
Alag község megalakulása és első évei 
A XX. század első évtizedében Alag elérte a fejlettség azon szintjét, amely alkalmassá tette a telepü-

lésrészt az önállósulásra. Az erőteljesen növekedő lakosságszám és a megtelni látszó tréningtelep adta a 
törekvés alapját, amelyet a Magyar Lovar Egylet is támogatott. Egyre terhesebb volt minden lépésüket 
Dunakeszi elöljáróságával egyeztetni, amely nem mindig vette szívesen az újabb és újabb igényeket. A 
lóverseny viszont megkövetelte a fejlesztést, mert az alagi lakórészen még alig épült ki az infrastruktú-
ra. Végül 1910. február 28-án Dunakeszi község képviselőtestületi közgyűlése engedélyezte Alag levá-
lását. Az ülésen megállapították a két község közötti határvonalat, amely a vasút-Rákóczi út-Hunyadi 
út vonala lett. Alag északi határát a Széchenyi utca jelentette, így a tetétleni paradicsomföldek Dunake-
szinél maradtak. A községgé válással április 18-án foglalkozott Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye köz-
gyűlésének illetékes bizottsága és támogatásáról biztosította a kezdeményezést. A levéltári források 
szerint a végső szót a belügyminisztérium mondta ki május 18-án, ekkor került sor az új község nevé-
nek megállapítására is. 

A már önálló Alag község képviselő-testülete virilis és választott képviselőkből július 11 -én megala-
kult. Az elöljáróságot tíz nappal később választották meg, amelynek első tanácsülésére 1910. július 
27-én került sor. Ezen jelen volt Molnár Gyula, Galó György, Kleiszner Rezső, Pirk Géza, Márkus Já-
nos, Plachy Lajos és Hajnal Jenő. A község bírója Molnár Gyula lett, aki a keszthelyi gazdasági akadé-
mián végzett és 1891-től a lovaregylet alagi birtokainak pálya- és gazdasági intézője volt. O a bírói tisz-
tet egészen haláláig, 1939-ig viselte. Helyettesei Kleiszner Rezső és Galó György voltak. A főjegyzői 
tisztet Hajnal Jenő nyerte el, aki közigazgatási végzettséggel rendelkezett. Hajnal a fővárosi gyakorno-
ki évek után 1901-ben került Dunakeszire, ahol előbb segédjegyzőként, később adóügyi jegyzőként 
dolgozott. O szintén haláláig, 1932-ig viselte tisztségét. 

A község élére tehát kipróbált és a lovaregylethez közelálló vezetők kerültek. Az elöljáróságnak el-
sők között meg kellett szerveznie az oktatást a hatályos törvény szerint. A községi elemi iskola igazga-
tójának Pongrácz Antalt nevezték ki. Mivel iskolaépület nem volt, a lovaregyleti kápolna melletti isko-
lateremben és a Kossuth utca 12. szám alatt lévő Kotsy-házban folyt a tanítás. Utóbbiért 300 korona 
bérleti díjat fizetett a község Ludwigh Rezsőnek. Az iskolapadokat csekély összegért a fővárosból sze-
rezte be Salkovits Károly képviselő. A szervezések miatt a tanítás csak 1910. október 1 -jén indult meg. 
Nyilvánvaló volt, hogy az iskolának saját épületre lesz szüksége, továbbá a községháza megépítése is 
sürgető feladat. A képviselő-testület ugyanis Pretzner Imre zsoké Batthyány utcai villájában tartotta 
üléseit, de a közigazgatás megszervezése is lehetetlen volt községháza nélkül. A képviselő-testület 
ezért 1910. október 16-án úgy döntött, hogy megveszi a dr. Ostváth Albert és neje tulajdonában lévő 
1783 négyszögöles telket, amely Alag központjában, a Szent Imre tér mellett állt. Itt kívánták felépíteni 
a községházát a jegyzői lakással és az új iskolát. Az adásvételi szerződést még novemberben aláírták a 
felek, a területért a község 17 830 koronát fizetett. Az építkezésre több építésztől is érkeztek ajánlatok, 
melyek közül az 1911. április 5-ei ülésen Goldberg Simonét fogadták el. Az ajánlat alapján a községhá-
za és a jegyző lak 75 048 koronába, az iskola épülete pedig 37 208 koronába került. Az építkezés hamar 
megindult és valamivel több, mint egy évet vett igénybe, így a községházát és az új négy tantermes is-
kolát 1912-ben adták át. (Az építész Goldberg egyébként valószínűleg már az építés idején Alagon élt, 
háza a Mihály utcában a mai napig áll.) 

