Rajna – a Duna északi kapuja 1.
A folyó, ami átkel egy tavon!
2019. június 15-20.
A Duna végigjárása után következett
egy kisebb folyó, a Rajna. Hossza
kicsit több, mint a Duna fele, azaz
1320 km. Vízhozama is jóval
szerényebb,
de
hajózás
szempontjában kiemelkedő szerepe
van. Arról nem is beszélve, hogy
közismert német, francia és holland
nagyvárosokat köt össze, mint Bázel,
Strasbourg, Frankfurt, Bonn, Köln,
Düsseldorf, Rotterdam, Amszterdam.
Az út, melyet megtesz kiemelkedik
természeti
és
épített
látványosságokban.
A folyó érinti Liechtensteint és
Ausztriát, a Boden-tóba ömölve éri el
Németországot, majd a német–svájci,
később pedig a német–francia
határon folytatja útját észak felé. A
Ruhr-vidéket átszelve a folyó nyugat
felé
veszi
az
irányt,
majd
Hollandiában,
delta
torkolaton
keresztül ömlik az Északi-tengerbe.
Forrásvidékén több mint 150
gleccser táplálja a sok sok Rajna
nevű patakot.

Viamala:
A Via mala, más néven a „rossz út” 300 m magas sziklák között rejtőzik, ahol a Hátsó-Rajna próbál utat
törni magának. A római út, melyet a középkorban is használtak, Almweidenen vezetett át a folyó bal
partjára. Ezt nevezték jó útnak; ellenben a sziklák közti utat rossz vagy gonosz útnak.

Reichenauban veszi föl a folyó a Rajna nevet az Alsó- és Felső Rajna találkozásánál. A Plessur
összefolyásával Churtól a folyó hajózható lesz.

Séta a Bóden-tó partján Bregenz városában, melynek közelében a Rajna beömilk a tóba.
Bregenz város Ausztriában, Vorarlberg tartomány fővárosa. 427 m tengerszint feletti magasságban, a
Boden-tó partján, Ausztria, Liechtenstein, Németország és Svájc négyeshatáránál fekszik.

Séta Lindauban.
Lindau festői szépségű német város, mely a Boden-tó (Bodensee) partján, a német-osztrák-svájci
hármashatárnál fekszik. Svábföld egyező nevű kerületének közigazgatási központja. A történelmi óváros
egy 68 hektáros part menti szigeten fekszik, ami a Vatikán területének másfélszerese. Lindau nevének
jelentése: “Sziget, ahol hársfák nőnek“.
A régi városháza (Altes Rathaus) 1422-ben épült gótikus stílusban, majd 1576-ban a reneszánsznak
megfelelően átépítették, és egy lépcsőzetet is kapott. A hátsó falán a város történetét felelevenítő
festmény található, amely a 19. században készült historizáló stílusban. A sétálóutca felőli oromzat alatt
egy díszes külső lépcső is található. 1496 és 1497-ben a városháza gótikus tanácstermében tartották a
birodalmi gyűlést (Reichstag).

A Mangturm régen világítótoronyként funkcionált és 1180-tól 1300-ig
volt használatban. Húsz méteres magasságágával még néhány
templomtornyot is leköröz. A kikötő mellett álló épület valamikor a
városfal végét jelentette, és a 19. századig csupán egy vonathídon
keresztül lehetett megközelíteni. A tornyot a tetejét díszítő színes
cserepek teszik könnyen felismerhetővé. Nevét a közelben egykor
működött posztócéhről kapta (Mang vö. mángorló).

A tolvajok tornya az óváros északi végében épült a városfal részeként
1380-ban. Sokáig börtönként szolgált, a neve is innen ered. A Diebsturm
a városfal több ágának találkozásánál volt található, környékén a 13.
századból származó védelmi árkok feküdtek.

Hajóra szállás a Bóden-tóra Lindauban, majd áthajózás a Rajna beömlése előtt, végül kiszállás
Rohrschachban.

Rajna vízesés
Európa legnagyobb vízesése, a Rajna-vízesés (Rheinfall), Svájc északi részén, Schaffhausen mellett közel
Németországhoz található. A Rajna folyó Európa egyik legszebb, és egyik legnagyobb vízhozamú
folyója, így nem meglepő, hogy az alig több, mint 20 méter magas, de közel 150 méter széles vízesés igen
látványos.

Városnézés Bázelben:
Bázel (németül: Basel, franciául: Bâle, olaszul: Basilea, latinul: Basilia) Svájc északnyugati részén, a
svájci-német-francia hármashatárnál, a Rajna két partján elterülő város. Svájc harmadik legnagyobb
városa és egyben a Basel-Stadt kanton fővárosa. A 2015. évi adatok alapján 175 131 lakosa van, de a
háromországos agglomerációjában mintegy 731 000 ember él.

Az első telepesek a feltételezések szerint a Kr. e. 5. században érkeztek a területre. Kr. e. 150 körül már
kelta településként említik.
A rómaiak kr. e. 44-ben foglalták el Bázelt.

