
 
 

 

 
 

 

„Ó, Istenünk ez ünnepen, 
Mi hálásan, könnyesen 
Szent házadért dicsérünk. 
Száll boldog hálaénekünk, 
Mert itt adsz békét minekünk...” 

 

eng az evangélikus egyesített vegyeskar éneke, a 

külsőleg frissen felújított, reflektorokkal megvilágí-

tott Nagytemplom előtt. És hol a gyülekezet? A vá-

ros egyik legforgalmasabb útján ülünk, az úttestre 

helyezett székeken, égő gyertyákkal kezünkben, a lassan leszálló sötétségben, va-

lami végtelen meghittségben, melyet az útszakaszról elterelt forgalom zaja sem tud 

megtörni. 

Mit ünnepel az egyházközség szeptember 20-án, ezen a ragyogó őszi szomba-

ton? Ismét a 250 éves jubileumot, de most megosztva örömünket a finn, a német és 

a partiumi gyülekezetek küldöttségeivel, akik Kajaaniból, Denkendorfból és Nagy-

bányáról érkeztek hozzánk. 

A nap hálaadó istentisztelettel kezdődött 10 órakor az Emmaus Szeretetotthon-

ban, így ünnepelve meg az új épületbe költözésük 10 éves évfordulóját. Itt Káposzta 

Lajos, a Déli Egyházkerület püspök-helyettese - Nyíregyháza szülöttje - hirdette az 

igét az emmausi tanítványokról szóló textus alapján. Az építés eseményeiről, Bozo-

rády Zoltán otthonigazgató tartott rövid beszámolót. Az alkalmat színesítette a den-

kendorfi gyülekezet fúvósainak – (kiegészülve még két finn zenésszel is) - alkalmi 

koncertje.  Ezt követően megtekinthettük a kivitelezés alatt álló új épületszárnyat. És 

a földből még alig embermagasságig kiemelkedő templomfalak között énekkel di-

csérhettük Istent, aki erős várunk volt és marad. 
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Z 
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Egyházközségünk vágya volt külföldi vendégeink részére ízelítőt adni a város-

alapító, templomépítő tirpákság életéből, múltjából. Kik is a tirpákok? Eredetileg 

tótajkú evangélikusok, akik Békés megyéből települtek át az elnéptelenedett Nyír-

egyházára, itt ragasztották rájuk a tirpák - szenvedő, tűrő - nevet. Bizony a századok 

során valóban sok szenvedés jutott ki nekik, így szükségük volt a tűrés erényére is. 

A múlttal való találkozás első eseményeként az Emmaus Szeretetotthontól in-

dulva, tizenegy lovas fogattal mentünk el a négy kilométernyire levő Sóstói Múze-

umfaluba, ahol a tirpák ház előtt a skanzen igazgatója fogadott bennünket. Sok ér-

dekességet hallottunk tőle, többek között azt, hogy a bokortanyás településrendszer 

egyedülálló a világon. Közben a gémeskút mellett már hangolt a népviseletbe öltö-

zött tirpák asszonykórus, az őket kísérő citerás férfiakkal együtt, s hamarosan fel is 

csendültek szlovák nyelvű népdalaik. A Múzeumfalu templomában stílusváltás tör-

tént, mert itt az evangélikus iskolák diákjai nagysikerű komolyzenei hangverseny-

nyel kedveskedtek vendégeinknek. 

Külföldi testvéreink nagy örömére újra előállt a fogatsor és háromnegyed órás 

kocsikázás után, nagy üdvrivalgás és a 

rézfúvósok zenéje mellett begördül-

tünk a templomtérre. Mindenkinek az 

első helyen haladó korhű, kétkerekes, 

kétszemélyes tirpák taliga tetszett a 

legjobban, a kasfarban nyakát nyújto-

gató libával, a kerekek között szaladó 

kutyával. A bakon, a hajtó mellett, a 

75 éves Babicz István ült, régi tirpák 

család leszármazottja-, egyházközsé-

günk legidősebb volt felügyelője. 

Változatos délutáni program következett a templom előtt, ahol komolyság és vi-

dámság váltotta egymást, hiszen a megyei közgyűlés elnökének köszöntő beszédé-

től, a kisiskolások bibliai tárgyú bábjátékán, a gimnazisták zenés jelenetén, és táro-

gató muzsikán át a sárkányeregető versenyig nagyon széles skálán mozgott az ün-

nepi műsor. 

Az est befejezéseként kis gyertyáink fénye mellett bevonultunk a sötét temp-

lomba, ahol Bozorády Zoltán esperes - diaképekkel kísért elmélkedése - hálaadó 

áhítata zárta a mozgalmas napot. 

Nagy várakozással tekintettünk a vasárnapi ünnepi istentisztelet elé. Öröm volt 

felfedezni a templomban a ritkán látott, vagy teljesen új arcokat, a megszokott ked-

ves arcok mellett. Hisszük, hogy senkinek sem kellett csalódnia a várakozásában, 

mert Istenünk, az Ő Szentlelkével most is megáldotta ezt az alkalmat. Az ünnepé-

lyességet növelte, hogy az énekek nagy részét a denkendorfi rézfúvósok kisérték. 
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D. Szebik Imre elnök-püspök igehirdetésének textusául egyrészt jubileumi 

évünk mottóját: „Mindeddig megsegített bennünket az Úr!” (1 Sám. 7,12), másrészt 

a heti igét választotta: „Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett ve-

led.” Vallomás az első ige, hallhattuk - arról az Istenről, aki a történelem Ura, irá-

nyítója, és aki ezt az egyházközséget is megőrizte a vérzivataros időkben, a járvá-

nyok pusztítása után is. Az ember arra hivatott - figyelmeztet rá a második ige -, 

hogy áldja a mindenség Urát! Hogyan tették ezt a keresztyénség mártírjai, a gyüle-

kezet ősei a szenvedések között is? Énekükkel, mely a hit természetes megnyilatko-

zása. Az tudja áldani az Urat, aki nemcsak a templomban hall igét, de otthon olvas-

sa a Bibliáját is. A jövő nem emberekre épül, hanem Jézus Krisztusra. A jövő építé-

sében viszont eszközül használ minket, embereket is. 

A köszöntők sorát Benczúr László, az Északi Egyházkerület felügyelőjének 

szívből jövő szavai nyitották meg, akit a három külföldi testvérgyülekezet képvise-

lőinek beszédei követtek. Ezután dr. Keresztes Szilárd hajdúdorogi görög katolikus 

megyéspüspök emelkedett szólásra. Testvéri szeretet hatotta át rövid, de igen szug-

gesztív beszédét. 

Ezt követően a gyülekezet számára fontos jubileumokról emlékezhettünk meg: a 

Bozorády lelkészházaspárt 25 évvel ezelőtt iktatták be a nyíregyházi szolgálatba, 

Laborcziné Sztankó Gyöngyi - városunk szülötte, egyházközségünknek kicsi korá-

tól buzgó tagja- 20 évvel ezelőtt kezdte el lelkészi pályafutását. 

„Légy hű mindhalálig és neked adom az élet koronáját” (Jel 2,10 ) hangzott felé-

jük a köszöntő ige, és hálaadás a nemcsak „látványos” lelkészi munkáért, hanem a 

sokak számára láthatatlanért, a lehajolásért a szenvedőkhöz, az Úr „kicsinyei” kö-

zött végzett sokrétű szolgálatért. Nem könnyű dolog felvenni mások terhét akkor, 

amikor a lelkész is küzd testi erőtlenséggel, szívfájdalommal, vagy kísértések közt 

gyötrődik maga is. Végezetül Istenünk gazdag áldását kívántuk további életútjukra. 

Hálaadásra ad okot az, hogy milyen sokan éltek az úrvacsora kegyelmével. Majd 

szokatlan, de nagyon megragadó alkalom következett: a püspök úr az oltár előtt áll-

va, felkérte azokat, akik ebben a gyülekezetben keresztelkedtek, hogy helyükről fel-

állva fogadják az igei áldást. Egy énekvers után Bozorády Zoltán esperes az itt kon-

firmáltakat részesítette Isten áldásában, végezetül a házaspárok állhattak fel, akik 

számára Labossa Péter igazgató-lelkész közvetítette az áldó igét. 

Az istentisztelet végeztével a kijáratokhoz jutó gyülekezeti tagok kezükbe kap-

hatták azt az emléklapot, melyen a lelkészek bizonyságtételét olvashatjuk a jubile-

um kapcsán: hálát, bizonyosságot és reményt. Ebből a szövegből idézem: 

„Bizonyosak vagyunk abban, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké 

ugyanaz, övé minden hatalom mennyen, és földön és a sötétség világa fölött. 

Bizonyosak vagyunk abban, hogy Jézus Krisztus kegyelmes szeretettel közeledik 

ma is az emberekhez, és minden őszintén bűnét megbánó embernek bocsánatot ad. 
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Bizonyosak vagyunk abban, hogy Jézus Krisztus, aki kétezer éve elvégezte a meg-

váltás művét, készíti a helyet övéinek a mennyek országában.” 

Úgy legyen! 