A község első teendői között szerepelt a szemét elhelyezése is. Ebből a célból a képviselő-testület 
1910 őszén megvásárolta Szabó József pestújhelyi lakos 333 négyszögöles földjét, ahol szemétgyűjtő 
telepet és dögkutat létesített. További fontos feladat volt a községi piac megnyitása, hogy ne kelljen Du-
nakeszire átjárni a mindennapi szükségleti cikkekért. Az új piac nyitásával kapcsolatosan 1911. május 
11-én az alábbi hirdetményt tették közzé: ,Alag község elöljárósága közhírréteszi, hogy az alagi napi 
piac f . évi június hó 3-án reggel 8 órakor fog megnyílni. A piac a Fóti úton a gróf Batthyány utca torko-
latánál van, a vasúti állomástól 5 percnyi távolságra. Az árusítás díjmentes, helypénzt fizetni nem kell. 
A piac minden nap nyitva tartatik, a vásárló közönség azonban szerda és szombati napokon fogja töme-
gesebben szükségletét beszerezni. ... Tájékoztatásul megjegyezzük, hogy a községben termelő lakosság 
nincs és a vásárló közönség főképpen trainerektöl, jockeykből, lovászokból, állami, államvasúti, magán 
és gyári hivatalnokokból és alkalmazottakból áll, akik minden szükségletüket az alagi piacon szerzik be, 
és akiknek fogyasztása jelentékeny. A piacra élelmi cikkek hozhatók, nevezetesen: zöldségfélék, burgo-
nya, gyümölcs, méz, tej, tejtermékek (túró, tejfel, vaj, sajt), tojás, baromfi, malac, hal, stb." 

A piacon még 1911 novemberében megnyílt a községi hússzék és vágóhíd. Az árakat az elöljáróság 
határozta meg, a hentes a havi fix fizetése mellé a forgalom 3%-át jelentő prémiumot és napi 1 kg húst 
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kapott. A hússzék mellett állt a községi jégverem, amelyben az élelmiszerek hűtését szolgáló jeget áru-
sították. A jeget télen a Dunából termelték ki és letakarva tárolták. A piac közelébe később italmérés, 
valamint szatócsbolt és cipészmühely is telepedett. Alag másik szolgáltató központja a hidnál álló bolt-
sor volt, amelyet hivatalosan Keresztény Szövetkezetek Központi Fióküzletének hívtak, de a helyiek 
csak „Szövi"-nek neveztek. Ebben a több üzletet magába foglaló, a Fóti és a Csomádi utca sarkán álló 
épületben volt Hadi Fülöp fűszer- és csemegeüzlete, valamint egy cukrászda. Az idő során a szövi fo-
lyamatosan bővült. 

Az 191 l-es év történéseihez tartozik a község első pénzintézetének megalapítása. A Fóti út 2. szám 
alatt álló Alagi Takarékpénztár gyors megalakulásának egyik nyilvánvaló oka, hogy Alagon a lóver-
senyzés miatt több jómódú ember is letelepedett. A pénzintézet vezetője Szlatónyi Béla volt, legna-
gyobb betétesei közé tartozott a Magyar Lovar Egylet, az Úrlovasok Szövetkezete és maga Alag köz-
ség. 

Az 1910-es népszámlálás szerint Alag lakossága 1624 főt számlált és a népesség rohamosan növe-
kedett. Számos terület ekkor került kiparcellázásra, amelyeken új utcák nyiltak. Ilyen volt a Rákóczi út 
egy része, ahol 85 darab 200-240 négyszögöles telket parcelláztak a tízes évek elején. A terület Arany 
Sándor királyi járásbíró és lánya tulajdonában állt, és több mint a fele szőlővel volt beültetve. A telkeket 
elsősorban tisztviselőknek ajánlották, de kifejezetten kerestek kereskedőket és iparosokat is. A keresett 
szakmák között volt ács, asztalos, bádogos, borbély, ékszerész, fodrász, kőműves, kalapos, kertész, 
órás, orvos, pék, szabó, szobafestő, szűcs, szappanos, minden szakmából 2-3. Érdekes, ahogy a telkeket 
ajánló brosúrában miként csábították ide a letelepedni szándékozókat:, Alagon a pórnép elenyésző cse-
kély számban lakik; elöljárósága és képviselőtestülete kizárólag műveltebb egyénekből és ezek közt in-
telligens iparosokból áll" 

