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Volentics Gyula

Templomépítők
Alsógöd katolikus kápolnájának nyolc és fél évtizede (1908–1993) 

A múlt század elején a Kincsem-telep, Kisgöd, Adélhá-
za, Gödi nyaralótelep, Gödi téglagyár részekből for-
málódó alsógödi közösség tagjainak nem csak vasú-

tállomásra, hanem templomra is szükségük volt.[1]

A korábban a  mai József Attila utcában[2] 
haladó, Budapestet Váccal összekötő út[3] 
nyomvonalát épp ekkor korrigálták, ezért 
kézenfekvő volt, hogy az épülő kápolnát már 
az új főút vonala mellé tervezzék. A szándék 
ellenére azonban a gödi nyaralótelepen rész-
ben közadakozásból épülő katolikus kápolna 
építésére csak akkor kerülhetett sor, amikor 
az  Alsógödön élő nyugalmazott vallás- és 
közoktatásügyi miniszter, bányavölgyi Tost 
Gyula[4] 6 ezer koronát járt ki e célra a vallás-
alapból.[5] 1906-ban a  kápolnaépítő-bizottság 
első elnöke a Göd és Sződ helytörténetéből jól 
ismert földbirtokos, lovag dr. Floch-Reyhersberg 
Alfréd volt.[6]

1. kép.  Floch Alfréd kisgödi 
parcellázó földbirtokos 
portréja
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Az épület terveit Steindl Imre[7] tanítványa, 
Baumgarten Sándor[8] műépítész készítette el, 
azonban sokáig még a telek végleges helye sem 
volt kijelölve. Még 1907 decemberében sem 
indulhatott meg az  építkezés, mivel a Floch 
által felajánlott ingyen telek és tégla nem 
került átadásra, ezért az  a döntés született, 
hogy Flochot elmozdítják a bizottság éléről.[9] 
Ezután a munkálatok motorja, az  építés fel-
ügyelője mindvégig Tost Gyula testvére, Tost 
Károly[10] nyugállományú ezredes volt, aki 
ekkortájt a  gödi nyaralótelep megválasztott 
„gazdájaként” írta alá leveleit.[11]

A templomépítők a  püspöknek jelezték, 
hogy Ferenc Józsefhez írott levelükben a  kö-
vetkezőket kérik: „(…) a kápolnának Erzsébet-
kápolna legyen a  neve, azon oknál fogva, mert 
a  megboldogult királyné őfelsége gyakrabban 
tartózkodott Gödön az  udvari vadászatok al-
kalmából, s így az Erzsébet-kápolna megdicsőült 
nagyasszonyunk iránti emlékművet is képezne 
(…).” [12] 

Végül a  kivitelezéssel 1908 márciusában 
a helyi kőműves vállalkozót, Bittman Mihályt 
bízták meg. A  7700 korona építési költség 
fedezésére több adománygyűjtést szervez-
tek. Ebben aktívan részt vett a  Tost család 
több tagja is: Szalai Ernőné Tost Ilona mellett 
magáénak érezte a  gödi kápolna ügyét Tost 
Barna[13] plébános is, aki Kassáról egy feszü-
letet küldött a kicsiny istenházába. A kápolna 

2. kép.  Tost Károly gödi névjegye 
(a Sződi Helytörténeti 
Alapítvány archívumából)
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harangjait Valser Ferencz fővárosi harangön-
tő[14] készítette el, míg az  oltár a  budapes-
ti jezsuita atyáktól ajándékként került ide. 
A szakrális hely titulusa végül nem Erzsébet-, 
hanem Szent Kereszt-kápolna lett. Tost 
Károlyt a  pápa 1909-ben vélhetően az  alsó-
gödi kápolna felépítése körüli fáradhatatlan 
szorgalma miatt a „Pro ecclesia et Pontifice” 
érdemrenddel tüntette ki.

