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A KŐBÁNYAI EGYHÁZKÖZSÉG NEVEZETES LELKÉSZEI

Egy család is, egy nemzet is időnként leltárt készít múltjáról. Egyházközségünk 125. évfordulója
évében mi is ezt tesszük. Így mindig tudjuk, hogy miért is adhatunk hálát Istennek. Eklézsiánk
múltja: örökség és hagyaték. Felbecsülhetetlen érték. Szellemi, kulturális, anyagi, politikai kincs.
Gyakorlatilag szüleink, nagyszüleink, még távolabbi elődeink imája, áhítata, szolgálata. Ugyanezt
kell továbbadnunk, mint hagyatékot. Számunkra hitünk nem divat-kérdés, hanem létfeltétel!

Első lelkipásztorunk
Szabó Aladár. 23 éves,
amikor Kőbányán 1885.

május 24-én végzi az első

református isten-

tiszteletet. Idős korára dr.
Szabó Aladár a filozófia
professzora és az egész
Kárpát-medencére kiter-
jedően a magyar „belmisszió atyja”.

Szász Károly püspök ilyen ifjúra bízta Kőbánya,
Kispest, Erzsébetfalva és Kossuthfalva reformátu-
sainak egybeková csolását. Az első istentiszteletet
követően perceken belül megszervezi a
Templomépítő Bizottságot. Kőbánya neves pol-
gárai, pl. Dr. Beretzky Endre körorvos, dr. Balogh
Albin rendőrkapitány és sokan mások látnak neki a
templomépítés megszervezésének.

Szabó Aladár kétéves szolgálat után újabb fontos
feladatot végez – már mint teológiai professzor.
Munkatársaival együtt megírja Magyarország
megújulásának programját, az Új Óramutatót.
Azért „Új”, mert 60 évvel korábban, a reformkor
kezdetén Fáy András, a „haza mindenese”, a refor-
mátusok főkurátora  megírja az Óramutatót (jobbá-
gyság felszabadítása, nemzetiségek együttélése,
egyházi szolgálatok, a gazdaság és kultúra megsz-
ervezése stb.).

A századforduló táján azonnal – s nem évek
múltán – Szabó Aladár javaslatai azonnal kibon-
takoznak. Keresztyén Ifjúsági Egyesület (KIE),
Vasárnapi Iskola (kallódó gyermekeknek),
Lórántffy Zsuzsanna Nőszövetség, Bethánia
Szövetség, Külmissziói Szövetség, bővülő
Bethesda kórház stb. „Mellesleg” még két egy-
házközséget is alapít: Józsefváros és Tisztviselő
telep.

Közben számos irodalmi művet alkotott. 
1941-ben – 81 éves korában – kiadta életrajzát
Kegyelem által címen. A következő évben Isten
elszólította őt az élők sorából.

Török József (1860-1904) 
Fiatalon ellobbant élet. Szabó Aladár
évfolyamtársa, majd kőbányai művének
folytatója. A Templomépítő Bizottság
már megalakult és működött. Voltak,
szakemberek áldozatkész hívek. Ámde a
sok jó szándékot közös mederben kellett
tartani. 1891. január 1-től Török József
szervezte a templom- és parókia-

építés ezernyi ügyét. Amikor minden elkészült az ócsai egyházközség
választotta meg lelkészéül. Az ősi egyházközség bizonyos nyugalmat
árasztott. Ámde megrokkant szívének ez már késő volt. 1904-ben
hirtelen elhunyt.

Honnan volt Török József építőkedve? Amit tett, nem magának
csinálta. Istentől kapott küldetését több élmény fűtötte. 1860-ban
született Marosvásárhelyen. Az ottani református Bolyai Kollégium
szellemiségét szívta magába. Itt komolyan vették az ősi hitvallásokat
és a tudományokat. Ehhez azonban még számos többletérték adódott.
A szabadságharc alatt az egész diákság honvédként harcolt. Volt több,
mint 60 hősi halottja. Ki tehet minderről? Csakis a tanárok, akik
elengedték a diákokat … - mondja a politikai logika.
Következésképpen 1854-ben a kivezényelt diákság szeme láttára
akasztották fel a kollégium tudós igazgatóját és két társát a Posta-
réten. E brutális tett évtizedekre meghatározta a kollégisták 
gondolkodását.

Ugyanakkor az ő ifjúkorában vált a székelység sáros, poros, örökké
árvíz sújtotta „fővárosából” korszerű világváros. Épületei ma is a
magyar építészet csodái. Száz csatornázott utca nyílt városne-
gyedekkel.

Ilyen körülmények közül érkezett Kőbányára Török József. Faluba
érkezett – városból távozott. A környező református falvakból pl.
Szentmártonkáta, Pánd, Gomba stb. tömegesen költöztek ide az
emberek. Gyárak épültek. A múltat pedig az európai méretű
sertéskereskedelem jelentette.

A kezdeti 732-es lélekszámból hamarosan 2000 lett, majd megug-
rott 6000-re a reformátusok száma. A parókia 4 hónap alatt épült meg.
A templom megépítése másfél évet vett igénybe.

Dr. Beretzky Endre így ír a váratlanul elhunyt Török Józsefről:
„Mint hitoktató a legjobbak közé tartozott. Tanítványainak vizsgáit

valóságos örömmel hallgattuk. A kőbányai templom építése körül

nagy munkát végzett…”


