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A Z Ő S V I L Á G . 
A' föld gyomrában találtató különféle maradványok, mellyek természeti nagy 

változásoknak csalhatlan tanujelei: teljesen meggyőznek bennünket arrul , hogy földünk 
akkor is nagy részben mostani teremtmény-osztályaival birt; hogy az állat-növény- és ás* 
ványország már az ősvilágban is fönállott, 's hogy száraz föld és víz akkor is külön osz
tályozva valának. Egyszersmind bizonyítják a' természet óriási nemző erejét, melly a' 
mostaninál sokkal nagyszerűbben mutatkozék akkori teremtményeiben. A' roppant men
nyiségű szenesük fa, melly sok helyen egész földalatti erdő gyanánt jelenkezik, a' tömér
dek csiga- 's egyéb tengeri állatfaj, melly néhol egész hegyekké halmozottan talál tat ik; 
a'számtalan mamnuith , dinotherium, mastodon 's egyéb óriásnagyságu ősvilági állatok
nak felső Olaszorságban, Schweizban , Németországban, Austriában 's honunkban (többi 
közt tavai Bejezen, vasmánnegyében 'stb.) lelt csontmaradványi eléggé igazolják ezen állítást. 

Csudálkozunk az élő teremtmények végtelen számán 's rendkívüli változa
tosságán , mellyet a' természet naponkint lépten nyomon élőnkbe áll / t , 's bámulva néz
zük a' kisebb állatok tömérdekségét, különösen azokét, mellyek csak a' nagyító üvegen 
át szemlélheíők; 's méltán kérdi az ember önmagátul: valljon a' csillagok száma nagyobb 
e , vagy kisded földünk állatseregéé. De ha az élő teremtmények közül a' föld kőrétegei
be eltemetett apró állatmaradványokra fordítjuk figyelmünket: még nagyobb bámulásra 
késztet bennünket az ősvilág teremtményeinek , a' fönebb érintett óriási állatokkal ellen
kezőleg parányi volta 's szátntalansága ; millyenek a' c s i g a c s ó k . Illy csigacsokbul vagy
is csak nagyító üveg által szemlélhető csigácskákbul álló kövü rétegek találtatnak Olasz
országban, Toscanának Casciana nevű hegyeiben. Itt Soldani , egy nem egészen három 
lat nehézségű kődarabkában 10,454 csigacsot számlált meg; a' kő többi része csigacs-tö-
redékbül, tengeri borz tüskébül és mésznemü anyagbul állott E' csigacsok bizonyos fa-
jábul 4—500 sőt egybül 1000 is alig nyom egy gránt (szömkét). Parányiságukról ugy ad
hatunk némi fogalmat, ha mondjuk, hogy a' papirosban legfinomabb tővel szurdalt lyukr-
kon is könnyen áthullanak. Látásunk 's képzeletünk csaknem egyiránt megtagadja szol
gálatát, ha a' természet műveit olly fokon akarjuk szemlélni 's fölfogni, hol az piczin 
alakban kívánt remekelni. — Nagy számmal 's kiterjedten találtatik egy másik apró hé
jas állat is, a' cypris-nömbül, melly szinte csak nagyító üveggel látható. Angolhonban te
le vannak illy állatmaradványnokkal a' csapóföld rétegei, Francziaországban pedig 20 mért
földnyi hosszú 's 80 mf. széles terjedelmű 's 700 lábnyi vastag földrétegek vannak Au-
vergneben, mellyekben számtalan m y r i á d n y i hasonló héjas állat van együtt. Milly 
nagy lánczolatra, hanyatló fokozatosságra 's élet-végtelenségre látszik ez mutatni. 'S mind 
ez bizonyára csak igen kis részben gyanittatja ama' dúzs életet, mellynek e'kevés romja ko
runkig fönmaradt. Egész nemzedékek tűntek e l , semmi nyomot nem hagyva magok után, 
mert a' teremtmények legnagyobb része nem birt fönmaradható alkattal; 's így midőn egy 
részrül olly fajok maradványira bukkanunk, mellyek az élő állatok közt már többé nem 
találhatók, ismét olly állatfajokkal is birunk, mellyek az ősvilágiak közt hiában nyomoz
tatnak. 5 
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Általában ha az ősvilág 's földünk mostani állapotja közt hasonlítást teszünk: 
annak e' fölötti gazdagságát 's nagyszerűbbségét kell következtetnünk, az állatoknál szint-
ngy mint a' növényországban. így például, ama' négylábuakon kivül, mellyeket fönebb 
emiitettünk, találtattak óriáscsigák, kocsikerék nagyságnak; 's olly grifmadarak, mellyek-
nek szárnytollába (tollcsöve üregébe) az ember kezét is bele dughatja; 's e' szerint Ítélve 
a' madárnak, kiterjesztett szárnyakkal legalább 40 lábnyi szélességűnek kellelt lennie. 
Hogy pedig á l l a t - é s n ö v é n y f a j , a'mostaninál kevesebb lettvolna, mint Leakart kissé 
hainarkodva állítja: épen nem hihető, sőt ha azok maradványainak szamát (az állatoké 
5—9000, a' növényeké 4—500) a' mostaniakkal aránylatba hozzuk, az ellenkezőiül kell 
meggyőződnünk. 