A parcellázásokkal a nagy közműhálózatok kiépítése is elkezdődött. A község szerződést kötött a 
Phöbus társasággal a villanyvilágítás bevezetésére. A társaság 50 éves kizárólagos jogot nyert a szol-
gáltatásra, cserébe ingyen biztosította a település közvilágítását. A villanyhálózatot 1912 szeptemberé-
ben helyezték üzembe. Alag ugyanabban az évben a lovaregylettel karöltve önálló vízmü-társulás meg-
alapítása mellett is döntött. A víz és csatorna beruházásokra összesen 250 ezer koronát szántak, amely-
nek következtében Alag az első tejes egészében vízvezetékes község lett az országban. 

A község vezetésének ezeken felül voltak olyan nagyratörő elképzelései is, amelyek azonban soha-
sem valósultak meg, mint például, hogy kihozzák az újpesti villamost Alagra. A villamos a kereskedel-
mi miniszter 39412/911. számú engedélye alapján a korábbi újpest-rákospalotai végállomásról indult, 
és az alagi versenypálya, a Dunakeszi-Alag állomás, valamint a Fóti út érintésével a Kossuth úton át 
egészen az alagi községházáig közlekedett volna. Ezzel lényegében a szomszédos nagyvárossal, Új-
pesttel és rajta keresztül a fővárossal is közvetlen összeköttetésbe került volna a község. A tervből gaz-
daságossági okok miatt nem lett semmi. Megvalósult viszont egy másik fejlesztés: a Magyar Királyi 
Államvasutak 1912-ben a készülő járműjavító miatt új megállót épített Újdunakeszi néven, ami a mos-
tani gyártelepi állomás. Ezzel párhuzamosan viszont megszűnt a 154. számú őrháznál, a Rákóczi út vé-
gén lévő megálló, amely hátrányosan érintette az alagiakat. Az utcák tehát épültek és szépültek. Ez 
utóbbi törekvést elősegítette a községi elöljáróság azon intézkedése is, miszerint 1912 nyarán ezer utca-
név- és házszámtáblát rendelt a budapesti Langer és Rózsa cégnél. 

A községgé alakulás inspirálóan hatott a helyi közösségekre. Sorra alakultak a különböző civil egye-
sületek, amelyek egymással versengve kívántak valamit hozzátenni Alag életéhez. Már a különválás 
évében, 1910-ben. 64 tag részvételével megalakult az Alagi Sport Egyesület (ASE) itj. dr. Osváth Al-
bert járásbíró elnökletével. Az első évben szinte csak a tenisz aratott sikert a tagok között olyannyira, 
hogy 191 l-ben már meg is rendezték az első teniszversenyüket, amelyet három pályán bonyolítottak le. 
A szakosztály vezetője Reeves Baby volt. A sportágak között csakhamar megjelent a korban gyorsan 
terjedő football is. Kezdetben a lóversenypálya közepén alakítottak ki egy kezdetleges labdarúgópályát, 
majd az alagi piac melletti területen találtak maguknak helyet, ahol öltözőket is építettek. A szakosz-
tályt Hajnal Pál irányította. Telente a teniszpályákat korcsolyapályává alakították át, ahol a korai esté-
ken carbidlámpákkal világítottak. A pálya mellet egy hatalmas kokszkályha állt, ahol a kísérők is mele-
gedhettek. A korcsolyaszakosztályt is Hajnal Pál vezette. 