Az épületet 1928-ban bővítették (szélesítet-
ték), mivel vasár- és ünnepnapokon a gyara-
podó Alsógöd híveinek nagy része már nem 
tudott bejutni a templomocskába. Az átépítési 
munkálatokra a legjobb ajánlatot a helyi Sütő 
testvérek[15] adták, azonban a  kivitelezéssel 

3. kép.  1. Az eredeti kápolna 
az 1910-és években 
(képeslaprészlet)

4. kép.  A kápolna 1927-ben

5. kép.  Egyházközségi 
pecsétnyomat
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végül a  helyi (alsógödi) iskolát is felépítő 
Vellauer Károly budapesti építész (pallérmes-
ter) kapott megbízást.

A már kiszélesített kápolnát húsz évvel ké-
sőbb ismét bővítették. Ekkor az alsógödi Nay 
Pál tervei alapján jelentősen megnőtt a temp-
lomhajó befogadóképessége.

Az új, immár Szent István királynak ne-
vezett templom harangszentelése 1958-ban 
történt.

Vélhetően még ma is az  Alsógöd alapítói 
által megálmodott épületben tartaná a katoli-
kus felekezet a szertartásait, de már több mint 
húsz éve annak, hogy egy helyi fiatal feltörte 
és felgyújtotta a  templomot, mely leégett, és 
építése után 85 esztendővel az enyészeté lett.

6. kép.  A kiszélesített kápolna  
1929-ben (képes 
levelezőlap)

7. kép.  Az alsógödi templombővítés képeslapja 1948-
ból

8. kép.  A harang felhúzása 
a toronyba (1958)
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JEGYZETEK
 [1]  1904-ben a nyilvántartások szerint Sződhöz tar-

tozik Göd, mely a  következő pusztákból, majo-
rokból és egyéb lakott helyekből áll: Kincsem-te-
lep, Kisgöd, Adélháza, Gödi nyaralótelep, Gödi 
téglagyár (Forrás: Belügyi Közlöny IX. évf. 19. 
szám, 1904. április 24.). Tehát Göd-nyaralótelep 
(lásd pl. a postaügynöki bélyegzéseken), Adélháza (Floch területe), a helyi téglagyár és 
még a Kincsem-telep is Göd területén helyezkedtek el. Kisgöd a mai Alsógöd Dunakeszi 
felé eső, az országút (ma Pesti út) és a Duna között elnyúló területén volt a 20. század 
elején. Az 1887-től már ismert földrajzi névvel bíró Kisgödöt 1918–1920 között Floch 
Alfréd földbirtokos parcellázta fel, és mintegy száz telket mértek ki ekkor. Az építkezés-
hez szükséges anyagot Alsógödön – rakodó teherpályaudvar híján – a bakterháznál lassí-
tó vonatról menet közben dobálták le az építkezőknek. A telkeket részletfizetésre is meg 
lehetett vásárolni, az  ügyintézés helye Floch téglagyári irodájában, a  későbbi Walch-
villában volt. A gyárból megrendelt téglák hazaszállításában szamárfogatos kordé köl-
csönadásával (!) is segítséget nyújtott a gyár. 1918 nyarára elkészült a Csányi, a Bucsányi 
és a Mihály család háza. Mintegy a  földből kinőve, havonta épültek a kisgödi házak, 
és idővel egyre többen megosztották a telküket. Később a gödi nagy villákhoz tartozó 
óriás telkek is folyamatosan aprózódtak. (Forrás: özv. Mladek Ferencné sz. Mihály Ilona, 
szül.: 1918. adatközlése).

A helyén épült új templomot 1996. augusz-
tus 20-án, a templombúcsú napján szentelték 
fel, de ez már Göd történetének egy követke-
ző lapja…

(A szerző helytörténeti kutatóként 2013-ban 
megkapta a  magyar kultúra lovagja kitüntető 
címet.)

