


T ART AL OM.
Cikkek : „Vörőskővár Pozsonymegyében>r P á l

tól. —  „Ninivéről.“ Szokoly Viktortól. —  „Szent Bertalan 
éjszakája.“ — „Haller Gábor.“ (Magyar történeti kor rajz ) 
Timkó Józseftől. — „A pénz nemeiről.“ N ig rin yi Józseftől. 
(Vége.)— „Az anyagcsere.“ M arikovszky P áltó l.—  „Egy hét 
történe. Vadnay K áro ly ié i. —  „Vegyes közlemények.“ 1—  
„Irodalom.“ —  „Zenészét.“ —  Szerkesztői üzenetek.“ —  
„Újdonságok.“

K épek : Vöröskő vára (Pozsonymegye) északuyugoti ré 
sze. (Pirk J. rajza.) —  Asszír bronz-ékszerek s dombormivíí 
lófej. —  Aszir cserépedények és ékiratos henger. — Bronz 
oroszlán Szárdanapa! palotájából. (Ninivéröl szóló cikkünk 
hez.) —  Sz. Bertalan éje 1572. aug. 24-dikén, a hugonották 
legyilkoltatása előtt. (F ichel festménye után.)

I г о d a 1 о m,
—  (A  Csengery á lta l szerkesztett „ Budapesti S z e m le ez 

idei [évfolyamának 3. és 4-dik füzete most jelent meg követ
kező tartalommal: Japán és népe, (folyt.) Hunfalvy János

tól ; Adatok Szemere Bertalan életrajzához (folyt.) Csengery 
Antaltól; Az állami számvitel és az államháztartás ellenőr
zése, (folyt.) Weningertől; A középoktatás Európában ; Axel,

Tegnér svéd költeménye; fordltá Győry V ilm os ; Magyar 
Tud. Akadémia ; Irodalmi szemle. '

— (n Dohány egyedárusági reform.) Válasz a dohány ügyi 
szakbizotmány kérdéseire , Bleuer Mórtól. Ára 25 kr. A ig
ner Lajos bizománya.

Z e n é s z é t .
—  („Antoinette polka“) a hírhedt Antoinette nevű frivol éne 

lcesnő legkedveltebb dalai után zongorára Klepsch Károlytól; 
ára 50 kr. Téborszky és Parschemükereskedésének tulajdona.

— („Anctta és E rsilia f)  Polka-mazurka, zongorára 
Klepsch K árolytól; ára 50 kr. Táborszky és Parscli müke- 
reskedósének bizománya.

Szerkesztői üzenetek.
Gyvlafehirvárott: St. Ö-nek. Mind a négy kitűnő, s ezek 

alkalmasint azt a régibbet fogják előzni, bár az is a közlen
dők közt van.

—  NémelujvátoU : H. H. Kegyed mihamar viszont fogja 
látni.

— Körmendre : L. J. Utóbbi levelére alkalmilag élő szó
val válaszolunk.

— Derekegyházára : W. I-nek. Köszönjük a beleegyezést. 
Óhajtását teljesíteni fogjuk.

— Szarvasra: S. S-nak. Ez nekünk való.
— Tolcsvára : G. K-nak. Azon országból közlénk utiképe- 

ket már egyik régibb évfolyunkban , s pedig metszvények 
kíséretében. A  vidéki tudósítás a „Heti Posta“ legutóbbi szá- 
ban jelent meg.

—  Viagára: D. L-nak. Megküldtük. A többire nézve kor
látolva vagyunk.

—  „ Budjács és Jqkusits.“ Nem közöljük.

— Eladó a „Hazánk s Külföld“ 1865. 1866. 1867. és 1868. 
évi folyamának egy tiszta példánya, a jutalomképek nélkül ; 
a 66. és 67-diki folyam kék borítéka kiányzik. Áruk 25 frt. 
Eziránt levél utján t. Szabó Kálmán városi jegyző úrhoz for
dulhatni Kún-Szén t-Mártonba.

—  Vatyára : H-nek. Szívesen látjuk a többit is.
—  Miskolcra : P. G-nak. E tárgy eléggé s több ízben volt 

már az „E gy hét történetében® megbeszélve.
—  Aradon : O. A-nak. Effélék közlésével régen felhagy

tunk.
— Deésre: P. F-nek. A „ Heti Posta“ legközelebbi számá

ban jelenik meg.
—  Kassára: Dr.K. A-nak. Óhajtását most nem teljesíthetjük, 

az afféléket rendes belmunkatársaink szolgáltatván.
—- Marosvásárhelytt: Sz. G-nak. Már nincs meg.
—  CarUhadba: R. P-nak. Óhajtva várjuk.

Új dons ágok.
* (A z oraz. erdészeti egyesület idei nagygyűlésé) 

szept. 26-tól október 1-sőig lesz Kassán, s felhi- 
vatnaka tagok, hogy minél számosabban jelenje
nek meg. A  nagygyűlések egyik feladata a hazai 
erdőgazdaság állapotának minél nagyobb megis
merése, s ezért választá most is az egyesület a 
közgyűlés helyéül Kassát, mely mintegy átmeneti 
kapcsot képez az alföld és felvidék erdőgazdasá
ga között. E  közgyűlésen választják meg az uj 
igazgató-választmányt is. Kassa az egyesület tag
jait mint házigazda fogadja, s a vasutak és gőz
hajók —  az igazolójegyek előmutatása mellett —  
fél áron szállítják az oda utazókat. A z előlegos 
tájékozás végett szükséges tehát, hogy a részt- 
venni akarók szeptember 15-ig jelentkezzenek  
Pesten a titkári hivatalnál (reáltanoda utca 14 sz.) 
azontúl pedig Kassán Ilaske Emil főerdész urnái. 
A z egyesületbe újon belépő és 5  frt évdij fizetésé
re kötelezett tagok az igazolási jegyekért szintén 
a titkán hivatalhoz forduljanak. A  közgyűlés

napirendje következő: szept. 20-ikán délután is
merkedési Összejövetel a kaszinóban; 27-ikén  
reggel 9 órakor közgyűlés, az elnökök és igaz
gató -választmány lemondása, uj választások stb ;
d. u. 2 órakor közös ebéd a városi redoutban, az
után erdei szemle a kassai, ujfalusiés tihanyi ha
tárban. 28-ikán kora reggel összejövetel a város
házánál, kirándulás a városi bikkos erdőbe, a pok- 
rivi magaslatra,hol közös ebéd lesz; 29-ikén köz
gyűlés, moly alkalommal az erdészeti könyv pá
lyázati eredményét is kihirdetik; d. u. a közös 
ebéd végeztével albizottság! ülés s a lövöldéi ün
nepélyen való megjelenés; 30-ikán kirándulás a 
városi fenyvosbo, a csermelyvölgyi fürész-gép 
megtekintése, közös ebéd a bakói fürdőben. Ökt. 
1-jén zár-ülés.

