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IMA.
Midőn a ' népek ősi szent jogért,

'S kik nem hitték, hogy ő a’ nép szavában,

Mellyet szivükbe Isten írt vala,

ítéletet jött légyen tartani,

Vérontva küzdnek, mígnem felderül

Földön futókká tette 's trónjaikról

A ‘ szabadságnak teljes nappala :

Imát tengerre űzte mondani,

A ' díadalmí énekek zajára

De kik hittek s hajlottak szavára,

Önként nyíl a' kebel buzgó imára

Megtartá őket népeik javára;

'S buzgó imája így hangzik nem ünknek:

’ S elszélesztvén a ' zsoldos lelkeket,

Dicsőség légyen a’ mi Istenünknek!

Néphüséggel edzé meg széköket.

Dicsőség legyen a’ mi Istenünknek,

Üdv a' királynak, nemzetünk Urának,

A ' mi győzelmünk több mint emberi:

O hitt Istennek és hitt népinek,

Egy hosszú század, azt mit egy szökő nap

'S a' mint még meg nem szégyenült soha,

Adott, előbb álmodni sem m eri;

Ki hitt Istennek és igéinek:

Mert tőrében a' hosszas szolgaságnak

ü g y — és ez legyen összes jelszavunk —

N em volt reménye többé a' világnak,

H ogy hitt nekünk, ne bánja meg Urunk,

De eljött Isten, szól a ' biblia,

Hitet hitért, életben és halálban

Midőn a’ szükség legnagyobb vala.

A ' jövendőnek minden századában.

Hitet hitért, a' jelen mámorában,
Melly boldogít, de könnyen tántorít,
H ogy a' józanság leikével kegyeljük
A ' szabadságot, mely most bátorít,
'S ha szent hajlékát majdan béavatjuk,
’S az áldozatnak gyümölcsét aratjuk:
Imája hasson égig nemzetünknek,
Legyen dicsőség a' mi Istenünknek.
SZÉ K Á C S JÓZSEF.
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Békeszózat.
A ’ nemzetek életében vannak századok, mellyek
a’ haladás legkisebb jele nélkül enyésznek e l ;
vannak pillanatok, mellyeknek mindenike egy-egy
század feladását oldja meg. Ezen állapot állott be
a’ jelenben Európa legtöbb népeinél. Ezen állapotot
mindig mozgalom előzi meg, forradalom kiséri, mig
a’ rázkódások mindig halkabb rezgésekben törnek
meg a’ távol béke kétes partjain. Ezen állapotoknál
szégyenkezve vonul magába a’ legmerészebb emberi
számítás is, és ösztönszerűleg hajol meg a’ gond
viselés előtt, melly a’ népeknek intézi sorsait.
Ezen állapot tanúi vagyunk édes magyar
hazánkban is, hol még ezen évnek kezdetén senki
jósolni nem meri vala, mert mart. 14-kén a- hon
atyák nyolczszázados históriai jogaikról lemondva,
’s az örök jo g alapjára állva, azon szabad nem
zethez méltó nyilatkozattal jelenjenek meg a’
trón előtt:
„hogy a’ közös teherviselés alapján a’ nép
közterheiben — mellyekkel a’ megyei közigazgatást
eddig egyedül fedezi — osztozni fognak ’s az
ország új szükségei pótolásáról hasonló alapon
gondoskodandnak,
hogy az úrbéri viszonyokbóli kibontakozást
kármentesítéssel összekötve eszközöljék ’s ez által
a' nép és nemesség közti érdekeket kiegyenlítsék,
hogy a’ katonai élelmezés és szállásolás terhei
inegkönnyebbíttessenek,
hogy a’ királyi városok és szabad kerületek
közigazgatásilag és politikailag rendeztetve, a’ nép
is politikai jogokban illően részesíttessék,
hogy földmivelésünk, műiparunk, kereskedésünk
felvirágzására sikeres lépések tétessenek,
hogy alkotmányos életünk is valódi képviseleti
irányban nyerjen kifejlődést, szellemi érdekeink,
népnevelés a’ szabadság alapján ápoltassanak;
vallási jogok viszonossága, esküdtszékek létesítése,
sajtószabadság eszközöltessék; honvédelmi rend
szerünk nemzeti jellemünknek ’s a’ honlakosok
különböző osztályi érdekegységének alapján gyö
keresen átalakíttassék,
hogy a’ magyar közállomány jövedelmei és
szükségei számbavétessenek és felelős kezelés alá
tétessenek,
hogy Erdélyországgal az egyesülés megtör
ténjék,
hogy az országgyűlés évenkint Pesten tartassék,
hogy nemzetünk szellemi- és anyagi javára
hozandó törvényeink valóságos végrehajtásukkal
minden más befolyástól független nemzeti kormány
bizassék meg, melly a’ többség alkotmányos elvének
legyen felelős kifolyása."
Nem minden egyes pont egy-egy század meg
szülésében látszik-e vajúdni?
Mi ezekben Isten kezeit látjuk, ’s ezt látnunk
és hinnünk, annál vallásosabb ’ s ragaszkodóbb
bizalommal és hálával csatol Istenünkhöz, minél
aggasztóbban hatott ránk a’ közel múltban a’ süker
biztos reménye fejében kifejtett azon megfeszített
törekvés, mellyel sokan az idő kerekeit feltartóz
tatni erőlködtek. De midőn így Istenre visszük
vissza ezen eseményeket, távol vagyunk az öröm

5. sz.

