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mokat, tavakat, ereket. Összeállítja az elöljárók, bírák, jegyzők és 
esküdtek névsorát. Végül minden egyes helység történetének a végén 
kiterjeszkedik az egyházi' é s iskolai viszonyok ismertetésére, s a leg-
több helyt közli a lelkészek névsorát is. Ez az utóbbi meg az 
egyháztörténészre érdekes, mert az egyes helységek ez egyházi mono 
grafiájában is ismeretlen történeti adatot nyújt a szorgalmas szerző, 
bár viszont az is áll, hogy a munka aránylag épen az egyházi tör-
téneti részekben a leghézagosabb és a legvázlatosabb. 

A munka úgy anyaggyűjtés, mint feldolgozás tekintetében a 
legkiválóbb monográfiák közé tartozik. Dicséretes gondot fordít szerző 
a helynevek eredetének kinyomázására. az eltűnt helységek hol-
fekvésének meghatározására, s e tekintetben nemcsak az oklevelek 
vonatkozásait, hanem a helyszínéről nyert megbízható közléseket is 
nagy gondossággal értékesíti. 

Végig lapozgatva a szép kiállítású impozáns kötetet, az egy-
házi történelem iránt érdeklődő protestáns olvasó borongó lélekkel 
olvashatja, mily nagyszámú, mily hatalmas református községek 
állottak fenn a XVI. és XVII. századokban Csanád vármegyében is, 
de a török-dulás s a visszafoglalást követő ellenreformatio mily 
sok helyről végleg kiirtotta a protestantismust. Csak a nagy népes-
ségű H. M.-Vásárhely és Makó bírták ki mind végig a kegyetlen 
nyomást , bár időnként ezek is sokat szenvedtek és sokat vesztet-
tek a politikai hatalommal szövetkezett ellenreformatiótól. S—s. 

A Károlyi grófok nagykárolyi várkastélya és pesti 
palotája. Eredeti kútfők nyomán írta Eble Gábor. Budapest, 
1897. Hornyánszky V. könyvnyomdája, 116 lap. ára 2 frt. 

E z a díszes kiállítású, számos szép képpel ékesített füzet 
a Károlyi grófok két legjelentékenyebb székesházának, a nagykárolyi 
várkastélynak és a pesti palotának a történetét mondja el eredeti 
kútfők nyomán. 

Éble Gábor könyve a szaktörténész előtt is sok új részletet 
tár fel munkájának mindkét részében, melyek elseje a nagykárolyi 
várkastély változatos történetét, második része a pesti székes palota 
érdekes múltját ismerteti. A könyv adatai, bár első sorban a grófi 
család történetére vonatkoznak, de érdekesek a nemzet általános 
története szempontjából is, mert az itt ismertetett helyek és s zemé-
lyek előkelő szerepet játszottak a magyar nemzet történetében. 

A nagykárolyi várkastélyt Károlyi Lancz László építtette Kor-
vin Mátyás idejében 1 4 8 2 - b e n . Igazi várkastély volt, körül sánczolt 
és körülbástyázott vár alakjában, melynek ősi falai és termei Mátyás, 
Rudolf és Lipót királyok, továbbá Rákóczy Ferencz fejedelem és 
Mária Terézia korában sok érdekes családi és országos nemzet i 
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esemény színhelye valának. Az ősi várkastélyt gróf Károlyi József, 
a fölkelt nemesség 1797. és 1800. évi vezére alakíttatta át 
1794-ben, renaissance stylban, az alapfalak és néhány főfal meg-
hagyásával ; meghagyták azonban eredeti alakjában az úgynevezett 
Rákócey-szobá-X is, melyben Rákóczy Ferencz 1708 február hava 
nagyrészén át lakott, munkálkodott és aludt. Ebből az alakjából 
egy század múlva, a mostani tulajdonos, gróf Károlyi István épít-
tette újra az 1894 —1896-ik években. A homlokzatokat egy, részben 
két és három emeletre emellette, négy nagyobb és három kisebb 
toronynyal láttatta el, hatásos franczia góth stylben. E szerint a 
nagykárolyi ősi kastély az átépítések folytán csak alakot változta-
tott, de alapfalai a régiek maradtak. 

A pesti palota története a Budavára visszafoglalását követö 
korszak óta a nemzeti újjáébredés, a szabadságharcz, az elnyomatás 
és a kiegyezés időszakain át napjainkig számos fonál révén szövő-
dik össze a nemzet országos történetével. A pesti Károlyi-palota 
telkét házastól együtt gróf Károlyi Antal tábornok vette 1768-ban 
33 ezer frtért báró Barkóczy Jánostól, kinek elődei 1694-ben ház-
zal és kerítéssel együtt 150 mondd százötven frtért szerezték meg 
a roppant kiterjedésű telket. A régi Károlyi-palotát is Antal gróf 
építtette 1780-ban, míg a jelenlegi Károlyi palota építése 1840-ben 
fejeztetett be gróf Károlyi György által; tervezője Pollák volt, az 
a ki a Nemzeti Muzeumot is tervezte; stylje az úgynevezett empire-styl. 

