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A z  a l a g - d u n i k e s z i  e v a n g é l i k u s  f i -  

o k e g y h á z  t e m p l o m a  é p í t é s é n e k  t ö r t é n ete:

A z a l ag -dunakeszi evangélikus hívükben fiókegyházzá való alakulásuk 

után hamar felébredt a vágy, hogy Isten segítségével templomot épít

senek, Alag község ugyan készséggel rendelkezésükre bocsátotta az isko

la egyik termét és a harmóniumot is , azonban mindég érezhető vo lt, hogy 

ez az állapot csak ideiglenes, kényszerű, n^ha kisebb^ nagyobb kelle

metlenségtől sem ment és nem az,amit az apostol igy fejez ki*hogy min

dének ékesen és szép rendben legyenek*

A templom építésűnek elhatározása az 1926, junius 3 ,-ik i közgyűlésén 

öltött alakot, araikor is kimondották, hogy a mutatkozó 5 m illió korona 

f  lesieget temploiiialap gyanánt kezelik. Mivel a főlyó bev. telekből és 

*6 az 1927. decemberében rendezett szeretetvendégsugből csak szerényen 

emelkedik a templom-alap, elhatározza a gyülekezet országos gyűjtés ren

dezését, mely miniszteri engedéllyel az 1930. évben meg is történt és 

jóvá hagyott elszámolás szerint 2594 P. 09 f .  eredménnyel já rt . Már elő

zőleg templomtólek után n&z a gyülekezet és Bohunka La^jos egyházi aá- 

südfelügyelő ajánlatára 1929. május 1.-én a dunakeszi megálló állomás
ű

mellett 633 öl telket vásárol 4500 P árban , melyből 3000 P.vel adós

marad, mely összeg utolsó részletet 1931. március 26.-án fiz e t i ki.

További haladás történhetett a ter plomépités ügyében egy kedvező kö

rülmény következtében, melyre Jász Géza presbiter, kit érdemeiért 1933 

március 5.-én tiszte letbe li felügyelőnek választ meg a gyülekezet, hív

ta fe l a figyelmet. A főállomástól pár percnyi távolságra egészséges 

helyen, beepitesre alkalmas földek voltak ^na^keszi gazdáktól kapható^ 

melyek parcellázása révén a templom-alap jelentékeny szaporulathoz jut

hatott. A vételét az 1933. március 5 .-ik i közgyűlés határozta e l. A^ 

ügyi t lebonyolításához azonban 3200 P hiányzott, melyet Jász Géza tizz- 

teietbeli felügyelő és Bohunka Lajos egyh. másodfelügyelő a Váci Takarta 

P«nz^ r t ó ^  személyi külcsön/képen szereztek meg. Jász Géza az inga t -  

ianárA- bekebelezést is megengedvén. Nevezettekkel szemben az 1933. juni 

us 13.-ik i presbiteri gyűlés^. az egyház nevében kötelezettséget vá lla lt , 

miután előzőleg a kölcsön felvételéhez már az 1933.áp rilis  2 ,-ik i rend*- 

kívüli közgyűlés hozzájárult. I ly  módon a gyülekezet 2734°öl parcelláz

ható telek birtokába jutott. J **  I L I  ̂  * * *



Hogy a gyülekezet ettől az adósságtól, mely 8% kamattal já rt , mielőbb 

szabaduljon, az 1933 március 28,-ik i presbiteri gyűlés határozata alap* 

^  számos egyházta^g karaatmenes kölcsönt nyújtott a fiókegyháznak öss 

szesen 1985 P összegben. Ebből az összegből a visszafizetés alkalmával
t -

947P 50f"a kölcsön^nyujtók a templom-alapra adtak. A pa rcellázási te l

kek értékesítésével a gyülekezet Bohunka Lajos egyh. másodfelügyelőt 

bizta meg, aki oly sikeresen járt el megbízatásában, hogy az 1935. ápr. 

6 .-ik i presbiteri gyűlésen már jelenthető volt az adósság kifizetése.

Az évi megtakarítások á lta l , a nőegylet hozzájárulásával és újabb telí£ 

eladásokkal a templom-alap készpénze örvendetesen szaporodott.