azon nemének adni helyt szivünkben, melly a’
vesztes fél kinszenvedéseiből eredne. A’ mi örömünk
tiszta ’s hármas kútfőből meríti nedveit: a’ jó ügy
diadalából, a’ testvérülés hitéből ’s a’ süker
reményéből.
’S minthogy tudjuk, miként valamint a’ gond
viselés mutató ujja szemlélhető ezen események
előidézésében, úgy az azok eredménydús sükere is
az ő kezében van letéve: a’ teendők felől egy
pillanatig sem vagyunk kétségben.
Szilárd, tántoríthatlan bizodalom Isten iránt az
első, mellynek magunkban, lelkésztársainkban,
hitünk sorsosaiban, kiváltképen pedig a’ könnyen
eltántorítható népben való ápolására szólítjuk fel
magunkat és másokat. Ezen bizalom kettőt kíván
tőlünk: tisztünket teljesíteni ’s ezen feltétel alatt
Istentől a’ legjobbat várni.
Tisztünk teljesítése tehát a’ második, mit
magunknak és másoknak szivére kötünk.
’ S miben áll e’ tisztünk?
Szeretett atyánkfiáiI az Urban szolgatársaink!
A ’ legjótékonyabb mozgalom is, ’s illyennek tartjuk
a mostanit, valamint magunkat megragad, úgy a’
dolgokat tiszta minőségökben felfogni nem biró ’s
a’ szállongó hirek szellőjében ingadozó népet még
inkább lázadásba hozza. Lépjünk fel közöttük,
templomban és templomon kívül, mint a’ béke és az
igazság apostolai, mint a’ vigasztalás és nyugalom
eszközlői. Ismertessük meg őket azon nagy áldozattal,
mellyet részökre olly nemesen felajánlottak a’
földbirtokosok ’s a’ fejedelemmel egy testté olvadott
honatyák. Igyekezzünk elhárítani minden össze
ütközést ’s vegyük igénybe részökről azon köteles
séget, hogy mig az áldozathozók kármentesítve
vagy legalább azon állapotba helyezve nem lesznek,
hogy a’ vállaikról nemesen levett terheket nél
külözhetik, őket gyámolítsák.
Magyarázzuk meg nekik a’ különbséget az
elvek kimondása, és az elvek alkalmazása, az
ideiglenes és az állandó törvény, az előkészület és
a’ végrehajtás, az eddigi és a’ jövendő képviselet
között. Csatoljuk ezen magyarázathoz azon hat
hatós felszólítást, hogy türelemmel ’s bizodalommal
várják el az időt, melly nem sokára testté teendi
az ígéretet.
Névszerint pedig oltsuk sziveikbe a’ szentirás
nyomán az engedelmességet a’ felsőség iránt álta
lában, a’ teljes hatalmú nádor és felelős ministerium
iránti hódolatot különösen ’s fessük le elevenen
előttök, mi megbocsáthatlanul vétkeznénk magunk
ellen, ha ama magas személyek tiszta szándékú
’s a’ haza javáért fáradozó igyekezetek útjába,
időn kívül a’ fejlemények erőszakos erőtetése által
nehézségeket gördíteni ’s ez által az átalakulás
súlyos pillanatában általok leendő megfejtését
alkotmányos kifejlődésünk kérdésének nem siettetni,
hanem gátolni, sőt tán a’ fenyegető szélsőségek
miatt — lehetetlenné tenni fognánk.
Ezeknek elmondására köteleztük mi alulírtak
egymást, midőn Pozsonyban mart. 19-kén egyfelől
az alkotmányos szabadság hajnalát üdvözöltük,
másfelől a’ körülmények komoly intését megértve,
érzeteink illy értelembeni kimondására egyesültünk.
Fogadják elöljáróink, társaink és olvasóink e’ nyilat
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kozatot mint testvéri bizalmas szózatot, mellyel nem
annyira nekik, kik tendőiket nálunknál jobban
ismerik, *) mint magunknak ’s helyzetünknek tartozánk, ’s mellynek elhallgatását magunk részéről
kötelességmulasztásnak tartottuk vala.
A’ békesség Istene pedig úgy áldjon meg
mindnyájunkat, a’ mint kötelességeink legfőbbikének
tartjuk, ezen örvendetes kezdetű, de kétes kime
netelű időkben, a’ béke, egyetértés, testvérülés,
tűrés és bizalom hirdetése által, a’ trón, a’ haza,
a hatóságok iránti tiszteletet minél mélyebben
gyökereztetni meg hiveink szivében, ez által ülendők
meg, legméltóbban, Isten szine előtt, alkotmányos
szabadságunk diadalát.
Pozsony, mart. 19. 1848.
Dobos János, Székács József.\ Török Pál.

Szent-Lant.
Hisszük, hogy az alkotmányos szabadság dia
dalát sokan ünnepelendik meg közöttünk. Minthogy
illy alkalomra nem mindenik énekeskönyvben talál
tatnak énekek, addig is, mig jobbat adhatunk, már
vagy más, vagy magunk, közöljük a következő,
hamarjában készített éneket:
*) Örvendetes s’ minden kerületi elnökségek által
méltán követendő tanúságát adták ennek Polgár M. és
gróf Teleky S. urak, a’ dunamelléki ref. superintendentia
elnökei, kik egy mart 20-kán kibocsátott ’s összes gyüle
kezeteikhez intézett elnöki körlevélben, a’ jelen állapot fel
mutatása mellett mintegy így szólallak: „Addig is tehát
— szeretett hitsorsosink! — mig a' jelen országgyűlés
a’ kitűzött nagy munkát teljesítheti, ’s a’ hozandó törvények
királyi szentesítést nyerendenek; és mig az ország belbékéjének, a’ nemzeti szabadság biztositása végett a’ hon
minden lakosi, különösen az adózó osztály érdeke és java
előmozdítására alkotott üdvös törvények közzététele ’s
életbe léptetése után egy majd későbben kitűzendő határon
közönséges hála-ünnepélyt tartanánk; — sőt addig is, mig
a’ legközelebbi országgyűlés Pesten, mint az összes nemzet
többsége akaratának képviseleti alapra fektett kifolyása —
e’ haza boldogsága felvirágzására czélzó részletes törvé
nyeket alkotand: a’ bizodalom lelke és nyugtató érzelmei
gerjedjenek, ’s gyökerezzenek meg önökben, kedvelt hit
feleink ! — a’ tiszta jó szándékú ’s népei boldogságáért
élő királyi fenség, — a’ hazát magasztosan szerető Nádor
föherczeg, a1 magyar lélekkel ’s magyar kezekkel működni
kezdő felelős ministerelnök és az általa választandó ’s
ő felsége által megerősítenöő ministerek, úgy szinte az
országgyűlés iránt; a’ haza szent nevétől ihletve — szívvel
lélekkel egyesülve ’s mintegy testvérileg összeforrva őrköd
jenek önök az ország nyugalma, békéje ’s a’ rend fölött,
mellyek nélkül nemzeti jólétre, lelki boldogságra érdemesek
nem lehetünk, de nem is számolhatunk, — lelkesítse
önöket dicsőséges példája Pest városának, mellyben a’ csak
most lefolyt nagyszerű mozgalmak alatt, roppant néptömeg
között a’ békés átalakulás főfeltételei minden vérontás,
minden csendzavarás nélkül törvényes útonvívattak ki; —
ne legyen önök közt senki, ki a’ személy- és vagyonbátorságot, a’ közbékét és rendet legkevésbbé is megzavarná,
a’ mostani átalakulás csendes, biztos kifejlődését illetlen
s’ botrányos magaviselet által veszélyeztetné ’s a nemzeti
nagy szabadság első örömeit megmérgesítené. Tisztelje
mindenki a' fenálló törvényeket ’s engedelmeskedjék a
felsőbbségnek.
így lesz — legyen is áldás országgyűlésünk közjóra
irányzott munkáin, mellyek által öröküljön a’ békeszeretet,
egyetértés, ’s virágozzék fel mindinkább a’ magyar hon sza
badsága, függetlensége, boldogsága.