Demcsákné Balczó Ildikó 
 

 

 

 
A képen balról jobbra:  

 

D. Szebik Imre, Adámi László, Demcsákné Balczó Ildikó, Laborcziné Sztankó Gyöngyi, 

Benczúr László, Labossa Péter, Horváth-Hegyi Olivér, Bozorády Zoltán, 

Bozorády Zoltánné. 

 

 

 

A KÖSZÖNET SZAVA 
 

 
Nem tudjuk felsorolni sem, hány gyülekezeti tag – valamint intézmények 

dolgozói és tanulói – együttes munkája tette lehetővé, hogy a szeptember 
20-21-ei jubileumi ünnepi események vendégeink tetszésére, és örömére 
történtek. 

Köszönünk minden segítséget! 
Istennek legyen hála az imádságokért, a szolgálatokért, az adományo-

kért! 
 

Az egyházközség elnöksége, vezetősége 
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Mint azt másodfelügyelőnk írásában olvashattuk, negyed évszázados nyíregyházi 

szolgálatuk alkalmából a szeptember 21-ei ünnepi istentiszteleten köszöntöttük a Bozo-

rády lelkészházaspárt. 

 Mindkettőjük életére Isten áldását kérjük. 

E jubileum alkalmából kértük fel esperes urat az alábbi beszélgetésre. 

 

HÍRMONDÓ: Nyíregyházi szolgálatának negyedszázados évfordulóján mire emlékszik 

vissza szívesen? 

Mindenre. Ez nem azt jelenti, hogy minden szép volt, jó, békességes, szeretetben teljes, 

de ha visszatekintek a 25 évre, úgy látom, Isten mindennel építette hitemet, segített abban, 

hogy szívem gondolatai formálódjanak, hogy könnyebben viseljem a mindennapi élet terhe-

it, és több legyen a harcokban az általa aratott győzelem.   

Félelemmel kezdtem itteni szolgálatomat. Nem voltam felkészülve arra, hogy sokpapos 

gyülekezetben hogyan lehet helytállni. Kevésnek találtam a tudásomat, a tűrőképességemet, 

a szeretetemet. Ez nem valami álságos szöveg, 25 év igazolta, hogy az élet sok területén 

csak fogyatékosan tudtam tenni, ami feladatom volt. 

Rengeteg volt az öröm, az áldás, ok a hálaadásra. Ez kezdettől a mai napig így van. So-

kat köszönhetek a gyülekezet imádkozó csoportjainak, és belső szobájukban egyedül imád-

kozó testvéreimnek, akik rendszeresen közbenjártak családomért, s akik megfáradásos idő-

szakokban bátorító szóval, szeretetükkel segítettek. Az Úr meghallgatta az imádságokat, hi-

szen 25 év gondjai sem tettek befelé fordulttá és megkeseredetté. Szeretjük a gyülekezetet, 

örömmel szolgálunk.   

Nagyon nagy ajándék volt ebben a 25 évben a családom. Feleségem és gyermekeim 

imádságos lélekkel álltak a gyülekezeti szolgálat mögött. Feleségem úgy is, mint lelkész, és 

úgy is, mint lelkészfeleség, gyermekeim pedig, mint lelkészcsalád tagjai jelenlétükkel és 

magatartásukkal is szolgáltak. Amikor az evangélikus egyházban a gyülekezet lelkészt vá-

laszt, a családot is választja, a lelkész pedig gyülekezeti vezetőként családtagjaival együtt a 

gyülekezet tagja. Nagy öröm volt, ahogyan a gyülekezet befogadta családomat. A mai napig 

megmelegszik a szívem, amikor családom tagjai iránt a gyülekezet részéről szeretetteljes 

megnyilatkozással és őszinte érdeklődéssel találkozom.  

Nagyon jó volt az a lehetőség, hogy feleségem először segédlelkész, majd másodlelkész 

lett, s csak amikor gyermekeink már nagyobbak voltak, és nőtt a lelkészhiány, vállalt körze-

tet, parókusi státuszt. 

Szolgálati időm első éveiben legtöbb örömöt az igeszolgálatban találtam: hétfői óra, ifjú-

sági óra, kis – és nagycsoportos istentisztelet. Mivel nem vagyok nagy igehirdető, egysze-

rűbb megoldást választottam, a beszélgetés, a közvetlen kapcsolatteremtés formáját. Szíve-

sen szolgáltunk a Nagytemplomban is. Nagyon sok szeretetet, melegséget kaptunk a tanyai 

istentiszteleteken. Énekelve, vagy csendes beszélgetéssel várták megérkezésünket. Sáros, 

csúszós vagy hóviharos időben imádságuk kísért az utakon. 
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Másfél évtized elteltével az igehirdetés mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapott a lelki-

gondozás. E mögött kisebb mértékben állhat az ismertség ténye, az tudniillik, hogy egyre 

többen lettek a gyülekezetben olyanok, akik felszabadultak arra, hogy elmondják gondjaikat, 

sőt személyes életük rejtett dolgait is. Nagyobb mértékben állhat mögötte, hogy lassan az a 

nemzedék lett felnőtt és idős, akikben kevesebb a vallásos képmutatás, és nagyobb a vágy 

arra, hogy gondjaikban megoldást találjanak. Az igény másik oka, hogy egyéni életekben 

felszaporodtak megoldhatatlannak látszó problémák. A személyes lelkigondozásban a lelki-

gondozó csodálatosan tapasztalja meg az Úr jelenlétét és hatalmát. Ebben a szolgálatban se-

gítségre szoruló és segítő egyaránt világosan látja, hogy igazi segítséget felülről remélhe-

tünk. 

 

H: Esperes úr véleménye szerint milyen veszélyek leselkednek a ma élő keresztyénekre? 

Először is azt gondolom, nagy baj, ha folyton azt nézi az ember, hogy mitől kell félni. 

Alapvetően az embernek egy ellensége van, az ige azt mondja: a ti ellenségetek, az ördög, 

mint ordító oroszlán szertejár, keresve, kit nyeljen el. Ez azt jelenti, hogy minden kísértés, 

nyomorúság és megkötözöttség mögött ott áll a Sátán. Úgy állnak előttünk a kísértések, mint 

jogos igények: az önigazság, önmagam iránti szeretet felelőssége. Az uralkodás, a harag, 

mindaz, ami a szem kívánsága alapos indoklást nyer a szívünkben, a Sátán mindig súgja: 

jogod van hozzá, neked van igazad. Konkrétan három dolgot tartok veszélyesnek:  

1. A „happy” keresztyénség hirdeti, hogy a hívő, hite által elkerül minden szen-

vedést, ha pedig belekerül, a hite kiszabadítja. (Nem a hitünk a szabadító, ha-

nem Jézus.) 

2. Szélsőséges liberalizmus. Ez megkérdőjelezi Isten tekintélyét, az ige tekinté-

lyét, az Isten törvényének, mint abszolút igazságnak az elfogadását, megpró-

bálja elnémítani a lelkiismeret szavát, és nem a Jézusban nyert szabadságot te-

kinti szabadságnak, hanem a minden szabad jogosságát hirdeti.  

3. Szélsőséges fundamentalizmus, mely -még ha jó szándékkal is-, egyéni szem-

pontjai szerint saját gondolatmenetéhez igazítja az igét, magatartásban pedig 

felfuvalkodottá tesz.  

 

Jézus győzött. Jézus győzelme a Sátán fölött az Atyával való élő közösségből született, a 

keresztyén ember győzelme pedig a Jézus Krisztussal való élő közösség által születhet meg. 

 

A Krisztussal való közösség alapvető feltételei: 

1. Rendszeres imádság 

2. Isten igéjének olvasása, tanulmányozása 

3. Részvétel a gyülekezet közösségében. 
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H. Lelkészi szolgálatának jelentős részét egyházi vezetőként élte meg. Milyen feladatokat 

jelentett ez, és milyen konfliktushelyzeteket? 

Az egyházkormányzás nagyon szép, de sohasem könnyű feladat. Egy diktatórikus társa-

dalomban különösen is kontrollálni kell azt, hogy a felsőbb hatalmak (világi) elvárásai ösz-

szeegyeztethetők-e Isten akaratával. Imádkozni kell, hogy legyen ereje a vezetőnek nemet 

mondani. Dunántúlon gyülekezeti lelkészként volt konfliktusom a világi felsőbbséggel az 

ifjúsági munka miatt, ez Nyíregyházán élesebben ismétlődött meg. Ilyenkor szükséges, hogy 

se ígéret, se fenyegetés ne rendítsen meg. Ígérettel is közelítettek hozzám, ezt könnyű volt 

elhárítani. A fenyegetésre: „Eltesszük egy Isten háta mögötti faluba”, bár kicsit remegve, azt 

válaszoltam: „Ott is lehet Isten jelenlétében élni”. Nem tartom magam hősnek, és nem tu-

dom, mit bírnék elviselni, de szoktam Isten ígéretére hivatkozni: Ugye Uram, nem hagysz 

feljebb kísértetni, mint amihez erőt adsz, hogy el ne bukjam.  