—- (E gy koszorús Jcöltö müveiről.) Tompa Mihály 
sajtó alatt levő költeményei közt nem lesznek 
meg a „Virágregék“, minthogy ezek még H ecke- 
nast kiadói jogát illetik. A  költemények, m elye-
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Yöröskö vára Pozsony megy ében.
A vándor, ki a Szomolánytól Pozsonyig vonuló 

Kis*Kárpátok aljában halad, о hogyvonal regé
nyes fekvésű városai s falvai között aligha talá-

szakra fekvő Vöröskö vára, mely a Kárpátok 
egyik jelentékeny magasságú hegyfokáról büsz
kén tekint le Mátyás földének egy nagy részére

Vöröskö Tára (Pozsonmegyo) északnyugati része. (Pirk J. rajza.)

land oly elragadó szépségű s a regényesség esz
ményének olyannyira megfelelő helyet, mint a 
Modor sz. kir. várostól mintegy egy órára éj-

E vár, a körülte elterülő'magas fenyves árnya
latával, s az alatta délnyugotra fekvő gyönyörű 
Pila-völgynek gyáraival, s a hegy alján rcndot-
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lenül szétszórt házakkal — tekintve Pilának 
valamely emelkedettebb helyéről, — oly elbájoló 
tájképet varázsol élénkbe, hogy önkéntelenül 
Helvétia büszke bérceinek valamely századokat 
látott épületét képzeljük magunk előtt, s egy
hamar nem tudjuk : vájjon e gyönyörű tájkép 
képzeletünk müve-é vagy pedig valóság ? 
Vöröshő s vidéke valóban azon ritka helyek 
egyike, melyet miután megtekinténk, fájó szivvel 
hagyunk el, s melynek képe eltörülhetlen voná
sokkal vésődik be emlékezetünk lapjára.

Miután a t. olvasó Vöröskö külsejét —  az 
ide mellékelt képen — megismerte, mindenesetre 
érdeklődni fog annak belső szerkezete, s egykori 
lakói iránt is.

Ez érdeklődés kielégítése fogja képezni rövid 
értekezésem tárgyát.

Mielőtt VöröskÖ várának ama részébe lépnénk, 
melyet képünk előtüntet, a vár éj szaki s éj szak - 
nyugoti részén két elŐudvaron kell átmennünk, 
melyek körül majd az urodalmi tisztviselők s 
Szolgák lakhelyeivel, majd pedig egy szép s 
jó  karban fentartott lovarda- s istálókkal talál
kozunk. A képünkön ábrázolt várnégyszögbe — 
mely a tulajdonképeni várat képezi — egy nagy 
köhidon át lépünk. A várkapu alatt mindjárt 
egy érdekes régiséget találunk, mely a Pálffy- 
család által nagy becsben tartatik. E régiség 
egy közönséges sajka, melyen gróf Pállffy János 
nádor Belgrádból a törökök ölő fegyverei elöl 
megmenekült.

A kapuboltozat alatt jobbra, egy lejtő a vár 
hires s bizonyára a maga nemében páratlan pin
céjébe vezet. A pincében négy, fából készült emelet 
van, melyek mindenikén még harminc év előtt 
boros hordók voltak elhelyezve. E pincében 
magát annyira kiismerni, hogy az ember el ne 
tévedjen, több napi munkát képezne. A hor
dók a legfelsőbb emeletről egy , mind a 
négy emeletet átmetsző nyílásban alkalmazott 
gépezet által szállíttattak le az alsóbb omeletekbe. 
E pince — több szakértő állitása szerint — 
majdnem húszezer akót képes volt befogadni.

A pince bemeneténél, egy keletre vezető szűk 
s alacsony folyosón át, a hires várkáthoz érünk, 
mely oly mélyen van a föld alatt, mint a pince 
földszinti része. A kút egy, az udvar közepe táján 
levő rostélyon át nyeri világosságát. E kút a 
pincével együtt kétségen kívül a vár legérdekesb 
nevezetességét képezi, mert a mint constatáiva 
van, a kút mélységo legalább GO ölet tesz, mely 
mélységből 4G öl nagy négyszögü kőtáblákkal 
van kikövezve, a mint azt a vár múltjára vonat

kozó XVI. századbólvaló év könyvek bizonyítják. 
E kút kiköveztetése a leghajmeresztőbb válla
latok közé tartozhatott. A kiköveztetés a XVI. 
század első felének utolsó éveiben eszközölteték, 
a Fuggerek alatt.

A mint a várkutat elhagyjuk s a pincében az 
udvar fala mentében délkeletro haladunk, egy
szerre igen szűk folyosóra bukkanunk, mely 
kis s gyenge lécekkel van elzárva. Ha e léceken 
átbúvunk, a folyosó egy 5 négyszög láb tágas s 
ugyanannyi láb magas földalatti üregbe vezet, 
melyben körültekintve figyelmesen, egy köbe 
erősitett vaskarikát találunk, E fölfedezés s a 
helyiség zordonsága, mely alig látható a nagy 
sötétség miatt, eléggé bizonyítják, hogy e hely 
hajdan nagyobb vétkesek börtönéül szolgálat.

Ha — visszatérvén a pince bemenetéhez — azzal 
szemközt nyugotnak tartunk, azon lépcsőhöz, 
érünk, mely az óriási nyugoti bástyába vezet.- 
A bástya közepén nagyszerű dóriai támoszlopot 
veszünk észre, melyen a bástya teteje nyugszik, 
A bástya fala legalább nyolc láb vastag s egy 
szűk folyosó által két részre oszlik. E folyosóból 
a lőréseken át az ellenség soraira szokott vala 
Vöröskő őrsége lődözni. E kis folyosóban, minden 
lőrésScl szemközt, van egy alig másodfél négy
szög lábnyi nyílás a falban, melynek rendeltetését, 
bármennyit is forgattam a vár évkönyveit —• ki 
nem deríthettem.