Éljen a’ király, éljen a nádor, — alkotmányos
reform, szabadság, egyenlőség, béke és rend l “ Sz.

ÉN EK ,
mellyet az alkotmányos szabadság ünnepén énekelt a’
PESTI ÉVANGYÉLMI EGYHÁZ.
1848. márc. 26.

Szent beszéd előtt.
Isten! ki a’ szabadságra,
A z erkölcs ős alapjára
Építed országodat,
’ S tűröd, hogy jog ’ s jogtalanság
A z örök jó ’s a’ gonoszság
Vívjon kölcsönharczokat;
H ála! — hála!
H ogy győz a’ jog, és veszít a jogtalanság
’S diadalmas a’ szabadság!
Hozzád hangzik a’ háladal,
Mert te műved a’ diadal,
Hatalomnak Istene!
T e szóltál a’ nép szavában
’ S elporlott saját hamvában
A ’ szentelt jog ellene!
H ála! — hála!
H ogy királyunk rád ismert a nép szavában
’ S térdet hajtott hő imában.
Lásd hajoltan hő imával,
Ki számot vetsz a’ világgal,
Előtted népet ’s királyt.
Forraszd össze szíveinket
Áldd meg törekvéseinket,
Fékezd köztünk a viszályt
H ogy a’ — partra
Jusson a’ nép, a’ békesség szent fokánál,
A ’ szövetség oszlopánál!

Kimenőre.
Ámen hangzott szíveinkből,
Mondj áment Atyánk egedből,
Menny ’ s Föld ölelkezzenek
’ S földön egygyé olvadjanak
Mind a’ kik alkotva vannak,
Képedre az emberek!
H ála! — hála!
H ogy kiket a’ hosszú rabság szerteűzőtt,
A ’ szabadság összefűzött.

A ’ legújabb törvényczíkk a’ vallás
dolgában.
Közöltük azt lapunk 15. számában. De miután
az ottani 5 §-hoz még új három §. toldatott —
noha most már mindenütt kaphatók lesznek —
szükségesnek véltük azt még egyszer teljes terje
delmében közzé tenni.
X X . Törvényczíkk.
A vallás dolgában.

1. §. Az unitária vallás törvényes bevett val
lásnak nyilváníttatik.
2. §. E’ hazában ’ törvényesen bevett minden
vallásfelekezetekre nézve különbség nélkül töké
letes egyenlőség és viszonyosság állapíttatik meg.
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3. §. Minden bevett vallásfelekezetek egyházi
és iskolai szükségei közálladalmi költségek által
fedeztessenek, ’s ez elvek részletes alkalmazásá
val a’ ministerium, az illető hitfelekezetek meg
hallgatásával, a’ legközelebbi törvényhozás elibe
kimerítő törvényjavaslatot fog előterjeszteni.
4. §. A’ bevett vallásfelekezetek iskoláiba
j árhatás, valláskülönbség nélkül mindenkinek köl
csönösen megengedtetik.

5. sz.

elvek szerint lesznek elintézendők; de ezen tör
vény elveinél fogva jelen állapotot visszahatólag
foglalások által háboríttatni meg nem engedtetik,
— ’s azért, a’ melly egyházak iránt folyó évi
január első napjáig vagy kérdés nem támasztatott,
vagy közhatósági elintézés jött közbe, azok kérdés
alá többé nem vétethetnek.
8. §. A’ görög nem egyesülteknek vallásbeli
és iskolai ügyeik iránti intézkedési joga is az ál-

Haubner Máté.

5. §. A ’ ministerium rendelkezni fog, hogy a’
bevett vallásokat követő katonák saját vallásu
tábori lelkészekkel láttassanak el.
6. §. Az 1844 : 3-ik törvényczikknek rende
leté a’ görög nem egyesült vallásuakra is kiter
jesztetik. .
7. §. Ha valamelly község görög szertartásu
lakosainak bár nagyobb része fogja jövendőben
hitvallását megváltoztatni, — illy esetben a’ köz
ségi egyház az előbbi valláson hátramaradt lako
sok birtokában hagyandó; — a’ mennyiben tehát
a’ legújabb időkben is hasonló esetek közigaz
gatási tárgyalás alatt volnának, azok a’ fenebbi

ladalom felügyelése mellett ezennel biztosíttat
ván, e’ czólból a’ magyar felelős ministerium le
hető legrövidebb idő alatt, mindenesetre pedig a’
legközelebb tartandó országgyűlése előtt, egybehivandja az összes felekezet által választandó
egyházi gyülekezetét (congressust), mellynek tagjai
addig is, mig annak szerkezete törvény által
rendeztetni fog, ezúttal, a’ különböző nyelvű
népességre való tekintettel, olly arányban válasz
tandók, hogy az egyházi osztátyból 25, a világi
ból 75, ’s ezek közé a’ határőrvidékről 25 követ
küldessék.
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Főfelügyelői szózat.
Tisztelt hitsorsosim! Honunk százados súlyos
álmaiból reménydús életre felébredt. Visszanyerte
felelős kormány őrködése mellett törvényes ön
állását ’s a’ sajtószabadságot; kivívta minden
honpolgárnak törvényelőtti egyenlőségét, a’ nép
képviseletet, a’ vallásbeli tökéletes viszonyosságot,
közteherviselést, nemzeti őrseregre alapult hon
védelmet, az úrbéri tartozásoknak kármentesítésseli
megszüntetését; kivívta mind ezt a’ nemzet kép