Az illy maradványokrnl, kora századokban, sőt a' középkor után is , balga vé
lemények 's a' legfurcsább okoskodások voltak. Sokan a' természet játékinak tulajdoniták 
azokat, melly, titkos műhelyében a' mostani állatok idomát akará utánozni, de nem birt 
éhez elég képző erővel 'stb. így az 1796ban Tonna vidékén talált elefántcsontot a' gothai 
orvosi kar (collegium medicum) ásványdarabnak itélé, 's a' természet eselleges játékának tu-
lajdonitá. A' még tudatlanabb rész többnyire óriás-emberek részeinek tartá a' rendkívül 
nagy csontokat. Atalában pedig olly járatlanság uralkodott az ősvilág maradványinak meg
ismerésében, hogy a' furfangos eszű suhanczok jövedelemágat kezdenek kővé vált tárgyak 
készítésével 's eladogatásával. Többi közt Beringer würzburgi orvost több illy készítmén
nyel csalták meg, napot, holdat, zsidó betűket 's egyéb furcsaságokat adván el neki jó 
pénzen. O ezeket, mint kővé vált ritkaságokat, örömmel vévé, 's róluk irt kúlön munká
ban ábrázolva ki is adá, mellyet, miután csalatásárul meggyőződött, kitclhetőkép elnyo
mott, de e' miatti szégyenében 's boszuságában nem sokára meghalt. J. P. 

A' K O N D O R . 
A' keselyűk neméhöz tartozó madárfajok legnagyobbika, mindazon ismertető je

lekkel bir ,mellyek a' ragadozókat bélyegzik; nyakát övedző tollgalléra azonban kitti nŐ-
leg megkülönbözteti más fajoktul. Hazája a' melegebb égöv alatti tartományok, hol tanyát 
rendszerint sziklahasadékban vagy meredek part nyiladékiban választ. Ivjeli álmábul, melly 
közben nyakát vállcsontjaiba zsugorítja, már hajnalhasadtakor szokott fölébredni, 's fejét 
néhányszor megrázogatván bevárja a' nap keltét, hacsak éhség által táplálatkeresésrencm 
ösztönöztetik. Röpüléshez készülve, kihajol a' nyiladékbul, elnyújtja vitorlaszárnyait, 's 
mintegy bizonytalankodva elindulása iránt, néhányszor meglebegteti. Szárnyra kelése ne
hézkésen történik, 's nem vizirányosan , mint más madaraknál, hanem kanyargósán, 's 
mintegy ön súlyja által le felé húzatva. Kis idő múlva azonban elkezdi méltóságos röp
tét , 's egész könnyedséggel , fáradság nélkül ringatja magát a' levegőben. A' vidék min
den hajladozásit szeszélyes játszisággal röpdösi á t , 's majd a* föld szinét látszik megérin
teni szárnyaival, majd ismét hirtelen a' fölhőkig emelkedve csapong; 's ha ekkor vala-
melly zsákmányt pillantanak meg éles szemei: villámsebesen rohanik, vagyinkább nyíl 
módjára hull alá. — Fölidült állatot soha nem támad meg, habár kisebb volna is egy juh
nál, hacsak ez döglőfélben nincs: a' szabadon fiadzókat azonban föl szokla keresni, fiad-
zásuk idején. A' madarak szinte biztosságban vannak tőle. Az indus gyermekek, kikre 
szülőik már gyenge korukban szokták bizni a' nyájőrzést, — az által óvják ellő juhaikat 
's fíadzó lámáikat a' kondortul, hogy melléjek ülnek, 's kicsinyeiket ölükbe veszik. 6—8 
esztendős fiu képes őt elriasztani, holott egy szárnycsapással földre tudná őt súj
tani 's egyetlen csípéssel megölni. 
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A' kondorok ritkán csoportoznak össze. hanemha valamelly nagyszerű zsákmány fölötti 
lakmározásnál. Különben egyedül űzik rag-adózásaikat , 's csak tollászkodás közben látni őket noha 
párosan. — Élethosszuságokról semmi bizonyost nem tudni. A' benszülöttek állítása szerint félszáza
dos korra jutott , bizonyos jelek által ismert kondorokat is mutatnak az apák fiaiknak, holott ki-
pusz titásukban fáradatlanok, 's gyakran intéznek ellenök irtó vadászatot. 