E bástyából a vár éjszaknyugoti falán át ogy 
négy láb magas s három láb széles folyosócskán 
át a vár éjszaki bástyájába érünk, melynok szer
kezete hasonló a nyugotiéhoz.

De hagyjuk el a földalatti büzhödt helyeket, 
hol hajdan sok vitéz keble elszorulhatott a vár 
körül táborozó ellenség láttára, s hol sok ember 
gyakran tán kisebb vétségekért is, megfosztva á 
nap melegétől s világától, opodve várta az órát, 
mikor a börtönőr szabadulása hirét tudtul adandja, 
s tekintsünk körül a vár belsejében és az ott talál
ható régiségeken.

Legelőször lépjünk be a vár délnyugoti szár
nyába, hol a főbomenot s főlépcső van. E szárny 
földszinti részén, a bemenettől balra, egy tágas, 
csinos freskóképekkel, kagylókkal s érckövokkel 
diszitott terembe nyitunk, inolybo egykor Vöröskő 
urai a nyári napok hősége elől mcnokülni szoktak. 
E terembe több csövön át vizet vezettek, moly a 
légmérsékletet hűvössé tetto. E teroinmol szem
közt, a főlépcső mollett, van a régiségtár s könyv
tár. Az első, habár a család tagjai között történt 
örökség! osztás alkalmával több érdekes tárgytól 
megfosztatott, mégis sok oly darabot tud felírni*
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btni, melyek régészetiig fontosak, s bármely 
múzeumnak díszére szolgálhatnának. Ilyenek: 
több mythologiai eszmét ábrázoló római és görög 
szobor, egy remek festmény, több csinos faragvány, 
mely utóbbiak között kiválóan figyelmet érdemel 
a Pálffy Miklós báró pozsonyi síremlékének 
miutája,melyet—a hagyomány szerint — fia,István, 
fogságban létekor készitett volna*).

A könyvtár több értékes történeti, bölcsészeti 
hittani s szépirodalmi termékben bővelkedik. 
A legtöbb könyv a francia s német irodalomból 
való ; a magyar irodalmat, sajnos, alig látjuk itt 
néhány munkával képviselve.

Ez is egyik bizonyítéka annak, mily kevés 
részvét hovité néhány év előtt főrangú családaink 
keblét a nemzeti irodalom iránt!

Felhaladván a lépcsőn a délnyugoti szárny 
első emeletébe, gróf Pálffy János szép fegyver
tárába lépünk, mely 2(H), jobbadán a két múlt 
századból származó puskával s száznál több? 
nagyobb részt ezüsttel ékített pisztoly, s az 
insurrectio idejéből való számos karddal díszes- 
kedik.

A fegyvertárból gróf Pálffy Jánosnak szomszéd 
termeibe lépünk, melyek — noha tán egy szá
zad óta semmi lakót sem fogadtak — mégis ma
gukon hordják hajdani szépségük nyomait. E 
termekben leginkább a tetőzet halavány freskó
képei vonják magukra a inti értő vendég figyel
mét. E freskók között említést érdemel: Cleopat
ra képe, a fürdőben levő Zsuzsánna s egyéb ér- 
dokes mythólogiai képek. E termek két nagy s 
néhány kisebb olajfestvényt kivéve, semmi bútor
ral sincsenek ellátva. A képek között törtéuoti 
érdekkel bir gróf Pálffy V. Jánosnak arcképe 
a mint lovagol, s egy würtombergi hercegnek képe, 
kivel ő párbajt vívott, molyért azután egy ideig 
Lengyelországban ette a száműzetés kenyerét. A 
délnyugoti szárnyat a csinos s meglehetős tágas 
várkápolna zárja be. Legkiválóbb műkincsét az 
epistola részén levő boldogságos szűz képe, kar
ján a kis Jézussal, képezi. E képen a gyöngéd anyai 
szeretettel párosult öröm vonásai nagyon híven 
visszatükrözvék. A kápolna tőszomszédságában 
a déli bástya omolkedik, melyben, valamint a ke
letiben is, több csinos szobára akadunk.

A délnyugoti első emeletből átmohetíink a dél

*) Voltak itt több év előtt gyönyörű gótli izlétsbcn 
faragott, s néhány szász herceg hímzett képeivel ellá
tott régi székek is, melyeket jelenleg gróf Pálffy János 
a Vöröakőtöl 2 \ u órányi távolságra levő bazini várkas
télyában őriz.

keleti oldal emeletébe, hol belépve, legelőször a 
a vár jelenlegi tágas ebédlőjében önkénytelenül a 
a regényekben oly részletesen s élénk színekkel 
leirt lovagtermekre gondolunk, hol a várlovagok 
vendégeikkel szoktak vala vigadni. Alig tettük 
he magunk után az étterem ajtaját, a vár délkeleti 
részéből kínálkozó gyönyörű kilátás miniatűr ké
pétől az ablakhoz vonzatúnk. Kiváncsi szemünk 
előtt egy eszményi s festői nagy tájkép merül 
fel, melyhez hasonlót nem sokat mutat fel külön
ben szép liazánk. Ha egyenesen magunk elé né
zünk, szemünket egy, a végtelenben eltűnni lát
szó erdők s gazdag vetéstől hullámzó rónaság 
gyönyörködteti ; délre tekintve, meglátjuk a Vö- 
röskö jobbján magasra felnyúló Kukla-hegyet a 
a tövében kopogó rézhámor- s malommal, ezeken 
túl pedig a Pozsony felé elnyúló Mátyusföld ki
sebb erdőkkel himzett lapályát. Az éjszakkeleti 
kilátás képét a Vág folyó mellett elfutó Kárpát- 
vonal szegélyzi, melyről Galgóc vára barátságo
san int korosabb társának. Ha a honfi-kebelben 
még ki nem aludt a hazaszeretet, lehetetlen, hogy 
a Vőröskőből elénk tárult tájkép láttára e sza
vakra ne fakadjon : ,,Szép föld az én hazám 1“

A délkeleti oldal első s második emeletét, mely 
a vár főhomlokzatát s legszebb részét képezi, a 
vár legnagyobb részének birtokosa: gróf Pálffy 
István lakja.

A vár éjszakkolcti szárnya, a mint képünk is 
mutatja,nem egyéb egy óriás, mintegy 00 öl hosz- 
szu s 7 öl magas bástyafalnál, melyen szép nyári 
estén sétálni, a legnagyobb élvezetek közé 
tartozik.