41

nemzetiségnek a’ haza szent oltára előtt örök
frigyrei testvéri kézfogás.
Kötelességünk harmadika, a’ dicsőén kivivottaknak szilárdabb gyökereztetése, mert nem mulékony hiú ábrándért, hanem az emberiség leg
szentebbjogáért küzdöttünk’s győzedelmeskedtünk;
a’ béke, a rend és csend erélyes fentartása,
mert rend és csend nélkül nincsen szabadság, és
igy a’ csend- és rendbontás a’ polgári bűnök legundokabbika, a’ béke, rend és csend pedig a’ hon
és királyhozi tántoríthatlan hűség, a’ felelős mi-

Rázgha Pál.

viselőinek és a főrendeknek férfias állhatatossága
s’ példátlan önmegtagadása, a’ nádor és a’ felelős
ministérium erélyessége, a’ király nagylelkűsége
által. — Ennek következtében:
Kötelességünk elseje, örök hálát adni az egek
urának, az ország képviselőinek és a’ főrendek
nek, kik önérdekeiket megtagadván, anyagi jólétöket hazánk és az emberiség oltárára tevék
áldozatul; a’ nádornak és a felelős ministériumnak, kik személyök és állásuk koczkáztatásával
a’ diadal kivívását hatósan elősegíték; a’ király
nak, ki egy szabad nemzet hű ragaszkodásában
boldogságát, dicsőségét találja.
Kötelességünk másodika, minden polgári osz
tálynak, minden vallásbeli felekezetnek, minden

nistérium tagjai iránti őszinte bizodalom, — rendelményei iránti teljes tisztelet, — és minden
osztályú, felekezetű és nemzetiségű honpolgár
nak testvéri egyetértése által tartatik föl ered
ményteljesen.
Isten, haza, király, szabadság, b é k e !
Gróf Zay Károly, főfelügyelő.

Ének tábori istentiszteletre.
(Mint a’ szép híves patakra.)

Templomunkból, harczmezőről
Égbe szárnyal énekünk;
Békeségnek szent honába,
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H ol te élsz, jó Istenünk.
Semmi vagyunk nélküled,
Ámde győzhetünk veled.
Küldd ránk lelkedet imában
’S légy vezérünk a’ csatában.
Mit hozand a' közel óra,
Senki azt nem sejtheti;
Eltet vagy halált az ember
Észszel fel nem érheti,
Csak te tudod Istenünk,
T égy, miként tetszik, velünk
Tőled vettük életünket,
Néked ajánljuk ügyünket.
Féljen a’ ki vad, kegyetlen,
'S ártatlant mer bántani,
’ S vakmerő, szabadság ellen
A ’ harczsíkra szálianí;
Ámde mi nem rettegünk,
Mert benned remélhetünk,
'S a' szabadság, a' melly ihlet,
Megszenteli fegyverínket.
Üdvös, mint az ég dörgése
Lesz a' harcz, mit vívni kell;
Tisztább lég és újabb élet
Éljövend felhőivel;
És lesznek földönfutók
A ' szabadság-gyílkolók,
Szomorú sors vár reájuk:
Égben kárhozat, itt átok,
Majd ha felhívandsz csatára
’ S megrohan bősz ellenünk,
A szorongató nagy perczben
Jó Atyánk, maradj velünk.
Adj erőt hűn küzdeni!
És ha kell, elvérzeni, —
Adj szebb jövőt a’ hazának,
'S üdvöt elhunyt bajnokának.

Ének háborúkor.
(Keresztyének örvendjetek).

A ' harcz dörög fejünk felett,
Árasztva ránk gyötrelmeket,
Pusztítja a' szabad hazát,
Hozván magával rabígát.
Remeg, de bízik is szívünk;
Mert míg te élsz jó Istenünk,
’ S a’ harcz habár kér honfívért,
Kíontjuk azt a szent ügyért.
Kíontjuk azt érted, hazánk
Egyetlen édes jó anyánk,
K i eddig annyit szenvedél
’ S most újra kínra ébredéi,
Hallik kesergő szózatod
’ S két milliónyi magzatod,
Fegyvert fog a’ nagy népcsalád
Meggyőzni az ellen hadát.

A ' merre mégysz, dicső sereg!
Áldásaink kísérjenek
Győzelmet hordj zászlóidon,
Béke viruljon utadon:
A ’ könyük elapadjanak,
A ' jajszók elnémuljanak;
A z árvák és az özvegyek
Kínt és nyomort felejtsenek.
K i látod, mennyit szenvedünk,
Halld meg imánkat, Istenünk!
Add, kogy a' dúló ellenek
Végre megszégyenüljenek.
'S a' sírba, mellyet ásatnak
N ekünk — maguk leszálljanak.
Övéké legyen rothadás,
Miénk dicső feltámadás.
Elefánt.

Ima.
(Acrostichon.)
Kifáradt az ármány ’s retteg
Ostromolni népedet.
Süt a' nap, mit elborítní
Sötét éjben nem lehet
U ram ! adtál szabadságot,
Terjed a' földön országod,
Hála, hála jónk n eked!
Lelkesülve szebb jövőért
Annyi bátrak küzdenek.
Jaj nekik! 's nekünk! ha égi
Oltalom nem lesz veletek!
Segéld Isten! G yőzzenek!
És mi hisszük, győzni fognak! —
Látjuk már a' nagy napot,
Jólét ölén hol köszöntjük
E’ hazát, mint szabadot
N agy Isten! adj ílly napot! —
Ámen.

Hála.
Tied legyen, M indenható!
Néped ajkán a hála-szó.
Tied a' honfíkebelen
Eláradt égi érzelem.
N agy nevedre szent örömmel
Esküszünk,
Eszküszünk, hogy hozzád hívek
’ S jók leszünk.
Ostoroztál bűneinkért,
Sirtunk könnyet, hullattunk vért,
És lelked megkegyelmezett,
Vigasztalásra nyúlt kezed.
N agy nevedre szent örömmel
Esküszünk,
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Esküszünk, hogy hozzád hívek
’ S jók leszünk.
Lelkünket nyomta nagy teher,
Tovább már nem bírhattuk el,
N em tűrhettük, mint ezelőtt,
'S te adtál lerázni erőt.
N agy nevedre szent örömmel
Esküszünk,
Esküszünk, hogy hozzád hívek
’ S jók leszünk.

Kérjük esdvén kegyelmedet.
Vidd végbe 'a szép kezdetet:
’ S néped ajkán a’ hálaszó
Tied lészen, Mindenható.
'S nagy nevedre szent örömmel
Esküszünk,
Esküszünk, hogy hozzád hívek
’ S jók leszünk.
BACSÓ JÁNOS.

