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Ismét egy újabb helytörténeti 
kötettel jelentkezik a Sződiek 
Híradója felelős szerkesztője, 
melyet a könyv egyik lektora, 
az egyháztörténész váci se-
gédpüspök ajánl az olvasók 
fi gyelmébe. 

Volentics Gyula arra vállalko-
zott, hogy a bemutassa a sződi 
plébánia keletkezését és annak 

Grassalkovich Antallal való 
kapcsolatát. 

A sződi plébánia valóban 
virágkorát élte, amikor a most 
is álló monumentális plébánia-
épület elkészült. Volentics Gyu-
la tanulmányának külön értéke, 
hogy szól a templom építésének 
történetéről, a plébánia keletke-
zéséről, és mindezt összeköti a 
kor sajátos birtok- és társadal-
mi viszonyainak vizsgálatával. 
Munkájából megismerhetjük 
Grassalkovich Antal és Migazzi 

Kristóf  bécsi hercegérsek és 
váci püspök barátságát is. A 
tanulmányból megismerhető 
egy nagybirtok gazdálkodása, 
de mindezek által fény derül 
arra, hogy miért található meg 
a plébánia berendezési tárgyai 
között Mária Terézia és II. Jó-
zsef  portréja. Ugyancsak érdek-
lődésre tarthat számot annak a 
szájhagyománynak az eredete, 
miszerint Mária Terézia a sződi 
plébánián uralkodói látogatást 
végzett. Mindent összegezve azt 

mondhatjuk, hogy e tanulmány 
olyan egyháztörténelem, mely 
egyben társadalomtörténetet és 
kultúrtörténetet is tartalmaz; sőt 
olyan munka, melyre a néprajz 
tudománya is számot tarthat.

   
Dr. Varga Lajos

váci segédpüspök

Az érdeklődők a kötethez Sző-
dön, a Dózsa György út 152. 
szám alatt (Bukó Ferenc) jut-
hatnak hozzá.
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Aeternae Domui – a 
megújuló Vác Migazzi 
Kristóf bíboros, váci püspök 
és bécsi érsek, a mecénás és 
m gy jt  idején címmel, 
Mária Terézia váci látoga-
tásának 240. évfordulója al-
kalmából 2004-ben, a Váci 
Világi Vigalom keretén 
belül rendezett tudományos 
konferencián „Mária Teré-
zia és az uralkodói látogatá-
sok egy falu – Sz d – népi 
emlékezetében” címmel 
hangzott el a szerz , Vo-
lentics Gyula helytörténeti 
vonatkozású el adása. Az 
el adás szövege 2005-
ben már megjelent a ku-
tató, a Pest megyei Sz d 
település történetét bemu-
tató „Sz d község történeti 
monográfiája 1255–2005” 
cím , több mint félezer old-
alas munkájában. A Sz di 
helytörténeti füzetek soro-
zat  2. köteteként napvilágot 
látó, reprezentatív, gazda-
gon illusztrált kiadványban 
a téma részletesebb, b vített 
szövegét adjuk közre.