Az éjszaki bástya fölött egy, a vár épületéhez 
nem igen arányosított torony emelkedik, mely
ben két harang őriztetik, melyekkel a várbeli 
szolgáknak jel szokott adatni az isteni szolgálatra, 
mely raaiglan naponkint tartatik a várbeli káp
lán által.

Az éjszaknyugoti szárny, hol a bemenet áll, 
kívülről ugyan jó karban van, belseje azonban, 
melynek rendeltetése volna, hogy szobákul szol
gáljon, egészen el van hanyagolva.

Értekezésem kezdetén megígértem, hogy az 
imént leirt helyiségek egykori lakóit is fel fo
gom említeni. A t. olvasó megbocsátja, ha e rész- 
bon a hely szűke miatt rövid leszek.

Vöröskö vára (németül : Bibersburg) a legna
gyobb valószínűség szerint, 1230. év körül Pro- 
miszláv Ottokár, esoli király nejének: Konstancia,
III. Béla leányának részére épült.

Konstancia után 1200. évben Tibucli s Turny 
grófokat találjuk Vöröskön, mely utóbbi azonban
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rövid idő múlva 200 aranyert s egy lovagpáncél- 
ért Csák Máténak adja el vöröskői részét. Csák 
után nem tudhatni egész biztonsággal, mily birto
kosokat uralt Vöröskő, annyi azonban bizonyos, 
hogy azt nagy Lajos uralkodásának első éveiben 
Wolfard Ulrik német lovagnak, a nápolyi hadjá
ratkor tanusitott jó szolgálatáért adományozta. *')

A Wolfardok között Pál bírta utoljára Vörös
kőt. Ennek neje, Jut
ka, opávini herceg 
leánya, 1440. évben 
özvegységre jutván,
Erzsébet királynétól 
Vöröskőt elnyeri s 
nem sokára Szent- 
györgyi gr. György- 
gyel házasságra lép.
György gróf már 
1449. évben Vöröskő 
urának Írja magát.

A Szentgyörgyiek 
egész 1516. évig ma
radtak Vöröskő bir
tokában.

Péter , az utolsó 
Szentgyörgyi, a vá
rat 36 ezer forinton 
Zápolya János vaj
dának elzálogositá,
ki azt 1522. évben 
György fivérével is
mét Tornalylyai Ja
kabnak zálogosította 
el. A vár, bár zálog
ban vala, tulajdon
kép a kamara birto
ka volt, és csak az 
1522-ik évben ke
rült ki ennek kezei
ből, midőn azt II-iк 
Lajos király nejé
nek, Máriának ado
mányozta. — Mária 
nem bírván bizonyá
ra az uj adományt 
terhelő óriás zálogpénzt kifizetni, Vöröskőt már 
1523.évben Thurzó Elek s János testvéreknek ado
mányozza. Thurzóék kifizetvén a zálogpénzt,egész 
1535.évigmegmaradtak Vöröskő birtokában, moly

*) Wolfard volt a Lajos által még Verona városá
ban elbocsátott német zsoldosok egyik vezére. János 
főesperes Thuróczynál: Cap. 18. 23.

évben azt rendezetlen pénzviszonyaik miatt 
a hires ágostai tőzséroknek : Fugger Rajmond 
Antal s Jeromos fivéreknek kénytolenittottek 
107,041 forintért örökre oladni.

A Fuggerek, kik uzsoráskodásaik miatt Ma
gyarországban annyi ellenszenvre találtak, egész 
1586. évig voltak Vöröskő urai. Ez évben a vitéz
ségéről a politikai avatottságáról hires báró Pálffy 

Miklós, a Pálffy-csa- 
lád hírének s gaz
dagságának megala
pítója s Fugger Má
ria férje, vette meg 
Vöröskőt, a melyet 
utódai maiglan épen 
fentartottak.

A Vöröskőn szé
kelt Pálffyak közül 
különösen kiemelen
dő V. Miklós nádor, 
ki Párkány-, Eszter
gom-, Zalankemén-, 
Kassa- és Belgrád- 
nál vitézül harcolt. 
Meghalt 1732. év
ben. Ennek öcscse,
V. János, szintén ná
dor, ki többször sze
rencsésen harcolt Rá- 
kóczy ellen. Meghalt 
1751. évben.

E két nádori ól 
származnak egyenes 
ágon Vöröskő jelen
legi birtokosai. V. 
Miklós nádoréi: Jó
zsef, Móric és Ist
ván grófok, kik az 
uradalomnak három 
nyolcadát bírják, 

melyet V. Miklós 
birt vala, 8 a nép ál
tal máig is idősb 
uraság- vagy urak
nak hivatnak, mivel 

az öregebbik testvértől származnak. V. János
nak öt nyolcadát XI. János — Ferenc fia — 
bírja.

A vöröskői uradalom, melynek székhelye a vár, 
kétségtelenül hazánk legszebb s legjövedelme
zőbb uradalmai közé tartozik. Területe majdnem 
24 ezer holdat tesz, miből körülbelül 1 1 ozor szán
tóföldek-, rétek- s szőlőkre, a többi pedig erdőre

Asszír bronz-ékszerek s domborinivü léfej.
(„NinivéröF cimíí cikkünkhöz. Szüvogo az 517. oldalon.)



Az alkotás 
rendszere s a 
diszitmények 

arra mutatnak, 
hogy az asszír 
művészet sok 

tekintetben 
már nevezete
sen kifejlődött 
volt. Sok te

lei ntotbon !, 
mondjuk, mert 
a plasztika és 
rajz között 

még itt is sok 
egyenlőtlen
ségre aka

dunk.
Nem tudjuk: 

vájjon az asz- 
szir művészet 
az egyiptomié

hoz hasonló 
szertartások és 
vallásos szabá- 
lok közé volt-o 
szorítva s csak annyit látunk,hogy az asszír 
plasztikai művészet épen úgy, mint az egyip
tomi, fejlődésének csaknem ugyanazon fokán 
maradt. A jellegeknek ugyanazon alakokban adá
sa, s rajzban a vonások keménysége mindket
tőjük közös sajátsága, bár az asszirok e hibában 
is kovésbbé szenvednek, mint az egyiptomiak. 
Igaz, hogy az asszir művésznők épen úgy, mint 
az egyiptominak, állandó alakja van minden tí
pus számára, rajzoljon ő papot, harcost vagy fo
goly ellenséget: mindegyikén ugyanazon jelmez.