O R S Z Á G - S N É P I S M E R E T . 

( K ú t f ő : Hatzi fa?uícstiak f. l8384</w hijült utazása.) 

Minden olly országnak , melly erkölcsileg egy, 's mellynek fővárosa nem csupán kiter
jedése, lakosinak száma, kereskedésének vi rágzása ' s tb . hanem egyszersmind n e m z e t i s é g e mi
att is valósággal főváros: ez szokott erkölcsi 's kormányzati képviselője lenni, mellyrül tehát nagy 
valószínűséggel vonhatni következtetést annak egyéb részeire 's lakosira is. Ennélfogva ismerteté
sünk leginkább csak Angolhon fővárosának viszonyait tárgyazza, némi általános kitéréssel az egész 
országra is. 

Londonba már csak a belépés is meglepő; nem kapun, bástyán, és sorompókon keresz
tül történik az , hanem egészen nyíltan 's szabadon. A' házak' és paloták' szép sora i , a' széles kö
vezető utczák, szobrokkal és emlékekkel, a' pompás boltok, gyári és kereskedési díszes fölirások 
minden házon, a' nagy pezsgés, ki- \s betódulás, lovaglás és kocsizás a bámulatos ember-tömeg
nek gyors jövése, menése, tudatják az utassal , hogy L o n d o n b a é r t , hol két millió ember e l , 
néhány német mérföldnyi térre szorítva. A' házak mind kicsinyek; közönségesen három ablak szé-
lességüek, két emelet magasságúak; kapuik két oszloppal diszifvék. Mindenik előtt zöld pázsitos és 
virágos, csinos vasrostéllyal kerített házelő van , a' szemnek igen kellemes, Azonban a' házakról 
és palotákról hiányzik a' fehér vagy más szín , melly által, egyéb országi városok olly barátságos 
benyomást okoznak. Mert valamint Londonban, ugy egyéb angol valósokban 's helyeken i s , az épü
letek falai égetett téglából minden vakolás nélkül pusztán vaunak összeállítva. 

Egészen komor benyomást okozandók ezek, ha a' pompás fasátorok, házelők, 's az u l -
czák' közepén lévő ligetkék (Squares-k) mindent élénkebbé nem tennének. Ezen angol ültetményü 
Ijgetkok díszes rojstélyokkal kerítettek; belsejök utak által szeldelt szép zöld pázsi t tal , 's minden 
nemű növényekkel ékitvék. Ezeket mindenki szabadon használja sétálásra, különösen pedig játék
helyül a' csintalan gyenne'-csoport. 