A város neve az első írásos emlék alapján Basilia volt (374-ből származik). A münsteri dombon
ekkoriban egy erődítmény volt. A várost sokszor támadták meg a germán törzsek. Az 5. században a
frankok foglalták el, és 900-ig a Frank Birodalom része volt. Ezután Burgundia része lett. A 7. században
püspökség lett a város. 917-ben a magyarok felégették Bázelt. 1032-ben a Német-római Birodalom
foglalta el.
II. Henrik császár 1019-ben felszentelte a monostort. 1100 körül városfalat kezdtek el építeni, de csak a
14. század elejére fejezték be. Henrik von Thun püspök alatt 1225 körül építették az első Rajna-hidat.
1348-ban Bázelt megtizedelte a pestis, és a városnak 8 év múlva ismét katasztrófával kellett
szembesülnie: Közép-Európa eddigi legnagyobb földrengése és az utána következő tűzvész döntötte
romba a várost. 1460-ban II. Piusz pápa megalapítja az első egyetemet a mai Svájc területén. 1471-ben
III. Frigyes császár vásárjogot adományozott Bázelnek.
A bázeli zsinat 1431 és 1449 között tartotta ülését, amelyen V. Félix ellenpápát 1439-ben
megválasztották. 1433 körül megalapítják az első papírgyárat a városban.
1566 nyaráról maradt fenn egy érdekes leírás a bázeli „légi ütközetről”, amikor is néhány napig fekete és
vörös gömbök „vívtak csatát” az égen. Az esemény leírására később a korai UFO-észlelések egyik ismert
példájaként hivatkoztak. (Hasonló incidens Nürnbergben is volt öt évvel korábban.)
1795-ben a bázeli béke vetett véget Franciaország, Spanyolország és Poroszország háborújának. 1815-ben
a bécsi kongresszus a püspökséget felosztotta Bázel és Bern között.
Svájc első vasútja ebben a városban volt. 1844-ben St. Louisból érkezett Bázelbe.
Városnézés Strasburgban
Strasbourg város Franciaország keleti határán, ahol az Ill-folyó a Rajnába torkollik. Az Elzászi régió és
Bas-Rhin megye székhelye. Itt található az Európai Parlament, az Európa Tanács és az Emberi Jogok
Európai Bírósága. Franciaország kulturális és történelmi városa címet viseli.
Strasbourg az utak városa, a Vogézek és a Jura közötti átjáró keleti kapujában, a Rajna bal partján
fekszik. Vele átellenben, a jobb parton a német Kehl található. A két várost és a két országot az Európahíd köti össze.
Strasbourg legfontosabb látványossága az Ill-szigeten elterülő történelmi belváros (Grand Ile), amely
1988-ban került fel a UNESCO Világörökség listájára.

Worms, Nibelung-híd:
Worms (németül: Worms) „megyei jogú város” Rajna-Pfalz tartomány délkeleti részén, a Rajna nyugati
partján. A város Rajna–Neckar háromszögnek egyik fontos központja. A várost a kelták alapították,
Kölnnel, valamint Trierrel vetekszik a Németország legidősebb városa címért.
Az első híd a Rajna felett, amelyet Worms közelében építettek, az 1897-ben kezdték építeni és 1900.
március 26-án adták át Ernst-Ludwig híd néven. 1945. március 20-án a visszahúzódó Wehrmacht
felrobbantotta a hidat. 1953. április 30-án került sor az újjáépített híd átadására.

Niederwald emlékmű megtekintése Rüdesheim am Rheinben , majd libegővel leérkezés a Rajnához.
A városból elérhető a Niederwaldon keresztül Assmannshausenbe a Niederwald-emlékmű (NiederwaldDenkmal) is, mely a Rajna felett 300 méter magasságban épült. Az emlékmű 25 m magas talapzaton áll,
rajta Germania 10,5 m magas alakja a Német Birodalom 1871. évi kikiáltására emlékeztetve. Az
emlékművet J. Schilling terve alapján emelték 1877-1883 között.

Ismét hajóra szállás Bingen am Rheinben, majd hajózás a festői környezetben Koblenzig.

Séta Koblenzben és a Rajna elhagyása a levegőben.
Már a régi rómaiak is értékelték a Felső Közép-Rajna-völgye nagyszerű táját, ugyanúgy a Német
Lovagrend és az UNESCO is, amely világörökségi rangra emelve ismerte el ennek az országrésznek a
lenyűgöző szépségét. Ennek az örökségnek részét képezi a Német Sarok is a Rajna és a Mosel
torkolatánál, amely nevét a Német Lovagrend lovagjaitól kapta. Történelmi eseményekben gazdag hely,
amelyet II. Vilmos császár 1891-ben egy különleges emlékmű legalkalmasabb helyszínéül választott:
Nagyapjának, I. Vilmosnak, a Német Birodalom egyesítőjének itt lehet kellő köszönetet nyilvánítani. A
Német Birodalommal azonban 1945-ben az emlékmű is rommá vált, és a fennmaradt talapzatot 1953
májusában a szövetségi köztársaság elnöke, Theodor Heuss a német egység mementójának szentelte.
Végül 1993-ban helyreállították az emlékművet, és ismét felhelyezték a talapzatra, ahol összesen 37
méteres magasságával büszkén emelkedik a Rajna és a Mosel fölé – évente több mint kétmillió látogatót
csábítva a városba. Szemben vele, a Rajna túlpartján trónol Európa második legnagyobb fennmaradt
várlétesítménye, az Ehrenbreitstein erődítmény. Minden bizonnyal innen, szűk 120 méterrel a Rajna felett
a legszebb a kilátás a városra.
Koblenz egy német város Rajna-vidék-Pfalz tartomány északi részén. Mainz és Ludwigshafen után a
harmadik legnagyobb város a tartományban. A Koblenz-Landau Egyetem koblenzi egyetemvárosa itt
található. Németország legrégebbi települései közé tartozik, kb. kétezer éves.