Szerkesztői nyilatkozat.
Kik bírták örökségedet,
Elnyomták árva népedet,
Önkény ült rajta zsarnokul,
T e szóltál, 's a' mi láncz, lehull.
N agy nevedre szent örömmel
Esküszünk,
Eszküszünk, hogy hozzád hívek,
‘ S jók leszünk.
Mint egy vérből teremtettünk :
Ma oly egyenlőkké lettünk.
’ S mint egedben az angyalok,
Olly erősek, olly szabadok.
N agy nevedre szent örömmel
Esküszünk,
Esküszünk, hogy hozzád hívek,
'S jók leszünk.
Kik egykor tán üldöztenek:
Öleljük, mint testvéreket.
Üdv ’s bosszú együtt nem fér el,
Minket béke ’s jog vezérel.
N agy nevedre szent örömmel
Esküszünk,
Esküszünk hogy hozzád hívek,
’S jók leszünk.
Szívünkben nincs egyéb érzés,
Csak testvéri egyetértés!
Szabadság és rend jelszavunk,
Megadjuk, hol 's mit tartozunk.
N agy nevedre szent örömmel
Esküszünk,
Eszküszünk, hogy hozzád hívek
S jók leszünk.
Bocsáss meg T e is azoknak,
K ik felettünk zsarnokoltak.
Térítsd szívüket népedhez,
M elly méltó már kegyelmedhez.
’ S nagy nevedre szent örömmel
Esküszünk, hogy hozzád hívek
'S jók leszünk.
K ik értünk annyit küzdöttek:
Adj jutalmat a’ dicsőknek.
Lelked, mely őket élteté,
Maradjon e’ jó nemzeté.
N agy nevedre szent örömmel
Esküszünk,
Esküszünk, hogy hozzád hívek,
’ S jók leszünk.

A’ haza veszélyben van. Nemzeti önállóságunk,
szabadságunk, sőt létünk is fenyegettetik.
Ilyenkor a’ magányérdekeknek háttérbe kell
vonulniok, a’ magánjogot követelő szózatoknak el
kell némulniok. A ’ haza minden előtt!
A’ protestáns egyháznak is vannak igényei az
álladalom s’ a’ társegyházak irányában az egyen
lőség, s viszonyosság alapján, - vannak önköré
ben elhatározandó kérdései, elintézendő ügyei.
De mi hitrokonink összhangzó akaratát véljük
kijelenteni akkor, midőn a’ haza vészidején szent
kötelességünknek ismerjük igényeink ’s követelé
seinkkel háttérbe húzódni, sőt mindazt gondosan
távoztatni, mi meghasonlást idézne elő akkor, midőn
a’ legnagyobb egyetértésre van szükség; mert —
a’ haza minden előtt!
Épen azért el is hallgattunk s ’ az Egyházi
’s Iskolai Lapot megszüntetjük jobb jövőig, mikor
a’ haza, ennek szabadsága ’s polgári léte mentve
leendettek, és a’ bel viszonyokat rendezni leend során.
Azonban, hogy a’ protestáns egyház körében
kifejlendő életjelek, mozgalmak, tettek, áldozatok,
mennyiben azok a’ haza jelen viszonyaira vonat
koznak, a’ haza megmentésére czéloznak ’s hatnak,
nyomtalan el ne enyésszenek, sőt önfelekezetiink
külön testületéinek ’s a’ társegyházaknak serken
tésére szolgáljanak: eféléknek közzétételét remél
jük a’ Kossuth Hírlapja által eszközölhetni, mellynek szerkesztője Bajza József úrtól az iránt ígéretet
nyerni szerencsések valánk.
A’ kik tehát levelezőink ’s tudósítóink közöl
az egyház körében felmerülendő nevezetes esemé
nyeket, történt intézkedéseket, mik a’ hon ügyével
kapcsolatban vannak, ’s arra vonatkozva tényezőleg
hatnak, közleni kívánnak, közleményeiket alulirthoz,
mint a’ jövő évi soros szerkesztőhöz, szívesked
jenek utasitni, ki azokat a’ fentebb nevezett Hírlap
nak átszolgáltatandja.
Többire — egy értelem, egy akarat lelkesítsen
bennünket, nyelv s hitfelekezetre tekintet nélkül!
olvadjunk egybe készségben, erőben, áldozatban
az imádott haza megmentésére! így mielébb kivivandjuk a’ győzelmet s’ biztos hangon fogjuk
kiálthatni: Éljen a’ szabadság, egyenlőség, test
vériség !
Az áldások ’s béke Istene legyen velünk I
Pest, dec. 10-kén 1848.
Török Pál,
a’ prot. egyh. ’s isk. lap egyik szerkesztője.
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Mártír papjaink 1849-ben.
Március 15-iki ünnepi számunkra tartottuk fel
azt az örömet, hogy két kiváló mártír püspökünk,
Haubner Máté és Pákh Mihály képe mását bemu
tassuk Kossuth Lajos mellett, a ki nemzetünket a
Gondviselő Isten rendeléséből e nehéz, dicsőséges
idők ösvényein, vészes forgói és ösvényei között
vezette.
Isten küldi a nemzeteknek a vezéreket. Ő tudja,
mikor kire van népének szüksége. Tudja kérésünk
nélkül is, mert mindentudó. Még nyelvünkön sincsen
a szó, szivünkben csak
csírázik az érzés, ő már
azt tökéletesebben látja
és érzi, mint mi gyarló
gyermekei kimondhatnánk
0 küldte, midőn a veszély
legnagyobb volt Kossuthot,
hogy az áléit magyart a
szabadság életitalával föl
lelkesítse. Az ő müve
volt, hogy ekkor ily martirlelkű püspökök álltak
egyházunk élén, mintHaubner és Pákh, a kik a
szenvedés keresztjét zúgo
lódás nélkül fölvették ha
zájukért s a sanyarú vár
fogság csak növelte hű
ségüket, Üdvözítőjük pél
dájára az ő szivük is
megesett a haza sorsán.
Oly lélekkel fogadták az •
Úr kezéből a . bilincset,
mint az áldást és örömet
vették volna. Az Úr adta
mind a kettőt, — áldott
legyen érte szent neve!
Ez a két név — az
zal a nagy harmadikkal,
Rázga Pállal, a kit Isten a pozsonyi várhegyen
mintegy az aradi golgothának sejtelő hírmondója
képpen a bitóhalál dicsőségére méltónak talált,
örök büszkesége a mi magyar evangélikus anyaszentegyházunknak — de nem egyetlen büszkesé
günk. Nem egyedüliek ők, csak utolsók szabadsághős
papjaink hosszú, érdemess orozatában. Életrajzukat
hivatott toll írja meg a Luther-Társaság határoza
tából, azért most nem is foglalkozunk velük rész
letesen, csak utalunk tiszteletre méltó s az ivadék
kegyeletét, háláját kivívott egyéniségökre. Adja
Isten, hogy az ő példájuk egész sor nagy papot
neveljen az egyháznak és hazának.
E három hős pap képe mása az Ev. Családi
Lap márciusi ajándéka olvasóinknak.*