Esperesi és egyéb megbízatásokat a rendszerváltás után kaptam. A demokráciával való 

találkozás is okoz meglepetést. Gyakran tapasztaltam, hogy a demokratikus elvek megvaló-

sulását sokan úgy képzelik, ha az ő elgondolásuk érvényre jut, akkor haladnak demokratiku-

san a dolgok, ha valaki azzal nem ért egyet, az ostoba, maradi, nem érti meg az idők szavát. 

Ebből valóban sok konfliktus keletkezik az egyházban. Fájó, ha az egyházban a demokrácia 

fedőneve alatt káros, vagy ostoba egyéni ötleteket akarnak a közösségre erőltetni. Ennél is 

fájóbb, ha egyéni látásuk és terveik helyességének igazolására azt mondják: amit ők akar-

nak, az az Isten akarata. Ilyen esetekben a testvéri szónak, a helyreigazításnak nincs hatása. 

Ha pedig az egyházfegyelmezés eszközeit használjuk, mártíromságuk hangsúlyozásával 

még nagyobbnak látják magukat, s nem jogos helyreigazításként látják a dolgokat, hanem a 

hívők üldözését egy hitetlen egyházban.  

Valamit a kormányzati munka szépségéről is szeretnék mondani  

- lehetőséget kínál több gyülekezet és intézmény megismerésére  

- lehetőség van többféle közösségben Isten igéjének hirdetésére 

- segíteni lehet a rendet a gyülekezeti adminisztrációban 

- különösen nagy kincs, ha lelkésztársak és más egyházi vezetők bizalommal ke-

resnek meg lelki gondjaikkal, és igénylik a lelkipásztori segítséget 

- nagyobb közösségért lehet imádságban Isten elé járulni, személyek és közösségek 

életére áldást kérni, gondjaik megoldásához útmutatást adni. 

 

H. Sok testvérünk elsősorban a Nagytemplomhoz kötődik. Sokan úgy gondolják, hogy az 

önállósítás és a templomépítések megosztják a gyülekezet egységét és az anyagi erőket. 

Magyarország keleti részén, ahol egy-egy településen nagyobb létszámban éltek evangé-

likusok, kialakultak az ún. „mamut-gyülekezetek”. Ilyen Békéscsaba, Orosháza, Szarvas, 

Kiskőrös, Tótkomlós és Nyíregyháza. Azt nem tudom, hogy száz évvel ezelőtt ez a gyüleke-

zeti forma mennyire volt megfelelő és hatékony, de ki kell mondani, hogy ma már nem az. 

Ötven évvel ezelőtt sem volt az. Thuróczy püspök úr búcsúbeszédében, amikor a nyíregyhá-

zi püspöki tisztéről lemondva győri, dunántúli püspök lett, elmondta a gyülekezetnek, hogy 

nyolc, 2000 lelkes gyülekezet, az az élet, az a jövő. Egy 16.000 lelkes – ennyi volt a létszá-

ma akkor a nyíregyházi gyülekezetnek – a fogyás, a pusztulás. Amikor újonnan szerveződő 

gyülekezetekről beszélünk, és új templomok építését tervezzük, akkor azt szeretnénk, hogy 
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evangélikus egyházunk, gyülekezeteink Isten eszközei legyenek az ő embermentő, üdvössé-

get munkáló tervében. Ha a nagy nyíregyházi gyülekezetre gondolunk, és arra, Kálmánházá-

tól Nagykállóig, Rozsréttől Nyírszőlősig hányan vannak egy-egy vasárnap az istentisztele-

ten, ez a létszám nem töltené meg úgy a Nagytemplomot, mint ahogy megtelt a két világhá-

ború között, vagy Thuróczy püspök úr idejében. Az ő próféciája teljesedett: hanyatlás kö-

vetkezett be az egyházi életben.  

Úgy gondolom, hálásnak kell lennünk, mert az ősök felépítették a Nagytemplomot. Mind 

a mai napig megvan a különleges helyzeti előnye a Nagytemplomnak, istentiszteletek, ün-

nepségek, esküvők, iskolai rendezvények, nagy találkozók számára a jövőben is nélkülözhe-

tetlen lesz egyházunkban. Egy olyan társadalomban, ahol az elgépiesedés, elidegenedés any-

nyira erős, a kis közösségeknek, melyekben testvéri összetartozásunkat, az Úr iránti és egy-

más iránti szeretetünket jobban meg tudjuk élni, megnő a feladatuk. 

Az önállósodás egyébként több mint ötven évvel ezelőtt kezdődött, amikor megszervez-

ték a Dél-Szabolcsi Missziót, három központtal. Új templomok is épültek, Kálmánházán, 

Nyírszőlősön és Borbányán. Az elmúlt társadalmi rendszer és az egyház nyomorúsága volt, 

hogy be kívánták szűkíteni az egyház életterét. Amikor a rendszerváltás után újra végig le-

hetett gondolni ezt a kérdést, egy nagytemplomi erős gyülekezet és hét kisebb gyülekezet 

körvonalai bontakoztak ki előttem. 25 év elég távlatot biztosít ahhoz, hogy a feltett kérdésre: 

nem osztja-e meg a gyülekezetet az önállósodás és több templom építése, meggyőződéssel 

válaszolom: nem. Ha baj van az összetartással vagy az anyagiakkal, annak nem ez az oka. 

25 évvel ezelőtt a gyülekezet anyagi terheit túlnyomórészt tanyai híveink hordozták. Né-

hány év elteltével megfordult ez a trend olyan mértékben, hogy a városi hívek tartották fenn 

az egész gyülekezetet, lelkészi állásokat, gépkocsikat. 

1985-től-1994 végéig a körzetekben bizonyos gazdasági önállósulást vezettünk be, mely 

jobban inspirálta a körzeti lelkészeket és presbitériumot is arra, hogy saját terveik megvaló-

sításához nagyobb áldozatot vállaljanak. A rendszerváltás előtt épült fel a vargabokri ima-

ház, mely csekély mértékben terhelte az összgyülekezetet. Ez bizonyság volt arra, hogy egé-

szen kis közösség is tud nagyot alkotni. A legértékesebb mégsem az épület volt, hanem az a 

vágy, ahogyan néhány éven át az ott élők igényelték, hogy több istentisztelet és bibliaóra 

legyen, sőt külön gyermekalkalom is volt, melyet helyben élő hittestvérünk tartott.  

Azt nem gondolom, hogy az önállósítás folyamatát erőltetni kell, de ha valahol erre a 

helyzet megérik, azt engedni kell. Városunk 120 000 lakosából 90 % nem tart élő kapcsola-

tot egyik egyházzal sem. Isten elhozhatja azt az időt, amikor a Nagytemplom környékén 

élők megtöltik templomunkat. Gyakran tapasztaljuk, hogy Felsősimán, Borbányán, vagy 

bármely más távoli helyen élő testvéreink a Nagytemplomot tartják lelki otthonuknak, mert 

sokszor személyes kapcsolatok határozzák meg azt, hogy ki hol éli át legmélyebben a kö-

zösségi élményt az Úrral és lelki testvéreivel. Mások inkább egy kisebb közösséghez, egy 

lelki vezetőhöz és a családias együttléthez ragaszkodnak. Engedni kell e különböző elgon-

dolásoknak. Így összességében erősödik az evangélikus egyház, és lehet nagyobb kisugárzá-

sa, vonzása a kívülállók felé.  

 

H. Milyen tervei vannak a jövőt illetően? 
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Néhány évvel nyugdíjba vonulás előtt – ha azt egyáltalán megérem – nincsenek nagy 

terveim, de vannak elgondolásaim. Szeretném megérni, hogy az Emmaus teljesen elkészül-

jön. 

Várom azt az időt, amikor gyülekezetünk tagjai indíttatást éreznek arra, hogy Jézushoz 

vezessék az embereket… 

Nem kisebb kérdésről van szó, mint arról, hogy mi magunk, hozzátartozóink, barátaink, 

ismerőseink örök életet nyernek Isten országában, vagy legbelső valóságuk egy Isten nélküli 

sötét visszavonhatatlan valóságba torkollik. Vágyom arra, hogy gyülekezetünk tagjaiban nő-

jön a felelősség, a mentő szeretet érzése. 

 

Végül: 

minden bűnöm miatt az Úrhoz kiáltok: Uram irgalmazz!  

minden szépért és jóért neki mondom: Egyedül tied a dicsőség! 
Köszönjük a beszélgetést. 
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A MÚLT ALAPJAIN A JÖVŐBE 
 

„Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül,  

amely a Jézus Krisztus.”(1Kor.3,11) 

 

A gyülekezet alapításának 250. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségsorozat kü-

lönleges napja volt 2003. szeptember 20-a szombat. 

Különleges azért, mert a gyülekezet kimozdult a templomból, a megszokott környezet-

ből, hogy életjelt adjon magáról az evangélikus alapítású város nem evangélikus lakosságá-

nak, hogy megossza örömét a különböző templomokat sokszor megkülönböztetni sem tudó, 

új generációkkal, hogy Dávid királyhoz hasonlóan, hangosan ujjongva dicsérje Urát a lezárt 

Luther teret és a tirpák szekérsort kerülgető autósok néha morcos megjegyzései között. 