ugyanazon jel
vények, sőt 
még ugyan

azon mozdula
tok is fordul
nak elő; de az 
is igaz, hogy 
minden egyes 
alak rajzolásá
ban igyekszik 
a természetet 
minél jobban 
megközelíteni; 
az arcok és ta
gokban minta 

után látszik 
dolgozni, mit 
nem ismer az 
egyiptomi kép- 
faragó, s e mel
lett — a hogy 
bírja,— az iz
mok kidombo- 

rodását s az 
ízek játékát is 
visza igyek

szik adni; vésője roppant gondot fordított a 
részletekre, a díszítményekre, a hajzat-és sza- 
kállra. Legnagyobb gyakőrlottságot azonban 
az állatok előállításában tüntet fe l; különösen 
lovai és oroszlánai oly tiszta, oly világos, oly 
természetes müvek, hogy azok bizton oda ál
líthatók a mai művészet hason teremtményei 
mellé; azonban emberi alakjaiknál ne keressünk 
rajzmüvészotet, sem a tagoknak a test mozgása 
szerinti hajlását, sem az úgynevezett skurcirozást, 
különösen pedig a csoportozatokban sem elmosódó

ü i n i v é r ö l .
XI.

(Hajг művészet az asszíroknál. A szobrászat. Bronz} agyag, drágakő cs elefántcsont-tárgyak.)

A sszír cserépedények és ék iratos h en g er.

H ionz oroszlán Szardanápal p a lo tá já b ó l. („Ninivóröl“  c. cikkünkhöz).
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vonalakat, sem arányt, sem távlatot, szávai semmi 
olyast sem, mi magasabb értelemben veit miivé' 
szetet, a természet igaz megfigyelését föltételezi* 
Iia az asszír művész oly völgyet akar ábrázolni, 
melynek közepén patak foly keresztül, ez esetben 
fáit mindenesetre megfordítva helyezi el, oly
módon, hogy a patak egyik partján levő fák ko
ronái fölfelé emelkednek, a másikon pedig azok 
lefelé vannak fordítva. Hasonló barbár felfogás
sal az egyiptomiaknál is találkozunk.

A valódi művészet, — mely müveibe érzelmet 
s az anyagiak utánzásában öszhangzatot lehel, — 
ez a görög szellem teremtménye; idáig a görög 
előtt egyetlen nép sem emelkedett.

Mindamellett a görög művészet gyökerét is az 
ázsiai művészetben találjuk.

A szó szoros értelmében vett szobrot Asszíriában 
eddigelé csak kettőt találtak ; az egyiket Kalah- 
SerghátbanJ; ez ülő szobor s nagyon töredezott; a 
másik álló szobor s Nimrud egyik palotájából 
került elő. Ez körülbelül fél természet nagyságú 
s kemény mészkőből van faragva. E szobor álta
lános arányai nem épen hibásak — mondja róla 
Layard, — bár oldalról tekintve kissé vékonynak 
tetszik az alak.

Eddig azt hivék, hogy Görögország és Itália a 
plastikai művészetre első ihletést Egyiptomból 
nyert; az asszír ásatások azonban kitüntették, 
hogy e nézet hibás volt. A Phoenicia- és Ninivé- 
ben talált vázák- s más edényeknek tökéletes ha
sonlósága az etrúriai és görög hasonló termények
kel, egyenesen rámutat, hogy onnan eredt az 
utánzás. Ezen hasonlóság kiterjed az edények 
alakjára, diszitményeire és jelvényes tárgyaira is.

Legnagyobb és sokszor meglepő művészies gya
korlottságot az asszirok leginkább a közéletben 
gyakran előforduló apróbb tárgyak előállításában 
tanúsítottak. Ez is közös vonásuk az egyiptomi
akkal, kiknek Krisztus előtti 2000—2500 éves 
sírjaikban oly fegyvereket, ékszereket és tárgya
kat találtak, melyeknek készitésmódja ma is bá
mulatra ragad.

Az asszirok már ismerték az üveget s a zo

máncok különböző nemét. Értettek az agyagége- 
téshoz, igy készítvén téglákat, vázákat s házi edé
nyeket, többé kevésbbé finom mázzal. Asszíria- és 
Babilóniában úgy az építés és díszítményeihez, 
mint egyébre roppant használatban volt a tégla. 
Ékirataikat négyszögü téglákra vagy sokszögű 
égetett agyaghengerekro vésték. Az asszirok még 
az épületek belső falaira alkalmazott téglákat is 
különböző színekben zománcolták s ilyetén diszit- 
ményeik meglehetősen hasonlítanak az etruszko
kéihoz. *) Cserépedényeik, valamint alabástrom 
és bronz-vázáik ép oly ízlésesek, mint díszesek.

Némely ércnek, különösen a réznek olvasztá
sához, feldolgozása, és Öntéséhez is értettek. A 
Khorzabádban talált s jelenleg a Louvre múzeu
mában őrzött bronz oroszlán (1. inetszvényünket) 
igen szép mü. Az asszír romok közt igen sok bronz 
házi eszközt is találtak.

Azon ékszerek: karperecok, fülönfüggők stb. 
melyeket a dombormüvek alakjain látunk, szin
tén nevezetes ágát képezhették az asszír iparnak, 
mely e mellett még az elefántcsont faragásához s 
drága kövek csiszolás- és véséséhez is értett.

XII.
{Az asszír vallás.)

Az ékiratok és dombormüvek adatai nyomán 
az asszír istenek és vallási szertartások számosak 
voltak, mind amellett egész vallási rendszerük 
maiglan sincs még határozottan megállapítva. A 
dombormüveken és vésett ékítményeken az em- 
borfojü szárnyas bikák- és oroszlánokon kívül 
leggyakrabban sólyomfejü vagy haltostü embe
rekkel, szárnyas nemtők kel s oroszlánt fojtó 
Herkules-féle alakokkal találkozunk. (L. a nyol
cadik oldalon levő képünket.) Gyakori azon jel
képes emberi alak is, mely egyik kezébon fenyü- 
tobozt, a másikban valami füles-kosarat tart. A 
logföbb isten jolképo az asszíroknál igy, mint az 
ó-perzsáknál, egy szárnyas körből kilépő alak, 

(Saint-Martin Vivien után.)

Viktor.

Szent Bertalan éjszakája.

