
KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

Vörösmarty polgármester-jelöltsége. 

Az 1848. évi XXII I . törvénycikk változást t e remt a sz. kir. városok 
szervezetében. Az ú j törvény legfőbb vívmánya az, liogy a törvényhatósági 
választói jogot kiterjeszti s ezzel a polgárság tágabb rétegeinek is befo-
lyást biztosít a községi ügyekre. Az ú j felelős minisztér ium azonnal életbe-
lópteti az ú j törvényt, elrendeli a községi választók összeírását ь elrendeli 
a t isztújítást. E rendelet alapján a régi pestvárosi t iszt ikar és képviselő-
testület június 13-án lemondott. A t isztújí tás színhelyéül a múzeumker t 
volt kijelölve, de mivel ez a hely nem látszott a lkalmasnak a választásban 
résztvevő tömeg befogadására, az üllői-úti kaszárnya udvarán folyt le a 
választás. A választást Molnár György vezette. E g y titkos szavazással 
megválasztott kijelölő bizottság minden állásra 3—3 egyént jelölt. A ki-
jelölő bizottság tagjai a következők voltak: Nádasy István, Staffenberger 
István, Tóth Gáspár, Halbauer S. Gy., Molnár Mihály, Steindl Ferenc, 
Bumbach János, Kendelényi Károly, Beliczay Imre és Borsody Endre . 

Jún ius 17-én választották meg a főtisztviselőket, a polgármestert, fő-
bírót, városkapitányt, alpolgármestert és a tanácsot. Polgármesternek első 
helyen Bottenbiller Lipótot, második helyen Vörösmarty Mihályt, ha rma-
dik helyen Miksó Pált jelölte a kijelölő bizottság. A választás ugyan 2650 
szavazattal az eddigi hazafias és erélyes alpolgármester, Bottenbiller Lipót 
javára dőlt el, de Vörösmarty Mihály jelölése azt bizonyítja, hogy a nagy 
költő a pesti polgárság körében szeretetnek és t iszteletnek örvendett. 

GÁRDONYI ALBERT. 

Lessing Pozsonyban. 

Lessing a bécsi udvarból jövő biztatásra két ízben is tervbe vette, 
hogy Bécsben telepszik meg, de ez a terv különböző okokból mindkét 
esetben meghiúsult . E tervezgetésektől teljesen függet lenül jutot t el a 
császárvárosba 1775-ben. Nem az udvari alkalmazás lehetősége vonzotta 
ekkor, hanem leendő hitvesének bécsi tartózkodása. König Éva e lhunyt 
férje üzleti ügyeinek lebonyolítására hosszabb időt töltött Bécsben és 
Lessing őt kereste fel. Lessing négy het i bécsi tartózkodásáról, amely pedig 
ünnepeltetéseinek diadalmas sorozata, egykorú adatok hí ján vajmi keveset 
tudunk. Kinek írt volna bécsi élményeiről ? Hiszen jegyese Bécsben volt. 
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Korabeli tudósítások csak szűkszavúan számolnak be a látogatás külsősé-
geiről és azokról a kirándulásokról, amelyeket Bécs környékére te t t . Ezek 
közül bennünket rövid pozsonyi kirándulása érdekelhet legjobban. 

A pozsonyi kirándulásról H . M. Bichter Geistesströmungm c. könyve, 
Lessing bécsi időzésének egyik legkimerítőbb forrása szólt először (Berlin, 
1875.). Bichter egykorú hír lapi tudósításból, a Wiener Diarium néhány 
soros közleményéből állapította meg, hogy Lessing kirándulásai soráu 
Pozsonyba is eljutott. Sem Lessing, sem bécsi barátai erről a pozsonyi 
kirándulásról nem adnak hír t . Ez t a szűkszavú forrást megtoldhat juk egy 
másikkal, a Preszburger Zeitung ugyancsak egykorú tudósításával, amely 
Lessing ápril is 21-iki és 22-iki pozsonyi időzéséről a következőképen érte-
síti olvasóit : «Nicht Wien allein, auch Preßburg hat das Vergnügen ge-
nossen, den Her rn Bath Leßing zu sehen. E r k a m gestern den 21. hier an, 
reiste aber heute gegen Mittag schon wiodor weg. Die Freunde und Ver-
ehrer desselben, die diesen Mann aus seinen Schrif ten können, bedauern 
seinen kurzen Aufenthalt in unserer Stadt. Doch ha t er das Versprechen 
hinterlassen, künft igen Herbst uns noch einmal das Vergnügen über seine 
Gegenwart zu schenken.» A tudósí tás végül arról is h í r t ad, hogy Lessing 
egy német herceg (Lipót braunschweigi herceg) kíséretében Olaszországba 
utazik. 

