz képét adja, és átaljában alig esik 20 fagyos 
nap egy Angoly télre. A’ marhának nints téli szál
lása, a’ lovak, tehenek, és juhok a’ szabad levegőn 
legelnek. A’ szőrös bőr öltözetet, és minden al
kalmatlanságait a’ télnek oily kevéssé esmerni itt, 
mint annak örömeit, úgy hogy a’ szánt (Sledge, 
tsuszkálló) ki se tudják mondani. A’ havat tsak 
sáros nedvnek gondolja az Angoly, mivel hó utat 
soha se lát. A’ midőn nálunk a’ kemény hideg ural
kodik, Angliában a’ pararzt földjét szántja, és a’ 
folyók lsergedeznek, mint előbb, tükör színetekkel 
a’ zöldellő partok közt; ’s a’ kertekben a’ sétálló- 
nak kellcmetcs pillantaltal kedveskednek az eleven 
zöld ágyak, a’ virító sövény növevényekltel. A’ Ke
ményebb tél ritka kivétel, és a’ 12° az o alatt még 
az cjszakiabb vidékeken is idegen. Ellenben a’ nap 
melege is mérteidéit, izzasztó nap tűzetek esmeret-
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lenek, ’s a’ felhők árnyéka, és tengeri levegők az 
üdöt mindég közép mérsékben tartják. Melly hasz
nos ezen ég alljat korán meg szokni, meg mutatják 
az angoly holtak lajstromai. Majd egy tartományban 
sem érni a’ világon olly üdős kort. A’ józan falusi 
élet el tart kivántt egésségben, és vidámságban egész 
90 esztendeig, és nem kevés anyósok, és apósok 
vannak, a’ kik ezt is fel haladják. De az élet mód
jának az ég altjához kell alkalmaztatva lenni: a’ 
külső országi, a’ ki szokott rendjét itt is kénszerítve 
követi, ki teszi egésségét a’ veszedelemre, mivel az 
angoly levegő tsak az angolynak jó , a’ ki Angoly 
módon é l, ’s a’ köszvény, máj j -és hideg betegségek 
jobbára tsak érdemlett okai a’ nehéz , és terhes an
goly levegő elldn való panaszoknak. Erős, inas ta
gokkal nő fel izmos neme az el nem kényeztetett 
angoly népnek, azon tartósságra, és tehetőségre, 
melly azt a’ hajózásban, és fabrikáltban jeleskedteti, 
a’ tengeri levegő, és 'jó élet meg keményítik testét 
a’ fáradságos munkára.

Skótzia laposságában hasonló az ég allja az an- 
golyhoz; ’s Sz. Jván és Sz. Jakab havaiban olly kel- 
lemetes, mint Európának leg mérsékeltebb vidékein. 
A’ tengeri levegő meg frissíti, és hüvesiti a’ nyárt, 
és mérsékli a’ telet. Még B. Aszszony havában is 
vetik a’ búzát, mellyet kis Aszszony havában meg 
aratnak. A’ Sz. György, és Pünkösd havaiban vetett 
zabnak aratása sokszor a’ késő esős üdökre esik, a’ 
mellyenek ollykor kis Aszsz. közönségesen pedig 
Sz. Mihály, és Mindszent havai, a’ midőn a’ levegő 
is hideg szokott lenni. Itt is sok nagy üdejii embe
reket számlálni, leg inkább a’ Loch-Commond tó 
körül, a’ hol a’ levegő igen mérsékeltt szünetlen, 
noha nedves, és igen egésséges. Ejszaki Skótziában, 
mint minden hegyes tartományban, a’ hideg ke
ményebb, és a’ meleg rekkentőbb , tsak a’ hol a’ 
tenger mélyebben nyúlik be a’ száraz közé, minde- 
nik mérsékeltebb. Különös tulajdonságú felhő tü
neményeket vehetni ezen hegyességben eszre. A’ 
vizes (időkben számos esők töltik vadony folyatok-

N a g y  B r i t a n n i a .
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kai a’ hegy torkolatokat; mellyek dühös rohanással 
tódulnak ki a’ völgyeken által, pusztítván, és min
den szomszédságot el szakasztván egymástól. A’ ma
gos hegyek tsdtstsai szünetlen hóval borittatnak, és 
sokszor a’ sűrű hó a’ laposabb vidékeket is téli öl
tözetbe teszi, rövid üdöre. Ellenben a’ meleg nyári 
üdében a’ levegő tiszta, vonzós, és a’ mi Británniá- 
ban ritka, olly világos, hogy a’ szemet meg tsalja, 
a’ midőn neki még tiz mértföldre fekvő ötlöt is kö
zel elejbe állít. A’ Skotti ég állj diaijában álhatat
lan. A’ téli hideg nem olly kemény, mint egyébb 
hasonló magasságú Égsarkalatin a’ száraznak , de 
tovább tart, mint Angliában. A’ nydgoti partságok 
nedvesebbek, és többet szenvednek esők által, mint 
a’ keletiek, a’mellyek tavaszszal hideg keleti szelek
kel látogattatnak.

A t a l j á b a n .

§. 8,
Irlandia, noha Angliával tsak nem egy vonat

ban fekszik, még is távol van annak ég aljától. 
Nem olly meleg, és hideg, hanem nedvesebb, és 
kevesebb derültt változásai vannak. A’ nap fályolon 
süt által, és köd fedél borítja az ég kékségét. Jég 
és tartós hó ritkaság, és a’ legelő marha nem tserél 
szállást az ég alatt. Az ég alja jobb marha nevelésre 
mint gabona vetésre, a’ sok tavak, és motsárok az 
idegennek azt részint egésségtelenné teszik, ha tsak 
a’ víz közele a’ ki gőzöléseket nem mérsékeli. 
Igen szép tekintete a’ gyönyörű, dombokra emelke
dő rónáknak, tenyészes zöldséggel burkolva ; semmi 
esztendő része nem olly durva, hogy ezen kelleme- 
tes fdnevendéket gátolná elő mentében. Egy forma
sága ezen tekinteteknek félbe szakasztatik a’ szép 
tengeri, és tavas vidékek által, mellyek még téli 
üdöben se vesztik el kellemetességeiket,
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III. S z a k a s z .

§. 1.

T e r m é k e n y s é g e .

A’ jó akaró természet Ura minden országait a’ 
természetnek bőven be helyheztette a’ britti szige
tekbe. Azok mindenikében tehetős találmányi erőt 
engedett az usorás szorgalomnak, ’s a’ britti nem
zet eszes munkásságát elő segítette, erre tekintve 
egy nemzet se tarthatja magát szerenlsésehbnek. 
Régi Britannia erdeibe, a’ hol durva népét a’ vadá
szat ketsegtette, jobb mívelet került, tsak hogy igen 
is meg világíttattak, a’ szemet hizlaló Legelők meg 
teltek szelíd állatok tsordáival; a’ fegyvert eke tsc- 
rélte fel. A’ későbben talált kő szén határok, és 
értz bányák meg mérhetetlen betset szereztek annak. 
A’ minden nemű mívelet bé menetelt talált Britan
niában, és ennek tanult, ’s merteri gyakorlása azzal 
is boldogítja azt, a’ mi nem bonni termése, mivel 
azt hasznára tudja fordítani.

S z a r v a s  m a r h a .

Ennek eredeti fajzata, melly még néhány vidé
keken láttatik, hoszszú szárú, fejér színű. A’ kön
nyű hízás, a’ téj bősége, külömböztetik azt a’ sok 
féle fajoktól, mellyek ezen tartományokban legelnek. 
Londont, a’ Holsteini eredetű Lincolni erős, és 
Normanni tejes marha látja el téjjel. A’ marhát 5 
esztendős korában adják el. Vannak még szarvat- 
lan lengyel tehenek. Wallisi ökrök jó bússal. A’ 
Skoti marha kilsiny; a’ leg közönségesebb fajta a’ 
Kylie, leg kissebb , fekete, izmos, és a’ rósz tartás 
mellett is meg hízó. A’ Galloway, nagyobb, szőrös, 
szarvtalan; a’Skotok azt kedvellik, az Angolyok ke
resik. Leg jobb fejős a’ Dunlop , melly hetenként 
9 font irós vajat ád. Edingburgnál van a’ hollandi 
fajta. Irlandíában találni az angol, és dán fajtákat,
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és a’ feltelét, melly Angliában nagyon bets ül telik. 
A’ marba kilsiny, és a’ kövér Limmeriki legelőkön 
még is 6 mázsára bízik. El adása, és ki vágása a’ 
marhának kül rendi fel vigyázat alatt szoros rend 
szabásban lartalik.

A t a l j á b a n ,

§. 2.
L o v a k .

Nálunk már tsak neve is betses az angol lónak, 
és a’ ló tsiszár abba teszi minden értékét mestersé
gének, lia istállóját angol fajjal töltheti meg. A’ 
bolstein, és flandriai ló izmos, és erős, melly tö- 
kélletességre a’ Lincolni fövenyeselten ju t: hasonló
ja nints, van példa, hogy egy illyen ló maga GO má- 
’sát el húz. Ezzel vetélkedik a’ Leicesteri fekete 
Kanlza, és a’Norfolki tüzes rudas. A’ Yorki megye 
nemesebbeket nevel, mellyek a’ pompa kotsikat, és 
lovasokat ékesítik, szép tüzes fajta, mellyel a’ külső 
tartományok keresnek. A’bonniak a’ futókat (Blood- 
Horses) használják, mellyek arabs eredetűek, kü
lönös állásúak, és olly serények, hogy a’ leg sebe
sebb széllel egyet érnek, azok származatiról külö
nös lajstromot tartanak, nevek minden ajakokon 
forog, ’s az iszonyú fogadások iszonyúra fel verik 
azok árrát. A’ vadász lovak (Hunters) ezekhez 
közelítenek eredetre, és árra nézve. A’ Skoti lo
vak kitsinyek , a’ Shelties, és Pony leg kissebb, de 
tartós, és a’ hegyeket megszokta. A’ ílandriai fajta 
vonós, és leg nagyobb betsben áll. Az Irlandi lo
vak is kitsinyek, de serények, könnyű lépésüek, 
és tartósok.

§. 5.
J u h o k.

Az angol juhászat terjedt, és tökélletes, annak 
nemesítéséi sok féle képen próbálták, és cl is érték, 
sol'.szor. A’ finom szőrű angol fajlú juhok Sussexben 
leg számosabbak, Soulh-Όυννη fajta név alatt. Nor-
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folk egyedül számlál 700,000 nemesített kis fajtú ju
hokat. A’ hoszszú szőrű nyájak leginkább a’ keleti 
angol partosokon, Lincoln, és Leicester megyék
ben legelnek. A’ Wallizi juhok kitsinyek, a’ hizla
lásra leg jobbak, és búsok leg jobb ízű. Angliában 
számlálnak 28 millióm juhot fa’ mi egy kévéssé igen 
sok szám) ’s a’ gyapjút 3·| millióm font slerl. betsii- 
lik. (mint egy 50 mill, forint peng p.) A’ Skoti Ju
hok kissebb fajtúak. Skotziában mindenfelé sok, 
sok féle fajtú, értékű, tulajdonságú, és színű bir
kákat találhatni igen nagy számmal. Irland is so
kat nyert egy űdőtöl fogva a’ júh nevelésből, de 
leg inkább annak fajti nemesítéséből, fő képenDnb- 
linban. A’ Clare grófság birkáji gyapját az angollal 
egy értékűnek tartják. Sokaságra nézve a’ hegyi 
juhok leg jobban fizetnek.

§. 4.
S e r t V é s.

Melly nagy divatban légyen a’ Sertvés nevelés, 
arról-lehet gondolni; hogy magában Londonban a’ 
pálinka főzök 3000 darabot is fel hizlalnak. Skotziá
ban kevesebb van, noha a’ Krumpli fel találásától 
fogva ott is jobban lehet azokat szaporítani. A’ hol 
ez előtt alig 150 darab volt, mos 10 ezeret is lehet 
számlálni. Irlandia sokat nevel, és hord ki elevenen, 
és be sózva.

§· 5.
K e t s k e.

Nem igen közönséges nevelése, tsak Walesben 
tartanak többet. Inverneszben nagy nyájokai látni, 
valamint a’ Roszshirc megyében is, a’ Skoti Szige
teken egy kiisin fajtú kelske nem szokott nevel
kedni.

N a g y  B r i t a n n i a .

§. 6. E b.
Már a’ Római viaskodásokban a’ bikák angol 

kutyákkal birkóztak. Az ősi eredetű néniét még a’
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Lancaschire megyében találni, igen sok fajták szám
iáltatnak , mellyek egyébb tartományi ebeket az 
ügyességben, és tanulás könnyűségében feliül bá
ládnak. Sok ki vitetik, de fajljokat idegen földön 
nem tartják meg. Ötle ez a’ Nagyok felesleg pom
pájának, lehetett látni, hogy egy ebért 200 font sterl. 
fizetődön, el látások a’ leg nagyobb költségekkel 
fizettetik. Λ’ Gallomay kutyák Skolziában könnyű 
tanulásokról esmeretesek. Az ihász ebek minden 
másokat felül haladnak ebi okossággal, és hivséggcl 
a’ szolgálatban. Az irlandi ebek erősségekért, és 
tartósságokért betsfiltetnek ; de az irlandi agár (the 
irisch Greyhound) igen meg ritkult.

§. 7. V a d.
Anglia számos szarvasokat, és özeket nevel a’ 

Nagyok mulató erdeiben (Párk); a’ vadság állapot- 
jában az erdőségekkel együtt ritkává leltek, ellen
ben Skotziának sok nemes vadja van völgyeiben, és 
a’ Ilochlandot a’ szarvas, és őz seregesen járja. 
Erdei vad is van az éjszaki vidékeken. A’medvék, és 
farkasok egészen ki irtattak. A’ nyúl közönséges 
tárgya a’ vadászoknak mind Angliában , mind Sko- 
tziában; a’ Man szigetben 12 fontos nyíllak legel
nek. Rókák, gerény, nyest, vad maiska, mind a’ 
két Országban közönségesek- A’ tengeri nyúl min
dég jobban szaporodik. Ezen kenyér kereséssel Ir- 
landia is igen foglalatoskodik. A’ húsát meg eszik, 
szőrét, és bőrét jól el adják. Ellenben Irlandiának 
tsak szelíd szarvasai, és őzei vannak, a’ hol a’ ró
kák, és nyulak sem ritkaságok.

§. 8 .

M a j o r s á g .
Lúdak nagy számmal vannak Angliában, és Sko

lziában. Wiltshir megyében egész 50 fontig hizlal- 
lalnak, és a’ fő városba í) ezerből álló seregek is 
hajtallatnak. Jrlandiában is vannak lúdak , de nem 
olly belsesek. Tyúkokat ád Surry, Bernik.; és déli

A t a l j á b a n .
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Wales számatlan tojásodat. Norfolk nagy pujkákat. 
Bukingliamshir megye el látja a’ fő várost rétzékkel. 
A’ galamb tartás, és vadászás több megyékben kedves 
mulatság. A’ majorság az éjszaki vidékeken An
gliában, és Skotziában számos, és sokféle, u. m. a’ 
túzok, jó ízű palsirta. A’ fürjök, és szalonkák kö
zönségesek, de a’ ritka fátzány tsak Norfolkból jön. 
A’ fajdtyúk tsak fél esztendeig mulat az angol erdő
ben, többet találni a’ Skotziai vidékeken (Gaper 
Calzie) név alatt. Nyírfajdok, tsászár madarak, hó
fajdok a’ Iíochlandon (magas tartomány) fészkelnek; 
a’ foglyok , és szalonkák a’ laposokon. A’ szép hat- 
tyií falkásan borítja a’ Skotli tavakat, ’s a’ Skotti, 
és Walesi hegyekben költenek a’ sasok, a’ kő szir- 
tokon pedig a’ ritka szépségű sólyom. Molsári ma
darak, és vadrétzélt a’ Sommerseti, és Lincolni la- 
pányokon, és Skotti tavakban egész huzamatokkal. 
Ataljában Britanniának 48 féle madara van.

§. 9. II a 1.
Folyó vizek, és tenger partok a’ halakat böv- 

ségesen osztják szomszéd lakosiknak. Pennant 40 
nemeiről emlékezik az itteni halaknak. Sz. Jván 
havában szörnyű fóka heringek tolakosznak a’ keleli 
parthoz, és Jarmutlihoz, más egyenelben pedig a’ 
nyúgoti Ilebridekbez, és irlandi partok felé. A’ tő
ke hal, és gadótz leg inkábh a’ York megyében fo- 
gattatik, a’ garda bering pedig a’ Kornwalli parto
sokon. A’ Lazatzok, igen jó izüek és fizetők; sima 
félszeg úszók, tokhalak, közönséges félszeg úszók 
(Pleuroncctes) stinták, rósahalak (Mullus barbatus) 
és arany halak (Dorades) tsak nem minden partok
nál tartózkodnak. A’ tavakat, és folyókat lakják 
pisztrángok (forellen) tzompók (Cyprinus Tinca, 
Schleie) sárgafények, sigérek (perca. Barsch) spár- 
halak (sparus melanurus, Brassen) hartsák, mellyck 
Borussiából vitettek Angliába, tsukák, és tüskés ha
lak. A’ tengeri rákok, és ostreák számosok, és vá- 
losztottak. A’ tzethalak ritkán közelítenek Anglia 
partjaihoz, mint a’ tzápák is (Sqvalus; Haifisch),

N a g y  B r i t a n n i a .
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Isak Wales szomszéd partjai ltöríil kóvályognak a’ 
tengeri borjúkkal, és disznó halakkal (Delphinus 
Phocaena, Braunfisch). Skotzia számtalan közön
séges, és gárda kering, ’s töke hal seregektől lálo- 
gatlatik, társaságokban találkoznak gadótzok is, 
(Schellfische) ’s többféle Delfinek. Az Ostrea ha
lászok, és tengeri rák fogók el látják a’ fö városo
kat, és sokszor igaz gyöngyei tellyes tsigákat is ta
lálnak. A’ tengeri borjú vadászat, leg inkább az 
User üregekben a’ terjedete felé igen jó fizető. A’ 
Lazalz, és válogatott pisztráng nemek gazdag pré
dát hagynak a’ halászoknak. Az irlándi folyók, és 
tavak derék halakat adnak : igen gazdag a’ Lazatz 
fogás, külömbfélék a’ pisztrángok nemei, az egész
len tulajdon, Gillaroo Trout nevű nagy, és igen jó 
ízű pisztráng nemmel, valamint a’ Dolochans nevű 
különös tulajdon pisztráng neme is igen nagy, és 
jeles. A’ heringhez hasonló Goaske, és az igen 
kedves Länghai. A’ tsukák, és sügérek ritka nagy
ságra jutnak.

A t a l j á b a n .

§. 10.

I g a z  g y ö n g y .
Ritkán hoz a’ tengeri halász gyöngyöt. Angus- 

ban a’ Southesk folyóban találtattak hajdan igaz 
gyöngyök, ’s úgy mondják, hogy a’ Tayban tett ha
lászat 1761 fogva 1764-ig a’ Londoniaktól a’ gyöngy 
fogásért 10,000 font. sterl. vett volna be. Több 
folyók a’ Skye szigeten némellykor gyöngy fogással 
jutalmazzák a’ halászokat.

§. 11.

M é h e k.
Azok szaporítása jó forma tökélletességre vite

tett, de azért Lengyel Ország, és a’ Levanti keres
kedés sok viaszt hord Angliába. Nem mindéből 
maradnak meg ; a’ nyúgoli partok nedvesek. A’ leg 
jobb mézel készítik Perth, és Jersey megyékben.
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A’ N ö v e v é n y e k  O r s z á g a .

§. 1.

G a b o n a .
A’ földmivelés, és gabona termesztés Angliá

ban nagyon ki terjedett, és tökélletesedett. A’ tar
tomány nem mindenhol egy formán terem sokszor 
egyik a’ másikat pótolja.

a) A’ tiszta búza; igen kedves Angliában, és 
közönségesen abból sütik a’ kenyeret egészlen, vagy 
vegyítve más liszttel. Semmi ország olly fejér, és 
finom lisztet nem mutathat, mint Anglia. Az éj- 
szakiabb grófságok épen nem vetik azt, és a’ leg 
gazdagabb aratás Hampshire megyében van, és a’ 
Wight szigeten, Hereford megyében, és Norfolk- 
ban. Leg nagyobb vásár helye Farnham. Sok haj
dinát is termesztenek, sertvést, és baromfit hizlalni. 
Skolziában van a’ leg jobb, és több biíza, ki vévén 
az éjszaki vidékeket. Irlandiában is terem, de 
nem sok.

b) Rozs. Nem igen vettetik; lisztje tsak a’ búzá
éval kevertetik , egyébbként inkább esznek árpa, 
vagy zab kenyeret. Skolzia keveset vet, mivel föld
je nem örömest termi meg. Irlandiában annyi ter- 
mesztetik, hogy az országban elég.

c) Á rpa. Erre mind a’ föld, mind az igyeke
zet elég alkalmas. Mívelete derekasságáról bizony
ságot tesz az Angol ser. Skotzia nem olly jól taka
rít. Irlandia nem sokat termeszt.

d) Zab. Sok féle nemű találkozik, a’ fejér 
leg jobb lisztnek. A’ marha számára leg jobb a’ 
barna, és veres; a’ fekete is tápláló. Találni Han
noveri, lengyel, és afrikai nemet, mellyct (Potatoe 
Oats) Krumpli zabnak neveznek, szeme igen nagy. 
Földje Angliának, és Skotziának különösen alkal
matos a’ zab termesztésre. A’ zab pogátsa a’ Ilock- 
landban még a’ gazdagok asztalára is fel tétetik.
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K r u m p 1 i.
Előbb, hogy sem más Európai tartományban 

vitetett Irlandiába a’ Krumpli Walter Raleigh által, 
és nagy nyereséggel, itt an nah különös jó illatja, 
és ize van. Nagyságára, leijére, lisztességére, és 
tartósságára nézve minden egyébb országiakat feliül 
balad. Kedves étele a’ népnek, és segedelme a’ 
szegénységnek, a’ honnét tréfából Krumpli Or
szágnak mondatik. Még alig lesz 100 esztendeje, 
hogy Anglia Irlandiát követte, ’s most az angol min
den vásárban keresi azt, asztalán több krumplit 
látni, mint kenyeret, és igen jó izüen meg tudja 
azt gőz által főzni, a’ sok mívelt nemek közt leg 
betsesebb a’ Kindney Patatoe. Hizlalni is igen jó 
az. Skotziában is nagy betse van, kivált a’ hegyes
ben, hol az a’ lakosokat a’ téli szükségből gyakran 
ki segíti.

A’ többi vetemény nemek, mellyel·. Britanniában
szorgalmatosán mivelletnek : a’ Turnips répák (Ru
ta Baga), marha hizlalásra. Ilüveles eleség: bab, 
borsó. Mustár mag, Reptze, Ris (nem sok) Korian
der, és Kömény (tsekély), kerti zöldség: melJynek 
az ég alj, és föld alap még télen is kedvez: kehi, 
káposzta, saláta, spenát v. paréj, zeller. A’ spárga, 
dinnye, ’s egyébb ritkaságok, ’s virágok tsak mester
ségesen lermeszletnek.

G y ű m ő l t g .
Ez igen nagy divatban van, 40 fajtú almából 

a’ kellemeles Cider (szider) ’s a’ körtvélyből a’ sám- 
pányi forma Perryt tsinálják. — Fa. A’ hajdani ször
nyű erdőségek el enyésztek, még tsak négy nagy 
erdőt látni egész Angliában, mellyel· jó hajó épü
leti fákat adnak. Ültetett erdőket sokat látni, ki
vált a’ mulató erdőknek száma reá megy 750-re. 
Találni Fűz, Ilárs, Mirlus , Akátz, ’s egyébb iíltel
ni ény elvet , egész Angliában, és a’ kertekben, télen 
is , több ’sengébb fa nemeket. Skotziában is igen 
hi vágattak az erdők, az xíj ültetmények tölgy,

Európa Tekintete. II. Kötet. 1 4

A t a l j a b a n .
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fenyő, bük, mogyoró, és nyirfások, az οIalt ler- 
hessége miatt nehéz tüzelni a’ fátlan vidékeken. 
Irlandiában is öszve olvadtak a’ nagy tölgy fás er
dőségek, ki vévén a’ haszon vétclű fákat. A’ régi 
erdők helyei ingoványok, és turfások.

§. 2 .

K e r e s k e d é s i  Nö v e v é n y e k .
K o m 1 ó, Angliának el kerülhetetlen portékája ; 

1524-től fogva mivelletik, és nagy tökéllelességre 
vitetett. A’ fejér elébb meg érik, ’s jobb árron kél, 
második, a’ zöld, a’ leg tsekélyebb a’ veres, de a1 
hidegebb vidéken is meg terem, a’ lisztje színe ha
tározza meg jóságát. A’ Kendnek igen keserű le
vele van, ez látja el jobbára a’ ser fözöket London
ban. Irlandia is főz Alet, és Portért de a’ komlót 
más lionnét hozza.

Len.  Ennek magva Angliába Hollandiából, a’ 
keleti tenger vidékeiből, és Amerikából hozattalik, 
a’ melly Angliában terem tsak olajt ütni, és mar
hát hizlalni való. Skolziában nem olly jó az, de a’ 
IJochlandon bőven meg terem. Leg jobban mivel- 
tetik Irlandiában. A’Kender. Noha ennek nem igen 
nagy foganatja akar lenni, még sem szűnnek meg 
azt szorgalommal mivelni. Aíagva szinte ilgy vidéki 
tartományokból hozattalik. Dohány igen kevés ter- 
meszlclik, ollsóbban váltják azt meg a’ hajóból, 
mint a1 szántó földről. A’ sáfrán nem jót az Au- 
striaihoz közel jóságra nézve.

A’ tsiilleng, korbáísfü, és festő fű (Krapp) ez 
előtt bővebben szaporittattak , mint most. A’ Iloch- 
landiak, Walesiek , és Irlandok már régtől fogva 
némelly tarjag nemeket, Crontnil név alatt, hasz
náltak, u. m. Lichen lalarens, calcarens, omphalo- 
des, a’ festék szeszek, ki húzására. Glasgowban ezt 
a’ mesterséget tökéllelességre hozták, melly is Cud- 
bar név alatt (Német országban Persionak, vagy veres 
Indigónak mondják) nagyban gyakoroltad!«, most a’ 
Svétziai kőszikla móh segítségével.

N a g y  Ő r i t  a n n i  a.
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Elles gyökér terem Angliában, és Skotziában. Ta- 
l'.áts mátsönya (Dipsacus fullonum, Weberdistel od. 
Web cellar de) még bizonytalan nyereséggel mívelte- 
lik, a’ posztó szövők környékében ültetletik leg in
kább.

§. 5.*
O r v o s  f ü v e k .

A’ rabarbara (Rheum rabarbarum) igen jól 
meg terem, (lenem nagy üzetben van, az angol, 
és skolti rabarbara hires arról, hogy igen sokáig el 
tart. Az Orvosi Székfa (Matricaria chamomilla) a’ 
Derby megyében nagy számmal terem.

§. 4.
G a z d a s á g i  n ö v e v é n y e l t .

A’ természetes réti füvek változó nemei 110 fé
lére mennek, sűrűén, és buján nőnek, felséges sző
nyeget vonnak a’ nedves laposokon, és egésséges ta
karmánnyal látják el az istállókat. Angliában 64 
féle lakarmányi fü találtatik lepkés virágokkal; 60 
féle napra tarlók, ’s a’ mesterséges here nemeknek 
mivé lése Skotziában is nagy tökélletességre ment. 
Az ingoványi páfránolt (polypodium filix, Farn
kraut) tüzelésre használtatnak, ’s hamujok, mint a’ 
500 nemű tarjagé is, Alga hamu zsírra fordittatik. 
A’ tengeri nővevények (Tang, Fucus, Ulva, Con
ferva) részint takarmányt, részint trágyát, és leg 
inkább tüzelőt adnak a’ kelp égetésre.

A z  Á s v á n y o k  O r s z á g a .
§. 1.

Nem annyira pengő értéke által a’ nyerít ás
ványnak, mint azon gazdagsággal, mellyet az An
gliának adott, a’ sojt kiás féle szükséges dolgok 
hijánnya ki pótlására, lett fő forrásává az ásványok 
Országa Anglia virágzásának. Egyébbként Anglia

14 *

A t a I j á b a η.
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vagy nem volna az, a’ mi most, vagy nem volna 
ott, a’hol most vagyon. — Az arany. Á’ regi íidők- 
ben, lígy mondjál·., itt sok aranyat áslak. Még 
most is találni aranyat ollykor az ón kristályokban. 
Többet igert Irlandiában Widdow a’Croghan hegyen. 
Több parasztok aranydarabokat szedtek olt öszve, 
mintegy 4G00 font sterl. értékig, mellyek közt a’ 
leg nagyobb 22 nntziát nyomott. A’ bányászást nem 
^ehetett el kezdeni, mível az arany mindég keve
sebb lelt.

§.  2.

Ezüst .  Az angol ólom majd mindég ezüslel 
vegyes. A’ Skolli Lead-Ilillek is adnak alzélmorsás 
ólom érizet eziistel.

§. 5.
Réz.  Tsak későbben kezdettek ezen bő nyere

ségű aknák belletén míveltetni. Kornvallban 25 jó 
fizető bányák vannak folyatban, a’ hol több 50 gőz 
erő míveknél dolgoznak a’ víz ki mérésében, a’ 
nyereség 55,564 tonna nyers réz érlz, 450,000 font 
sterl. értékkel. A’ York, és Stafford megyek is ad
nak rezet. Különösen jelesek a’ Paris mountain 
réz bányák Anglescan Walesben, a’ hol 1000 bányá
szok, és 80 olvasztók dolgoznak. A’ Skotti réz 
bányák tsekély jutalmat adnak, azért nem nagy 
üzetben vágynál:. irlandiában angoly társaságok 
bányásztainak a’ Dublini megyében , Arklowi vidé
ken , és Wiklowi grófságban. A’ réz portékák ér
téke, melly 1790 — 1798 Angliából ki vitetett, 
1,211,467 mázsa, 6,055,525 font. sterling.

§. 4.
Ón. Már a’ Fenixek, Karlhagóiak, Görögök, 

és Rómaiak el eveffztek a’ Scilly-szigetekbe, és a’ 
Kornwalli partokra ónttserélni. Aknorez, a’ folyók
ban, és föld színén találtatott. Még most is a’ leg 
finomabb ónt a’ folyókban lelni. A’ leg gazdagabb 
ónbányák az egész világon Kornwallban, és Devon-
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ban vágynál:. Kormrallban mintegy 100 vagyon , 
mellyel: l:özt leg nagyobb, és fizetőbb a’ Polgooth, 
50 le ereszkedő szájjal (Schachte). A’ szent Justus: 
fára esztendőnként, 40 bányákból 2000 óngerendát 
ád; már 2 ezer esztendőnél (idősebb, ’s a’ tenger alatt 
bánya tsatornák terjednek ki. Az értzek folyosók
ban, és területekben találtatnak, más ásványokkal 
vannak keverve , mellyekböl rezet , és galamiát 
nyerni. A’ leg nagyobb folyóbánya Garnon Stream 
Work a’ Falmoulbi rév-part ága mellett, az ón esz
tendőnként 15,000 font. sterl. ér. A’ scilly hires ón 
szigetekben alig van nyomadéka az ónnak. A’ réz 
használása le szállította az ón belsét, és árrát.

§· 5.
Ólom. A’ Devon! hegy ágakban fekszik ezen 

ásvány gazdag kútforrása, mellyet már a’ Rómaiak 
használtak. Már most nem olly bőven fizetnek, 
mint hajdan, az egész nyereség 600 ezer mázsára 
belsültetik. Skotziának leg régiebb ólombányái 
Leadh'illekben fekűszneli , a’ honnét 2 miliomnál 
(Iont sterl.) több nyereség jön. Strontian is Argyle- 
ben 4000 font sterl. értéket ád. Irlandiában is talál
tatnak ólom folyosói: az Armagh: grófságban. A’ 
Silvermines ólom bánya egyetlen egy Tipperaryban, 
a’ hol dolgoznak.

§· 6-
Vas.  Gazdag vasbányái nagy részét meg ad

ják azon iszonyú fabrika készületeinek, azomban 
Svéd! vas nélkül Anglia el nem lehet, annak finom
sága kedviért. Vannak ki merithetellen értzei, de 
több helyett a’ lakosok a’ kö szén drágasága miatt 
azokat nem mívelhetik. Skotziában fekíisznek a’ leg 
nagyobb vas bányák egész világon. Irlandia a’ lű- 
zélő szűke miatt nem viheti elő vas erei művelését, 
innét nem tsuda, ha több munkában lévő bányák 
meg szűntek: 1305 -ben egész Nagybritanniában
250,000 tonna vas fabrikáltától! fel.
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§. 7.
Fel ásványok jó formán találkoznak a’ Korn- 

valli nagy értz hintsek közt, és körül. Kobált, ga- 
lamia, egérkő, tzink, piskoltz, vízműik, értz mész 
Cochra) , vasfény foszlány. A’ tzinóbriom mestersé
gesen készíttetik. Kénesö ereket is fedeztek fel West 
morelandban. Skotziában piskoltz minákat talállak 
a’ vesztkircki farában. Irlandiában pedig minden 
nyugszik.

§. 8.

Kövek.  A’ ritka, és nemesebb kő nemek leg 
inkább Skotziában találtatnak, u. m. Rubin, és 
Karneol, Porfír, Jáspís, és Agátkö. Híresek a’ To
paz kövek a’Kinnoul hegyen. Márványt ád Anglia, 
és Skotzia, Irlandia feketés szép rajzolatú alabás- 
tromot találni Angliában, és Skotziában, úgy már
vány nemű talk követ is. Kígyó követ Skotzia hoz. 
Foszlányt mind a’ három országban találni, leg 
híresebb az Irlandi (Lapis hibernicus). Homok, és 
épület kövek minden vidékeken találtatnak. Skotzia 
leg jobbal szolgál, leg inkább nevezetes az Osmund 
Stones, mellyek falképpen igen ki álják a’ tűzet a’ 
nagy kementzéknél. Irlandiában is jó homok követ 
lelni, Köszörű köveket hoz Skotzia. Malom kövek 
jobbára Frantziából hozatnak. Nevezetes a’ hangos- 
kő is (Ringingstone). Derék termés követ ád a’ 
Hochland, úgy szép tűzköveket is,

§. 9.
Agyag, és föld nemek; Portzellán, edény agyag, 

pipa föld, gipsz. Kalló föld, ki merítbetetlen, festő 
földek, a’ plajbász tsaknem egész világon legka
pósabb.

§. 10.

Tüzelő szerek. Kő szén, melly Britanniában 
a’ föld tsekély erdeit pótolja, és le irhatallan hasz
not bajt az ország minden boldogságára tekintve.
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A’ kő szén erők délinyúgolról egész az ország köze
péig terjesztik ágaikat. A’ mindennapi házi szük
ség, a’ szörnyű nagy, és sok fabrikák (London ma
ga esztendőnként meg emészt 14 miliőm mázsát) a’ 
számos hajók, és a’ bámitó sok ki vitel (40 miliőm 
mázsára teszik) melly sok kő szenet el használnak, 
könnyű el gondolni, és ezt Britannia mind maga 
szigeteiből ássa ki. Több féle nemű, étf tulajdon
ságú, (azért értékű és árru is) a’ kőszén. Mester
séges szeneket is tsinálnak gyánta nemekből. Mind 
e’ mellett is még igen sok turfa el fogy, sok turfa 
ingoványok, mellyek egyebet a’ silány füvetekénél 
nem hoznak, Skotziában, és Irlandiában, az ollyan 
vidékeken, a’ mellycken a’ fa, és kő - szép szűk, 
tüzelőre fordíltalnak, sőt a’ hol tüzelő van is, 
a’ szén tüzes/tésére használtatnak. Ataljában fel 
lehet venni, hogy a’ Britti szigetekben esztendőn
ként a’ turfa ásással 10,000 emberek foglaltoskod- 
nak. A’ kénkő nem ritka, leg inkább a’ kő-szenes 
vidékeken. Bátrán (Maliba, BerytÄeer) és kő olaj 
a’ kő szénből vétetik.

A t a 1 j ä I) a η.

§.  11 .

S a v a k .
Timsó Angliában, és Skotziában sok van, va

lamint gálilz-kö is, és Salétrom. A’ só leg több 
nyereséget hoz , a’ kő sót tsak egy vidéken találni. 
A’ Skótziai hering fogásnak leg többet árt a’ só 
liijánnya. Irlandiába sok só vivődik Angliából. Még 
sem elég a’ só diaijában egészlen.
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IV. S z a k a s z .

§. 1.

A’ L a k o s o k .

A’ Britti szigetek külömbféle származatú népek
től el foglaltatván, és meg népesittetvén , több féle 
nemzetekből állanak természetesen azoknak lakosi, 
t. i. az éjszaki vándorlók, Belgák, Szászok, és Dá
nok maradékiból; a’ mi a’ Római nemzetből bele 
egyeledett', azt attól a’ német vér ismét el válasz
totta, melíy által a’ britti vonat végső izmosságra 
jutott. El esmerhetetlenül jeleskednek rajta a’ nem
zeti tulajdonságok, mellyet az ősi iidökből fen tar
tott. A’ nyelvek is azon fenék alap szerént intéz
ték képzeleteket, tsak szükségből egyeledvén az 
idegen szavakkal, A’ Szászok, Dánok, és Belgák, 
első Lakosi déli Britanniának, tették le törsökét az 
angoly nyelvnek, mellyböl a’ Belga eredet értelme
sebben ki hangzik az 5-ik századbéli német szól- 
lással. A’ mi későbben férkezett ahhoz, a’ fran- 
tzot hangozza, vagy a’ németet követi Romai szók
kal. A’ déli nyelvek édessége, és hajlékonysága hibá
zik neki, de a’ belelt jeleskedik sikerrel, erővel, 
és teljel, Lágyabban , és kellemetesebben zeng a’ 
Walesi nép nyelve, melly Gelti eredetű, Szász ke
verék nélkül, a’ déli kedvességhez közelgetvén , ere
deti formájában, mint azt a’ Britanni ős apók szól- 
lották, a’ kik a’ Szászok előtt ezen hegyességben ta
lálták szabadságok oltalom helyet. A’ régi Hősi 
koroknak maradvánnyá a’ Skolti Hochland lakosi 
nyelve. A’ Galli, vagy is érzi nyelv közmondás!, 
és hathatósága által teljével a’napkeletiekhez közel- 
get, mellyet a’ hegyi Skótok, és Irlandiak beszél
nek. Norvégiái szóllás hasonlóját is hallani ezen 
parti vidékeken. A’ többi Skótzia angolul beszél, 
noha azt sokszor esmereflenné teszi a’ szóllások 
módja külömbfélesége állal. Az oskolaiban az an-
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goi nyelven folynak a’ tudományok. Irlandiában 
az urak angolul szólnak; a’ köz nép maga nyelvét 
ugyan azzal keveri, nem lévén alkalmatossága bon
ni nyelve ki mívelésére. Az Angolok tulajdon nyel
veket annyira kedvellik, hogy a’ miatt a’ többieket 
kirekesztik, a’ mi nekik nagy károkra válik; ki
vált a’ tudományokra tekintve.

§ .  2 .

Népessége a’ Britti szigeteknek éppen olly in
gadozó alapra van állítva, mint mekkorasága. A’ 
föld leírók szerént szörnyű külömbbséget találni a’ 
leg líjabbi elő adásokban, a’ min nem bijában pa
naszkodik Ehrenmann. A’ leg hihetösebb elő adás 
ezen századnak elején Pitts Capper által jött ki.

Házak. Lakosok.

A t a l j á b a n .

Lakott. Lakat- Férjfí. Aszszony. Egész né- 
lan. pesség.

Angliában :
1,495,442. 5,658. 4,021,559. 4,576,950. 8,598,269 a) 

Walesben:
104,856. 5,524. 248,445. 276,455. 524,896

Angliában és Walesben:
1,598,278. 58,962. 4,269,728. 4,658,558. 8,925,165
Éhez a’ szárazi hadi nép . . 168,775
A’ tengeri hadi nép, és egyébb hajós nép. 126,279
A’ Pantantyúsok . . . .  11,618
Lajstromos tengeri kereskedők , . 145,661
Vám, és harmintzad hajókon . . 897
Hajós rabok . . , , 1,400
Külső vidékiek . . . . .  100,000

a) Ez az egész elő adás , noha azt leg báforságosabbnak tartja 
a’ nieg nevezett fold le írója folyo’ századunknak , igen nagyon hii- 
lőmbözik valamennyitől , p. o. maga módja bogy Newenhám Irlandiá. 
ban 5,396,000 Lakosokat tesz, de még mások 6-nál is többet lesznek.
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Egész népesség.
N a g y  B r i t a n n i a .

Az egész népesség Angliában, és
Walesben . . . .  9.493.7 9."»

Slíotzia népessége . . . .  1,629,648
A’ hadi, tengeri,, és jelen nem lé

vő népség . . . .  170,000
Irlandia népessége . . . . . . .  4,395,450
Lakosa száma egész Britanniának 15,688,197

Az Anstriai oskola könyv Angliában 11,900,000; 
Walesben 541,000; Skotziában 1,800,000; Irlándiá- 
ban 5,000,000 tesz. Stein a’ leg ujj abb ki adásban : 
Angliában 12,422,700; Walesb. 817,108; Skotziában 
2,113,000; Irlandiában 6,846,649. A’ hánynak elő 
adását le írnám, annyi féle lenne a’ szám; de nem 
is szokott máskép lenni az illyen terhes számvéte
leknek foganatja. Tsak egy faluban is nehéz a’ va
lóságra jutni. Skotzia a’ brittí szigetek közt leg 
kevésbé népes, és még inkább a’ Hochland, majd 
§ része ez Skotziánalí, mellyben az éjszaki tájjékok 
felé U gy el ritkulnak az emberek, hogy alig jön 1 
angpl mértföldrp 6 gzemély.

Angoly oszágban van 779 város, és mező város, 
10,028 fárákra osztva. A’ föld míveléssel mint egy 
2 millióm foglalatoskodik., a’ kézi mesterséggel, 
és fábrikákkal, valamennyire többen. Skotziában 
van 69 város; Irlandiában 127 város, és nagyobb 
helység, 2569 farával. Az Erópai eredeti tartomány 
5624 D m ,  és Európán kívül magát urává tette 
99,500 □ m nek. Ha ez az uradalom egy mívelelü, 
és népességű országokra terjedne az Anya ország
gal, az 288 miliomra szaporodnék, De ama leg ter
jedtebb Amerikai tartományokban alig jut 6 ember 
1 □ in re.
T e r m é s z e t i  T u l c j d o n s á g a i  a’ L a 

li o s o k n a k.
§. 3.