A világtörténet egyik legsötétebb lapját szakitá 
ki s illeszté közelébb vásznára Eichtel festész, 
midőn a vallási rajongás, a felkorbácsolt szenve
dély vérlázitó kegyetlen bűnét tárja elénk, azon 
rettenetes orgyilkosságokat, melyeket a polgári* 
sulás terjedése korszakában, a civilizáció szék

helyén, Krisztusnak szerototen alapuló szent tana 
nevében követtek cl.

*') Л zornáncos téglákkal diszitmények szerint való 
építés Keleten, különösen Közép-Ázsiában még a kö
zépkorban is divatozott. Lásd az erre vonatkozó tudó-
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ség, fényes udvartartás, piknik helyett lakoma, 
früstök helyett ebéd . . . Apafii kezdett megba
rátkozni a fejedelemséggel. Midőn pedig már na
gyon jó  pajtások voltak, Kemény János megérke
zettnek hívé az időt, melyben kimutassa, hogy

Es ime, mikoron az eltörődött nap ágyát kezdi 
vala vetni, benyargal Segesvár kapuin Kucsuk 
basa kétezer kipróbált harcosával és hírül adja 
Apafiinak, hogy Koménynyel meg fog ütközni. 

Apafii most azon gondolkozott: mily nagy égi

A sszír je lv é n y  es a lak  S zargo n  k irá ly  khorzabádi p a lo tá já b ó l. („

Erdélynek két fejedelem nagyon sok, és szépszá
mú hadát meginditá Apafii ellen.

Apafii unni kezdé a fejedelemséget.
Alig néhány katonával Segesvárott húzta meg 

magát és várta, hogy a fejedelem kedvéért tosz-e 
az isten csodát ?

háborúra volna szükség, hogy Kemény hada két
ezerre olvadjon ? S bölcsen kiszámitá, hogy ha 
minden ménkő jól talál, tizozerot kell leimád
koznia.

Égi háború sem volt, mégis legyőzte Kucsuk 
basa Kemény táborát, ott veszott maga a fejede-
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lem is; fegyvereit megtalálták, de teste a lovak
tól összetiportatván, senki által föl nem ismer
tetett.

Apafiinak ismét tetszeni kezdett a fejedelemség. 
Csak Kolozsvárt, melyet német őrség védelme
zett, kellett még bevennie, hogy oda tehesse át 
fejedelmi lakását, a többi majd magától fog 
jönni.

És ezen terve is sikerült. Először a parancsnok
kal alkudozott a város átadása iránt, s miután ez 
hallani sem akart felőle, a gyalog-őrséget iparko
dott megvesztegetni, — ez által célhoz jutott. A 
gyalogőrség megtizedelte a lovasokat, szabadon 
bocsátá a tiszteket, aztán felnyitván a város ka
puit, Apafiit vallotta urául, és végiglen hűségesen 
szolgálta.

Ez s a mi utána következett: a hódolat minden 
részéről, nagyon Ínyére völt Apafii Mihály uram
nak ; hanem egyszer aztán ráüzent a nagyvezér, 
hogy jőjön várat foglalni Magyarországba; et
től elment minden kedve.

Uj fejedelmet a tettek mezejére szólítani any- 
nyi, mint egy napos házast nejétől eltávolítani.

Apafii szerette volna e dicsőséget másra ruház
ni. Talált is egy férfiút, kit nagyra vágyása miatt 
nem igen sziveit.

E férfiú volt Haller Gábor, büszke, hajthatatlan, 
s mint akkori időben majd minden főur, nagy
mértékben makacs.

Ily férfiútól menekedni, ily férfiút a csaknem 
biztos halálnak átadni, Apafiinak érdekében fe
küdt. Néhány száz katonát kezeire bízván, útnak 
inditá Érsekújvár felé — azon üzenettel a nagy
vezérhez, hogy mihelyt fejedelmi ügyei engedik, 
ő maga is a már megszállott vár vivására Ma
gyarországba jön.

A jámbor fejedelemnek ezen bölcs intézkedése 
oda célzott, hogy addig fogja halasztani magyar- 
országi útját, mig a török vagy beveszi a várat, 
vagy megunva a dicsőséget, visszaindul hazájába.

Haller Gábor cseppet som késedelmezctt a rá
bízott ügy végrehajtásával. Neki is volt célja: 
érdemet szerezni magának a török előtt és ez által 
annyira közel jutnia fejedelemséghez, hogy Apafii 
uramnak megmutathassa, miszerint az Ebes- 
falvára vezető utat nem nőtte még bo annyira a 
burján, hogy ö fejedelemsége családostól haza no 
találjon rajta.

Ilyen, és ehhez hasonló gondolatok közt meg
járta a hosszú, kellemetlen utat, s hogy Érsekúj
vár megvívásában részt vegyen, elég jókor érke
zett a nagyvezér táborába.

A török tábor nagy területen elszórva a vár

körül, békés rendetlenségben pihente a tegnapi 
ostrom fáradalmait. Mennyire biztosnak érzé ma
gát mind a várbeliek kirohanásai, mind a külröl 
jövő segély ellen, mutatja az, hogy még azon óva
tosságot is, mely háborúskodás alatt okvetlen 
szükséges, fennyen megvető. Az erdélyi csapat 
bátran jöhet, senki sem állja útját, hogy megkér
dezze : kik vagytok ? hova mentek ? Midőn már 
csaknem a táborig értek, akkor jött eléjük pár 
kiváncsi lézengő, ezek aztán kézzel-lábbal meg
magyarázták, hogy Köprili tábora az ott a közé
pen ; oda menjenek meghallgatni azt az áldást, 
melyet ő nagyvezérsége mond roájok a feletti 
örömében, hogy oly kevesen jöttek.

Haller Gábor cseppet sem ijedt meg. Emelt fő
vel haladt a nagyvezér sátoráig kisded csapatja 
élén, ott leszökött ménjéről s megmagyarázta az 
udvaroncoknak, hogy beszélni akar a nagyve
zérrel.

Bevezették.
Körülnézni som volt ideje, midőn éktelen riká

csoló hangon egy frázist hall elmondani; mind
járt tudta, hogy neki*szól, s hogy a szóló Köprili.

Csak ekkor vette észre. Kövér, mészáros-ter
metű ur volt a nagyvezér, apró szemei alig lát
szottak ki a nagy hustömegből. Midőn Haller rá 
veté szemeit, már akkor megtette a kérdést s oly 
nagyot lélekzett utána, hogy a sátor valameny- 
nyi szőnyege megingott belé. A nagyvezér mel
lett álló tolmács megmagyarázta, hogy a kérdés 
imigyen hangzik:

— Hát te istentelen gyaur, miért nem vagy 
Apafii ?