Nehézséget okozott azonban a templom helyének kérdése. Tolt ugyan már 

templomtelek, de az a hivek egy részének nem fe le lt  meg-távolsága és 

környéke miatt. Egyébként ez a telek megfelelt volna annak a határozot

tan kialakult elvnek, hogy a templom helye csak a kot község érinkezési 

vonalában, vagyis a b&suti pályatesthez közel lehet • Ez elv miatt rm 

nem nyert elfogadást a gyülekezet egy részénél Ulreich Nándor egyházfel 

ügyelőnek ajánlata, mely szerint telkeiből, melyek Alag község belsejé

ben fekszenek, megfelelő területet részben ingyen, részben kedvező fe l

tételek mellett engedett volna át templom-épitésre.

A figyelem a MÁV. használatlan telkeire irányult és ez ügyben a MÁV. 

igazgatóságához a gyülekezet kérvényt adott be, mely Kemény Gyula oiJio 

közbenjárásával^, sikeres elintézést nyert, amennyiben a MÁV. két tel 

két is hajlandó volt átengedni a gyülekezet választása szerint.A gyü

lekezet 1936. dec. 6 .-ik i rendes közgyűlésén határozatot hozottá, a két 

községet összekötő kocsihidtól északra fekvő telek mellett^ mig a iiuhejr 

telepi telket nem óhajtotta igénybe venni. Rövidesen ezután azopban egy 

régebbi alkalmasabb telekterv kedvező fordulatot vett. Igen szép és 

alkalmas helynek.tetszett sokaknak a Magyar Lovaregylot tulajdonát képe

ző területnek Slagon a Horthy Miklós-ut és a Vasút-utcáéi sarkán íé iő  

része. Sajnos, két Ízben kérelem nem nyert a Magyar Lovaregylet részé

ről meghallgattatást, midőn azonban E. Issekutz Gyuláné nőegyleti e l-  

nökno minden tekintélyét és érvelését latba vetve személyesen közbanjáfct 

az illetékeseknél, megjött az óhajtott siker és a Ma gyár Lovaregylet 

használati bérlet alakjában átengedte a kért helyet.Ez a telek köztet- 

sfést nyert, mert szabályos alakú és szép helyen fekszik, mig a kocsi— 

hid melletti tulajdonképen a vasúti vágány mentén hosszan keskenyen hu-

zódó homoktöltés, melynek parti szilárdítása sok költséggel já rt volna

A Magyar Lovaregylot az 1938. ápr. 30.-ik i használati szerződésben át-enged 
fiókegyházunknak 
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eiiraer. si dij fejében bizonytalan időre, A gyülekezőt i  éven belül tar

tozik a templomépitéshez hozzáfogni. |iHa a gyülekezőt a feltételeknek

nem fü le l meg, vagy rendelkezési jogát elvesztik a használati jog megozá- 
mk.Ha papiakra további területre lusz a gyülekezetnek szüksége,alckor
aziránt! kórelme kedvezően fog elintóztotni. E szerződést az 1936. rauj»jJBflp

-ik i közgyűlés elfogadta avval a h a -tározatta l, hogy az elnökség az 
eredeti szöveg némely kedvezőtlenkéntjainak megváltoztatását igyekezzek

elérni. Behunka Lajos egyh. raásodfelügyelő sikeres közbenjárására füg

gelék képen a szerződésbe vétetett a fiókegyháznakamafh joga, hogy a 

használati jog megszűnése esetében^ saját felépitmonyeit egy éven be

lü l elvitetheti, ellenkező esetben azok is a iovaregylet tulajdonába 

mennek át. \ fiókegyház használati joga ezen fe lü l telekkönyvileg is  

biztosittatik . E kedvező módosítások nagyrészt Pichtner Károly lovar- 

egyleti intéző előzékenységének köszönhetői; A függeléket a 1938. ugk 

7 .-ik i renákivüli közgyűlés tudomásul vette.