Az Angol nemzetnek igen psmeretes jel vonali 
vannak. Test állások izmos, igen erős. és jobbára
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hellcmeles; képeik szép rendességben alkalva finom 
ábrázatot viselnek; a’ szép meg egyezése a’ termési, 
és erköllsi pallérozásnak sokat segít a’ luizi boldog
ság elő mozdítására, mellyel a’ rendes érzékenység 
alapol. A’ korán való szabad (jó értelemben) neve
lés, a' testi gyakorlásokban való foglalatosság erőt, 
ügyességet, és izmosságot ád az iljúság tagjainak. 
Éhez sokat segít az eledel tápláló szere. A’ leányok 
igen szemérmetesek, és magokat őrizik a1 férfiak
kal való esmeretségtől, még a’ tréfás enyelgő beszé
dektől is ójják magokat az Angolyok az asztalnál is , 
fő képpen az aszszonyi ifjúság előtt. A’ mi a’ leg el 
vetettebb j)ór nép közt ollykor találkozik az el faj
zásra nézve, az nem vonata az egész nemzetnek.

A’ Skottus külömbözik testére nézve is az An
goltól, leg inkább meg lehet csmerni a’ régi kale- 
doni eredeti nemét a’ hegyi Lakosoknak. Termé
szetek izmos, melly a’ komor élet, és durva sors al
kalmatlanságait meg győzi , neki el kophatatlan tes
tet ád, melly a’ hasonló élet módját egész öreg ko
rig el viseli. A’ testi gyakorlások, mellyekre már 
magok a’ hegyek, mellyeken laknak, kéntelenítik 
őket, és merész játékaik, hihetetlen erőt adnak 
hajlántsaiknak, és tagizeiknek. Ha a’ hegyi Shot 
gyermek 12 esztendőt meg halad, reményiheti az 
öreg kort. Ezen esztendők előtt a’halál igen sűrűén 
kaszáll, és a’ természet igen könnyen el lankad a’ 
hasonló nyomorult élet terhe alatt. Izmos termetek 
és mindenhol ki tetsző erejek által, és mérészségek- 
kel kűlömböznek a’ hegyi Skoltoktól a’ Hebridiek, 
artzájok színe derültebb, és helyesebb.

Irlandia lakosit a’ testi hasonlatosságban, és 
természeti foglialóságokban az eredeti nemzetség kű~ 
lömböztcti, hogy mellyihhez tartozik; az éjszaki Ir- 
landus hűlömböztcti magát a’ délitől, és egy éles 
linea fel tűnőkben választja egymástól a’ rendeket, 
mint Angliában. A’ Jószágosok erősek, és szép ter- 
metüek, ’s testi erejek meg felel lelkességeknek, 
az aszszonyi Dem szép, elevenebb mint az Angol, 
dévaiéban szemérmeles, és crköllsös is. Ellenben

A t a 1 j á b a u.



212

a’ szegény Irlandus tagadhatatlan nyomait hordozza 
magán a’ szükségnek, mellyeket az üdök^sulyai reá 
nyomnak, mellyek ellen oltalmat nem tehet, nem
zeti elevenségét el veszti sokszor a’ szegénység 
súlyja alatt el andalodván.

§.  4.

Nemzeti vonást a’Brittekben híjában keresnénk, 
egy illyen egész, melly olly sok egyformátlan részek
ből olly tágosan van öszve kötve, nem engedhet ma
gán egyforma, közös, állandó jeleit találni az egyenlő 
szesznek. A’ tulajdon fellengös hazai, és nemzeti 
szeretet vonatai közönségesek ugyan mind a’ három 
nemzetnél, de az Irlandusnál sokkal másforma ér
zékenységen alapúi az, mint az Angolnál, és igy 
ollykor akadály ar szivek egybe foglalására.

Az egész tartása az Angol nemzetnek kereske
dési gazdagságán, és törvényes kormányozása for
májára könyöklött. Azt mondja egy szóval Ehrmann, 
hogy ezen nemzetnek az mind hibázik, a’ mi egy 
nemzetet kedvessé, szeretelre méltóvá tesz. Más 
volt ez a’ nemzet tsak 400 esztendők előtt is. A’ 
mit nemzeti vonataiban állandónak lehet mondani, 
az a’ mit neki a’ nevelés, a’ közönség, és kereske
dési szesz ád. Ditsérik némellyel« a’ nevelés módját, 
hogy az ifjúságnak foghatóságai, indulati nem fittéi
nek békóra, hanem szabadon fejtödzhetnek ki. De 
én úgy gondolom, hogy az illyen nevelés az ember 
mostani állapotának veszedelmesebb, mint a’ ter
mészeti vadság. Ila talám azon tzélból esnék, hogy 
a’ hibás hajlandóságok az által könyebben meg es~ 
mertessenek, és orvosoltassanak, de erre nem szük
séges a’ szabadság, mivel azok még a’ korlátokon 
által is eléggé ki ütnek.

A’ Gazdagok szemlátomást szeretik a’ nyugodal
mat, és alkalmat, a’ hol lehet, ezt drágám is meg 
váltják, Az alsó rendűek testi szolgálatja, a’ kiknek 
kevés birtokok van egyébb a’ testnél, meg keményíti, 
mint az atzélt, őket, ’s izeiket, és minden dologra 
ügyessé teszi,
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§. 5.
Az Angol nemzeti vonat, a’ mint az magát a’ 

többségben teltek állal nyilván ki mutatja, tár 
salkodatlan , komoly, nagyra tartó, maga meg bí
zott, minden ellen fityma, a’ mi nem angoly. A’ 
kereskedők rendje, mellybez nagy része a’ nem
zetnek tartozik, nem kérdezi; nemes e’ az? van 
o’ feje, és szive? hanem: Mije van? mennyivel bir? 
a’ mi az idegennek igen helytelenül esik, és visz- 
sza tetszik. Ila vér patáitok folytak Anglia miatt, 
azzal az Angol nem törődik, mi helyest meg fizette 
fizetőjét, nyugodalmasan nézi azt, mint mikor a’ 
meg fizetett portékákat rakboltjália hordják a’ hajó- 
hói. Azomban ezen ditséretlcn hidegséget az em
beriség iránt nem lehet ám ki vétel nélkül az egész 
angol nemzetre alkalmaztatni, mert még a’ keres
kedők sem mind ollyan szomjazok mindnyájan, 
mint mondják.

Mennyünk az árnyékos oldalról a’ világos rész
re; a’ honnét az angol nemzeti jelességek fel tűn
nek. A’ leg tüzesebb hazai buzgóság, melly sok
szor Angliában egész a’ gyermekségig el fajzik iszo
nyú nemzeti erejét bizonyítja ezen népnek, melly 
majd kellemeles, majd szomorú, és keserű gyii- 
möltsöket szül. A’ meg gyözödés, hogy amaz iz
mos törvény-nél mindég igasságot találni, mellyel 
a’ meg vesztegetett bíró meg sérteni nem mer, 
bátran munkaidőik, és kereskedik minden polgár, 
de ugyan tsak épen ez bátorítja ám a1 gaz embert 
is , hogy bátrabban meg tsalhassa a’ törvénynek 
némelly tzikkelyeit, mellyeknek értelmét tsalárdúl 
maga védelmére huzza. Az uralkodónak, vagy 
törvénynek jó szándékát semmi méreg meg nem 
vesztegetheti itt, egyedül a’Parlamentomokban fér
kezett be az usorás illetlenség, a’ mi álmélkodásra 
méltó, noha ez is tsak a’ választásra tekintve.

A’ gazdagság, és jó állapot, melly Angliában 
sokszor egész fejedelmi magasságra emelkedik, kö
zönségesen az egyes embernél is az ország javára
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»’ leg hasznosabb gyümöltsöket termi, azon okból, 
hogy kiki a’ maga birtokával szabadon bánhatik; 
senki itt az adó terhéről nem panaszkodik, mi
helyest az állal az ország fenn tartása, és java, fő 
képen pedig a’ más nemzetek felett való fényeske
dés tárgyaztatik, ’s a’ nép betsiilete emeltetik. Innét 
következnek a’ ki mondhatatlan áldozatok a’ nemze
ti intézetek számára, mellyben az Angolokat semmi 
nemzet el nem éri. A’ kereskedési lélek mellett ki 
tetszik nálok a’ házi békességes, és barátságos élet, 
a’ rendtartás, tisztaság, a’ mi az egyes életben kö
zönséges nálok.

A’ Skollok erköltsi vonata kettős valamint ket
tős a’ tartomány, mellyben tartózkodnak , a’ lapos
ság, és kegyesség. A’ Skottus álaljában sokkal mi
vel tebb, emberségesebb, és, a’ mit az Angolnál 
nem kell keresni, adakozó, vendég szerelő, és 
nyájas az idegen eránt. Híven meg marad ősi szo
kásainál, (azért is igen meg foghatatlan tsuda olly 
nagy változása a’ múlt századokban). Több pallé
rozott, és tanult Brillek született Skollok. A’ mi
dőn Britanniának java kivánnya; a’ Skottus is egy 
szívvel, és tehetséggel fordítja erejét annak elő moz
dítására. A’ Hochland (magas, vagy hegyes vidék) 
lakosi sokszor a’ szegénység által meg gátollatnak a’ 
lapányiakkal egy lépettjén elő menni a’ mennyire 
ott a’ mív el el elő hathat.

A’ lapányi Skottus ellenben a’ pallérozatsága ál
tal el szegényedett mind őszinte erköltsösségére, 
mind tulajdonára nézve. Azomban a’ hegyi Skotlu- 
soknak is meg vannak személlyi hibájuk, mellyek- 
től az együgyüség, és termési lielyheztclés nem 
szokott ment lenni. Hasonló nemzeti vonata a’ He- 
brideknek a’ hegyi Skottokélioz.

A’ mit az Irlandiak erköltsi vonaliban dítséret- 
lent olvasni, azt tsak az Angolok vagy okozták, 
vagy hirdették. A’ terhes nyomás, mellyet szenved
lek. őseik Hite eránt való álhatalos hivségekért, a’ 
mostoha velelt való bánás Anglia részéről, végre 
azon ki ütésekre adott alkalmatosságot, a’ millyene-
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két egy nemzetre nem lehet nemzeti tulajdonságúi 
kenni, mivel hogy némcllykor az igasságtalanság 
által meg keserített kétségbe esés a’ leg szelidebb, 
és bctsülctesebb nemzetnél is gyászos el szénátokra 
lakad. A’ nehéz ellenkező arányság a’ gazdag, és 
szegény közt, valamint a’ természeti helyheztet.es· 
ben, lígy a’ nemzeti erköltsi vonatban is jeles kü- 
lömbséget árúi el. Λζ irlandi fő nemesség az an
gollal egy lábon jár, ennek szokásait felvette, és 
a’ maga nemzetiségét idegen mustra után hépelte ki. 
Azomban meg van még nagyra tartása , melly ölet 
alább való születéssel egyveliteni nem engedi, és 
egy fa törsükkel dilsekedik’, mellvnek ágai a’ leg 
őszebb régiségre terjednek. A’ jeles virgantzság, 
és hirtelen boszúság, melly az Irlandiakat hajdon a’ 
korlátból ki buzgatta, mostanában tsak az alsóbb 
nemesség igen ritka hibája. Szerentsés házi békes
ségben, és szeretetben élnek a’ Nagyok, és a’ haza 
nekik szent szó, ha mindjárt nem foganatos is min
denkor Anglia számára. Az idegen, a’ ki Angliából 
ezen szigetre be tér, szabadon fogadlalik, és igen 
kész szolgálatú emberekre talál, és ez az erkölts 
közönséges a’ leg alsó rendekkel. A’ kipallérozott 
aszszonyi nem szeretetne méltó, és itt a’ férjfiú sze
mélyek az aszszonyoktól sokkal erőssebben el van
nak választva, mint Angliában. Itt a’ hol a’ nem
zeti vonat magát leg jobban meg esmerteli, a’ köz 
emberen, cl enyésznek a’ mívelet betsei, és egy 
rajzolat tűnik fel, melly mentséget érdemel azon 
mély nyomatásban, mellyben itt a’ leg számosabb 
népi rend él. A1 közönséges Irlandus semmit se bir, 
alig egy nyomorúlt kunyhót: tsak fárasztó munka áll 
előtte silány bér fejébe; még a’ jó gazdálkodás mel
lett se virrad elégre, és ha tsak a’ RcJigió, és jobb 
erköltsös szív azt nem tartóztatja, a’ kétségbe esés 
ölet az ivásra viszi, a’ hol mérészsége, betsületér- 
zése, és hirtelen haragja perlekedésekbe keveri, 
mellyek jó hírét szennyesitik. A’ játékot nem gyű
löl i , nyájas, beszédes, örömest szolgál az idegen
nek. Ez a’ gyászos rajzolatja a’ hclyhezletésnek,
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mellyben nagyobb száma az Irlandi népnek nyög, 
mentséget talál a’ jobb miveltetés alkalmatossága 
Lyányában.

§ . 6.

A’ T u d o m á n y o k .
A’ Tudományok tavasza fel tenyészcdeü a’Britanni 

szigetbelieknek keletről nyúgojra tett vándorlása
kor már a’ közép századokban. Volt üdö, mellyben 
Anglia fénnyé bámulásra ragadta nyugotot. Minek 
utánna a’ keresztény Hit izmos lakhelyet ütött volt 
fel ezen szigetekben, egy tudományos társaság emelte 
fel magát Irlandiában a’ közép kor zivatariból, melly 
ezen szigetet a’ tudományi mívelelnek, és a’ társvi
lágnak példaképévé tette. A’ hol tanultság kívánta
iéit, Irlandiában kerestetett a’ segéd, és a’ mívellt 
Európa Irlandia böllsességét vette költsön vezetékül 
a’ tudományok bnzgósága ébresztésére. Irlandiától 
magára vonla ezen jelességet a’ hírességgel együtt; 
’s ettől ébresztetett fel Anglia azon elő menetelre a’ 
tudományok míveletében , mellyre a’ 9 században 
Alfred alatt jutott. Maga Nagy Károly is ezen szige
tekből vitetett tartománnyal pallérozására mestere
ket. M egkell azt továbbá vallani, hogy minden 
századokban különösen jeleskedett Nagy Britannia 
tanúltt, és tudós férj fiákkal. Nem lelni tudományi 
ágat, mellyben a’Britteknek sokat nem köszönhetne 
a’ tudományos világ, noha sok szemét is találkozik a’ 
szép értékek között. Nints ugyan mesterség, nints 
tudomány, mellyben a’ Britlek magokat nem gya
korolták, vagy nem gyakorolják, de mi itt azon ágak
ról említést nem teszünk, a’ mellyekben velek más 
nemzetek, is vetélkednek , vagy elejbéjek léplek, 
vitézek ők elejétől fogva a’ versszerzésben , és köl
tésben, mellyet hirdet Ossian lantja. A’ történet 
Írásban, és Jiőltselkedésben a’ régi szerzők nálolt 
nagyobb belset érdemlenek, mint a’ mostaniak. 
Ennek az oka az; az Angolnak nem természete ma
gát mutogatni akármi állal is, még nyereségért se.
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A’ tudomány tehet ő nála egyedül hajlandóság, és 
hedv töltés, tudjuk azt, melly ritka tulajdonságok, 
tapasztalások, és fáradságos munkák kivántassanak 
ezen ötlök tökélleles elő adására ; a’ ki tsak magár 
nak, és mulatságból ír, mi híjában terhelné maga 
fejét, és gyötrené elméjét? innét mondja Maistre, 
hogy az Angolok sokszor Írnak ugyan, de az Ango
lok fel se veszik azt, hanem a’ Frantzok kapva kap
ják azok munkáit hogy a’ magok nyelvére fordítsák. 
Nevezetesebbek az Angolok a’ föld le írásban, mivel 
hogy sokat utaznak a’ világ minden részein, ollya- 
nők: Dixon, Wilson, Rennel, Jonnes, Mak’nzie, 
W eld, Bank, Pennant, Gilvin, Garnett, Hutchin
son, Schaw, Skrine, e’ a’ t. Sőt itt is azon pa
naszkodik egy iljabb német iró: hogy Britannia 
eránt a’ Britteknél nekéz magát ki elégíteni.

A’ Mathesis, és Természeti tudomány Newton
nal kezdődött Britanniában (1725) ’s annak meste
rével Barrocoval 1G77, a’ melly (idők tájján, a1 mint 
utóbb is több tudósokat számláit Angliában ez a’ tu
domány. A’ Physicaban Pristley 1804, Darwin, 
Watson, Rumford, e’ a’ t. A’ füvészésben: Hales, 
Hudson, Bank. A’ gyakorlati böltselkedésben Veru* 
lami Bakó után kevés feszes embert találni; a’ híre
sebbek tsak a’ hitetleneknek szolgáltak ut mutatóul, 
vagy vezetőül a’ rogyásra. Miólta a’ Ratholika Hi
tet el hagyták, az Isteni tudományokkal nem sokat 
bajmolódnak. A’ Törvényes ágakon se törik fejeket, 
meg elégedvén fenn álló szabadságos Törvénnyeik- 
hel. Leg nagyobb, és bövségesebb tárgyok a’ gaz
dasági, naptörténeti (journal) xíjsági, és más mulat
ság! irományok, mellyeknek számát le se írhatná 
egy ember. Londonban magában hónaponként GO 
újságok jelennek meg, 100 újságnál több hordja pos
tanaponként az új, meg újabb híreket Britannián 
állal. Esztendőnként világra jön800új könyv az an
gol Könyváros boltban 500 — 1500 líj nyoltzad, és 
negyed ki adások, 1000 — 5000 új nyomtatványok 
az oskolák, és nép számára. London a’ fő könyves 
vásár hely, néhány találkozik Edingburgban is, és 

Európa Teiíínlcte. ti. Kötet l o
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Glasgowban, Dublinban bevés, a’ bülsö országok
ból tsak egynéhány frantz Klassibns jön be, és habi 
biilönös hajlandóságból német könyveket hozat.

§. 7.
A’ tudományos, vagy is tanulmányi inlézeteb. 

Ezek a’ mieinktől nagyon külömböznek. Britanniá
ban a’ tanúló egyszersmind érdem pénzes is (pen- 
sionatus) kollégiumokra oszlatva, a’ régi Klastromi 
mód szerént neveltetnek. A’ kissebb oskolák egyedi 
alkotmányok (privatae fundationes) a’ hol a’ gyer
mekek G esztendős Korokban kezdenek tanulni, és 
el hagyják szüléik házát. Nagy száma az illyen in
tézeteknek. Londonban egyedül 6000 találkozik. 
Ezek a’ gymnasiumok helyét foglalják, a’ holis a’ 
fő tárgy a’ Philologia (Nyelv csmerel). Nevezetes 
a’ sok közt az Etoni, Oxfordi, és Cambridgei. Azon 
ifjak, a’ kik tovább akarják a’ tudományokat foly
tatni, által mennek ezen intézetekből az Universi- 
tásba, a’ miilyen kettő van Angliában, Oxfordon , 
és Cambridgeben. Az Oxfordiban talál tátik 20 Kol
legium , és 6 Halle (museum, vagy lakás a’ Deákok 
számára) minden Kollégiumnak tulajdon épülete van, 
mellyben bizonyos szánni érdempénzesek , és taní
tók laknak, ügy van tulajdon Könyv - tára , kertje, 
e’ a’ t. Közönségesen Oxfordban 1100 Collegial 
Deákok, és 2000 ollyan van, a’ ki maga költségén 
él. Az érdem pénzesek Klastromi fenyíték alatt ál
lanak, és a’ Klassisok a’ tudományokat tanulják a’ Lo
gikával, és földméréssel. Az intézet gazdag, ’s a’ 
város nagy, és leg szebb részét az Universitás épü
letei foglalják. A’ Cambridgei 12 Kollegiomból, és 
4 Haliéból áll, 16 elöl járóval (masters). Ezen Uni- 
versitásokban tsak Episkopáltak tanulhatnak. A’ ne
mes, és polgár ifjúság nevelése közt nem kereste
tik a’ külömbözés. Különös tudományi ágakra se 
sokat ügy ellenek, a’ mi Ilyenek, p. o. a’ Tömény 
tudományi oskolák, az 5 Londoni Kollégiumok Theo- 
logusok számára, a’ tengeri oskola Chclscában , a’
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Katona oskola Woolwichban, és néhány mesterség! 
Oskolák.

Skotziában 4 Universitas vagyon, és tovább hat 
míveleli fogánataiban Angliánál. Edingburg, St.An- 
drews, ó, és új Aberdeeben; mellyeket tsak a’Pres- 
byteriánusoknak szabad gyakorolni. A’ felskotti Ka- 
tholikusoknak is vagyon most Scalianban egy Kolle- 
giomjokj és Nord - Mararban egy akadémiai in
tézetek.

Irlahdia hasonló Angliához, az oskolák intéze
teiben, de tsak a’ szegénység arányassága szerint, 
melly erőtlen a’ régieket is viszsza hozni, vagy 
fenn tartani. Dublinben vagyon az egyetlen Uni
versi tás mint egy 500 Deákkal; ’s ez is tsak Episco- 
palialt részéreí

§. 8;
T u d o m á n y o s  Tá r s a s á g o d .

Illyeneket sokakat számlál Anglia, és Irlandiá 
minden féle mesterségekre, és tudományokra te
kintve. Ezek közt leg híresebb, mint Annya vala
mennyinek j azon Királyi tudományok társasága, 
melly Bacon elő adása után állott fel 1G63. Ezután 
sok liépeltetett, kivált Londonban; Ptumfordban, 
Manchesterben j Scholtlandiában Edihgburgban, Ir- 
landiában a’ Királyi Akadémia 1759, és földmiveleli 
társaság;

A’ jelesebb Könyvbázak Angliában : a’ Britti mu- 
seumé Londonban, 30,000 kézi irományokkal, és
200,000 kötettel. Buckinghamkausi Királyné Könyv
tára, jeles Szép kötető gyűjteménnyel. Magány 
Könyvtárok: a’ Spencer, Lansdown, Williams, Ed- 
wirds uraké, és fő képen a’ Bank elölülőjéé. Átal- 
jában van Londonban 18 köz Könyvtár. Egy a’ leg 
gazdagabb gyűjtemények közt a’ Bodleyi, vagy is 
Universitás Könyvháza Oxfordban, 150,000 nyomtat
ványokkal, és több ezer kézi irományokkal. Min
den Kollégiumnak meg van a’ magáé , ’s a’ Christ 
Churchi 50,000 kötetből áll. Radeliíle is jeles.

15'*
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§. 9.
Mesterség}', és természeti gyűjtemények: a’Brit- 

ti museum : a’ Townleyi, Agari, és Leveri; a’ ké
pes gyűjteményei:: a’ Királyi házakban, a’ GrófPem- 
hroke, Gróf Exeter, Lord Arundel, Hertzeg Brid
gewater, Ilertzeg Devonshire, Marchís Landsdow- 
ne, Bankier Hope, ’s egyébb több gazdagok leg in 
kább angol Nagyok, és Kereskedők épületeiben. 
Skotziában az Universitásoknál találni hasonló gyűj
teményeket, úgy Irlandiában is Dublinban.

N a g y  B r i t a n n i a .

V.  S z a k a s z .

§. 1.

A z  é l e t  M ó d j a .

Három lüilömbféle Nemzetnek, mint az Angol, 
Skot, és Irlandus , szokási állapotjárói nem lehet 
közönséges ítéletet hozni, és egy arányos rajzolatot 
tenni. Valamint mindenhol, úgy Angliában is a’ fő 
városi szokás után írtál: le az angol szokásokat, és 
a’ Skottiakat, ’s Irlandiakat ezekhez szabták.

A’ számos szokási rajzolatok , mellyel: ezen vá
rosról vétetnek, mellyeket a’ külföldi egy darabig, 
vagy sóba abban nem tapasztalt, oly szint adnak az 
angol nemzet ábrázalatjának, melly közönségesen 
az egész nemzetre felesleg árnyékot, vagy világos
ságot vet. Ritkán látszik ki egy Nemzetnek ditsé- 
retes tulajdonsága, és jósága annak leg gazdagabb 
rendéiből, a’ kiknél azt, ha bírják is , gyakran a’ 
környül állások viszsza tartatják. Az élet módja ott 
leg tisztábban hirdeti magát, a’ hol a’ világ villon
gása, és a’ Szükség a’ jelvonatot (Character) nem 
zavarja.
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Angliaiján a’ birtokos Kalmárolt, és fabrikások 
rendje oily kénszcrítésen ltivül, és függetlenül él, 
bogy a’ tselédet -alig esmerni meg gazdájától, a’ 
Nagyok után való majmolás esmeretlen Angliában. 
A’pallérozott rend, mint minden országban, megkü- 
lömbözletik a’ pór-néptől, de azért meg adja aln- 
nak, a’ mi azt illeti. Főképpen az aszszonyi nem 
erköltsös nevelése sziveken fekszik, tudván, bogy 
a’ házi békesség, és boldogság leg inkább attól függ. 
A’ házi gazda nem távozik házától mulatságot ke
resni; kell neki tudni, mi történik éjjel nappal há
zában. A’ módi után nem megy, egyébb ha az an
gol, és leg nagyobb gondja a’ házi illendőség, és 
alkalom» Nem társalkodó, ritkán köt új barátságot, 
nem is tetteti azt, de gyermeki barátjának sérthe- 
tellenül hív marad, ritkán tesz ígéretet, de azt meg 
tartja, a’ kopasz (tzerimoniákat, és komplementu 
mókát) emberiséget, és szó szaporítást kerüli. E* 
mellett uralkodik ezen rendekben a’ vallásosság, 
nála a’ vasárnap szent, a’ mellyen se nyilván, se 
magán házban egy musika hang se hallatik. Ez az 
élet módja mint egy bele oltódik az angol Nemzet
be. A’ fiák már 8- ik esztendeiekben el hadják 
atyai házokat, és érdempénzes intézetekbe lépnek, 
vagy közönséges oskolákba, és tsak ki mívelt ifjú
sággal térnek viszsza oda. így el nőnek a’ szüléi 
szeretet elől , és a’ világ hidegségébe képelik jelvo
nalokat. Ez a’ nevelés közönséges, és _ tsak kevés 
szülék nevelik otthon gyermekeiket. Épen ellen
kező a’ leányok nevelése, a’ kik szoros anyai gond
viselés alatt, távol a’ tsábitók tőreitől, tsak komoly
ságra, házi gondosságra, és szelíd erköltsre művel
teinek. Az angolnak háza kevésbé jeleskedik pom
pával, mint tisztasággal, a’ házi gazda tehetsége 
szerént lévén be rendelve. A’ kapu közönségesen 
be van zárva, és a’ kotzogatás ‘módjáról esmerik 
meg a’ személy rangját: a’ látogatás a’ kalmárok 
közt nints szokásban, arra szolgálnak a’ váltó-, és 
kávé házalt, a’ hol az újságok is olvastatnak. Men
ne! nagyobb a’ rang, annál későbben lesz reggel a*

A t a 1 j a a a n.
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házban. A’ reggeli ital fű lév, ritkán, és akkor is 
tsak ritka kávé. Eslve 4 órakor öszve gyűlnek 
ebédre, melly búza kenyérből, és luís ételből áll, 
az alatsonyoknál is, melly leg feljebb hallal, zöld
séggel, vagy tejes étekkel változik de mindég sajtal, 
és vajas kenyérrel végződik. A’ leves soha nem 
megy elsőben az asztalra, némellykor tsak lekenyös- 
béka leyes : leg vigabb az estvéli asztal, midőn a’ 
házi gazda egyedül férfi társaival, még egy óráig 
az asztalnál ü l, a’ hol az egyik egésség ürítlés (leg 
inkább Portngall borral) a’ másikat éri. Asztal 
keszkenővel ritkán élnek, hanem asztal után egy 
mosó edény hozattatik be. A’ villát is balkézre 
he!yheztetik. Társasági napokon az asztali társa
ság ismét öszve jön az Aszszonyságokkal, és játékok 
vagy mulatságos kotsizások zárják a’ nap- örömeit. 
Egyébbként is ritkán szokta egy ház, vagy familia 
a’ napot sétálás nélkül el tölteni. A’ választolt rend 
tartástól nem könnyen távozik el egy angol ház, és 
a’ máskép álhalatos Britlen tsak a’ hazai módi ural- 
kodliatik, de annyira; hogy egy régi módra metszett 
ruha, vagy egy kalap, melly nem a’ módi forma 
szerint van hajtva, a’ nép nevetségének ki vagyon 
téve. így él a’ tehetős, és rendes Ember Angliában, 
minden nagy város, hasonlít ebben egymáshoz, és 
a’ közönséges törvény angolosan , és angol szokás 
szerint híven magát viselni minden tartományokban 
kelendő.

Alas, és közönségesen igen pazérló élet módja 
uralkodik a’ nagyobb városok felsőbb Rendjeiben, 
és az úgy nevezett nagy világban. A’ henyélés, pa- 
zérlás, és tobzódás osztja fel a’ napot, és mérgesítik 
az élet virágját. A’ fesleltség Angliában is finom, 
hogy az életei leg szebb napjaitól meg foszsza ; és 
sok fiatal öregek meg bánnyák, de későn, rövid 
pállyájokat, mellyre ismét újjak lépnek fel.

N a g y  B r i t a n n i a .
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M u l a t s á g a i  a’ B r i t t é  k nek.
§. 1.

A’ fő nemesi iifjúságnak egyik mulatsága a’ gye
kor kotsizás, és utazás szárazon és tengeren, Hon- 
nyában a’ vadászat. Tzélba lövés, és dobás. A’ fu
tás. Lapta játék, és a’ Box-mesterség (ököllel egy
mást jól meg zsákolják, sokszor egész vérig; söthalál 
is következik abból). A’ Ló futtatás, ez hires népi 
ünnep leg inkább Epsomban, és Newmarkelban, a’ 
melly mindazonáltal a’ nagy és kis városokban sere
genként ketsegteti a’ nézőket. A’ Kakas hartz , fo
gadásból ; mellyben a’ Sarkantyúkkal fel fegyver- 
keztetett állatok egymás ellen fel ingereltetnek, és 
a’ nép lármás vígsága mellett a’ szerentse egyik 
vagy másik részre liajlik. A’ criket játék, lapta 
neme, mellyben igen sok fortély van.

Az Angol örömest mulat a’ szabadon, a’ szám
talan sétáló helyek, fű kertek, és mulató intézetek 
Londonban például szolgálnak a’ kissebb városok
nak a’ hol mindenütt játék-szín, és musika tár is 
van nemzeti hangon. Vannak több vetélkedni 
öszve gyűlő helyek, bizonyos rendszabások alatt, 
a’ hol minden féle tárgyokról kérdések léteinek, 
és oldoztatnak fel, ’s az iliyen helyeken enni is 
szoktak.

§. 2.

A’ Skottok a’ társaságokban, és inúlatságokban 
okosabbak, és komolyabbak. A’ testi gyakorlások
ra nagyon hajlandók, szeretik a’ tántzot. Játékaik: 
a’ Golf, lapta játék neme, a’ tzélba hajítás kővel, a’ 
tzélba lövés, és lapta játék, főképpen a’ hegyi 
Skottoknál.

A’ h e g y i  Skot t ok é l e t  módja.
A’ szárazon , és szigetekben házi tselédeikkel 

különösen laknak el szélledt házakban, mellyeket
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magoknak köböl, és kovából, építenek, mohval ál
tal fonnak, sőt sokszor tsak gyep darabokból rak
nak öszve. Egy ház hely van benne, ritkán oszta- 
tódik több részekre; egy köböl rakott tűzhelyen 
látni lorfa tüzet, felelte egy vas fözö fazék lógg, 
melly a’ setét lakhelynek melegítésére szolgál, 
mellyet tsak egy kis lyuk, és ollykor egy forgáts 
tűz világosít. A’ füst, ha a’ ház tetején ki nem 
mehet, az ajtón keres helyet. Agyaik a’ falba van
nak be tsinálva, mellyek szénából, és mohából , ’s 
egy pnkrótzból állanak, az eső ellen pedig póz
nákra rakott gyep fedéllel élnek, mível a’ ház te
teje is tsak gyepből (ritkán szalmából) van. A’ 
gazda halász, vadász, és marha őrző, mellyet sok
szor meszsze hegyekre hajlanak, kis gyep kali
bákban őriznek, ’s a’ téjböl vajat, és sajtot készí
tenek. A’ gazdaságot addig, és lselédet a’ házi 
gszszony látja e l ; kinek még tisztsége szőni, köt
ni, bőrt. irhálni, és posztót kallózni. Eledelek zab 
kása, és zab pogátsa, lisztből, és vízből; italok 
tej, a’ gazdagabbaknál Whisky, a’ mi már majd 
közönségessé lett. Gyermek nevelések durva, ezek 
a’ kis teremtmények már gyenge korokban rnínle- 
lenek a’ meg törődött embernek terhét viselni, és 
a’ Whiskyvel é ln i, ’s azért annyi sok hal meg. 
Nagy betsülete a’ famíliának, ha származala vala- 
melly ősi nevezetes Hősi nemből vagyon. Ez sok 
véres vetélkedéseket okozott, a’ mellyeket a’ gaz
dagokban a’ mívelet, a’ szegényekben a’ szükség 
el fojtott. A’ hegyi Skót (nyilván a’ Római viselet 
szerént) egy kurta fel - öltöt visel Tartanból; 
melly egy gyapjű posztó, négy szegletekbe szőve, 
mellyek a’ leg elevenebb színekkel, (fő képpen 
zöld, sárga, és veres) változnak. Azután egy asz- 
szony szoknya formát (Philabeg) szinte Tartanból, 
övedz teste körűi, tzombja feléig, és térdeit mezí
telen hadja, mivelhogy tsak eddig ér a’ veres, és 
fejér kotzl'.ás fél harisnya. A’ talpa bőr, szijjal 
a’ lábhoz fonva, (curan). Vállai felelt egy kö
pönyeg (plaid), melly közönségesen, mintegy ha-

N a g y  B r i t a n n i a .
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tona öv, mesterséges rántzba szedve, és ollykor 
egy régi Kapotslsal meg erősítve, eső üdéjén bóri- 
tébűl szolgál· Fején egy kék sapba, veres, és fejér 
széllel, mellyen egy lioszszií toll áll. A’ nagy pom
pánál elől egy ’seb lógg le , vidra, vagy róba bőr
ből pántlibával, és sinórobbal böritve, mellyben 
pénzt, és dohányt tartanait. Az övben egy bard van, 
mellyet még bordozhalnab régi fegyvereibből. Az 
aszszonyob a’ Sbotti öltözettől tsab fejeb diszesitése 
által bülömbözneb. De már a’ férjfiabé is közön- 
ségescn hasonló a’ lap -Sbottobéhoz.

A’ munba bözt, ’s a’ téli tűzhatár bőrül régi 
mesékkel , és tündér bépzelményebbel enyhítik 
súlyos állapotjob terheit. A’ Bag-pipe, Sbotti du
da, a’ nemzeti mu’sibájob, mellyneb lármáját az 
éneb, és tántz követi. Együgyű durvaságok igen 
sok babonás hitelekkel van öszve kaptsolva.

I r l a n d i á b a n .
A’ Nagyok és gazdagok. Angliában múlatván, 

vagy neveltetvén is, az ángol szobásokat követik 
hazájobban, A’ honnét az epűleteb, és élet módja 
szinte olly pompás nálob, mint amazoknál. De an
nál nyomorúltabb a’ köznép, bibet a’ tulajdonosok 
árendásokra bízván , annyira ki boppasztanab; 
hogy kenyerek sinls, a’ mi legalább a’ koldusnál 
is találkozik. Nyomorúlt agyagból épült, szalmával 
fedett bunyóban, ablak, és ajtó nélkül él ez a’ 
szerenlsétlen tseléd a’ marhával egy társaságban, 
ha még olly szerentsés, hogy egy két darabbal bír
hat. Tsak a’ szerentsésebbnek van külön istállója. 
Eledele tsupa növevény, leginkább Krumpli, húst 
nem elletik még a’ kövér nyájok közt is, a’ kenyér 
tsak ünnepi étele; Sokszor egy sós beringd egész 
nap meg kell elégedni egy házi tselédnek, ’s a’ leg 
nagyobb adomány Husvét, és Karátson napján egy 
darab hús ; ’s az se mindenkor. Ezek is kedvellik 
a’ mu’sikál és múlatságot. Sok balgatag babonás 
szokásokat kennek ezen nemzetre a’ Kalholikus Hit

A t a 1 j a b a n,



226

ellenségei, mellyek a’ józan észszel ellenkeznek, 
de ha mindjárt találkoznak is 5 miliomnál többek 
közt néhány tudatlanok, vagy bódult vélekedésüek, 
azt nemzeti jelvonatúl nem lehet árulni, kivált 
egy Irlandi népben, mellynek egy részről elnyo- 
mattatását, más részről a’ Hitbeli buzgóságát az 
egész világ esmeri.

§. 3.
A’ m e s te r s é g !  S z o r g a lo m .

Sohol ez úgy nem virágzik mint Nagy Britan
niában, a’ hol majd fele a’ lakosoknak fabrikákban 
él. Az esztendei készűlmények, lehúzván a’ ter- 
mési szert, 114,230,000 font sterlingre számiáltatnak 
(1 font sterl. 9 fi. 25 kr. pp.) a’ legterjedtebb, és 
jelesebbek a’ pamut fabrikák, leg inkább a’ Slió- 
tziaiak, és Angliaiak felül haladnak minden hason
lókat Európáhan, gyapjú, bőr, vászon, (főképp 
az Irlandi és Skotti) ásvány, üveg, portzcllán , pa
piros, óra; természet, és mekkoraság mértékszer, 
tzúkor, ser, e’ a’ t, fabrikák A’ bőr, és alzél 
munka jóságra, és szépségre nézve sohol úgy nem 
készülnek. Híresek az öntött vas munkák, mellyek 
által 270 tonna hidak is készíttetnek. Úgy a’ lántz 
hidak is, és vas kotsi útak, vagy vágások; a’ nagy 
öntött atzél fabrikák, és a’ pléhzett portéka fabri
kák. A’ Birminghami kurta portékák legheveseb
bek mind belől, mind kívül az országon. A’ por- 
tzellán fabrikák közt leg híresebbek a’ Wcedge- 
woods-Etrúria fabrikák. Az üveg pallérozás ritka 
mesterséggel űzettetik. Ser esztendőnként London
ban a’ Whitbread ser házábán egyedül200,000 hor
dó főzetik. Melly nagy tökélletességre vitték min
denben, téhetőségek, és eszek lévén, az emberi 
elme szülemenyeire tekintve a’ lehetőséget, azt a’ 
minden napi tapasztalás tsudáltatja egyéb nemze
tekkel. Nagy remek munkája lenne a’ mesterségnek, 
ha a’ Themse alatt kezdett Tunell nevű illat tökei· 
letességre tudnák vinni.

N a g y  B r i t a n n i a .
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§. 4.
A’ K e r e s k e d é s .

Az egész világon legkiterjedtebb, mellyben igen 
nagyon segíti Britanniát a’ fekvése, számos rév-part
jai, a’ meszsze kiterjedett birtokok egyéb világ ré
szein, a’ nagy Bank Londonban, a’ számos tarto
mányi, és egyéb Bankok mellett, a’ Sok Kereskedési 
társaságok. A’ Sok erő-mivek, fő képpen a’ James 
W att-ol, Glasgowi polgártól fel találtatott gőz erő 
mívek. Az eró mívek által kiásatnak a’ bányák, az 
ásványok fel dolgoztatnak, kő sziklák fel vettetnek, 
híd alapok leverettetnek. Egy gyermek el hajtván 
egy olly kerekes erömivet, egyik kezével annyit 
mível, mint 500 ló. A’ góz hajókkal is már egész 
éjszaki Amérikáig utaznak, 1824-ben volt 24,776 ke
reskedő liajójok, 2,142,002 tonnával Cterhes hordó
val) és 148,638 hajós szolgák vagy legények (matró
zok). A’ belső, és külső kereskedésben forgott:
10.496.075.000 Frank (23 f- kr. pp.) A’ legjelesebb 
kereskedő városok Angliában : London, Portsmouth, 
Liverpool, Hull, e’ a’ t. Falmouth, Bristol, Yar
mouth, Plimouth mellett. Skotziában : Edinburg, 
Dunbar, Perth, Leith, Glasgow, e’ a’ t. Irlan- 
diában: Dublin, Cork és Belfast.

§. 5.
E r e j e .

Jövedelme N agy  B r ita n n iá n a k  1826-ban:
342.252.000 Tallér; ki adása: 337,970,526 Tallér. 
Nemzeti birtoka volt 1824-ben 15,200 millióm. Tal
lér. 1826: 146,394,480 Tallér árra Banknoták tétet
tek folyatba. Az adósság 885,482,027 font sterling. 
A’ magány gazdagoknak kintsei a’ kereskedés által 
kimondhatatlan számra nevelkedtek, és mível ezek 
mindenre készek, a’ mi a’ nemzet, és haza javát 
vagy betsét illeti, sokat áldozni; azért nagy dolgo
kat kezdhet a’ haza, és nagyra mehet mindenben,

A t a l j ú b a n .



a’ mi a’ hazát, és népet boldogítja, izmositja, és 
ditsöiti.

Szárazi hadi ereje 1827-ben 86,805 főből állott. 
Tengeri ereje (1825) 609 hadi bajó 120 ágyústól 
fogva 4 esig, nevezetesen: 161 Linea hajó, 54 hajó 
50 — 44 ágyúval; 155 Fregát; 185 Brigg, és 150 
Kissebb Isajkák, 50,000 tengeri hajós legénnyel.

228 N a g y_ B r i t a n n i a .

VI. S z a k a s z .

A’ II i t v a l l á s  á 1 1 a p ο l j a.

§. 1.