De különleges volt ez a nap azért is, mert minden program azt célozta, hogy kifejezésre 

jusson: a múltra akarunk építeni, de célunk nem a múlt érdemeinek emlegetése, hanem a jö-

vő építése. Azé a jövőé, melynek letéteményesei gyermekeink és unokáink, akik komolyze-

nei hangversennyel töltötték meg a Sóstói Múzeumfalu templomát, akik több száz széket 

hordtak a Luther térre, akik énekeltek és bábjátékot mutattak be a templom főbejárata előtt, 

és akik a szélcsenddel is szembeszállva, minden erejüket beleadva futottak sárkányukkal, 

hogy Nyíregyháza e nemes és szép hagyományát felelevenítve együtt drukkoljanak a felnőtt 

nézőközönséggel azért, hogy a hétköznapok röghöz kötöttségét legyőzve, a sárkányokkal 

együtt tekintetünk is, gondolataink is a magasba emelkedjenek. 

 
Ma már az is különlegességnek számit, hogy egész nap együtt ünnepelt kicsi és nagy, 

öreg és fiatal, szinte észre sem véve a generációs különbségeket. Nem véletlenül üdvözölte a 

fanfár kísérettel érkező szekérsort a legidősebbek nevében elmondott köszöntő, és a legfiata-

labbak képviseletében elénekelt ének szinte egy levegővétellel. Örültünk annak, hogy gim-
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náziumunk és általános iskolánk tanulói hallattak magukról, és a gyülekezet részeként kap-

csolódtak be a programba. Örültünk annak, hogy gyülekezeteink tagjai aktív részt vállaltak a 

programok szervezésében és megvalósításában. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy ünne-

pünk nemcsak a nagytemplomi gyülekezet ünnepe volt, hanem abban aktívan vett részt 

minden nyíregyházi, időközben már önállósult gyülekezet is (Nyírszőlős, Kertváros, Nagy-

cserkesz). E helyen szeretném megköszönni minden kedves testvérünknek, aki bármilyen 

módon részt vállalt a programok megvalósításában, hogy aktívan hozzájárult ünnepünk fé-

nyének emeléséhez. 

Folytathatnám a különlegességek sorát. Azt, hogy olyan nyári időt kaptunk ajándékba 

szeptember végén, amely lehetővé tette, hogy még az esti órákban is rövid ujjú öltözékben 

ülhettünk a szabad téren gyertyákkal a kezünkben, és énekelhettük az ősi evangélikus him-

nuszokat finn, német és erdélyi testvérgyülekezeteink képviselőivel együtt, annak a rézfúvós 

zenekarnak a vezetésével, amely önmagában is a keresztyénség egységét hirdette, hiszen 

német és finn zenészek vezették a magyar gyülekezet messze zengő énekeit. 

A jövőbe tekintve azonban mégsem állhattam meg, hogy ne adózzak fedetlen fővel őse-

ink emlékének, amikor a gyönyörűen kivilágított, felújított külsejű templomot csodáltam a 

leszálló nap utolsó sugarainál. Mai technikai és gazdasági helyzetünket tekintve is nagy 

eredmény, hogy befejeződött az épület külső tatarozása. Hála érte Urunknak és köszönet 

azoknak, akik ezért sokat tettek. Belegondolva azonban a több, mint 200 évvel ezelőtti tech-

nikai feltételekbe és az akkori gyülekezeti tagok anyagi helyzetébe (gondoljunk csak a job-

bágyságra, az iskolázottságra, a lakás-viszonyokra) fel sem tudom fogni, hogy mekkora el-

szántság, mekkora áldozatvállalás, mekkora hit kellett ahhoz, hogy jelenlegi teljesítményün-

ket sokszorosan felülmúlva a semmiből felépüljön ez a templom. Az a templom, mely fizi-

kai alapja annak a lelki templomnak, melynek alapja Jézus Krisztus, s melynek építése 

mindannyiunk legfontosabb feladata. A múltban, a jelenben és a jövőben egyaránt. Adja 

Urunk, hogy megkapjuk a hitet és elszántságot ahhoz, hogy ebben a lelki építkezésben he-

lyükre tudjuk tenni azokat a téglákat, amelyek ránk bízattak. 

Bálint Zoltán 

 
VALLOMÁS A MÚLTRÓL, FELHÍVÁS A JELENBEN ÉS BÁTORÍTÁS A 

JÖVŐRE 
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2003. szeptember 21-én délelőtt a kívülről teljesen megújított Luther téri Nagytemp-

lomban hálaadó ünnepi istentiszteleten emlékeztünk meg a nyíregyházi evangélikus egyház-

község megalakulásának negyed évezredes évfordulójáról. Már 250 éve csendül fel a Nyír-

ség fővárosában az evangélikus himnusz: Erős vár a mi Istenünk. A város- és gyülekezet-

alapító ősök mai utódai szívükben a hála és az öröm érzésével töltötték meg ezt a „nagy” 

templomot és nyitott szívvel hallgatták a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-

püspökének – aki egyben az Északi Egyházkerület, így e gyülekezet főpásztora is – ünnepi 

igehirdetését. 

A bevezető oltári szolgálatot Adámi László, Bozorády Zoltánné és Laborcziné Sztankó 

Gyöngyi nyíregyházi parókus lelkészek végezték. Az ünnepi liturgiában közreműködött az 

énekkar Jávori Pál kántor vezetésével. A gyülekezet Luther Budavár elestére emlékező kö-

nyörgését énekelte a „Tarts meg Urunk, szent igédben!” kezdetűt és az ősi Tranoscius éne-

keskönyv egyik gyöngyszemét is: „Jézusom, Krisztusom, Én szerelmesem”-et. D. Szebik 

Imre püspök három választott igevers alapján így szólt legnagyobb gyülekezetének ünneplő 

evangélikus népéhez: 

„Mindeddig megsegített bennünket az ÚR!” (1Sám 7,12). Ő irányítja a történelmet. A 

250 év alatt átélt eseményekben a gyülekezet megtapasztalhatta, hogy Isten, a mindenség 

Ura a mi személyes sorsunkat is a kezében tartja.  

„Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!” (Zsolt 103,2). A zsol-

táros felhívása önmagának szóló felhívás, a mi mai feladatunk is, így töltjük be legjobban 

hivatásunkat a jelenben. A hit természetes megnyilatkozása a hálaadás, a jó napokban is! 

Luther tanítása szerint: a Szentírást naponta kell olvasnunk. (Templomépítő őseink hite is 

erre buzdít, - jegyzi meg zárójelben a krónikás). 

„Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus” (1Kor 

3,11). Ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, ez biztatás a jövőre nézve is. Bátorítás, hogy a 

lelki értékek és kincsek elfogadása a jövő záloga.  

Segítse Isten a gyülekezetet abban, hogy őseihez méltóan legyen ennek a városnak épí-

tőköve és hadd hirdesse hitünk gyümölcseként, hogy Krisztus mindenek kezdete és vége, 

alfája és ómegája. Ámen – Úgy legyen! 

Az ünnepélyes közgyűlésen köszöntések sora hangzott el, itt csak ezek felsorolására 

van lehetőség. Benczúr László, az Északi Egyházkerület felügyelője felidézte, hogy mennyi 

oka van a gyülekezetnek arra, hogy dicsérje az Urat! Finnországból a 100 éves kajaani-i 

testvérgyülekezetünk üdvözletét Mauno Hyyrylainen felügyelő hozta el. A delegáció nevé-

ben Dr. Lauri Oikarinen igazgató-lelkész szólt és finn népi ajándékokat nyújtott át. A né-

metországi, denkendorfi testvérgyülekezetünk rézfúvós küldöttsége (a Posaunenchor) szol-

gált ünnepi istentiszteletünkön is. Dietrich Mayer lelkész az igei köszöntésüket mondta el, 

és Karl Westermann felügyelő egy óriási templomi gyertyát és gyertyatartót, valamint pénz-

beli adományt adott át ajándékul. Az erdélyi, nagybányai testvérgyülekezetünk üdvözlő 

szavait nem kellett tolmácsolni. Köncze Geréb Árpád esperes felidézte a múltat arról, ami-

kor a brassói egyházmegye is egyházkerületünkhöz tartozott. A nagybányaiak 1997-ben ün-

nepelték gyülekezetük 450 éves évfordulóját ezzel az igével, amit nekünk is köszöntésül ho-

zott: „Szeret az ÚR, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma”. (JSir 3,22). 
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Dr. Keresztes Szilárd megyéspüspök a helyi katolikus egyházak köszöntését hozta: Jö-

vevények vagyunk e földön, de Istennél nem vagyunk jövevények! Menjünk hűségesen to-

vább a zarándokúton, mert Jézus az út, az igazság és az élet. 

Demcsákné Balczó Ildikó másodfelügyelő köszöntötte a gyülekezet jubiláló lelkészeit. 