k templom-telek ügyének tárgyalásával párhuzamosan haiadt^a templom 

és egyházi épületek tervrajzainak készíttetése. Tájékozódás céljából az 

egyházi vezetőség az 1938 január 16.- ik i  presbiteri gyűlés határozata 

alapján több templomot tekintett meg, melyek közül a szolnokit ta lá lta  

a lég^szebbbak. Egy nyilvános pályázat ma^as költségeinek elkerülése 

végett az egyházi vezetőség Lehoczky György budapesti evangélikus épí

tészié m köt bízta meg a tervek elkészítésével. Nevezett ma gyáros fa 

lusi stilusu templomról ,avval összefüggő gyülekezeti teremről és egy-
f

házii -lakásról készített tervet, melyet többrendbeli módosítás után az 

1938. ápr. 3. - ik i  rendkívüli közgyűlés ulfogadotttf A tervekből ágyékié' 

re csak a tornyos templom épitésére ajánlattételre szólított falja, ve

zetőség több építőmestert, de a beérkezett ajánlatok közül csak Szabó 

János újpesti építőmester ajánlata volt te lje s . Nevezett kezdettől fog

va te ljes bizalmat keltett fe l maga iránt és az a vele folytatott tár

gyalások folyamán csak megszilárdult. Megállapította utóbb ez építő

mester, hü^y a telek alacsony fekvése miatt magas alapfá-^lek és sok 

földmunka válóik szükségessé, emiatt az ő kb. 28.000 P ön fe lü li aján

lata még kb. ő.OOO P vei emelkednék. Ily  körülmények közötta Lehoczky
' 1

fele ti.rvöt el kellett ejteni. Szabó János díjmentesen uj tervet készít^ 

tetett épitoüZm^rnékkel, melyben ugyan a templom az előbbinél kisebb 

méretű, de az alagsorban elhelyezést ta lá l a gyűlökeseti terem több 

mellékhelyiséggel. Szabó János modem gót stílusban tervezte a templo

mot és az általános tetszést aratott és raindenképen megfelel annak a k4' 

vonalomnak, hogy a templom mint középület a községnek is díszére váljék -



A templom méretei: Külső — fM g é ji  JL  torony m agasságaim * Terapim

terem hossza I f a ,  szélessége- ? ■ > <  Gyülekezeti terem: hossza /? m, 

szélessége m, magassága * Szálló János tervét az 1938 auguöztusn7.aft 

rendkívüli közgyűlés^a később szükségesnek mutatkozott módósitásókkal 

3506® P 94 f . re emelkedett ajánlati összeget pedig az 1938,augusztus 

26.-iki rendkívüli közgyűlés fogadta e l.

Mig így a templom^telek és terv ügye helyes irányba jutott, nagy gon

dot okozott a vezetőségnek a költségek összegének megszerzése. A pa 

celiázható telkekben ugyan elegendő fedezet feküdt, sőt avvadL, hogy 

a Lovareg let telket engedett át a templom építésére, a dunakeszi magái 

lónál lévő eredeti templomtelek is órtékeaithetővé vá lt, de a telkek 

nem voltak oly gyorsan készpénzzé válthatók, mint azt a teraploraépités 

üteme megkívánta. E mellett a valóságos összeg az első hozzávetőleges 

előirányzatot sokszorosan meghaladta. Hiszen a pontos számítás,k nélkü

l i  találgatásokban,a templom költsége eleinte csak 13000 P-velszerepelt 

A templom-alap gyarapításra az 1936. október, 4 .-ik i közgyűlés az egy

házi adó emeiuse helyett önkéntes adományokat kort a hívektől az évi 

adó tizszeresore rugó megajánlások alakjában, moly összeg 1-2 éven beit 

részletekben volt fizuthető. A megajánlások minél sikeresebbé tótele 

érdekében^ gyülekezet lel/'késze fáradságot nem ismerve személyesen ke

reste fe l a híveket és buzdította a templomépitéshez való hozzájárulás- 

/a.Az akkori felajánlások Összege 5150 P le tt . A gyülekezet vezetősé

ge legfőképpen Mezei József lelkész, ezenkívül minden lehető módot meg

kísérelt, hogy a templomépitósV , egyházi és v ilág i közületektől támo

gatást nyerjen. Nagy jóindulatot és támoga ást kaptunk egyházkerületül* 

püspökétőjjl). Raffay Sándortól , akinek épp abban az időben bekövetkezett 

20 éves püspöki jubiliuma alkalmából *44*«4?aáböl átnyújtottuk tomp le 

nünk képét, ami, annyi templom felszentelőjénekjnagy örömére szolgált.

