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Emléktáblákat keresve tovább folytatjuk képzeletbeli sétánkat Dunakeszin, ezúttal az 
alagi városrészben kutatunk a múlt emlékei után.

Dunakeszi központjától távol, az Alagi majorban találjuk a középkori Alag temp-
lomának romjait. A falu első írásos említése 1328-ból való, de Szűz Máriának ajánlott 
temploma legalább száz évvel régebbi. A román stílusban épített körtemplomot a XV. 
században gótikus szentéllyel és sekrestyével egészítették ki. Alapjai és szentélyének 
egyes oldalfalai ma is állnak. A romtemplomot a műemlékvédelem 2000-ben feltárta és 
restaurálta. A szentélyben található emléktábla szövege a következő: „Műemlék jellegű. 
Alagi majori templomrom. Románkori XIII. századi körtemplom alapfalai és a gótikus XV. száza-
di körtemplom szentélyének romjai.”

Az alagi tréningtelepen, a főbe-
járat közelében található Csergezán 
Pál festő emléktáblája, ki 1924. júni-
us 28-án született Záhonyban. Szü-
leivel később Kisvárdára költöztek, 
ahol gyermekéveinek nagy részét 
töltötte. Fiatalon felkerült a főváros-
ba, ahol alkalmi munkákból élt. Az 
Iparművészeti Főiskolára jelentke-
zett először, de tanulmányait a má-
sodik világháború miatt nem tudta 
folytatni. Amikor a 3 éves hadifog-

ságból hazatért, újból felvételizett, de már a Képzőművészeti Főiskola grafikus szakára. 
Barcsay Jenő, Kádár György, Ék Sándor és még sok más híres művész volt mestere a 
főiskolán. Később könyvek természetábrázoló illusztrálásával vált népszerűvé. Vadász-
képei mellett híresek voltak lovakat ábrázoló alkotásai is, ezért került az emléktáblája az 
alagi tréningtelepre. A tábla szövege: „Csergezán Pál a természet festője 1924–1996”

Ugyancsak a tréningtelep területén, a Fóti és a Nándori utca sarkán található a telep 
építtetőjének, Batthyány Elemérnek az emlékműve. A Lengyel István művész-tanár által 
tervezett térben található két emléktábla, melyek közül az egyik az emlékmű létrejötté-
nek körülményeit mutatja be. A táblák szövege: „A múlt dicséretére és a jövő reményében 
Bus Antal gondolatát Lengyel István a térbe tervezte, Lévai Tibor pedig megépítette. 2002. októ-
ber.” illetve „Hajdani hős eleink paripákkal jöttek e honba és velük szent öröke által nyert diadalt. 
Míg dobogó ütemű pata törtet a célba éltet adó szeretet hirdeti s őrzi e gyep.”

A Magyar Lovaregylet 1891-ben építette meg az alagi versenypályát, amely hamar 
népszerű lett a lóversenyt kedvelők körében. Hétvégenként több ezer ember kereste fel 
Alagot, hogy megtekintsék a versenyeket. A vendégek ellátásához szükség volt egy étte-
remre is. Kezdetben egy faszerkezetű étterem áll a vasútállomás és a lóversenypálya kö-
zötti területen, amelyet azonban le kellett bontani, mivel a tetejéről a bookmakerek meg-
bízottai kilesték az edzéseredményeket. 1898-ban néhány tíz méterrel távolabb építette 
fel a Lovaregylet az angol fogadók stílusjegyeit magán viselő szállodáját, melyet a köz-
nyelv Pavilonnak nevezett. Az épületet hamar birtokba vette a közönség, versenynapo-
kon mindig telt házzal működött. Falai között a lósport legnagyobbjain kívül a magyar 
irodalom és újságírás kiválóságai is megfordultak, így Krúdy Gyula, Heltai Jenő, Kellér 
Andor és Őszi Kornél is törzsvendégnek számított. Az épület a második világháború 
végéig élte virágkorát, majd az államosítással jelentősége csökkent. A rendszerváltás 
óta erősen leromlott állapotban állt, míg végül 2006 márciusában lebontották. Helyére 
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IV. rész

A 10 oldalon található képeslap Cso-
ma Attila, a lapszámban szereplő töb-
bi fotó a Révész István Helytörténeti 
Gyűjtemény (1,4,5,8,9,12 oldal), vala-
mint a Kölcsey Ferenc Városi Könyv-
tár (2,3,6,7,10,11. oldal) tulajdona.
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Ferenc 1903-ban 
született Kas-
sán. A trianoni 
határmódosítás 
elől a család az 
anyaországba 
menekült. 1920-
ban kerültek 
D u n a k e s z i r e , 
így Ferenc gim-
náziumi tanulmányait Budapesten fejezte be. Fiatal korában 
versenyszerűen sportolt, az Alagi Sport Clubnak 1933-ig iga-
zolt labdarúgója volt. Tehetségének köszönhetően a Közép-
magyarországi Labdarúgó Szövetség (KÖLASZ) tízszeres vá-
logatott játékosa lett, és három vármegye legjobb szélsőjének 
választották. 1933-ban térdsérülése miatt abbahagyta a labda-
rúgást. Ebben az évben megnősült, ettől kezdve Alagon élt, 
majd 1934-től az Alagi  SC mindenese lett. 1947-ben a KÖLASZ 
alelnökének és a fegyelmi bizottság elnökének választották. Az 
ő érdeme, hogy a háború után a földosztó bizottság a jelenlegi 
Kinizsi pálya területét a rajta lévő épülettel az ASC javára te-
lekkönyvezte. Szakáll Ferenc közbenjárására a Dobó laktanya, 
több millió forint értékű társadalmi munkában földmunkával 
és füvesítéssel a területet sportolás céljára alkalmassá tette. A 
füvesítés id. Kovács László pékmester anyagi hozzájárulásával 
valósult meg. Szakáll Ferenc 1951-ben a Kinizsi néven össze-
olvadt alagi és dunakeszi sportegyesületek elnöke lett, László 
öccsével megszervezte utánpótlásként az úttörő serdülőcsapa-
tot. Élete során dolgozott a Honvédelmi Minisztériumban és 
a Földművelésügyi Minisztériumban is, ahonnan osztályve-
zetőként vonult nyugdíjba. Szakáll Ferenc 1992-ben hunyt el. 
Az emléktábla szövege: „Szakáll Ferenc (1903-1992) sporttársunk 
emlékére. Az Alagi S. C. labdarúgója, majd a D. Kinizsi és a DSE 
örökös elnöke volt.”