L uther-T ársaság.
A Luther-Társaság végrehajtó-bizottsága febr.
21-én ülést tartott, a melynek két legfontosabb
* Rázga képét m. év deczemberi számunkban is
kiadtuk már, de hogy a három nagy együtt legyen, újra
közöljük.
Szerk.

SZ.

tárgya két pályázat eredményének kihirdetése volt.
Itt közöljük a bírálati jelentéseket sorjában.
I.

A dr. Kéler-féle Cura Pastoralis pályázatról a
jelentést Zsilinszky Mihály, a biráló-bizottság elnöke
szerkesztette meg s a következőleg hangzik:
Nagyságos egyházfelügyelő Úr!
Van szerencsém tisztelettel jelenteni, hogy a
Nagyságod által nagylelkűen felajánlott pályadíjra, mely
a hívek „lelkipásztori gondviselés" kérdésének meg
fejtésére volt kitűzve, a kihirdetett határidőre, vagyis
1905. évi október hó vé
géig két munka érkezett be
hozzám.
Az egyiknek je lig é je :
„Úgy Ítéljen mifelettünk az
ember,
mint Krisztusnak
szolgái lelett." A másiké:
„Nem mondom, hogy már
elértem a tökéletességre. Sőt
futok utána, a mivelhogy meg
is fogattam Krisztus Jé
zustól",
E müveket, beérkezésük
után azonnal elküldöttem a
pályázati hirdetményben meg
jelölt bíráló uraknak azon
felhívással, hogy figyelmes
átolvasás után az általam
feljegyzett sorrendben egy
másnak tovább adják a kéz
iratokat ; bírálatuk eredmé
nyét pedig a Luther-társaság 1906-ik évi közgyűléséig
hozzám beküldeni szívesked
jenek.
Azonban, fájdalom, a
bírálatra önkényt vállalkozott
uraknak egyrésze a mon
dott időre nem küldvén be
bírálatát, az eredmény a Luther-társaság említett köz
gyűlésén nem volt kihirdethető.
Ennek következtében a további intézkedés joga
Nagyságodra visszaszállott.
Nagybecsű elhatározása alapján az ismételten meg
sürgetett bíráló urak uj terminust kaptak. Erre Gyurátz
Ferenc, Baksay Sándor és Bartók György püspök urak
alapos bírálataikat a kéziratokkal együtt beküldvén,
én magam is átnéztem mind a két dolgozatot. Ennek
alapján van szerencsém a bírálatok összefoglalt ered
ményét tisztelettel Nagyságod elé terjeszteni.
Az első mű, melynek kézirata két vastag kötetre
terjed, k é t r é s z r e oszlik olyformán, hogy az első rész
ben az elm élete t, a másodikban pedig a lelkészi gondo
zás g y a k o r l a t i szabályait és törvényeit fejtegeti.
Az elméleti rész túlságosan bőnek látszik. Sok
felesleges adattal magyarázza tételeit, melyeknek körül
belül fele elegendő lett volna a felállított elmélet meg
erősítésére. A külföldi példák annyira elfoglalják a szerző
figyelmét, hogy a hazai példákról és viszonyokról egé
szen megfeledkezik. Már pedig, bármennyire becsüljük
is a külföldi példákat, mivel e mű magyarhoni lelkipásztorok használatára íratott, méltán megkövetelhettük
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volna, hogy magyar viszonyokról, a magyar belmissióról is
szólt volna legalább egy szakaszban. Ez tehát pótlandó lesz.
A gyakorlati rész általában dicséretet érdemel.
Hiányul róvja fel méltán Baksay püspök úr, hogy a
lelkész családi és házi életéröl, feleségéről és gyerme
keiről megfeledkezett. Pedig a példás papi családi élet
nagyon jótékony hatással van a nép erkölcsi életére. A
predikálás és katechizálás értékéről is lehetett volna
valamit mondania, a mi utólagosan még pótolható leszen.
A lelkipász őri látogatásról szóló rész nézetem szerint
helyes és szükséges. Ettől eltérő Baksay S. püspök úr
nézete, a ki a látogatást szükségtelennek tartja, mivel
az alkalmatos időt nehéz eltalálni. A lelkipásztori láto
gatások Baksay szerint csak félelmes időben, nagy
megpróbáltatáskor, üldöztetések és vallási elnyomatás
idején szükségesek; de czéltalanoknak és lehetetlennek
tartja rendes időben. Hivatkozik az apostolokra, a kik
csak akkor fordultak meg vendégek gyanánt egyes
házaknál, mikor hívták őket. De szerén v nézetem szerint
Krisztus és az apostolok idején nem létezhettek olyan
gyülekezetek, a minők mai időben a magyar gyülekeze
tek, a hol a nép mindenféle bajoknak és kísérteteknek
lévén kitéve, nagyon is rászorul lelkészének vigasztaló
és tanácsadó szavára. Nem a nyáj keresi és őrzi a
pásztort, hanem a pásztor a nyájat. Egyébiránt a
tapintatos lelkész meg fogja találni módját a helyes
látogatásnak. Vinetnek idevágó tanulmánya igen becses.
A mit szerző a lelkész orvosi hivatásáról és a nép
előítéleteiről mond, az figyelemre m éltó; de nem bizo
nyítja azt, hogy felesleges. Csak okosan kell gyakorolni.
Ez áll az egy-gyermek rendszer kipusztítására irányult
lelkészi gondozásról is. Bartók püspök úrnak azon óhaja,
hogy a szerző a lelkészi mellékfoglalkozásokra is kiter
jessze figyelmét, méltányos. Ezt a legujabbkor tapaszlásai teszik szükségessé.
A szóban levő munkának az a része (883. 1.),
melyben szerző tanácsokat ad a lelkésznek azon esetre,
ha országos képviselőnek választatnék, minő álláspontot
foglaljon el, egészen elmaradhat. Mert ha van állás,
mely a lelkészt tulajdonképeni kötelességeinek elmulasz
tására vezeti és a lelkek egységét és hitét megzavarja,
akkor a politikai szereplés az. Élő példák mutatják,
hogy a politikai pártharcokba keveredett lelkészek több
kárt okoznak az egyháznak, mint a mennyit használnak
az országnak. Két úrnak senki sem szolgálhat, s a két
fizetés sok botránkozásra ad alkalmat. A lelkipásztor
maradjon saját nyájánál; vagy ha lelke a politikai
dicsőség után hajtja, akkor vagy állítson maga helyett
rendes helyettest, vagy hagyja el papi székét.
Az idegen életrajzok egy része, a mű értékének
csökkenése nélkül, bátran elmaradhat; de a hazai élet
rajzok még pótolhatók lehetnének egy párral; például
Wimmer Ágost, felső-lövői híres pap életével.
Gyurátz püspök úr szintén sok üdvös tanácscsal
szolgál szerzőnek, melyek megszívlelendők és esetleg a
nyomtatás előtt felhasználandók. Például a szegénységet
szerző nagyon sötét színekkel festi, azt bizonyítgatván,
hogy a szegénység megakadályozza a haladást. Vannak
ellenkező példák is az apostolok korából és a későbbi
időkből is. Sokallja a papi nevek számát. A magán
gyónás példáit szerette volna felemlíteni. A baptistákról
szóló rész (161 1.) kiigazítandó, mivél időközben ezek
nek felekezete elismertetett. A jótékonysági rendek közül
kimaradtak a templáriusok.