Az uralkodó vállás Angliában, és Irlandiában a’ 
lígy nevezett püspöki vagy fő vallás, Skólziaban a’ 
presbiteriana, mellyek mind protestánsok., és a’ bit 
ágazatiban a* Helvetica Confessióval megegyeznek. 
Tágas értelemben azon vallásokat, mellyek az Ural
kodóhoz nem tartoznak Dissenter-eknek hívják. Úgy 
Angliában, és Irlandiában a’ Presbiteriének Dissen- 
terek. Skótziában pedig a’ Püspökiek Dissenterek. 
Szenvedtetnek: a’ Kalholikusok, az Independeúsek, 
Baptiszták, Kvakerek, Hernhuterek, Melhodisták, 
Antinómiák, Sandemaniak, Lutheranok, Reformál
tak, Swedenborgianok, Socinianok, Deisták, egy 
szóval: minden keresztyén felekezetek, mellyek a’ 
Ilonni törvénnyel nem ellenkeznek. Ezek ismét 
egymás közt több félékre felosztódnak. Több száza
dokig szeplőtelenül virágzott a’ Katholika Hit, és 
erkőlts Britanniában, míglen ama szerentsétlen 8-ik 
Henrik az egyességnek pontjától magát fel oldotta, 
Ersébel pedig siralmas példái közt az emberi állha- 
tatlanságnak, egészlen «1 szakasztottá, ’s az olta 
ez a’ valaha angyali nemzet tsak a1 tsalandó világi 
böllsessóg,· kelsegletö szabadságában, a’ lelki kö-
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előliben, a’ tündér kintsekben, ’s az azt követő szem
fény vesztő dütsösségben találja meg elégedését, 
meilynek hanyatlására nem kell egyéb egy kalmári 
faliért-nál. Sok esztendőkig ki voltak zárva a’ Ka- 
tholikusok a’ Türedelem törvénnyé alól, és tsak 
1778 tétetlek a’ Dissenterekkel egy állapotba, tsak 
hogy az adót kettesen kellenék fízetniek. Angliá
ban 4 részre Osztatnak, vagy is megyékre, ’s mind
egyiket egy Püspök Kormányozza, Yorkban, ésLan- 
casterben legszámosabbak. Angliában, és Skótziá- 
ban számok 60,000 felül halad, több mint 20 Klas- 
trommal. Irlandiában négy ötöd része a’ népnek 
Katholikus, a’ hol is 51 Barát, 4 Apátza Klastro- 
mok, 1500 Pap, 896 Templom, 'és 550 Oskola 
vagyon. A’ Katholikusok még eddig ki vannak zár
va a’ Parlamentomból, és a’ Türhetetlenségnek gyá
szos békéiből őket kiszabadítani, még minden er- 
költsi vonata az Angoly Országnak is nem elegendő. 
De épen békességes törése az Irlandi népnek meg 
tzáfolhatatlan próbául szolgál, hogy valódi leánya 
légyen, vagy is őszinte tagja, azon Anyaszentegy 
háznak, melly e’ világon tsak gyászt várhat, de 
azért a’ pokol kapui rajta győzedelmet nem fog
nak venni.

A’ ’Sidók két félék Britanniában, németek, és 
Portugallok, Londonban mint egy 11—15000 lehet, 
a’ többi vidékeken tsak 1000. Anglia Hit vallásá
ról azt mondja egy iró (Ehrm.) Minden féle Hit, 
és hitetlenség, majd heves képzeletekkel tele, majd 
a’ böltselkedésen szűrve, majd az értetlenségtől 
vakon ragadva, majd a’ böltsesség által izmositva 
meg találta maga védjeit , és partosait vagy köve
tőit Angliában , és szabad volt meg találnia.

A t a l j á b a n .
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VII. S z a k a s z .

T ö r v é n y e  és: A’ K o rm á n y .

§. 1.

Az Ország - Kormányi forma Angliában köz kor
mányihoz legközelebb jár, mivel hogy a’ törvényt 
végre hajtó, és törvényhozó hatalom el vannak ab
ban választva egy mástól egész a’ lehetőségig. Az 
utolsó a’ Királynál, és népnél, az első magánál van 
a’ Királynál. Az uralkodás örökös, a’ a’ Király az 
Ország Feje, élsö, és utolsó kútforrása minden igaz
nak, minden hatalomnak, és tiszteletnek. A’ kivé
telek, vagyis országi szabadságok ő tőle jönnek ki, 
személye szent, és tsak az Isten bírája tetteinek.

Az Ország alap törvénnyel a’ következendők :
1) A’ Charta Magna (the great Charter) melly 

a’ Bárok jussait, Uralkodók kötelességeit illetik.
2) A’ Petition of Rights, magyarázatja a’ nép 

szabadságának, és születési jussainak.
5) Habeas corpus, melly azt Ígéri, hogy senki 

meg ne fogattassék, a’ nélkül, hogy okát tudja, és 
24 óra alatt meg hallgattassák, és ha bűne nem or
szágos vétek, kezességre szabadon botsájtassék.

4) Declaration of Plights. A’ nép jussai magya
rázása.

5) The act of Settlement, mellyel a’ mostani ki
rályi háznak a’ következés, és a’ népnek jussai, és 
szabadságai megígértetnek.

6) Az egyesítési alkuk, mellyek által 1707 és 
1800 Skótzia, és Irlandia Angliával örökre egybe 
kaptsollattak.

§. 2.

A’ K i r á l y ,  é s  J u s s a i .
A’ tsászári korona, a’ mint a’ törvények neve 

zik, a’ Király fején nyugszik, és az állal nyeri ama
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nagy jussokat, mellyek szentséges személlyét vala
mennyi közt, és telteiben még a’ törvények felibe 
i s , felemelik. A’ törvényszerző hatalmat ugyan a’ 
nemzettel osztja, de a’ végre hajtót tsak maga bírja. 
Nagyobb részét az Ország tisztségének ö választja, 
minden fő bírák, és jobbára a’ tanítók ö általa tétet
nek. Ő köt békességet, vagy indít hadat, frigyet 
köt és oldoz, küld követeket, ’s egyedül végzi a’ 
külső dolgokat. Feje az Angliai vallásnak, ’s azért 
az egyházi legjelesebb székeket ö látja el. A’ szá
razó, és vízi hadi sereg ö alatta áll, ’s ö oszt ki 
minden katonai szolgálatokat. Ellátója a’ köz kints- 
tárüak, jussa van a’ Rangokra emelni, és meg
kegyelmezni; öszve hívhatja, elhalaszthatja, hosz- 
szabbítliatja , és feloldozhatja a’ Parlamentomot, és 
maga jóváhagyását a’ végzésekben megtagadhatja. 
Tzímje: Felség, és a’ Szóllitásban: Sire! A’ Királyi 
korona jussa az aszszonyi ágban is örökös, a’ férj
fiúra nézve az első szülötti juss szerént az egyenes 
Láncában, az aszszonyi nem az öregebb lineában 
kizárja az ifjabb líneabeli fiakat. P. O. Ha az ural
kodónak leánya van, és ötstseinek fiijai vannak, a’ 
leány kizárja a’ fiakat. De az uralkodó lineában 
az ifjabb fiú által ugorja az öregebb leányt.

A’ Király halálával minden juss általmegy az 
örökösre, a’ ki Londonban, Edinburgban, és Dub- 
linban Ileroldok állal kikiáltatik, és a’ Westmiin- 
steri Apátságnál Londonban a’ Kanterbury Érsek 
által pompásan megkenettetik, és koronáztatok, és 
meg esküszik ; hogy híven kormányozandja az or
szágot a’ Parlamentomban alkatott Rendszabások , 
az országi törvények, és szokások szerint. Ha az 
örökös kissebb korú, a’ mi megszün lenni 18 esz
tendős korában, a’ Király, a’ Parlament megegye
zésével, következőjének árvagyámot rendelhet, ha 
e’ nélkül megholt a’ Király, azt a’Parlament választ
hatja ki személy választás nélkül. A’ törvényeket, 
mellyek kis koraságában szerződtek, a’ Királyi kor
mányra lépvén, eltörölheti, vagy azokat megkell 
erősítnie.

A t a l j á b a n ,
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A’ Királyné osztozik a’ Királlyal a’ korona mél
tóságában , személlyi szentségében, a’ Izimben, és 
ország tzímében. Rangja, és Izime megmarad öz
vegy korában is a’ Parlamentomtol meghatározandó 
özvegy tartással , ha mindjárt férjhez menne is. 
Öregbik fija a’ Királynak született Kornwalli Iler- 
tzeg, és Chesteri Gróf, Skótziai Ilerlzeg Rolhsey- 
ban, és Flint-i Gróf, ezen nagy poltzok jussaival, 
és jövedelmivel. Egy Királyi Patens azt Walesi her- 
tzegnek nevezi, és kora telje üdéjén a’ Parlament 
rendel neki jövedelmeket. A’ többi fiakat leak a’ Ki
rály nevezi ki Hertzegeknek, Grófoknak, és a’Par
lament nekik jövedelmeket rendel. Tzímjek: Ki
rályi Hertzegség, első Peer-ek az Országban, a’ 
Király unokáival, és testvéreivel együtt, 25 eszten
dő előtt ts k a’ Király szabadságával házasodhatnak. 
A’ Királyi Hertzeg aszszonyok tsak ki házosíltatnak, 
’s ha a’ Király halála után hajadonok, bizonyos esz
tendei fizetést nyernek. A’ mostani Király : IV 
György (Fridrik, August) szül. 12. Aug. 1762, kö
vetkezett III György Attya után 29. Jan. 1820 meg 
koronáztatott 29. Jul. 1821, özvegy 7. Aug. 1821. 
Karolina Amalia Ersébet Braunschweig Wolfenbüt- 
teli herlzegnétöl.

§. 3.
A z  A n g o l  P a r l a m e n t .

A’ Parlament, mint törvényszerző test a’ Király 
mellett, képviselője a’ népnek, valamint a’ nép a’ 
Nemes, vagy is felső, és közönséges, vagy is alsó 
Házra osztatik, úgy hogy a’ Király egyezésével 
mind a’ két ház törvényt hozhat a’ szavazat többsége 
nélkül.

1) A’ felső Ház tagjai vagy születnek ; mint a’ 
Királyi Ilertzegek, Lordok; és Érsekek, ’s Püspö
kök, mint Peerek Angliában, vagy választatnak: 
mint Skótziában a’ 16 Lord követek. Jrlandiából 
24 Lordok választatnak a’ Peerekböl. A’ ház elöl
járója, kit a’ Király nevez ki, közönségesen a’ Nagy

N a g y  B r i t a n n i a .
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Kantzellárius. Vannak 5 Titoknokok is , és nagy 
számú nagyobb, és kiesebb tisztek. A’ felső ház Bí
rája minden Parlamenti tagoknak, és tsak innet 
mennek ki a’ Peer-ség jussait illető Billek.

2) Az Alkáz tsak választott tagokból áll, és ezt 
a’ választást tartozik a’ Király legalább minden 7 
esztendőben meg iljittani. 658 Küldöttek, vagy is 
Biztosok gyülekeznek itt öszve, kik a’ grófságokból, 
városokból, és mező városokból jönnek. Az Elölülő 
magától a’ háztól választatik, de a’ Királytól erő 
sittetik meg. Itt is sok tisztek vannak a’ Biztosok 
számán kivűl. A’ mi mind a’ két Házban a’ szava
zat többségével által megy, és a’ Királytól megerö- 
síttetik, az kötelező törvény. A’ Király ollykor ma
ga is megjelenik a’ kir. székben, melly a’ felházban 
vagyon ; személyesen, vagy a’ Peerek által, kiket 
tulajdon keze írása, és a’ nagy Petsét által megha
talmaz ; akkor az Alház öszve gyűl a’ korlátokhoz; 
és a’ Billek, mellyek mind a’ két házban el fogad* 
látták, a’ Király elejbe terjesztetnek, és ha a’ Ki- 
i’ály azokat elfogadja, törvénynyé válnak.

A’ nemes Rendek : a’ Peerek , a’ régi Báró fami* 
liákból. Az Érsekek, és Püspökök személyes Lor
dok. A’ Lordok vagy Hertzegek, vagy Marchiók, 
vagy Carlok tGrófok, a’ nem Angol Grófok neve 
Count, Viscount (várigróf), vagy Bárók. Az Angol 
Lordok megelőzik a’ Skottokat, ezek az Irlandokat. 
Ezek Nobility. A’ közönség (Commonalty), melly- 
hez tartozik minden, a’ mi nem Nobility, az Alne- 
mességre (Gentry) és polgárságra osztatik, mellyhez 
minden rend tartozik. ,

A’ Királyi Ország tzímere 4 szegletű Pai’sból 
áll. A’ felső jobb, és alsó bal veres szeglet mezőn 
látni három aranyos kékes Leopárdot. A’ felső bal 
aranyos szeglet mezőn, mellynek kettős szegese 
van, arany liliomokkal, egy fel álló veres oroszlán, 
ez Skotziáé, amaz Angliáé, az alsó jobb kék szeglet 
mezőn, egy aranyos Dávid hárfája ezüst húrokkal, 
ez Irlandiáé. A’ szív paizs a· választó kalappal jobb
ra foglalja magába a’ két Braunschweig hertzegségi

Európa Tekintete. II, Kötet. 1 6
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aranyos oroszlánt veres mezön , és balra a’ Liine- 
burgi Ítélt oroszlánt, veres szivekkel hintve aranyos 
mezon. Egy közép paizson áll veres mezön a’ Né
met Országi Tsászári arany korona, az alatt van a’ 
régi Szász hertzcgi tzím, az ugró fejér ló veres me
zőn. Az ángol Királyi korona fedi a’ paizsot, és a1 
paizstartók jobb felöl az oroszlány, bal felöl a’ két- 
fogú nárvál. Körül fogja azt a’ nagy kék nadrág 
kötő ezen felírással: Honi sóit, qui mai y pense, 
(szégyenüljön meg, a’ ki ez iránt roszszúl gondol
kozik). A’ paizs alatt egy szárból tserdülnek fel az 
angol rósa, a’ Skotti tüske, és Irlandi lóber, és 
ezeket körül veszi a’ korona felírása; Dieu, ét mon 
droit: az Isten, és az én jussom. Az egyesség hajó
zászlója öszve párosítja a’ Sz. András, és Patritzius 
keresztjeit, ezek felett szélesedik a’ Sz. György ke
resztje, a’ színek, veres, kék, és fejér.

A’ Walesi Hertzeg tzímere kiilömbözik a’ többi 
ország tzímereitöl, mellyen egy vitézi nyaktakaró há
rom sapkával a’ két felső mezőket által metszi. 
Strutz madár tollak ékesítik azt , és a’ német fel 
írása ez : Ich diene. En szolgálok.

É r d e m  R e n d e4 k.
1) A’ kék Nadrág kötő Rend, melly tsak az or

szág első Peereinek, és külső fejedelmeknek adatik. 
A’ Rendjel egy kék térdöv, briliánt kövekkel, és 
arany tsattal, a’ kereszt, az aranyban fejér képe 
Sz. Györgynek kék pántlikán. Az ezüst tsillag a’ 
paláston.

A’ Bath Rend. Jele egy veres pántlikán az 
arany: veresen mázolt kerék, egy glóriától sugá- 
roztatva, mellyben 3 korona, egy királyi páltza, 
egy rózsa, és egy tüske van.

A’ Bogátsvitézi Rend. Melljeken tűzött tsilla- 
got hordoznak a’ vitézek, Sz. András képével zöld 
pántlikán, aranyos lántzon , melly bogálsból, és 
venyegéböl van fonva.

N a g y  B r i t a n n i a .
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A’ Sz. Patritius Rendje Irlandiak számára, Jele 
egy tengeri zöld pántlikán lóggó tojás gömbű ér
dempénz, mázolt közepén a’ veres keresztje Sz.Pa- 
tritziusnak a’ zöld here levéllel, mellynek lapján 
arany koronák vágynak. A’ Király, mint egyébb 
országokban, Több Rangoktól környékeztetik.

Á lta l  t e k in t é s e  a’ K o rm á n y n a k .
1) Az Ország Tanátstsa, mellynél tsak a’ Parla

ment nagyobb, gyűlése idején.
2) A’ Király titkos Kabinétje.
3) A’ Ministerium, melly többDepartementekre 

osztódik, mellynek elölülője a’ Kintstári első Lord, 
ez alatt van: a’ kintstár mester, kintstár tisztség, 
vám tisztség. Accise tisztség, Stempel tisztség, a’ 
fő posta tisztség.

A’ belső dolgok Departementje, ’s a’ külső dol
goké. A’ hadi és kelet indiai dolgoké. A’ kereske
dési, és gyarmati tanáts.

Az Igazság szolgáltatása: a’ hová ügyelnek a’ 
közönséges törvény, a’ Statutarium. A’Királyi Bank 
ítélő széke. A’ közönséges perek törvényszéke. A’ 
kir. kintstárházé, a’ kantzelláriai törvény szék.

Skótziában 3 közönséges Igazság szolgáltató tör
vény szék áll. Az Irlandiai hasonló az Angolhoz.

A’ Külrendi (Politziai) törvény. ^  Finantziai 
gazdálkodás. A’ katonai kormány. A’ tengeri kor
mány: Admiralitás és ítélet szék. A’ tengeri tiszt
ségeknek számos a’ rangja. Fizetések a’ tengeri szol
gáknak igen nagy, ’s ha invalidusok lesznek igen 
jól tartatnak. A’ legnagyobb intézetek ’s a’ hajók el
látására , gondviselésére, ’s építésére nézve legne
vezetesebb helyek: Portsmouth, Plymouth, Wool
wich, Deptford, Sheernesz, Catham, Rochester, 
Hull, és Berwick.

A t a l j á b a n .
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III. O s z t á l y .

H e l y b e l i  Fe l  Osztása·
A n g l i a .  A n g o l o r s z á g .  E n g l a n d ,  

é s  W a l e s .

Most 52 Grófságokból áll (Shires, vagy Coun
ties) minek utánna a’ régi felosztása a’ 7 ángolszá- 
szi országokra a’ szokásból kimaradóit. Anglia 40 
illy Shireket, Wales 12-öt számlál. Mellyeken azok 
fekvései szerint fogunk áltál menni, t. i. éjszakra 
fekszik 6. Walessei határoz 4. Az Ország közepén 
van 13. Kelet felé számlálni 8-at. Dél keletre 3-at. 
délre 4-et délinyúgotra 5-at. Az éjszaki Walesben 
van 6 , a’ déliben is 6.

J e g y z é s . Mivel a’ Lakosok száma elő adásá
ban olly igen nagy a’ föld leíróknál a’ kiilömbség, 
a’ legnevezetesebb városokban azon kettők előadását 
teszem ide a’ kik leg kevesebbet, és leg többet 
számolnak. Mellyböl leg alább gondolom formán 
a’ hihető számot el találhatni. I.

I. S z a k a s z .

E j s z a k i  G r ó f s á g o k .  S e  h í r e k .

1. N o r th u m b e r la n d  G rófság .

Éj. Skotzia, K. a’ német tenger, D. Durham, 
Ny. Cumberlazd közt 81 □ m ., 11 város, 30,000 Lak. 
Harmad része hegyes. Sok kőszén bányák, ’s több 
ólom értz, vannak benne. Folyói a’Tyne, Tweed, 
határ folyó Skotzia felé, sok lazatztzal, és Coqvet.



Jelesebb helyek:
1) Newcastle (olv. Nyukäsztl) fő városa Nort- 

humberlandnak, 60,000 Lak. (Stein 36,711) jó álla
podat a’ kő szénnek tulajdoníthatja , melly itt a’ 
Tyne folyón hordatik, és a’ föld alatt, ’s felett 38,000 
embert foglalatoskodtak Az új város kellemetessé
gével kipótolja az ó város szegény állapotját. A’ sok 
fabrikákon kivűi, közelében nagy vas öntök, és só 
főzök vágynak. Nagy a’ kereskedése ; a’ vizen, ré
szint fábrikáji készítményivei , részint ólommal, 
fadjúval, rozszsal, ’s egyébb honni termésivei 1800-b, 
7969 hajók eveztek ki derék révpartjából. Innét egy 
15 — 17 mértföldnyi árok, és fal húzódik 32 kas
télyokkal sok kis tornyokkal Carlisle által egész az 
Irlandiai tengerig, mellyböl még sok maradvány 
láttatik a’ Pictavi Sántz, és fal név alatt. Az elsőt 
Adrian Romai Tsászár, a’ másikat Severus készít
tette a’ (Piktek, és Skotok) Kaledonok ellen.

2) Berwick (upon Tweed) v. Anglia leg szélső 
határán, a’ Tweed éjszaki partján közel a’ tenger
hez, 8000 Lak. Régi erősséginek tsak a’ rév-parti 
része láltatik. jjtszái keskenyek , épületi közt a’ 
Tanátsház, Váltó, Templom, és a’ 15 ivzetre állí
tott hid tetszenek fel. Rév partja tsak keskeny, és 
alatsony, és tsak a’ víz dagadáskor kis hajoknak 
való ; tsak tojással , és Lazatztzal kereskednek, 
melly itt igen bőven fogattatik.

3) Shields, (olv. Seildsz) jeles révpartal a’ Tyne 
partján. Tynemouth-al reá megy lakosi száma
20,000 re. A’ hajó építés, és hajókázás kő szénnel 
leg nagyobb foglalatosságok.

4) Kissebb helyek: Hexham, 3500 Lak. több 
fabrik. és ólombányával. Aluwick, 4700 Lak. egy 
régi várral. Belford, helység gyapjú fabrikákkal.

A’ partoson: Hartley-Révpart, Cammaswater, 
Blyth, Bawborough - Castle, egy várral, melly a’ 
Szerentsétlen hajósok helye. Nem meszsze a’ part
tó l, Holy Island, Sziget, halász lakásokkal, és 
fedeles révpartal. A’ Farn szigetek, 17 Siget sereg; 
a’ leg közelebbi: House-Island, 1 mértföld a’ part

Northumberland Grófság. 237
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tói; nevezetes a’ hattyú rétzékről, mellyek itt köl
tenek, ’s föveny halom fészkeiket itt hagyni kéntele- 
níttetnek, sok tengeri borjúk is tartózkodnak benne. 
A’ folyó torkolatja felé által ellenben fekszik a’ kis 
Coquet sziget, 3 m. re a’ parttól, a’ tengeri mada
rak lakása, mellyek után itt a’ merész vadász ügyel.

2. Cumberland, Colv. Komberlend) Grófság.
Határai E. Solvay-Frith, és Skotzia, Ny. az ír- 

landi tenger, D. ugyan az, és Lancashire, K. Nort
humberland, Durham, és Westmoreland 61 □ m ., 
15 város., 12,000 Lak. Hegyei mellett puszták, és 
ingoványok feküsznek, értz bányákkal; ennek fű- 
vessein híznak a’ hoszszú szarvú kis marhák. Nagy 
számos vizei közt nevezetes az Eden folyó, és a’ 
Derwen, mind a’ kettő hallal bővelkedik. A’ jele
sebb városok ezen megyében.

1) Carlisle Colv. Karl eil) Lugovallum, az Eden 
partján, 24 ezer Lak. egy Kastély várral, és szép 
Püspöki Templommal.

2) Whitehaven Colv. Hweilhäv’n) portus albus,
17000 Lak. a’ kik tengeri sót főznek, gálitzkőaknák- 
ban, kötél műhelyekben, vitorla vászon fabrikák- 
ban, kő szén bányákban, és kereskedésben gyako
rolják magokat. '

3) Workington, a’ hol a’ Derwent a’ tengerije 
szakad, rév-partal, és 6000 Lak; a’ kik 80 hajókon 
hordják a’ kő szenet Irlandiába, és abban foglalatos
kodnak, a’ miben a’ Whitehaveniak.

4) Cockermouth, 3000 Lak., a’Cocker, és Der
went öszve folyásánál. Készít gyapjú szereket, Schal- 
lont, harisnyát, kalapot, és bőrt.

5) Penrith, 4100 Lak., vásárokkal, lágy irhá
sokkal, és pamut fabrikával.

6) A’ derekabb helységek, fábrikákkal: Kes
wick, a’ Derwentwater szép vidéke mellett, a’ ma
gas Skiddawnál, és puszta Borrowdal-nél, hires a’ 
ki meríthetetlen plajbász bányáról. Maryport 2700 
Lak. az Ein folyó tarkolatján, 50 hajót bír a’ kőszén 
kereskedésre, Hajót épit, és több fabrikáltat tart,
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3. Durham (o lv . Dürrem) Grófság, melly Püspök
ség tzimét is viseli.

Keletről az éjszaki tenger mossa, 36 Dm ., 7 va
ros., 162,000 Lak. Folyói: a’ Tees, W ere, Tyne. 
Hegyes része gazdag kő szénnel, vas, és ólom 
bányákkal. Nevezetesebb városok abban:

1) Durham egy nagy igen erős kasfél várral, és 
Püspöki Templommal 8000 Lakoss. utszái régiséget 
mutatnak, vidéke szép ; több fabrikál vannak, szom
szédságában mustár termesztetek.

2) Sunderland (olv. Szonderland) a’legnagyobb 
vas híddal Angliában, melly 236lábnyira van feszít
ve egy ívben a’ Weare folyón által, 15,000 Lak, 
190 Hajókkal űzi a’ kőszén kereskedést. Külömbb- 
féle fabrikál vannak.

3) Darlington 5,000 Lak. Sok szép kiilömbb- 
féle fabrikákkal, és szem üveg fenésekkel.

4) Stockton upon Tees, 4500 Lak. sok szép fa
brikákkal, hajó építővel, kereskedéssel halászattal. 
A’ vidékről ide, ’s innét Londonba hordjáh az enni 
valót.

5) A’ Kisselib helyek: Bishops - Aukland , Ches
ter in the street, Gateshead, Swallwell, és Win- 
laton, mind kis városkák vas, és egyéb műhelyekkel.

4. York, Grófság.
Keleti határa a’ német tenger, 221 □ m ., 49 

város , 860,000 Lak. Déli vidéke egy a’ leg termé
kenyebbek közül Angliában. Legnagyobb grófság, 
a’ melly hires a’ ló nevelésről. A’ közönséges élet 
ben három megyére osztatik: az éjszaki, keleti, és 
nyógoti Kidingre.

Jelesebb városai:
1) York, fő hely (Eboracum) 19,000 Lak. Rang

jára nézve London után a’ második város, lakhelye 
az angol második érseknek , a’ legszebb Gothi püs
pöki Templommal. Itt hires ló futtatások tartatnak. 
A’ Romaiak üdéjében itt több Római Tsászárok tar-
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tózkodtak, és megholtalt, p. o. Severus, Constan
tinus Chlorus , e \ t.

2) Hull, (Kingston upon Hull) hözel az Humber 
partjához 40,000 Lak. Erős rév partja van, hajó 
építővel, kereskedéssel, és tzet hal fogással.

5) Leeds (olv. Lihdsz) sikeres fabrika város az 
Aire partján, egy szép híddal azon által, 62,000 Lak. 
többféle fabriltákkal közel ide vannak a’Harrowgate 
lténköves fördőlt.

4) Hallifax (olv, Hellifex) fabrika város a’ Cal- 
der mellett, nagy kézi műhelyekkel, és gyapjú gya- 
rató fabriltákkal.

5) Wakefield (olv. Wäkfihld),
6) Hudderfield,
7) Richmond (olv. Ritsmond) fabrika városok 

kézi műhelyekkel, posztókat liészitnek.
8) Rotherham, melly minden féle vas, és atzél 

portékákat tsinál, kő szén bányái mellett van ágyú 
öntője, fúró, és kő jó edény fabrikája.

9) Witby (olv. IJvitbe) rév-partal, hajó építő
vel, tulajdon 170 hajójával kereskedik. Ezen vidé
ken született Kook (olv. Kukk) egy paraszt szolgá
nak fija.

1Ó) Sheffield, a’ hol a’ Sheaf, és Don öszve fo
lyik, 31,314 Lak., hires vidéke atzél fabrikáiról, 
mellyeket a’ bövséges kőszén bánya elő segít. Kü
lönösen jók a’ metztzö eszközök cCutlery) mellyelt 
itt készülnek. Tsak asztal-ltés fabrika 80, és penna 
metszőkés fabrika 97 van. Nehéz vas portékák is 
öntetnek, és több külömbbféle fabrikált vannak 
gyakorlatban.

11) Rradfort, 7000 Lak. derék kereskedéssel. 
Fabrikál, bör-berbentzékkel, öntöttvassal, vas mü
vekkel, választó vízzel, és serfőzéssel foglalatos
kodnak,

12) Scarborough, 6800 Lak. egy kősziklán a’ 
tengerben, bátorságos rév-partal, az éjszaki tsú- 
tson a’ halászok oltalom helye, van kölömbbféle ne
mű hering halászatja, hajó építője, liajóltázása,
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és több vitorla fabrikája* Annak üdéjében a’ város 
igen eleven, tengeri ferdője, és értz forrása végett.

13) Beverley, 6200 Lak. egy tsatornával a’ Hali
ba, és egy nagy templommal, ezen vidéken legin
kább a’ törköly készítésből, tsipke kötésből, gabona 
kereskedésből, lisztből, és bőrből élnek.

14) Jelesebb kiesebb helyek: külömbbféle fa- 
brikákkal: Barasley (3600 Lak.). Ecclesfield, Mas- 
brough, Knarresborough, Ripon, Casingwold, Bis- 
borough, Robinhood ’s Bey, Kirk - Leatham, Hey- 
don, Spurn-head (fok) Patrington, Flamborough- 
Head, fok, világitó toronnyal, halász tanyákkal, és 
jeles üregekkel.

5. Westmoreland Grófság, (olv. Hwestmorlend).
50 Dm ., 8 város., 42,000 Lak. Hegyes, derék 

szarvas marhát, és juhot nevel. A’ legfinobabb fosz
lány kő itt ásatik. Folyói az: Eden, Low, és Ken, 
Tavai számosok szép vidékekkel. Jeles városi:

1) Appleby, az Eden partján 7100 Lak.
2) Kendal, a’ ken folyónál, (Concangium) 8000 

Lak számos külömbbféle fabrikáji, és mesterséges 
malmairól híres.

5) A’ kissebb fabrikáshelyek: Ambleside,Kirkby- 
Gondsdale a’ Low mellett, Kirkby-8teven, Brough, 
Miltrop, kis rév-pártái.

6. Lanca Grófság, (Lenkshir, Longovicum) nyúgotra 
az Irlandi tenger határja, 68 Dm., 27 város 700,000 
Lak. Földje változó, Tsak zabot és Krumplit terem, 
de annál több bányát rejt magába. Folyói: a’ Mer
sey, Loyne, Ribble, és Wire, Ezek, és sok tavai 

számos halat adnak. Jeles városai:
1) Lancaster, a’ hajós Lán partján, rév-partal, 

hajó építéssel, tengeri kereskedéssel, leg inkább 
nyúgoti Indiában , 9000 Lak.

2) Preston , fabrika város 16,000 Lak. Leg in
kább finom gyólts szerrel.

3) Liverpool, (olv, Liwwerpühl) tengeri, és
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London után a’ leg sikeresebb kereskedési város, a’ 
Mersey ki folyásán, és a’ nagy tsatorna végén, de
rék rév-pártái, váltóval, sok fabrikákkal. Lakosi 
számát Ehrmann: 77,655, az Austr. Osk. Könyv. 
94,000, Stein 150,000-re teszi. Van benne tudo
mányi böltselkedő társaság, Atheneum, Litzeum, 
Vakintézet, termés történeti Museum, képírói, és 
faragói akadémia, kép, és régiségek gyűjteményi
vel. Óra, és egyéb többféle fabrikák, 14 Templom, 
több díszes épületekkel. Hajó építés. Jeles a’ Pem
broke piatzon III György értz kép oszlopa ló háton.

4) Stonyhusst, Jesuiták Collegiumával.
5) Manchester, az Irk folyó torkolatjánál a’ ha

jós Irwellbe, és a’ Bridgewater tsatornánál 25,915 
házz., 165,000 Lak., 5 Temploma, számos fabri- 
kája, és nagykereskedése van minden világ részeire.

6) Bolton-le - Moors, 16,500 Lak. Mántseszler 
után a’ leg nagyobb gyapjú szeri fabrika város.

7) Wigan, a’ Douglas partján, 11,500Lak. több 
féle fabrikákkal, és kereskedéssel, ’s vas öntökkel.

8) Warrington, a’ Mersey folytában, 12,000 
Lak. vászon fabrikákkal, mellyek háború üdéjén a’ 
fél flottát el látják vitorlákkal. Más egyéb mester- 
ségű műhelyei is , és több nevelő intézetei vágynak, 
vidékein igen sok krumplit termesztenek.

9) Prescott, 3700 Lak. sok kőszénnel. Hires 
az órás szerszám, és eszköz fábrikákról, mellyek 
azután Londonban, és Liverpoolban szerkéztetnek 
öszve. Sok tserép edény műhelyei is vannak.

10) Rochdale; 11,000 Lak. sokféle fábrikái, és 
kereskedése van London, és Portugall felé, a’Roch 
partjáp. Hires a’ tsatornája, melly a’ Calder folyót 
Halifaxai, és Bridgewater tsövel öszve köti.

j ll)  Bury, 8200 Lak, és külömbbféle sok fa
brikákkal.

12) A’ helységek, mellyek több nemű fabrikált
tól, kereskédéstöl, vásároktól, és bányáktól híre
sebbek: Haslingdon, St, Helens, Glithero, Gars- 
tang, Ormskirk, Leigh, Chowben (5000 Lak.), 
Blackburn, Worsleymill.
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A’ W a le s - s a l  h á tá r o s  G r ó fsá g o k .
7. Cheshire Grófság, Chesterschire, (olv. Tseszter- 
sir , rövidítve Tsesir), 42 £ Dm., 15 város , 194,000 
Lak. szép legelőkkel, izmos marha neveléssel, si

keres kőszén bányákkal, és só aknákkal.
Jelesebb városai:
1) Chester (D eva) a’ Dee (olv. D í) partján,

15,000 Lak. több féle fabrikákkal, és kereskedéssel, 
egy rév-part, hajó építő, és Irlandiába való által 
menetel mellett. Itt sok gazdag lakik.

2) Stockport, a’ Mersey partján, 20,000 Lak. 
sok erő mívekkel, és fabrikákkal. Vásárjain sok 
sajt, és zab liszt elkel.

5) Nortwich, a’ Weever folyó mellett 6000Lak. 
hires a’ kősó bányáról, melly egyedül találkozik An
gliában, Főznek itt kúti sót is. Több fabrika ke
rekek is forognak műhelyeiben.

4) Middlewich, a’ nagy tsatorna mellett, melly 
itt a’ Weeverrel, és Mersey-vel kaptsolatban áll. 
Sója, és fabriliája van.

5) Nantwich, a’ Weever parton, ’s annak tsa- 
tornáján, kereskedése, és fábrikáji tartják.

6) Macclesfield, a’ Bollin mentében, 9100 Lak. 
Sok fábrikákkal, és erő mívekkel.

7) Jeles helységek a’ fabrikákról, és kereske
désről: Congleton, Frodsham, Halton, Knutsford, 
Mowcop, Sandbach.
8. Shropshire Grófság, vagy is Szalop 53 □ m., 15 
város, 170,000 Lak., déli része hegyes; sok vas, 
és kő szén bányái vannak. Halas folyói: Severn, 
Clum, Temd, Tern, Perry, Warren, derékabb

városai;
1) Shrewsbury, (olv. Sriuszbury) Salopia, a’ 

Saverne mellett 2 híddal az által, 17,000 Lak., több 
posztó fabrikákkal. Hires régiségiröl szép házakat, 
és gazdag famíliákat lelni benne, kereskedése is 
sikeres,
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2) Bridgeworth, mellyet a’ Severne két felé 
oszt. Fekvése gyönyörű, valamint épületei. Egyik 
lítzája egy a’ leg nagobbak közt Angliában. Bel- 
riebe-ben vannak harisnya, és fegyver fabrikak.

3) Ludlow, a’ Cowe, és Temd öszve folyásá
nál, egy omlott Kastéllyal, igen szép tenyészes vi
déken, gabona kereskedéssel.

4) Ellesmere, a’ tó partján termékeny körvi
dékkel, és jó árpa (terméssel, ’s törköly kereske
déssel.

5) A’ kissebb, de a’ bányákról, ’s fabrikáltról 
emlékezetes helyek: Oswestry, Wellington, Brose- 
seley, ShiíFnal, Kelteley, Halesowen, Oldburg, 
Newport.

9. Herefordshire Grófság.
39 □ m., 8 város, 90,000 Lak. szép, és termé

keny vidékei vannak. Hires a’ gyümölts mustról, 
és égett borokról. Folyói: Lúg, W ye, Munow, 
Fő foglalatossága a’ lakosoknak a’ földmívelés, és 
marha nevelés. Jelesebb helyei, fábrikákkal, és 
kereskedéssel:

1) Hereford, fő város, a’ Wye partján, régi, 
néptelen. Püspöki szék, egy fő Templommal.

2) Leominster, m. v. a’ Lúg mellett, tenyészes 
vidéken.

3) Rósz , városka , felséges tájjékon.
4) Ledbury, h. a’ Loden partján, termékeny 

földön.
5) A’ helységek: Kington, Weobly, Pembridge.

10. Monmouthshire Grófság, 20 □ m., 7 város,
50,000 Lak. Jó Legelői, vas és szén bányái vannak.

Az Usk metztzi ketté.
Jelesebb helyei:
1) Monmouth, v. egy a’ Mynnowtól, és Wye- 

től formáltt szegletben. Régi kereskedést űz. Egy 
régi vár fekszik mellette, a’ hol V Heinrich szü
letett.
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2) Chepstow, v. tengeri rév-partal, eleven ke
reskedéssel, és hajó épülettel.

3) Newport, h. az Usk torkolatjánál, rév-part- 
tal, és kereskedéssel.

4) Abergavenny , h. a’ Gavenny kaptsolatánál 
az Uskkal egy tenyészes tajjékon. Kereskedése, vas, 
és szén bányái híresek.

5) A’ helyek: Caerleon, Pontypool, Tintern,
cs Usk.

A n g lia  k ö z e p e t t i  G r ó fsá g o k .
11. Nottingham (olv. Nottingemsirr) Grófság, 33 
□ m., 9 város., 145,000 Lak. Gazdag ólom , lim- 
só, galamia, kő szén, vas, márvány, e’ a’ t. bá
nyákkal. Sík, és lapos vidékei termékenyek. Kel- 
lemetes ég alja sok birtokos lakosokat édesget oda.

Folyó vizei közt derekabb: Trent, Idle, Dun, 
Tame, Soar.

Jelesebbek városai közt:
1) Nottingham, egy dombon a’ Trent partján,

50,000 Lak. (mások szerént 34,000. Stein 49,413.) 
Fö lakhelye az angol selyem, és pamut kaptza szö
vőknek. A’ sok féle fabrikák közt híresebb a’ patyo
lat fabrika.

2) Mansfield: hasonló fabrikákkal, és gabona 
kereskedéssel.

5) Newark ugoriTrent, a’ Trent mellett, ugyan 
azon ötlökkel.

4) Retford, a’ Trent tsatornánál, komló keres
kedéssel.

5) A’ helységek : Beacon-Hill, Sutton, Worksop.
12. Derbyshire Grófság.

40 □ m ., 10 város, 165,000 Lak. Tsak déli 
vidéke termékeny, ’s legeltető, jó sajtot készít. 
Ásványokkal bővelkedik. Folyói: Derwent, Dove, 
Trent, Erwash. Nevezetesebbek városaiból:

1) Derby, (Darbia) a’.Derwent mellett, egy 
híddal azon által, 13,000 Lakosi közt sok gazdagok

Nottingham Grófság.
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vannak szép épületekben. Jegyzésre méltó ama 
26,586 kerekű, és 97,746 hajtokájú selyem malom, 
melly minden minutumbnn 221,178 Yard seljem 
szálat fon. Sok fabrikáji közt azok legemlékezetes- 
belt mellyek márványból a’ legszebb értzes, és ér- 
tzetlen pompa oszlopokat, ’s vázokat készítik.

2) Chesterfield, 4000 Lak. A’ tsatorna, melly- 
nél fekszik, kaptsolatban van a’Trentel, és igen elő 
segíti kereskedését, fabrikája sok szereket fel mível, 
mellyeket a’ szomszéd bányák adnak.

3) Wirksworth, helység, 3000 Lak, ólom bá
nyával, és olvasztóval.

4) Afhborn, helys. a’ Dove mellett, a’ hasonló, 
nevű völgynél; jó marha vásárral, és sajt kereske
déssel.

5) A’ helyek: Alfredon, Bakevell, Buxton, (fer- 
dökkel) Isdeswell; Orvos kút, bájitó múlató helyek
kel, Cromford, Kedlesson. Matlok; híres értz for
rásokkal. Mind fábrikás, és hányás helyek.

15. Staffordshire Grófság, 53 £ □ m., 18 város.,
240,000 Lak. Ejszaki része ingoványos, hegyes, a’ 
pártosság tenyészes, sok gazdasági majrokkal ékes, 
délre erdős, rétes, szántós. Gazdag kő szén, már
vány, alabástrom, só bányákkal, és gabonával.

Folyói: a’ Trent, Dowe, Tame, és Sow.
Jelesebb városai:
1) Stafford, a’ Sow partján, 4200 Lak. szépen 

épült. Hires tzipö fabrikáiról.
2) Wolverhampton, 16,000 Lak., régtől fogva 

hires az itt készült lakatokról, még inkább a’ kü- 
lömbféle értz fabrikákról, mellyek portékáikat Ame
rikába, és Hispániába küldik.

3) Litchfield: nagy, népes, és gazdag házak
kal díszes, van szép püspöki temploma, és több jó 
serháza.

4) Tamworth, a’ Tame partján, derék pamut 
fábrikákkal.

5) Burton upon Trent, a’ Trent mellet 3700 Lak.
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Nevezetes seréről, melly minden világ részeire vivő
dik ; több fábrikája van.

6) Wallsall, őOOOLak. közelében vasbánya van. 
Készít sok sarkantyút, kengyel vasat, zablát, és 
tsatokat.

7) Newcastle (olv. Nyukesztl) sikeres fábrika 
város, a’ hol ama hires Wedgwood-tól (olv. Vedzsvud) 
emeltetett kötőid (Etruria nevű) fábrika áll, melly 
esztendőnként 1 mil. font. sterl. értékű portékát 
készít.

8) Urtoxeter, helység, hires a’marha, és eleség 
vásárról, és ir^s vajáról, melly Londonban kel el 
többnyire.

9) A’ fábrikás helységek: Bilston, Bradley, 
Burslem, Gheadle, Ectonhill, Kinsser, Rudgeley, 
Stone, Tipton és Trantham.

14. Leicestershire Grófság, (olv. l)eitseszt vagy röv. 
Leest.) 53 D m ., 13 város, 140,000 Lakos. Földje 
agyagos, nehéz, több legelője,, mint szántója van, 
mellyen a’ hires bab terem. Ejnyúgotra a’ hegyek 
terhesek kő szénnel, és erdőkkel, éjkeletre neve
zetes juh nyájai legelnek, az Avan partján pedig a’ 
nemesitett szarvas marha tsordák ; nyúgoti tájjékán 
szaporodik a’ jó Stiltoni sajt. Ezen megye inkább a’ 
földmívelésben , és marha nevelésben foglalatosko

dik, mint sem a’ fábrikákban. Folyói: a’ Soar, 
Avon, Ankor, Sence, Wreke.

Jelesebb helyei:
1) Leicester, a’ fő város , 18,000 Lak. a’ Soár 

partján, régi össég sok omladványokkal. Gyapjú, 
és kaplza munkáival kereskedik.

2) Hinkley, helys. egy dombon. Harisnya fá- 
brikával; mint.

3) Longhboroughis, a’ Trent tsatornánál.
4) Jelesek még: Ashby, Atherstone, Bosworth, 

Lutterworth, (Wickleff születése helye) Melton 
Mowbray, Mount - Sovrhill, Nemark.
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15. Rutlandshire Grófság.
Legkissebb valamennyi közt 7 Dm., 17,000Lak. 