— Mort iston Haller Gábornak teremtett !
— Hol hagytad uradat ?
— Kolosvárott hordja a felesége uszályát.
— No fogadom, hogy soká nőm fogja hordani! 

Szakállánál fogva hurcoltatom ide rejtekhelyéből 
a gazembert!

— Nem fog az eljöni, uram !
— Mit beszélsz, te kutya? Nem fog el jöni ? A 

próféta szakállára esküszöm, hogy el fog jönni, 
mikor én akarom !

— És én még egyszer azt mondom, hogy nőm 
fog eljönni, ám iittesd el akkor fejemet. Hanem 
nagy jó uram, itt van az én két karom, ép mind 
a kettő ; itt vannak katonáim, vitézok egy lábig; 
állíts bennünket a leggonoszabb helyre, és harco
lunk érted, a te dicsőségedért, és harcolunk addig, 
mig érdomosnok találsz arra, hogy engem tégy 
erdélyi fejedelemmé.

Jól van, te kutya! Ha Apafii nem jön, Er
dély fejedelme vagy; ha jön : halál fia. Elmehetsz!
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— Erdély fejedelme, vagy halál! —• mormogd 
Haller, midőn a nagyvezér sátorából kilépett.

A nagyvezér pedig sürgős parancsot indított 
Apafiihoz, hogy siessen résztvenni Érsekújvár 
megvívásában, mert különben Kolozsvárt fogja 
m égsz áll an i.

Ezalatt az ostrom hevesen folyt; Haller min
denütt kitűnt, harcolt mint egy lieros, katonái 
mint a titánok.

Hat hétig tartotta fel magát a vár Forgách 
Adám kapitánysága alatt, mig végre a várbeliek 
kényszeriték a várparancsnokot a vár feladására 
Forgách csak néhány W pi türelmet kért alattva
lóitól, remélve, hogy azalatt segély érkezik.

A török tábor kémek által értesült a várbeliek 
szorongó állapotáról. Senki som örült ennek job
ban, mint Haller Gábor, ki jól tudá, hogy a török 
Érsekújvár bevétele után visszavonuland hazá
jába.

Csak addig ne jöjjön a fejedelem.
Szeptember 14-ike volt, s a vár feladása szep

tember 15-re volt határozva.
EkkoEérkezett meg Apafii.
A nagyvezér mindazon kitüntetésekkel fogad

ta, melyek egy fejedelmet megilletnek, s Apafii 
a legszebb jelenetnek volt tanúja, milyet csak 
egy hadvezér hosszú küzdés után tapasztalhat: 
látta az érsekujvári kapitulációt.

Es Haller Gábor? Apafii megérkezte óta el 
volt készülve a halálra.

A nagyvezér, minthogy Érsekújvár bevételével 
a felső megyék kapuját nyitotta meg, elégséges
nek találta a foglalást ez évre, s Apafiit vissza- 
küldé hazájába.

Haliért is engedté vele menni. Miért no hagyja 
örülni az életnek, mikor az oly édes ? !

Haller újra éledni kezdett; felfogadta, hogy fe
jével soha sem fog játszani többé. Midőn este a 
legközelebbi állomáson lágy álomra hajtá fejét, 
tiz óra körül hangos zsibaj ébreszté fe l: egy aga 
mintegy 25 lovas kíséretében, kik öt azonnal a 
nagyvezér táborába kisérték vissza.

Reggel 7 órakor Haller Gábornak egygyel ke
vesebb feje volt, Erdélyországnak egygyel keve
sebb büszke férfia.

A törökkel nem lehet tréfálni!
Timkó József.

A pénz nemeiről.
(V ége.)

A legelterjedtebb pénz gyanánti használatra a 
kis „cauris“ nevű kagylók találtak. Azokat a Ma- 
lediva szigeteken hálókkal nagymennyiségben ki
fogják és Bombayba s Calcuttába vitetnek. 5000 
darabnak értéke oly nagy,mintegy rupioé (vagy 
95 oszt. é. krajcár). Ezon kagylók itt és a khinai 
tartományban Yucatanban már a 13. században, 
midőn Polo Mark a mongol udvarnál szolgált, for
galomban voltak. Még a 16. században is vittek 
ily kagylókat roppant mennnyiségbon Bonga- 
liába és Siamba és a portugálok azokat a nége
rekhez Beninbo és Oongóba is szálliták. Britt Indiá
ban és Siamban ezen kagylók átalában pénz 
gyanánt használtatnak. Ezon kagylók egyszers
mind a vad népeknél és az alsóbb osztálynál ked
ves piperecikk és nyakra valókra s ruhadiszitésre 
fordittatnak ; mint a parasztok Némethonban és 
minálunk is a felső vidéki tótok, mellényre és ka
lapra csillogó ércdarabokat szoktak varrni.

A vad ember igen sokat ád a ritkaságra, és a 
britt pipere-árusok látták, hogy tarka toll-ék, a 
mnlve lábaiból készült nyakkötő igen nagy 
becsesei bir a vörösbörü előtt. Az ind pedig 
gyakran csekélységnek színe vagy fénye által 
rá hagyja magát szedni, és szívesen odaadja egy

hódnak bőrét egy sárgaréz-gyűrűért, vagy 
üveggyöngyért. Üveggyöngyök Dél-Afrikában 
és a gabnadús Ondongában színezetük, ala
kúk és a szokásos divat szerint különböző 
értékűek. Minden ujabbkori afrikai utazó, 
mint Livingstone, Burke, Speke és a mi 
1864-ben meghalt Magyar Lászlónk is a szere- 
csen főnököknek egy ökröt vagy egy rabszolgát, 
olefVmtcsontot vagy üveggyöngyöket fizettek 
vámul. A Lunta-négerek hatalmas főnöke Li
vingstone missionáriusnak az elbucsuzás alkalmá
val jó akaratja jeletil zsinórra kötött kagylót 
akasztott nyakára, de a sátor függönyei zárva 
voltak, nehogy valaki e hallatlan bőkezűséget 
lássa. Livingstone őzen szertartást először csak 
tréfának nézte, később azonban megtudta, hogy 
két ilyen kagylóért egy rabszolgát, ötért pedig egy 
darab elefántcsontot lehet kapni, melynek érté
ke 10 font sterling (1 font sterling =  10 peng. írt). 
A nemzetek emelkedő műveltségével az ércek,, 
különösen a nemes ércek, miután a legkülönbö
zőbb tárgyak képviselték a pénzt, használtattak 
pénz gyanánt. A régi zsidóknál az ércek a szent 
irás szerint Ábrahám korában még pipere-cik
kek voltak, dej csakhamar átal&nossá lett koresett
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gyár színészetnek, miután Budavár valódi német 
fészek volt; de ma már a felelős kormány meg
lehetősen megváltoztatá a várlakosság arculatát. 
Most ottan több magyar szót hallunk s több ma
gyar arcot látunk, mint a Terézváros nagy részé
ben. E cserében tehát nem lesz vesztesége a szí
nészetnek, míg a városnak tiszta nyereségül ma
rad az, hogy pénzt kap és egy szembeötlő pontot 
megszépít.

