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Vannak-e előzményei munkájá-

nak?

Sajnos eddig nem jelent meg 
Sződdel kapcsolatban olyan hiteles 
mű, ami ezen munka kiindulópont-
ja lehetett volna, ezért az alapoktól 
kellett kezdenem a kutatást. Több 
szaktudomány ismeretanyagának 
egy része is visszaköszön ebben a 
könyvben, így történelem, néprajz, 
földrajz, genealógia, építészet, 
művészettörténet, demográfia és
statisztika.
Hosszú évek helytörténeti kutatását 
és forrásanyagainak feldolgozását 
tartalmazza ez a kötet. Források 
bőven álltak rendelkezésre, mivel 
Sződ község története gazdag. A 
XX. század elejéig mind az egy-
házi, mind a polgári közigazgatás 
terén a régió központi szerepet 
töltött be a környező települések-
hez képest, mivel addig azok csak 
Sződ faluhoz tartozó pusztaként 
voltak említve. 
Mik voltak a könyv  megírásá-

nak mozgatórugói?

Ennek a kötetnek a szerkesztése 
nem volt más, mint sok örömet 
okozó kulturmisszió. Mert vallom, 
hogy meg kell ismertetni az embe-
reket településük és őseik  múlt-
jával, annál is inkább, mert Sződ 
egészen az utóbbi időkig homogén  
lakosságú volt. A kíváncsiságon 
kívül gyökereim megismerése is 
sarkallt, mivel valamennyi ősöm 
kb. 250 éve ezen a földön élt. 
Mennyi ideig tartott ennek a ter-

jedelmes anyagnak az összegyűj-

tése?

Hosszú évek helytörténeti kutatását 

és forrásanyagainak feldolgozását 
tartalmazza ez a kötet. Források 
bőven álltak rendelkezésre, mivel 
Sződ község története gazdag. A 
XX. század elejéig mint az egy-
házi, mint a polgári közigazgatás 
terén a régióban központi szerepet 
töltött be a környező települések-
hez képest, mivel addig azok csak 
Sződ faluhoz tartozó pusztaként 
voltak említve. 
Melyek azok az érdekes témák, 

amelyekre külön felhívná az 

olvasók figyelmét?

A könyvből megtudhatjuk többek 
között a XVII. századi vízimalom 
történetét, hogy mikor pusztítot-
tak tűzvészek a területen, hogy a 
mai családnevek mikor voltak elő-
ször említve az anyakönyvekben, 
megismerhetjük a helyi nemesi 
családok, így többek között a 
Floch, Gajáry, Szalachy, Bornem-
issza, Tragor, Holló, Nemeskéri, 
Schäffer-családok történetét, hogy 
kik a településről elszármazott 
közismert személyiségek és így 
tovább. Úgy vélem, hogy mindez 

olyan téma, amely közérdeklődés-
re számot ad.
Milyen példányszámban jelenik 

meg és ki a könyv kiadója?

A könyv 1000 példányban jele-
nik meg, kiadója Sződ Község 
Önkormányzata. Igaz Sződön csak 
3000-en laknak, de mivel ebben 
a könyvben bemutatásra kerül-
nek a korábban nagy kiterjedésű 
Sződ településből kivált Alsó- és 
Felsőgöd, Sződliget és Csörög 
települések is, ezért reméljük 
ezeken a ma már önálló települé-
seken is kedvező fogtatása lesz a 
könyvnek.
Kiknek ajánlaná a könyvet?

Ajánlani tudom e kötetet azoknak, 
akiket érdekel településük múltja, 
akik lokálpatriótáknak vallják 
magukat. A kötet végében szerep-
lő angol, német és szlovák fordí-
tások révén azonban azoknak is 
ajánlom, akik külföldi ismerőseik-
nek mutatnák be e települést és az 
abból kivált Göd, Liget és Csörög 
községet. 

Szõd község történeti monográfiája 1255-2005
2005 tavaszán készült el Volentics Gyula minden elismerésre méltó könyve. Hogy miről is szól a nagy terje-
delmű és igényes mű? Azt nehéz lenne egy (bővített)  mondatban összefoglalni… Talán úgy tudjuk, ha önnön, 
könyvbeli előszavát idézzük: „Kik vagyunk, kik az őseink, honnan jöttek, és mi hová tartunk, melyek voltak 
Sződ község történetének főbb állomásai? Ezekre a kérdésekre kísérelek meg ebben a könyvben választ adni, 
összegyűjtve és a kedves olvasónak egyben átadni valamennyi a községgel kapcsolatos adatot.”

Volentics Gyula


