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 A dunakeszi református gyülekezetben 2008 szeptem-
beréig megoszlottak a vélemények az egyház önállósodásá-
nak időpontjáról. Két dátum volt ismert a krónikában, 1921 
és 1922. Ezt a kérdést tisztázta Lőrincz Róbert a Dunakeszi 
Helytörténeti Szemle 2008. szeptemberi számában megjelent 
tanulmányában, melyben közli, hogy az újpesti Független Új-
ság 1921. november 26-án adja hírül az önálló Alag-Dunakeszi 
Református Egyház lelkészének – Kirner Adalbert Bertalan-
nak – beiktatását.

Az egyház archívumának rendezése során, és az egyház-
alapító lelkész életrajzának kutatása közben felmerült a kér-
dés: mi volt az önállósodás előtt, miből nőtt ki a katolikus 
községben az első önálló protestáns egyház? Erre a kérdésre 
próbálok választ adni és feltárni az ismeretlen évtizedeket.

A fent említett Lőrincz Róbert-féle tanulmány megemlíti, 
hogy településünkön az 1880-as népszámlálás regisztrál elő-
ször református lakost. A Dunakeszihez tartozó Alag-pusztán 
1890-ben kezdték meg a lóversenyközpont építését. Az épít-
kezéshez kálvinista vallású hívek érkeztek az Alföldről, a ló-
sport meghonosítására pedig szintén protestáns vallást köve-
tő szakemberek (zsokék, lovászok, trénerek) Angliából.

Az első – igaz közvetett – adatot a Dunamelléki Refor-
mátus Egyházkerület Ráday Levéltárában találtam az 1899-
es Közgyűlési jegyzőkönyvben. Azért nevezem „közvetett” 
adatnak, mert a jegyzőkönyv a Fóti Egyház szórványaként két 
települést említ, ám Alag-Dunakeszit konkrétan nem nevezi 
meg. A későbbiek alapján azonban valószínűsítjük, hogy az 
egyik település Dunakeszi volt.

Az első említés, gyülekezetünk máig első írásos emléke, 
szintén a „Pesti ev. ref. egyházmegye Közgyűlési Jegyző-
könyvében” található, melyet 1903. szeptember 11-én adtak 
ki, és az azt megelőző esztendő statisztikáit tartalmazza. Az 
52. oldalon található 6. pontot szó szerint idézem: „Fóth: l.e.
Mogyoród62,szórványaiDunakesz,Alag149,Csomád4,összesen
153.” (a l.e. rövidítés leányegyházat jelent). Így az első bizo-
nyítható éve Alag-Dunakeszin a reformátusoknak az 1902-es 
esztendő.

Archívumunk legrégebbi dokumentuma a dunamelléki 
református püspök 1907. május 18-án kelt körlevele: „Felséges
UrunkésKirályunkI.FerencJózsefőcs.éskirályiapostolifelsége,
f.é.június8ánBudapestfőésszékvárosábanországunkegybegyűlt
főrendeivelegyüttfogjahálaadóörömbeninnepelnikirálylyákoro-
náztatásának40ikévfordulóját.[…]Kunszentmiklós,BaksaySán-
dor(18321915)püspök.”

Vegyes házasságokról 1907-től vannak adataink. A „Ve-
gyes- Házasokról szóló Kimutatás. Alag-Dunakeszi közsé-
gi állami anyakönyvéből kijegyezve” című füzetben az első 
bejegyzés 1907. október 28-i: „AndrásiSándorref.kisbirtokos
RádaiTerézrk.” 