Irodalmi szempontból bizonyára nem nagy jelentőségű Lessing rövid 
ideig tartó pozsonyi időzése. A feljegyzésre azonban mindenképen érdemes. 
Az is érdeklődésünkre tar that számot, hogy mi késztette Lessinget erre a 
kirándulásra és kinek a társaságában tette meg az útat. Bichter lehetsé-
gesnek tar t ja , hogy az időnkint Pozsonyban tartózkodó Albert herceg és 
felesége Mária Krisztina főhercegnő társaságában utazott Pozsonyba. Sze-
rinte az is valószínű, hogy Lessinget a hercegi pár Pozsonyban fogadta. 
Mária Terézia és I I . József barátságos fogadása u tán ez csakugyan nem 
lehetetlen, de mégsem hihető. A pozsonyi ú j ság bizonyára n e m hagyta 
volna szó nélkül az együttes kirándulást és a pozsonyi fogadást. Lehet, 
hogy Pozsonyba is Joh. H. Fr iedr ieh Müller színész kísérte, aki kloster-
neuburgi kirándulásakor is kísérője volt és Lessinget még Berl inből is-
merte. Arra a kérdésre sem tudunk határozottsággal felelni, hogy m i vitte 
Lessinget Pozsonyba. A város érdekelte-e, vagy hazánk iránti érdeklődése 
szólította oda ? Esetleg csak a színház kedvéért tet te a kirándulást , mert 
másnap délben már visszatért Bécsbe. 

E rövid pozsonyi időzésének talán költői emléke is maradt . Bichter 
Lessingnek egy négysoros bordalát is közli, amely szerinte Bécsben, vidám 
baráti körben keletkezett (215 1. A költemény Eine Gesundheit címen 
megvan a Lachmann-Muncker-fóle Lessing-kiadás I . k. 132. lapján. Stutt-
gart, 1886.). Bichternek ezt az áll í tását Erich Schmidt, Lessing életírója 
odamódosítja, hogy ez az anakreoni bordal e klosterneuburgi vagy pozsonyi 
kirándulás idején keletkezett. (Lessing, Geschichte seines Lebens und sei-
ner Schriften. 2 k. 148 1.) Nem lehetetlen tehát , hogy ez a pozsonyi ki-
rándulás a hajdani anakreoni költőt is megszólaltatta ! 

VERŐ LEÓ. 
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Az 1792-iki pesti magyar társaságról. 

II . József germanizáló rendeleteire hamar jelentkezett a visszahatás. 
Már az 1791—92. országgyűlésen tárgyal ták a nemzet jogos követeléseit, 
melyek nagyrésze ar ra irányult, hogy a magyar nyelvnek a nemzeti élet-
ben az a hely jusson, amely megilleti. Ez a cél hozta össze azt a kis tár-
saságot is, melyet i rodalomtörténetünk a pesti magyar társaság néven 
ismer. Tagjai jobbára a jogászifjúság köréből kerültek ki s arra töreked-
tek, hogy út já t egyengessék a felállítandó Akadémiának. A társaság elnöke 
Cziráky Antal gróf volt, «titoknokja» Szluha György. Mindjárt megalaku-
lásuknak elején egy kötetet adtak ki : A 'Pesti Magyar Társaság Ki Adá-
sának Első Darabja. Fél Kötet. Pesten, 1192. Ez a kötet, mely Szabolcs-
megye és a Ha jdú városok pénzbeli támogatásával jelent meg, verseket, 
filozófiai elmélkedéseket, és egy kri t ikai elmefuttatást (Pope után) tar ta l -
mazott . Ezekben óhajtot tam röviden elmondani, ami t az eddigi kutatások 
alapján az irodalomtörténet a társaságról tud. (Akad. Évkönyv. I. köt., 
Szt, István-Társ. Lexikona : Akadémia címszó a., Abafi Lajos : Kármán-
kiad.) ; a következőkben a M. Nemzeti Múzeum kézirat tárában lévő ada-
tokról fogok beszámolni. (Y. ö. Fol. Hung. 794. és Fol. Lat. 686.) 