45

A mű irálya ellen az a kifogás, hogy terjengősre
h a jló ; a mondatok nehézkesek, vontatottak, de könnyen
rövidíthetők. Gyurátz és Baksay püspök urak a kézirat
szélén több értelemzavaró mondatot jelöltek meg. Ezek
is kijavítandók.
A második számú pályamű három vaskos kötetből
áll. Mind a három bíráló sok jó t talál benne; de bajos
benne megtalálni a logikai fonalat. Regényes modorban
van irva. Úgy látszik, mintha Edvi Illés kézikönyve és
Solzmann ifjúsági iratai lebegtek volna szemei előtt.
Mint Edvi Illés nagy gonddal és kellő kritikával hordta
össze a gyermek elméjének megfelelő anyagot: úgy
szerző is ilyenformán akarta a lelkész munkájának anya
gát összeállítani. Csakhogy túltömve beszéli el a lelkipásztor teendőinek kimeríthetetlen halmazát. És mint
Solzmann szereti a maga paedagogiáját, sőt lelkipász
tori gondoskodási nézeteit egy-egy regénybe foglalni:
úgy e mű szerzője is ilyet p róbál; de nem bírja meg
alkotni a kellő keretet.
„Nagy Márton, istenfiú lelkipásztor11 tevékenysége
és buzgalma dicséretes; de szerzője annyi képekkel és
színekkel festi pásztori munkálkodását és annyi minden
féle képzelhető dolgokkal rakja meg keretét, hogy meg
zavarja az olvasó figyelmét. Nincs benne rend és nincsen
benne lelkészi család. Beszél egészen reális dolgokról,
azután ál csap az ábrándok világába, a hol már az
olvasó elveszti szemei elől a lelkészt és a temérdek
anyaghalmazban elveszti a fonalat is.
Egy nagy részét, jóformán kétharmadát el lehetne
hagyni anélkül, hogy az által a mű becsét csökkentenők.
A mi végül a pályadíj odaítélését illeti, e tekin
tetben a pályabirák egyhangúlag azon nézetben vannak,
hogy a két pályaműnek egyike sem abszolút becsű; de
viszonylag határozottan első számú jobb ; és mint lelkiismeretes, józan elvek alapján készült mű, a bírálatokban
felhozott helyek javításával és kihagyásával, megérdemli

a jutalmat.
Mind a két mű nagy tudásra és lelkiismeretes
munkásságra v a ll; de ezúttal csak az első számú vagyis
azon mű szerzőjének volna kiadandó a jutalom, mely
nek je lig é je ; „ Ügy Ítéljen mifelölünk az ember, mint
Krisztusnak szolgái felett. “ Címe: Lelkipásztorkodástan.
Ezekben voltam bátor jelentésemet összefoglalni.
Midőn végül arra kérem Nagyságodat, hogy a jeligés levél
felbontásának helye és ideje felett határozni méltóztassék,
egyúttal a Luther-társaság nevében hálás köszönetét mon
dok nemes szívre valló áldozatkészségéért és egyházi
ügyeink iránt viseltető meleg és cselekvő érdeklődéséért.
Fogadja kérem, kiváló tiszteletemnek és szívélyes
üdvözletemnek őszinte kifejezését, melylyel vagyok az
iratok csatolásával Nagyságodnak készséges szolgája

Zsilinszky Mihály,
a biráló-bizottság elnöke.

A bizottság hosszas vita után — a pályadíj
kitűző dr. Kéler Zoltán óhaja iránt való különös
figyelemmel — a 2000 korona pályadíjat a jelen
tésben kikötött javítások feltétele mellett s azon
kiegészítéssel, hogy a lelkész szociológiai munkás
ságától egy új fejezetet beilleszteni tartozik, — a
jutalomnak kiadását s a jeligés levél felbontását
határozta el. A jutalom csak a kikötött feltételek
teljesítése után tétetik folyóvá.
A jeligés levél felbontatván, kitűnt, hogy a

46

5. sz.