A Bozorády házaspár pontosan 25 éve szolgál Nyíregyházán, és Laborcziné Sztankó Gyön-

gyit 20 éve avatták lelkésszé szülővárosa gyülekezetében. Bozorády Zoltán püspök-helyettes 

tömör válasza a megajándékozottak nevében ez volt: Soli Deo Gloria, egyedül Istené a di-

csőség! 

Labossa Péter igazgató-lelkész felolvasta annak az Emléklapnak az ünnepélyes szöve-

gét, amit minden jelenlévő magával vihetett, s amely a jelenleg itt szolgáló öt lelkész mai 

hitvallását (háláját, bizonyosságát és reményét) foglalja össze és látható rajta a Nagytemp-

lom vízjele is. 

A hálaadó istentisztelet a résztvevők közös úrvacsoravételével zárult, amelynek liturgi-

ájában püspökünk, és a gyülekezet mai vezetői;, Bozorády Zoltán és Labossa Péter szolgál-

tak. Ők áldották meg a jelenlévők közül mindazokat, akiket ebben a Nagytemplomban ke-

reszteltek meg, akik itt konfirmáltak, és itt kötöttek házasságot az elmúlt évtizedekben. A 

püspök az ároni áldás szavaival bocsátotta el a 250 éves gyülekezet minden tagját:  

„Áldjon meg téged az ÚR, és őrizzen meg téged! 

Ragyogtassa rád orcáját az ÚR, és könyörüljön rajtad! 

Fordítsa feléd orcáját az ÚR, és adjon neked békességet!” 

Végül nemzeti imádságunkat ünnepélyes méltósággal, örvendező és hálatelt szívvel 

együtt zengte a hatalmasan felzúgó orgona kíséretével Isten mai népe, s ebbe szinte belere-

megtek az ősi templom falai és az emberi szívek is. 

 Ezzel elkezdődött a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség fennállásának 251. esz-

tendeje… G. A. 
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A szeptember 21-ei istentiszteleten elhangzott köszöntések szerkesztett változata 

 

 
Benczúr László, a MEE Északi Egyházkerület felügyelőjének  

köszöntője 

 
„Dicsérjétek az Urat, mert jó, mert örökké tart szeretete!”  
Ezekkel a szép, zsoltáros szavakkal szeretném köszönteni az ünneplő gyülekezetet, az 

Északi Egyházkerület elnöksége, valamint az Országos Egyház elnöksége nevében. 

Megköszönöm Szebik Imre püspök úrnak az igehirdetési szolgálatot. Megköszönöm a 

gyülekezet lelkészeinek és presbitereinek szolgálatát és mindazoknak a szolgálatát, 

akik fáradoztak a tegnapi ünnepség szép lebonyolítása érdekében. Ugyanígy megkö-

szönöm az énekkarnak a szép szolgálatát, a zenekarnak, akik kísérték énekeinket. 

„Dicsérjétek az Urat!”  
Dicsérjük az Urat, mert 250 évvel ezelőtt adott hitet és erőt mindazoknak az eleinknek, akik idejöt-

tek Szarvasról és környékéről Nyíregyháza területére, és itt megalapították az Evangélikus Egyházat! 

Dicsérjük az Urat, mert ezeknek az eleinknek volt hitük és erejük viszontagságos körülmények kö-

zött is megtartani hitüket, felépíteni először a fatemplomot, majd amikor lehetőség nyílott rá, megépí-

teni ezt a szép templomot! 

Dicsérjük az Urat, hogy 250 esztendőn keresztül erről a szószékről szólhatott az ige, hogy mindig 

adott az Úr Isten ennek a gyülekezetnek olyan szolgáló lelkészeket, akik hitelesen közvetítették a Bib-

lia üzenetét! 

Dicsérjük az Urat, hogy ez a gyülekezet átvészelte a nehéz időszakokat, a háborúkat és egyéb bor-

zalmakat, amik az elmúlt évtizedekben itt történtek. 

Dicsérjük az Urat, hogy volt olyan püspök -itt Turóczy Zoltánra gondolok-, aki a háború nehéz kö-

rülményei között is helyt tudott állni itt ebben a gyülekezetben, és amikor a háború után elítélték, bör-

tönbe zárták, szabadulása idején első útja ide vezetett ebbe a templomba! 

Dicsérjük az Urat, hogy most is vannak igehirdető szolgálók itt a gyülekezetben, akik komolyan 

veszik a gyülekezetet és hirdetik Isten igéjét! 

Dicsérjük az Urat, hogy van akkora gyülekezet, amely ma is meg tudja tölteni ezt a templomot! 

 

„Dicsérjük az Urat, mert jó, mert örökké tart szeretete!” 
Imádkozzunk tiszta szívvel az Úrhoz, hogy adjon nekünk is olyan hitet és erőt, mint 250 évvel ez-

előtt eleinknek! Imádkozzunk tiszta szívvel az Úrhoz, hogy a szolgálóinkat, akik közöttünk szolgál-

nak, vezesse úgy és olyan módon, ahogy eleink is tették! Imádkozzunk tiszta szívvel az Úrhoz, hogy 

nemzedékről-nemzedékre a jövőben is gyermekeinket és unokáinkat is ugyanaz az ige szólítsa meg és 

érje el, ami eleinket és bennünket is elért! Imádkozzunk tiszta szívvel az Úrhoz, hogy adjon nekünk 

erőt ahhoz az élethez, ami ma folyik! Adjon nekünk erőt ahhoz, hogy a globalizáció, ami sokak lelkét 

tönkreteszi, ne okozzon bajt a lelkeinkben! - hanem felkészülten tudjunk készülődni az örök életre. 

 

Ehhez adjon nekünk az Úr Isten erőt, egészséget és tiszta lelkiséget!  

Erős vár a mi Istenünk! 
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Kajaani testvérgyülekezetünk nevében előbb M. Hyyryilainen, majd L. Oikarinen köszöntője 

hangzott el. 
 

Mélyen tisztelt püspök úr, kedves testvéreim, drága magyarok, 

testvéreim a Jézus Krisztusban ! 
A Kajaani Evangélikus Gyülekezet nevében 

nagy szeretettel köszöntöm Önöket abból az 

alkalomból, hogy a Nyíregyházi Evangélikus 

Gyülekezet 250 éves lett. A kajaani gyüleke-

zet sokkal fiatalabb, mindössze száz éves. 

Gyülekezeteink között, már több mint 20 éve, 

nagyon jó az együttműködés. Keresztény cse-

rekapcsolatokra gondolok, hozzánk is jöttek, 

és mi is jártunk már itt. Volt ebben egymásnak 

való segítségnyújtás, támogatás. 

Meleg üdvözletet hoztunk Finnországból, amely a világon a „legevangélikusabb” ország. 

Ugyanis a finn lakosság több mint 85 %-a, az evangélikus egyház tagja. Minden gyermeket 

megkeresztelnek, a fiatalok több mint 90 %-a jár konfirmációi oktatásra. A házaspárok 

majdnem 100 %-a templomban köt házasságot. Gyülekezetünknek több mint 30 ezer tagja 

van, és 100 főállású gyülekezeti munkása. A gyülekezetünk használatában lévő pénzösszeg 

6 millió Euró, ami kb. 1,4 milliárd Forintnak felel meg. Minden istentiszteletet úrvacsorával 

zárunk. 

Nagyon kedvesen fogadtak itt minket, úgy jöttünk ide, mintha haza jönnénk. Finnor-

szágban éjszaka most már fagy, itt pedig több mint 20o C van nappal. 

Tizenhárman vagyunk a delegációban, a vezető lelkész úr dr.Lauri Oikarinen. A gazda-

sági vezetőnk Toivo Sistonen, a nemzetközi kapcsolatokért felelős lelkipásztor Marko Mi-

ettinen. Én Maono Hyyrylainen vagyok, a gyülekezet felügyelője. Drága barátaink úgy 

bántak itt velünk, mint egy püspökkel. Nagyon élveztük a vendéglátást. Nagyon jó volt a 

program, nagyon jól éreztük magunkat, az ételek is ízlettek. Szép névkártyákat is kaptunk, 

amelyen a finn zászló is megtalálható. Örülünk, hogy ezt a rendkívüli két napot itt tölthetjük 

Nyíregyházán, együtt Önökkel. 

Nagyon boldogok vagyunk, hogy itt lehetünk a Nyíregyházi Evangélikus Gyülekezet 

250. éves évfordulóján. Kormányok megbuknak, országok eltűnnek, a falak leomlanak, de 

egy biztosan áll: az Úr kegyelme mindig ugyanaz tegnap, ma és örökké! A Kajaani Evangé-

likus Gyülekezetünk nevében kívánom az egész gyülekezetre, a gyülekezeti munkásokra, a 

lelkészekre Isten áldását. Ajándékként hoztunk a gyülekezetünktől finn népművészeti tányé-

rokat, Annu Pentik nagyon híres finn keramikusművész tányérjait. Reméljük, hogy ez emlé-

keztetni fogja Önöket a fontos együttműködésre. Átélhettük a rokoni egységet, a keresztényi 

egységet, az úrvacsorai közösséget, az asztalközösséget és a szíveink közösségét. 