Dombos, Rozsot terem,-és birkát nevel. Folyói: 
Wash, Welland, és Chater. Jelesebb helyei:

1) Okeham (olv. Okhem) a’ Catmosz völgyben 
tsekély kereskedéssel.

2) Uppingham, helys. 1 Collegiuma, Ispolálja, 
és vásárja van.

16. Northampton - shire Grófság, 53 D m .; 12 vá
ros , 132,000Lak. szép, kellemetes égalja, levegője 
egésséges. Több legelője, mint szántója van, tü
zelőben is szenved, innét tsok szarvas marha, juh, 

és ló nevelés a’ foglalatosság. Folyói: a’ Nine, 
Leam, és Charwell.

Jelesebb helyei:
1) Northampton (olv. Nortliemptn) fő város, 

7200 Lak. (mások 20,000 adnak elő) a’ Nen folyónál, 
kellemetes vidéken. Nagy Jó, kofsi és ehez való 
szerszám vásárok, ’s néhány fábrikák vannak benne. 
A’ Pye Lyes rónán ló futtatások tartatnak.

2) Wellingborough, m. v. termékeny földön. 
Tzipö, és tsipke fábrikái.

3) Peterborough, városka 5700 Lak, a’ Nen 
partján, egy emlékezetes Püspöki Templommal; 
kereskedik rozszsal, szénnel, törköllyel, és álsfával. 
Van posztó, és kaptza fábrikája.

4) Davantry, régi m. v. ostor, és selyemkaplza 
fábrikával.

5) A’ helységek: Althorp (kép és könyv gyűj
teménnyel). Fotheringbay - Castle. A’ hol María 
Stuart Királyné zárva volt, és meg öletletett, Kette
ring, Oundle; Towcester; Thrapston.

17. Warwickshire Grófság.
40 □ m ., 17 város, 380 helys. 215,000 Lak éj

szakra pusziás, és ingoványos délre annál termé-
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kenyebb. Ez legteljesebb ország. Termései; gabo
na, marba, len, kőszén; vas, meszeskö; fa, gyapjii, 
sajt: Polyói : Avon, Tame, Leam, a’ tsatornáin jó 
hajós kereskedés esik. Jelesebb városai:

1) Warwick (olv. Warrk) az Avan partján egy 
híddal, régi város, a’ régi grófWarwickok várával, 
6000 Lakos, születése, és temető helye Shakespeare 
hires angol költőnek.

2) Convefttry, fábriltás város, egy szép toron
nyal ; Plüsszer, és óra fábrikái legtöbb portékát 
készítnek ; régi, és nem rendes város, 18,000 Lak. 
jobbára takátsok. Sohonban nevezetes a? Boulton- 
tól 1788 emeltetett pénz nyomó malom, melly egy 
gőz erőmiv által; 8 erő mivet hajt, meilyek egy 
óra alat 30 — 34,000 darab pénzt készítenek.

3) Birmingham (olv. Birmingen) a’ Trent part
ján több hozzá vidékeit helységekkel; 86,000 Lakos, 
(Stein 115,000 mások 74,000 tesznek). Legsikeresebb 
íábrikás városa Angliának, a’kis jó izletü; atzél, vas, 
sárgaértz, réz, tompák, pléh, béka teknő, szarv 
e’ a’ t, portékákra nézve; nevezetesen értz gombok, 
tsatok, laposan fedett, fénnyel mázolt, japanitott, 
és tsetsebctse portékák válogatottak készíttetnek 
azokban, szinte ógy ráspolyok, tök, nagy és kis 
fegyverek, meilyek készítésére egyedül 50 fabrika 
áll. Mindezek ki terjednek a’ körül fekvő: Brom- 
vick és Sutton helységekre, úgy Soho-ra (mellyröl 
fellyebb emlékeztünk, Van itt a’ szép tudományok
nak Akadémiája, egy Társaság a’ szidalmas, és tsá- 
bífó irományok el nyomására; 175 kereskedő ház; 
2 nagy Templom, több kápolnák, és oskolák; 1 Is
potály, 1 játék szín, több könyvtár és 7 ferdő,

4) A’ fábrikás, és kereskedő helységek: Alces- 
ter, Brinklow, Goleshill, Nun-Caton, Rugby, Strat
ford ugon Avon, Sutton,

18, Worcestershire Grófság,
52 D m ., 12 város , 120,000 Lak. Hegyekkel, 

’s völgyekkel változó vidékei teremnek a’ rozson,-és 
Európa Teliíntefe. Ií. Kötet, 17

Warwickshire Grófság,
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marlián kívül gyapjút, Cydert, PerrytésSót. A’ fa 
liijanyát kő szén pótolja. A’ Severn által futván a’ 
megyén magába szedi a’ Temet, Salwarpot, Stourt 
és Avont. Jelesebb helyei:

1) Worcester (olv. Vurster) Vigornia, a’ Saver- 
ne partján 15,000 Lak. Sok fábrikái közt a’ por- 
tzellános híresebb. Püspöki templommal.

2) Kidderminster v. nagy szőnyeg íabrikákkal, 
mellyekben 6000 Lakosnak fele munkálkodik, ke
reskedését elő mozdítja a’ tsatorna.

3) Budley, város. 14,000 Lak vas és üveg fá- 
brikákkal.

4) Droitwich, só aknáiról hires helység.
5) Redditch, helység; tő fabrikával, mellyek 

60 kézen mennek által, mjglen tökélletesen meg
készülnek.

6) Stourbridge helység; egy híddal a’ Stouron 
által; több szép féle üveg fábrikákkal; vas, és kő
szén bányákkal. Körvidékén mosolyognak a’ the 
Leasowcs nevű múlató kertek.

7) . A’ fábrikás és kereskedő helységek : Bewd- 
ley, Boomsgrowe, Ewesham, Pershore, Strensham; 
(Buttler Sámuel születése helye). Upton.

19. Gloucestershire Grófság.
57 Ű m. 28 város. 252,000 Lak. k. része Coles- 

wald, hideg, hopasz, közben legelös. Közepe a’ 
szép Severn-völgye, a1 hol a’ nyájok a’ Glocesteri 
sajtot szerzik; n. vidéke dombos, és völgyes, a’Deane 
erdőséggel. Nyeresége: a’ sajt, gyapjú fabrikák, 
vas, kőszén, Cyder, Perry, fő képpen a’ betses 
Styre (almabor): Folyói: a’ Sewern, Wye, Stroud, 
és két Avon. Nevezetesebb városai:

1) Glocester (olv. Gloszter) Claudia castra, vel 
Glevum, a’ Savverne mellett, egy püspöki templom·, 
mal, a’ hol a’ Győzedelmes Wilhelm fekszik; 8100 
Lak. Tűző tő fábrikája ; még most is esztendőnként 
London 20,000 font stert. árrát vesz onnét, és Ame
rikába is sok küldödik.

N a g y  B r i t a n n i a .
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2) Stroud , a’ hasonló nevű folyónál. Fő helye 
a’ posztó fabrikáltnak, 8 m. vidéken. A’ legszebb 
Skarlát posztót készítik egész a’ köz katona pa- 
lástyáig. Festései és erömivei nevezetesek.

3) Cirencester ; a’ Churne partján ; irha, kés fá- 
brikával.

4) Tewkesbury; a’ Sewern, és Avon öszve fo
lyásánál, ősi temploma, és fábrikája nevezetes. Jó-
kereskedése van.

5) Tetburg, közel az Avon forrásánál, gyapjú, 
és sajt vásárral.

6) A’ fabrikás helységek: Berkley, Bisbey, 
(Bacon születése helye) , Cheltenham , Clifton 
(értz forrósokkal), Fairford, Froombridge, Marsh
field, Painswick, Sodbury - Chipping.

20* Oxfordshire Grófság*
32 □ m* 112,000 Lak. é. szántós, és legelös, 

d. köves, és dombos, sok erdős van déli nyúgotra* 
Hoz; rozsot, sajtot, vajat, borjukat; és pipa agyagot. 
Derékabb vizei: a’ Charwelí, Windrush, és Even- 
lode, ’s az Oxfordi tsatorna. Nevezetes városok:

1) Oxford (olv. Axford) egy dombon, a’ hol a’ 
Thames, és Charwelí egybe szakadnak, jó Ízlésű 
sétáló helyekkel, széles utszái vannak roppant épüle
tekkel, mellyek között a’ Kollégiumi házak leg pom- 
pásabbak. Az Unjversitásról szállottunk fellyebb. 
Ennek alkotása a’13 század előtt történt* A’ Könyv
házról is szóllottunk már. Lakosi száma 13,000. A’ 
folyó, melly itt Isis nevet visel, ezután Thamesis 
(Themsa) nevet nyer.

2) Woodstock (olv. Udstok) 1400 Lak. k e s z t y ű  
fábrikáji egész Angliában nevezetesek. Mellette fek
szik, Blénheim - Castle, melly Marlbourgh győze
delmesnek építtetett, és ajándékoztatott, a’ h o l i s  
szép mesterségi gyűjtemények, és 24,000 kötétü 
könyvtár, ’s kellemetes kerteményck legeltetik a’ 
szemet.

Gloucestershire Grófság.

17 *
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.5) Banbury, 2800 Lolt. termékeny vidéken a’ 
Charweíl mellett fábrikákkal. Hires marhája , 
sajtja, sere, és fűszerszámos pogátsája. (Banbury- 
Cackes).

4) Witney, helység; 2700 Lak. a’ Windrush 
partján. Itt a’ leg vékonyabb ágy-paplanok készít
tetnek Heerfordi, és Worcésleri gyapjúból, ’s mesz- 
sze földre küldetnek.

5) A’ fábriltás és kereskedő helységek: Bamp- 
ton, Bicestern, Burford, Chipping Norton, Henley, 
Islip, születés helye Eduard Királynak (a’ Hitval
lónak).

21. Buckinghamshire Grófság.
26 □ m. 16 város.' 22,000 Lak. A’ Chillers- 

hegyek foglalják déli részét krétás földjükkel, és 
erdeikltel, közepét a’ szép Aylesbury völgy; Ter
mése; árpa, fa, gabona, vaj, közmondás: Bucking
ham! ser, és kenyér.' Polyói: a’ Thames, Onse, és 
Coin. Jeles helyei:

1) Buckingham az Ouse partján 2700 Lak. A’ 
papiros fábrikából, és tsipke kötésből élnek.

2) Aylcsburg v. egy termékeny völgyben 5500 
Lak. a’ kik föld művelésből, és marha nevelésből 
élnek; jól értik a’ rélze hizlalást a’ Londoniak 
számára.

5) Eaton (olv. Iln) a’ Themse parton, város hi
res oskolával.

4) Marlow h. 5200 Lak. a’ Thames mellett; 
Londonba kereskedik papirossal, selyem tsipkével, 
liszttel, törköllyel, büklaval, közelében sok érlz 
szer fábrikák, és malmok vágynak.

5) Newport Pagnel h. 2000 Lak. Fő helye az 
itteni tsipke fábrikáknak; és majd a’ Briiszszeiiek- 
kel érnek vékonyságra.

6) AT fábrikás helyek: Amersham, Chascham, 
Risboroiígtfj Sloni Stratford, Slow.

N a g y  B r i t a n n i a .
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22. Bedfordshire Grófság.
15 ~ □ m. 11 város. 65,000 Lah. Dombokkal, 

cs lapokkal, többnyire termékeny földje, jó szán
tó földjei, és legelői vannak. Kalló föld legnagyobb 
kintse. A’ marha tartás is jó. Fábrikáji tsipkét, 
és szalma portékát készitnek. Folyó vizei: az Ouse 
és ível. Jelesebb helyei:

1) Bedford v. 4000 Lak. Az Ouse két felé oszt
ja , ’s egy hid által kaptsolja. Kellemetes vidéken 
fekszik. Búzát, majorságot, vajat e’ t. a’ f. hord a’ 
vásárra. Tsipke munkával foglalatoskodik nagy 
része lakosinak, kereskedik szénnel, épület fával - 
és gabonával.

2) Dunstable h. 1300Lak. egy kréta dombon. A? 
Tsipke - verés, kalap, kosár, tzipü e’ a’ t. kötés 
szalmából dolgozva. Jó izü patsirtái vannak. ·*

5) Woöburn b. egy mulató majorsággal; Woo- 
burn-Abby, mellynél nagyobb Angliában nints.

4) Lutlon, városka két domb közt szalma kalap 
fábrikákkal; a’ Lutton-hoo mulató házzal.

5) Ampthill h. egy palota helyével a’ hol Vili 
Henrich Hitvese el válása után, élt.

6) A’ kereskedő helységek : Biggleswade, Leigh
ton , Sandy, Shellbrd.

A’ K e l e t i  G r ó f s á g o k .
25. Lincolnshire Grófság , 101 □ m ., 35 város.,
210,000 Lak. Három megyére oszlik: Lindsey, 
Kesteven és Holland. A’ magasabb vidékek rozsot 
termesztenek, a’ laposok, zabot, lent, kendert, 
izatsot e’ a’ t. Nevezetes marhája , leginkább nagy 
lova, szarvasa, és juha. Folyói: a’ Trent, Welland, 

Witham és Ankam. Városai közt jelesebbek :
1) Lincoln (Lindum colonia) 7000 Lak. egy 

hegy lejtön a’ Withan folyónál a’ Linkolni termé
keny pusztán. Nem az már, a’ mi volt, midőn 52 
Templomot számlált falai közt. Püspöki gothi Tem
ploma legnagyobb a’ Yorki után Angliában. A’ ro

Bedfordshire Grófság.
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mai kapu jól meg Őrzött emlék jele a’régi (időknek, 
pereskedése tsekély.

2) Boston 6000 Lak. gyönyörűen fekszik ; tor
nya egy a’ leg magosabbak közt Angliában, melly a’ 
hajósoknak világít éjtszakán. Rév partja jó. Sok 
zabot hord Londonnak.

3) Louth, az ön nevű folyónál 4000 Lak. Kel- 
lemetes fekvésű. Templomán igen magas torony 
van. Ád , vesz, a’ héti vásárokban.

4) Gainsborough a’ Trent-nél 4500 Lak. Itt 
szállottak a’ Dánok, a’ midőn hivatlan vendégek 
módjára látogatóba jöttep.

5) Stamford, egy domb lejtőjén a’ Welland 
partján, 4000 LaP. 5 Templommal, Pö bányáPkal, 
és Pő szén PeresPedéssel.

6) Horn castle a’ Bane partján nagy ló vásárjai 
vannaP,

7) A’ PeresPedö helységek: Spalding, Aukbo- 
rough, Barton, Castor, Crowland, Grimsby, Litt- 
iebqrough, Pinchbeck, Saltfleet, SpiJsby, Wamfleet.

24. Huntingdonshire Grófság.
15 Q m. 6 város, 40,000 Lak, Sok lapossága 

van gazdag legelőkkel. Sok tavai vannak. Hoz ga
bonát, marhát, sajtot, halat. Folyói: a’ NenésOuse. 
Jelesebb helyei:

1) Huntingdon v, 2000 Lak. egy dombon az 
Ouse partján egy felséges rétes vidéken. Jól épült. 
Élelmet neki az utasok, és marhák adnak. Itt szü
letett Olivier Cromwell,

2) St. Ives h. 2100 Lap. egy híddal az Ousen 
által. $op marha vásárja, és meg lehetős Peres
kedése van,

3) Peterborough v. a’ Nen parton, kellemetes 
fekvéssel, régi, de vidám tekintetű. Püspöki tem
ploma jeles épülete az ösiségnek.

4) Grantham h. a’ Witham folytában, egy sza
bad oskolával,

N a g y  B r i t a n n i a .
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5) A’ jelesebb helyek : Ancaster, Bourn , Fol- 
kingham, Grinsthorpe, Kimbolton, Sleeford, Stil
ton, Woolslrope (Newton Isaac születése helye), 
Yarley.

Cambridgeshire Grófság.

25. Cambridgeshire Grófság.
34 □ m. 90,000 Lak. A’ sok iszaposból majd 

tsupa szigetek emelkednek. A’ rendbe szedett ingo- 
ványok leg jobb legelőt, és zabot adnak. Déli nyű
göd része kellemetes vidék, jó és sok árpát terem. 
Itt van a’ legnagyobb pusztája az Országnak, földje 
sovány. A’ fábrikák tsak papirosra, és kosár kötés
re terjednek. Folyói: az Ouse és Cam. Két tsator- 
nával. Jelesebb városai:

1) Cambridge (olv. Kembridzs) Cantabriga,
10,000 Lak. a’ Cam partján egy híddal. Nagy piatza, 
de kevés derék épülete van, t. i. az Universitás épü
letei, Tanátsbáz, és B. Aszszony temploma. Hires 
az itteni sáfrán, és sajt, mellyel nagy kereskedés 
tizedelik. Szomszédságában Stourbridge falunál, 
esztendőnként az Universitás uradalma alattié napig 
tart egy nagy hoszszú vásár, leginkább gyapjú, 
komló, vas portékákkal, és sajtal.

2) Wisbeach, 5600 Lak. a’ hol az Ely püspök
nek derék palotája van; kereskedése nagy: zabbal* 
répa maggal, olajjal, vajjal, fő képpen Londonba. 
A’ kör vidéket is ellátja portékákkal.

3) Ely, az Ouse mellett, 2600 Lak. híres ele- 
ségeiröl, és püspöki Templomáról; szenved a’ ned
ves levegőtől és sok forrásaitól.

4) Newmarket (oly. Nyumerkt) 600 Lak. részint 
Sofl’olkhoz tartozik. Eleimét az utasoktól, és az itt 
gyakorlott, ’s egész országban legnevezetesebb lő 
futtatások nézőitől nyeri. (April és Octob.)

5) A’ többi jelesebb helyek: Caxton, Cotten- 
ham, Linton, Thorney, Soham (Caxton szüle
tése helye Caxlonnak, az első angol könyvnyom- 
tatónak.
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26. Norfolk (olv. Norfok)-shire, Grófság,
(J8 Q m. 280,000 Lak. Egészen lapos tartomány |· 
eke alá való. Terem búzát, árpát. Hajdinával sok 
majorság hizlaltatik. Ilirps az itteni répa mag. Mar
ha nevelése is jó. Kis birkáji sok gyapjút adnak. A’ 
tengeri nyúl, és hal is nagy táplálója Lakosinak. 
Folyói : a’ nagy és kisOuse: Waveney, Nenn, Yare 
és Bure. Derékabb városai:

.I) Norwich Colv. Norrits) a1 Yare partján,
57,000 Lak. egy Angliának nagyobb városi közűi, 
jeles kereskedéssel, npxrhára, és kő szénre nézve: 
több gyapjú, selyem, és kalap fábrikákkal. Egy 
püspöki, és 44 más Templom van benne, útszáji 
rendetlenek. Belgiomi általfutó takátsokból szapo
rodott meg, de már most alig van dija a’ gyoHson, 
leve szőrön, és posztón kivül valaminek; a’ Sálok 
kapósok, de tsak a’ kül földön.

2) Yarmouth, erős város egy hires révpartal a’ 
Yare torkolatjánál, 18,000 Lak. a’ kik tengeri hajó
sok, kereskedők, és hering halászok, a’ mit közön
ségesen Sz. Mihály nap tájban Ijezdenek, és eszten
dőnként 50 miliőm darabot öszve fognak. A’ város 
rendes egy arányban futó 4 útsza, 130 mellek út- 
szával: szebbek; a’ Sz. Miklós Temploma, a’ halász 
Ispotály, a’ Fenyíték ház, a’ játék szin e’ a’ t. A’ 
kereskedés igen eleven, és ki terjed a’ szomszéd 
országokra. Említésre méltó még a’ Museum Boul- 
terianum és egy tengeri ferdő.

5) L inn-regis, tengeri város erős bástyákkal, 
és rév-partal, izmos hajózást, és kereskedést űz 
tulajdon 200 hajójival.

4) Thetford, az Ouse partján egy kellemetes 
tájjékon, még 3 temploma van a’ 20-ból. Gabonával 
kereskedik; gyapjút gerebenyez , és túzokokat fog.

5) A’ jelesebb helységek : Aylsham, Bückling, 
Burnham, Clye, Cromer, Downham, Disz, Cast- 
Hariing, Fakenham, llolkham, Holt, Iloughton- 
1 ϊall, Reepham, Snettisham, Walsingham, Wells, 
Winterton. Worstead.
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27. Suífolkshire Grófság.

58^Dm. 220,000 Lakossal; 32 város. Lapos tar- 
lomány. Homokos, agyagos, innét jó termo, lege
lő , és haszon vételes. Folyói: az Orwell, Stour, 
Deben, Larke, Wavenei; és kis Ouse.

Nevezetesebb helyei:
1) Ipswich (olv. Ipszits) 12,000 Lak. az Orwell

partján , a’ hol ez széles ágyából a’ tenderbe omlik. 
Λζ utszák szélesek, 12 templomán kívül több jeles 
épületei vannak. Most a’ gabona, ’s maláta kivitel, 
a’ parti kereskedés, Grönlandi halászat, halzsir 
égetés, és hajó épület táplálja lakosit.

2) Sudbury v. 5400 Lak., a’ Stour mellett. Fe
jér szer, fekete fátyol és hajó zászló szer fábrikáji 
maradéka régi munkásságának.

5) St. Edmunds Burg városka a’ Bourn mellett, 
rendesen, és kellemetesen fekszik; régi hires Apát
ságának., és két templomának omladéki közt. A’ 
fo.nyásból és kufárságból él.

4) Woodbridge, helység; a’ Deben partján, jó 
rév-partal, kereskedéssel, só aknával, békateknyő 
égetéssel és hajó építéssel él.

5) Soulhwold h. és rév-part a’ Blytlx ki folyásá
nál. Sót készít, és ballal, gabonával, malátával, 
’s serrel kereskedik. A’ Solebai hely öblében volt 
1672 a’ Hollandi, és angol flotta közt nagy ütközet.

6) Lowestofle h. egy kő sziklán a’ tenger par
ton, a’ keleti Britti tsútson. Yarmoutbal halászsza 
a’ beringet, van portzelán fábrikája és tengeri 
fördeje.

7) A’kereskedő és fábrikás helyek : Aldborough, 
Beccles, Bungay, Clare, Dunwich, Eye, Framling- 
ham, Hadleigh, Haiesworth, Haverhill, Ixworth, 
Languard-Fort, Lavenliam, Melford cLong) Mil
denball, Needham, Orford, Saxmundham, Stow- 
market, Woolpit.

Suífolkshire Grófság.
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28. Essexshire Grófság.
így neveztetik az ott gyarmatozó szászoktól, 

75 □ m. 21 város. 228,000 Lak. Alapa igen jó , de 
nem mindenhol, termékeny. Van erdeje, hires irós 
vaja, koriándroma, köménnyé, rozszsa, sok borjúja; 
laposai egésségtelenek. Folyói: a’ Coin, Blakwater, 
Chelmer, Crouch. Jelesebb helyei:

1) Colchester (olv. Koltsesztr. Colonia) fő város 
a’ Coin partján 3 nagy ihiddal, 10 templommal, 5 
gyiilek házzal, 12,600Lakossal. Sikeres gyapjú, és 
selyem fábrikáji vannak, egy rév - pártái, és ostrea 
halászattal, és a’ Romai gyarmatok betses emlék je
leivel.

2) Harwich (olv. Harrits) meg erősített tengeri 
város, bástyás rév-partal, mellyböl a’ posta hajók 
Hamburgba , és Hollandiába mennek. A’ 18,000 
(Stein 3732) Lakosok izmos halászatot, és hajókázást 
űznek. A’ Beaconhill dombon áll a’ világító torony, 
a’ város 3 részről vizzél kerittetik.

3) A’ többi nevezetes helyek: Barking, Brain
tree, Chelmsford, Chipping Ongar, Coggeshall, 
Dunmaw, Epping, Halsted, Horndononthe-Hill, 
Ingatestone, Leigh, Maintree, Maidon, Mersey, 
Osylh, Purfleeth, Rayn - Ram , Rumford , Thaxted, 
Tilbury, Cast-) Thurrok (great) Waldon Saffron, 
Wanstedhouse, Woodford.

29. Hertfordshire Grófság.
27 □ m, 18 város, 100,000 Lak. Éjsz. része 

dombos; jobbára agyagos, száraz, köves alapa, a’ 
rétesek nedvesek. Nagy munkába kerül a’ jól ter
mő gabona. A’ levegő, és ég allja igen egésséges, 
és sok sápodtakat kitsal a’ fő városból. Folyó vizei: 
a1 Lea , Stort és ível. Jelesebb helyei:

1) Hertford, fő város 3500 Lak. egy kedves vi
déken a’ Lea folytában, 2 temploma, 1 oskolája, 
búza és maláta kereskedése van.
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2) St. Albans, régi város (valaha Verulamium). 
Hires Apátsága, melly első volt Angliában. Nevét 
az első Angol Mártírtól vette, szülötte földje Baco 
Verulamiusnak.

3) Royston h. 1000 Lak. Romai régiségek ma- 
radékival.

4) Hitchin, h. 320 Lak. egy völgyben a’ Hitch 
patakon egy szép Templommal, búza és maláta ke
reskedéssel.

5) A’ jelesebb kereskedő helységek: Abbots- 
Langley IV. Sándor Pápa születése helye. Baldok, 
Barkway, Barnet (Cast-) Barnet (High.) Berkham- 
sted, Bishops Storlford, Cheshunt, Hatfield, Hemp- 
sled, Hoddeston, Rickmansworth, Stewenage, Wa
re, Waltford, Weobley.

30. Middlesex, megye, v. Grófság.
14 \  □ m. G^yáros, 1,800,000 (a’ fő varossal, 

és vidékiekkel együtt). Földje London körűi tenyé- 
szellen, sovány. A’ mesterség, és igyekezet képel- 
te azt kertekké, és termő földekké. Egyéb vidékei 
jobb természettel bírnak. A’ Lakosok a’ fő város 
miatt leginkább szénát, zöldséget, és tejet iparkod
nak gyűjteni. Folyó vize: a’Themse, melly a’Leát, 
Brentet; és Colnt fel veszi. Híresebb városai:

1) L on d on  a’ tengeri hajót hordó Themse 
(Tamesis) partján 60 angol mfdrre annak torkolat
jától; fő városa a’ Britti Birodalmaknak. A’ Király
nak Lakszéke, és ülő helye a’ Parlamentnek; a’ 
Pool nevű tengeri rév-partal, a’ legnagyobb és gaz
dagabb kereskedő hely az egész föld kerekén, 1 1 
mértföld hoszsza, -£· m· földnél szélesebb, 3 város
ból áll: mellyek; London, vagyis City, Westmin
ster és Southwark; 8191 útszája, 100 nyílt piatza, 
245,005 háza, (mellyek közt 742kortsma, 580 tzé- 
hes fogadó, 822 kávéház, 5205 serház), 1,274,900 
Lakosa van (Ehrmann szerint 900,000, mások sze
rint 1,200,000); kik közt 200,000 olly szegény, hogy 
naponként alig kereshetnek 6 pénzt. Pence). Jele
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sebbek épületei közt: St. James, (olv. Tsetnz) a’ 
Királyné palotája, a’ Buckinghamhouse (a’ Király 
lakása), a’ hat hidak: (Southwark, olv. Szottrik, 
Westmünster, Waterloo - Vauxhall , Blackfriars , 
London-hid) a’ még végre nem hajtott út a’ Themse 
alatt, 1500 láb hoszszú, az Admiralitás háza, a’Vál
tó , a’ Bank, a’ Tower, olv. Tour (egy régi erős 
vár, részint ország tömlötze, fegyvertárral, pénz 
verővel, országi oklevél tárral; drága kinlstárral, 
e’ a’ t.) a’ Britti Museum; (gazdag gyűjtemény tu
dományos ötlökből, termésekből, kézi irományok
ból, és könyvekből, a’ paratölgyes museum (a’ bol 
a’ nagy kéreg kismássai állanak a’ régi leghíresebb 
épületeknek), a’ keleti indiai ház (egy könyvtárral, 
museummal, termési, és más ritkaságokkal, Indiá
ból), 503 templomok, mellyek közt feltűnők az 500 
láb hoszszú és 250 láb széles Sz. Pál temploma és a’ 
560 láb hoszszú Westminster Apátság, ’a hol a’ Ki
rályok Koronáztatnak, és temettetnek, a’ melly is 
rajzoltt ablakjai, és sok féle kápolnái, ’s nevezetes 
Angolok emlékei miatt szemléletre méltó, és a’ Sz. 
Pongrátz Temploma, (melly a’ Polias Minerva tem
ploma forriiájára, és tornya az Athenai szelek tornya 
után van építve), a5 7 játék színek, a’ Kings-Benck 
és Newgate fogházak , a’ 202 láb magas emlék osz
lop, az 1666 észt. történt rettentő tűz égés emléke
zetére; a’ St. James, és Ilydepark múlató helyek 
(ezen utolsóban áll az 1822-ben Wellington tisztele
tére szánt, és a’ Waterloo-nál elfogott ágyúkból ön
tetett 18 láb magas Achilles kép oszlopa), a’ Vaux
hall (olv. Vaxhall) Ranelagh, e’ a’ t. mulató helyek
kel., A’ keleti és nyúgoti Indiai hajós házak, a’ 
Pénzház e’ a’ t. Sok tudományos társaságok: P. o. 
a’Királyi tudományok társasága, a’föld magyarázati, 
tsillag visgálói, égyiptomi, (a’ betű szójelek gyűj
tésére, és magyarázására), úti (a’ tudományos 
átázások elő mozdítására) társaságok, a’ Hangi, és 
szép Literaturára ügyelő Kir. társaság; a’ Kymrodo- 
rion (a? Kymri nyelv, és Literature baráljai számá
ra, buzdító társaság a’ mesterségekre, fábrikákra,
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cs kézi munkásokra nézve, törvény tudó, és orvosi 
gyülekezeteit, 4050 nevelő intézetek, Királyi musi- 
ka Conservatorium, 18 nyílt Könyv-tárok, siket né
mák, és vakok ellátására alkatott intézetek; marha 
orvos oskola, e’ a’ t. G47 kép iró , 1058 fa, és réz 
metsző, 17G könyvnyomtató intézetek, 107 szegé
nyek háza, több árvák háza, egy himlő oltó inté
zet, 22 betegház; szülő ház, téholyodottak házai; 
Invalidusok háza 2 , több 100 emberi szereteti tár
saságoknál, segítség kedviért minden féle szükség
ben , szenvedésben, és veszedelemben ; a’ német jól 
tévő, és egyet értési társaság, a’ szükséget szenvedő 
bonniak ápolgatására, a’ koldulás elnyomattatására, 
a’ tsalók, és kóborlók üldözésére ügyelő társaság; 
a’ tengeri szolgák közt a’ vallás elő mozdítására gon
doskodó társaság, melly líszó kápolnákat tart a’ 
Londoni, Hulli, Liverpooli,' Bristoli, Leithi e’ a’ 
t. rév partokon ; a’ törvényes egyesület, a’ törvény
telen, és pártütő gondolkozások ellen, melly az er- 
költstelen, és istentelen irományokat által adja a’ 
felsőségnek: Missi (is, ’Sidó térítő, és Biblia társasá
gok, a) Brilti, és idegen oskolai társaság; az Irlan- 
diak segítségét tárgyazó társaság, a’ Prédikátorok 
társasága, buzdító egyesület a’ mesterségre, és Li- 
teraturára; szerentsétlen irók, ’s azok házi népe, 
és fogható szégény ifjak ápolgatására; a’ lelki épü
letes írásokra ügyelő egyesület: a’ tömlötzök jobb 
berendelését sürgető egyesület, a’ Bumfordi leves 
készítését ellátó intézetek, e’ a’ t. Atzél, arany, 
ezüst, selyem, kalap, tükör, sárga értz, festék, 
fűrész, óra; fegyver, üveg, tő, vas müv, ’s laka
tos, ón, malhematika, és orvos eszközi, bőr, sző
nyeg, házi bútor, kotsi, és más minden ki gondol-

a) A’ M issio , és* Biblia társaságok dilsekesznek, hogy 1795*101 
fogva majd 5 miliőm Bibliát osztottak ki t42 nyelven , de fáradságok
nak keserű gyümöltsét aratja az emberiség, mivel az állal tsak a’ val
lási szabad gondolkozás nyer.

Lontlont Sleinból írtam Ili, rövideden, mert egyebbként egy 
illyen város rajzolatja több kötetet foglalna.
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ható szerű fábrikák szám nélkül. Serfözök, mal
mok , és értz vízi intézetek.

Kereskedési dolgaik az itteni kalmároknak az 
egész világra kiterjed. London hir 5500 hajót; esz
tendőnként béfutnak 15,000 hajók és 40,000 terhes 
kolsik be , és ki járnak. Lakszéke a’ keletindiai 
kereskedő társaságnak, melly Asiában nagy orszá
gokat bír, a’ Hudsons öböli és más külső és belső 
kereskedések társaságának. Van 800 Könyváros és 
tsak p. o. a’ Longman és társasága, esjtendönként 5 
miliőm kötetet ád el, 60 legényt tart, 5500 font. 
Sterling adót őzet és 250 Könyvnyomlatót, és kötőt 
foglalatoskodtak A’ postán naponként 135,000 Leve
lek és 26,000 líjságok osztatnak k i , a1 napnak 24 
órája alatt 1500 utazó alkalmatosság találkozik. A’ 
házakban szükséges víz a’ New-Riva tsalornán , és 
más 12 vizvezetőkön hozattatik be, mellyel·, ugyan 
annyi társaságokhoz tartoznak.

Az említett tűz által 1666. 15,400 ház és 89 Tem
plom égett el. A’ város 26 Wardsra osztatik, mel- 
Jyeknek mindenikét egy Alderman kormányozza, 
ezek közzül választatik minden esztendőben a’Lord- 
Major, a’ legfelsőbb Elöljáró. Az úlszák éjjel ki 
vannak világosítva, ’s a’ köz alkalom kedvéért, sok 
szekerek, és gyalog szekerek tartatnak. A’ sok kűl- 
rendi tisztek közzül, a’ kik a’ város bátorságára 
vigyáznak, tizen heten lüilömbféle vidékeken gya
korolják törvényes üléseikét; mivel hogy a’ játéko
sok és tsalásra ügyelő tekergők száma Londonban 
többre megy 10 ezernél.

London szomszédságában vannak a’ Királyi mú
lató várak : Kesington, ritka növevényiről, és Pope 
születéséről nevezetes. Hampton court, (olv. IJernp- 
tonkort) egy vadas kertel. Chelsea (olv. Tselszi), 
egy Invalid katona, és nevelő házzal, portzellán 
fabrikával, híres mulató kerttel, Ilerschel tsillag- 
nézöje mellett, a’ hol a’ 40 láb hoszszú meszszelátó 
üveg van. Windsor (olv. Windzr) közönséges nyári 
múlató helye a’ Királyi Háznak. Kew (olv* Kiüli)
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hires füvészi kertekkel. Brighton-ban, ésRiehmond- 
ban is vannak Királyi paloták.

Ezen grófságban emlékezetet érdemelnek a’ kö-’ 
vetkezendő helyek: Blackwall, f. Bow. f. Brent
ford V. Chiswick f. Edgware m. v. Edmonton m. v. 
Enfield h. Hackney m. v. Hampstead m. v. Kentish* 
Town h. Limehouse h. Mile-end f. Pancras f. Stai
nes m. V. Twikenham. Uxbridge m. v.

51. Surry Colv. Szorry) Grófság.
35 d m . 11 város, 270,000 Lak. Szélei ter

mékeny föld, de közepe nem. A’ Themse partján 
szép legelők vannak; dombosain erdőket is látni. 
A’ város közelében kertek míveltetnek. Folyói: a’ 
Wey, M ole, Wandle, bővelkedik értz forrásokkal.

Jelesebb városai, Southwarkon kivűl, melly 
ennek fő városa, de Londonhoz tartozik:

1) Guilford, kellemetes fekvéssel a’ Wey par
ton, nagy és népes. Kereskedik a’ Weyen gaboná
val és épület fával.

2) Farnham a’ Lodden partján, egy Angliában 
a’ leg nagyobb búza piatzok közt; vidékén a’ leg
jobb komló terem. A’ Walesi kaptza vásár is derék 
benne; van Püspöki palotája.

3) Kingston upon Thames, egy híddal a’ Them- 
sén által. Ezen, már a’ Szászok üdéjében esmere* 
tes hely nagy, népes, és kereskedő.

4) A’ nevezetesebb városkák, helységek, és fa
luk. Battersea f. Chertsey h. Croydon v. Dorking 
h. Epsom f. Godaiming v. Lambeth. Leatherhead 
v. Merton h. — Miteham, Wimbledon, Wands
worth , Weking, helységek.

3 2 . K e n d sh ir e  G rófság.

73 4 □ m. 32 város, 54,000 Lak. Változó vi
dékei majd krétás hegyekre majd ingoványos lapok
ra terjednek; mellyek erdősek ugyan, és termé
kenyek, de nem egésségesek. Terem búzát, jó kom
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lót, tseresnyét, diót, almát, veres festő fát. Fo- 
lyói: a’ Medway, Stour, Rother, és Darent, bő
velkednek hallal, mint a’ tenger partok is.

\

Jelesebb városai:
1) Canterbury (olv. Kenterbury , Cantuaria) 

Lakszéke az első Érseknek és Angol Peernek, a’ 
ki alatt 21 Püspökök állanak. Itt egy szép Püs
pöki Templom és Latán oskola van; a’ vidéken jó 
komló termesztetik. Sodorja is nevezetes 10,200 Lak.

2) Dower (olv. Duver, Portus Davernus) meg 
erösíttetett rév-partal, által hajózó hely Calais-ba 
Frantziában, és Ostendébe Belgiomban ; 12,000 Lak.

3) Deptfold ésCheresz, a’ Britti tengeri készü
letek álló és élelem tárhelye. Az utóbbinál új ha
jó vetők építtettek, mellyek 2000 lábnyi faltölté
sekkel terjednek bé a’ tengerbe.

4) Chateham, a’ legnagyobb tengeri tsűrrel, fő 
állása a’ Királyi flottának.

5) Greenwich (olv. Grihnits) a’ Themse part
ján 17,000 Lak. tengeri lisztek, és szolgák ispotál- 
lyával, tsillag visgálóval, mellyen Angliában a’ leg 
első déli kerületi línea felvetetödik. Van itt hajóká- 
zás oskolája is.

6) Grawesand, helység, a’ hol a’ Londoniak, 
és hajók számára sok konyha kertek míveltetnck; 
első rév-part a’ Themsében. 22 ang. m. London
tól, itt vasmatskáznak minden a’ folyó ellen ügye
lő hajók és egy vám tisztet magokkal visznek a’ 
partra.

7) Rochester (olv. Rattsesztr) a’ hajós Medway 
partján.

8) Woolwich (olv. Vulvits) a’ Themsenél hajó 
építővel.

9) Deal (olv. Díhl) három erős bástyával, a’ 
part oltalmára, Julius Caesar kiszállásáról es a’ Tha- 
net sziget a’ szászok ki szállásáról emlékezetes.

10) Sandwich 1500 háza és kereskedése van 
konyha zöldséggel.
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11) A’ következendő jelesebb helyek: Ashford, 
Charlton, Darlford, Eltham, Feversham, Folkes
tone, Hythe, Maidstone, Margate, Nortfleed Rom
ney, Shepey, Sittingburn, Margate és Ramsgate a’ 
Tlianet szigeten, Tunbridge, Whitstable.

33. Sussexshire Grófság.
69 I □ m. 19 város, 160,000 Lak. Szép tölgy

erdei vannak; vannak szántói i s ,  és legelöl, a’ 
hol finom szőrű, juhok tartózkodnak. Yan rozszsa, 
komlója, és marhája. Nevezetes egy seregély ne
mű, jó izű madara. Folyói: az Árun, Adur és 
Ouse. Jelesebb helyek:

1) Chichester (olv. Tsitseszter) fö város, és 
rév-part a’ Lavant mellett, szép Pöspöki templo
ma, ’s egyéb épületei vannak, termékeny, és kel- 
lemetes kör vidékkel; kereskedik rozszsal, malátá
val , hallal, jó ízű tengeri rákkal,

2) firighton (olv. Breitn) város, hires ferdök- 
kel és halászattal, által menetel Dieppe-be Fran- 
tziában.

3) Rye, tengeri város, és révpart kis hajók 
számára.

4) Hasrings város 3000 Lak. kikötője, és halá
szatja van.

5) A’ jelesebb helyek: Arundel, Battel, Hors
ham, Leves, New Shareham, Seaford, Selsey, 
Winchelsea.

Sussexshire Grófság.

A’ D é l i  G r ó f s á g o k .
54. Berkshire Grófság.

31 Dm. 12 város, 110,000 Lak. Igen kelleme- 
tes, és termékeny tartomány. Folyói: a’ Themse, 
a’ Sügérrel gazdag Kennet és Lambourn; emléke
zetesebb városai:

1) Reading (olv. Riding) fő város, 10,000 Lak. 
a’ Kennet és Themse közelében, mellyen malá-
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távol, lisztet, és gabonával beresliedik. Több fá- 
brikákkal.

2) Newbury, jól épült v. a’Kennetnél 4400 Lak. 
Tsekély fábrikóji, de jó gabona vásárai és trágyás 
túr fái vannak.

3) A1 többi helységek közt jelesebbek: Abing
don, Farringdon, Isley, Maidenhead, Oakingham, 
Wallingford, Wantage, (Nagy Alfred Király szüle
tése helye) Windsor v. Windsor-Castle. Ezekről 
emlékeztünk London után.

35. Wiltshire Grófság.

52 □ m. 24 város, 187,000 Lak. Részint dom
bokkal, és lapokkal változó, más részint róna és 
termékeny. Sok régi omladékjai vannak. Sajtja 
különösen jó. Birka nevelése jeles. — Folyói: az 
Avon, Bourn, Willy és Nadder.

Nevezetesebb helyei:
1) Salisbury (olv. Szálszburrij) vagy New Sa

rum, fö város; Püspöki templommal, melly a’ leg
szebb gothi építő mesterségnek legszebb remek 
munkája, tornya legmagasabb egész Angliában, 410 
láb. Több fábrikái közt nevezetes az olló-műhely. 
Innét a’ Salisbury róna40ang. mfdre terjed, mellyen 
1 miliőmnél több juh legel. Éjszakra van egy ősi 
omladék: Stonehenge, szörnyű nagykő sziklada
rabokból, mellyek magas oszlopok formájára egy 
nagy kerületben párossan mindég közelebb érnek 
egymáshoz.

2) Wilton h. a’ W illy, és Nadder öszve folyásá
nál, fő helye a’ szőnyeg fábrikáknak Angliában, 
kazimir is , és más módi szerek készülnek itt. 
Azomban nagy hírét Pembroke Gróf Wiitonhouse 
nevű majorságának köszöni, mellynek palotájában 
igen jeles kép és régiségi gyűjtemény laláltatik, a’ 
kert is igen szép.

5) Bradford, város az Avon partján, 8000 Lak. 
régi, de kellemeles fekvésű, hires, mint közép
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pontja a’ leg finomabb Spanyol gyapjúból készültt 
angol posztós fabrikáltnál·..