Az ASE talán legkomolyabb szakosztálya a galamblövő volt, amelynek ifj. Mravik Pál volt a veze-
tője. A galamblövő versenyeket a lóversenypálya közepén rendezték, ezeken általában komoly mezőny 
jött össze. A korabeli Vácz és vidéke c. lap az 1912. július 14-ei versenyről azt írta, hogy százak voltak 
jelen, és az indulók között szép számmal voltak angliai, ausztrál és amerikai lövészek is. Egy-egy ilyen 
alkalommal 5-600 galamb került terítékre. Ugyanez a lap tudósított az egyesület 1912. augusztus 4-én 
tartott közgyűléséről, amelyből megtudhatjuk, hogy tervbe vették a vívó és az evezős szakosztály meg-
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alakítását is. A cikkből az is kiderül, hogy kik játszottak szerepet az ASE vezetésében. A már említett 
elnökön és szakosztályi vezetőkön kívül Molnár Gyula alelnökként (Alag község bírája), Pongrácz An-
tal titkárként (az iskola igazgatója), Bajnok Géza jegyzőként. Fries Ferenc szertárosként, valamint 
Kleiszner Rezső, Gerő Ferenc, Hajnal Jenő, Kotschy Viktor, Őszi Kornél és Závodszky Pál választmá-
nyi tagként szerepelt. Szintén az újságból tudhatjunk meg, hogy 1912. augusztus 14-én háromhetes te-
niszversenyt szerveztek Alagon, valamint azt, hogy az ASE fürdőkabinokat létesített a dunakeszi Du-
na-parton. 

A nyüzsgő sportéletnek hamar vége szakadhatott, mert a következő évből már nincs adat az egyesü-
let életéről. Egy évre rá viszont (1914. március 1.) megalakult az Alagi Sport Club (ASC). Az új és a ré-
gi klub szervezői között nincs átfedés, és egyenlőre nem tisztázott, hogy van-e összefüggés az egyik 
egyesület eltűnése és a másik megjelenése között. Az ASC labdarúgó csapattal indult. A csapat pályája 
Alagon a mai Szilágyi-Bocskai-Munkácsy utcák által határolt területen feküdt. Ez a telek Planner 
Alfréd tulajdonában állt, aki a kor egyik leghíresebb trénere és istállótulajdonosa volt. A klub a pálya 
melletti Kellner vendéglőben alakult meg, amely egyben a csapat szertára és öltözője is volt. Az első 
garnitúra mezre is a kocsmáros adott kölcsön, amelyet egy jótékonysági bál bevételéből fizettek vissza 
neki. A csapat első hivatalos meccsét 1914. március 15-én játszotta a korabeli élvonalban is vitézkedő 
URAK (Újpest-Rákospalotai Atlétikai Klub) ellen. Az eredmény ennek megfelelően vendéggyőzelmet 
hozott: a tartalékcsapatok meccsén 5-1 -re, az első csapatok találkozóján pedig 6-0-ra nyertek a jóval ta-
pasztaltabb fővárosiak. A vereség azonban nem vette el az ASC kedvét, és a következő évtizedekben 
számos szép eredményt ért el a klub az alsóbb osztályokban. A csapat mindvégig megmaradt amatőrnek 
és jótékonysági bálok, színielőadások valamint táncmulatságok rendezéséből tartotta fenn magát. 

Ez időben komoly problémát okoztak a településeken a tüzesetek és ez alól Alag sem volt kivétel. 
Akkoriban a tűzoltóságnak nem volt országosan szervezett hálózata, a településeknek maguknak kellett 
elhárítaniuk a vészhelyzeteket. Ezért olyan önkéntes tűzoltó egyesületek alakultak, akiknek tagjai - na-
pi munkájuk mellett - vállalták a szolgálatot településük védelmében. Ilyen egyesület alakult Dunake-
szin 1903-ban, majd Alag önállóvá válásával az új községben is. Az egyesület neve Alagi Önkéntes 
Tűzoltó Testület lett, és már valószínűleg 1910-ben zászlót bontott. A tűzoltók jószerivel saját maguk 
tartották fenn a szervezetüket, mivel a község csupán kis összeggel tudta támogatni tevékenységüket, 
az állam pedig egyáltalán nem adott ezekre a feladatokra pénzt. Az egyesületek ezért jótékonysági este-
ket, tűzoltóbálokat rendeztek, amelynek bevételéből felszerelést, egyenruhát vásároltak. 