A társaság 1791-ben alakúit oly célból, hogy a magyar nyelv taní tá-
sát idővel «Magyar, Erdély és Horvát Országokban felfordíthatatlan lábra» 
állítsa. Tagjai Ígéretet tettek, hogy erejükhöz mérten gyarapítani ós m ű -
velni fogják a magyar nyelvet. Az alakulási jegyzőkönyvet k inyomat ták 
ós terjesztették. Gróf Cziráky Antal elnök a társaságot Ürményi József 
ш. kir. személynöknek a figyelmébe ajánlotta és megígérte neki, hogy 
mindazoknak, kik őket segítik és ügyüket előbbreviszik : «érdemes nevei-
ket emlékeztető könyvünkbe, mind szíves szolgálattyokat és minden nómű 
érdemeiket, a' társaság történetét magában foglaló Írásainkba beírni el 
nem mulattyuk.» (Nemz. Múz. Fol. Hung. 794. kézirat.) 

Mikor már megalakúltak első dolguk volt, hogy céljukat világos pon-
tokba foglalva terjeszthessék a közönség, elsősorban azonban az éppen 
ülésező országgyűlés elé, hogy ott is kérelmezzék ügyük felkarolását. Ezek-
nek a fölterjesztéseknek elkészítésére Vályi András, a magyar nyelv egye-
temi tanára vállalkozott. Úgylátszik a társaság tervezetét is ő dolgozta ki. 

A társaság működésének célját így határozzák meg : «I. A' Magyar 
taní tó székeknek jobb karban való helyheztetése. A' második pedig : 

II . A' Pesti Magyar Társaságot meg erősítő Királyi levélnek (Privile-
gium) eszközlő meg nyerhetését foglallya magában. 

A' mi az első Tárgyat illeti ; minden Magyar tan í tó székek virágzóbb 
's hasznosabb a lapra való helyheztetésére, két bizonyos, és könnyű eszkö-
zök volnának. 

a) A' rend szerént való tudományok közzé lett fel vétel ; vagy ha ez 
nem adódik, és rend kívül való fogna örökké maradni . 

b) Egy országi, az az nemzeti és Királyi Végezés, a' mellynek erejé-
hez képest, mindenféle hivatalokra menendő If júság, a' Magyar taní tások 
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«1 végezése felől nyilván való próba tétel ál tal érdemlett bizonyság levelet 
tartozna mutatni .» (Nemz. Múz. Fol. Lat. 686. 224. 1. kézirat.) 

Ezeknek a céloknak támogatását kéri a társaság az országgyűléstől. 
Ami m á r ezen külső törekvések mellett a társaság belső életét és iro-

dalmi működését illeti, erre nézve is tá jékoztatnak bennünket a fenmaradt 
iratok. 

A társaság elnöke mindig gróf vagy báró lesz, ennek elfoglaltsága 
esetén az ügyeket a t i tkár intézi. Maguk a tagok kétfélék : «rend szerént, 
és betsületért való Tagok : azok már gyakorollyák magokat a' munká-
ban, ezek pedig készülődnek, hogy idővel díszesen, és hathatósan dolgoz-
hassanak.» (Fol. Lat. 686. 228. L) 

Munkásságuk irányát ós tar ta lmi részét is meghatározzák. í g y fog-
lalkozni óhaj tanak a nevelés kérdésével ; meg akar ják szabni a nyelvműve-
lés helyes i rányai t ; ezenkívül a gazdasági élet körébe tartozó hasznos 
tanácsokat és útmutatás t nyúj tanak. Ju ta lmaka t fognak adni azoknak, 
akik a jó erkölcs ellen i rányuló munkákat megcáfolják. Ezenkívül olyan 
irányú határozatot is hoznak, hogy a tá rsaság : «minden munkákban, 
a' tiszta, és ékes Magyarságot terjeszteni fogja, egy tudós, és gyönyör-
ködtető Újságot szándékozik ki botsátani, a' mellyben eleitől fogva minden 
nevezetesebb Magyar Könyvírók érdemei, 's gyengeségei ki mutogat tatván, 
egyszersmind gyönyörködtető, hasznos és az olvasásra unszoló munkáts-
kákkal kedvesíttse ez írást». (Fol. Lat. 686., 228. 1.) ígérik, hogy eszten-
dőnkónt egy kalendáriumot fognak kibocsátani. «Közönségesen véve pedig, 
minden munkáiban kiváltképen a' használhatást tette magának tárgyúl.» 
(V. ö. u. o.) 