4) Emlékezetet érdemelnek még: Ambresbury, 
V. Auburn, Calne, Chippenham, Corsham, Devi
zes, Downlon, Malmsbury, Marlborough, v. Melks- 
ham, Swindon, Trowbridge, Warminster, v. 3000 
Lakossal.

36. Hampshire Colv. Hempsirr) Grófság..
70 \  □ m. 19 város, 197,000 Lak. Legkelleme- 

tcsebb vidékje Angliának. Levegője egésséges. Hoz 
gabonát, fát, és komlót; van marhája, kivált sok ju- 
ha, és Sertvése. Folyói: Az Avon, Test és Itehen.

Nevezetesebb helyei:
1) Winchester, 8000 Lak. az Ichting parton. 

A’ város nagy, ó; és gazdag lakosokat tart. Emlé
kezetes a’ Püspöki templom ; több régi maradvá
nyokkal, egy Kollégium, és egy katholikus Bene- 
deki Klastrom.

2) Portsmouth Colv. Portzmaut) a’ Portsoa 
(Portszi) szigeten 40,870 Lak. legsikeresebb erős
sége Angliának, és első hadi rév-partja az Ország
nak, mellyben elfér 1000 Linea hajó, egy tengeri 
akadémiával, és Ispotállyal 5000 tengeri szolgák 
számára. Főképpen a’ hajó, és vizi fegyver készü
letek sikeresek.

3) Southampton Colv. Szothempton) város, ra
gadó szépségű vidéken. Melly Anglia Kertjének 
mondatik. A’ rév-part egy Kastély várral oltalmaz- 
talik. Nagy kereskedése, és nehány fábrikája van, 
egy híres tengeri ferdövel.

4) Említésre méltók még: Alton, Andover, 
Basingstoke, Christchurch, Cowes, Ca’ Wight szi
geten rév-part) Gosport, v. Lymington ; v. Rumsey, 
Weyhill.

A’ Wight colv. Weit) sziget, 9 Gm., 24,000Lél. 
A’ Solent tsatorna, melly azt a’ száraztól szakasztja; 
ragadó. Magassan emelkedik fel a’ tengerből, és 
nints lapos partja; a’Mede folyó metszi azt két felé,

18 *

Hampshire Grófság.



268

a’ Downs hegy sor körül derék juh nyájak legel
nek. Sok búza, és árpa, liszt, pipa föld, kristál- 
homok, üvegnekvaló, és kénkö vitetödik ki. Tsak 
fája nints. Erőssége Newport (olv. Nyuport). To
vábbá a’ szigetek; mellyek a’ frantz partoknál fe- 
küsznek; Jersey (olv. Dserze) Guernsey, Alderney, 
és Sarké, 55,000 Lak, és Ostrea halászattal.

57. Dorsetshire Grófság.

46 □ m. 22 város, 120,000 Lak. Ég alja szelíd
sége, és ragadó kellemetessége miatt Anglia kertje, 
nagy juh seregeket, és majorságokat táplál, ^szán
tó. Termései: Birka, szarvas marha, sajt, vaj, 
hal, gyapjú, len, kender, gabona, épület kő, és 
pipa föld. Folyói: a’ Stour, és Frome.

Derékabb helyek abban:
1) Dorchester, Durnium ; gyönyörű fekvésű, 

és tekintetes épületü város, izmos gyapjú fábrikák- 
kal, és ser főzökkel.

2) Poole, V. 5000 Lak. és rév-pártái, egy fél 
szigeten, kereskedése egész Amerikáig ki terjed. 
A’ Déli halászat is nagy.

5) Lymeregis, helység; a’ Lyme parton egy 
meredek, kősziklán, és rév-partal és mesterséges 
fal gáttal (molo), Fördöje is van.

4) Isle of Purheck, fél sziget, puszta; ,sok féle 
kővek töretnek, abban, Swanwicknál a’ legesmere- 
tesebbek ásatnak. Corfe-Castle körül pipa agyag 
találtatok.

5) Isle of Portland, fél sziget; melly egy 9 m. 
hoszszú keskeny föld szűke (Chcsil-Bank) állal a’ 
szárazzal kaptsolódik 4 ~m. hoszszú, és 2 m. széles. 
2000 Lak. Kik jobbára kő bányászok, és véghetet- 
len finom épület kő aknából (Portland-Stone) áll, 
mellyek Angliába, Irlandiába és Frantziába szél- 
lyel hordatnak. A’ hajózás sokszor igen veszedel
mes ezen partoson, noha két világi tó tornyok szol
gálnak arra.

N a g y  B r i t a n n i a .
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6) A’ jelesebb helységek közé tartoznak még: 

Abbolsbury, Blandford, Bridport, Fonthill, Long- 
leat, Sherborne, Stalbridge, Sturminster, War- 
dour-Castle, Wareham, YVeymouth, Wimborne.

A’ d é l n y ú g o t i  G r ó f s á g o k .
58. Somersetshire Grófság.

65 □ m. 51 város, egy a’ legnagyobb kerületek 
közül Angliában; különösen virágoznak benne a’ 
marba nevelés, és posztó fábrikák. Folyói: a’ Par
rel , Ivel, Thone, Brue, Αχ és Avon. A’ Bathi, 
Bristoli és Alfordi hires értzvizek.

Derekabb városai:
1) Bristol, Venta Silurum, az Avon és Frome 

öszve folyásánál, vidám és bájitó vidéken; London 
után az első kereskedő város Angliában, 88,000 Lak. 
Püspöki szék. a’ 15° 5' kosz. és 51° 29' szel. alatt, 
derék révpartal, 18 nagy temploma, 5 kápolnája, 
és 22 Dissenter kápolna, 1 Könyvház, 7000 kötet
tel , 1 oskola és több szegények házai diszesílik a* 
várost: melly egyébb ként a’ sok féle fábrika gőz
től igen feketés. Magok 2000 hajójival kereskedése 
ki terjed egész nyúgoti Indiába, Amerikába, a’ föld 
közi tenger réveibe, ’s az éjszakiéba. A’ sok kö
zel fekvő kő szén fábrikáit nagyon elő mozdítja. 
Részit: tzukrot, sárga rezet, üveget, fazekakat, 
pipát, festéket, gálitzkövet, választó vizet, szap
pant, bőrt, pamutszereket, pléht, ruha szert, ka
lapot, hajókat, maláta szeszt, sert, e’ a’ t.

Nem meszsze innét van a’ Sz. Wincent Rock 
kő szikla, hires értz vizzel, és egy szép gyémánt
hoz hasonló kristál kő bányával.

2) Bath, cAqvae Solis) város, és hires ferdő 
hely, egy kellemetes völgyben, az Avonnal körítve. 
Egészen a’ közel lévő fejér kövekből épült. A’ ma
gosról való belé nézés .ragadó pillantatot szerez.
50,000 Lakosi a’ gazdag fámiliáktól élnek, kik télen 
itt öszve gyülekeznek. Itt tsak pompa portékák

Somersetshire Grófság.
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készülnél«. 50 orvos és seb orvos, 29 patikás fogla
latoskodik a’ ferdök, és ferdés körül. A’ mulató 
épületek, és kerteletek, sétáló helyek felségesek. 
Van itt egy Püspök is, gazdasági társaság. Neve
zetes a’ Bailbrook - Lodge, az 1818 meg költ Ki
rálynétól (Karolinától), a’ jó házból származott, és 
magányosságban élni kivánó Aszszonyolt, és kis 
Aszszonyok számára alkatott intézet.

3) Frome, az ön nevű folyónál 9000 Lak. Hi
res posztó fábrikákkal (Second - Cloth) és ser fő- 
zökltel.

4) Taunton, 6000 Lak. a’ Ton parton, és ön 
nevű völgyön. Vannak több fábrikáji. Sere (Taun
ton Ale) igen betses.

5) Shepton - Mallet 5000 Lak. Posztó fábrikák
kal és kereskedéssel.

6) W ells, jól épűltt város sok orvos kutakkal, 
és egy legszebb Püspöki templommal Angliában.

7) Jelesek még a’ Következendő helyek is: Ax- 
bridge, Bridgewater, v. Bruton, Castle Cary, Chard, 
Chedder, Crew-Kerne v. Dunster, Ilminster, Koyns- 
ham, Minehead, v. Pensford, Pill, Porlok, Somer- 
ton, Watchet, Wellington, Yeovil.

39. Devonshire Grófság.
124 □ m. 41 város, 340,000 Lak. Igen külömbb- 

féle alapa.. Déli partosa termékenysége, és szelíd 
ég alja miatt Anglia Kertjének hivattatik. Nugofra 
durva, ingoványos, marhának jó. A’ keleti jó ro
zsot, és borsót terem. Fa, szén, Cyder, ón, réz, 
vas, ólom, vasfény foszlány, pipa agyag e’ a’ t. a’ 
mível kedveskedik. Derék rév-partjai vannak. Fo- 
lyói: a’ Tamar, Ex és Dart. Jeles városok:

1) Exeter, főváros, 18,000 Lak, az Ex partján 
ketsegtetö körvidékkel. A’ kereskedés, fö képen 
gyajú szerrel igen nagy, Spanyol, Olasz, Német, 
Holland, Portugal és Frantz Országokba, ’s a’ Ha
noii keleti Indiába is megy. Hispániából és Itáliából 
jön Extei’be gyümölts, és bor: Német Országból

N a g y  B r i t a n n i a .
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vászon, kender; vasat, fadjút adott a’ keleti tengeix 
A’ fabrikált vas öntésben és pamutkészitésben fogla
latoskodnak. Püspöki temploma igen nagy 16 fara 
szenlegyliáza, szép utzáji és épületei vannak.

2) Plymouth (olv. Plimmaut, Ostium Tamarae) 
izmos tengeri város, és erősség, a’ Plim folyó tor
kolatján 70,000 Lak. Nagy hajó építője, és egy leg
híresebb rév-partja van, mellybe 1000 hajó elfér. 
Van egy kir. tengeri ispotály és társzín. Közelében 
pipeskedik az Eddystone kő szikla egy derék világí
tó toronnyal. E’ között és Portsmouth közt állítta
tott egy linea 21 jeladó (Telegraph) toronnyal Van
nak néhány fábrikáji is. A’ kereskedés nem épen 
nagy.

5) Tiverton, G800 Lak. az Ex mellett ragadó 
vidéken

4) Tavistock. A’ Tave parton 4000 Lak. A’ 
melléki réz bányák 600 embernek adnak dolgot; élel
met adnak a’ foszlánybányák, vas öntök, és gyap
jú szer fábrikák.

Jelesek még: Ahsburton, Axminster, Barnstap
le, Biddeford, Gomb-Martin, Crediton, Darmouth, 
V. Hartland, Honiton, Ufratombe, Lundy, Moul
ton, Okehamton, Sidmouth, Topsham , Torbay, 
Torrington, Totnesz.
40. Cornwall (Korvahl, Cornubia) a’ leg déli nyú- 
gotiabb tsűlstsa Angliának , bövséges bányákkal; 
mellyekböl sok réz , és a’ leg jobb Ón ásatik Euró
pában. Ásványai ki pótolják a’ föld sovány termé
sét, ’s mivel a’ tenger veszi körül, minden nemű ha
lakkal duskáskodhatik. Folyóvizei: a1 Tamar, Foy,

Camel és Valle. Városai közt jelesebbek:
1) Falmouth, Ostium Cenionis; tengeri város, 

a’ leg jobb rév-partal, mellyböl egy posta hajó jár 
Lisbonába és Amerikába ; 6000 Lak. A’ város jól 
épűltt, kereskedése derék. Közelében vannak a’ 
Landsend, és Lizard tengeri fokok, a’ Scilly szi
getekkel (Sigdeles vagy Silures) ez egy 145 kőszikla 
szigetekből álló tsoport; halában lakosok vannak,

Devonshire Grófság.
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2620, a* kik Kymri származatuak. Jelesebbek Scilly 
és St. Mary, ez leg nagyobb, és termékenyebb va
lamennyi közt,  van jó rév-partja, és bástya érős- 
sége. Itt vannak az OH'szigetek is 1200 halász Lako
sokkal.

2) Launceston; város, kereskedése van.
3) Truro, város, a’ Fale forrásánál, szépen 

épültt, egy nagy templommal. Itt az ónt jelelik ki, 
közelében pedig olvasztják. Lakosi a’ szén hordás
sal a’ bányákba, és ón kereskedéssel élnek.

4) Még említést érdemelnek: Austle, v. Pol- 
goolh, líodwin, Charlestown, Fowéy, Hale, Hel- 
stone, St. íves, Killington, Leskard, Lestwitbiel, 
East-Looe és West -Looe,  Marazion, Monntsbai, 
Padstow, Penryn, Peíizanie , v. Redruth, Sallash, 
Slraiton. II.

N a g y  B r i t a n n i a .

II. S z a k a s z .

W a l e s ,  ( W a l l i s ) ,  W a l e s z  T a r t o m á n y .  
C a a m b r i a ,  v. Br i t a n n i a  S e c u n d a .

E j s z a k i  G r ó f s á g o k .

41. Flintshire Grófság.
10 □ m. 6 város, 40,000 Lak. Szép tartomány, 

és a’ természetnek minden Országából részes. Vize: 
az Allenek, és Clwyd. Jelesebb helyei:

1) Flint, v. a’ Dee torkolatjánál, egy kis rév- 
partal,

2) Holywell, v. 6000 Lak. a’ kik fabrikáltban 
inunk álko d n ak.

3) Noriliop, v. nagy tserép edény műhelyek
kel, és jeles kereskedéssel.
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42. Denbigsliire Grófság.
25 □ m. 4 város , 62,000 Lakos. Hegyes völ- 

gyes, de kellemetes, és többnyire termékeny, ki
vált gabonával, marhával bővelkedik, sajtja hires. 
Vizei: a’ Glwyd, Conway és Dee.

Derékabb helyek:
1) Denbigh, egy ragadó völgyben a’ Clwyd ága 

mellett, erős várral, sok kesztyűssel és lágyirhással.
2) Wrexham, v. 7000 Lélek; a’ Dee ága part

ján, igen gyönyörű fekvéssel. Szép temploma, és 
több gyapjú fábrikája van. Szomszédságában, Bers- 
hambao nagy vas, és Sárga réz műhelyek talál
koznak.

5) Ruthin, városka a’ Clwyd partján egy Is
potállyal , és Kollégiummal.

45. Caernarvonshire Grófság-
21 □ m. 6 város, 42,000 Lak. Durva ország 

nagy hegyekkel, a’ hol a’ magas Snowdon emelke
dik, és ismét mosoljgó völgyekre lapul. A’ partosok 
árpát teremnek. Gazdagsága szarvasmarha, juh, 
és keiske; Hala és erdeje elég van. Ás rezet, ól
mot, és építőkövet. Folyói; a’Conway, Gwymedd, 
Ogwen e’ a’ t. Jelesebb helyei:

1) Caernarvon, v. 1000Lak., és egy rév-partal. 
Külömbféle szerekkel kereskedik még Amerikába is. 
A’ szép vidék több birtokos házakat is ide vonszott.

2) Aberconway, h. a’ Conway folytában rév- 
partal. Gabonával és fával kereskedik.

5) Bangor, h. a’ Menaiúton, nagy foszlánykő
bányákkal.

44. Anglesey Sziget;
melly 1822 egy vaslántz hid állal öszve kaptsolta- 

tolt Walesscl. 12 □ m ., 4 város, 34,000 Lak. Ter
mékenysége végett Wales táplálójának (Mam-Gymry) 
neveztetik, Gabonát, bőrt, mézet, viaszt, szarvas
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marhát, juhot, és sertvést küldöz ki. Hallal is ke
reskedik. Dombjai alatt réz bányák lappanganak.

Jelesebb helyei:
1) Beaumaris, fö városa a’ szigetnek, 1500Lak. 

és teres öböllel, a’ hová a’ hajók szélvész idején 
folyamodni szoktak. A’ föld mivelés jobban megy 
nálok, mint a’ kereskedés.

2) Holyhead, h. nyúgoti szélén egy rév-párták 
A’halászat, és az Irlandi posta hajó táplálja Lakosit.

3) Newborough; városka, mellyet a’ káka kö
tél , és gyékén tart.

4) Priestholm, és Skerries, két Sziget; halá
szok lakják. Az utóbbiban világító torony van.

\

45. Merionetshire Grófság.
25 Dm. 4 város, 14,000Lak. Havasi tartomány; 

a’ hol a’ Cader Idris leg magosabb; völgyek, tavak, 
és folyók változnak a’ hegyek közt. A’ juhok, vadak 
és marha nevelés táplálja embereit. Folyói: a’ Dee 
és Dylfi. Helyei közt derekabb :

1) Harleeh, város, bámitó körvidékkel.
2) Bala, városka a’ Remple tóhoz közel, flanell 

fábrikákkal; és kaptza kötökkel.
3) Barmouth, h. és révpart. Flanellal keres

kedik.
4) Festiniog; a’ leg szebb völgyében Walesnck, 

a’ hová a’ szépség sok utazókat hájit.

46, Montgomeryshire Grófság.
35 □ m. , 6 város , 48,000 Lakosai. Hegyes 

ugyan de több völgyei, és síkjai termékenyek. Jö
vedelmek a’ juh, gyapjú, ló nevelés, és llanell fa- 
brikák. Meszek. is van , és foszlány kövök.

Jelesebb helyek:
1) Montgomery, nagy, de nem népes város, 

nem meszsze a’ Severntöl.
2) W elch-Poot, város a’ Severn partján, lla

nell kereskedéssel,

N a g y B r i t a n n i a .



5) Llanidloes, helység, a’ Severn mellett, gyap
júval kereskedik.

A’ d é l i  G r ó f s á g o k .
*

47. Radnorshire Grófság.
19 □ m. 4 város, 20,000 Lak. Egy része erdős, 

de a’ többi mívelt,  ̂ és gabonás, marha is legel rajta 
sok júh nyájjal. Ejnyúgoti vidéke lábolatlan puszta. 
Folyói: a’ W ye, Temd és Ithon. Derékabb helyei:

1) Radnor, város a’ Domergil partján, legelös 
vidéken.

2) Presteign, h. a’ Lúg mellett, gyümöltsös 
völgyben, gabonával kereskedik. .

5) Knighton, h. a’ Temde folytában, némelly 
kereskedéssel.

48. Cardigánshire Grófság.
31 Dm. ,  óváros, 43,000 Lakos. Lapos tájjéki 

árpát teremnek ; a’ hegyesek közt marha legel. Van 
ólma. Folyója a’ Tymp. Sok patak hull a’ hegyek
ről a’ Cardigani öbölbe. Derekabb helyei:

1) Cardigan, fő városa a’ Tymy mellett. Irland- 
ba kereskedik gabonával.

2) Aberystwith , v. az Istwyth torkolatjánál. 
Kereskedik; Fördöje is van.

3} Rhosz-fair, a’ Tymy partján; juh, és marha 
vásárral.
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49. Pembrokeshire Grófság.
25 □ m ., 9 város, 57,000 Lak, Egy része hegyes, 

nagy része lapos és termékeny. A’ parti halászat 
nagy hasznot hajt. Vitetik ki ökör, vaj, sajt, és 
sertvés. Fólyói: a’ Tymy, Dougledye és Cledden. 
Nevezetesebb helyei:

1) Pembroke fő város, a’ Milford rév-part egyik 
karján egy hegyen kellemeteskedő fekvéssel; trlan- 
diába és Bristolba kereskedik,
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2) Milford, h. a’ Milford rév-partnál, melly 
egy a’ leg nagyobbak közzül Európában , 1000 akár 
melly nagy hajót be fogad és olly bálorságos, bogy 
Izövekekre sints szükség. A’ bé menet 1 -  mföld 
széles, ’s a’ révnek 16 ága, 5 öble, és 13 ki kötője 
van. Nydgotra, a’ Sz. Anna pontnál két világító 
tornyok állanak.

5) Haverford, West, város 4000 Lak. egy a’ 
legjobbak közül Walesben a’ Dougledye partján, 
melly a’ Milfordi rév pariba szakad. A’ város ke
reskedik , és jól áll.

4) Említeni lehet még: St.David-ot, v. Fisgard- 
ot, li. Newport-ot, v. Tenbyt, v.

50. Caermartenshire Grófság.

42 Dm. 8 város, 68,000 Lak. F.gészlcn hegyes, 
és balos. A’ völgyeseken terem búza, árpa és zab. 
Jó marba hizlalás és vaj gyűjtés esik. A’ vizek bő
velkednek halakkal. Kő szén és mészkő az ásvány. 
Folyó vizei; a’ Tewy, Cothy és Tivry.

A’ helyek közt jelesebbek:
1) Caermarthen, vagy Gaervyrden v. 6000 Lak. 

a’ Tiwy mellett. Kereskedése nagy, marhával; sert- 
véssel, vajjal, tojással. Nagy ónpléh fábrikájá és 
Lazalz halászatja hasznosan foglalatoskodtatja a’ né
pet. Jeles itt a’ Cambriai társaság az ősi Britt-i Li- 
teratura munkái maradványinak fenn tartására, a’ 
mi a’ költeményt, történetet, régiségeket, erköltsi, 
és vallási tudományokat illeti; és a’ nemzeti musika 
előmozdítására.

2) Llanelly, h. egy öböl és a1 Dulas folyó közt, 
kőszenet hord ki.

3) Kidwelly, h. egy kis folyónál, nem meszsze 
a’ Towy torkolatjától; kőszénnel való kereskedését 
elő segíti a’ tsatorna.

4) Llandovery és Llandilo - vawr helységek.

N a g y  B r i t a n n i a .
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51. Breknöksliire Grófság.
57 □ m. 4 város, 32,000 Lak. Ez leg hegyesebb 

tartomány Walesben, itt fekszik a’ leg magasabb 
begy deli Walesben: Brecknock beacon. A’ termé
szet nagy tüneményei teszik azt illetővé (interessant) 
tsak völgyesci termékenyek. Van marhája, juha, 
gyapjúja, darótz posztója és kötött kaptzája gyapjú
ból. Folyója: az Usk. Jelesebb helyei:

1) Brecknock: fő város a’Hondby és Usk öszve 
szakadásánál. Gyapjú szer fabrikájival és tsekély 
kereskedésével tengődik. Laknak benne gazdag fa
míliák. Nem meszsze van egy tó (Brehknock ten
ger) rríelly igen bővelkedik hallal.

2) Built b. a’ Wyeb partján, harisnya fábrikákkal.
3) Merthyr-Tydvil, h. Glamorgan határszélén, 

egy köszenes és vasas vidéken , a’ hol a’ 4 nagy vas 
bányák hetenként 400 tonna öntött és esztendőnként
20,000 tonna szál vasat adnak.

52. Glamorganshire Grófság.
32 □ m. 9 város, 72,000 Lak. Ejszaki hegyes 

része marhának való, déli közepe vidámabb, lapo
sabb és termékenyebb. Vannak itt nagy kőszén, 
vas, ólom, mészkő határok, mellyek a’ tartományt 
jó állapotba helyheztették. F ö l y ó i:  a’ Taall'e, 
Elwy, Neath és Tawy, Helységei közt említést ér
demelnek :

1) GaerdilF, fő helye a’ Grófságnak, nem távol 
a’ TaafFe torkolatjánál, tenyészes tájjékon, egy kis 
rév-pártái, és kereskedéssel.

2) Swansey, város, 7000 Lak. két domb szeg
letén a’ Tawy torkolatjánál, révpartja jó állapotban 
van, ki jönnek onnét esztendőnként 5000 hajók. 
Ez a’ hely Walesben a’ legjelesebbek közé emelke
dett, a’ réz olvasztók, réz malmok, sárga réz hu
ták, vas öntések által, mellyeket a’ bovséges kő
szén bányák elő segítettek. Az egész vidék buzo 
ezen fábrika szorgalomtól és több megyékből id

to
 a
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hozzák az értzet míveltetni. Ez a’ hely kedvpz a’ 
fazekasoknak is, hajó építőknek és kereskedőknek.

3) A’ következendő helyek: Aberavon, Caerp
hilly, Morgam, Neath, Oystermouth.

N a g y  B r i t a n n i a .

Semmi Grófsághoz nem tartozó 
Szigetek.

1. G u e r n s e y .

A’ legnagyobb Sziget Normandia partosán; ke
rülete 36 m., 15,000 Emberrel; magas kő sziklák 
veszik azt körül, és tsak keleti részén vannak ki kö
tő helyek; ’s egyetlen egy révpart nyílik oda St. 
Pierre. Hegyes, és völgyes, füves és termékeny, 
minden élet szükségivei szolgál a’ jól használt alap. 
Trágyát adnak a’ tenger, és nagy marha tsordák, 
mellyek a’ halászat mellett egy részét teszik a’ jó 
állapotnak..

2. J e r s e y .
A’ legsikeresebb Sziget, éjszak felé kő sziklák

kal kerítve és tsak délre lapos, 36 m. kerülete, 
20,500 Lakosa. Földje tenyészes, noha változó jó
ságéi, gabonája nem elegendő. Laposának nagy 
része gyümölts fákkal van beültetve, mellyek must- 
jokkal (Cyder) nagy nyereséget hoznak. A’ szarvas 
marha, és jűh tenyésztés el terjedett, a’ honnét a’ 
szorgalmatos liaplza kötők gyapjút szereznek. Irós 
vaja, és méze különös jó izü. Fő városa St. Helier



a’ Sz. Aubin öblénél; a’ St. Aubin rév-partal (15° 
29' liosz. és 49° 15' szél.) 2000 Lábossal, a’ kik 
vásárkodnak.

3. A l d e r n e y
5 m. hoszszú, 2 m. széles., 200 házzal, 1000 

Lak. Magasra emelkedik a’ tengerből, és fökép 
dél felé kősziklákkal vetetik körűi, nem terméket
len, de marha neveléséről hiressebb. Lakosi szegé
nyek, és meg elégedettek. Ejnyiígoti tsútstsától 7 
mfdre feküsznek fa’ the Caskets nevű veszedelmes 
kő szirtok, mellynek legnagyobbikán, és magasab- 
bikán három világító tornyok állanak.

4. S a r k é .

Leg kissebb az itteni Szigetek közt,  5 m. kosz. 
1 m. szél., 300 Lak. A’ föld termékeny, a’ marha 
tartás hasznos. A’ Cyder, és ürü kereskedés szerzi 
a’ kenyerei.

A n g l i a i .  S z i g e t e k .  27Í)

5. M a n .
Ezek több szigetek az Irlandi tengerben, 20 □ 

m. kerületben, 30,000 Lak. A’ partok kösziklások 
és veszedelmesek, ’s lap jók jobbára hegyekkel bo- 
ríttatott, mellyek közt a’ The Lnafle legmagasabbra 
emelkedik. Ezen hegyekben rejtedzik réz , ólom , 
vas, ’s több kő nemek, a’ völgyek kedveznek a’ 
szántó vasnak, de legbővebben teremnek a’ déli vi
déken, a’ hol zab, árpa, krumpli, len, kender, 
és egy kevés búza is takarodik be. Gazdag a’ Man 
Szigete minden fajtú birkával , mellyek közt a’ 
Laughton tulajdon színével külömbbködik.

A’ szarvas marha, ló, és sertvés kitsiny, számos 
a’ vad, ’s bövséges a’ halászat, különösen nagy hasz
not hajt a’ heringíogás. Ez a’ halászat oskolául szol
gál a’ tengeri szolgáknak. A’ vászon szövés is igen 
sokat hoz be. A’ Lakosok nyelve egy keverék az
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angol, irlandi, és ó brittiböl. Tulajdon szokási tör
vénnyel Breast-Laws-nak neveztetik- A’ Sziget fő 
városa, Castletown, bir egy eliszaposodott rév-par- 
tal, és egy erős Kastély várral, és a’ délnyúgoti par
ton fekszik. Jelesebb Douglas, 5000 Lak. és jó rév- 
partal. Peel-ben van egy püspöki templom, egy 
erős Kastély vár, 1400 Lak. és egy rósz rév-part. 
Ramsey-nál van egy bástya vár, és rév-part könnyű 
bajók számára.

N a g y  B r i t a n n i a .
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IV. O s z t á l y .

S k ó t z i a ,  S c h o t t l a n d ,  
R e g n u m  S c o t i a e ·

Ezen tartomány, mellyről már Nagy Britannia 
átallyas le írásában bővebben szóllottunk, egy szi
getben fekszik Angliával, és noha hajdan tulajdon 
maga Fejedelmei által Kormányoztatott, ’s innét 
még most is a’ Királyság, vagy is Királyi Ország 
(Regnum, Königreich) nevet viseli, több (időktől 
fogva Angliához kaptsoltatott, és egy egészítő részét 
teszi Nagy Britanniának.

I. S z a k a s z .

Mekkorasága, vagy ki terjedése, 1461 □ m., 
vagy is éjszakról dél felé mint egy 215 Skot mértf. 
nyúgotról keletre 140, 2,115,000 Lakossal. Körü
lötte mint egy 300 Szigetek vannak. Számláltatnak 
benne 6 nagyobb városok, 59kissebb városok (Cities, 
Boroughs) 78 mező városok, 895 fárák, 574,762 há
zak. Egy vonás, melly aT Clyd folyó torkolatjától 
a’ Nesz torkolatjáig megy, azt két felé osztja, a’ la
pos, és magos (hegyes) tartományra. Még közön
ségesebb annak fel osztása a’ déli, közép, és éjsza
ki Skotziára. Az egész 33 Grófságokra , az az: kie
sebb megyékre van ki jelelve, ET szerént fogunk rö
videden szóllani minden megyéről különösen, a’ je
lesebb városokat bővebben rajzolván, a’ sok helysé
geknek tsak neveit említjük.

Európa Telíínfete. II. Kötet. 19



1. D é l i  S k ó t z i a.
Ez legtermékenyebb vidéke az Országnak, a’ 

hol ama nevezetes Lethian földje a’ Frith of Forth 
déli part hoszszában tenyészségével Lakosit vidá- 
mítja, és táplálja: 18 Grófságot, és 1 Stewartryt 
(a’ mi szinte egy megyét jelent) foglal magába.

1. Berwick Grófság, vagy Merse, a’ Lapány, a’ Né
met tenger partján, termékeny gabonával, és rét-

séggel. Jelesebb helyei:
1) Berwick, a’ Tweed partján, melly Skotziá- 

ban fekszik ugyan, de Angliához számláltatok, a’ 
hol is arról szóllottunk.

2) A’ városotskák: Exton (az Eye mellett) 
Eymouth, halászokkal. Codingham, hajdon hires 
Apátsággal. Közelében a’ St. Abbes Head.

3) Duns, város, és vár, a’ hol Duns Scolus hí
res Tanúit született 1274. Leg jobb kereskedése 
van az országban.

4) A’ helységek: Coldstream, a’ hol a’ (The 
Union Brigde) híd van , melly Angliát Skolziával 
kaplsolja , Kelso, Lauder, az ön nevű hoszszű 
völgyben.

Lothian a’ leg szebb, és termékenyebb, ’s né
pesebb tájjéka Skotziának 3 megyével.

2. Haddington Grófság v. Cast - Lothian ; a’ követ
kezendő helységekkel: Haddington, város a’ Tynne

partján 4100 Lak. egy a’ leg jobb rozs vásár 
helyek közül.

2) Dunbar, v. a’ Forth torkolatjánál, révpartal 
4050 Lak. közelében van Dunhill, a’ hol Cromwell 
Lesly hadi vezérrel meg ütközött. A’ tenger mel
lett látni Tamtallan vár omladékit, és a’ Bász nevű 
meredek kö sziklát.

3) Nort-Berwick, város, rév-pártái.
4) A’ helységek: Seaton, Cockcnzy, és Preston- 

Pans.

282 N a g y  B r i t a n n i a .



Edinburg Grófság, 283

5. Edinburg Grófság, v. Mid-Lothian.
Jeles helyei:

1) Edinburg, fő városa az országnak 1 órára a’ 
Forth öblétől, kerülete 7 angol mfd. 82,700 Lak. 
van benne Királyi vár, Kastély, 18 presbiterien, 6 
püspökiek és 23 Dissenterek temploma, Váltó, Uni
versitas , Könyvtár, terméstörténeti museum, fii- 
vész kert, tsillag visgálló, siketnéma intézet, vakok 
folyama; több tudományos társaságok u. m. a’ kir. 
tudományok, höltselkedés, régiségek, égi tudomá
nyok társasága. A’Verneri természet visgáló társaság, 
a’ mesterségek társasága. Kis mássi gyűjteménnyel: as 
Hochland visgállási társ. a’ kerti mívész társ. a’ kő
nyom látási társaság. Száma nagy a’ bőr, üveg, tzukor, 
gyertya, kötőtő , harisnya, vászon, gyapjú, pamut, 
selyem, portzélán, papiros, szappan, keményítő, 
festék, pálinka, e’ a’ t, fábrikáknalt. Deák neve 
Edinburgum; a’Római: Castrum alatum, az ó város 
ulszái keskenyek, házai egy nagy kőszikla mellett 
heverve egy felől 10, más felöl 2 v. 3 emeletre; 
ezen köszikba lántz tsútstsán pompáskodik a’ régi 
Skotti Királyok erős vára. Egy mély barlang , 
mellyböl azon kősziklák fal egyenben tűnnek fel, 
választja a’ várost egy halmostól, mellyen az újváros 
fekszik, melly is rendességére, széles, jól alapoltt 
utszáira , és szép, négy szegletéi köböl épúltt há
zaira nézve, Európának leg szebb városaival vete
kedik. Néhány szép kő hidak, ezen, itt amott épü
letekkel rakott, barlangon által az ó városból az 
újba vezetnek. (Lakosi számát némellyelt 105,000-re 
teszik). Öszve van vele kaptsolva:

2) Lcith, város, jól épúltt, a’ hol Edinburg 
rév-partja van; mellybe esztendőnként 2600 hajolt 
futnak be; van 16,000 Lak. Hajó építője, tzukor 
fözöje, és az Edinburgiaknak több portéka isiire.

3) Inveresk, f. a’ hol az Edinburgiak nyáron a* 
jó levegővel élnek; szép épületekkel díszes.

4) A’ helységek: Mussleburgh , Balkélh, szép 
palotával.

19 *
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4. Linlithgow Grófság: a’ hol jeles :

1) Quens- ferry halász város.
2) Castle - Blaknesz ; Kastély.
3) Box’row Stounnesz, kereskedő város.
4) Linlithgow, város.

5. Tweedale, v. Peebles Grófság.
A’ hegyek sok juhokat nevelnek. A’ völgyek ga

bonát, és legelőt, a’ vizek sok jó lazatzot adnak. 
Itt jeles :
1) Peebles és Lintoun, városkák.

6. Selkirk Grófság az ön nevű helységgel.
7. Roxburg Grófság,

a’ Tiviot; és Liddis völgyekkel gabonás, és füves, 
sok juh nyájakkal. Szebb helységei: Roxburg és 
Jedburgh, gyapjús műhelyekkel.
8. Dumfries Grófság, 4 völgyből áll: Esk, Lus,

Annan és Nidisdale. Jelesebb helyek:
1) Longholm v.
2) Annan h.
3) Lochmaben h.
4) Moliat v. értz forrásokkal.
5) Dumfries fő v. egy várral, és kereskedéssel.
6) Drumlanrig palota.
7) Sangubar v. '

9. Rirkudbright Stewartry megye. Nagy és termé
keny; itt van :

1) Rirkudbright, jó révpartal.
2) New-Galloway v.

10. Wigtoun Grófság, hajdan Promontorium, a’ hol
találni a’ következő helységeket:

Wigtoun (rév-p.), Whitehorn (Candida casa), 
Port Patrik, városka, rév-p. által menettel Irlan- 
diába, Stranraver: Itt van a’ Loch-Ryan vagy Glcn- 
lusz öböl.

N a g y  B r i t a n n i a .
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11. Air Grófság, mellyben derekabb helységek:
Carrik, Balintree, Girván, Meyboíl, Kyle, Air 

(Erigena) jó rév-partal az Air torkolatjánál, Cun
ningham, Irvin, Londoun, Kastély; Largis v. Lady 
Sziget.

12. Renfrew Grófság, valaha a’ Stuartoké, vidám,
birtokos, és népes. Jelesebb helyei:

1) Greenock, derék kereskedő város, a’ Clyde 
torkolatjánál, és egy tenger öbölnél 19,000 Lak. és 
egy igen jó révp. kereskedése Amerikába jeles. Esz
tendőnként 1200 hajók futnak be, és ki. Innét 44 
posta hajók járnak ki külömbbféle helyekre. Van 
vára, és jó hering halászatja. .

2) Gowrock, kis város rév-partal.
3) Paisly, vagy Paisley, sikeres kereskedő város 

a’ Cant mellett, 38,000 Lak. A’ pamut, selyem, 
bőr, gyolts, tzérna fábrikák f a’ hova 137 tzérna 
malom tartozik, pálinka égetés, és vas öntök sok 
embereket foglalatoskodtätnak és esztendőnként
1,200,000 font. sterl. árra portékát adnak.

4) Renfrew és hangside városka.

13. Lanerk Grófság, vagy Clydesdale, egy a’ leg 
szebb tartománnyal közzül Skotziának, van gabo
nája, és legelője, ’s mindene, a’ mi az életre szük
séges. A’ tenger, és folyók minden nemű halakkal 
bőven szolgálnak. Leadlilsben jó fizető ólom bánya

van. Helységei java:
1) Crawford Lindsey.
2) Crawford Moor.
3) Douglas, városka, és Kastély.
4) Lanerk h. a’ Clyde mellett egy híddal azon 

által köböl.
5) Hamilton, kis jól épült vidám város, egy 

nagy vadász kertes palotával 4000 Lak.
6) Puitherglen tsekély városka a’ Clydnél.
7) Glasgow, a’ Clyde parton, második városa 

Skotziának, 107,100 Lak. Szép és igen termékeny

Air Grófság.
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rónán épült mindennel bővelkedő város, a’ honnét 
Sliótzia paraditsomának neveztetik. Négy fő utszáji 
egy forma kő házakkal megrakva, szép épületekkel 
villognak, mellyek közt az Universitás épületei, az 
előbbeni Érseki templom St. Mungo, és omladozott 
püspöki vár. Szép tudományi gyűjteményeket , 
és könyv - nyomtatókat, egy Váltót, egy bódultak 
házát, és kézi munkákat találni itt, vékony tzérná- 
b ól, és gyoltsból, leg inkább pamiítbol, 15,000 
széket és 100,000 embert foglalatoskodtatnak. Ke
reskedések 4 —· 500 hajókat foglak Rév - partja a’ 
New-port Glasgow helység, a’ Clyde torkolatján.
14. Sterling, v. Stirling Grófság. Szép tenyészes

vidék. Jelesebb helyek:
1) Stirling, v. a’ Forlh-nál, mellyen egy szép 

kp híd vezét által, bájitó fekvése egy kőszikla alatt, 
mellynek tetején egy régi vár áll 5100 Lak. a’ kik 
a’ szép szőnyeget, és tarka kotzkás gyapjú szert 
készítik, mellyben a’ hegyi Skottok járnak.
- 2) Falkirk, v. 8800 Lak. sikeres vasbányákkal,
és nagy marha vásárokkal.

Itt látni Severus, v. Adrian sántzgátjait, mellyek 
a’ Pikták, írek, és más vad nemzetek be ütései ellen 
emeltettek.
15. Clackmannan Grófság; termékeny, és leg több 
kő szene van egész Skotziában. Jelesebb helyei:

1) Clackmannan v. egy Kastéllyal.
2) Culrosz, h. kereskedéssel.

16. Fife Grófság; a Forth öböl partosán termékeny, 
nyúgolra néhány hegyek vágynak. Itt leg több

Nemesség lakik. Derékebb helyei:
1) St. Andrews, város 5100 Lak. van Universi- 

tása, ’s rév-partja. Régi fénnyéröl egészlen le 
szállott.

2) A’ többi emlékezetes helyek: Inverkeiting, 
Dunforming, Bruntsland (révp.), Kinghorn, Kri- 
kealdy (révp.), Dysart, Pittenwcem , Anstrplhers,

N a g y  B r i t a n n i a .
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Western, Anstruthers-Castern, Kilrenny, Grail hh. 
Couper yagy Cowpar v.

17. Kinrosz Grófság,
a’ hol Kinrosz, városba egy szép palotával, a’ Loch 
Levin tó mellett, mellyben egy Sziget van egy régi 
várral.

18. Dumbarton v. Dumbritton v. Lenox Grófság, 
igen hegyes tartomány, melly Lochlomond 20 Shott. 
m. lioszsz. 8 m szél. tavat magába zárja, melly sok 
jó hallal bővelkedik, kivált a’ hires Pollakszat, 20 
Sziget van benne. Háromban Templom van; a’ többi 
jobbára lakatlan. A’ leg jelesebb: Inchmurin, ga
bonával, és legelővel gazdag. A’ Stuarti famíliáé 
voltak. Ezen megyében vagyon Dumbarton , város 
a’ Leve torkolatjánál a’ Clydebe, sikeres üveghuták
kal, és róv-partal, 2600 Lak. Egy 500 láb magas 
magányos hegyes kősziklán, áll egy vár Kastély.
19. Bute Grófság, Bute, és Arran Szigeteket foglal
ja magába a’ Clyde folyó, és tenger öböl torkolat

jánál. Itten nevezetesebb:
1) Bute (Ey Bhoid) Sziget, 8 angol m. hoszsza, 

és széle, terem gabonát, krumplit, van legelője, és 
6000 Lak. Benne van Rothsay helys. egy régi Kas
téllyal, a’ honnét, a’ vélemény szerént a’ Stuart 
Királyi familia szármozott. A’ kermesz vár 4 tem
plommal. Esmeretes a’ bering fogásról.

2) Arran Szigete , 24 ang. m. boszsz., 16 széles. 
Bővelkedik gabonával, és legelővel. Visz ki szarvas 
marhát, lovat és heringet. Tsak partosain vannak 
lakosok (7000 lélek) a’ többi vidéke hegyes, és durva. 
Jó rév-partja van, mellyel Lamlash, vagy Holy Is
land (Sz. Sziget) fedez. Vannak itt két templomok, 
és több féle várok. A’ lakosok irlandi nyelven be
szélnek. A’ körül fekvő tenger nyughatatlan, és 
veszedelmes, különösen ha a’ déli szél erősen fúj, 
de tele van heringel, és tőke halakkal, és a’ folyók, 
mellyek a’ Szigeten számosok, tellyesek lazatlzal.

Kinrosz Grófság.
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II. S z a k a s z .

K ö z é p  S k o t z i a .
20. Inverary, vagy Argyle Grófság,

a’ nyűgöd Higlilandhoz (magas tartományhoz) tartó
zik, mint az döbbeni két megyék is, és a’ követke
zendő tartományokat, és szigeteket foglalja magába; a’ szárazon.