A tűzoltókon kívül több közhasznú egyesület is alakult. Ilyen volt az Alagi Polgári Kör, amely 1912. 
május 19-én alakult meg a Thieme vendéglőben. Az alapítók között találjuk Reichenberger Józsefet, 
aki az 1928-ban Dunakeszin felállított Hősi emlékmű egyik készítője, valamint Kedvessy Görgyöt, aki-
nek családja a 20-as évektől kezdve két évtizeden át a Pavilont bérelte és működtette. A Kör számos jó-
tékonysági akciót szervezett a községben, első sorban a szegény gyermekek ruháztatását, taníttatását 
karolta fel. Nem tisztázott még, hogy csak névhasonlóság állt fenn, vagy szervezeti összefonódás is volt 
közte és a szintén akkor működő Alagi Polgári Dalkör között, amely Szántó Béla karnagy vezetésével a 
járás első számú énekkarának számított. További jelentős civil társulat volt az Alagi Reform Asztaltár-
saság is, akik a fent említett tűzoltóktól kezdve, a község szépítésén át számos nemes ügyet támogattak. 

A Pest Megyei Levéltár őrzi azt a dokumentumot, amelyből megtudhatjuk, hogy hány ló volt tré-
ningben Alagon az első világháború előtti években. Az 1912 márciusában keltezett állatösszeírás sze-
rint: 47 mén, 123 csikó, 82 kanca, 130 kancacsikó, 67 herélt felnőtt és 9 herélt csikó volt Alagon, azaz 
összesen 458 ló. A lóállomány mellett 326 sertést, 62 szarvasmarhát és 45 kecsét írtak össze a község-
ben. Az arányok nyilvánvalóan eltértek egy átlagos település adataitól és jól mutatják a település arcu-
latát. 

Alag község hivatalos iratai között kutatva az 1912-es esztendőnél előkerült egy, a későbbiekben je-
lentőssé váló alagi személy neve is. Ebben az évben lett ugyanis a községi vezetőség tagja - aljegyző-
ként - Závodszky Géza, aki évtizedekig hűségesen szolgálta községét. Később, 1920-től Závodszky 
adóügyi jegyző lett, majd két évtized után átment Dunakeszire, ahol Bohunka Lajos főjegyzőt helyette-
sítette, később maga lett a község főjegyzője. Az alagi közélet meghatározó személyiségévé váló 
Závodszky Géza a Szent Imre templom építésében való közreműködéséért Pápai Érdemrendet kapott. 
Sírja a régi alagi temetőben található. 

Az 1913-as évben ismét felütötte fejét az ázsiai kolera. A község vezetése elrendelte a szükséges 
köztisztasági intézkedéseket: kitakarították és fertőtlenítették a községi árkokat és az üzlethelyiségeket. 
A lovaregylet területén járványkórházat állítottak fel, amelyben állandó betegápoló szolgált. Felállítot-
tak egy járványbizottságot, amelynek tagjai között ott találjuk a lovaregylet állatorvosát Weiszer Fri-
gyest és Ulreich Nándor állomásfőnököt is. Az intézkedéseknek köszönhetően a kolera nem okozott 
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komolyabb gondot a községben. A levéltári iratok szerint a megbetegedések csak szórványosak és 
könnyű lefolyásúak voltak. A szomszédos Újpest már nem volt ilyen szerencsés, mivel ott több halálos 
áldozatot is szedett a kór. 

1914 júniusában még nagyra törő tervei voltak a községnek, mert 30 ezer korona hitelt vett föl a Fóti 
út építésére Pretzner Imrétől, aki a kor egyik legnevesebb zsokéja volt. A hosszú távú tervezést azonban 
gyorsan keresztül húzta a szarajevói merénylet (június 28.) és az azt követő első világháború, amely 
Alag fejlődését is jelentékenyen visszavetette. 