Kissé nagy volt a tárgykör , melynek kiviteléhez több lelkesedéssel, 
min t pénzzel fogtak. Az országgyűlés hamar feloszlott, a megy'ék pedig 
nem nyúj to t tak segítséget. í g y aztán az első kötet kiadása is megkésett 
egy félévvel, a többi pedig n e m is készült el. A pénzt is, lelkesedóst is 
elvitték a francia háborúk. Akadémiai törekvéseink történetében mindazon-
által helyet kérnek ez úttörők, mer t arra törekedtek, hogy pótolják, vagy 
legalább ú t j á t egyengessék a magyar tudós társaságnak. 

YELLEDITS LAJOS. 

Kemény Zs igmond é s Goethe. 

Bizonyos, hogy Kemény Zsigmond egyike azon kevés magyar írók-
nak, akikre idegen költők csekély hatással voltak. A sokat emlegetett — 
de még eléggé meg nem vizsgált — Balzac és Kemény pá rhuzam is 
inkább csak a lelki analízis módszerében nyilvánul, mint egyes kézzel-
fogható hatásokban. Mindamellett egy-két helyen lehetetlen észre nem 
venni bizonyos reminiscenciákat, melyek hol valamely külföldi regény-
íróra, hol Shakspearere, hol Goethere emlékeztetnek. A hatás azonban itt 
sem külsőségekben mutatkozik. Inkább egy-egy hangulat kapja meg, 
melyet valamely olvasmánya erősebben éreztetett át vele s ezt a hangula-
tot rezegteti tovább. Ilyen például Gyulai Pálban Eleonora egy-két jele-
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nete, melyekben m i n t h a Desdemona vetkőzési jelenetének hangja esengene 
vissza. Máskor a ha t á s egy-egy alakja jellemének alapvonásain látszik. 
Keményt néha valamelyik olvasmányának egyik hőse ar ra inspirálta, hogy 
annak a jellemnek egyik variánsát alkossa meg, vagy esetleg •— szerinte 
hézagos — vonásait kiegészítse. 

I lyen az is, amirő l szólni akarok. A Gyulai Pál jában szereplő Báthory 
Boldizsár szinte kétségtelenül Goethe Egmontjának hatása alatt lett 
olyanná, amilyen. Mindkettő bizonyos könnyelmű optimizmussal tekint i 
az életet ; a percnek élnek, a hangulatok élvezői. Ez a könnyelmű biza-
kodás az a tragikus bűn, amely mindkettőnek bukását okozza. Talán az 
egyetlen különbség, hogy Egmont tartalmasabb, Báthory Boldizsár léhább. 
De az élet kínálkozó örömének gondtalan kiélvezése mindkettőben princí-
p i u m m á mélyül. 

Ezen a belső rokonságon kívül ha tásra mutat a regény egyik fejezete 
is, amely az egyik Egmont-jelenet pár ja . (Egmont I I . felv. 2. jel. Gyulai 
Pál I I I . rész 2. fejezet.) Egmontnak ti tkárjával való párbeszédét értem. 
Bá thory Boldizsár szintén t i tkárja jelentését hallgatja s megjegyzései, az 
unalom, amellyel Írnoka beszédét fogadja, feltűnően hasonlít Egmont úr 
viselkedéséhez. Mindkettőnek a szerelem jár az eszében, mindkettő szeretne 
az unalmas mindennapi gondoktól szabadulni, hogy az élvezetek kar ja i 
közt keressen enyhülést. S a jelenet apróbb mozzanatai is megegyeznek. 
Mindkettő előtt a t i tkár egy öregebb jóakaró komoly tanácsairól referál, 
egy levélről, amelyben könnyelmű viselkedésük van felpanaszolva. Ami 
Egmontnak Olíva gróf levele, az Báthory Boldizsárnak Prépostvárié. 
A jelenet hasonlóságát fokozza, hogy ez a rész — min t a Gyulai Pálban 
több helyen is előfordul — Kemény regényében is d rámai formában indul, 

A kettőjük közt i párhuzam a regény további folyamán is fel-felbuk-
kan, de az említett jelenetnél halványabban nyilvánul. Egmontnak Klär-
chenje van, Boldizsár grófnak Cecilje. Mindketten este lopóznak hozzájuk, 
sűrű köpönyegbe burkolva. Klärchen is, Cecil is egyszerű szelid terem-
tések, de a tör ténet folyamán mindket ten tragikussá magasodnak. 