Hogy folytatódjon az együttműködés, ezúton szeretnénk egy meghívást tolmácsolni a 

Kajaani Evangélikus Egyház részéről 2004. május 14-15-ére, amikor is Kajaaniban ifjúsági 

találkozót rendezünk. Erre a találkozóra 2-3 ezer fiatalt várunk, 14 és 18 év közöttieket. Is-

ten áldását kívánom Önöknek, és további boldog ünneplést. 
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Dr. Lauri Oikarinen, vezető lelkész köszöntője  

 

Drága testvéreim a Jézus Krisztusban! 

A tradíció a halott emberek élő hite, de a tradícionalizmus az élő emberek halott hite. 

A történelem és a hagyományok meg tudnak kövesedni szilárd tanokként és szokásokként. 

És ha megkövesednek ezek a hagyományok, akkor miről van szó? Az élő emberek halott 

hitéről, vagyis a tradícionalizmusról. Gyülekezetük 250 éves évfordulója alkalmából rende-

zett ünnepségsorozaton mi is sokat láttunk és hallottunk az Önök történelméből és a jelenről. 

Minden azt bizonyította, hogy itt nem tradícionalizmusról, tehát megkövesedett és halott hit-

ről, hanem éppen tradícióról, hagyományról van szó, ami élő hitet jelent, és évszázadok 

örökségét hordozza magában. Ez adott erőt az élethez. Ebből a tradícióból gyűjt mindenki 

erőt, látásmódot és bátorságot, hogy keresztényként élhessen ebben a mai világban. Ezt az 

örömöt mi kajaaniak boldogan megosztjuk Önökkel.  Szeretnénk adni a lelkes gyülekezeti 

munkásoknak egy keresztet. Ez a kereszt egy kicsinyített mása annak a keresztnek, amely a 

mi kajaani templomunk tetején látható. Ez a kereszt emlékeztessen közös hitünkre Jézus 

Krisztusban. 

 

A denkendorfi testvérgyülekezetünk nevében előbb Dieter Mayer lelkész úr 

majd Karl Westermann úr köszöntője 
 

Dieter Mayer köszöntője 

Kedves Testvérek, igen tisztelt ünneplő gyüleke-

zet! 

Nyíregyháza evangélikus egyházközségének 250 éve 

hosszú és gazdag időszakot foglal magába. Egy ilyen 

emlékünnepre nem illik üres kézzel jönni. Ezért én – a 

tárgyi és pénzbeli ajándékon kívül, melyeket majd 

Westermann úr fog átadni – egy drágakövet hoztam 

magammal. Ez abból a kincseskamrából származik, 

amelyet Luther Mártontól kaptunk, aki csaknem 500 

évvel ezelőtt anyanyelvére fordította le a Bibliát, hogy 

az emberek a hitüket ennek a tanításaira alapozhassák. Jézus Krisztus tegnap és ma és mind-

örökké, Ő az a drágakő, amelyre utaltam.  

A mai alkalomra a Szentírásból a Zsidókhoz írt levél egy talán kevésbé ismert szakaszát 

választottam. Ebben az apostol Jézus gyülekezetét Isten választott népéhez hasonlítja, ame-

lyik úton volt Egyiptomból Kánaánba, azaz a szolgaságból a szabadságba, az ígéret földjére. 

Fenséges hasonlat. Isten népe nem tétlen, hanem úton van. Ezt érzékelhetjük akkor is, ha a 

Nyíregyházi Evangélikus Gyülekezet történetét tekintjük át. Ami az életkörülményeket ille-

ti, idővel sok minden megváltozott a 250 év folyamán. Emberek jöttek, mentek, kényurak 

ideológiái buktak meg, de Jézus Krisztus, aki tegnap és ma és örökké ugyanaz, Ő maradt. Ő 

fölötte van minden változásnak. Ő segítette a gyülekezetet alapító családokat ide Nyíregy-

házára. Velük volt útjaikon, mint ahogy ma is, minket is elkísér. 
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Ezekben a napokban okunk van hálával gondolni azokra, akik a 250 év folyamán nem 

szégyellték az evangéliumot, hanem azon igyekeztek, hogy mások is megtalálják az Istenhez 

vezető utat. Mégis több okunk van magának az Úrnak köszönetet mondani, aki hűségével 

hordozta és megáldotta a gyülekezetet.  

Azonban nem emlékekből élünk. Élő Urunk van, akié a ma és a holnap is. Ez a ma nem 

24 órai napot jelent, hanem a kegyelem napját, amelyikben az ígéret beteljesedik, és Isten 

üdve elérkezik az emberhez. Amikor igéjét halljátok, ne zárjátok be szíveteket. Induljatok 

munkába, s ne hagyjátok el hiteteket. Olyan Uratok van, akinek az ereje és dicsősége ma is, 

holnap is ugyanaz. 

Némelyek azt kérdezik milyen lesz a világ, mi vár ránk és gyermekeinkre 10-20 év múl-

va? Ő mindig velünk van. Többet tudnunk nem szükséges. Övé a jövő, az örökkévalóság. 

Mindnyájatoknak áldott ünneplést kívánunk! 

Köszönöm a figyelmet! 

Karl Westermann úr köszöntője 
Jézus mondja: „Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, ha-

nem övé lesz az élet világossága.” 

A reménységnek ez a fénye, amiről beszélünk, mindnyájunknak világítson, túl az orszá-

gok határain és nyelvi határokon túl is. 

Ezt a fényt szimbolizálja ez a nagy templomi gyertya, a denkendorfi gyülekezet ajándéka, 

melyet most ünnepélyesen átadok.  

Egyházközségünk nevében Labossa Péter igazgató-lelkész az ajándékot köszönettel átvet-

te. 

 

A nagybányai testvérgyülekezet képviseletében Köncze Geréb Árpád 

esperes úr köszöntője 
 

Szeretettel köszöntöm az ünneplő gyülekezetet. Nagy szeretettel 

köszöntöm a főtiszteletű püspök urat, esperes testvéremet, szolgatár-

saimat, minden kedves testvéremet az Úrban ezen a mai áldott ünne-

pen. Isten áldását kívánom az ünneplésre. Megköszönöm a meghí-

vást, melyet szívélyes szeretettel kaptunk a nyíregyházi testvérgyüle-

kezettől. Mi a Nagybányai Evangélikus Gyülekezetből jöttünk. A mi 

kicsiny küldöttségünk 8 tagból áll, közöttünk van a Kolozsvári Egy-

házmegye felügyelője is, Kishegyi Endre testvérünk. A 250 éves jubileumi ünnepségre, ide 

a csodálatos nyíregyházi templomba és gyülekezetbe mi úgy jöttünk, mint akik valamikor 

ide tartoztunk. A Brassói Egyházmegye ugyanis ennek a gyülekezetnek, a nyíregyházi egy-

házközségnek a kebelében működő evangélikus püspökségnek volt szerves része. Így a jubi-

leumi ünnepség keretében kívántam ezt elmondani, hiszen biztosan Erdélyországban és az 

anyaországban egyaránt örömmel örvendezünk annak, hogy itt evangélikus gyülekezet ala-

kult. Mi 1997-ben, gyülekezetünk fennállásának 450 éves évfordulóját ünnepeltük, amely 

alkalommal a nyíregyházi testvérgyülekezetből is voltak nálunk. Ez az ünnepség itt ma visz-

szaemlékeztet arra a csodálatos ünnepre, és arra bíztat mindannyiunkat, hogy a jelenben 
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gondolni kell arra, hogy lesz jövő, hiszen Isten megsegít bennünket. Én azt kívánom, hogy a 

nyíregyházi gyülekezet is, miképpen a nagybányai, ünnepelhesse majd egykoron fennállásá-

nak 450 éves, és majdan fél évezredes jubileumát is. Ehhez kívánok ennek a gyülekezetnek, 

az egyházi vezetőknek Istentől erőt, kitartást, és azt a bizodalmat, amellyel bennünket az Is-

ten megajándékozott, hogy ez a hit vezessen és éltessen bennünket időről-időre, hogy Isten-

nek dicsőségét és az egymás lelki épülését és üdvösségünket szolgáljuk. 

Egy igét hoztam, mégpedig azt, amelyet mi akkor, a 450 éves ünnepségünkön hallottunk, 

a Jeremiás Siralmai könyvéből való igét, a 3. rész 22. versét, amelyet elmondhatunk itt az 

anyaországban is, de Erdélyben annál többet és többször emlegetjük. Mindannyiunkra érvé-

nyes ez: „Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el az Ő irgalma.” Erre mi 

szívünk hitével, meggyőződéssel, azzal az igével válaszolhatunk, amelyet ennek a jubileumi 

ünnepségnek mottójaként választott ki a nyíregyházi gyülekezet: „Mindeddig megsegített 

bennünket az Úr”- és higgyük azt, hogy továbbra is megsegít bennünket az Isten.  

Kívánom, hogy a nyíregyházi és a nagybányai gyülekezet épüljön továbbra is, az igazi 

fundamentumra, az Úr Jézus Krisztusra. 

 

Szeretettel köszönjük a meghívást, köszönjük, hogy itt lehetünk.  