1) Argyle megye, boszsza 40 m. széle 4 m., 
7 tenger öble van, mellyek közt híresebb Locbfyne 
a’ hering halászatról. Partosa ezen tartománynak 
egész Lochfyneig igen köves, és fekete hegyes, 
mellyek tetején egészlen fekete, és vad állatok le
gelnek. Húsok igen jó; de zsirjok nem foly mint 
más zsir, ha meg olvasztatik, hanem néhány nap 
lígy marad, mint az olaj. A’Lakosok, kik Irlandok, 
nagy bövséggel adják azt el a’ lap - tartományiaknak. 
A’ Jelesebb hely: Inverary, jól épült város 1100 Lak. 
a’ hol az Aray folyó a’ Loch-Pynebe szakad. Lak 
helye a’ Kormányosnak.

2) Cowal megye, két tenger öböl között.
5) Lorn megye, a’ leg vidámabb, és termé

kenyebb vidék, az Upper (felső) Mid (közép) és 
Wither (alsó) Lomra osztatik. A’ Dunstafnag vár 
hajdan Királyi szék volt, és ott több Királyok te- 
mettettek.

4) Knapdale megye, gabonás, és legelös vidék.
5) Kantyre, vagyKintiri, fél sziget, melly egy 

szült föld nyelv által Knapdale-vei egybe köttetik, 
boszsza 30 m. széle 8 — 9. 16 — 23 m. Irlandiától. 
Fö városa Campbeltown, 7100 Lak. a’ kik liering- 
halászattal élnek, és egy révpartal. Közel nyűgotra 
fekszik a’ kis Giga Sziget egy Templommal.

6) Isla sziget. Hoszsza 24 m. széle 8 — 16 bő
velkedik marhával, rozszsal, ólom bányákkal, vadak
kal, és mészkövei. Van egy kevés kénesöje is. Több 
folyói tele vannak Iazatzokkal, és más féle halak
kal. A’ Loch in Daal tenger öböl 3 m. kerületű,
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és egy kis szigetet zár magába, mellyen Macdonald, 
a’ Szigetek Királya, valaha lakott, mellynek még 
most is esmerhető jeleit találni. Egyébbként a’ szi
getnek több friss tavaji vannak, úgy egy forrása is, 
mellyhez a’ lakosok minden féle betegségekben fo
lyamodnak; lelni több barlang üregeket is, a’ hol 
200 személy alkalmason el fér. A’ levegő nem igen 
egésséges. Száma a’ Lakosoknak 9000. Találni itt 
4 Templomot és 1 Kápolnát, mellyek közt leg jele
sebb a’ Sz. Kolumbus Temploma.

Nyúgotra feküsznek a’ Golonsa és Oransay kis 
szigetek.

7) Jura, Sziget: hoszsza20m. széle 6 —7. Itt 
majd egész Skótziában leg egésségesebb a’ levegő. 
Két magas hegy van rajta, the Paps of Jura névvel, 
mellyek a’ hajósoknak meszsziről jelül szolgálnak. 
A’ Lakosok Irlandúl beszélnek.

Közel liozzája éjszak felé fekszik Scarba Sziget
ke, mellynek lakosi igen öregek lesznek (t. i. a’ kik 
igen soká élnek).

8) Lismore, vagy Lessimore Sziget; hoszsz. 
8 m. szél. 2. Az Argylei Püspök széke.

9) Mull, Sziget, hoszsz. 24 m. szél. 12—-24. 
Nyűgoti részén a’ Duart öbölben jó vasmatska vető 
hely van, mellyen egy ízmos Kastély áll. Van itt 
még más 2 Kastély is , és több vasmatska vető hely, 
A’ Loclilellan öböl tele van heringel. Lakosi száma 
6000.

10) Staffa, kis Sziget, melly, mint a’ még kie
sebb Boo-schala tsupa bazalt kő oszlopokból á ll, és 
az úgy nevezett felséges Fingals üregét foglalja ma
gába, melly a’ remekeknek leg szebbike. A’ midcíh 
az ember belehajóz, mind a’ két részről magas, ter
mészetes Bazalt Oszlopokra pillant, és· a’ boltozat, 
vagy tető, azok le tompolt széleikből van öszve téve.

11) I-Colm-Kil, hajdan Jona, kis sziget; hoszsz. 
2 m. szél. 1 m. Nevét Sz. Kolumbustal veszi, a’ 
kit a’ Skottok meg térítése a’ keresztény Hitre, és 
Sanyarú élete híressé tett. Itt építtette az első 
Klaslromot, melly azután hires Apátság és a’ Skolli

Argyle Grófság.



Királyok temetője lett. A’ 13 -ik század végén Püs
pöki szék volt, az éjszaki Hebridi szigetek felett, 
melly a’ Dronthéimi Érsek alatt állott Norvégiában.

12) Tyreye vagy Tyrey, h.8m. sz. 5 m. minden 
élet javaival jobban el van látva a’ többi szigeteknél. 
Levegője égésségtelen.

13) I-Col, termékeny sziget, h. 13 m. sz. 8 m. 
Egymásba kapaszkodó kősziklákon: teteje dombos, 
és vékony földdel takart. Sok tavak vannak rajta. 
A’ 800 Lakosok tartanak lovat, tehenet, juhot, és 
ketskét. A’ puszta Col vár egy kősziklán áll.

14) Bara sziget , a’ mellybe 36 hüvelkes lovak 
vannak.

15) South-Vist h. 21 m. sz. 3 —4. Tiszta Katho- 
likus lakosi vannak és Irlandúl beszélnek. A’ par
toson ollykor Ambra találtatik. Nort-Vist, h. 9 m.

16) St. Hilda szigetelske 22 Lakossal, nagy mé- 
részséggel le ereszkednek a’ kősziklákon madarakat 
fogni, vagy azok tojásait öszve szedni. Turfát éget
nek. Kevés tehenek, és több juhok van.
21. Perth Grófság; nagy kerületű és ezeket a’ me

gyéket foglalja magában :
1) Bread - Albane, vad hegyes Ország, ’s leg 

magasabb Skotziában, mcllynek közepén fekszik. 
Az itteni gyapjú igen fejér és puha. Clifton vára-
sotska.

2) Mentelth, a’ hol Dumblain, vidám kiß város 
az Allen folyónál.

5) Strath - Erne (Erne folyó völgye) a’ hol: 
Perth V. Perty, a’Tay partján, mellyen által egy kő 
híd vezet, egy a’ leg szebb varasok közzűl Skolziá- 
ban; 1800 házaiban, 17,000 Lakos van , a’ kik gyolts 
és pamut fábrikákat, és kereskedést űznek.

4) Gourie a’Taja mentében, a’ hol: Scone hely, 
mellyben hajdan a’ Skotti Királyok koronáztattak, és 
még most is meg van a’ régi Királyi palota.

5) Stourmount, mellyben: Dunkeld, a’ leg de- 
rékabb mező város a’ magos tartományban a’ Tay 
partján, és a’ Grampian hegy alatt, egy palotával.
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6) Athol. Itt tsak a’ Blair Kastély emlékezetre 
való.
22. Angus, vagy Forfar Grófság, gazdag gabonával,

és marhával; jelesebb helyek:
1) Dundee: derék, jól épült város, a’ Tay 

öblén jó rév-partja, és fábrikáji vannak, 30,000 Lak. 
a’ kik jó kereskedést űznek. A’ város felett fekszik 
egy 500 láb magas hegy 2 világító toronnyal.

2) Brochly - Craig , a’ folyó torkolatjában, jó 
Lazatz fogásáról hires.

3) Aberbrothik; h. jó kereskedéssel; I Wilhelm 
fekszik itt azon Apátságban, melly Skotziában leg 
nagyobb volt és még sok omladványokat mutat. 
Ertz vize is vagyon.

4) Monti'ose, város; az Esk torkolatján, rév
partja van, hajó építővel, 8000 Lak. a’ kik halat, 
és tengeri rákot fognak.

5) Forfar, fő helye a’ megyének.
6) Brechin-Királyi helység.

23. Mearns Grófság. Fája, és tenyészes földje van:
helyei:

1) Inverbervy, helység a’ tenger parton.
2) Fordpn, hajdan Sz. Palladius erekléjiről hí

res volt.
24.' Aberdeen Grófság,

vagy Mar: Folyói: a’ D ee, Don ythan, és Uggie. 
Az éjszaki tenger mellett fekszik, jó formán termé
keny, hallal gazdag Vannak itt pettegetett már
ványok és fbszlánykövek, ’s a’ folyókban szép, és 

nagy gyöngyök találtatnak, 11 megyéből áll.
Nevezetesebb helyei:
1) New-Aberdeen, szépen épült város a’ Dee 

torkolatján, derék kereskedést űz, van rév-partja, 
Universitássa, több fábrikája, 22,000 Lakosa.

2) Old-Aberdeen, város nem meszsze a’ másik
tól, a’ Don torkolatján; 3200 Lak. van egy Kolle-
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giuma. Jó fabrikál vannak. Sok füstölt húst, melly 
nevezetes, és halat, frisset, és füstöltet ki küldenek 
meszSze földekre: Kivált lazatzot Londonba.

3) Kintore, és Inverury, helység; a’ Don 
partján.

4”) Peterhead, h. tengeri rév-pártái.
5) Buchanes, fok a’ leg külső keleti tsutstsán a’ 

tartománynak.
6) Frafersburgh, városka, jó rév-pártái.

25. BamlF Grófság, a’ hol van:
í )  Bamíf, helység, a’ Doverae, vágy Deveron 

folyó torkolatjánál.
2) Cullin, h. rév pártái.
3) Gordon Castle, egy szép palota.

26. Murray Grófság.
Itt jelesebb:
1) Elgin, h. a’ Lossie parton , mellynek torko

latjában révpartja van.
2) Pindorn, egy kis rév-part.
3) Forres, h, egy régi kir. vár omladékival.
4) Tarnavay, egy vár.

27. Nairn Grófság, a’ hol;
1) Nairn az ön nevű folyó torkolatján, rév- 

partal.
2) Calder egy vár.

N a g y  B r i t a n n i a .

É j s z a k i  S k o t z i a .
28. Invernesz Grófság, 11 megyével.

Látni ezen tartományban sok omladozott nagy, és 
gömbölű tornyokat, mellyek durva kövekből mész, 
és murva nélkül rakattak öszve, mellyeket a’ Lako

sok Dán vároknak neveznek.
A’ Jelesebb helyek:



1) Invernesz: jól épült város a’ Hochlanden, a’ 
Soha be nem fagyó Nesz torkolatjánál a’ Murray 
öbölben, van erős vára, rév-partja, derék Akadé
miája, több gyapjú, és pamut fabrikája, 11000 La
kossal. Fő vásárhelye a’ hegyi Skottoknak, a’ ,kik 
honni terméseiket ide hordják el adni. A’ lazatz ha
lászat is jeles.

2) Sz. György, és Augustus erősségek. A’Nesz 
tó 24 ang. m. hoszsz. 1 —2 szél. Két sor magas kő
sziklák közt, igen tiszta vize, sok lazatza és lazatz- 
sügere, és tsukája van, soha be nem fagy.

3) Invergary, Kastély vár.
4) William, erősség, Maryburgh falunál.

29. Cromarty Grófság, a’ hol: 
Cromartie, város egy kősziklán, a’ tagos Cromartie 
öblön rév- pártái és 1600 Lak.

50. Rósz Grófság 5 megyével, és 3 szigettel.
Jelesesebbek;
1) Dingwall, h. a’ Cromarty tenger öböl végén.
2) Tain, város a’ Dornocki öbölnél, 1900 Lak. 

a’ kik bering halászatot, űznek.
5) A’ Skye Sziget hoszsz. 24. szél. 20 — 50. Van 

hala, vadja, 20 ezer lakosa. Egy része szántható, 
de tsak zabot, és árpát terem. A’ kelp nevű ten
geri növevény számassan égettetik hamuvá, melly 
az üveg bányászatra fordittatik. A’ szarvas marha 
tartás jó forma; juh, és ketske sok van; a’ hegyeken 
szarvasok ugrándoznak. Jó öblös, és rév-partyai 
vannak, mellyek alkalmasok a’ halászatra. Keleté
re feküsznek nehány kissebb szigetek, mellyek közt 
Ransay a’ leg nagyobb (15 m. hoszsz. 2 m. szél.) 
szárnyas vada elég, de gabonája kevés van; Lege
lője miatt marhája jó Karban áll. Délre a’ kis szi
getek közt jelesebbek : Rum, Canay, Egg (ez a’ 
keltő Kalholikus lakosokkal) és Muack.

4) A’ Hebridi Szigetek közt nevezetesebb a’ Le
w is, leg nagyobb a’ Sziget sereg közt, melly egy
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szűk hegy hát által osztódik ketté, gazdag marhával 
és hallal 37 □ m ., 7000 Lak., városa Stornaway.

31. Sutherland Grófság,
ez, valamint mindannyi éjszaki megyék, 3 kerüle
tivel a’ magas tartomány része ; bővelkedik tavakkal 
(60) folyókkal, tenger öblökkel, némelly folyókban 
nagy értékű gyöngyök lappanganak. Van ezüst 
minája, jó vasa, szene, 4 szegü köve, sok alkalmas 
rév-partja. Ki hordnak halat, lazatzot, sós húst, 
gyapjút, bőrt, fadjút, vajat, sajtot. A’ vizek tele 
halakkal, tengeri borjúkkal, és ollykor tzethalak- 

kal, és minden nevű gadótzokkal.
Jelesebb helyei:
1) Dornock, város révpartal az ön nevű öblön; 

egy várral.
2) Dunrobin, Kastély a’ keleti parton. 
Strathnawern, egy völgység, hegyes ez a’ megye,

mellyben tsak rozgony faluk láttatnak. Edirdachil 
nyúgoti része a’ grófságnak.

32. Caitnesz, v. Cathnesz Grófság;
sok fok van benne, mellyek közt Dungsbey head a’ 
leg külső éjkeleti tsúts, és a’ Pentland öbölbe nyúlik. 
Sok kis helységek, faluk, és nemes lakhelyek van

nak benne. Jelesebb:
1) Wick v. Weich , város a’ Wick torkolatjánál 

rév-pártái és 1000 Lakossal.
2) Thurso, városka, jó rév-partal, az éjszaki 

parton egy kis öböl mellett.

33. The Stewarly of Orkney, and Zetland. Az éj
szaki szigeteket foglalja magába. A’jelesebbek:

1) Az Orkadi (Orkney) Szigetek, Skótzia éj
szaki részén; száma 67, de tsak 29-ben vannak
34,000 Lakosok. Termékenyek, van marba neve
lés, vad szárnyas, és hal felesleg. Rév-parljaik iz
mosok. A’ szorgalmatos Lakosok sok gyapjúszert,
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és kaptzát készítenek. Fa kevés van, de még is 
plántálnak annyi gyümölts fát, hogy Cydert ihassa
nak. Hajdan tulajdon Királyok volt. Jobbára an
golul beszélnek. Nevezetesebbek a’ nagyobb, és 
kissebb szigetek:

1) South Ronalia.
2) Swinna.
5) Wayes, és Hoy.
4) Búrra.
5) Flotta.
6) Fara, Cava, és Gransey.
7) Pomona, a’ leg nagyobb, Kirkwall helység

gel, a’ hol 2500 Lak. és hajdani szép Püspöki tem
plom van.

8) Coppínsha.
9) Shapinsha.
10) Stronsa.
11) Pápá Strousa.
12) Sanda.
15) Damsey.
14) Rousa, vagy Rowsay.
15) Eglesha.
16) Nort fara, és South fara.
17) Westra.
18) Papa vestra.
Ebben ólom bányák, 4 rév-partok, és sok halak 

találkoznak, némelly omladványival a’ régi pogány 
épületeknek.

2) Ejszakabbra a’ Shetlandi szigetek fekiisznek,
20,000 Lakosokkal. A’ nagyobbak 46, a’ kiesebbek 
(Holmen) 40, meüyekben marha legel. Vannak 30 
kő szirtok is. Tsak 26-ban vannak Emberek. Van 
szarvas marhájok, juhok, igen jó szőrrel, kis lövök, 
sok szárnyas vadjok, és halok, kivált keringjek, a’ 
korínét ezen tengeri vidéken a’ leg gazdagabb be
ring halászat van Gabonát a’ lakosok az Orkádi 
szigetekből hordanak.

A’ Tulajdon Shetland (hajdan Yetland, azután 
Zetland) vagy is Mainland, a’ leg derékabb tartó-

The Stewarly of Orkney, and Zetland.
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mány, hoszsz. 60 m . szél. 16. Partosa miveltetik, 
és lakatik, mível közepén tsupa hegyek, kő sziklák, 
ingoványok, és tavak vannak. A’ Lakosok Normann 
és Dán szármozatúak. Halászok, kaptza kötök, és 
darótz posztósok. A’ nemesek jó birtokosok, két 
kis város van a’ szigetben: Lerwiek, egy lejtős kő 
sziklán a’ Brassa Sound tenger szűkén, mint egy 
500 kő házakkal, mivel itt fa nints; 1500 Lak. Es 
Scalloway egy régi vár omladékival. A’ többi jele
sebb szigetek: Brassa v. Bressa, Yell, v .Zeal, Wust, 
Great Rule, Burray, Tronda, Walsey, és Foula. 
A’ leg éjszakiabb sziget Unst, 1800 Lak. a’ 60° 44' 
e’ szél. al. fekszik.

Ezen szigeteknél halászszák a’ Hollandok esz
tendőnként a’ Heringet; kezdik azt Sz. Iván nap után 
való éjszaka, 25 Jun. Í2 óra után. Már most felé- 
nyire sem olly sikeres a’ Hollandi hering halászat, 
mint volt a’ 16 - században. A’ Britti hering fogás 
nem nagy értékű. Illyenkor a’ Hollandok meg ve
szik a’ Schetlandoktól a’ Kaptzákat. Az Orkadi szi
getekből pedig, Skotziából, és Irlandiábol be futnak 
ollyankor ide a’ hajók, lisztéi, árpával és malátával 
terhesen.

Vannak még több szigetek is ezen vidéken, 
mellyek közt May, Bász, Inchside, Öt. Colm, Inch, 
Inchgarby.
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V. O s z t á 1 y.

Irlandia, Hibernia, E irin, vagy 
Erin, Nyúgoti Sziget.

Közönséges állapotáról, és Környül állásairól 
szóllottunk már fellyebb, Nagy Britannia közönsé
ges le írásában.

I. S z a k a s z .

F e k v é s e ,  M e k k c tr a sá g a ,  N é p e s s é g e , Hit  
v a l l á s a ,  N y e l v e .

Irlandia, Angliának nyúgoti részéh, mellytöl az 
Iri tenger által választatik, foglal magába 1315 Qm. 
6,846,700 Lakost, 1,177,853 házakban, mellyek közt 
35,251 Lakó nélkül áll. A’ Lakosok ír-ek, Kymri, 
vagy Galli származat, és a’ magas tartományi Skó
tokkal egy nemzet: tulajdon nyelvekkel élnek: ki 
vévén az 500,000 Angolokat, és 490 Németeket. A’ 
Népnek \  része Katholikns, 4 Érsek, és 22 Püspök 
alatt. Vannak itt: 51 Barát, 7 Apátza Klastromok, 896 
Templomok, és több mint 1500Papok. Van 1 miliőm 
püspöki vallasd, 4 gazdag Érsekekkel, 17 püspö· 
kökkel, 2389 fárákkal. Van 300,000 Dissenter.

Fel Osztása: 4 fö kerületekre osztatik , és min
den kerület több megyékre, vagy is grófságokra. 
A’ Grófságok száma 32.

20Európa Tekintete. ΙΓ, Kötet
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II. S z a k a s z.

H e l y i  f e l  O s z t á s a .

I. Leinster Kerület, keletre, az Irlandi tengernél, 
.317 Dm. 12 Grófsággal.

1. Dublin, V . Divelin Grófság; 7 Bároságra osztva: 
a’ következendő jelesebb helyeket foglalja 

kerületébe:
1) Dublin (az Irreknek: Belacleigh) Ebiana. 

Fő városa az Országnak, a’ Liffy partján, jó rév- 
pártái, hat külvárosa, 17,315 háza és 227,335 La
kosa (Stein szerént) és egy vára van. A’ Király 
Helytartója Lakszéke, és az Ország Prímássá Érse
ké. Universitássa hires, orvosi oskolákkal, és Ki
rályi Akadémiával, több tudományos és mesterségi 
társaságokkal, museummal, és több gyűjteményekkel 
díszes, 85 nyílt oskolák, seb orvosi Collegium, mes
terségi oskola, 6 Barát, és 7 Apátza Klastrom, 7 
pénz keresedők, 1 pénz váltó, pamut, gyapjú, 
üveg, keményítő, tzukor, dohány por, Selyem, 
Whisky, és Len fábrikák találtatnak a’ városban. 
Közép pontja az Irlandiai kereskedésnek, fő képen : 
vászonnal, gabonával, hússal, pamut, és gyapjú 
szerekkel. A’ hidak közt leg szebbek az Essex, és 
Királyné hidja. Egy szép fákkal be ültetett út veszi 
körül a’ várost, melly majd abronts gömbű, szép 
űtszák, felséges épületekkel, és tágos pialzok ékesí
tik több részeit, mellyek közt a’ fő utsza, Sackville 
-*■ ang. m. hoszszú, és egész Európában a’ leg szebbek 
közé illik. Úgy a’ St. Stephens Green (Sz. István 
zöld piatza, 4 szegletes $ mindenik oldala 1000 láb; 
a’ mellyen II György lovas kép oszlopa áll. A’ püs
pöki, és kollegiata templomon kívül 13 plébánia 
van. Emlékezetet érdemel az Invalidok Ispotálja, 
Kilmainham, és a’ régi sikereden vár. A’ Fenix 
Park.

2) A’ helységek: Swords, Newcastle, Bray, 
Glandilangh hajdani püspöki város.



2. Wiklow Grófság, 6 Baroniávak 
Jelesebb helyei:
1) Wicklow, tengeri város, révpartal, a’ Lei

trim be folyásánál a’ tengerbe 1300 Lak.
2) A’ helységek: Blessington, Arklow, Balting-

lasz.
3. Wexford Grófság v. Weisford, (Reogh) 8 Baro* 

niával. Derekabb helyei:
1) Wexford közép szerű kereskedő város a’ 

Slane torkolatjánál, rév-pártái, 1400 épületiben 
9000 Lakost tart.

2) Gorey vagy Newborough. Fearnes vagy Ferns, 
püspöki város. Ennishcorthy városka. New-Rósz 
(hajdan hires város). Taghmon, Glomines, Ban· 
now , Fethard, Duncannon, Cerösség).

'4, Kilkenny Grófság. 11 Baroniával.
Jelesebb helyek:
1) Kilkenny, jól épült város két halmoson, a* 

hajózható Nőre partján, mellyen két szép híd visz 
által, 2700 épületiben több gyapjú szer műhely, és
17,000 Lakos találkozik, a’kik jó kereskedést űznek. 
A’ szomszéd kő bányákból igen sok szép márványt 
ásnak, azért itt egy egész utsza tsupa márvánnyal 
van alapolva. Nem meszsze fekszik Dunmore-Gave, 
hires barlang kristályosodásokkal.

2) A’ helységek: Gowran, Gallen, Thomas 
Town, Ennis-teagé, Knoctopher.

5. Carlow Grófság.
5 Baroniával, és a’ következő helységekkel. Gar- 

low (Catherlagh, Catherlogh) Old lolghlin vagy 
Leighlin, Bridge f . , Tulla m. v.
G. Kildare Grófság,.10 Baroniával, a’ hol találtatik.

1) Kildare, város, a’ hol híres ló futtatások tar
tatnak.

2) A’ helységek: Naas, Harris Town, és Athy.
20 *
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7. The Queens - County Ca’-Királyné Grófsága).
Lease, motsáros, erdős vidék, 8 Baroniával, 

Derekabb helyei: Ballynakil, város, Maryborough 
(Queens Town), Port-Arlington.

8. The Kings County (Király Grófsága).
Itt jelesebbek ezen helységek ; Bier, Banogher? 

Philips, Town vagy Kings-Town.
í). East Meath megye, 12 Baroniával.

Említést érdemelnek: Rakoath, Trim, Athboy, 
vagy Áshboy, Duleck, Kells, helységek.

10. West-Meath megye 12 Baroniával.
§zép helységek: ftfllbeggan, Mullingar, és Flore,

11. Longford Grófság.
Kitsiny, de kellemetes, és termékeny, 6 Baro

niával. A’ következendő helységei jegyzésre mél
tók: St. Johns, Town, Granard, Longford, Lanes- 
boröugh.

12. Louth Grófság (írúl Iriel) 5 Baroniával.
Jelesebb helyei:

, 1) Drogheda, vagy Tredagh, vároe, nem mesz-
sze a’ hajós Boyne torkolatjától a’ tengerbe, rév
partja, 1700 háza , és 10 , kereskedő lakosa van.

. 2) Dundalk, város aíkalooas révpartal,·Püspö
kiszék, vásárral, és némelly kézi mesterség! gya
korlattal díszes.

3) A’ helységek (közönségesen mező városok) 
Carlingford, Atherdee, vagy Ardee, Dunleer. II.

II. U l s t e r ,  U l t o n i a ,  v a g y  U l i d i a ,  í r ü l ,  
C u i ,  Gui  Ily.

Nagy tavakat foglal magába, sűrű erdőktől kö
rül véve, egyébbként termékeny, valaha Királyság 
volt. 335 □ m ., 9 Grófságokra osztva.

N a g y  B r i t a n n i a .
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1. Cawan, vagy Cavon Grófság 7 Baróniával.
Jelesebb helyek:
1) Killmore, püspöki városka.
2) A’ helységek: Castle Raghen, Cavan, Bel- 

turbet.
2. Monaghan Grófság,

hegyes erdős 5 Baróniával. Derekabb helyei: Mo
naghan, Ilashlogh, Clonish és Lislea vár.

3. Armagh Grófság, leg termékenyebb egész Irlan-
diában, 5 Baróniával. Jelesebb benne.

1) Armagh, város az IrlandiaiÉrsek, és Prímás 
lakhelye.

2) Charlemount, erősség a’ Blackwater folyó 
mellett.

4. Down Grófság, 9 bároniával. Jelesebb helyek:
1) Down-Patrik, város rév-pártái, a’ Strang

ford tó ága mellett.
2) Newry, város 18,100 Lak. egy szép völgyön, 

azon hajós tsatorna partján, melly azt a’ tengerrel 
kaptsolja, van vászon fábrikája ; vas bányája, és ke
reskedése. Esztendőnként ki hord 300,000 font 
sterl. árrd vajat.

3) A’ helységek: Bangor, Newtown, Hilsbo- 
rough, Dromore (városka püspöki székkel) Killy 
leagh.

5. Antrim Grófság, 8 Báróniával. Itt a’ Lough- 
Neagh tó a’ fát kővé változtatja. Itt jelesebbek:

1) Belfast, jól épült város a’ Lagenwaters tor
kolatjánál a’ Carrickfergus öbölben, van rév-partja, 
erős vára, 5300 háza, és 50,000 (némellyek 30,000 
mások 37 — 38000 tesznek) Lakosa. Vannak vászon, 
pamut, üveg fábrilták, és nádméz főzök.

2) Carrickfergus, a’ hajdani Ország fő városa. 
5) Connor, kis város.
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4) A’ helységeit: Antrim, Lisburn, vagy Lisna- 
garvy és Randalstown.
6. Londonderry Grófság, máskép Coleraine vagy

Krine, 4 Baroniával. Jelesebb helyei:
1) Londonderry, kereskedőváros a’Foyle part

ján, melly nem meszsze innét a’ Lough Foyle ten
ger öbölbe szakad, hajdani bástyái most sétáló he
lyek: van révpartja, több gyolts fábrikája, 1600 
báza, püspöki széke. Lakost ott ki 9400, ki 10,000, 
ki 20,000 talál. A’ püspöki palota gazdagon meg 
van ékesítve Olasz kép iró mesterek munkáival.

2) A’ helységek: Coleraine, és Newtown Lim- 
nevady.
7. Dunnegal, vagy Donegal Grófság, 5 Bároniával.

Jelesebb helyek:
1) Donegal város az Eask parton, rév-pártái, 

550 házzal, 4000 Lak.
2) A’ helységek: Sz, Johns Town, Ráphoe, 

Lifford, Kellybegg, Ballyshannon.
8. Tyrone, vagy Tir Owen, Tir-Eoghain Grófság,

4 Bároniával. Itt emlékezetes :
1) Clogher, püspöki város.
2) A’ helységek: Strabane, Omagh, vagy Dram- 

moragh, Montjoy, Dungannon, Augher.
9. Fermanagh Grófság, 8 Bároniával, a’ hol van: 

Enniskillen, vagy Inniskillen , helyes kis város 
a’ nagy Earne tó mellett, a’ hol ez meg szűkül, és 
majd egy ragadó folyót képei, két erős várral.

Ili. Conaght vagy Connaught (Irlandűl Conaghty), 
kerület, hajdan maga Királysággal bírt, itt amott 
termékeny, máshol, motsáros, és erdős, 266 D m.

5 Grófság.
1. Létrim Grófság, 5 Baronia. Jelesebb helyei: 

Leitrim, Carrick, Drumrush, és Jaincs-Town,

N a g y  B r i t a n n i a .
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2. Sliga Grófság, 6 Baronia. Itt jelesebb :
1) Sligo, régi silány város egy tenger öbölön, 

rév pártái, és 8000 Lakossal, a’ kik derék vászon 
műhelyeket tartanak.

2} Achonry, Helység.
3. Mayo Grófság, 9 Baronia, a’ hol:

1) Killalia püspöki szék; városotska egy tenger 
öblön.

2) Castlebar h.
4. Pioszcommon Grófság, 6 Baronia, a’ hol van: 

1) Athlone, város a’ Sannoe partján, nem 
meszsze a’ hol az a’ tóból ki folyik, melly Rheé ne
vet visel, 1800 Lak.

2) A’ helységek: Abby Boyle, Eiphin (városka) 
Tulsk, és Roscommon.

5. Gallway Grófság.
17 Baronia, jeles helyei: Gallway, vagy Galli- 

va , hajdani fő helye az országnak, püspöki szék, 
erős város, jó és nagy révpartja van vásárokkal. 
Silány vidéken, 1000 épületiben 12,000 Lakost szám
lál, kik a’ hal fogásból, és kereskedésből élnek, 
közelében van a’ Corrib tó, melly innét nem mesz
sze a’ tengerbe folyik. , ,

2) Tuam, vagy Toam, Érseki szék, egészen 
faluvá vált.

3) Athenry.
4) Clonfert.

JYr. Munster, vagy Mounsler (Irdl vagy Irlandúl 
Mown) kerület; Momonia, 389 □ m ., 6 grófság. 
Hajdan királyság volt. Sok magas hegy van rajta, 

de a’ völgyek termékenyek : 1

1. Clara vagy Thomond (Twomond, írül Twomun , 
Grófság, 9 Baronia. Emlékezetre méltók:
1) Killalva, vagy Labu, püspöki szék.
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2) Kilfenora, Ids város.
3) Ennis Town h.
4) The South Islands of Arran (Sziget) a’ ten

gerben.
2. Tiperary Grófság, 10 Baronia: itt van:
1) Cashel, kisváros. Érseki szék.
2) A’ helységek: Thuris, Fethard, Clonmel.

3. Waterford Grófság, 7 Baronia. Jelesebb helyek:
1) Waterford, tekintetes kereskedőváros a’ ha

jós Suire széles torkolatján a’ Waterford öbölbe, 
van rév-partja, külömbbféle fábrikája 2600 épülete,
30,000 Lak. a’ kik halásznak közelében, és New- 
foundlandban éjszaki Amerikában. A’ hering halá
szat majd ki merílhetetlen, leg szebb részét a’ vá
rosnak a’ kő fallal gátolt partok teszik, mellyek 4 
órányira elterjednek. Püspöki szék.

2) A’ jelesebb helységek: Dungarvan, Lismore, 
és Tallagh.

4. Limerick Grófság, 10 Baronia; jegyzésre méltó:
1) Limerick, Loug Meath, főváros, püspöki 

szék, jó erős, tekintetes, és népes; a’ hajós Schan- 
non azt két részre osztja. Az új város helyeslés  
tagos falgát partokkal van el látva a’ hajók alkalmas 
be, és ki rakására, 5500 épületeiben 59,600 ember 
lakik , a’ kik Sikeres kereskedést űznek.

2) A’ helységek: Askeyton, Killmallock*

5. Kerry Grófság.
8 Baronia. Itt ollyan Amethist kő födöztetelt 

fel, melly keménységre nézve a’ keletinek sem en
ged. Közel Killarnyhoz van 2 jó réz mína. Itt je
lesebb helyek: Ardfert (kis város) püspöki szék. 
Tralle, Dingle, Aghadol (városka), Killarny falú, 
egy hires tónál, mellynek egy része hegyekkel ke- 
rittetik, mellyekröl patakok rohannak le , mellyek 

kivált nagy eső után, rendkívüli pillantatot okoz

N a g y  B r i t a n n i a .
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nak. Az Ecchonak ritkasága, és ereje ezen tót hí
ressé tette. Fő képen az Adlersnest (Sasfészek) kő 
szikla alatt annak álmélkodtató foganatja van. Egy 
kis ágyúból botsájtott lövés igen erős, és lioszszú 
dörgést okoz. A’ tóban sok szigetek vannak, és 
azokon még omladékit venni eszre a’ hajdani Klas- 
Iromoknak, és remeteségeknek.

6. Cork vagy Coreach Grófság, 19 Baronia. Itt ne
vezetesebb helyek :

1) Cork, a’ második város Irlandiában, a’ Lee 
torkolatjánál a’Kork öbölbe, bájító vidéken fekszik, 
dombokon, és szigeteken; tsatornákkal által metszve; 
vannak: rév-partja; hajó vitorla vászon, és vas fá- 
brikáji, hajó építöji, pálinka égetöji, Porter serfő- 
zöji, szövő, üveg, szappan, gyertya, puskapor, vá- 
szony készílö műhelye, 8700 házaiban 100,700 La
kosi , a’ kik vajjal (28 mil. font.) füstölt hússal 
(100,000 ökörből, ’s számtalan sertvésböl) magok 
150— 200 hajójikon kereskednek. Innét hivattatik 
a’ város ország húsvágó házának. Püspöki szék.

2) Youghall kereskedő város a’ Blackwaternek 
a’ tengerbe történő be folyásánál, 800 épületiben 
5000 Lakos találkozik, van rév- partja. Ezen vidé
ken ülletődött Európában az első krumpli.

3) Kinsale, város, egy derék, bástya által ol
talmaztatok rév-pártái, a’ Bandon folyónál, 8000 
Lakosa kereskedő.

4) Clonmel, város, kellemetes tájjékon a’ Suire 
partján. Sok Kweker lakik benne.

5) A’ helységek: Charleville, Mallow, Donne- 
raile , Rathcormuck, Cloyne, Castle Martyr, Midd
leton, Bandon, Rósz, Klonekilty, és Baltimore, 
alkalmas rév-pártái.

A’ jelen való üdöben az Angol Koronához tarto
zik Gibraltar városa, és Erőssége.

Irlandia. Helyek.
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VI. O s z t á l y .

G i b r a l t a r .
Fekszik Sevillában, a’ Spanyol Király Koroná

jához tartozandó Királyságban, egy kő sziklás föld 
tsótson; mellyet részint a’ föld közepi tenger, ré
szint annak egy öble kerít be, egy magas kőszikla 
alatt. Ezen kőszikla hegy, melly jobbára mészkő
ből áll, hajdan Kalpe nevet viselt, de a’ midőn az 
Arabs ezredes Tharek 712-ben az alatt 7000 Arabok
kal kiszállott, azok azt az ő tiszteletére Dsebel at 
Tharek (Tharek hegyének) nevezték, ’s innét szár
mazott a’ Gibraltar név. A’ hegyen valaha Ilerak- 
lea városa állott, mellyet Thareck bevett. Abdal- 
mumen épített itt 1149 egy várost, mellyet Dsebel 
al Feth (Gyözedelem hegyének) mondott, de régi 
nevét el nem törölhette. A’ hegy, mellynek lábán 
Gibraltár áll éjszakról délre I Spanyol mértfüld 
hoszszú.

Leg nagyobb magassága Spanyol ország felé, 
vagy éjkelet felé van, és 1400 lábot mér, és ezen 
részről felhathatatlan, mivel függőleg emelkedik. 
Ellenben a’ város felé lejtős, lígy hogy több helye 
ken fel lehessen arra mászni. A’ leg külsőbb déli 
része a’ hegynek Európa tsutslsának neveztetik. A’ 
szűk föld nyúlata, melly ezen hegyet Hispania felöl 
a’ szárazzal öszve kaptsolja, a’ Spanyolok St. Ro
chus, és Gibraltár közt egy lineával által metszet
ték, melly a’ közép tengertől, egész a’ tenger öbö
lig, és az abba szakadó Palmoncs folyó torkolatjáig 
terjed. A’ város bástyái ki terjednek mcszsze, ’s 
leg inkább a’ föld nyúlata részén. Négy a’ magas
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kősziklákban egymás felett bé vágott lineák, mellyek 
ágyúkkal érössen meg vannnak i*akva, és a’ mellyek- 
nek leg felsöji egy régi Szeretsen vár Kastélyon fe- 
kűsznek, az egész föld nyulatát által érik. A’ rév
part bátorsága, és izmossága végett vannak az ó , 
és új töltés, az utolsó leg tovább be ér a’ tenger 
öbölbe, és a’ Spanyol parthoz, kivált az Algeciras 
városa körül, olly közel van, hogy a’ két részről 
az ágyúk egy mást el érhetik; azért a’ háború üdé
jén itt a’ hajóknak bátorságos maradások nints, ha
nem a’ régi gátba kell viszsza huzódniok. Egy ré
szét ezen új gátnak a’ Spanyolok alkották, de az 
Angolok azt meg változtatták, és hoszszabbitották.

A’ városnak tsak egy fő útszája van; melly a’ 
száraz kaputól, a’ tengeri Kapúig 1 ang. m. hoszszú, 
de mellék utzája sok; mellyek mind jól alapoltak, 
és tiszták. A’ házak , mellyekben 8000 Lakos van, 
az 5000 őrző hadi népen kívül, 2 emeletiiek. A’ 
pompa piatz a’ város közepén, szép, és nagy. A’ 
kormányos a’ hajdani nagy, és alkalmas Agostoni 
Klastrombán lakik. Egyetlen klastrom maradott 
meg, mellyben 4 Franciscánok laknak, mellynek 
templomában a’ Katholikusok Isteni szolgálatja tar- 
tatik.

Kévés Spanyol, és Angol van a’ lakosok közt, 
hanem jobbára Genuaiak, és ’Sidók , kiknek 5 Sina- 
gógájok van. Sok Irlandiai Katholikusok is meg te
lepedtek' ott. A’ kereskedés nem igen derék. A’ La
kosok jobbára az őrizettől élnek. Az élelmet a’ 
Szeretsenek hordják Afrikából, ’s a’ gabona Leven
téből hozódilt a’ szitziliai gabona név alatt. Ez az 
erősség, fekvése miatt az Angol nemzetnek fel ható 
erőt ad, a’ Spanyol, és Frantz tengeri erő felett, 
mível hogy azt el oszlatja, ’s alkalmat ád annak egy
be liaptsolását meg hátrálni. Egy egész flotta el 
nem szaladhat elöltök a’ tenger szorosán. Háború 
üdéjén, és ha ellenséges hajókat éreznek, egy lineát 
húznak kis hajókból egész az Afrikai partig. A’ 
Spanyolok a’ várost először 1309, és 1462, másodszor 
vették be. 1704, azt egy Angol, és Holland egybe
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kaptsolt flotta foglalta el, ’s az 1713 az Utrecht! bé
kességben által engedtetett a’ Spanyoloktól a’ Nagy 
Britanniái Koronának, 1726 híjában ostromolták a’ 
Spanyolok a’ várost szárazon, és a’ leg utolsó 
háborúban is a’ leg terhesebb Ostromlást vitézi 
módon ki tartotta. Stein Lakosi számát 12,000-re 
teszi az őrizeten, és ki kötökön kivűl. Kanabich 
5000 - re.

N a g y  B r i t a n n i a .
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VII. O s z t á l y .

H a n n  o v e r  a K i r á l y s á g .

Ez az Ország Német Országban fekszik, és a’ fri
gyes Német tartományoknak egyik tagja; de azt az 
Angol Király (most VI György) bírja örökségül, a’ 
ki egyszer ’s mind Nagy Britanniának, és Irlandiá- 
nak Királya, a’ ki a’ törvény hozó, és adó vetés ha
talmat az Ország Rendéivel osztja, a’ mellyek a’ fö 
Papokból, Némes Vitézekből, és városokból álla
nak, és 1814 fogva egy testbe kaptsoltattak.

F e k v é s e .

24° lő '— 29° 15 k. h. 51° 20' — 55° 50' é. szél
ig , 095 □ m. Kerülete, 1,464,000 Lakossal.

H a t á r a i :
Holstein, Lauenburg, Hamburg, Bremen, Mek- 

lenburg, Borussia, Braunschweig, Schwartzburg, 
Churhessen, Schauenburg-Lippi, Lippe-Detmoldi 
Uradalmak, Pyrmont, Oldenburg, Belgium, és az 
éjszaki tenger. Ez a’ sok féle határ meg mutatja, 
hogy Hannover tökélletes egészet nem tesz.

F o l y ó  v i z e i :
A’ Fő folyók az Elbe és a’ Weser. Az Elbébe 

folynak: a’ Jeetze, Elmenau, Luhe, Seeve és Este,
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Schwinge, Oste, Medem. A’ Weserbe: az Aller, 
Ocher, Fuse, Leine, Ruhme, Innerste, Hunte, 
Geeste. A’ többiek: A’ Hase, Ems, Dollart; kisseb- 
bek: Az Odera, Sieber, Söse, e’ a’ t. Tavak: a’ 
Dümmer, és Steinhudi tó

Föld alapa éjszakra többnyire róna, kíilömbb- 
féle termékenységgel, és termő tulajdonságokkal vál
tozva, részint lapányos, és fővenyes, mint p. o. a’ 
Lüneburgi puszta, Déli része hegyes; a’ hol talál
tatnak : a’ 16 mértföldnyi hoszszú és 6 m. széles 
Hartz hegy, mellynek Brocken nevű tsútstsa 3495 
láb magas a’ tenger színe felett; a’ 9 mértföld hosz- 
szií Sollingerwald nevű hegy, a’ Deister, és Szűn
tél hegyek. Az ingoványosok mindazon által az űj- 
jabb üdökben a’ szorgalmatos mívesség által meg 
kevesedtek, és haszon vételre fordittattak. Az ég 
alja átaljában mérsékelt, és egésséges, tsak a’ nagy 
folyók, és a’ tenger körűi nedves. A’ hartz hegyes
ség körűi a’ levegő durva, és némelly vidékein a’ 
tél már Mindszent havában el kezdődik, és a’ késő 
tavaszba ki ér.