9. kép.  Az elpusztult kápolna 1993-
ban (Bea István weblapjáról)
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   A magyar királyi belügyminiszeter 1921-ben engedélyezte a  Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vármegyében lévő Sződ községhez tartozó Kisgöd-telek (vélhetően elírás, helyesen: 
Kisgöd-telep) néven ismeretes határrészek önálló kisközséggé alakulását. Az új község 
nevét ideiglenesen Gödnyaraló névben állapította meg (63.243/1921. B.M.sz.). Később 
a Belügyi Közlöny helyesbítést közölt, mivel Kisgöd-telep mint új község és Gödnyaraló 
neve Alsógöd névre módosíttatott (109.447/1921. B.M.sz.). A következő évben a közlöny 
szerint Göd és Kisgöd telepek Alsógöd néven egy kisközséggé egyesültek (6.237/1922. 
B.M.sz.). Alsógöd 1927-ben kisközségből nagyközséggé alakult (59.128/1927. B.M.sz.), 
és a következő évtől már mint önálló anyakönyvi kerület működött. Alsógöd nevét a bel-
ügyminiszter 1928-ban (92.917/1928. B.M.sz.) véglegesítette. (Forrás: Belügyi Közlöny 
egyes számai.)

 [2]  Alsógödön a mai József Attila utcát a helyi köznyelv hajdanában a sok gazdag, előkelő 
pesti villatulajdonos (pl. Strelisky, Roth, Vágó, Beck Ö.) után „Zsidó utcának” is hívta. 
(Forrás: Volentics Gyula: Mesélő gödi képes levelezőlapok, Sződ, 2012. 31. o.)

 [3]   Korábbi nevei: Fő út, majd Horthy Miklós út (1930-as években), a II. világháború után 
Felszabadulás út. Mai elnevezése: Pesti út.

 [4]   Az alsógödi Jávorka Sándor utca 18. szám alatt álló, nyaralónak épült, ma a gödi Piarista 
Szakképző Iskola tulajdonában lévő villaépület 1905-ben került bányavölgyi Tost Gyula 
budapesti lakos tulajdonába. A jogot végzett Tost Gyula (1846–1929) 1871-től kincstári 
uradalmi ügyész, majd 1872–1878 között országgyűlési képviselő volt. Később a ceglédi 
kerület közalapítványi gazdászati főtisztje, majd 1887-től a  Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztérium osztálytanácsosa, 1892-től kultuszminisztériumi miniszteri tanácsos, ké-
sőbb királyi közalapítványi jogügyi igazgató volt. Néhány hétig (1906. március 6. és áp-
rilis 8. között) a Fejérváry-kormány vallás- és közoktatásügyi miniszteri tisztjét is ellátta. 
Őexcellentiája 1907-ben, már magánzóként, gödi lakos volt. (Forrás: Volentics Gyula: 
Mesélő gödi képes levelezőlapok, Sződ, 2012. 24. o.)

 [5]   Váci Püspöki és Káptalani Levéltár, Acta Alsógöd, Alsógöd egyházközségének iratai (a 
továbbiakban: VPKL Acta Alsógöd), – Tost Gyula levele a váci megyés püspökhöz, 1906. 
január 29.

 [6]   Birodalmi lovag dr. Floch-Reyhersberg Alfréd (további keresztnevei: Mária Alajos Antal 
Ágoston) (Bp., 1871. július 30. – Sződliget, 1951. március 27.) az ősökkel ellentétben nem 
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hivatalnok, hanem tehetséges mezőgazdász lett. Tanulmányokat folytatott a budapesti és 
a bonni egyetem jogi fakultásán, majd a magyaróvári gazdasági akadémián. Floch Alfréd 
Pest vármegye tiszteletbeli főszolgabírája, és 1938-ig a járási mezőgazdasági bizottságnak 
elnöke is volt. 1904-től Pest vármegye törvényhatóságának igazgatósági tagja, de a vár-
megye gazdasági egyesületében, valamint az Országos Magyar Gazdasági Egyesületben 
is számítottak munkájára. Virilis képviselőként tagja volt a helyi elöljáróságnak, világi el-
nöke volt a sződligeti egyházközségnek, de tagja volt többek között a három szomszédos 
település iskolaszékének, a sződi egyházközségi képviselő-testületnek, a birtokain létesült 
óvodák felügyelő-bizottságának is. Alfréd két új település megszületésében játszott tevé-
keny szerepet: területeinek egy részét 1890-től felparcelláztatta, ennek eredményeképpen 
jött létre Alsógöd egy része (Kisgöd) és a későbbi Sződliget. (Forrás: Volentics Gyula: 
Mesélő gödi képes levelezőlapok, Sződ, 2012. 47. o.)