A továbbiakban újra a közgyűlési jegyzőkönyvekből idé-
zek. 1908. október 9-én: „Fót.Ezidőszerint egy szórvánnyalbír

Csomád községgel. A reformátusok innen beköltöztek Fótra, lelki
gondozásszükségességeegyelőremegszűnt.Másikszórványa,Du-
nakeszi, Rákospalotaanyaegyházhozkapcsoltatott.Dunakeszi gon-
dozásáértFótegyet.konventjelenéviintézkedéseszerint100korona
segélybenrészeltetendő.” 1909. szept. 14-én: „Fótanyaegyháznak
kétszórványavan:Dunakeszi ésCsomád,amaz149reformátuslé-
lekkel,emezcsak4lélekkel.AnyaegyházlelkészeDunakeszirekijár
temetésiszolgálatotvégezni,keresztelések,esketésekazonbanFóton
eszközöltetnek.Adunakeszireformátusiskolakötelesek,hogyrésze-
sültekevalamivallásoktatásban?jelentésnememlíti.Mindeneset-
re kívánatos, sőt szükséges, hogymivel az egyházkerülettől anya-
egyházlelkésze150koronamissióisegélytkapott,lelkészgondozói
tisztétDunakeszin legalább az utiátalány arányában teljesítse.A
fuvardíjnagydrágasága,aközlekedőutnakrosszidőbenmajdnem
járhatatlansága nehezíti a hívek gondozását, ép ezért anyaegyház
lelkészeújbólvéleményeziésmegújítjaabbelikérelmét,hogyDuna-
kesziszórványegyenesvasútiösszeköttetésselbíróRákospalotához
vagyVáczhozcsatoltassék.”

A fentiekből kiderül, hogy kezdetét vette az a hálátlan 
időszak, melyben Fót és Rákospalota, igyekezvén megszaba-
dulni a szórvány nyűgétől, egymásra próbálta ruházni ezt a 
szolgálatot. Az 1910. szeptember 15-i bejegyzés szerint: „Fót.
Eddigi szórványa Dunakeszi Rákospalotához kapcsoltatott, másik
szórványaCsomád,melyre nézve kéri fóti lelkész,m. bizottságot,
hogymiveleközségVeresegyházáhozközelebbesiksmáregyízben
mintezenegyháznakaszórványagyanántszerepelt,lelkigondozás
tekintetébenállandóanodacsatoltassék.” Tehát a „labdázás” foly-
tatódott és ennek levét a szórványban élő reformátusok itták 
meg. Mindig más-más lelkész érkezett a különböző időpon-
tokban tartott istentiszteletekre (káplán, segéd- és helyettes 
lelkészek), de az is előfordult, hogy egyszerűen elmaradtak az 
alkalmak, s nem volt vallásoktatás sem. Az Alag-Dunakeszi 
Református egyház későbbi első lelkésze, Kirner A. Bertalan 
1910-ben került Rákospalotára káplánnak, ebben az időben 
végezte első szolgálatait Alag-Dunakeszin, ekkor ismerkedett 
meg a helyi sajátosságokkal. „1910Kimutatásapestiref.egy-
házmegyében levő káplánokról: 6. Rákospalota, lelkész neve: Ben-
kő István,a jelenlegottműködőkáplánneve:KirnerA.Bertalan,
jegyzet:Különbözőhelyekenistentisztelettartását,aszámostanin-
tézetbenavallástanítástlelkészegymaganemképesvégezni:káplán
szükséges.”