Az ő róvon több alapból 1200 P-öt kaptunk/ a vallás-és közoktatásügyi- 

minisztériumtól három részletben 1200 P-vel ,Dunakeszi községtől két 

Ízben összesen 580 P-vel ,Alag községtől két Ízben összesen 400 P- vei 
gyarapodott a templom-alap.

A templomépités ügyeinek intézésével a temploraépitési bizottság fog

lalkozott, molynak tagjai az 1930. február ö .-ik i közgyűlés határozata 

-a érint a következők voltak&ezei József leiké ez, Ülreich Nándor egyház- 

felügyelő, Dohunka Lajos egyházi másodfelügyelő, Németh Lajos gondnok, 

Námrth Koranc pénztáros,Keresek Zsigmond Fr ig y e s jegyző, Kemény Gyul a

és Greguss Pál presbiterak,akikhez utőbb Kotschy Viktor presbiter csat-
lakozott.



Miután az ölöké szül utók rendbejöttek^ 1938 augusztus 28.-án d, a. 10 ó- 

mkor a tomplomt elken örömtőljes és megható istentiszteletben kérte a

gyülekezet a Mindenható segítségét a templom építéséhez. Az istentiozte^ 
lÉfeonaz újpesti anyaegyház küldöttsége és a Magyar Lovaregylet képvise

lő i  is rósztvettek.
^Ezután te ljes  erővel megkezdődött az építkezés. Szabó J«.nou minden tu

dását és igyekezetét vetette a szép munkába, moly, amint előrehaladt/ég 

egyre jobban megnyerte úgy az egyházbelieknek, mint egyebeknek is tetsé 

sét, sőt csodálatát. Bár az eredeti határozat a torony felemelését csak 

későbbre hagyta, naégis az anyagárak későbbi emelkedésétől való alapos 

aggodalom es az uj álványozási költségek elkerülése miatt, templom és 

torony elejétő l fogva párhuzamosan é p ü lé s  1938. őszéig tető alá kerül! 

Az építőmester járandósága eddig 25000 P-re rúgott és mivel a házhelyek 

eladása ,bár szop eredménnyel fo lyt, megsem hozott annyi készpénzt, 

mint amennyire szükség volt, a gyülekezet vezetősége kénytelen volt 

külcsönvótelhez folyamodni. A3un«ke•:z í^h ite íszövetkezet, mint az OKH. 

tagja, Bohunka Lajos egyh. másodf dügyelő közbenjárására személyi köl

csönt nyu j t ot t^ e ze i József leik., őznek, Ulreich Nándor egyházi elügy el ép 

nek ,Bohunka Lajos egyh, másodfelügyelőnek Németh Lajo3 gondnoknak és 

Kotachy Viktor presbiternek, összesen 5000 Perejoig, melyet nevezettek 

a temploraépitéB rendelkezésére becsátottak. Az 193^9 február 5 ^ neve

zett kölcsönfelvevőkkel szemben az 5000 P erejéig kötelezettséget vál

la lt  és kötelezettséget v á lla lt  aJunakesz^lcbzaégi hitelszövetkezetnek 

te ljes t'.ndő törlesztések és évi 7 1/2 % kamat fizetésére, Az építke

zés előtt elfogadott az íz irányelv, hogy az építkezés adósságmentesen 

történjék, nem volt betartható, mórt az anyagdrágulás veszedelme ta

nácsossá tette az épitkcsó3 mielőbbi befejezését. Egyébként az adósság

b a  házhelyekben bő fedezet á llo tt fenn.

1939 tavaszán Szabó János építőmester megbízást kapott az építkezés 

befejezésére. Egyes módosítások, mint a toronyablakok z s a lu k k a l való
Iv d tU jJ r ít

eiJLátása és a templomot a toronnyal összekötő résznek sekrestyévé való 

átalakítása,mosat is szükségesnek mutatkoztak.

* szükséges ké.zpénz ismét- megszerzése ismét nehéz munka elé á llíto tt*  

a vezetőséget.