 [7]   Ő tervezte többek között az Országház épületét is.
 [8]   Baumgarten Sándor (Dunaföldvár, 1864. január 21. – Budapest, 1928. május 31.)  

középiskoláit, továbbá műegyetemi tanulmányait Budapesten végezte, ahol 1888-ban 
nyert építészeti oklevelet. Utána hat évig Steindl Imre, Hauszmann Alajos és Weber An-
tal építőművészek mellett működött. Közben tanulmányutakon járt Német-, Francia- és 
Olaszországban. Egyike a legtevékenyebb magyar építőművészeknek. Számos pályázaton 
vett részt, a többi között a budapesti áru- és értéktőzsde tervpályázatán II. díjat nyert. 
Legjelentékenyebb alkotásai: a budapesti tudományegyetem központi épületének Egye-
tem téri része Mária Terézia korabeli barokk stílusban, továbbá az  Erzsébet Nőiskola 
és a Vakok Országos Intézete, mindkettő magyaros stílusban, illetve a Niedermann-féle 
szanatórium. A budapesti postatakarékpénztár épületének tervét Lechner Ödönnel kö-
zösen készítette. Mintegy háromszáz budapesti és vidéki iskolát tervezett. Mint királyi 
közalapítványi igazgató működött Budapesten. (Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/
Baumgarten_S%C3%A1ndor, letöltés ideje: 2014. május 20.)

 [9]   VPKL Acta Alsógöd – Tost Károly levele a váci megyés püspökhöz, 1907. december 6.
 [10]   A Tost család Sziléziából származó nemesi família, mely a 16. században telepedett Bu-

dára. Később Sárosba is átszármazott, majd Pest vármegyében telepedett meg. Károly és 
Gyula a közügyek terén szerzett érdemek elismeréséül 1888-ban magyar nemességet és 
előnevet (bányavölgyi) kaptak, melyet Sáros vármegyében hirdettek ki. Tost Károly Sáros 
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megyei birtokos élénken részt vett a  vármegye közéletében, az  1880-ban ott fellépett  
éhínség enyhítése körül kifejtett érdemeiért a vármegye részéről jegyzőkönyvi elismerés-
ben részesült. (Forrás: dr. Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai encziklo-
pédiája I., Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye, Bp., 1910.)

 [11]   VPKL Acta Alsógöd – Közjegyzői hiteles kiadvány, 1908. április 3.
 [12]   VPKL Acta Alsógöd – Tost Károly levele a  váci megyés püspökhöz, 1907. december 

6. A  gödi állomás ún. „királyi várótermét” és teraszát úgy alakították ki, hogy abban 
a Gödöllőről induló gyakori falkavadászatok résztvevői (pl. Erzsébet királyné, Andrássy 
Gyula stb.) is menedéket (pihenő- és étkezőhelyet) tudjanak találni. A „nagygödi” állo-
másépület vasoszlopos csarnoka a gödöllői állomás királyi várójának (várótermének) min-
tájára készült. (Forrás: Volentics Gyula: Mesélő gödi képes levelezőlapok, Sződ, 2012. 9. 
o., 88. o.)

 [13]   Nevük fellelhető a kápolna építkezési számadásán, VPKL Acta Alsógöd – 1908. október 4.
 [14]   Walser Ferenc (Pest, 1827 – Bp., 1901) tűzoltószergyáros és harangöntő. 1847-ben, miu-

tán segédként szabadult, Ausztriában és Németországban gyarapította szaktudását. 1854-
ben hazatért, s 1867-ben átvette hajdani mestere, Schaudt Antal harangöntő műhelyét. 
Tűzoltószerkezeteivel és harangjaival nemcsak a hazai szükségletet látta el, hanem je-
lentős kivitele is volt. (Forrás: http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC16920/16964.
htm, letöltés ideje: 2014. május 21.)

 [15]  Sütő Jenő és László Göd villaépítészetében jelentős helyet foglalnak el. Sok alsó- és felső-
gödi épületnek ők voltak a kivitelezői.

***

A dolgozat korábban vázlatosan már megjelent a Gödi Körkép 2014. januári számában.