Isten áldása legyen a gyülekezeten, ünneplésünkön. 

 

 

Dr. Keresztes Szilárd Hajdúdorogi Megyéspüspök úr köszöntője 
 

Testvéri szeretettel és tisztelettel köszöntöm a 250 éves jubileumát 

ünneplő nyíregyházi evangélikus közösséget, akik a mi Urunknak, Is-

tenünknek, Megváltónknak és erős várunknak az örömével emlékeznek 

az elmúlt negyed évezredre. Ha erre a történetre gondolok, akkor 

eszembe jut, hogy ez a gyülekezet annak köszönhette fellendülését, 

hogy abban az időben vándoroltak be ide az evangélikus tótok, a tirpá-

kok. 

Mi görög katolikusok ugyanígy emlékezünk, hiszen a görög kato-

likus közösségnek létszámbeli növekedését az akkor üres területre be-

vándorolt ruszinok alkották. És ha a történelmet nézem, akkor a statisz-

tikákból azt is tudom, hogy azokban az évtizedekben Nyíregyházán  

nagyon kevés római katolikus élt. Azóta ők is megtöltötték ezt az áldott földet, és most meg-

tiszteltetés számomra, hogy a Nyíregyházán élő római katolikus és görög katolikus közössé-

gek nevében köszönthetem evangélikus testvéreinket, és idézhetem az Úrnak azt az intelmét, 

amit a Leviták könyvében olvasok a vándorló néphez: Ne hagyjátok el soha örökre ezt a föl-

det, mert az enyém az. Ti csak jövevények, és zsellérek vagytok nálam. Én hiszem, hogy ez 

a közösség mindig megszívlelte ezt a szót. 

Mi mindnyájan jövevények vagyunk Istennél. De ennek a közösségnek a története, kö-

zösségeinknek a története azt mondja, hogy Istennél senki nem idegen, senki nem jövevény. 

Itt mindenki hazára talál, aki magának hazát és házat, egyházat és templomot akar építeni. 

Istennek csodálatos tettei ezek, és csodálatos tette ennek az áldott magyar földnek, hogy itt 
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mindenki hazára és egyházra találhatott, és küzdelmek árán mindenki megalapozhatta a ma-

ga csodálatos történetét. 

Jövevények vagyunk, és zsellérek. Fogadott munkások. Nem a magunk hasznára dolgo-

zunk, hanem Isten dicsőségére, népünknek javára, híveink üdvösségére. Zsellérek vagyunk, 

akiknek az Úr Jézus által említett hűséges szolgáknak kitartó szorgalmával kell építkeznünk. 

Ennek a 250 évnek az igazi hősei azok a zsellérek, akik ennek a magyar szónak a fá-

rasztó, a megerőltető és a megalázó értelmét is magukra vállalták, és az ő kezük munkájából 

épült templom és iskola, épültek az évtizedek, az évszázadok. Ők az Isten igazi áldása, akik 

tudták a maguk kicsiségéből, a szegény asszonyok két fillérjéből felépíteni ezt a házat. Ál-

dott legyen az emlékük. Mennyi munka, mennyi fáradtság, mennyi szenvedés kapcsolódik 

ehhez a történethez. Hányszor idézhették a zsoltárosnak az imádságát: Uram, hallgasd meg 

imádságomat, ne hagyd válasz nélkül könnyeimet, mert vándor vagyok én tenálad, és zsel-

lér, mint atyáink mindnyájan. 

Az Istenben hívő ember mindig tudja, hogy a kérésének, könyörgésének, az irgalmas és 

emberszerető Istenhez való fohászkodásának csak egy jogcíme van, a maga kicsisége, a ma-

ga gyengesége. A vándor bizonytalansága, a zsellér munkásnak a kiszolgáltatottsága kedves 

az Istennél, mert Ő az, aki az alázatosoknak kegyelmet ad, a kevélyeket pedig letaszítja trón-

jukról. 

250 év után megállani, emlékezni, és hálát adni nem annyit jelent, hogy megálltunk. 

Nem annyit jelent, hogy a jövevény abbahagyja a zarándok útját, hanem éppen erőt merít a 

további zarándok léptekhez. Megvallani, hogy jövevények vagyunk, annyit jelent, hogy so-

ha nem lehet teljes biztonságunk, teljes nyugalmunk, mert azt a hazát keressük, amit Isten 

készített nekünk.  

Jövevénynek lenni annyit jelent, hogy egyszer mellénk szegődött az Isten Fia, Ő pedig 

soha meg nem áll, hanem kézen fogva vezet mindenkit és minden gyülekezetet a maga célja 

felé. Az emlékezés felemelő ünnepi órájában én azt kívánom ennek a közösségnek, püspö-

kének, papjainak és minden tagjának, hogy menjenek hűségesen tovább a zarándokúton. A 

vezetőjük és az útitársuk a lépéseik, és a célba érésük legyen az, aki egyedül mondhatta el 

magáról, hogy „Én vagyok az út, az igazság és az élet...” Ámen. 
 

Írásbeli köszöntést küldtek gyülekezetünk részére: 

Bosák Nándor Debrecen-Nyíregyházi Megyéspüspök  

Rőzse István nyugdíjas evangélikus lelkész 

Molnár József oroszlányi lelkész és  

a Miskolci Evangélikus Gyülekezet 
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Amikor egyházközségünk jubileumát ünnepeljük, emlékeznünk kell az elemi iskolára is, 

hiszen elődeink életében az egyház és az iskola ügye mindig összetartozott. E gondolatok 

jegyében adjuk közre az alábbi cikket. 

 

EMLÉKEZÉS 
 

Ma, amikor 250 év távlatába nézünk vissza, megemlékezvén az idetelepült tót ajkú 

de magyar lelkületű telepesekre, akik megmentői voltak az elnéptelenedésre ítélt település-

nek, nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy az új lakosoknak két közös vonásuk volt: szlo-

vákok és evangélikusok voltak. Az emlékezés kapcsán érdemes újra végigolvasni a bokorta-

nyák tanítója, MÁTIS BÉLA feljegyzéseiből a kezdetre vonatkozó sorokat. 

 

Evangélikus iskolánk múltja. 

Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által és ez nem tőletek 

van: Isten ajándéka ez. (Ef.2:8.) 

„Ez alkalommal nemzetünk kultúréletének egy morzsájával, a nyíregyházi evangé-

likus iskola történetével óhajtok foglalkozni, s szeretném megláttatni, hogy két évszázados 

munkája és fejlődése folyamán jelentős, sőt tiszteletreméltó helyet foglal el a magyar köz-

műveltség emelésében. Egy iskoláról, mely népének életküzdelmeiben mindenkor osztályo-

sa, az emberi jogok kivívásában s a boldogabb jövő megteremtésében fáklyavivő harcostárs 

volt. 

Amint már az ókorban meglátták a nevelés fontosságát a görögök és rómaiak, ép-

pen úgy látta később többek között Szent István s több magyar király és államférfi is. Látták 

az új korban a reformáció, majd az ellenreformáció hívei is, és látta a legújabb korban min-

den öntudatos életet élő nemzet. Korunkban még fokozottabb jelentőségűvé vált az iskola, 

mint nemzeti és egyházi életünk tényezője. 

Vajon tudjuk-e eléggé értékelni ma 200 esztendő távlatában azt a szent akara-

tot és áldozatot, hogy amikor 1753-ban Petrikovics János csizmadiamester sok-sok fára-

dozása után a békés megyei Szarvas, Békéscsaba, Tótkomlós, Orosháza, és Mezőberény 

községekből Nyíregyházára áttelepült 300 evangélikus vallású egyszerű földműves család 

útra sem indult addig, amíg nem látták az indulók között Vandlik Márton volt csabai lel-

készt, Medveczki volt csabai kántort. És míg meg nem győződött arról, hogy új telephe-

lyén is lesz, aki gyermekeit, az írás-olvasás, katekizmus és számolás tudományára oktatni 

fogja Johannidesz Márton tanító személyében. Bár a települési egyezség szabad vallás-

gyakorlást, úr-dolgának megváltását és elegendő nagyságú s később örökáron megváltható 

földjuttatást biztosított, ők mindezek mellett a lelki s a műveltség továbbviteléről is előre 

gondoskodni akartak. Johannidesz Márton tanító már az idetelepülés esztendejében meg-

kezdte az iskolai munkát. 

Íme 200 esztendő távlatában milyen felemelő s magával ragadó kép: az egyszerű 

nép lelkéből sarjad az egyház és iskola szoros együvé tartozása, egymás mellé rendelése, 

hogy egymást kiegészítsék, egymást megvédjék, egymást felemeljék s az egymást szerető 

hívek által jó és rossz sorsban Istent dicsőítsék. 

Volt itt az új telepesek egyházának és iskolájának, így tehát maguknak, a telepe-

seknek is, a sok jó napjuk mellett igen-igen sok kellemetlen napjuk is, mely napokon csak az 
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egy igaz Istenben volt – mint mindig – minden reménységük. Ezt a reménységüket azonban 

sohasem adták fel, aminek ékes bizonysága gyönyörű templomunk, ahol ma 4 paróchus lel-

kész hirdeti Isten kegyelmét, és itt van hatalmas központi, 24 tanyai iskolaépületünk, ezek-

ben, 43 tanteremben 56 tanító végzi a gyermeki lélekben a gondos kertész termékeny mun-

káját.” 