Mezei József lelkész újból fáradságot nem ismerve gyűjtött a templom 

alpra, melyet igy sok száz pengővel gyarapítóit, elsősorban azonban sa

ját adományévalis emelt, amennyiben az évek során összesen 1500 P adott 

a tempiomalapra. Az egyháztagúk nagy része is buzgón részt vett az adak 

ázásban , felajánlások fizetésével, sőt azok raogujitásával és u. n. 

téglalapokra való gyűjtéssel. A gyülekezet évi ronda*



bevételeiből az 1938.február 6 .-ik i közgyűlés határozat alapján 1937.4 

t i kezdve évi 500 P0bt utalt a templom-alapra. A nőegylet is évente yfe

Jelentékenyen gyarapította a templomai apót, összesen eddig 1580 P 59 
k nőegylet adományaiból kimagaslik azon 500 P-ős adomány .amelyet E. Is -

sekuta Gyuláné á lta l 1935 február 9.-én önállóan rendezett budapesti 

nagyszabású szinielőadás eredménye lett.A z egyházi pénztáros és jegyző 

tiszte letéijukat a templom-alapra szokták felajánlani és a pénzbeszedés 

seinxjUHtíuiiix okozott a gyülekezetnek költséget, mert azt egy ideig 

Géring Gáspár presbiter végezte nagy buzgalommal és díjtalanul, majd *  

néhány presbiter segítségével a pénztáros vá lla lta  magára szintén d íj

talanul. Meg kell emlékeznünk arról a nagy támogatásról is , melyben a g 

g ülekezetet Loffay Lajos főmérnök részesítette; ő u. i .  Rotschy Vik

tor presbiter közbenjárására teljesen dijtálanuLvégézte az ajánlatoknak 

és munkát el jes ítmény i számláknak /nem-különben magúknak!* munkálatok

nak felülvizsgálását és ellenőrzését. Az egyházi telkek értékesítése 

körül az egyházi raásodfelügyelő a szükséges készpénz előteremtésére a 

f .  évben fokozott tevékenységet fe jte t t  k i, úgy hogy a régi teraplomte- 

lek teljesen értékesitbtett. A házhely*csoportból mog 5 parcella elada4 

lan. I ly  módon sikerült Szabó János építőmesternek 1939. julius 18.-ikó 

további 6000 P8st lefizetnünk, Összesen eddig 31000 P-őt.Bizunk a jó 

Istenben, hogy az 6 segítségével, a hívek és jóakarók áldozatkészségé

vel a templomépités te ljes  anyagi rendezése minél előbb simán lebonyo

lódik.

A templom berendezése még szintén megoldandó. Az ezidőszerint haszná

latban levő kegyszereket Bohunka Lajos egyházi másudfelügyelő ajándé

kozta a fiókegyháznak röviddel megalakul sa után. Hordozható oltárunk

id. Jankovich György egyháztagunk szeretetteljes kézimunkája és aján-
^ xíT í 7 l e jdeka. A regi kis o ltá rt Kisalag szórvány kapta. Az eddigi oltárkép

E. Issekutz Gyűl ine noegyleti elnöknő ajándéka. A hordozható szószéket

^erenczij, Zoltán és Greguss Pál, az énektáblát Ferenczy Zoltán ,az o l-

tá rteritő t a nőegylet ajándékozta a gyülekezetnek.

1939 június 6.-an a presbitérium faz építési bizottsóg és a nőegylet egpétí- 

tes gyűlésen a templomszentelési ünnep rendezéséről tanácskozott és 

legalkalmasabb időnek 1939. szeptember, 10. d.e. 10 óáját á llap itotta  

meg, melyet az egyházkerület püspöke jóváhagyott.

1939. szept. 3.-án búcsúzik a gyülekezet az istentiszteletek eddigi 

h lyéü l szolgáló alagi községi iskola-teremtől .
icáfiszönéuc-t mondunk mindazoknak, kik anyagi és szellemi hozzájárulásuk- 

resztvettek a templom építésében, de első sorban hálát adunk az“$- 
gekm»n-nak,hogy megsegített az 0 dicsősége hajlékánakfelópitósében, 
ahol az 0 igéje fog hangzani. ' *