Még 1910 tavaszán Alag önálló község lett, így különvált 
az „úri”, protestáns közösség Dunakeszi „falusi”, katolikus 
többségétől. Noha Dunakeszi kezdetben ellenezte a külön-
válást, végül úgy határoztak, hogy a képviselőtestület „te-
kintettelakéthelyközött fennállóérdekellentétre,arraazegészen
különböző kulturvilágra,mely a dunakesziek és az alagiak közfel-
fogásában a közdolgokat illetőlegmegnyilvánul, a közbéke,mind-
kéthelylakósságánaknagyobbjóléteésboldogulásaérdekébenajó
közigazgatás,közművelődés,közgazdaság,ésnemzetivagyonosodás
szempontjábólszükségesnekéskívánatosnaktartjaAlagpusztának
különválását.” Ahogy Csoma Attila fogalmaz „A római kortól 
napjainkig” című könyvében: „A<falusiak>ugyanislenéztéka
szemükbenkönnyűéletetélőalagiakat,ígynemmeglepő,hamásutt
úgy fogalmaztak,hogyAlagönállóközséggéválásaerkölcsiszem-
pontbólelőnyös.” Az erkölcsi szempontok között található a te-
lepülésen addig ismeretlen, idegen vallás, a protestantizmus 
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megjelenése is. Később összemosódtak a két település közötti 
határok, mivel az Alagon dolgozó szegényebb munkásréteg 
- túlnyomórészt reformátusok – harmada, negyede Dunake-
szin talált szállást, albérletet, később pedig házastársat. 

Birtokunkban van Alag község 1910 körül készült térké-
pes rendezési terve, melyen a jelenlegi Toldi-lakópark terüle-
tére tervezett lakónegyed egyik utcája a Kálvin nevet viselte 
volna. (Száz évvel később – napjainkban - ez a közterület a 
Lehár Ferenc utca Szent Kinga utca és IV. Béla út közé eső 
szakasza lett). 

Az 1910-es években jelentős számú protestáns vallású 
munkás érkezett Dunakeszire a MÁV Főműhelytelep építésé-
re Zemplén megyéből és egész Nagy-Magyarországról.

1912-ben tovább folytatódott a Fót és Rákospalota közötti 
„huzavona”: „306/1912.NagytiszteletűRef. lelkésziHivatalnak
–Fóth.Ant.MolnárAlbertfóthilelkészbetegeskedéseidejealatta
rákospalotai lelkészgondozásárabízottDunakesziAlagszórvány
mindig a fóthi egyházhoz tartozván: tisztelettel kérem a Nagyt.
LelkésziHivatalt,hogyanevezettszórványbanlevőref.híveklelki
gondozásárólésagyermekekvallásosoktatásárólgondoskodniszí-
veskedjék.Megemlítem,hogyavallásiórákmindencsütörtököntar-
tatnidélelőttszoktakazalagiiskolahelyiségében.Kiválótisztelettel:
BenkőIstvánlelkész,Rákospalota1912.nov.26.”

BenkőIstvánrákospalotailelkészlevele

A Ráday Levéltárban található az az 1913-as jegyzőkönyv, 
melyben az alag-dunakeszi református hívek – elunván a 
szórványtól szabadulni vágyó anyaegyházak csatározása-
it – kérik az egyházmegyei közgyűlést, hogy szórványból 
fiókegyházzá válhassanak. Idézek a Pápay István helyettes 
református lelkipásztor valamint hét presbiter (Györffy Tiha-
mér, Paál Ödön, Huber Sándor, Kovács Károly, Komáromy 
Dániel, Farkas Károly és Gáncs Lajos) által aláírt levélből 
(1913. augusztus 24.): „[…]azalagdunakesziszórványhíveinek
fiókegyházzáalakulását elismerni, s jóváhagyását ésmegerősítését
aFőtiszteletűEgyházkerületiKözgyűléshezpártolólagfelterjeszteni
kegyeskedjék.[…]Mintszórványugyaniskellőgondozásésfigye-
lemnélkülmagunkrahagyatvaéltünk,egyikegyháztólamásikhoz
csatolgattak.Ezpediglehetetlenott,aholamintnálunkalélekszám
az500atjóvalmeghaladja.{…}Afővárosközelében,anagyúriszó-
rakozásoknakmagávalsodró,anyagiexistentiakatingató,avallásos
életetegyveleellentétesszenvedéllyelelfojtóhelyén(Alag),a[…]

Katholikuskörnyezetmindenirányúhatásánakésbefolyásolásának
szabad prédájára kiszolgáltató faluban (Dunakeszi),[…] egy ilyen
helyen5600Kálvinistalélekvalósággalvesztőhelyenvan,haaszét-
szórtságbólszorosabbegyháziszervezetbenemtömöríttetik[…]”