Alag központjában, a Széchenyi István Általános Iskola ud-
varán, a régi alagi községháza falán található az épület egykori 
funkciójára emlékeztető tábla. Alag 1910-ben lett önálló község  
s már az első évben döntés született a községháza felépítéséről. 
Az épületet Goldberg Simon tervezte és építette 1911-1912-ben. 
A földszinten hivatali helyiségek, az emeleten a jegyző lakása 
foglalt helyet. Az emléktábla szövege: „Az épület 1912-1950 kö-
zött Alag községháza volt. Az emléktáblát Alag centenáriuma alkal-
mából Dunakeszi Város Önkormányzata állította 2010-ben.”

Ettől a táblától néhány méterre, az iskola Szent Imre tér fe-
lőli bejáratánál található a Petőfi-dombormű, amelyen 2004-ben 
az alábbi emléktáblát helyezték el.

Ezzel befejeztük körsétánkat, de négy tételből álló cikksoro-
zatunkban a városban fellelhető mintegy 81 emléktábla mind-
egyikét nem állt módunkban meglátogatni. Ezt a feladatot ked-
ves olvasóinkra bízzuk.

2008-ban egy társasház épült, amely igyekezett az eredeti épü-
let arányait és stílusát megtartani. A házon elhelyezett emlék-
tábla szövege a következő: „1898–2007 Itt állt a Magyar Lovar-
egylet szállodája, a Pavilon. A Pavilon lakóház 2008-ban épült.”

A Pavilon háztól száz méterre, a róla elnevezett parkban 
áll D. Ordass Lajos emlékműve, rajta egy emléktáblával. Or-
dass 1901-ben született a délvidéki Torzsán. 1924. október 
5-én szentelték fel lelkésznek. Hartán, Mezőberényben, Bu-
dapesten, Soltvadkerten volt segédlelkész. 1927–1928 között 
Svédországban tanulmányúton vett részt, majd Debrecenben 

és Budapesten 
2 évig katona-
l e l k é s z k é n t 
szolgált. 1931 
és 1941 között 
Cegléden, majd 
1941-től 1945-ig 
Budapesten, a 
kelenföldi evan-
gélikus gyüle-

kezetnél volt lelkész. 1945-ben a Bányai Egyházkerület gyü-
lekezetei püspöküknek választották. 1947-ben az újonnan 
alakult Evangélikus Világszövetség elnöke lett. 1948-ban 
határozottan kiállt az egyházi iskolák államosítása ellen, ez-
zel a pártállami diktatúra egyik legfontosabb egyházellenes 
intézkedésével szegült szembe. Koholt vádak alapján 1948 
szeptemberében letartóztatták és bíróság elé állították. Kétévi 
fegyházra és további öt évi hivatalvesztésre ítélték. 1950-ben 
szabadult, de ezt követően is hallgatásra kényszerült. 1956. 
október 5-én sor került állami, majd 1956. október 8-án egyhá-
zi rehabilitációjára.  1956 és 1958 között a Déli Egyházkerület 
püspökeként folytathatta szolgálatát. 1957-ben az Evangéli-
kus Világszövetség újra alelnökévé választotta. Az 1956-os 
forradalom leverése után azonban újrakezdődtek megpróbál-
tatásai. 33 éves püspökségéből mindössze öt évet tölthetett 
tényleges egyházi szolgálatban, 1958 júniusában újra, ekkor 
már véglegesen megfosztották hivatalától. Haláláig visszavo-
nultan élt. Az emléktábla szövege: „D. Ordass Lajos 1901-1978 
mártírsorsú evangélikus püspök emlékére.”

A Fóti úti rendelő – dr. Bayer Emil egykori házának és ren-
delőjének – falán található Alag első orvosának emléktáblája, 
melyet az Alagi centenárium évében, 2010-ben helyezett el a 
Tóth Mariska Hagyományőrző Alapítvány.1 

Szintén a rendelő falán, de annak Szakáll Ferenc utca felé 
néző homlokzatán található Szakáll Ferencnek, a Dunakeszi 
Kinizsi Sportegyesület örökös elnökének emléktáblája. Szakáll 

1  Dr. Bayer Emil életrajzát lásd. Csoma Attila, Lőrincz Róbert: Az 
alagi öreg temető II. rész In: Dunakeszi Helytörténeti Szemle III. évf. 2. 
sz. 2010. szept., 6-7.