 

Templom és az iskola. 

Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek 

erősek. (1.Kor.16:13.) 

„Milyen volt első templomunk és iskolánk? Első templomunkat őseink még 1753 

évben az idetelepüléskor felépítették, mely kb. a mai Kossuth szobor helyén állott. Egysze-

rű, kis nádfedeles imaház volt ez inkább, mint templom, különálló haranglábbal és harang-

gal. Egyszerű volt, de volt, s zengett benne az evangéliumi elmélkedés után a lutheri ének, 

pedig a hívek egy részének akkor még jóformán rendes lakóháza sem volt. Hogy az akkori 

iskolai oktatás a katekizmuson, íráson, olvasáson és számoláson kívül kiterjedt-e még vala-

mire, erre nézve feljegyzett adataink nincsenek. Az akkori iskolaépület kb. a mai Luther ház 

helyén állott. Tehát bizonyos, hogy iskola volt, s a tanítónak, illetve az akkori megnevezés 

szerint a „rektor”-nak s vele együtt az iskolának is igen jelentős szerepe volt a mindennapi 

életküzdelmek között, mind az üldöztetések idején a hívek lelki életének ápolásában. Sajnos 

már az 1754 évben a helytartótanács a felekezeti türelmetlenség következményeképpen az 

evangélikus imaház lebontását rendelte el, s Vandlik Márton lelkésznek el kellett hagynia 

nyíregyházát. A buzgó hívek nem várták meg, hogy kedves imaházukat vandál kezek rom-

bolják szét, hanem éjnek idején maguk bontották le, használható anyagát széthordták, s a 

harangot egyik sulyánbokori egyháztag kertjében rejtették el. Ettől kezdve az itt maradt taní-

tó, illetve kántor „rektor” név alatt végezte az iskolai tanítás mellett a hívek lelki gondozá-

sát. Ebben az időben az evangélikusok vallási tekintetben a helytartótanács által előbb orosi, 

majd az idehozott római katolikus plébánoshoz lettek  utasítva azzal, hogy ha a plébánosnak 

a stólát előre leteszik, élhetnek az evangélikus lelkész szolgálatával. Meg is hívták Tapol-

csányi Györgyöt lelkésznek, azonban a nagykállói plébános panaszára a vármegye 1768-

ban eltiltotta őt a lelkészi szolgálattól, legfeljebb annyit engedett meg neki, hogy rektor név 

alatt a tanítói s kántori teendőket végezze. Ettől kezdve két tanító működött. 

Íme az üldöztetések idején is fontos szerepet töltött be az egyház szolgálatában s az 

egyetemes műveltség terjesztésében Nyíregyházán az evangélikus tanító és az evangélikus 

iskola. 

Hogy milyen lehetett ezen idő alatt az iskolai oktatás menete, semmi hiteles fel-

jegyzés nem maradt ránk; annyi azonban így is bizonyos, hogy a sok anyagi nehézséggel 

küzdő hívek serege nem áldozott volna a tanító és iskola céljaira, ha munkájuk nyomán nem 

látták volna a kézzel fogható eredményt. 1775 táján már 3 tanító működött a mai templom 

környékén állott régi épületekben elhelyezett iskolában.” 

 

Új helyzet a türelmi rendelet után 

Végre 1781-ben a türelmi rendelet megjelenése itt is nyugodtabb, új állapotokat te-

remtett. A felvilágosodott abszolutizmus Mária Terézia és II. József idején mély nyomokat 



Hírmondó 2003. október, jubileumi szám 
   

 

22 

hagyott a társadalompolitikában, az egyházpolitikában, az oktatásügyben. A Ratio Educati-

onis a közoktatás színvonalát próbálta emelni, a türemli rendelet padig a katolikus államval-

lás uralkodó szerepe mellett a protestánsok és a görögkeletiek számára is biztosított, némileg 

korlátozott vallásszabadságot. 

Ezt követően az evangélikus egyháznak állandó lelkésze volt s a legelső közöttük Schmál 

Sámuel 1784. március 25-én a 12 öl széles és 22 öl hosszú engedélyezett mostani nagy-

templom alapkövét is letette. A templomot 1786. október 22-én szentelték fel. 

„A gyülekezet a gyerekek oktatására újabb tanítót is alkalmazott. A templom alap-

kőletételének évében (1784) az evangélikus iskolában már négy szakképzett tanító végezte 

az oktatás nehéz munkáját. A tantárgyakat nagyobbrészt az akkori hívek többségének nyel-

vén, tót nyelven tanították. Ekkor már annyira felkarolták a hívek az iskoláztatás ügyét 

s az iskolai szükségleteket olyan készségesen fedezték, hogy a tekintetben példaképül 

szolgálhattak volna bármely más, régebbi múlttal bíró egyháznak vagy iskolafenntar-

tónak. Az iskolai munka ekkor a templom déli oldalán, azaz a templom bejáratával szembe-

ni telken állott az e célra nagyjából átalakított iskolaházban, valamint a Luther-ház telkén 

lévő alacsony nádfedeles házban folyt. A tanító, illetőleg az iskolák felügyeletét a lelkészek-

re bízta az egyház, amit az 1783 évben Schmál Sámuel meghívott lelkésznek kiadott 

hivány 6. pontjában írásban le is fektettek.  

Nyíregyháza lakosainak a száma az 1754-ben megállapított 2485 főről az 1789. év-

ben már 6923 főre emelkedett. A szaporodás nagy része az evangélikusokra esett, mert az 

idetelepült 300 evangélikus család itt mindössze 50 családot talált. Ez a tekintélyes szaporo-

dás tette szükségessé a tanítók számának már az 1783. évben történő 4 főre való emelését, s 

bár írott feljegyzések nincsenek az iskolák XVIII. század utolsó évtizedeiben történt fejlesz-

téseiről, mégis bizonyos, hogy volt fejlődés, mert az evangélikus egyház az 1789. esztendő-

től kezdve már második rendes lelkészt is alkalmazott Schulek János személyében. A má-

sodik lelkész részére építették meg ugyanebben az évben az un. felső paplakot 1544 –es 

házszám alatt, s ugyanekkor, kimondták, hogy az iskolák ügye az egyházi élet fejlesztésével 

mindenkor azonos fontosságú. Ezen évben a hívek számarányához mérten kb. 5 rendes taní-

tó működött. Ugyancsak 1789-ben épült egy nagyszerű iskolaház 1542 és 1543 –as házszám 

alatt. Az iskolafejlesztés komolyságát bizonyította az a tény is, hogy 1802-ben felépült a 

harmadik iskolaház 1541 szám alatt. Ezen időben kezdtek az iskolában magyarul is tanítani. 

Az 1806. évben az evangélikus egyház megszervezte a mostani Kossuth gimnázium alapját, 

a már akkor tisztán magyarnyelvű un. professzori iskolát, egy professzorral, két mintegy a 

magasabb gimnáziumi tanítást előkészítő osztállyal Karlovszky József tanár vezetése alatt. 

A 1804-ben megtartott kanonika vizitáció Nikolai Sámuel szuperintendens által, 

majd 1824-ben Jozeffy Pál szuperintendens által megtartott kanonika vizitáció ténye, továb-

bá az 1820-ban hozott egyházközségi határozat, mely szerint a gyűlések határozatait ezután 

rendes jegyzőkönyvben kell megörökíteni, mind azt igazolják, hogy az evangélikus egyház 

életében a lelki gondozás, a gyülekezeti élet, az iskolai munka kiterjesztése, mind szer-

vezettebb keretek között és formában kezdett kibontakozni.”* 

Összeállította: Siklós Ádám 
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MÁTIS BÉLA tanító egész életével szolgált. A tanya és a tanítás, számára elvá-

laszthatatlan fogalmak voltak. Néprajztevékenysége is teljesen összeolvadt az oktatással, 

melynek főbb állomásai a vargabokori, felsősóskúti és salamon bokori iskolák voltak. Pe-

dagógusi pályájának kiemelkedő állomása a Nyíregyházi Evangélikus Elemi Központi Is-

kola volt. Az egyház főigazgatósága azzal ismerte el munkáját, hogy 1941-ben jutalmul 

igazgatói címmel tüntette ki. Egyházmegyei Tanító Egyesületi elnök, egyházmegyei presbi-

ter és iskolalátogató volt.  

Forrás: 

*A Bokortanyák Tanítója (Váci Mihály Irodalmi Kör kiadványa 1993.)  
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E jubileumi szám közreadásával az volt az egyik célunk, hogy azok a gyülekezeti tagok is 

tájékoztatást kapjanak a szeptember 20-21-ei ünnepi eseményekről, akik nem vettek részt 

ezeken az alkalmakon, másrészt utódainknak is szeretnénk „üzenni” a gyülekezeti Levéltár-

ban archiválandó példány segítségével. 
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