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Szeretetteljes Karácsonyt és 
Buborékban Gazdag Új Évet Kívánok!

Hertel Zoltán

a keleti részeken a gazdagabb 
sírleletekkel jelzett Szabolcs, 
míg a nyugati részeken Ár-
pád. Árpád fejedelem alvezére 
a Kurszán-Kusál (kóny-ven-
ger) néven nevezett katona, 
míg a katonai főparancsnoka 
a Tétény-Töhötöm (kóny-bol-
gár) nevű vezére (gyulája) volt. 
Tétény szervezte meg a kato-
nai törzsek széttelepülését, így 
a Duna vonalának ellenőrzését 
és az átkelőhelyek berendezé-
sét. Így települt Káposztásme-
gyer, Békásmegyer, Pócsme-
gyer és Dunakeszi is. Az átke-
lőhely parancsnoka Göd nem-
zetségfő volt, neki lehetett 
közvetlen munkatársa, katonai 
beosztotta Sződ nemzetség-
fő. A környéken települt Rád, 
Kosd, Rátold, Csomád, Mo-
gyoród, Toldfalu is.

„Sző” török szó, jelentése 
szőke, fehéres és Sződ neve 
a magyar nemzeti toldalékot 
a „d” hangot is tartalmazza. 
Sződ település volt Arad vár-

megyében is. A „sző” tőből 
eredhet Szőc, Szőce, Szörcse, 
Szőcs, Szőcsény, Szőny, Szö-
rény, Szögliget, Szöreg, Szöke, 
Szökedencs, Szőkéd, Sződe-
meter, Szőgye, Szőgyén, Sző-
vérd, Sajószöged települések 
neve is. Valószínű, hogy Sze-
ged neve is eredetileg Szöged 
volt, a helybéliek ma is így ej-
tik. Ezek a nevek jól mutat-
ják a nemzetségek keveredé-
sét, mert található a toldalékok 
között „első magyar” „c” és 
„cs”, kóny „ny” és ungar „g” 
is. A legnagyobb ebből a szó-
ból eredő település neve a tö-
rökországi „Söke”. 

Sződ település büszke le-
het arra, hogy több mint 1100 
évig meg tudta őrizni erede-
ti magyar nevét és a település 
részeiként, mintegy 1450 éve 
őrzi Tece és Nevel(y) „első 
magyar”  eredetű nevét.

                                                 
Bátonyi Pál

A magyarok bevonulása (László Gyula rajza)

Az idősebbek bizonyára még 
emlékeznek a Csöröghegyen 
valaha állt ki(j)ósi kápolnára. 
Az elmúlt években egyre érett 
bennem az elhatározás: az el-
pusztult kígyósi kápolna ro-
mantikus históriája lesz kuta-
tásom következő tárgya. Sződ, 
Csörög és Vácrátót népe egya-
ránt magáénak vallotta a haj-
dani pincesoron álló kicsiny 
istenházát. A 20. század de-
rekára azonban a gazdátlan-
ná lett, a Kígyós-hegy szőlő-
kultúrájának megszűnésével a 
senkiföldjén maradt és más-
félszáz év után elpusztult épü-
letnek ma már csupán néhány 
mementóját ismerjük. Ezek 
legfontosabbika a rátóti temp-
lomban látható hajdani oltár-
kép. 

Az épület helyén lefolytatott 
terepbejárás során sikerült fel-
lelnünk a kápolna mellett álló 

feszület egy megmunkált, ta-
golt homokkő oszlopát. Fon-
tos megjegyezni a lakott tele-
pülések közötti viszonylagos 
távoli elhelyezkedés, az állan-
dó misézés hiánya, a környék-
beli lakosság háború utáni ki-
elégíthetetlen építőanyag éhsé-
ge is elősegítette az épület las-
sú pusztulását. 

Vajon pontosan hol állt az 
épület, mi lett a berendezésé-
vel, kik járultak itt az Isten elé, 
és miért lettek falai a földdel 
egyenlővé? Igaz-e a legenda, 
miszerint egy korsónyi arany-
pénzt talált juhász építette há-
lából a templomocskát?

Ezekre a kérdésekre választ 
kapnak azok, akik eljönnek a 
Sződi Helytörténeti Füzetek 
sorozat 4. kötetének 2012. ja-
nuár 27-én (pénteken) 18.00 
órakor, vetítéssel egybekötött 
könyvbemutatójára.
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Volentics Gyula: 
A kígyósi kápolna története
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