T e r m é s e i :
Gabona, hüvelykes főzelék, kerti vetemény, 

komló, len, kender, dohány, répa mag, gyümölls, 
fa, ló, szarvas marha, juh, sertvés, ketske, vad, 
lúd, méhek, hal, gyöngy tsiga.

A z  Á s v á n y o k .
Ezüst, 40,000 Mark, ólom, 53,000 mázsa, réz 

6400 mázsa, vas 75,000mázsa, só, gálitz kő, Torfa, 
kénkö , foszlány k ő , kőszén, értz vizek e’ t. a’.

A’ Lakosok Németek, és többnyire Proteslansok, 
vannak mindazon által 242,000 Katholikusok, 370 
Mennoniták, 80 Herrenhutterok, és 6100 ’Sidók. 
A’ lelki míveletre gondoskodnak az Universilás, és 
Királyi Akadémia Göttingában, a’ tudományos Os
kolák, és Tanító nevendék házak Hannoverben, Sla- 
deban, e’ a’ t. A’ nemzeti szorgalom nem mehetett 
mind eddig annyira, mint egyébb Német tarlómé-
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nyokban; de az naponként elő lép, és már a’ mes
terség! iparkodás több fábrikáiban készít gyolts, fo
nál, gyapjú, pamut, értz szereket, és portékákat; 
szappant, dohányt, atzél, és vas szereket. A’ ke
reskedést alkalmatossá teszi az éjszaki, és keleti 
tenger szomszédsága, ’s a’ sok nagy folyó vizek. A’ 
leg jelesebb kereskedő városok: Emden, Münden, 
Leer, Zelle, Haarburg, Hannover, Lüneburg e’ t. 
Esztendőnként ki költöznek Belgiumba mint egy 
lö,000 emberek.

Az Országi Biztosság, (Deputatio) 85 Biztosok
ból áll. A’ kormány, a’ Király szünetleni távól lé
tében a’ Hannoveri Országi és Kabineti Ministerium 
által láttatik el, mellyben Elölülő az Ország fő kor- 
mányozójává neveztetett Cambridgei Hertzeg. A’ 
Sikeresebb dolgokban Londonból jönnek a’ paran- 
tsolatok, a’ hol egy tulajdon Német Kantzellaria 
vagyon. A’ Hannoveri Király köz tagja a’ Német 
Frigyességnek, és az szorossabb frigyes gyülekezet
ben 1 szavazata, ’s a’ tágosabban 4 szava van.

A’ Királyi szék tekintetét emeli az 1815 alkotott 
Guelfek Királyi Rendje; mellynek 3 garáditsa, és 2 
osztállyá van, a’ polgári és katonai érdem jutalma
zására.

Jövedelme 11,700,0008. Adóssága 18 mii. tallér. 
A’ hadi sereg, a’ véd seregen kívül, 12,940 fő. A’ 
Frigyesség gyülekezetében 5 helye van, ’s annak tá
borához 15,054 embert állít.

F e l  O s z t á s a .
Az Országban, melly 6 Kerületre (Landdrostey) 

és 1 begy kapitányságra van osztva (1822) találtatnak 
72 városok, 121 mező városok, 959 falúk (nálunk, 
helységek) és 4000 falúlskák, és szállások. 1

1. Hannovera Kerület, két megyével.
A’ Calenberg hertzegi megye, a’ W eser, Leine, 

és Ruhme foly azon. A’ következendő helyek jele 
sebbek abban:

Európa Tekintete. II. Kötet. 21
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1) Hannover, fö városa az országnak, a’ Leine 
partján, inelly itt hajóssá tétetett, 1666 házzal, és
28,000 Lakossal. Az ó és líj városra osztatik, szép 
útszákkal, a’ mellyeken a’ gyalog űtak kő lapokkal 
vannak kirakva. Bástyái sétáló helyekre fordiltallak. 
Épületei közt fel tűnnek; a’ Királyi vár, a’ hol egy 
kápolna van, mellyben az oroszlán vezeték nevű 
Henrik által gyüjtetett ereklék, és régiségek kintse 
tartatik. Az Ország gyűlési Ház;., a’ játék szin, a’ 
fegyver, és öntő ház, a’ Lyl^eum, Seminariuma a5 
Tanítóknak, nevelő intézet Sidók számára, Könyv
tár, töhb Oskolák, és jó tévő társaságok, és intéze
tek, vannak továbbá: dohány, tzikória, Fajánsz, 
viaszos vászon 3 és viasztafota, plajhász, arany, és 
ezüst egyelitö , karton, festék, Spanyol viasz, kár- 
tya, pipa, fábrikák. Kéreg metsző, pálinka ége
tők, serfözök, kő nyomtatók, him ez ölt, kereske
dők. Születése helye Iíerschel tsillagnézönek. A’ 
Sétáló helyen van Leibnitz hires böllselkedőnek 
melly fél képoszlopa, 7 Templom van benne. Nem 
meszsze vannak a’ Limmeri ferdők, kénkővel. Lgy 
a’ Monlbrillant és Herrenhausen várok. Az utol
sónál látni egy ugrókutat, melly a’ vizet egy em
beri test vastagságban löki nagy zajjal 120 lábnyi 
magasra. Van egy nagy Narants kert is , és üveg
házas fa oskola. A’ Herlzeg Cambridge szokott 
benne lakni. Sok mulató kertek, és épületek lát
tatnak ezen vidéken.

2) Rehburg, város, közelében a’ Steinhudi 
tengernek, 189 ház , 1189 Lak. és orvos kutakkal.

5) Hameln, város a’Hamel befolyásánál a’ We- 
serbe 674 ház, 4704 Lak. (Cannab. 5000) töhb fele 
fábrikákkal, és kereskedéssel.

4) Saltzhemmendorf mező város só aknákkal.
5) Münder, v. a’ Hamel parton, egy kis só 

aknával»
6) Neustadt a’ Rübenbergnél, v. a’ Leine mel

lett, 160 l\áz, 1260 lak.
7) Bodenwerder, v. a’ Weserlől körül véve,  

250 ház , 1360 Lak.



8) Hastenbeck f. hires az 1757 ütközetről.

b) Hoya, és Diepholtz Grófságok, (megye) a’ hol;
1) Nienburg város a’ Vezer parton 560 ház, 

3810 Lak.
2) Hay a.
5) Diepholz, a’ Hunte (innét már Lohne) part

ján, 2070 Lak.

2. Hildesheimi Kerület, 4 megyével,
a) Göttingen I-Iertzegség, a’ hol;

1) Göttinga város a’ Hainbergen, a’Leine part
ján 1055 ház., 9600 Lak., hires Universitássa, és 
könyvtára 300,000 kötettel, kép, termési, ’s egyéb 
gyűjteményekkel, tsillag visgálóval, fűvész, és gaz
dasági kertel, testtag bontzoló tárral j orvosi seb
orvosi intézettel, barom ispotállyal e’ t. a’. Tu
dományos akadémiával, német társasággal, latán 
oskolával, többféle fábrikákkal, és jó kereske
déssel.

2) Münden, vagy Hannöwerisch - Münden , v, 
a’ Werra, és Fulda öszve folyásánál, melly innét 
Wezer nevet visz. 580 ház. 4600 Lak. a’ hol leány 
oskolák, több féle fabrikált és kereskedés virá
goznak.

3) Nordheim, v. a’ Ruhme parton 510 ház. 
5900 Lak. a’ kik dohányt termesztenek.

b) Grubenhagen Hertzegség: a’ hol nevezetesebb:
1) Eimbeck, város, az Ilme folytában 5000 

Lak. Gyapjú, bőr, vászon, fabrikákkal, és fejéri- 
tövei. Derék kereskedése van.

2) Osterode, város, 627 láb magason fekszik 
a’ keleti tenger színe felett, a’ Söze folyónál, 571 
ház. 4500 Lak. van plajbász, és gyapjú fábrikája ; 
sok fa munkát készít, és esztendőnként 54,000 da
rab víz vedret küldöz el; van réz hámora is.

3) Elbingerode, város, 1623 láb magasságon
21
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fekszik a’ keleti tenger felett, 2750 Lak. Itt van az 
első német szorgalom! oskola 1771 fogva.

4) Duderstadt ; a’ Hahle és Breme mellett, vá
ros 793 ház, 4300 Lak. Van henne gymnasium, 
Orsolinák klastroma leánynevelő intézettel, és sze
gények oskolája. Továbbá, gyapjú, és pántlika fá- 
brikák, ser főző, dohány és komló mívelés.

5) A’ helységek: A’ hősök sava (Saltz der Hel
den) a’ Leine partján, só aknával. Herzberg, a’ 
Sieber mellett, fegyver fábrikával. Lauterberg, az 
Odera mentében, a’ szomszéd Königshütte (Király- 
huta) váshutával, melly legnagyobb ez egész or
szágban.

6) A’ Faluk, Sülbeck, só akna, Dűna, a’ jeles 
Ittenhőle barlangal.

c) Hohnslein megye, a’ hol van:
1) Neustadt, Gróf Stolbergi - Stolberg, város 

685 Lak.
2) Ilefeld mező város, a’ Bahre mellett 620 

Lak. a’ hol nevelő tudományi intézet van.

d) Hildesheim Ilertzegség, mellyben jelesebb:
1) Hildesheim város, az Innerste partján 1815 

ház, 12,700 Lak , 19 templommal, 20 Ispotállyal, 
Katholikus Püspök Lakszéke, Katholikum gymnasium, 
a£ Igazság szolgáltató törvény szék, protestáns con
sistorium, és gymnasium, ország tömlötz; Lakosi 
fonállal, és vászonnal kereskednek.

2) Goslár, varos, a’ hartz hegy éjszaki allján, 
a’ Gose partján , melly nem meszsze innét az O- 
kerbe folyik, 1109 házzal, 57050 Lak. a’ kik gyap
júval, és rozszsal kereskednek; vagyon a’ Piammels- 
berg hegyen a’ város mellett bányászat is. Serföző, 
gálitzkö, ólomsodró, és serét- fábrika, drót, és 
kalapáts hámor, sárga réz műhely, fényvassfosz 
lány, kő, foszlánykö bányák.

3) Peine, város a’ Fuse folyó mentében, 2720 
Lak. Hires marha (fő képpcn ló) vásárja van.



H a n  η o r e r  a, 317

4) A’ helységek: Salzliebenhall, vagy Saltzgit- 
ter, és Saltzdetfurt, só akna.

3. Lünehurg Kerület, vagy Lüneburg, avagy Celle 
megye, mellyben találkozik:

1) Lüneburg, város az Ilmenau partján 12,100 
Lak. Van benne vitéz akadémia, só akna, jó ke
reskedés, és mészkőbánya.

2) Haarburg, város, nem meszsze a’ Seve be 
folyásától az Elbébe , 4060 Lak. van erős vára, 
viasz fejérítöje, tzukor finitója, vitorla vászon, és 
selyem pántlika fábrikája , innét van a1 közönséges 
által járás Hamburgba.

3) Celle, az Aller parton, 8530 Lak. erős vá
ros, van benne vár, fenyíték, és bódultak háza, 
egy Királyi fő folyam törvény szék, lakhelye egy 
mezei gazdasági társaságnak. Van viasz fejérítöje, 
arany; és ezüst fábrikája; hajózása és serfözöje.

4) Uelzen, az Ilmenau folytában, 2700 Lak. 
Len míveléssel. Edemissen falúy gyanta, és értz 
forrásokkal.

4. Stade Kerület, 3 megyékkel, 
a) Hadeln meg)re: a’ hol jeles:

1> Otterndorf, város a’ Medem, (Merne) folyó- 
nál 365 ház 1780 Lak. van révparlja, rozs kereske
dése, gyümölts, héjas eleség, és tserép sindel, 
öl le gazdálkodásoknak, mellyel nyerekednek, és 
táplálódnak.

b) Bremen Hertzegség, mellyben emlékezetes:
1) Stade város, a’ Schwinge partján, 4840Lak. 

van erős bástya vára, oskola tanítói nevendék háza, 
ágyú öntője, hajózása, kereskedése.

2) Burtehude, az Este mellett 2000 Lak. Van 
fa, és mészárúlója, ’s tzúkor főzője.

3) A’ helységek: Horneburg, híres a’ tengeri 
retek termesztésről. Brcmerlche , vagy Lehc , kö-
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zel a’ Weserhcz 320 ház, 1550 Lah. Lilienthal, 
falu, Wümme és Warpe falú közt, tsillag visgáló- 
val. Ide tartoznak még a’ Kehdingen, Wursten, 
és Altes Land vidékek.

c) A’ Verden Hertzegség, mellyben találkozik:
Verden városa, a* hajós Aller partján 4600 Lak. 

■y órányira van az Uhlenmülli orvos kút, mellynek 
vize a’ pyrmontihoz hasonló.

5. Aurich Kerület; vagy is Ost fries-landi (megye)
Hertzegség, mellyben emlékezetet érdemel.
1) Aurich fö város 3420 Lak. Van Lyceuma, 

és lóvásárja.
2) Emden, város, az Ems ki folyásánál a’ Dol

lart tengeröbölbe, 11,500 Lak. Van itt természet 
visgáló társaság, kereskedő kamara; bátorsági társa
ság, rév-part, és hering halászat.

3) Norden , város , 5370 Lak. kereskedésből 
táplálódik.

4) Leer , város a’ Léda partján melly innét ~ 
órányira az Emsbe szakad 6010 Lak., a’ kik itten 
jól kereskednek, keringet fognak, etzetet, és sert 
főznek.

A’ Szigetek: Borkum, világító toronnyal, Nor
derney, tengeri ferdö intézettel; Langeroog, Spi- 
keroog, Baltrum, és Juist,

6. Osnabrück Kerület, 2 megyével.
a) Osnabrück Hertzegség, mellyben híresebb 

városok j
1) Osnabrück, fő város, a’ Hase partján 11-000 

Lak. van Kastély vára, Katholikus Püspök széke, 
és káptalannya, gymnasiuma; ’s vászon kereskedése; 
az új Tanátsházában köttetett a’ Westfali békesség 
1648.

2) Quackenbrück, a’ Hase folytában, város 2150 
Lakossal.

318



II a  η η ο τ  e r a.

5) Rothenfelde majorság a’ Disseni parasztság
ban, só bányával. Ide járulnak még:

A’ Lingení al - grófság Lingen városával nem 
mcszsze az Emstöl, 360 ház, 2080 Lak., van Gym- 
nasiuma.

A’ Meppeni Grófság , vagy is Emsland (Emsi 
vidék) melly Hertzeg Aremberg Prosper Lajoshoz 
tartozik, Meppen városával, a’ hol a’ Iíase az Erős
be folyik 2100 Lakossal, a’ kik tzikoriával keres
kednek.

2) Papenburg, mező város egy az Emsbe inté
zett tsatorna mellett 3620Lakossal, van Turfa ásván- 
nyok, hajó építőjük , és hajókázások.

A’ Rhcina-Wolbeck Herlzegség, vagy is Ems- 
bfihren kerület a’ Looz - Corswaren Hertzeg Arnold 
Jósefé, Emsbühren faluval.

b) A’ Bentheimi Grófság, 
a’ hajós Vechte két partján, a’ Bentheim - Bentheim 
Hertzegé, Hannoveri Fejedelemség alatt, Sclüittorf 
várossal, és Bentheim helységgel, melly 298 házból 
áll 1560 Lakossal, és kénköves vízzel.
7. A’ Clausthal! hegykapitányság (Berghauptmann- 
schafl) vagy is felső Hartz, a’ hol jelesebb helyek:

1) Clausthal, 1170 lábnyi magasságon fekvő vá
ros 8250 Lakossal. Van itt fő bányász tisztség; gym
nasium, bányász oskola, pénz verő. Közelében 
feküsznek ama Hartz hegyi legsikeresebb ezüst 
bányák. Ettől tsak a’ Celler patak által választatik 
el Cellerfeld 5770 Lak.

2) Sz. Andráshegye (St. Andreasberg) az Odera 
mentében, 3900 Lak. Ezüst hutái, és festő fábrikái 
vágynak. Továbbá: Altenau az Ocker parton 1180 
Lak. Lautenthal az Innerste partján 2010 Lak. 
Ezüst hutával. Grund , a’ Hartz hegy nyűgöd 
szélén; egy szép kapuval ékesített nyilaltal, melly 
György aknájának hivaltatik. Buntebock falú \  órá
nyira Glausthaltól, a* hol nints veréb.



320 S z i g e t

VIII. O s z t á l y .

H e l g o l a n d  S z i g e t .

A’ Nagy Britanniái Királyé még a’ Helgoland 
Szigete, az éjszalu tengerben, mellyen 420 házban 
5400 Lakosok találkoznak, kik közt 330 tsajkások, 
’s igen sikeres szolgálatot tesznek, mint ör állók 
minden hajók ellen, a’ mellyek a’ Jade, W eser, 
Eider, és Jever folyókból, vagy azokba evedznek ; 
hasznosok a’ világító toronyra tekintve is, és a’ Sell- 
hal, ’s tengeri rák fogás végett.



M á l t a ,  G o z z o ,  és Co m i n  ο 
S z i g e t e k ·
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I X.  O s z t á l y .

Málta, Gozzo, és Comino szigetek.

I.  S z a k a s z .

M á l t a  S z i g e t e .

J e g y z é s .  A’ következendő három szigetek, 
a’ Jóníai szigetekkel együtt közönségesen Szitzilia 
föld leírása után szoktak tétetni a’ Föld leíróknál, 
mível hogy ahoz leg közelebb esnek, és jobbára a’ 
Nemzet is tsak nem egy mind ^bben, mind azok
ban : úgy szokták Hannover Országát is a’ Német 
frigyes birodalmak közé tenni, mivel hogy az azok 
közt fekszik, és nem is Angliához tartozik, hanem 
tsak az Angol Királynak, és mostani Angol Királyi 
Háznak tulajdon öröksége; én még is mind ide iktattam 
azokat; noha azokról azoknak szokott helyén is tet
tem emlékezetet. Azt azért tselekedtem, hogy a’ je
lenvaló Angol birodalmak mind egy kötetben jelen
nének meg; más oka pedig a’ volt, hogy a’ Német, 
és Olasz Birodalmak leírása azon kívül is sok helyet 
kívánt és foglalt, nagy száma miatt tartományinak.

A’ melly szigetet most Malthának nevezünk a’ 
közép (föld közi, mediterraneum) tengerben, haj- 
don Iperia, azután Ogyria nevet viselt. A’ Görö
gök azt későbben Melite névvel ajándékozták meg, 
mellyböl utóbb a’ Szeretsenek Málta nevet tsináltak,
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Egész kerülete 60 olasz mértföldet tesz. Egészen 
kő sziklás, azért tsak 6 hónapra hoz a’ Lakosoknak 
elegendő gabonát, a’ többit Szitziliából kell venni. 
A’ helységek alatsony falakkal vannak bekerítve. Rit
kán van eső. Kevés szőlő terem. Fában is nagy 
szükség van. Ellenben minden féle jó déli gyiimöl- 
tsökkel bővelkedik; leginkább fügével, és pamuttal. 
Halászatja , tengeri sava , és Kláris fogása nagy 
hasznot hajt. Egy forráson kívül nints édes víz a’ 
Szigetben. A’ három szigetben 1761 , a’ Lakosok 
száma 130,000 volt (Stein pedig 1828, 97,629 tesz.) 
A’ hazai nyelv meg rongált Arabs , a’ városokban 
mind azon által áltáljában olaszul beszélnek.

Legrégiebb Lakosi ezen szigetnek a’ Phaealziak 
voltak, kiket a’Fenixek ki kergettek, de ők is helyet 
kénszeritettek adni a’ Görögöknek. Azután, ügy 
látszik, a’ Carlhagóbelieknek szolgált, kiktől azt a’ 
Rómaiak el foglalták. Le rogyván ezek hatalma, 
a’ Gothoké lett, azután az Arabsoké, kiktől azt 1090 
a* Normannok elvették, ’s azután Szitziliával egy 
ura volt, miglen azt V Károly a’ Joanníta vitéz 
Rendnek ajándékozta.

Ezen Rend következendő módon támadott a’ 
11 dik században: Több Amalfiji (Nápolybán) ke
reskedők kereskedések által olly nagy kedvébe ju
tottak a’ Szeretsenek fejedelmének, hogy az nekik 
meg engedte Jerusálemben egy Templomot építeni, 
melly 1048 elkészült, és S. Maria déllé Latini ne
vet nyert. És mivel akkor a’ Görög Tsászár (Con
stantinus Monachus) és Szeretsenek Kalifája közt 
álló békesség szerint, a’ szentséges Temető (Kristus 
U. Koporsója) a’ napnyűgotiaktól sűrűén látogattatott 
volt; az említett Kalmárok egy ispotályt, és Imádság 
házat építettek a’ szarándokok számára, mellyet ke
resztelő Sz. János tiszteletére szenteltettek, ’s oda 
a’ szarándokok szolgálatjára némelly szerzetes bará
tokat rendeltek, a’ kik tisztségekről Ispotályiaknak, 
vagy Ispotályi Barátoknak, a’ Sz. János Templomá
tól pedig Johannitáknak (Jánosiak) mondattak. A’ 
szükséges dolgokat eleinte Amalíiból kapták; de mi-
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dön Buillon Godefried, Jerusálemet, és a’ Sz. földet 
el foglalta, mellyben azok hasznos szolgálatot tet
tek, több jószágokat ajándékozott azoknak. Követ
kezője, Balduin, azokra némelly várókat, és váro
sokat bízott őrizet okáért, mellyre ezek egy közön
séges Gyűlést Cgenerale Capitulum) tartottak, és 
Podio Bajmundot Mesternek választották, a’ ki a1 
barátokból szerzetes Rendet állított; azokat a’ tisz
taság, szegénység, és engedelmesség fogadására kö
telezte; ’s nekik a’ 8 szegletű keresztet, és fekete 
palástot adta, ’s őket 3 Rendre osztotta, t. i. a’ Vi
téz lovasokéra, káplányokéra , és fegyveresekére 
(Serventi d’ armi). Mind ez a’ 11-ik század vége felé 
történt, és a’ Római Pápától meg erösíttetett. A’ 
ditséretes, és vitéz maga viselete nagy gazdagságot 
szerzett a’ Rendnek. A’ Vitézek, az Arabsok szünet
len be tsapásaiknál is, 200 esztendeig magokat fenn 
tartották Siriában, és Palesztinában. A’ midőn 1191- 
ben az utolsó helyet, Acret, el vesztették, Cyprus 
szigetébe mentek, és 1309 Rhodust el foglalták, a’ 
körül fekvő Ni coria, Episcopia, Jolii Limonia, és 
Sirana szigetekkel együtt. V Kelemen Pápa mege
rősítette őket azok birtokában, mellyeket 213 esz
tendeig bírtak Ettől fogva Rhodusi Vitézeknek hí 
vattak. II Sólymán el kergette azokat 1522, minek 
utánna vitézül oltalmazták volna magokat; melly u-  
tán részint Kandiába, részint Velentzébe, részint 
Viterboba, és külörnb féle olasz városokba, fő ké
pen Nizzába cSabaudiába) költözködtek. V Károly 
őket Siracusába hozta cSiciliába), mível attól tartott, 
hogy Sólymán be ütne Italiába , de nem soká ma
radlak ott, hanem az említett Tsászár 1529 több 
féle alkuk után Malta, és Gozzo szigetét adta nekik; 
Tripolis őrizetét is reájok bízta, mellyet akkor bírt. 
Le kelleték magokat köteleznie!«, hogy szünetlen 
háborúban élnének a’ Törökökkel, és tengeri rab
lókkal. Más egyébb 5 fel tételekkel, mellyek meg 
tartására magokat eskiivéssel le kellett kötelezni. 
8 Nyelvből álloltak, vagy Nemzetekből, mellyek 
közt jelesebbek voltak a’ Frantz, Olasz, Spanyol,
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Angol, és Német. Frantziában 5 nemzet volt, Spa
nyol Országban kettő, és a’ Némettel öszve volt 
kaptsolva a’ Dániai, Svétziai, és Magyar Országi 
Prioratus. A’ 3 frantz Nyelvek Frantziában 300 Co- 
menthurát bírtak; azért annyi sok birtokokból min
den felé 3000 vitézek el élhettek. Egyébként a’ Sz. 
Ágoston Rendje szerént éltek. Mindnyájan, a’ Nagy 
Mesterrel együtt egymást Atyafiaknak (Frater) ne
vezték, A’ Nagy Mesternek különös Jussai voltak, 
nem tsak ennek, hanem még kissebb tagjainak is 
ollykor a’ Kardinális kalap fejére szállott. Vidéki 
Hatalmak neki Allezza Eminentissima tzimet adtak. 
Mint szerzetes a’ káplalannyánalt alája volt vetve, 
de mint ura a’ szigetnek , senkitől nem függött. 
Oda haza fekete köntöst viselt, ’s oldalán a’ Szent 
Koporsó arany kultsát. A’ tartományi vidéken vilá
gi ruhában járt, kard az oldalán. Fő Tisztjei a’ 
Rendnek voltak a’ Nagy Mester Tanátstsa, és a’ 8 
NemzetFejeji. A’ Nagy Commendator, Marsai, és 
Nagy Ispotályos Frantzok. AzAdmirál, akár melly 
nemzetből, a’ Nagy Conservator, Aragon, a’ Nagy 
Kantzellarius, Castiliai. A’ Nagy Balley Német, a’ 
Turcopelier, Angol volt. Azután jöttek a’ Priora- 
tusok, a’ kik közt a’ Német Nagy Prior első Rangot 
tartott, a’ kit V Károly 1546 , az Imperium! Feje
delmek Rendébe emelt, és annak az Ország gyűlé
sén fejedelmi Apáti ülést, és szavzatot rendelt. La
kása Heiterslieimban volt Brisgaviában, esztendőn
ként a’ Nagy Mesternek, kinek ő Helytartója volt 
török adót, és Respons-pénzt küldött Máltába. A’ 
vitézek mind nemesek, és őseik nemességét meg 
kelle mutatni, máskép Cavallieri di grazia nevet 
jiyertek, amazok Cavallieri di giustizia nevet viselvén, 
18 esztendő előtt fel nem vétettek Dispensatio nél
kül. Ezeké volt Malta 1798-ig, de az ólta a’ Brit- 
tek birodalmában van, és részekre igen sikeres 
pont az, a’ föld közi tengeren való hajókázásra. A’ 
vitézek el szcllyedve élnek, a’ hol még jószágaik 
vágynál«, meilyeknek nagy részét el bitanglotta a’ 
nyughatatlan század.
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Eddig szóllottunk a’ régi Máltáról. Mostani 
állapotában az 8 □ m. teszik, ki 94, ki 97, ki 
130 ezer lakossal. Földje termékennyé tétetett, 
mivel oda Sitziliából hajókon hordatott a’ föld. És 
noha nem vastagon fedi a’ föld a’ kőaljat; még is 
terem ott, hüvelyes eleség, kömény, Anis, szóda, 
pamut, méznád, bor, szép gyümölts, nemes déli 
gyümöltsök, leg inkább különös jó ízű narants. 
Marhában, majorságban, halban, és mézben sints 
hijány. Az ásványok országa egyebet vasnál, és 
márványnál nem ád, de só bövséggel van. A’ ter- 
mési, és készített pamut leg inkább vitettetik ki. 
A’ Lakosok Kalholikusok, Szorgalom, és Mivesség 
által, igen ki mutatják magokat, és nem sikerét· 
len kereskedést űznek. Ez a’ mit mondánk, Mál
táról, illeti a’ két kissebb szigeteket is. Gozzót, 
és Cominót.

Malta szigete magában 6 □ m ., 80 ■— 90000 Lak.
Nevezetesebb helyek abban:

1) La Valetta, vagy Citta nuova, igen meg 
erősített főváros, Lakosai száma, a’ hozzá tudott 
Cittá vittoriosa, Senglea, e’ a’ t. várasokkal együtt 
30,000-re megy. A’ tulajdon La Valetta város egy 
föld nyulaton fekszik a’ tengerben, mellynek tsuts- 
tsán amaz igen erős St. Elmo várkastély szemléltetik, 
két révpartja, és egy fegyver háza van, 20,000 
Lakossal.

2) Citta vecchia, vagy Malta, erős város a’ 
szigetnek belsejében, egy magas hegyen, 5000 La
kosa van, és valaha a’ fő város volt.
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II. S z a k a s z .

2. A’ Gozzo Szigete, néhány erős bástyákkal, 
és jó rév - partokkal, majd 2 □ m. re. terjed, és 
Cominóval együtt 14000 Lakosa van. III.

III. S z a k a s z .

3. Comino, vagy Cumino Sziget igen termé
keny, tsak 5000 lépés kerülete , és 600 ember la
kik benne.
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X. O s z t á l y .

Az J ó 11 i S z i g e t e k .

Ezen Szigetek, mellyek számos kiesebbekből, 
es 7 nagyubbakból állanak: az Jóni tengerben fe- 
kiisznek, Albania partolatjainál, Livadiáénál, és 
Mórea-énál. Föld alapjok jobbára hegyes, de ter
mékeny. Ég aljok szelíd.

Terméseik: gabona (de nem elég honni szüksé
gekre), bor, malozsa, apró szőlő, gyümölts, déli 
gyümöltsök, pamut, fa olaj: Marha nevelés, szár
nyas állat, selyem tenyésztés, méhszaporítás, álker- 
mes, hal, só, kénkö, márvány, értz források, földi 
gyánta. Fával azomban szűkölködnek.

Az egész Kerülete valamennyi Jóni szigeteknek 
öszve véve 47 Dm. (mások 44 teszik) 227,000 Lak., 
a’ kik részint Görögök, részint Olaszok; vannak Brit- 
tek is , és ’Sidók. A’ Komái Katholikusokon kívül 
vannak nem egyesült Görögök is. A’ Lakosok sok
kal inkább kereskedéssel, hajózással, halászattal, 
olaj, és szőlő miveléssel foglalatoskodnak, mint 
kézi mesterséggel, és fabrikákkal. Ezen Szigetelj 
az Angol oltalom alatt vannak, kinek hatalma van 
az erősségekbe őrizet seregeket helyheztetni, és a’ 
tartományi hadi erőt a’ maga vezérjei kormánnyá 
aláveti; minden tengeri rév-partjai, és kikötőji a’ 
szigeteknek, a’ mi a: Tisztségeket, és hadi tör
vényeket illeti, a’ Britti kormány szék alatt állanak. 
Jövedelmeik (1822) 1,414,000 forint. Költségeik: 
1,180,200 forint. Azomban a’ hadi sereget a’ Britti

Európa Tekintete, II. Hotel. %%
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kormány maga költségein tartja. Az Angol őrizet 
sereg 4000 főből áll, ’s az itt álló hajósereg, egy 
Linea hajó, és 2 fregata.

J ó n i S z i g e t e k .

A’ 7 S z i g e t e k .

1. C o r f u ,

2 mértföldnyire a’ száraztól, Albániának által elle
nében, tsak nem az Adriai tenger öbölbe menete
lében, mellynek az mintegy kapuját képeli, egyet
len egy folyó vizzel nedvesitetlik, mellynek neve 
Menzogni , (mendzonyi) 10 □ m. foglal kerületében
72.000 Lakossal, a’ kik jobbára Görögök. Terem 
fa olajt, bort, és egy leg válogatottabb nemű fügét, 
több más déli gyümöltsök mellett, hanem gabonája 
kevés van.

Régenten ez a’ Sziget Drepane, Scheria, Phae
acia, ’s későbben Corcyra nevet viselt, mostani ne
vét egy elöbbeni hegy vártól (Koryph©> nyerte, 
melly a’ Görög szótól (Koryplie, domb) származik. 
Valaha hires volt Alcinous Király kellemetes kert
jeiről. Déli része tenyésztelen , éjszaki vidéke ter
mékeny ; sokáig a’Nápolyi Királyok bírták azt; a’ 13 
században a’Velentzeieknek adták által magokat a’ la
kosok, kik azt egész a’ múlt szazad végéig bírták. 
Négy részre osztatik, vagy is kerületre.

1) Alefchimo, keletre, 28 falúkkal, mintegy
15.000 emberrel: a’ hol jelesebb Potami, nagy 
helység. Déli nyugotra látni még némelly maradé- 
kit a’ régi Gradichi városnak.

2) Mezzo, közép megye, mint egy 30,000 Lé
cekkel, és 30 helységekkel. Fő helye: Corfu', az
egész tartomány fő városa, és kormánynak Lak 
helye, 15,070 Lak, Van itt egy Katliolikus Érsek ,
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egy Görög Protopopa, Universitas, az Jóniai tanul
tak társasága, a’ kereskedés , földmívelés, és szor
galom elő mozdítására; van rév partja, hajó építője,- 
tengeri fegyverháza, és jó kereskedése. Magából 
a’ városból, a’ nagy Castrati kül-városból, a’ régi 
Kastély várból, a’ vízi kastéllal, és ríj kastélvárból 
áll. A’ rév part az ó kastély várnál van, sok vidéki 
hajók látogatják azt, és egész piatza igen alkalma
tos a’ kereskedésre. A’ Lakosok ifjúságoktól fogva 
tanulják a’ hajózást, és leg ügyesebbek a’ nagy Gá
lyákat kormányozni , 1537" és Í715 a’ várost a’ Törö
kök keményen, de híjába ostromlották.

3) Agiru, a’ nyngoti rész, 20 faluval, 8000 em
berrel, a’ hol jeles St. Angelo a’ Palacrum nevű déli 
fokon, melly alatt Paleo Castrizza derékKlastrom áll.

4) Oros, éjszaki része, 25 helységgel, 8000Lak. 
Cassopo, hajdon Cassiope, valaha hires város, most 
tsekély hely egy szentegyházzal, mellyben az itt lévő 
rév-partra ki szállók ájtatosságokat végzik. A’ mel
lette fekvő erős vár egybe omlott.

m

2. P a x o , és A n t ip a x o .
Hajdan paxi, vagy paxae, két kis szigetek, Sss. 

Maura, és Korfu között.

3. Santa Ma u r a , vagy  L e u k a d ia .
Valaha Neritis, azután Leucas, fél sziget volt, 

melly az Acarnaniai szárazzal egybe kaptsolódott,, 
a’ Carthagó béliek pedig , vagy a’ mint mások állít
ják , a’ Gorinlhok azt által metszették. Most a’ szá
raz, és sziget közt egy 50 lépésnyi, széles tsatorna 
van. Földje termékeny, hoz gabonát, bort, olajt,
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tzitromot, narantsot, mandolát, ’s egyébb gyümöl- 
tsöket, van jó marha legelője is. A’ Lakosok (24,440) 
görögök, és egy Píispökjők van. A’ szigetben vala
ha 3 derék város, és egy bálvány ház volt. A’ leg 
jobb rév-partok: Englimézo, Demata, és Santa 
Maura. Lakhelyei közt nevezetes; Santa Mauro. 
(Amakuki főváros, város és erősség, 5 — 6000 em
berrel, mellytől a’ sziget nevét veszi, és mind ma
gos falai, ’s gömbölyű tornyai, mind vízben fekvése 
miatt, jó erősség, mellyhez se szárazon, se vizen 
jutni nem lehet. Az erősség előtt két szigetek fe- 
küsznek motsárban, mellyek jól be vannak építve, 
és külvárosul szolgálnak. Mind annyi kis szigetek, 
fnellyek itt a’ sziget, és száraz közt vannak, hidak ál
tal kaptsoltatnak egybe. A’ S. Maiira, vagy Leucus 
Erősség az Epirusi szárazzal egy hid által közöskö
dik ; 1473 ban el vették a’ törökök a’ várost, és a’ szige
tet a’ Görög Tsászártól; 1502-b. a’ Yenetek foglalták 
azt e l, rftajd ismét azoké, majd ezeké lett; most 
az Angol oltalom alatt van. *)

4.  C e p h a l o n i a .

16 □ m ., 60,000 (mások 53,000 tesznek) Lakos
sal, régenten Szamosz, és Epirus Milaena, 4 városa 
volt, mellyek közt nevezetes volt Same, a’ hol most 
Porto Guiscardo fekszik. Ez a’ tenyészes sziget te
rem masola szőlőt olaj forma veres bort. Muscá- 
tot, tzitromot, narantsot, gránát almát, mind szo
katlan nagysággal, és gabonát. Úgy mondják, hogy 
a’ fák jobbára kétszer gyümöltsöznek esztendő által, 
Sz. György, és Sz. András havában, de az utolsó 
gyümölts kissebb: Déli gyiimöllsei válogatottak, hoz

*) A.’ föld rengése által J820 Sz, György havában, egy his új sziget 
támadott; Lauderdale ’s Roch,
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pamutot i s , mézet, jó vajat, és sajtot. A’ szőlőt 
négyszer szüretelhetni. Itt a’ tél közepén is virá
goznak a1 rósák, és szegfők. Lakosi esmeretesek a’ 
szorgalomról, és hajózási ügyességről. Ez az sziget 
1214 tői fogva (mások szerint 1224 fogva) majd a’ 
Yenetek, majd a’ Törökök kezében volt, miglen 
az Angolokéba került. A’ föld indulások 1766 és 
1767 többnyire el pusztították a’ helységeket. Neve
zetesebb helyek ezen szigetben :

1) Argostoll, fő város, a’ leg jobb rév-pártái 
egész szigetben.

2) Lexouri, város 5000 Lakossal.
5) Sz. György (régenten Asso) erősség egy 

begyen, az úgy nevezett fekete hegynek déli részén. 
Ezen hegy alatt fekszik a’ város, az erősséggel egy 
nevet viselvén. Cephalonia hajdani fő város, és 
Püspökiszék, 1766-ban a’ föld indulás által igen el 
pusztult.

J ó n i  S z i g e t e k .

5. T h e a k i.

Theaki, vagy Ithaka, máskép kis Cephalonia,
vagy Val di Compare, Ulysses hazája; 3 □ m. és 
némelly hozzá tartozandó kissebb szigetekkel 7 —· 
8000 Lakosa van. Egyetlen egy futó mészköhegy 
lántzból áll, mellynek völgyei, olaj, narants. Man
dola fákkal, és szőlőkkel boríttatnak. Fő termén
nyé: apró szőlő, felséges bor és olaj: Cephaloniá- 
tól a’ Guiscard tsatorna által választatik. Fő városa: 
Vathi, jobbára izmos épületei vannak, mellyek tsak 
egy utszát formálnak, 200 Lakosokat számlál.

Ezen sziget kormánnyától függnek még24 szige
tek, mellyekben a’ ketskék, és juhok számára viz, 
és legelő találkozik és rész szerint Lakosok is tar
tózkodnak azokban.
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6. Z a n t e .
A’ Görögöknél Zacynthus; Derék sziget 4 □ in. 

metlyben 30— 40000 Görög lakik, a’ kiknek itt 44 
Templomok van. A’ Moreai Gap Tornese foknak 
által ellenében fekszik és jobbára síkságból áll, a’ 
hol a’ fő jövedelem aprószőíő (Korinliu) bor, olaj, 
naranís , tzitrom, füge, e’ a’ t. Tsak apró szőlő
ből be jön esztendőnként 7 — 8 miliőm font slcrl. 
A’ sziget két harmad része szőlőkkel van be ültetve. 
Találni földi - szurkot is, vagy is kő olaj forrásokat, 
a’ meílyekből esztendő által 100 tonna szurkot is 
öszve szednek, a’ melly egyedül a’ hajókat szurkol
ni vétetődik. A’ Sziget ki van téve a’ föld rengések
nek. D éli, és nyugoti részén nagy hegy van, és 
mivel keletre, és ismét délre más hegyek is vannak, 
tsak nem egészlen hegyekkel záratik. Só is vitetik 
ki abból. Helységek, és faluk nagy számmal van
nak. A’ Görögöknek egy Püspökjök, és több Klas- 
tromok vagyon. A’ Kalholicusoknak is van egyPiis 
pökjök, és 3 Klastromok. ’Sidók is találkoznak ben
ne. Nevezetesebb helyei:

1) Zante, fő város, egy hegy lábán, mellyen 
felyül egy erős vár vagyon, olasz módon épült, 
szűk utszái vannak, és a’ házok 4 — 5 emeletre ma 
gosodnak; van 19,000 Lakosa, derék rép partja, 
kereskedése, és 2 egésség próba háza. Két mért 
íöldnyire a’ várostól, Ghieri mellett vannak szurok 
források. Közel Zante-hez fekűsznek a’ Strophadi 
szigetek, mellyek most Slivali név alatt esmeretesek. 
Egyikén azoknak van egy bástyákkal erősített, és 
ágyúkkal meg rakott Klaslrom,

7- C e r i g o.
Cerigo szigete, melly hajdan Cythera nevet bor 

dozott, a’ délkeleti ísutson JVPorea ellenében az 
Aegyei tenger be menetelén, 4 ' Q m. 9000 Lakó-
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sokkal; jobbára ugyan kopasz kőszikla; terem mind
azon által olajt, bort, valainelly pamutat, gabo
nát, ’s t. e. Lelni abban 40 falut, és 1811-ben 
számláltak abban, 16,000 juhot, és ketskét, 1500 
lovat, 2500 darab szarvas marhát. Fő helye, Ce- 
rige (mások szerint Kapsali), görög Püspök széke, 
12Ö0 Lakossal. 8 mértföldrfyire Gerigőtol fekszik 
Cerigotto szigete , a’ hol a’ Levanteböl jövő hajók 
meg állanak, és élelmeket vesznek.

A’ Kurzolari szigetek, hajdan Echinades, 5 kis 
szigetek voltak , a’ régi Acarnania partosi mellett, 
melly egy része a’ mostani Livadiának; de már a’ 
régi üdökben öszve köttettek többen azok közül 
a’ szárazzal azon föld által, mellyet Acheolus a’ 
tengerbe iszapozott. Dulichiumot, melly valaha 
Ulyssesé volt, Strabo az Echinades szigetek közé 
számlálja.

J ό η ί S z i g e t e k .
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A n g o l  B i r t o k o k .

Az Európán kívül egyéb világ 
részein fekvő Vidékeken.

XI. O s z t á l y .

1. A s i á b a n.

A’ keleti Indiai Társaság Birtokai, 72°— 110' 
20' h ., 7 °—-51° sz.j 52884 □ m., 123 mii. Lakoss. 
A’ társaságnak 1825 - ben 20,528,763 font. sterl. 
jövedelme. 19,737,318 font. sterl. költsége volt, 
178,176,650 forint adóssága, A’Tartományok a’Kal
kuttái, Madrasi és Bombay Elölülések alá vannak 
osztva. A’ Bengaleni Elölülő (Traesidens) mint fö 
kormányzó leg felső, és az elsőséget a’ hadi nép 
közt is viseli, Az angol társaságé :

1) Bengalen 25 mil. Lakoss. fö város: Kalkutta, 
a’ Ganges Hugiéi nevű ága partján, Kanton mellett, 
a’ keleti India társaság leg sikeresebb kereskedő vá
rosa Napkeleten, A’ Generalguverneur Lakszéke ; 
kerületi 7 óra. 800000 Lakossal, Több tudományi 
intézetekkel, és társaságokkal; több vallásnak tem
plomaival; több erősségekkel benne, és közelében ; 
’s a’ t. Kossembasar város, 25,000 Lakoss. Mur 
schedabad v. 165,000 Lak.

