
Dr. Pálfy Miklós:
A mai magyar evangélikus ember magatartása.

I.

Az evangélikus ember hitből él.

II.

Az evangélikus ember hitben jár.

l.Az evangélikus ember magatartását az határozza meg, hogy a 
Szentiráshoz kötött személyes hite ás lelkiismerete van. Ennek a 
hitnek a tartalma, hogy Krisztusban Isten bünbocsánatot ad neki és 
naponként igazzá teszi. Minden egyéb döntését és állásfoglalását 
ez a hit határozza meg, mert Istennel rendeződött a viszonya, a meg
igazitó hit által feltárult előtte az élet teljessége és igy az Isten 
előtt állása mindig életformáló valóság. A reformáció alapfelismeré
se, a hit által való megigazulás, éppen ezért nem tétlenségre kárhoz
tatja, hanem egyre nagyobb aktivitásra ösztönzi. De csak akkor, ha 
nem tanként vallja és érti a hit által való igazságát, hanem Istennel 
élő ember, eligazitott e mber, akinek utjait az Atya igazitja el és 
aki mindenben Istenéhez igazodik. Igy lesz élete hitből élés.

Az A mai magyar evangélikus ember magatartásából a reformáció
nak éppen ez a központi felismerése hiányzik. Nehéz ma különbséget 
tenni evangélikus és katolikus ember között mert belső tartalmában 
nivellálódtak a különbségek az evangélikus és katolikus ember ma- 
gatartásában. Vétkes ebben az az evangélikus teológia, igehirdetés 
és egész vallásgyakorlat, amely megfeledkezett arról, hogy azok az 
okok, amely a lutheri reformációt kiváltották ma is változatlanul 
meg vannak. A katolikus egyház s e m  tanitásában, sem politikai ha- 
talomra való törekvéseiben egy jottányit sem változott a reformáció 
óta. El kell vezetn ü n k  hiveinket annak a meglátására, hogy a refor
máció igazsága és egész történelmi multunk önérzetes, öntudatos, a 
katolicizmus nyilt vagy rejtett támadásait és kilövéseit ma is lelep
lezi és visszautasitó protestáns magatartásra van szükség.

3. A reformátorok mindig azt hangsulyozták, hogy a hitnek jó 
gyümölcsöket kell teremnie. A hitből élő és hittben járó evangéli- 
kus ember mindig azzal a lelkiismeretességgel végzi feladatait 
ebben a világban, hogy meg tudjon állni Isten előtt, meg tudjon állni 
a számon kérő felsőbbség előtt. Vagyis az evangélikus ember élete 
szolgálat.

1 . Tudatositani kell az evangélikus emberben, hogy a megigazu- 
ás megszentelődést is jelent: egész életünknek a Szentlélek uralma 
alá helyezesét.A  reformátorok azt tanitották, hogy az Isten népének 
ki kell vonulnia a kolostorok falai közül és az önző kegyesség he
lyett bele kell mennie a mindennapi életbe és ott szolgálni az embe
reknek. A mindennapi h üséges munka, a hivatás hüséges betöltése Lu
ther szemében Istennek tetszőbb, inkább mint akármilyen öncélu , a 
világtól visszahuzódó kegyesség.
 AZ evangélikus ember hitben járása, megszéntelődése azt jelenti, 
hogy még elesettségében is Isten teremtésének tartja és ezért szereti 
a világot és az embereket. A rosszat elutasitja ugyan, de a meglévő 
rossz ellenére pozitiv az állásfoglalása a világban és az emberi 
közösségekben. Ebből a magatartásából lehet kitekinteni azokra a 
külső történelmi adotts ágokra, amelynek ujból és ujból állásfoglalásra 
kényszeritik.



a./ Ezért szolgálja a világot azzal, hogy Isten megváltó mü
vét a Krisztusban nem rejti véka alá, hanem hirdeti /egyetemes pap
ság/.

