


VARGA ISTVÁN JÓZSEF



FOLYÓVÍZ 
MELLÉ ÜLTETETT 

FA


A DUNAKESZI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 
TÖRTÉNETE 



Dunakeszi
Dunakeszi Református Egyházközség

2022

VARGA ISTVÁN JÓZSEF



FOLYÓVÍZ 

MELLÉ ÜLTETETT 
FA


A DUNAKESZI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 

TÖRTÉNETE 

A kötetet szerkesztette,  
a kéziratot átdolgozta és lábjegyzetekkel ellátta:

 KEREKES DÓRA



© Varga István József, 2022

ISBN 978-615-01-6477-9 

A Dunakeszi Református Egyházközség kiadása
Felelős kiadó: Dr. Kodácsy Tamás

Szerkesztő Dr. Kerekes Dóra
A könyv kiadásában közreműködött az ORAC Kiadó Kft.

Borító: Batki Anita
Műszaki szerkesztő: Harkai Éva



 5 

Tartalom

Köszöntő ............................................................................................................... 9
Előszó ..................................................................................................................... 11
Bevezetés ............................................................................................................... 13
A kezdetek ............................................................................................................ 17
A dunakeszi reformátusok szórványban ..................................................... 19
A fiókegyházzá válás ......................................................................................... 21

A fiókegyház gazdálkodásának kezdeti szakasza ...................................... 22
Az első anyásítási kérvény ............................................................................... 24
A dunakeszi reformátusok az első világháborúban ................................. 26

Kirner A. Bertalan alagi szolgálata .............................................................. 27
Az első világháború végétől a Tanácsköztársaság bukásáig .................... 27
A református közösség újjászervezése.......................................................... 33
Az anyásítás és az önálló egyház első lelkészválasztása ........................... 37
Az imaház építése ............................................................................................ 42
A harang és az imaház felszentelése ............................................................ 46
Iskolai református hitoktatás Kirner A. Bertalan idején ......................... 47
Egyházi ügyek Kirner A. Bertalan alagi szolgálata idején ...................... 55

Belső ellentétek ............................................................................................. 57
A Kovács testvérek ügye ............................................................................ 58

Az egyházi földbirtok kérdése ....................................................................... 61
Az új egyház pénzügyei Kirner A. Bertalan idején................................... 64

Dollárkölcsön és ingatlanvásárlások ........................................................ 75
Kirner A. Bertalan publicisztikai tevékenysége alagi szolgálata idején  78
Kirner A. Bertalan közéleti és kulturális tevékenysége alagi szolgálata 
idején ................................................................................................................... 82
Református cserkészek Alagon ..................................................................... 84
Reformátusok Kundházán ............................................................................. 86
Kirner A. Bertalan lemond alagi szolgálatáról ........................................... 87

Az Alag–Dunakeszi Református Egyház Tóth János szolgálata idején  89
Reformátusok Műhelytelepen ....................................................................... 90
Egyházi élet Tóth János lelkészsége idején .................................................. 98

Tóth János kinevezése ................................................................................. 102
A Kirner-ügy ................................................................................................ 103
Presbitériumi ügyek .................................................................................... 107
Pénzügyek ..................................................................................................... 114
Ingatlanügyek ............................................................................................... 122
Az egyház templomépítés tervei ............................................................... 125
Református iskolai ügyek 1929 és 1943 között ........................................ 132



 6 

Református közösségi élet Tóth János idején ......................................... 135
Akit senki sem akart, avagy kihez tartozzon Kisalag? ........................ 138
Tóth János betegsége és fegyelmi eljárása............................................... 139

A helyettes lelkészek korszaka ....................................................................... 141
Bölcskei Géza .................................................................................................... 141

Egyházi ügyek .............................................................................................. 141
Az imaház bővítése és berendezése .......................................................... 144
Az Alag–Dunakeszi Református Egyház a második világháború 
végén............................................................................................................... 146
Pénz- és ingatlanügyek ............................................................................... 150
A Kirner-ügy ................................................................................................ 152
Tóth János ügye ............................................................................................ 153