A nemzeti színházban jelenleg nincs egyéb uj, 
mint az, hogy egy fiatal védeki szinész : Újházi Ede 
vendégszerepei, s Jágó-ban is, о nehéz szerepben, 
megmutatá, hogy hivatva van a színpadra. Nem 
láttuk ugyan tőle e gonosztevő cinikus humorát, 
de azt láttuk, hogy jó  alak, szép hang, értelmes 
fő, kiről — ha majd kisebb vígjátéki szerepeit 
eljátsza — bővebben is fogunk még szólni.

Jelenleg Benedix „Békebontó“ -ja áll az újdon
ságok közt ; de ez csak annak lesz újdonság, ki 
nem látta a német színpadokon, hol már eléggé 
elkoptatták, s a népszínházban, hol tisztességesen 
megbukott. Aztán jő  a Sardou „Serafiná“ -ja 
melynek némi korszerű reliefet fog adni az, hogy 
apácafátyol is leng benne. Üszszel pedig eredeti

müveket is fogunk látni: Szathmáry Károly „L u- 
canus“ -át, Szász Károly „Fráter G yörgy iét s 
Szigligeti „Kedv és hivatását.“

Addig pedig a jövő vasárnap a régi jó  „Szökött 
katona“ jubileumát üljük meg, e hires színműét, 
mely 1843 óta most, 25 év múlva éri meg 100-ik 
előadását; és ha e tavaszszal „Hunyadi László“ 
jubileumakor teljes tisztelettel emlékeztünk meg 
Erkel nagy érdemeiről, melylyel a dalmüirás te
rén, úgy szólván, útat tört és magasra hatolt: épp 
oly tisztelet illeti meg Szigligetit, ki népszínmű
veivel nemcsak a színpadon nyitott új kört az 
eredeti magyar népélet festésére, hanem elő is 
mozditá velők a fővárosi magyarosodást. A dalo
kat, melyekkel egykor Füredi gyújtott, most Ta- 
mássi vidéki népénekestől fogjuk hallani; a sze
repek a legjobb kezekben lesznek; Julcsa szere
pére pedig Helvei Ilka k. a. vállalkozott, s helye
sen teszi, ha az opera képzelt magasából nun 
kicsinyli a népdalt, mely sok énekesnőre lett vol
na hálásabb a dalműnél, de a kik nem tanulták 
meg Macaulaytól, hogy „egy hold föld többet ér 
Middlosexben, mint egy birodalom Utópiában.“

V e g y e s  k ö z l e m é n y e k .

Történeti naptár. Augu20-án. Bl ockhaus 
Frigyes T 1823. —  Diebitsch Adrinápoly előtt 
1829. —  Ausztriában a márciusi alkotmány meg- 
szüntettetik. 1851/— Nagysándor Tyrust beveszi 
Kr. e. 332.

21. Petavius született 1503. — Natalis (Noöl) 
Sándor T 1724. — Br. Bach osz(rák belügyér le
lép s helyébe gr. Goluchowsky lép 1859.

22. Bonaparte elhagyja Egyiptomot 1799. — 
Kazinczy Ferenc T 1831. — A pesti nemzeti szín
ház megnyittatik 1837. - -  Vécsey kapitulál Bo- 
ros-Jenőnél 1849. — llg  Northumberland lefejez
tetik 1553.

23. Hcrculanum és Pompeji a Vezuvból kiöm
lő láva által eltemettetik 79. — Velence kapitu
lál 1849.

24. Idősb Plinius j- a Vezuvnál 79. — A ber- 
talan-éji vérnász Parisban; több, mint 30 ezer hu- 
gonotta legyilkoltatik 1572. — Szemere Bertalan 
született 1812.

25. Herder született; 1744. Ilume 1766, Iíu- 
feland 1836. f j -

26. Julius Caesar Brittania földére lép. Kr. o. 
55. — Ilabsburgi Rudolf győzelme Ottokáron 
1278. Blücher győzelme Salzbaohnál 1813. —

Novara, osztrák fregatt földkörüli útját bevégzi 
1859. Közli: V. A.

* (A porosz rendjelek jövedelmezése.) Egy ber
lini lap írja, hogy ez év első felében a rendjelek 
kot millió tallért jövedelmeztek Poroszországban 
jótékony célokra, holott legalább is három millióra 
lehetett számítani. T. i. a rendjel után sovárgók 
ha folyamodnak, felfogadják, hogy ennyit meg 
ennyit adnak jótékony célokra. Egy kis szalagért 
ezreket is Ígérnek, és legtöbben ugyan be is vált
ják Ígéretüket, másrész azonban nem. Körülbelül 
°  millió tallérra megy az összeg száma, mit a fo
lyamodók Ígértek jótékony célokra, s eddig 2 
millióig teljesítők. Ez is elég, s ki mondja, hogy 
nőm hasznosak a rendjelek? Egyszersmind némely 
magasztalt jótékonysághoz is magyarázatul szol
gálhat e kis fölloplozés.

(Babilóni ásatások.) Midliat basa az egykori 
Babylon helyén ásatásokat rendelt el, melyek 
nagyszerű eredményekre vezettek. Felfedezett t. 
i. egy palotát, mely egészen tele van régészeti kin
csekkel. 1 öbbi közt említőnek egy könyvtárt,moly 
rendkívüli finomságú palákból áll. E palákon, 

inkább kőlapokon levő betűk, mint maga 
Midliat Írja, tisztán olvashatók.

Рен!., 1860. Nyomatott az nAthonaoum“-ban,