A pesti palota a negyvenes évek újjáébredési időszakában 
gyakran látta vendégül Széchenyi Istvánt és Wesselényi Miklóst: 
a nemzeti elnyomatás idején pedig sok megrázó eseménynek volt 
színhelye. Ez utóbbi eseményeket (1849. január 5-től 1851 január 
29-ig) a szerző közvetlen forrásokból (Bártfay László naplója s özv. 
Károlyi György grófné előadása) rendkívül érdekesen sok új adattal 
kibővítve beszéli el. Itt «dobta ki» a palotából gróf Szapáry Antal 
a hazaáruló Pálffy Móric grófot; itt fogták el 1849. január 9-én 
Batthyányi Lajos grófot; itt szállásolt 1849.júl. 10-től fogva Havnau 
tábornok, a magyar nemzet e szörnyű hiénája. (A palotában még 
ma is megvan az az íróasztal, melyen Haynau a halálos ítéleteket 
aláírta). Majd jobb napok derültével e palotában kezdte meg Deák 
F. a nemzeti ajándék gyűjtését a Vörösmarty-árvák részére; itt 
folytak le a M. Földhitelintézet és a M Ált. Biztosító-intézet alapí-
tását elhatározó tanácskozások; itt gyűjtötte össze Károlyi György 
gróf azt a 300 ezer frtot (maga 20 ezer frtot adván hozzá), melylyel 
a Nemzeti Színházat a bukástól megmentették. S az a palota, mely-
ben a felség rossz tanácsadói egykor felség-árulókat kerestek, jó 
hazafiakat üldöztek s rabságra hurczoltak ; melyben az ország főpor-
kolábját szállásolták el a nemzet rémítésére: az a palota később a 
kiegyezés után fejedelmi személyeket látott vendégül, s jogos lakói-
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nál mindenha az alattvalói hűség és a honfi erények székes-
háza volt 

Valóban a Károlyiak várkastélya és pesti palotája a nemzet 
történetének minden viszontagságából kivette a részét: együtt gyá-
szolt a nemzet gyászával és együtt ünnepelt az ünneplő nemzettel. 
Éble díszes könyve mindezeket szépen és érdekesen beszéli el. 

V. F. 
Gileád balzsama. Imádságok református keresztyének 

számára, írta Tóth József nagyváradi segédlelkész. Nagy-
várad, 1897. szerző sajátja, 155 kis nyolczadrétü lap. ára 
fűzve 1 frt, kötött példány 1 frt 50 kr., díszpéldány 2 frt. 

«Gileád Balzsama* magán használatra szánt imádságos könyv. 
Tartalmaz köznap reggeli (9), köznap estéli (4), különböző alkalmi 
(28), ünnnepi és vasárnapi (17) imádságokat, összesen 58 imát 
részint prózában, részint versben. 

Szerzője fiatal ember, kinek azonban már ismert neve van 
az időszaki sajtóban; ő szerkeszti és adja ki az «Ébresztő* czimű 
két-hetenként megjelenő vallásos néplapot, mely a tiszántúli refor-
mátusság körében némi jelentőségre emelkedett. Eddig úgy ismertük, 
mint könnyed tollú, folyékony irályú hírlapírót, kiben, ha nem is 
mutatkozik mélységesebb hiterő és jellegzetes reformátusság, de 
színtelenségbe és erőtlenségbe is ritkán lapul el a vallásos erő. Hirlapi 
czikkeiben meg-megcsendült néha a tiszta evangélium hangja s ha 
ízlése még kiforratlan s kritikája legtöbbször felszínen jár is, de 
azok közül a munkások közül való, kikből az idő, a tapasztalat 
és a további tanulmány számottevő írót nevelhet. 

Most mint ima-író mutatja be magát a fentjelzett művében. 
Erről az oldaláról is körülbelől azon a színvonalon marad, melyre 
a hirlapírás terén jutott. Nem utolsó, nem tehetségtelen, a tollat 
könnyedén forgatja; stilusának van íze, költői színezete, itt-ott len-
dületessége s bizonyos csinossága is. De a bensőségből, a hit ere-
jéből, a biblia kenetességéből, a beteg lelket gyógyító balzsamból 
kevés került a «Gileád Balzsamá>-ba. Az evangéliumnak és a Zsol-
tároknak csak a frazeológiáját sajátította el, az «életnek ama vizei>, 
a «léleknek amaz erői», melyek az Isten igéjében duzzadnak, a 
«Gileád Balzsamán-ban nagyon vékonyan csergedeznek. Hiányzik az 
író lelkéből a Jézus Krisztussal való bensőbb életközösség, a hit-
tápláló és nemesítő kútfeje; hiányzik szivéből az igazi vallásos inspi-
ratio. A biblia frazeológiája, a nyelvezet külső csinossága és lendü-
lete megvan az imádságaiban; de az életadó lélek, az igaz áhítat, 
a benső kegyesség, a Szentlélek által megszentelt lelkület megtartó 
ereje kézdetleges, ingadozó, kifejletlen. Azok közé az ima-írók közé 
tartozik, kik nagyobb súlyt fektetnek a nyelv, a külalak csinosságára, 
mint a vallásos lélek erejére; a kik zengzetesen, szép szavakkal, 
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