
VII. 

Elnöki zárszó. 

Fájdalom, akadályozva voltara abban, bogy eleitől fogva 
részt vehessek ez Irodalmi Társaság közgyűlésében ; de meg-
adta Isten érnem legalább azt, hogy a zárószót T. elnök-
társamtól elkérhettem. 

Első sorban köszönetet mondok elnöktársamnak, a felol-
vasóknak és a közreműködőknek s indítványozom, hogy miként 
a prédikáczióra, az elnöki megnyitóra és a titkári jelentésre 
vonatkozólag immár kimondatott, a felolvasásokat is egész 
terjedelmökben közöljük a Protestáns Szemléw-ben. 

Szívből örülök, hogy az az eszme, hogy a M. P Irodalmi 
Társaság a nagyobb vidéki városokban vándorgyűlést tartson, 
mindjárt az első alkalommal ily szépen megvalósult Minden 
várakozásomat felülmulta az az érdeklődés és buzgóság, mely 
e közgyűlést ünnepélyes közgyűléssé avatta fel. Belső erkölcsi 
értékét nagyban emelte e közgyűlésnek a szép elnöki beszéd 
8 a két felolvasás; de maradandó hatása csak akkor lesz 
gyűlésünknek, ha mindenki összeköttetésbe lép ezzel a társu-
lattal, s meggyőződvén ennek üdvös voltáról és elkerülhetlen 
szükségességéről. Ielke6 apostolává válik a nemes ügynek, 
melynek ez a társulat a szolgálatában áll. Ne feledjük, hogy 
erkölcsi erő nélkül az anyagi erő mitsem ér; csak erkölcsi 
erő vezet egészséges, biztos- anyagi erőre. Mihelyt hiányzik 
az erkölcsi forrás bármi téren, erkölcsi egyensúlyát elveszítve, 
azonnal vagy visszaélésre vagy nyilt erkölcstelenségre vete-
medik az ember; mert sem szellemi, sem anyagi dolgokkal, 
különösen pedig a pénzzel nem bánhatik lelkiismeretesen senki, 
kiben az erkölcsi érzék meglazult vagy épen megzavarodott. 

Korunkban, ebben az anyagi világban nem az a baj, 
hogy az emberek anyagi jólétre törekesznek, ez szükséges 
dolog; hanem az a baj, hogy erkölcsi erő és tisztaság nélkül 
törnek anyagi jólétre. Kötelességünk tehát hitet és erkölcsi 
erőt bevinni a társadalomba, hogy ezek megnöveljék és megne-
mesítsék a társadalom meglankadt ethikai erejét. Ez az első 
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feladata az Irodalmi Társaságnak. A másik feladata pedig az 
értelmi színvonal emelése. Az értelmi erő ép oly szükséges, 
mint az erkölcsi erő. Mert a kor szellemének s a haladást 
sürgető hitelvünknek megfelelőleg a valódi felvilágosodásnak 
legtisztább forrásához kell fordulnunk, hogy tanainkkal a 
társadalom minden rétegéhez eljuthassunk s ott megálljuk 
helyeinket. A legnemesebb erkölcsi erőforrás és a legtisztább 
értelmi kútfő pedig Jézus Krisztus és az ő evangéliuma. 
Minél erkölcsösebbek és jobbak, minél értelmesebbek és minél 
felvilágosodottabbak vagyunk, annál erősebben tudjuk keresz-
tyénségünket érvényesíteni s egyházunk magas valláserkölcsi 
érdekeit kifejezésre juttatni. Az erkölcsi és értelmi erő. melyet 
a család az egyház valláserkölcsi s a tudomány értelmi nevelő 
hatása által a jeles hazafiakban feltüntet és érvényre juttat, 
áldásosán visszaháramlik arra az egyházra, melyből való a 
hitnek és a jellemnek birtokosa. 

De vigyázzunk, meg ne téveszszenek a kidobott jelszavak. 
Mai napság a legtöbbet hangoztatott szó a valláserkölcsiség, 
melynek helyes értelme, fájdalom, kevésbbé van az életben 
megvalósítva Ne feledjük, hogy csak a Krisztusi vallás és 
erkölcsiség az igaz valláserkölcsiség. Azért nekünk nem szabad 
szégyelni a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az s 
ebben vannak az egyént és a nemzetet megtartó erköcsi és 
értelmi erők a legtökéletesebben lerakva. Ezeket az erőket 
hozta be s terjesztette mindenütt a protestantismus. ezeket 
kell nekünk is erősíteni a lelkekben és érvényesíteni az élet-
ben. Mert ebben a valláserkölcsiségben, melyet mindannyian 
magunkénak vallunk, nincs ugyan hatalmi fény. nincs ural-
kodni vágyó erőszak, de van erkölcsi tisztaság és értelmi 
fényesség, melyek a valódi megtartó és a haladást biztosító 
öröklő erők. Igaz termékenyítő és boldogító erők ezek. De 
abban a valláserkölcsiségben, a mely uralomvágyban, hatalmi 
érdekekben akar érvényesülni, abban a reakció burjánzik fel. 

Tudják, hogy én anyagi dolgokkal sokat foglalkozom, 
de mindig jobban és jobban érzem azt, hogy a tiszta vallás-
erkölcsiségnek teljes mértékben való kultiválása és az evan-
géliumnak önmagunk-, családunk- és társadalmnnkban való 
érvényesítése képezi a legnagyobb erőnket. Ne engedjük azért, 
hogy kicsinyléssel nézzenek munkánkra, s ne kedvetlenítsen 
el. ha ezt itt ott tapasztaljuk. Mutassuk meg áldásos munká-
val, meggyőző példával azt. hogy mi a nemzeti erő fokozá-
sára, a nemzeti élet belső tartalmának növelésére törekszünk, 
a mely nélkül a külső fény csak csillogás és a külső hatalom 
c<ak muló dicsőség. A tiszta valláserkölcsiség ad az élet 
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szenvendései között a kétségbeesőnek vigasztalást, a munká-
ban elfáradottnak lelki felüdülést, a küzdőknek hitet és re-
ményt. a nagyoknak és hatalmasoknak mértéktartó erőt, a 
kicsinyeknek és gyengéknek fölemelő erőt Ennek a vallás-
erkölcsiségnek érdekében hívom fel mindnyájukat buzgó mun-
kára, melylyel nemcsak egy egyháznak vagy felekezetnek, 
hanem az egész társadalomnak és nemzetnek szolgálnak. Én 
azért vagyok feltétlen a mellett, hogy e téren híven munkál-
kodjunk. mert ez a valláserkölcsi munka felvirágoztatja, erőssé 
teszi és boldogítja a hazát! 

Ezzel bezárom beszédemet, köszönetet mondok a t. kö-
zönségnek, Pápa városának, a két prot. egyház elnökségé-
nek. e kollégium elöljáróságának, a közreműködött ifjúságnak, 
s mindnyájukat felkérem, hogy a mint Istenhez intézett fohász-
szal kezdtük ez ünnepélyt, fejezzük be az ülést imával, a 
nemzet imájával. 

Hegedűs Sándor. 
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