2) Bahar, fö városa Patna; 300,000 Lak. Erős
séggel a’ Ganges mellett,



3) Orissa, Kuttak fő várossal a’ Mahanuddy 
partján, ncrn meszsze a’ tengertől, 100,000 Lak.

4) Bombay, (kerület) a’ Bombay fő várossal, 
a’ hol 161,550 Lakos találkozik sok kereskedési je
lességekkel.

3) Egy része Koromandelnek, Malabarnak, és 
Birmaniának.

6) A’ Seilan, vagy Ceylon sziget, 966 □ m. a’ 
hol terem, a’ leg jobb fa héj; ében fa, rís, tzukor, 
bors, manna, kávé, dohány, Pálma, és minden ki 
gondolható drága keleti gyümöltsök.

Találtatik : arany, ezüst, ólom, ón, vas, ké
neső, drágakövek: Hyatzint, Trirkon, Zafír, Amc- 
lliiszt, Turmaline, Topáz, Elefántok, majmok, 
lovak , gyöngytekenyők ’s a’ t. a’ 800,000 Lakosok 
Wedas, és Singalesi két külömbb származatd nem
zeték. Az Angolok itt 1815 az Angol törvényt illendő 
alkalmaztatásokkal, behozták. Nevezetes helyei: í .  
Sz. Colombo , erősség, az Angol kormányos Lakszé
ke , 50,000 Lakossal, van ki kötő helye, és akadé
miai társasága. 2. Punto de Gale, rév-part.

7) Egy része a’ Borneo szigetnek, és a’ Printz 
Wales sziget.

A n g o l  B i r t o k o k .  837

2. A f r i k á b a n .

1) Gyarmatok Senegambiában.
2) Bulam szigete, egy bátorságos rév-pártái.
5) Külömbbféle helyek, az arany, és rabszol

gák partjain.
4) A’ Sz. Ilona szigete (a’ nyiígoti Afrika szige

tei közt) 2700 láb magasan fekszik a’ tenger színén 
felyűl, tsupa Bazalt kövekből nőtt öszve. Az Afri
kai parttól 340 tengeri mértföldre távol, az Ameri
kaitól pedig 400 ra, 6 ~ □ m. kerülete 4140 Lakos
sal, mellyek közt 8Ó0 szabad feketék és 100 Rabszol
gák: termékeny búzával, narantsal, fügével, grá
nát almával, ’s t. e. Ez birtoka az angol keleti in- 
dia kereskedő társaságnak ; az atlanti nagy tenger
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ben, ki szálló helye az angol keleti indiai hajósok
nak, és rakhelye a’ drága portékáknak minden or
szágokból Persiától Chináig. Ezen szigeten, mint 
Ascensio szigetén, 1826 minden parti vámok meg 
szűntek, és a’ frissítő szerek, és élelmek mindég 
készen vannak. Egyetlen hely van rajta, James 
Town (Jakabvárosa), a’ Jakab völgyén, egyetlen 
ntszával; erős bástya várral, és ki kötővel. Szom
szédságában ezen városnak van Bonaparte Napoleon 
temető helye, a’ ki itt, mint fogoly, meg holt 1821. 
Pünkösd hav. 5 napján.

5) Copland, a’ Maskareni sziget: Isle de France, 
a’Malié , vagy Sechelles szigetek, és az Admirantok.

3. A m e r i k á b a n .
1) A’ Hudsonsbaji tartományok, vagy is Labra

dor ; 14,000 □ m. Máskép űj Britanniának is hivat- 
tatik a’ Labrador rettentő fűvetlen hegyekből, és 
tenyészetlen völgyekből áll, a’ mellyekben tsak ala- 
tson görbe fenyőt, nyírt, tzédert, és enni való mo
hát lelni. Egyébként látni ott iráni szarvast, fejér, 
és fekete medvét, farkast, borzot, rókát, siildisz- 
nót, jávorszarvast, liiuzt, gerényt, menyétet, nyes
tél, nyálat, tengeri nyulakat, tzetbalat, tengeri 
borjúkat, lazatzot, tengeri madarakat., tsillám kö
vet; asbestet, vasat, rezet, ólmot, márványt, hegy 
kristált, Labradorkövet, e’ a’ t. Az ég alja igen 
hideg és durva. Az 57° ig renden kivűli hideg ural
kodik; a’ jég a’ folyókban 8 lábnyi vastag. A’ pá
linka meg fagy, és még a’ kősziklák is meg reped
nek olly harsonássál, hogy az az ágyú harsogása 
hoz hasonlít. Vad lakosi Eskimok, és vad Kerálok 
(mintegy 6000) a’ kik szünetlen egymással ellenkez
nek ; vannak Herrenhutterok is , és angol kereske
dők; a’ kiknek itt szabadságok minden folyókra ki 
terjed.

2) Új Wales, a’ Hudsonsbay nyúgoti partján, 
még durvább mint Labrador, ugyan azon ter
mésekkel, Itt is Eskimok, Chippawaysindiaiak, c’

A n g o l  B i r t o k o k .
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a’ t. vannak, leg feljebb 20,000, a’ kik közt 350Eu
rópai. A’ tartomány Churchill folyó vize által osz- 
tatik két felé ; az ój éjszaki és ój déli Walesre. A’ 
társaság Lakhelyei; Fort Churchill, vagy Printz Wa
les, Fort York, Fort Albany, vagy Henley e’ a’ t. 
A’ tartomány végződik éjszaki keletre , a’ Parry ál
tal fel fedeztetett Melville szigetnél, mellynek kele
tére a’ Winter, és Iglvolik szigetek feküsznek, a’ 
hol Parry 182 |  telelt; a’ Fury és Hekla út választja 
azt a’ Cockburn égsarki szigettől.

3) Newfoundland, vagyTerreneuve, a’ belleis- 
le ut által választatik Labradortól 1652 □ m. hegyes, 
durva tartomány , sok motsárokkal. Eredeti Eski
mos tsak 8000 lakik olt. Angol és Frantz 90,000, a’ 
620 angol mértföld hoszszu öblös parton el szélledve. 
Az angolok fő helye Placentia, tágos, és bálorságos 
révpartal, és kikötőhellyel. St.Johns város, sza
bad rév-part. Anticosti, és Magdolna szigetei, a’ 
Lörintz öböl előtt.

4) Quebeck vagy Britti Canada, nagy részével 
Canadának , 55,962 D m. szabad Indi Lakosokkal. 
Hegy lántzokkal, nagy tokkal, és folyókkal. Az ég 
alj jó formán durva. A’ tél Mind szent havától Pün
kösd haváig tart. Minden terem, a’ mi a’ hidegebb 
ég alján meg álhat. Szörnyű sok erdőségek vannak 
benne. A’ többi közt nyulak, mellyek télen fejé
rek; és kutyák a’ szánokat, és kotsikat huzni. A’ 
Lakosok: Irokézek} Ilurohok, Nadovessiek, Algon- 
kinek, Creeksek, Chippawaysok e’, t. a’, angolok, 
frantzok, feketék. Fővárosa: Quebeck, Erősség, 
és révpart, 18,000 Lak.

5) Új Skótzia, Gap Breton szigettel, új Braun
schweig új Albion :

> 6) Déli Amerikában , a’ gyarmatok Demerari 
Esseqvebo és Berbice Guianában 414 □ m. 132,990 
Lak. Fő termés: tzukor, kávé, kakaó, pamuté’a’t.

7) Nyúgoti Indiában ; a’ sziget; Jamaica; a’ leg 
sikeresebb angol sziget; 269 □ m, 359,912 Lak. a’ 
kik közt 319,912 fekete Rabszolgák: Machinell és 
mahagóni fa, Pálma, Szappan, Rókus, Piment, Ka=

A n g o l  B i r t o k o k .
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neel, Kassia, Bananen, Brasilia és Kampeschen fa, 
narants, tzitrom, gesztenye, ananász, Mais, Yams, 
Cassave vagy Maniok, pamut, tzukor, kávé, kakaó, 
indigo, dohány, gyömbér, kenyérgyiimöltsök, Sas- 
saparille; fa héj, mangó, pésma, kánfor, szegfüszer- 
szám, és szágó fa, ezen sziget gyümöltsei, mellyek- 
közt némellyeknek nevei is alig esmeretesek nálunk. 
És minden állatok meg találtatnak ott, a’ mellyeket 
Európában láthatni.

8) Barbados sziget.
9) St. Trinidad sziget 78 □ m. 50,000 Lak. kik 

közt 21,933 Rabszolgák. Fő városa: Puerto d’ Es- 
panna, meg erősítve 5000 Lakossá. 2) Sl. Jago 2000 
Lakossá.

10) Grenada és Sz. Vincent szigetek 75200 Lak.
11) Dominica sziget 13 □ m. 26,500 Lak. fő 

város Rosseau.
12) Antigua, vagy Antigon sziget 4 □ m. 35,740 

Lak. (31,452 fekete) a’ többi közt sok kávét, pa
mutot, tzukrot, dohányt, szarvas, és szárnyasmar
hát hoz. Fő városa: Jamestown, 11,000 Lak. rév
partja, és két bástya vára van. Az angol kormányos 
Lakhelye. Herrenhutterokkal, és Methodistákkal.

13) St. Lucie, v. St. Alusia sziget, 10 □ m. 
24,350 Lak, fő helye Port-Castries.

14) Tabago sziget 6 ~ □ m. 14,250 Lak. (250 
Rabszolga). Fővárosa: Scarborough, 2400 Lak.

15) Néhány Szűz szigetek: Spanyol Town, vagy 
Virgin Gorda, Tortola, Anegada.

16) A’ Bahama, vagy Lucani Szigetek 700 szám
mal, mellyek közt tsak 7-ben táláltatik Lakos; job
bára kőszikla darabok. Jelesebb termései: kávé 
tzukornád , narants, pamut. Indigo, Rúkii; Ma
hagoni és Brasilia fa, só, tekenyős béka e’ a’ t. A’ 
Lakosok száma: 16,320. A’ derékabb szigetek, 
Newprovidence 8 □ m. 6212 Lak. fő helye Fort 
Nassau, Abako, v. Lucayo sziget, Sz. Carleton vá
rossal, melly a’ gyarmatosoktól majd egészlen el 
hagyattatott. Bahama, 6 Q m. lakatlan, Guahani, 
fő városa: St, Salvador v. Cat-Island, mellyel Co

A n g o l  B i r t o k  o It.



341

lombo Kristóf leg elsőben fel talált 658 Láb. A’ 
Turks szigetek. A’ Caicos, v. Caucus szigetek 950 
Lak. A’ hoszszú sziget (Long Island) a’ nagy Baba- 
mabankal 500 Lak.

17) A’ Bermudas, vagy Nyári Szigetek.

4. D é l i  I n d i á b a n .
Mindazon szigetek, mellyeket az Angolok fedez

tek fel leg elsőben ; leg inkább egy része az új Hol
land keleti partjai, Van Diemens vidéke, a’ Nor
folk szigete e’ a’ t.

Az említett Partosok a’ Következendők.
Arhheim ország, vagy vidék, mellyet 1824King 

kapitány Anglia részére el foglalt, de Witts-land. 
Eendrachtsland, Edelsland, Leuwinland, Nuyts- 
land e’ a’ t.

A’ keleti parton, vagy, új déli Walesben, mel
lyet Notasianak is neveznek, a’ Cumberland Gróf
ságban 1787 az Angolok egy gonosztevőkből álló 
gyarmatot készítettek, mellyben 1825-b. 4516 □ m.
42,000 Lakos volt. Macquarie kormányos 1820 os
kolákat emeltetett a’ honni gyermekek számára, 
mellyekben a’ gazdasághoz tartozó tudományok 
eránt is gyakorlati oktatást nyernek. Itt van:

1) Sidneytown, a’ felséges Port Jackson rév- 
partal, 1500 házzal, mellyeknek egy része köböl 
van, és 17,000 Lakossal. Van benne több oskola, 
árvaház, Australiai bőltselkedö társaság, több 
könyvnyomtató, mellyekben 3 újságok jönnek ki. 
Bank, kéméllő kaszsza, tsillag visgálló, játék szín, 
világi tó torony.

2) Hawkesbury 2400 Lak. Towngabee 50 ház
zal. Brickfield falú, tégla vetővel, tserép edénnyel 
és fajánsz fábrikával. A’ gyarmatosok tengeri borjú 
bőrt, kő szenet gyapjút, pamutot e’ a’ t. hordanak 
ki. Egy posta kotsi az első Australiában megy 1820- 
fogva Sidney, és Paramatta közt. Ide tartozik a’ 
Norfolk termékeny sziget. Ejszaki és éjnyúgoti részét 
az angol birtokoknak meg határozzák a’ 6 — 7000'

A n g o l  B i r t o k o k .
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láb magas kék hegyek, mellyeken 1812némelly gyar
matosok szerentsésen által léptek.

A’ van Diemens szigetén 3438 □ m. magas hegy 
lántzok vannak (a’ leg magosabb a’ 3964 láb magas 
Tafelberg, Hobartstown megett, melly  ̂ esztendeig 
átaljában hóval boríttatik), több folyó vizek p. o. 
Tamar, Derwent, Kolen erdők , Mirtluis nemű 150 
láb magasságú fákkal, honni emberekkel, a’ kik 
az új hollandoktól egészen külömböznek, és ré
szint a’ fa üregekben laknak; minden gabona , és 
vetemény nemek, ki vévén a’ kukoritzát, és a: leg 
több Európai gyümölts féliek, és házi állatok, leg 
inkább juhok, a’ mellyek kétszer ellenek esztendőn
ként, és közönségessen kettőt, meg teremnek. Itt 
is egy gonosztévőkböl álló gyarmatjok van az Ango
loknak, mellsben 1823, már 12,000 Lakos, és egy 
könyvnyomtató volt. Fő városa a’ szigetnek Hobarts
town , 3780 Lak.

2) Launceston, város, 1200 Lakossal.
Öszveségessen a’ Brittek gyarmatai vagy is bir

tokai a’ külső vidékeken: Asiában, Afrikában, Ame
rikában, és Australiában tesznek 176,924 □ mért
földet, 114,919,000 Lakossal.

A n g o l  B i r t o k o k .
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Toldalék Nagy Britanniához.

A’ P é n z  ért ék' ,  és M é r t é k e k  n e m e i .

A’ Pénz értéke Londonban, egész Angliában, 
Skotziában, és Irlandiában :

Font szerént számlálnak, mellyben 20 Schilling 
van 12 Pencevel (Értetődik minden hol: Sterling.) 

Aránysága valamennyi Angol pénz nemeknek.
Pound An- Nob Schel- Pen Half- Far-
Funt. Mark. gél. le. ling. ce. penny, thing.

1 l t  2 3 20 240 480 960
1 l t 2 m 160 520 640

1 1' 10 120 240 480
1 80 160 320

1 12 24 48
1 2 4

1 2
A’ Mark, Angel, és Noble régi valódi pénzek, 

most már ritkán jönnek elő.
Az értékét a’ Kolóniái finom Mark határozza 

meg, a’ tiszta arany 655, a’ tiszta ezüst 42-t szí. 
Sterling. (Schill. Slerl.)

Ezen bets szerént a’ fellyebb említett pénz ne-

1 Pound (Pfd. Font) vagy Livr.
Sterling 20 Schell.

1 Schilling. Sterling 12 pencevel. 
1 Pence Sterling (Pf„) fillér.

pengő pénzben.
fl. kr. fill.

9 24 4
— 28 3

Έ

— 2 l i t* ύ *
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Arany.  5,  3 és 1 rétü, fél, és fertály Guinee, 
105, 42, 21, 10γ és 5^ Schill. Sterl. Úgy hason
lóképen új 7 schilling darabok.

Ezüs t .  Egész és fél koronások: 5 és 2 |schill. 
sterling. Egész, fél, -j-, -6 és rr2 schilling 12,
C, 4, 3, 2 és 1 Pence Sterl.

Ré z :  Halpfenny és Farthing 1 és |  Pence sterl. 
újonnan vertt 2 és 1 Pence darabok, mellyek most
I Schill, értékkel folynak.

Arany és ezüst Untzia szerént adatik el.
Vérit Standard arany 22 finom karat. 3 ~ Sterl.
Vérit Standard ezüst finom 14 Lath 14 §- gran, 

5 Schill. 1 penc. sterl.
Régi Piaster 5 schill. sterl. új Piaster. 4 Schill.

II penc. foglal magába. 14iLath fin. ezüstöt és 148 
untzia =  145 untzia angol Standard ezüsthöz.

Vertt portugall arany tsak 21 finom karaira 
betsültetik és 552 untzia tesz 351 untzia Standard 
aranyot.

Jegyz. 12 Untzia Standard arany — 11 Untz. 
finom aranyh. és 120 untz. Standard ezüst =  111 untz. 
finon ezüsth.

A n g o l  M é r t é k  Ne me k .
R é f  mé r t é k :  1 Yard 405 A’ Vászon Eli 

506, 9 a’ Boy, és Friesz-Gode 311 frantz linea.
I n n é t :  7 Ang. Yard =  8 Bétsi réfh. 7 vász. 

Eli =  10 Bétsi réfh. 7 Boy Gode =  6 T56 Bétsi 
réfh. A’ törés közönségesen vagy el hagyatik, melly 
a’ kiilömbséget teszi, vagy tsak a’ nagy summában 
vetetödik fel.

L áb  m é r t é k :  Láb (Foot) 1 3 Span , 3 Hand, 
4 Palm, 12 Inch e, 96 Part, 120, Linea, 1200 Rész. 
135 frantz lineál tesz. Innet 17 ang láb =  16 |  bétsi 
lábh. 16 j ang. láb megy 1 Pearchra v. Bodra 18 láb 
— 1 Voodland Pole és 21 láb =  1 Forest Pole.

M é r t  föld:  Az Aeqvator 1 gradussára megy 
rend szerént: 69 ~ törvényes, 73 szokott Londoni , 
60 tengeri és 20 Leagues mértf.

V a l ó d i  A n g o l  n e m z e t i  p é n z  n e m e k .
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1 törvényes mértföld tart 1760 Yardot =  848 Austr.ölh. 
1 szokott Londoni mfd. 1666| —■ — 803£
1 tengeri mértföld ----------- z=977{ — —-
1 League (5 tengeri mfd.)— —- —- —2953 — —

Innét 1 Austr. Posta mértföld (4000 öl) — 5 an
gol és Londoni 4 tengeri; 1^ League mértföldhöz.

F ö l d  m é r t é k :  1 Acre, 4 Fardingdeal, 58376 
frantz □ láb, 1125 bétsi □ öl vagy 2 | austr. mérő 
vető.

A’ Load, vagy is deszka palánk terh : 600 □ láb, 
1 hüvelknyivel és igy mindég 600 kotzkahüvelk lesz 
egy terh.

A’ hajó görbe fa Load angol, vagy 44A bétsi 
kotzka láb.

A’ gabona, liszt, só és kő szén terh: 2 Weys 
vagy Tun, 10 Quarter, 20 Comb v. Cornock, 40 
Stricke, 80 Bushel, 320 Peck, 640 Gallon, 1280 
Pottle, 2560 Quart, 5120 Pint.

A’ Bushel 1801 frantz. kotzka kiíveik; innét 6 J 
Bushels- 4 Austr. méröh. 1 Quarter =  4 |  aust méx*.

A’Bushel tartományi mérték, 4 Peck tart 5 Peck 
víz mértéket.

A’ Vinschcster-Bushel (8 galonjával) tart 1778, 
a’ Firlot búza 1810 i  frantz kotzka hüvellt. innét 16 
Austr. mérő —27 4 | Winschester Bushelhez, vagy 27f  
Firlot búzához.

A’ Seam maláta tesz 8 Bushelt.
A’ kőszén a’ Themsén Score szerént adódik és 

vevödik. 1 Score, 21 Chaldron, 84 Yatt, 1170 Bus
hel , 5880 Peck. 1 Chaldron tsak nem 32 -  austr. 
mérő. 10 Chaldron Londonban és Yarmouthban =  
7 -'· Chaldron Newcastleben. A’ Keel (8 Chaldron) 
Ncwcaslleben =  6 Score v. 120vékát; melly20Tunt 
(mintegy 505 bétsi mását) nyom, és:

1 Hundred sór= 7 terhet, 18Barellal (hordójával.)
B o r ,  és p á l i n k a  mé r t é k .

1 Tun , 2 Pipe vagy Butt, 3 Punchion, 4 Hog- 
sheas 6 Tierces, 8 Barrel, 14 Rumdle, v. Kilderkin, 
252 Callon, 504 Pottle, 1008 Quart, 1016 Pint.

Európa Tclunlcto. tf. Kolcf. 2 3



346 Τ ο 1 d a 1 é It.

A’ Gallon Bor, Olaj és hal ’sir tart 191 fr. kolz- 
ka küvelk, v. 10 f  anst. meszelt. A’ bor Pinie 23 I 
fr. kotzka hüvelk v. £ gallon tesz mint egy 1 * aust. 
meszelt.

A’ Skotti pinte 82 í  fr. kotzkahüv. és = 4 f  anst. 
meszelek

A’ tonna olaj =  236 gallont, a’ hal ’sír, kender, 
reptze és len olaj pedig =  252 gallon.

S e r  mé r t é k :  Az Ale, v. fejér komlóllan ser, 
1 terh 8 Hogshead; 12Barrel, 24Kilderkin, 48 Fir
kin, 594 gallon, 768 Pottle, 1536 Quart, 5072Pint.

A’ Komlós ser pedig: 1 Tun, 2 pipe, v. Butt, 
4  Hog’shead, 6 Barrel, 12 Kilderkin, 24 Firking, 
216 gallon, 432 Pottle, 864Quart, 1728 Pint. Mind 
a’ kétféléből a’ gallon 233 fr. k.hüv. v. 13 ausz
triai meszel, és a’ Pinte 29 ~ fr. k.hüv. és £ ezen 
Gallonból =  mintegy 1 £ aust. meszelő, tehát {- rae- 
szellel nagyobb a’ bor pintnél. 1 Firlot ser 2641 £ 
fr. k.hüv. v. 57 aust. pint.

K e r e s k e d ő  mé r t é k :  1 Tun, 20 Iluudred 
V . má’sa, 80 Quarter, 2240 font Avoir du p u i s .  
Ezen font =  16 untzia, 256 Dram, 102 Quarter, 
9439 hoik as. Innét:

100 font keresk. mért. =  81 bétsi fonthoz.
1 Quarter, 28fontai =  22£ — —
1 Cantar, 112 — =  90f —r —

G y a p j ú  mé r t é k :  IT erh , 12Sack, 24Weys, 
156 Tod, 312 Stone, 624 Clove v. Nail és 4568 font 
Avoir du pois , (5538bétsi font). A’ Pack gyapjú240 
(194^ bétsi) font.

1 Tun v. Fudder Ólom Londonban és Hullban 
=  19 £ és hengerben 20 Hundredh. Newcastleben 
21-hez. Stockenban 22-hez. A’ 100 =  112-liez.

1 Seam üveg =  24 Stone (kő) fontjával. 1 kő 
hús 8 font. 1 terh puskapor =  24 tonna, 100 font
jával.

A’ selyem nyomó font, 24 untziával, melly Ki
rály nyomó mértéknek hívattatik , tart 14158 hóik 
ast. és 1 font selyem, vagy Királyi mérték, épenl£
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font kalmár mérték, innét: 100 font selyem mérték 
=  121 4 bétsi fonthoz.

Arany, ezüst, pénz, drága portéka, igazgyöngy, 
kenyér, gabona és mindenféle égett bor (liqueur) 
a’ Troy mértékkel mérettetnek, a’ hol 1 fontban , 
12 Untzia , 240 Pennyweigh, 5760 gran, 20 Miié
ivel, 24 Droit-jával, 24Periot-jával, 24 Blank-jával, 
vagy is 7766 boll, as, van és 5 font angol Troismér- 
lék = 4 bétsi Markhoz , kevesebb 4 Quint.

A’ próbánál a’ Trois font 24 karatjával, 4 gran- 
jával, 4 Quartjával, finom aranyb. és 12 untziájával, 
20 fillér mértékével, finom ezüstben, számláltatik. 
A’ fel munkált ezüst tart 10 44 untziát, avagy 14 |  
JLath finomban, mivel egy untzia finomban annyit 
tesz, mint a’ mi próba mértékünk szerént 1 JLath. 
finom.

A’ drága portékák és igaz gyöngyök karat sze
rént, 4 gran-jával, vagyis egész, fél, 4 ,J -, 1V;, jt ,

karát szerént mérettetnek, 1352-f-illyen Varat 
=  1 bétsi Markot, az az: 65536mustrafillért. 1 ka
rat tehát =  48 muslrafillérhez. nehezebb a’ bétsi 
drága portéka barátnál melly 48 4 mustra fillért 
nyom.

A’ Patika mérték: A’ Trois font: 12 Untzia, 96 
Drachma, 480 gran, 288 Scrupulus, 5760 Crain, 
és 1 untzia, 480 Gran-jával (angol patika mérték) 
tsak 426 f. 43 bétsi patikai gránt tesz.

S z á m m a l  a d a t a n d ó  P o r t é k á k .
1 Száz tokhal, száraztott tőke hal e’ a’ t. 124 

darab. 1 terh hering, 12 hordájával, 10 százával , 
120 darabjával. 1 Kötés, 10 kötelével, 25 angolna, 
jával. 1 Timber vagy Zimmer 40 darab füstölő szer
re l; 100 bőr 5 Score-jével; 20 darabjával. 1 terh 
közönséges bőr 20Dickerével, 10 darabjával, IDic  
kér vagy Dächer kéztyű, 10 pár. 1 Henger per
gament 5 dutzatjával 12vagy 60 bőrével vagy rétjével.
1 Balle (kötés) papiros 10 rizmájával, 20 könyvvével 
24 (iró) és 25 (nyomtató) ivével (árkusával.)

23 *
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I r i a n  d i á b a n .

Dublin és Irlandia számolj mint Anglia, font 
szerént 20 Schillingjével, 12 Pence, vagy fillérjével.

De a’ fizető érték, Iri Valuta, 8 \ pro Centoval 
kevesebb mint Angliában ; és a’ kolóniái finom arany 
Mark itt 55 ^  finom ezüst 2,2045 Liv. irisch, áll.

I n n é t  a’ C o n v e n t i o n a l i s  é r t ék :

13 Liv. vagy Schill, vagy fili, iri Valuta, fsak 
12 Liv. vagy Schill, vagy fill, angol Valuta.

A’ valódi angol arany és ezüst pénzből ér a’ 
Guinée 22 a’ koronás 5 TST Schill, irisch.

A’ Mértékek nemei mint Angliában.

T o l d a l é k  H a n n o v e r h e z .

Hannover, mint Grubenhagen és Calenberg, 
Imperiumi Tallér szerént számlál 36 Mariásgarassá 
val, 8 fillérjével.

,1 Liv. vagy font irisch. 
1 Schilling irisch.
1 Fillér irisch. .

fl. kr.
8 40i

é s



T o l d a l é k ,T o l d a l é k .  31!)

H
el

l.

57
6

58
4

32
0 24 16 12 8 6 2

Pf
en

n.

28
8

19
2

16
0 12 8 6 4 3 1

D
re

y. σ> to o

M
at

h. f l  CO O Ifl N  ^t> ^

G
ös

z-
ge

n.

N|cOco ot ο  N  rt nK5 Ci

M
ar

j.
ga

r. 50 24 20 n
 

.  
1

JÓ ga
r. CO Ο THC* TH r - t

M
ar

i á
s 

fo
r.

Tf|w •-Ι'Λ T-l rS

m
p.

Fo
r.

*-(N
tH  tH

ff-· Ί> ff Zff



350 T o l d a l é k .

A’ fizető érték vagy kaszszapénz, Kolon, Mark 
finom ezüst 12 £ Rtall. miólta a’ Conventionalis Tal
lér 22 garas, kaszszapénzre tétetett : vagy arany ér
ték, 14 Rtallér kaszszapénz 15 Rtallér arany érték
kel arányos.

Az arany érték tellát 15 4 tallérjával, a’ finom 
ezüst Mark ; következendőűl a’ Conventionalis láb ; 
innét a’ feliyebb említett számáló pénz nemeknek, 
mind a’ két értéke szerént a’ következendő kelété 
van Conventióban.

1 Imper. tallér, arany értékb. 1 fi. 30 kr. kasz- 
szaértékben 1 fi. 5tí kr. I f  fill.

1 Imper forint, arany értékb. 1 fi. kaszszaért.
111. 4 kr. 1 4 fill.

1 Márjás forint, arany értékb. 50 kr. kaszszaért. 
53 kr. 24 fill.

1 Márjás gar. arany ért. 2 kr. 2 fill, kaszszaért. 
2 kr. 2 5 fill.

1 Jó gar. arany ért. 2 kr. 2 fill, kaszszaérték. 
4 kr. *  fill.

1 Göszgen arany ért. 1 kr. 5 \ fill, kaszszaért. 
2 kr. fill,

Melly arány szerént Convenlzionális értéke a’ 
következendő valóságos arany, és ezüst pénzek ér
téke mind a’ két keletben könnyen meg batároztatik.

V a l ó s á g o s  Hai»n o v e r i  O r s z á g i  p é n z e k :

Ar a n y b a n :  Dukat 2 -f Rtall. kaszszap. és 2 \  
Rtall. arany értékb.

Georgs’d’or 4 |  Rtall. kaszszp. és 5 Rtall. arany 
értékb.

4 , 2 , 1 rétű, fél, \ , arany forint, 8, 4 , 2 , 
1 és 4 Rtall. kaszszap. már nem veretietnek.

E z ű s t b e n : Speciestallér, 48 Márjásgaras 
kaszszapénz.

Finom, és vastag * és ‘ Rlalléros. 24, 12 és
fi Márjás garas kaszszap.
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Aprópénz (Scheidemünze) 4 , 3 , 2 , 1 * és 1 

Marj. gar. darabol«. 6 és 4 fillér darabok.
Kéz:  2,  1 1 és 1 fillér darabok.

M é r t é k e k  N e m e i .
IIoszszií, vagy Réf mérték. 1 Ruthe 2 |  ö l , 

8 réf, 16 láb, 182 hüvelli, 1536 Achtel és 2504 han
noveri linea.

A’ Réf 258 frantz linea és 100 Réf =  74 f  bétsih. 
vagy is 4 hannov. réf =  3 bétsih.

A’ láb 12 hüvelk, 129 fr. linea =  11 i  bétsi 
hüvelkh.

Az itteni politziai mérlföld 10, 51 megyl Aeqva- 
tori gradusra , azért az itteni mfd =  5692 Auslr. 
ölhöz.

1 Hód (Morgen) föld 725 austr. ö l, valamivel 
több Austr. hódnál. 1 T*g Austr. mérő vető. 1 Vor- 
ling =  ~ és 1 Drohn =  ~ Morgen.

G a b o n a  mé r t é k :  1 Terh (Last) 2 Winspel, 
16 Malter, 96 Himte. (melly { és j  ra is osztatik.) 
A’ Himt y Auslr mérő.

B or M é r t é k :  1 Fuder, 4 0xthoft, 6 Alim, 
15 Akó , 24 Anker, 240Stübchen, 480 Ranne, vagy 
pint, 960 Quartier, 1902 Nöszel. 1 (Quartier =  24  
Aust, mész el h.

A’ Stübchen 4 Quartierjával =  2 4 Austr. Pinth.
Az Ohm 40 Stübchenével =  2 4 Austr. Ahóh.
A’ ser egy főzet 45 hordó, 172 Tonne, 4472 

SI übehen.
A’ Tonne méz 25 \  Stübchen és 500 (261 bétsi) 

fontot tesz.
Kereskedő nyomó mérték. 1 Terh 12 hajó font 

20Lispfontjával, 14fontjával; a’Pfundnehéz 5 mázsa 
112 fontjával, a’ Lennek köve 20 font a’ gyapjúé 
20 font.

A’ font 2 Mark, löUntzia, 52 Lath, 128 Quent, 
4 Oertchenével, nyom 10127 holl. ászt és 100 illy 
foul =  87 bétsih.

lnnél : 112 fontos Mázsa =  97 bélsih.
1 Kő 20 fontjával =  17 | —
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Az arany, ezüst, selyem és teveször mérték a’ 
liolon. Mark; a’ mellyen 6 =  bétsi markhoz.

A’ Patika mértéki font tsak fontot nyom, vagy 
24 Kalmár Latot és 1 Untzia (2 Latjával) az itteni 
patika mértékből tesz 41704bétsi patikai grant, un- 
tziáját 480 gránnal vévén.

A’ lenfonalat 10 kötésével, 90 szálával 3~ réfé- 
vel Cvagy egy motolla) számlálják kerületében.

T o l d a l é k  G i b r á l t á r l i o z .

Pénz  é r t é k :  R e a l e  16 Qu a r t o s s a l .

3 Illyen Reales 5 Spanyol Reals de Vellonba 
számlálódik, a’ lionnét számértéke a’ kólón, mark
nak finom ezüstb. 116 -rn Real, és a’ Real a’ Conven · 
tzio láb szerént =  10 J kr. p. p.

A’ Spanyol ezüst Piaster, Cob, vagy Plate, 12 
Reált ér és váltó folyama Angliára, melly ezen Pias
ter szerint intéztetik, 52£ pence Slerl. m. vagy w. 
(pp. V. érték.)

M é r t é k e k .
Réf. Itteni 100 Réf — 108 bétsi réfhez.
1 Láb 125, 5 frantz linea, és· 1 büvelkel, 3£  

lineával (bétsi mértékben), kissebb, mint a’ bétsi 
láb (Schuh).

A’ Kalmár nyomó mérték: A’ font 9728 holl As. 
és 100 illy font -= 85 § bétsi fonlh.
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Toldalék Malta Szigetéhez.

P é n z  é r t é l « .

Máltában Scndo szerént számlálnál«, mellyben 
12 Taro van 20 granijával.

Arányossága mindannyi pénz nemeknek.

Onzia. Scudi. Tari, Carlini. Grani. Piccioli.
1 2 i 30 6 600 3600

1 12 24 240 1440
1 2 20 120

1 10 60
1 6

•

Értékét a’ kólón. Mark finom ezíistb. határozza 
23 I Scudijával. A’ réz pénz 50 pCent. kevesebbre 
lartatil«.

Az Ezüst aránnyában az említett pénz ne
meknek a’ következendő az értéke Conventionalis 
pénzben :

fl. kr. fill.
1 Onzia 2~ Scudijával v. GO Carlin. 2 6 3 i
1 Scudo 12 Tari — 24 — — 50 5
1 Taro — — 2 — — 4 1
1 CarlinolO granijával — — -— 2 {
I Grano G Piccioiijával — — — — f
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Való mostani Máltái nemzeti pénz félék.

Arany: Új Doppia, 2 ,  1 , ■§· rétü, 2 ,  10 és 5 
Scudo.

Régi Doppia, 2 , 1 rétü és ■£, 17, és 4 |  
Scudi, mellyek 4, 2 és 1 rélű zechino nevet is vi
selnek.

Ezüst: Egész és fél onzia 2 és 1 ~ Scudi, v. 50 
és 15 Tari.

Kettős és egyes Scudo, 24 és 12 Tari.
6 , 4 , 2 és 1 rétü Taro darab.
Réz: Egész ~, ■£, 1 Taro, 20, 10, 5 és 2 TS 

Crano darabok, 1 granjával.

M é r t é k e k .

A’ Réf. 1 Canna 8 Palma 2 |  bétsi Réf. 5 Canna 
=  8 bétsi réfhez.

Gabona. 1 Salma, 4 J- Austr. mérő vagy 3 Sal
ma =  15 Austr. mérő.

Kalmár nyomó mérték: A’ nehéz Quintal 111 
Rottoli2|: Lírával. A’ könnyű Quintál 100 Rottoli, 
2 1 Lírával.

A’ Lira, vagy font, melly arany és ezüst mér
téknek is szolgál, és 12 Untziára , 192 Tizenhat
részre, 584 Trapasire, vagy 6912 granira oszlatik 
6590 hollandi Ászt nyom. és 100 Lira (font) =  56 ~ 
bétsi fonth.

Innét a’ nehéz Quintal =  172|· bétsi fonlli.
— könyü Quintál =  141J — —

A’ Rottolo 2-Livrával =  \~ z — —
— 2 1- Livrával =  1 | — —
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T o l d a l é k  az Jó ni  Szigetekhez, 
Zante és C e f a lo n ia ,

a’ lobbi köz társaságos Szigetekkel az Jóni tengerben.

Közönségesen Reali szerént számlálnak 100 Sol- 
dijával, vagy Asprijával.

A’ Real 10 Lírával is, lOSoldiával, vagy Aspriá- 
val számoltatik.

A’ fizető értéke ezen pénz nemeknek 25 p.Cen- 
toval roszszabb, mint a’ veneti piccola valuta, és a’ 
Kolon. Mark fin. Ezüst itt 12 } Reált ér.

Innét Conventiós értéke azoknak.
fi. kr. fill.

1 Real . . . .  1 36 3
1 Lire . — 9 2 f
1 Soldo . . . » — — 3|·

A’ Velentzei pénz értéke itten. pp. v. é. 
Arany zechino , 271- Lire. Ezüst. Scudo della 

croce 15~ Lire. Ducatone 1 3 |L ire . Ducato ef- 
fetlio 10 Lire.

M é r t é k e k .
Ataljában hasonlók a’ Venetiekhez.
Gabona m é r t é k :  Bazzillo ; 100 =  57 J bétsi 

méröbez.
Az adásvevésben : 7 Bazzillo = 4 Austr. méröbez. 
Kalmár mérték: A’ veneti font: Peso grosso.
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II. Toldalék Nagy Britanniához. 
Az Uralkodó Ház.

CConstitutionális Monarchia. Angol v. Protest, vallás.)

K i r á l y .
ÍV György (Fridrik August). Nagy Britanniái, 

és Hannoveri Király, védelmezője az .Tóni Szigetek
nek. Szül. 12 Aug. 1762. következett Atyja III György 
után. 29. Jan. 1820 meg koronáztatott 29. Jul. 1821. 
Özvegy 7. August 1821. Hitvese Karolina, Amalia, 
Ersébeth Braunschweig Wolfenhütteli Hertzeg Asz- 
szonv halála által.

Testvérei:
1) Fridrik, szül. 16. Aug. 1763. Yorki és Al

bániái Ilertzeg. Osnabrüki Püspök , özvegy 6. Aug. 
1820 hitvese, Karolina Ulrika, Katalin Burkus K. 
Hertzeg Aszszony halála után.

2) Vilhelm Henrik, szül. 21. Aug. 1765 Claren- 
cei, és St. Andrewsi Hertzeg, Mounsteri Gróf el 
jegyz. 11. Jul. 1818 Adelheidet, Szász Meiningcni 
Hertzeg Aszszonyt.

3) Carolina, szül. 29. Sept. 1766 meg özvegy. 
VVürtembergi Királyné.

4) Augusta Sophia, szül. 8. Nov. 1768.
5) Ersébeth, szül. 22. Aláj 1770 1. Hessen-IIom- 

burg.
6) Ernst August, Cumberland! és Theviodalei 

Hertzeg, Armagh! Gróf, szül. 5. Jun.1771 el jegyz. 
29. Máj 1815 Friderikát, Mehlenburg-Strelitzi Iíer- 
tzcg Aszszonyt; a’ kitől született:

György Ilertzeg 27. Máj 1819.
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7) Anglist Fridrik, Sussexi Hertzeg, Inverneszi 

Gróf, Arklowi Báró. szül. 27 Jan. 1775. el jégyz.
5. April 1795 Angusta Murrayt Dunmórei Grófnőt.

Gyermekei;
a) György August, szül. 15. Jan. 1794.
b) Mathilde Karolina, szül. 11. Aug. 1801.
8) Adolf Fridrik, Camhridgei Hertzeg. Tip- 

perai’y Gróf, Cullodcni Báró. szül. 24. Febr. 1774 
el jegyz. 7. Máj 1818 Augustát Hessen-Casseli Land- 
grófnét.

Gyermekei:
a) György, szül. 26. Martz. 1819.
b) Augusta, szül. 19. Juh 1822.
9) Maria, szül. 25. April. 1776 1. Gloucester.
10) Sophia, szül. 5. IN ον. 1777.

T á v o l a b b i  A t t y a f i a i .
Viktoria Szász Koburg Saalfeld; Hertzeg Asz- 

szony, Testvérjének, Edvard Augustnak, Kenti és 
Slratherni herlzegnck, Dublini grófnak Cf25. Jan. 
1820) özvegye.

Alexandrina, ennek Leánya, szül.24. Máj 1819. 
Atyja testvérjének Wilhelm Henriknek, Gloucesleri 
Ilertzegnek (f 25. Aug. 1805) gyermekei:

a) Mathilde, szül. 29. Máj 1775.
b) Wilhelm, Gloucesleri, és Edinburgh hertzeg, 

Connauglhi gróf, szül. 15. Jan. 1776 el jegyz. 22 Jul. 
1816. Mariát, III György Nagy Britannia Király 
Leányát.

Anna, Carhamploni Grófné , Attya testvérjének, 
Henrik Fridrik, Cumberland! Hertzegnek (f 18. Sept. 
1790) özvegye, szül. 27. Máj 1750.

Ennek Leánya első Házasságból.
Olivia Wilmot, szül. 1772. Most Oliwia Cum

berland nevel hordoz.
Vége  Na g y  B r i t a n n i á n a k .



A’ II Kötetben esett nyomtatvány! hibák.

Lap, Sor. H ib a . J o b b í t á s .
17 3 i szén szín
22 17 XÍX Lajos XIV Lajos
47 20 szemléltik szem léltetik
49 2Ó véra vára
59 34 gyakoroltatnék gyakoroltatnak
60 36 kör nésző kör - néző
61 17 Blastrom Klastrom
61 18 Jsászári Tsászári
62 16 bertzegségen hertzegsége
69 3 i terger tenger
70 11 váró város
77 22 falytában folytában
82 17 köteletű kötető
82 23 kereskekok kereskedők
89 34 setéié sétállá
91 1 6 meliy m eliy
92 utols 50 ezer 5 ezer
98 39 bé zár ettek bé zárattak
99 14 vas malskák vas matskák

108 3 Lerirensis Lerinensis
i 36 25 és ez
147 6 lag magasabb legmagasabb
i 47 i 5 fő ely fő -hely
152 26 lag magosabbak legmagasabbak
171 10 él és
177 27 ez és
l 85 33 szárazva szárazba
189 29 etőt előtt
191 33 pararzt paraszt
192 29 melyenek miilyenek
217 1 tehet lehet
217 16 nekéz nehéz
2x8 32 Episkopáltak Episkopáliak
22 j 6 alnnak annak
223 20 vetélkedni vetélkedni 1
223 22 tételnek tétetnek
236 24 Cumberlazd Cumberland