Részletekaz1913.augusztus24ilevélből

A fenti kérelemmel együtt elküldték a fóti anyaegyház és 
az alag-dunakeszi fiókegyház presbitériumai között létrejött 
egyezséglevelet is. „ […]Afótianyaegyházpresbyteriumakije-
lenti,hogyaszórványánakfiókegyházzáalakulásaáltalfokozódott
lelkigondozásalábbkörvonalazottrészleteibenlelkésznekmunkáját
nemgátolja,sőtörömmellátja.[…]Azanyaegyházadministrálási
jogafenntartatikugyan,amígazalagdunakeszifiókegyházönálló
anyaegyházzánemalakul[…]Fót,1913.aug.30.BaloghFerencz
ref.lelkész” 

Mivel a közgyűlés is áldását adta, 1913-ban, Baksay Sán-
dor püspöksége alatt, szórványból Fót fiókegyházává válha-
tott Alag-Dunakeszi. A fiókegyház első gondnoka Dr. Osváth 
Albert lett, a presbitérium tagjai Ónodi Szabó Lajos, Gáncs 
Lajos, Huber Sándor, Komáromy Dániel, Farkas Károly, Paál 
Ödön, Györffy Tihamér és Kovács Károly voltak. 

Az akkori helyzetet jól jellemzik Pápay Istvánnak húsz 
évvel később, 1933-ban a gyülekezetnek küldött sorai. „Ked-
vestestvéreimazÚrban!Pestvidékénjárvahallottamvalamike-
vesetazénrégikedveskisgyülekezetemről,amelyvezetésemalatt
1913banhúszévvelezelőttalakultmegnagyhitűlelkibuzgóság-
gal:AlagDunakesziegyháznevealatt.Valamiörvendetesenépítő
emlékaz,hogylelkekazegykorelhagyottvidékenmilyhitrekészen
mozdultakmegsIstenszentbuzdítóigéithallvamilykészekvol-
tak az Úr egyházában tömörülni, hogy ne legyenek szétszórtan
sötétbenbujdoklónyáj,hanemlegyenekIstenneköntudatoshitben
világolónépe[…]Mertnagyszeretettelgondolokaazáldottmun-
kamezőre,amelyennagyörömmeléseredménnyeldolgoztamIsten
kegyelméből.”
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Az 1913. június 22-én keltezett adófőkönyv 203 egyház-
tagot jegyez. A névsorban találhatunk mindenest, lovászt, 
lóidomárt, cipészmestert, kovácsmestert, abrakmestert, nap-
számost, háztartásbelit, asztalos gyárost, segédeket, ácsot, 
szakácsnőt, pályamunkást, gépkovácsot, kertészt, magánzót, 
üvegtechnikust, faragót, öltöztető nőt, bérest, pékmestert, 
földbirtokost, szabómestert, munkást, fogalmazót, járásbírót 
(gondnok), váltókezelőt, MÁV nyugdíjast, fűtőt, nyomdászt, 
MÁV főfelügyelőt, postaszolgát, fuvarost, csőszt, kocsist, 
vasesztergályost és bankhivatalnokot. Lakóhelynek Alag, 
Dunakesz, Kundháza, Csőszárok, Vízműtelep, Kápolna, 
Nándormajor, Lovásztelep, Úrlovasok telepe valamint Ree-
ves János és Magyar Elek telepe voltak bejegyezve. Az 1913-
as egyházi adófőkönyvben szerepel Benson Tamás (44 korona 
adó), Cooper Henrik (8.20), Hesp Ede (101), Metcalf Miklós 
(13.15), Reeves János (289) és Webb Frigyes (147.76) neve is, 
kik Angliából hozták szakismeretüket, tapasztalataikat, s je-
lentős szerepet töltöttek be az alagi lóversenyügyben. Többen 
közülük végleg letelepedtek Alagon, sírjaik a régi alagi teme-
tőben és a kegyeleti parkban találhatóak. Keresetükre jellem-
ző, hogy míg Reeves 289 korona egyházi adót fizetett, addig 
egy nyugdíjas vagy háztartásbeli 2 korona, egy szakmunkás 
3 és 10, a presbiterek pedig 2 és 22 korona közötti összeggel 
adóztak. 