A két alak között i hasonlóság nom esik Kemény jellemalkotó erejé-
nek rovására, mer t Boldizsár alakja azért annyira átérzett és annyira ú j ra 
fejlesztett , hogy n e m fakul halvány másolattá, hanem mint Kemény többi 
a lakja , egy erősen átél t és megfigyelt karakter benyomását teszi. 

GALAMB SÁNDOE. 

A magyar irodalomtörténet korszakai. 

Nagy József az Irodalomtörténet 4. füzetében egy értekezést tett 
közzé, amelyben a magyar irodalom ú j felosztását ajánlja. Az új felosztás 
a lapja a stílus lenne. Nagy J. egyfelől elméleti ú ton magyarázza új í tó 
elvét, másrészt pedig azzal, hogy ezen az alapon kényelmesebb felosztá-
sát kapjuk a magyar irodalomnak. Értekezésében nincsenek tárgyi téve-
dések, annál gyöngébb a filozófiai megalapozása és irodalomtörténeti 
okfejtése. 
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Nem akarok előre kifogást tenni az ellen, hogy a stílus változása 
.szerint jelöljük i rodalmunk korszakait, bár ez nagy változtatásokat tenne 
szükségessé, mert csak úgy volna értelme, ha valóban végrehajtanók és 
az egyes írókat is ebből a szempontból vizsgálnók. De ahogy meg-
okolja ez eljárást, azzal nem lehet egyetérteni. Az egész dióhéjnyi 
rendszert (amely kanti és talán bergsoni reminiszcenciákon épül és 
amelyre csak azért nem pazarlunk több kifogást, mert nincs is eléggé 
kifejtve) gyanússá teszi, hogy sokat operál benne azzal a bizonyos 
intuícióval, amely láthatat lan ? Honnan tud róla, ha láthatat lan ? 
Kérdhetjük, — és különben is mit kezdjünk egy láthatatlan valami-
vel ? Nagy József ráfogja, hogy eredeti, egyetlen, szabad, — teheti , mert 
a láthatatlanság miat t , ahogy nem bizonyíthatja, nem is cáfolhatjuk. Az 
olyan misztikus, rej telmes dolgokkal, aminő ez az intuíció nevezetű va-
lami, haszontalan szemfényvesztés játszogatni. Az sem állhat meg, amit 
az egyéniség függetlenségéről mond. A tudósnak, min t olyannak, hinnie 
kell az egyéniség determináltságát. Hiszen megérthetnők-e, lia nem tud-
nók más jelenségekkel összefüggésbe, oki kapcsolatba hozni ? Mit tehe-
tünk vele, ha úgy fogjuk fel, hogy egyedül áll és semmihez nincs semmi 
köze ? ! Az egyéniség megszabott voltát hipotézisként el kell fogadnunk, 
mer t nélküle nincs lélektan, nincs történelem. Míg a Nagy J. tétele kizár 
minden vizsgálódást, addig ez a hipotézis összefüggéseket kerestet, termé-
keny és hasznos, és ki vár többet egy igazságtól ? A stílusban megjelenő, 
de amögött levő intuíció és egyéniség nem kópiája különben a Kant-féle 
Ding an sich-nek ? Nekem úgy látszik : igen ; ez a hiú metafizikai álom-
kép tűnik fel «világos századunkban». Egész fejtegetését a metafizikai 
dialektika ferdesége jellemzi, letérés a pozitivizmus egyenes útjáról. 
1912-ben, százharminc évvel Kant után, velünkszületett víziókról beszél ! 