Csorna Attila 

Pesti „magyaros" divat 
a két világháború között 

Trianon után a magyar politikai és kulturális elit felismerte, hogy Magyarországnak csak a kultúra 
segítségével vannak kitörési esélyei a válságából. A megoldására született meg a Klebelsberg Kunó ne-
véhez kötődő kulturális egység elve és az 1920 után újra meghirdetett kultúrfölény programja, amely 
szerint „a magyar hazát ma elsősorban nem a kard, hanem a kultúra tarthatja meg és teheti ismét 
naggyá". Ez a klebelsbergi kultúrpolitika, illetve a keresztény-nemzeti értékek terjesztése nagyban tá-
maszkodott a magyar társadalom középosztályára, amelynek segítségével valósította meg elképzeléseit 
a Bethlen-kormány.1 

A két világháború között kialakult új ideológiai rendszer nagy hatással volt a magyaros mozgalmak 
és viseletek újbóli megerősödésére, amelynek központja Budapest lett. „A magyaros ruhamozgalom 
feladatát tehát abban kel! megjelölnünk, hogy a magyaros jellegű öltözködés, a nemzet széles rétegének 
ízlését sajátságosan nemzeti jellegű színek és formák félé fordítsa. Mivel az öltözködés területén a nem-
zetijellegeket színében, vonalaiban a parasztság őrizte meg a legjobban, a magyaros ruhamozgalom is 
a népviseletek tanulmányozása alapján kívánja a mai magyar divatstílusát kialakítani. A ruha 
stílusának mindenekelőtt meg kell Jelelnie a korszerű követelményeknek, a mai és a városi élet-
formának"2 Ennek hatására terjedt el az 1920-as években, még a hazánkban élő nemzetiségiek körében 
is, egy magyaros ünneplő viselet, amely a lánykák esetében fehér buggyos ujjú blúzt, piros selyem fű-
zött mellénykét, pruszlikot, fehér ráncolt szoknyát alul nemzeti színű csíkkal, zöld selyemkötényt, a fi-
úk esetében zsinóros mellényt, nadrágot és fehér inget jelentett.3 

A két világháború között, magyaros jegyeket tartalmazó ruhákat elsősorban Fries Erzsébet, F. 
Haranghy Erzsébet, Farnadi Feigl Ilona és Szúnyoghné, később Zsindelyné Tüdős Klára tervezett. Kö-
zülük Zsindelyné Tüdős Klára az Operaház jelmeztervezője, a korszak magyaros ruhatervezésének 
egyik legjelentősebb alakja, akinek tervezői munkája az 1970-80-as, de még a 90-es években is számos 
divattervező munkáját inspirálta. Ruhatervcibcn a néphagyományt helyezte előtérbe. ,v4 ruha vagy 
anyagban, vagy vonalban, vagy dekorációban legyen magyaros, de sohasem mindhárom egyszerre,"4 

1937-ben nyitotta meg Pántlika nevű divatszalonját Budapesten, a Kristóf tér 6. szám alatt. Magyaros 
ruhaterveit nagyban inspirálta Erdély visszacsatolása, a székely népművészet felfedezése és a Gyön-
gyösbokréta mozgalom által megismert és közzétett népviseletek. Szövetruháinak anyaga népi kézi-
munkákból készült, vagy a nyári textilanyagokat díszítette magyaros mintákkal. Személyesen utazott 
Erdélybe és gyűjtötte össze a népi hagyományokon alapuló mintákat. magyar nő sajátos lényét leg-

jobban a magyaros öltözködés fejezi ki. Mint ahogy a magyar ember összeforrott azzal a földdel, ame-
lyet már ősei is műveltek, úgy ragaszkodik az igazi magyar asszony azokhoz a formákhoz, amelyek a 
magyar népművészetből fakadtak, és amelyeket ősanyáink is viseltek. [...] A magyar ruha független a 
napi divattól, a múltban gyökeredzik. A magyaros ruha ellenben a nagyvilági, a mindenkori divathoz 
alkalmazkodik." 

Tüdős Klára a magyaros viseleteknek négy típusát különböztette meg: a történelmi magyar viseletet; 
a népi motívumokat felvonultató magyar viseletet; olyan magyar viseletet, amely nagy vonalaiban a 

1 Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris Kiadó. Bp., 1999. 128. 
" Újváry Béla: A magyaros ruhamozgalom és a népviselet. Bp., 1930. 
1 F. Dózsa Katalin: A magyar ruha feltámadása. Népviselet és napi divat a harmincas években. Rubikon 1988/7. 

48. 
4 F. Dózsa i. m. 49 50.; Varga Marianna: Magyar népviseletek régen és ma. In: Néprajz mindenkinek 1. 

Tankönyvkiadó. Bp., 1982. 5. 
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