Az1913asadófőkönyv

1913 decemberében zárszámadás készült a gyülekezet be-
vételeiről és kiadásairól. Az első hivatalos tétel 1913. május 
12-én írattatott be: ”KovácsékésVargáékgyűjtése68korona30
fillér.” Az első perselypénz (9 korona 48 fillér) is ugyanezen a 
napon gyűlt össze. Feljegyezték az első kiadást is, július 27-én 
7 korona 20 fillért költöttek a meghívókhoz szükséges bélye-
gekre. További kiadásként szerepelt még fuvardíj, úrvacso-
rához bor és kenyér, nyomtatványok, valamint a rendőrnek 
alkalmanként 2-7 korona.

A perselypénzen kívül a fentebb már említett egyházadó 
jelentett bevételt. Az első esztendőt végül 312 korona 36 fillér 
bevétellel, 165 korona 57 fillér kiadással és 146 korona 79 fillér 
maradvánnyal zárta a fiókegyház. Az 1914-es év előirányzott 
költségvetése 1130 korona bevételt és 330 korona kiadást (800 
korona maradványt) tervezett. 

Számadáséspénztárinapló1913ból

Az első világháborúban sok alagi és dunakeszi fiatal har-
colt a fronton, ezt megörökítették az adókivetési lajstromok is. 
Egy 1914. december 22-én kelt körlevélben Nagy Ferenc espe-
res tudatja, „hogyaháborúeseményeivelkapcsolatosügyiratoka
későbbitörténetkutatásnakbiztosításául–szigorúanmegőrzendők.
[…]AdjonIstenamagyarnakjobbidőket,békésjövendőt.VédjeEgy-
házunkat,óvjaHazánkat,áldjamegbennebízónépétamiUrunkért
aKrisztusért[…]”

1915. augusztus 29-én elkészült az alag-dunakeszi reformá-
tus egyház díjlevele. A lelkész alapfizetése 800 korona, az álla-
mi fizetés kiegészítés szintén 800 korona volt. Lelkészlakás hi-
ányában 1200 korona lakbér-illetményt kapott a lelkipásztor. A 
stóla 2-12 korona között mozgott. „Kötelességealelkésziteendők
elvégzése.Akeresztelésiésesketésistólamegnemfizetéseaszertartás
elnemvégzésénekokanemlehet.”A díjlevelet a Pesti Református 
Egyházmegye elnöksége nevében gróf Teleki József egyházme-
gyei gondnok és Nagy Ferenc esperes hagyta jóvá.

Az Egyházmegye 1915. szeptember 21-én tartott rendes 
közgyűlésén foglalkozott az alag-dunakeszi gyülekezettel, s 
ekkor már az önállósodás is szóba került. „AzAlagDunakeszi 
fiókegyházfelterjesztianyásítás irántikérvényét,csatoljaapresbyteri
ésegyházközségiközgyűlésijegyzőkönyvikivonatokat[…]Azalag
dunakeszireformátushívekszámaa700atmeghaladja.A612éves
reformátusmindennapi iskolásokszámaekéthelyen44. […]Kér-
vényt nyújt be, hogy a Fót anyaegyházhoz csatolt Kundházatelep
szórvány,melyben54reformátuslélekvansaVáczanyaegyházhoz
tartozóSződ,Sződrákos,Felsőgöd,Göd,IlkamajorésKisgödszórvá-
nyok,melyekbenmamármintegy400reformátuslélekélsamin-
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Az 1917-es esztendőben 87 egyházi adófizető volt Alagon és 
Dunakeszin. Alagon 42-en 251 korona 55 fillért, Dunakeszin pe-
dig 45-en 124 korona 97 fillért fizettek be. 1918-ban továbbra is 
42 alagi volt bejegyezve 312 korona 99 fillérrel, míg a dunakeszi-
ek 46-an 135 korona 9 fillért adóztak. 1917 decemberében Szőke 
József helyettes lelkész és Kovács Károly gondnok írta alá a va-
gyonmérleget, mely 816 K 58 f. összes vagyont mutatott.