b./ Örvendezően és naponként hálát adva fogadja Isten kezé
től saját helyzetinek és környezetének az alakulásait, mert tudja,
hogy Isten a világ kormányzója, aki a teremtett világot türelmes 
megbocsátádéval tartja fenn és vezeti végső céljai felé.
 A mai magyar evangélikus ember sokszor vész bele a világra t©kint
ve valami középkori adventizmusba, fásultság, enerváltság, céltalan
ság hatalmasodik el rajta. A szocializmus építésével kapcsolatos vál
tozások sokakat kizökkentenek régi, megszokott életformájukból. A 
lelkészeknek ezen a téren kell a legdöntőbben felvenni a harcot, mert 
ez az életszemlélet homlokegyenest ellenkezik a reformáció népének 
nagy pozitívumával: a keresztyén örvendezéssel, amely a mai helyet 
alakulásában is Isten atyai, gondoskodó szeretetét látja.

c./ Ezért szolgálja a világot, ismeri el és támogatja az ál
lami felsőbbséget. Tudja, hogy megváltottsága éppen nem e m e l i  ki 
ebből az "ordo"ából, hanem belehelyezi és beleszenteli abba. Ezért 
vallja szivvel-lélekkel hazájának a Magyar N é p k ö z t á r s oságot és fo
gadja el Isten kezéből az állami felsőbbséget.

d./ Ezért tudja egyedül helyes utnak elfogadni és vallani az 
emberiség millióinak azt a törekvését, h o gy minden körülmények között 
megőriztessék a béke, hogy az emberek és népek kölcsönös megértésben 
is bizalommal éljenek egymás mellett társadalmi és gazdasági rendszer
re való tekintet nélkül. Az evangélikus embernek példát kell mutatnia 
ebben a tekintetben és nera nézheti tétlenül vagy érdektelenül, hogy 
a tudomány hatalmas vivmányait a tömeghalál szolgálatába akarják ál
litani a béke ellenségei.

e./ Ezért van a magyar evangélikus embernek igazi hazafisága. 
Ez a hazafiság táplálkozik egyrészt abból az isteni akaratból, amely 
ennek a népnek a polgáraivá teremtett bennünket. Táplálkozik abból a 
protestáns történelmi multból, amelyben őseink mindig együtt tudták 
látni és élni a magyar nemzet szabadságát, függetlenséget és az em- 
berek lelkiismereti szabadságát, a hit döntéseit. Táplálkozik abból 
a tiz esztendőből, amely a felszabadulás óta ebben az országban soha 
nem remélt fejlődést hozott létre. Táplálkozik azokból a vívmányokból, 
amelyeket a magyar nép az elmult tis eaztondőben a tudomány, a müvé- 
szet, a kultura, a sport terén elért• Táplálkozik abból a jelenből, 
amely békét tudott teremteni körülöttünk, amelyben megbékéltünk szom- 
szédainkkal és egymást segitve, támogatva tudunk hozzájárulni a világ
nagy kérdéseinek a megoldásához.

f ./ Ezért kell meglátszania az evangélikus ember magatartásá
ban az egyéni és kollektiv felelősségnek is. Az evangélikus ember meg- 
szentelődose a világban, az emberi közösségekben, a társadalomban, az 
üzemekben a termelőszövetkezetekben és a hivatalokban nem egyeztet
hető össze a társadalmi tulajdon elleni vétségekkel, kihágásokkal, nor- 
macsalással, táppénzcsalással, lopással stb. Az erkölcsi tisztesség 
nem hiányozhatik az evangélikus ember életéből és az erre való intelem 

soha sem hiányozhatik az evangélikus lelkész igehirdetéséből és lel- 
kipásztori munkajából. Megengedhetetlen, hogy az evangélikus lelkészek 

ugy hallgassanak meg és el ilyen bünöket, és vétkeket, hogy le ne 
lepleznék és meg ne intenék őket. Minél jobban megoszlik a jelenlegi 

munkafolyamatban a felelősség, annál több becsületre van szükség, 
Az evangélikus embernek az erkölcsi tisztesség képviselőjének kell 
lennie nem azért, hogy azzal kérkedjék, hanem, hogy tani tson, nevel- 
jen másokat sokat is a kollektiv felelősségre. Az evangélikus magyar ember
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"coram deo" éli életét és igy végzi hivatásét, munkáját.