Parragh Sándor ................................................................................................. 155
Egyházi ügyek .............................................................................................. 155
Alagi reformátusok az igazolóbizottság előtt ......................................... 156
Pénz- és ingatlanügyek ............................................................................... 158
A Kirner- és a Tóth-ügy lezárása ............................................................. 160
Közösségi élet ............................................................................................... 160

Balla István helyettes lelkészként Alagon ................................................... 161
Mezey Mihály alagi szolgálata....................................................................... 164

Tóth János második alagi szolgálata ............................................................ 166
Egyházi ügyek .................................................................................................. 166
A műhelytelepi imaterem sorsa 1950 után ................................................... 173
Iskolaügy ............................................................................................................ 175
Pénz- és ingatlanügyek .................................................................................... 177

Balla István a Dunakeszi Református Egyházközség élén .................... 179
Balla István lelkésszé választása és beiktatása ........................................... 179
Egyházi ügyek .................................................................................................. 181

A református templom felépítése .............................................................. 191
A templom felszentelése ............................................................................. 198
További fejlesztések ..................................................................................... 201

Pénz- és ingatlanügyek .................................................................................... 202
Iskolaügy ............................................................................................................ 204
Rendezvények ................................................................................................... 205
A műhelytelepi imaterem ügye ...................................................................... 206

Szalkai Lajos hosszú dunakeszi lelkészi szolgálata ................................. 209
Egyházi ügyek .................................................................................................. 210

Szalkai Lajos szolgálata 1965 és 1973 között ........................................... 210
Parókiaépítés ................................................................................................. 214
Egyházi mindennapok a parókiaépítést követően ................................. 217



 7 

Orgonavásárlás ............................................................................................. 222
Az egyházi ügyek 1973-tól 1985-ig ............................................................ 227
A holland kórus és dunakeszi hatása ....................................................... 242
Gyülekezeti élet 1985 és 1989 között ......................................................... 246
Szalkai Lajos szolgálata 1989 után ............................................................ 252
Szalkai Lajos lemondása ............................................................................. 262
Lelkészkeresés .............................................................................................. 263

Debrecenyi Károly István Dunakeszin ....................................................... 265
Egyházi ügyek .................................................................................................. 265

Az orgona felújítása ..................................................................................... 271
Egyházi élet 1995 után ..................................................................................... 272

Testvérgyülekezeti ügyek ........................................................................... 277
Presbiterválasztás ............................................................................................. 280

Új református imaterem a lakótelepen .................................................... 281
Egyházi mindennapok az új presbitérium szolgálatával ........................... 283
Újabb presbiterválasztás ................................................................................. 288
Egyházközségi ügyek 2006 után ................................................................... 289

Ünnepség az 50. évforduló alkalmából .................................................... 290
Hitoktatás .......................................................................................................... 295
Debrecenyi Károly István jogi státuszának változása és lemondása ..... 297

Szőke Attila Szilárd dunakeszi lelkészi szolgálata ................................... 299
Lelkészválasztás ............................................................................................... 299
Gyülekezeti élet az új lelkész szolgálata idején ........................................... 300

Új gyülekezeti ház épül .............................................................................. 311
A reformáció 500. évfordulójának megünneplése .................................. 314

Egyházközségi mindennapok 2018 után ...................................................... 315
A koronavírus-járvány és Szőke Attila Szilárd lemondása ...................... 319
Lelkészkeresés és dr. Kodácsy Tamás megválasztása .............................. 322

Irodalomjegyzék ................................................................................................. 325
Függelék ................................................................................................................ 329



 9 

Köszöntő

A 20. század vérzivataros időszakában Dunakeszin egy közösség született.  
A reformátusok megvetették lábukat az alagi homoktengeren, és számos vi-
szontagság közepette, háborúk, forradalmak, gazdasági válságok árnyékában 
is imaházat, majd templomot, parókiát és gyülekezeti házat építettek, sőt életre 
keltettek egy Bach korabeli orgonát.