A Fót Központi Református Gyülekezet archívumában ta-
lálható 1917-es egyháztanácsi jegyzőkönyvből megtudhatjuk, 
hogy „FótraMogyoródésAlagDunakeszi adminisztrálásavégett
TóthPálúrhelyeztetettpüspökúráltalkáplánnak. 

Ajegyzőkönyvrészlete

Fizetésétképeznifogjaazalagdunakesziésmogyoródilelkészijá-
randóság, a fóti egyház pénztárából pedig a legátusnak ünnepenként
fizetett3szor40=120korhavonkéntirészletekbefelosztva. Lakástafóti
egyházad,mégpedigmígerrealkalmasabbhelyáll rendelkezésre, az
irodában.Ruhaszekrény,egymosdóállványfelszerelésnekleendőbeszer-
zéseagondnokúrratartozik.Azalagdunakesziésmogyoródiegyüttes
járulékbóla fóti egyházhavonként előlegez40koronát,melyösszeget
azonban legalább 3 hónaponként alagdunakeszi ésmogyoród köteles
visszafizetniFótnak. Astóláravonatkozóelőterjesztésreelhatároztatik:
amennyibentemetésekalkalmábólagyászolófelekkétlelkészszolgálatát
kívánjákigénybevenni,astólailyenkor20korona,melyösszegből12
kor.a lelkészt8kor.pedigas. lelkészt illeti. Iroda fűtéséreazegyház
évenként20qszenetad.[…]BaloghFerenclelkészelnök”

Az archívumunkban lévő első, 1918-ban kelt választási név-
jegyzék, melyet Szőke József helyettes lelkész, Kovács Károly 
gondnok és Nagy Ferenc esperes jegyzett, 89 nevet tartalmazott. 
„Jelen1918/19reérvényesválasztóinévjegyzéket1918.júliushó8án–
mivelpresbiterekabevonulásmiatthatározatképesszámbanegybenem
hívhatók–amúltéviadókönyvésnévjegyzékalapjánösszeállítottuk,júl.
8.–júl.18igközszemlérekerült,melyidőalattellenefelszólamlásnem
történt.” (folytatjuk)

Meghívóistentiszteletreaz1910esévekből

dennapi 612 éves iskolásgyermekek számameghaladja a 40et, az
alagdunakesziegyházhozcsatoltassanak.[…]Jelzi,hogytemplom,
lelkész és kántorlakás czéljaira telek adományozásáról biztosítást
nyertek aMagyar Lovaregylet vezértitkárától Dr.Magyar László
úrtól,hogyaszükségestelketaLovaregyletadnifogja.[…]Azanyá-
sításmellettszólazonkörülményis,hogyaMáv.nakitthatalmas
műhelyevan,melymostnagyhadikórház,deaháborúszerencsésbe-
fejezéseutánaMáv.nakittsokreformátusalkalmazottjaleend.[…]
Azegyházmegyeiközgyűlésazalagdunakesziifiókegyházanyásítás
irántikérvényét,mivelazanyásítássürgősszükségességérőlmegvan
győződve, tárgyalás alá veszi. […]s ezenpótlások esetén […]pár-
tolólag terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé.”Aközgyűlésena
fiókegyházatnemképviseltesenki,a fótianyaegyházrészérőlJakab
IstvánhelyetteslelkészésA.TóthIstvánjelentmeg.EkkormárPetri
Elek(18521921)voltapüspök,aki1915benéskésőbbistámogatta
azanyásításikérvényt.Mégegyhelyenvanszófiókegyházunkróla
fenti jegyzőkönyvben:„Esperesi előterjesztés folytánaz egyházme-
gyei közgyűlés Fóth anyaegyházat – Dunakeszi Alag fiókegyház
gondozása czéljából – az anyásítandó fiókegyház lelkészi állásának
betöltéséigállandókáplántartóhelynekhatározatilagkimondja[…]”