Minden oldalról láthatni bazárokat (kelefszerü vásárhelyeket) sokkal pompásabbakat mint 
Parisban , s az itteni boltok ugy, valamint a' házbelíek , az utak hosszában olly iszonyú mennyisé
gű portékákkal tömvék, hogy azt kell gondolni, miszerint egyedül ezekkel ellehetne látni az egész 
világot a 'nélkül , hogy más országok városaiban valamit készifni, vagy gyártani kellene. Hanem 
az epületek'pompás homlokzati, egy hosszú vonalban, csalódást okoznak, mert paloták megpillan
tását gyaníttatják, pedig csak egy pár tuczat magán-ház, ugyan azon homlokzat alá épülve. Minden 
angol saját házában, családjával egeszén egyedül szeret lakni, nem pedig házbérlőkkel, azért min
den házak kicsinyek, csupán egy család kényelmére készülvék, de egyszersmind belsőleg igen szé
pen rendezettek. 

Újabb időkben régi házakból álló egész utczák döntetnek l e , 's egy sajátságos terv sze
rint jeles homlokzattal újonan állíttatnak föl. Itt egész tíj városok emelkednek, magokat London-

- hoz sorozok. Hanem egy különös viszony is uralkodik London' 's más angol városok' és helyek' 
házai közt. Minthogy földbirtokos itt a' főnemesség, ez a' földet házépítés alá eladja bizonyos ösz-
vegért, 's évenkénti jövedelemért, egyszersmind azon közönséges föltétel alatt, hogy a' ház kilencz-
ven kilencz év multával jó állapotban, 's minden legcsekélyebb sérelem nélkül a' földdel együtt ismét 
a' földtulajdonosnak jöjjön birtokába. 

A' fónemességnek Londonban nincsenek díszes palotái, hanem legtöbbnyire csekély lak
házai ; ellenben a 'mezei jószágán levő kastélyaira 's kert-ligeteire semmi költséget nem kímél, 's 
csak ott lehet az ő gazdagságát, és tehefősségét kifejtve látni. — Annál érdekesebbek azonban Lon
donnak nyilványos epületei. 

Ezek között fő helyet foglal a' goth izlésü szép W e s tm ün s t e r i apátság, hol minden 
királyi innepély történik, :s királyok' 's országnagyok' síremlékei találtatnak. Ezután következik a" 
romai Sz. P é t e r t e m p l o m a akjára készült Sz. P á l t e m p l o m a , hasonlolag emlékekkel ékes
kedve. Kitűnő továbbá a' nyugotindiai társaság' épülete; — a' t ő z s é r - v. p é n z c s a r n o k (Börze), 
hol az ügyek ennek közepén kün a' szabadban végeztetnek e l , 's a' végzések csak szuíán tétetnek 
az irószobakban papírra. Nem kevésbbé érdekes a' p o s t a h i v a t a l épülete, és a' L l o y d kávéház. 
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Ez utóbbinál biztosittatnak a' világ minilen részeinek hajói, ide érkeznek meg naponként a' hajók' 
állapotjáruli tudósítások, valamint a' világ minden részeiből jövő levelek. Itt az asztalok száz meg 
száz tőzsérrel (speculánssokkal) szüntelen körül vannak véve. Továbbá a' v á r o s h á z a ; — a' 
l o r d ma jo r , vagy c i t y p o l g á r - m e s t e r épülete: — Sz. J a m e s , a' király' lakhelye, regi, 
csekély tekintetű épület; sőt még a' most ujonan épült palota is kevés hatású, de annyival nagyobb 
hatásúak a'királyi kertligetek. Még sok nevezetes épületet, 's nyilvános intézetet számlálhatnánk 
elő, hanem átmegyünk azon tárgyakra, mellyek legbámulatosbbak. 