Megkísérli az alkalmazást, de itt bebizonyult, hogy nem alkalmaz-
ható a stílus fejlődése szerinti korfelosztás, mer t ehez módosítani kellene 
az irodalomtörténetet. Miután -— helyesen — kifejti, hogy a korfelosztás 
ma még csak útmutató, s inkább hipotézist jelöl, min t kész eredményt, 
a következő hat korszakot veszi fel : kódex-irodalom, bibliás stílus kiala-
kulása, epika, líra, u j stílus keresése, nemzeti klasszikus stíl, újságírás 
kora. E korokat röviden jellemzi is, de a stílus történetében csak mondja, 
s egyben nem muta t j a a folytonosságot, pedig ezt ígéri. Kódex-irodal-
munk, szerinte, egyénietlen és nyelvét nem tekintve «az európai középkor 
egyetemes irodalma.» Erre azt várjuk (ígéri is), hogy magyar szellemű 
irodalom következik — és jön «a bibliás stílus kialakúlásának a kora». 
De hiszen amaz is bibliás, erről meg nem muta t ja ki, hogy nem egyete-
mesen európai, hanem magyar ! Most jön (váratlanul, mert semmiféle 
összefüggést nem látunk) az epika kora 1637-től 1711-ig. Ez a kor az 
epika kora volna ? Erdélyi Pál részletesen kifejti — az ellenkezőjét : 
«E zivataros időnek egész folyása telve volt költői hangulatra keltő moz-
zanattal. A nemzetet ért viszontagságok természetszerűen hatot tak ki 
annak minden egyes tagjára s innen magyarázható e századnak egyete-
mes liraisága. Még epikusai sem tudnak ellenni egy-egy lírai akkord 
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nélkül.» «A nemzet minden rétege, világi és egyházi rend, ka tona és pap, 
szegény és főrangú egyaránt át volt ha tva dalt fakasztó hangulattól.» 
(A 17. sz. lírája.) 1711-től 1772-ig számítja a l íra korát. Ezt így magya-
rázza : «A nagy nemzeti közösség megbomlásával a rész, a magára maradt 
egyén öntudatra ébred.» Tehá t viszont a közösség erős érzése epikát te-
remtene ? H á t h a hazafias l í rá t teremt ? Marseillaiset, vagy a francia for-
radalom egyéb verseit ? 1 Tovább ezt ír ja : I t t is beigazolódik, hogy a 
l ír ikusnak a cselekvésben mindig kötve a keze. Hát Goethe ? hát Ba-
lassi, Petőfi ? Náluk «béna az akarat, a t e t t ?» Gyöngyösi vagy akár 
Zrínyi gazdagabb, elevenebb életet élt náluk ? E kor t ípusa Mikes, akinek 
műve szerinte csupa líra. Idézi Négyesyt : «Mint dalaiba Petőfi, úgy fog-
lalta egész élettörténetét leveleibe.» E hasonla t jó megvilágító hasonlat, 
de hasonlat , s egy hasonlatot adatnak véve, Mikest l ír ikusnak tekinteni, 
nem, azt nem szabad ! É s nem szabad, n e m lehet e kort a l í ra korának 
tekinteni. «Az egyénekre bomlás után az ú j tömörülés ideje következett 
el.» «A nemzeti lélek megnyilatkozási vágya jellemzi ezt a korszakot, 
melyet az ú j st. keresése korának nevezhetnénk» (1772—1842.). Inkább 
úgy gondolom, e kor a differenciálódás, a tagozódás kora volt ; élénken 
elkülönültek az osztályok, a különböző műveltségű embercsoportok s ennek 
megfelelően szükségképen léptek fel különböző irodalmi st í lusok. A nem-
zeti klasszikus stíl korát m i n t h a nem stílus-rokonsága, h a n e m az érték 
egyenlő nagysága szabná ki . Amit a máról , mint az ú jságírás koráról 
mond, ahoz egy egész külön cikkre való megjegyzésem volna, de itt csak 
ennyit : miér t nevezni a m á t újságírás korának ? Minek egy tünetről 
beszélni, mikor ismerjük az általánosabb okot ? Ezt m á r mások igen 
okosan megjelölték : a kapital izmus az, amely a magyar v i lágot is kezdi 
átalakítani. 

A korfelosztásnak t rag ikuma, hogy annál jobb, minél általánosabb és 
ha pontosságra törekszik, Prokrustes-ággyá lesz. Olyan a szerepe az iro-
dalomtörténetben, mint a földön a hosszúsági és szélességi köröknek. 
Micsoda térkép lenne az, amely ezek szép rendje kedveért a földet módo-
sítaná ? 