 1915 szeptemberében adakozásra hívták fel a testvéreket. 
Az aláírók elkötelezték magukat, hogy az egyház esetleges 
anyásíttatása esetén a jegyzett összegeket befizetik. „Jogotadok
arra,azesetben,haezenönkéntfölajánlottösszegetamegjelöltidő
alattbenemfizetném,hogyellenemateljesösszegperesíttessék.”27 
darab „Ajánlás” van a birtokunkban, melyeken a presbitérium 
mellett gróf Szapáry Iván, Ball Tamás, Szilágyi Vincze, Metcalf 
János, Fáy-Halász Gida, Reeves János és mások jegyeztek 
templomra, harangokra, orgonára, díszes ablakokra, festésre, 
felszerelésekre, lelkész- és kántorlakásra.

Az 1916-ra előirányzott adókivetési lajstromból két nevet 
(Dadai Zoltán Mikszáth utca 18. és Gáncs Lajos presbiter Pe-
tőfi utca) is ki kellett húzni „hadba vonult” megjegyzéssel. A 
Dunakeszin álló világháborús emlékművön nincs megörökít-
ve a nevük. Az emlékmű három olyan nevet tartalmaz, ami 
az adójegyzékben is megtalálható (Nagy Ferenc, Tóth István 
és Tóth János), ám ezek nem ritka nevek, így nem lehet tudni, 
hogy reformátusok voltak-e. A jegyzék már csak 86 sorszámot 
tartalmaz, ebből is többet kihúztak. A háborús esztendőkben 
sokan visszautaztak szülőföldjükre, a biztonságot és megma-
radást ígérő vidékekre. Első gondnokunk, Ónodi Szabó Lajos 
és neje (Kossuth Lajos utca 22), Hesp Ferencz (Rákóczi út 74), 
Komáromi Dániel (presbiter) és Benzon Tamás neve is át van 
húzva. Viszont továbbra is ott található gróf Pejacsevich János-
né Lónyai Róza grófné (gróf Károlyi utca 14), Szilágy Vincze 
(Szent Mihály utca 2, később ez a ház lesz az imaterem), Vitá-
lyos Imre (Kossuth Lajos utca 13), Hesp Ede, Cooper Henrik 
vagy Magyar Elek neve.

Az 1921-ben önállósodó egyház első lelkésze, Kirner A. 
Bertalan és felesége, Kis Ilona 1916-ban vásárolták meg Alagon 
a gróf Károlyi utca 13-as számú ingatlant (ám az asszony csak 
1918 májusától, a háborúból hazatérő Kirner pedig ugyanaz év 
novemberétől lakott a házban.) 

Az 1916-os vagyonmérleg 916 korona 90 fillér tiszta va-
gyont mutatott ki, melyet Jánosi György helyettes lelkész és 
Kovács Károly helyettes gondnok jegyzett. 

1917-ben kelt az a biztosítási kötvény, melyet későbbi ima-
házunkra kötött Szilágyi Gizella (Szilágyi Vincze nővére) 10 
esztendőre, 12 ezer korona erejéig, évi 16 korona 75 fillérért. 
A budapesti Első Magyar Általános Biztosító Társaság kötvé-
nyén ez az első sor: „Istenneknevében.”… 