Hlyen a' T e m s e , számtalan kő- és vas hidaival, és az iszonyú sokaságú gőz- 's egyéb 
nagy- és kis-hajóival, mellyek azt egész a' tengerig lepik. Majd alig fogható meg, minkép jöhet
nek a' legnagyobb tengeri hajók a' Temsén egészen London alá, holott e' folyó nem szélesebb mint 
Dunánk. Ezernyi hajók a' világ' minden részeiből pihennek a' révekben; de legszebbek gyanánt min
dig az amerikaiak tűnnek föl. Palota nem lehet kényelmesebb 's pompásabb egy amerikai hajónál. 
Ebben a' legszebb bútorok, szőnyegek, kárpitok és teremek találtatnak. A' révek mellé vannak az 
öt, hat emeletes iszonyú raktárok, a' világ minden részeinek partékáival tömöttek, sorozva. Illy áru-
halmazok, millió forintnyi értékűek, — a kereskedők házaiban, 's tulajdonkép azok boltjaiban is ta
láltatnak. Van bolt, mellyben 156 segéd, (kereskedő legény) foglalatoskodik. Csak a' szatócskodás 
vagy az aprólékos kereskedés is behoz naponkent 30—40 ezer font sterlinget. A' valóságos foglala
tosságok Londonban csak reggeli tíz órakor kezdődnek, a' tőzsércsarnokban pedig délutáni 3—4 
órakor. Az ugy nevezett nagy világ még csak két óra után látható, és négy — hat óra közt van a' 
ligetkertekben mulatozás vagy járdalás ideje. 

Itt lehet azután tetszés szerint bámulni az angolnők' szépségeit. Nagy élénk szemeik 
bájlón villognak mindenfelé sötét szemöldeik alól; a' rózsa ajkak fölött keskeny 's nemes alakú orr 
emelkedik,'s a'viritó szűz arczákat gazdag fodrozatu hajfürtök árnyékolják körül. így vonatják 
magokat pompás kocsiszereiken, reggeli öltönyeikben, pipere-pongyolájokban, ezerenkint ide 's tova, 
mi alatt az uracsok szép paripáikon köztük erre arra őgyelegnek, mintegy virágról virágra szállong
va, 's annyi kegyszüzet hoditva, mennyit nekik a' szerelem istene megenged. 

A' kertligetek távol pázsit-térén is hasonlókép nyüzsög a' sok lovag, gyorsabb mozgás
sal bolyongva 's keverve lovagnőkkel, kik paripáikat épen olly gyakorlottan 's biztosan konmínyoz-
zák mint a' lovagok. — London csudáihoz tartozik meg az is; hogy e' v i l á g v á r o s k ö z e p é n 
öt nagy kerfliget találtatik, mellynek zöldén a'világ-kereskedésnek tolongása között egyszersmind 
a' barom olly háborítatlan legel, mint egy békés parlagon. 

Esti nyolcz órakor kezdődnek a' színjátékok, 's mindenféle nőnemi rajnak esti sétája az 
utczákon. csillámló szeszvilágitás mel ett. A' gyógyszertárok előtt vörös, kék, és zöld szinü, vilá
gító üveggolyók vannak fölfügeszíve, mellyek mérföldre ható kellemteljes világosságot terjeszte
nek szét az utczákba. A' színjátékok 12—1 órakor végződnek, 's csak ezután kezdődik a' csendes
ség Londonban. 

Minden sajátságos és nagyszerű itt; mi Angolországnak, 's fővárosának szerfölötti gaz
dagságára és tehetőségére mutat. E'várost látni kell, különben annak minden tekintetbeni nagy
ságáról lehetlen fogalmat szerezni, és csak látása által győződhetni meg arról: hogy London nem 
csak Angolországnak, hanem — mint hajdan Koma volt — az egész világnak fővárosa. 

{Folytatása következik.) 

F i g y e l m e z t e t é s . Kik folyóiratunkat, a' vele járó hangmüvekkelés rajzokkal együtt, az 
első számtul fogva hiány nélkül óhajtjuk megkapni: méltóztassanak ez iránt előfizetési 
rendelésüket folyó hónap 30-áig, postán, vagy biztos alkalom által a' szerkesztő tulaj
donosnál , megtenni. 

Lapjaink körébe tartozó h i r d e t m é n y e k b e i k t a t á s á r a , sorjátul egy pengő garasnyi díj
fizetés mellett, készséggel ajánlkozik 

a szerkesztőség. 

Megjelenik k e d d e n 's p é n t e k e n . Elő fizethet ni minden cs. kir. postahivatalnál 's a' szerkesztő 
tulajdonosnál Pesten, (Kalaputcza Szita-ház 79-dik sz.) egész évre, postán 12, Pest-Budán 10; félévre G, 

és 5 pengő forintjával. 

BUDÁN, A' MAO V A R KIR. E G Y E T E M BETŰIVEL. 