A kötet településünk több mint 100 évén vezeti végig az Olvasót, sokszor 
országos vagy világméretű eseményekre reflektálva. Lapozgatva e könyvet, 
jól láthatjuk, hogy maroknyi ember egyházat építhet, ha van benne hit és el-
szántság, kitartás. Közösséget formálhat, ha időt és energiát szán rá, és nyitott 
szívvel fordul mások felé. Taníthat, téríthet, ha nem veszíti el türelmét és a 
reményt, hogy többé, jobbá válhat ezáltal. Példát mutathat, amely követendő 
lehet minden itt élő számára.

Dunakeszi város polgármestereként fontosak számomra az itt élők, az itt 
működő közösségek. Hiszem, hogy csak velük együtt, rájuk építve válhat váro-
sunk azzá az otthonná, amelyet mindannyian szeretünk. 

Dunakeszi, 2022. október 31.

Dióssi Csaba
Dunakeszi város  
polgármestere
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Előszó

Hálásan köszönöm Varga István presbiter testvéremnek, hogy időt, energiát, 
pénzt, utazást nem kímélve könyvbe illesztette gyülekezetünk történetét! Kö-
szönöm szépen Kerekes Dórának, hogy szakmai alapossággal szerkesztette és 
átdolgozta a kéziratot! Köszönöm szépen Dunakeszi város vezetésének, hogy 
támogatta ennek a műnek a megjelenését! Köszönöm szépen a kiadónak is, 
hogy ezt a történeti művet felkarolta és kiadta!

„A folyóvíz mellé ültetett fa” utal Dunakeszi folyóparti elhelyezkedésére.  
A folyópart egyben mindig határhelyzet is: a víz és föld, a mozgás és mozdulat-
lanság, a lenn és a fenn találkozása. Településünket közúti, vasúti, vízi utak ve-
szik körül, déli határánál összeér a fővárossal. Fel sem tudnánk sorolni azokat 
a földrajzi, kulturális, szervezeti határhelyzeteket, amelyeket átéltek az itteni 
emberek. Gondoljunk csak arra, hogy a Duna évszázadokon át befolyásolta az 
itt lakók életét. A település homok és megkötött föld, civilizáció és barbárság 
mezsgyéjén fekszik. Római kori kikötőerődje tanúskodik arról, hogy annak 
a birodalomnak a limese is itt húzódott, amelyben Jézus Krisztus és követői 
éltek. Állomásozhattak itt olyan római katonák, akik keresztyének voltak, s 
akár ismerhettek olyanokat, akik ismertek olyanokat, akik ismerték Krisztust. 
Lehet, hogy ők voltak az első keresztyének ezen a földön.

A Heidelbergi Káté 54. kérdés-felelete utal rá, hogy az anyaszentegyház tör-
ténete nem szorítható évszámok közé, mert Istennek Fia „a világ kezdetétől 
fogva annak végéig” gyűjti egybe az övéit. Így gyülekezetünk százévnyi tör-
ténete egy sokkal nagyobb történetbe ágyazódik bele, amely időben és térben 
is túlnyúlik az egyházközség idején és terén. Erre a sorok is rámutatnak majd, 
mert ez a remekül megírt egyháztörténeti mű beleágyazódik egy város, egy 
ország és a világ történetébe. Tanúi lehetünk annak, hogyan tartottuk meg 
hitünket a háborúk és válságok alatt, hogyan tudtunk örülni olyan ma alap-
vetőnek tűnő dolgoknak, mint egy hangszer, pad, krumpli vagy zöldségféle. 
A könyv őszintén leírja azt is, hogy nem mindig a legszebb módon próbáltuk 
megoldani a problémákat, és önmagában csoda, hogy az egyházközség száz 
éven át megmaradt. Mert mindig voltak közöttünk olyanok, akik a legnehe-
zebb időben is képesek voltak áldozatot hozni, adni, énekelni és mindenekelőtt 
Krisztust hirdetni.

„A folyóvíz mellé ültetett fa” egy bibliai kép (Zsolt 1,3; Jer 17,8), amely akkor 
is megtermi gyümölcsét, ha szárazság vagy aszály van, mert a gyökere élő víz-
ből merít. Ezt az élő vizet ne hagyjuk el, és a lombok élni fognak!

Dunakeszi, 2022. október 31.
Kodácsy Tamás

lelkipásztor