g./ Ezért nem huzódik a magyar evangélikus ember sértődötten 
félre ha ebben a hasában nem minden az ő akarata és elgondolása sze
rint történik, hanem büneitől megváltottan és felszabadultan beáll 
az épitők sorába. Isten ma itt nekünk a kollektiv gazdálkodás lehe- 
tőségeit adja. "Tehát beáll a kollektív gazdaságba, jókedvüen és fel
szabadultan végezve abban a munkáját. Isten számunkra itt és most a 
szocializált üzemeket engedélyezte, tehát beállók jószivvel a szocia
lizált üzembe s megteszem azt, amit Istentől kapott erőm és tehetsegem 
alapján tennem kell. Az evangélikus ember látja a jót és látja a 
rosszat is. De el tudja szenvedni nemcsak a gyarlóságot, hanem az 
emberi bünöket is. Nem eshetik abba a hibába, hegy mindenben csak a 
rosszat látja és ez szinte megbénitja a jó cselekvésében. Az individua
lista, polgári gondolkodásu ember számára nem zökkenőmentes a közös
ségbe való átmenet. De meg kell értetnünk velük, hogy az uj utakon is 
járnunk kell, boldogulnunk kell, mert boldogulnunk lehet. Egyedül ez 
a viselkedés felel meg a reformáció által megtisztitott vallásuk és 
lelkiismeretü ember életében.

h./ Ezért tud a magyar evangélikus ember hálát adni. Hiszen Isten 
keze lesujtott, de nem adott át a halóinak. Isten ujabb kegyelmi idő
vel és lehetőségekkel ajándékozott meg bennünket. Sajnos a hála és 
örvendezés helyettx sok magyar evangélikus ember vagy a multat sirat
ja vissza - pedig azt is szidalmazta - vagy kancsalul oldalt tekint 
ás saját megu julása helyett kivülről várja a megoldást.

i./ Ezért törekszik, a magyar evangélikus ember arra, hogy 
müvelt, okos, hozzáértő, a müveltség, elemeit magába felszivó emberre 
formálódjék. Ősei a magyar nemzeti kultura zászlóvivői voltak. Ezt 
a zászlót kézbe kell vennie ma is, mert erre kötelezi a mai élét va
lósága és erre kötelezi a multja. Ahogyan a jó pap holtig tanul, ugyan
igy kell szorgoskodnia minden magyar evangélikus embernek nemzeti 
kulturánk felvirágoztatásáért. A passzivitás nem evangélikus magatar
tás esen a t éren sem. Nem lehet a sült galambot várni, napot lopni 
és élősködő mások nyakán amikor egyre több tudásra, ismeretre van 
szüksége az embernek városon és a falun egyaránt. Államunk müvelt né
pet akar. Mi csak jószivvel, lelkesen támogathatjuk ebben.

 2. A magyar evangélikus ember életének zsinórmértéke a Szentirás. 
De mindig ugy, hogy a külső történelmi alakulásokat kit és a Szentirás- 
hoz kötött lelkiismerete alapján megéli. Isten az evangélikus egyház
ra bizta az evangélium tisztaságát és az embereknek ehhez az élet
forráshoz való odavezetősét. Egyházunkhoz hasonló tisztasággal senki 
sem hirdeti az evangéliumot, ezért senki sem lehet hüségesebb evangé
liumi hitéhez, mint az evangélikus ember. Evangélikus "kegyesség" e 
nélkül az öntudat nélkül nincs. Csak igy tudunk őszinte és becsületes 
magatartást tanusitani és egyben kialakitani a mai magyar evangélikus 
emberben, abban a helyzetben, amelyben ma él. Elhibázott dolog volna 
olyan evangélikus magatartást követelni, amely nem a reformáció által 
felismert alapigazságból táplálkozik s amely nem veszi számba a mai 
történelmi helyzetet. Ezeknek együtt látása tett bennünket evangéli
kusokká, protestánsokká évszázadokon át és ezeknek együtt látása és 
meggélése tart meg bennünket evangélikusoknak, protestánsoknak ma is.
Az ilyen tipusu, öntudatos, magyar evangélikus embereknek a kiformálá
sa, a felnevelése és eligazitá sa egyházunknak, lelkészeinknek ma a 
legdöntőbb feladata.
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