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

győztes mü szerzője Csiky Lajos, debreceni theol.
tanár. A másik mű szerzője — igazolás mellett —
dolgozatáért jelentkezheíik Falvay Antal jegyzőnél,
Budapest, IV., Deák-tér 4.
II.
Bírálati jelentés.
A Gyurátz F. püspök úr adományából hirde
tett elbeszélés pályázatra három pályamű érkezett
be. A pályaműveket megbírálván Stromp László
kar társammal jelentésünket a következőkben ter
jesztem elő.
A pályázat általában örvendetes sikerű. Mind
a három műben van komoly törekvés s vannak
kisebb nagyobb mértékben írói erények is. A három
pályamű közül azonban magasra kiemelkedik a
Kovács Balázs esete című, „A nap le ne menjen a
te haragodon" jeligéjű elbeszélés Szerzője legjob
ban átértette az adományozó püspök úr nemes
célzatát. Az egészen lépten-nyomon érzik, hogy
megfigyelni tudó, a lélek életének rejtelmeibe látó
öntudatos elme munkája. Olyan tulajdonságát raj
zolja a magyar embernek és pedig erővel, eleven
színezéssel, a mit az életben gyakorta látunk. A
szerzőnek egyik legnagyobb érdeme, hogy egyetlen
sora sincs, a mi a psychologia szempontjából nem
volna igazolható. Meséje könnyen folyik, esze
járása, stílusa magyaros, — a mellett tömör. Szóval
határozott tehetség kétségtelen nyomait árulja el.
E tehetség művelésre és fejlesztésre méltó. A jutal
mat tehát feltétlenül ez a mű érdemli meg.
A második pályamű „Régi bűn“ című „Vigyáz
zatok és imádkozzatok" jeligével szintén tehetséges
ember műhelyéből került k i; elbeszélő stílusa jó
és magyaros; a gondolata nem épen új, népszín
művekben fel-felbukkan, de utóvégre ez nem volna
baj, ha a feldolgozás új elemekkel gazdagítja. Ez
elbeszélésnek fő hibája, hogy a sötét romantika
levegője uralkodik benne, a mi az irodalomból
régen kiszorult s a minek feltámasztása egyáltalán
nem jogosult. A mit a tanulsággal épít, azt a kép
zelet izgatásával lerontja. Megoldása Deus ex
machina-szerű, a mi a lélektani fejlődés törvényei
vel nem egyezik meg. Átalakítással, a színek enyhí
tésével azonban kiadható lígy a „Családi Lapban",
mint népiratkának.
A harmadik pályamű rKét karácsonyest*, „Ne
félj, csak h igy j! “ jeligével nem mindennapi írói
routint árul el, azonban a munkának igazi gerince
nincsen ; inkább életképek sorozata, ellentétbe állí
tása. Úgy látszik könnyen ír, meg van benne az
egészséges vallásos gondolkodás, azonban kiadásra
csak úgy ajálhatjuk, ha a szépen megrajzolt keretbe
cselekményt is helyez. Ez esetben épüléssel olvas
hatja a nép. Pozsony, 1907. febr. 20.
Kovács Sándor, Stromp László.
A jelentés alapján a bizottság egyhangúlag
elhatározta a jutalom kiadását. A jeligés levélke
felbontatván, a győztes mű szerzőjeképen Kapi
Béla körmendi lelkész neve tűnt ki.
A másik két dolgozat szerzője — kellő igazolás
mellett — átdolgozás végett Majba Vilmos titkártól
(Budapest, VII., Rottenbiller-utca 12. II ) vissza
veheti munkáját s átdolgozás esetén a bizottság

mind a kettőt az „Evangélikus Családi Lap“ szer
kesztőjének figyelmébe ajánlja.
A győztes mű a „Családi Lap“ húsvéti számá
ban jelenik meg s az után külön füzetben is.

JÓ K Ö N Y V E K .
A „K épes Folyóirat" (A „Vasárnapi Újság1'
füzetekben) XXL évfolyamának 11. füzete meg
jelent és tartalmából kiemeljük a kövelkezőket:
A Noszty fiú esete Tóth Marival, elbeszélés Mikszáth
Kálmántól, Udvari élet a francia királyok alatt,
Gróf Batthyány emlékezete, Longfellowról, Carducciról alkalmi cikkek; versek Lévay Józseftől, Endrődi
Sándortól, Radó Antaltól; elbeszélések Bársony
Istvántól, Nagy Endrétől; Különféle vegyes közle
mények. Képei: a tátrai bölényvadászat, farsang
falun, boszniai, balatoni és Longfellowra vonatkozó
képek stb. Szerkeszti Hoitsy Pál, főmunkatárs
Mikszáth Kálmán. Félhavonkint jelenik meg, egy
éven át több mint 180 ivet s több mint ezer képet
ad olvasóinak. Ára egész évre (24 füzet) 14 kor.
40 fillér, félévre (11 füzet) 7 K 20 f., negyedévre
(6 füzet) 3 K 60 fillér; egy füzeté 60 fillér. Meg
rendelhető a Franklin Társulatnál, Budapesten, IV.,
Egyetem-utca 4. s minden könyvkereskedésben.
Értesítés. Luther III. kötetét azok, a kik
márc. 12-ig a könyv árát megküldötték, kivétel
nélkül kézhez kapták egyéb megrendelt könyvekkel
együtt. A kik nem kapták volna meg, siessenek
felszólalásaikkal, hogy a postahivatalnál utána néz
hessünk. Felszólalásokat azonban csak folyó évi
április hó 15-ig veszünk figyelembe és intézünk el.
Március 14-től fogva kezdődött az utánvételes kül
demények föladása.
Ünnepi és confirmációi ajándékul nagyon al
kalmas a Biblia, mely különféle kiadásokban (1 K
60 f, 5 K, 8 K, 12 K) kapható az Evang. Theol.
Otthon felügyelőjénél Pozsonyban, a pénz előzetes
megküldése vagy utánvétel mellett.

VEGYES.
Mai számunkat az 1848-iki események
emlékének szenteljük. A Prot. Egyházi és
Iskolai Lap nyomán, a melynek Székács
József és Török Pál volt szerkesztője, több
rendbeli közleményt hozunk, a melyek azt
bizonyítják, hogy evang. egyházunk együtt
küzdött, remélt és szenvedett a magyar
hazával. Képeink is ezt a gondolatot tük
rözik. Reméljük, olvasóink megbocsátják,
hogy rendes közleményeink e fontos idő
szerűségek miatt elmaradtak. Az ellen az
elv ellen nem vétettünk most sem, hogy
Isten igéjét prédikáljuk, — mert épen
nemzeti ünnepen van különös szükségünk
Isten igéjének éltető eledelére.
Ezen kívül lapunk két bírálati jelentést
közöl, mint a Luther-Társaság hivatalos
értesítését.

Homyánszky Viktor cs. és kir. udv. könyvnyomdája, VI., Aradi-utca 14. — 37848.

