
A Tisztelt Olvasó e kiadvány társszerzője, Sződ helytörténe-
tének kutatója által megálmodott Sződi Helytörténeti Füzetek 
sorozat immár hatodik kötetét tartja a kezében.  

2005-ben jelent meg átfogó, több mint félezer oldalas helytör-
téneti könyve Sződ község történeti monográfi ája 1255–2005 
címmel. 2007-ben e sorozat első köteteként A sződi iskola tör-
ténete 1766–2007, valamint 2008-ban második részként napvi-
lágot látott Mária Terézia sződi látogatásának szájhagyománya és 
a plébánia építésének története címmel jelent meg ismét munkája. 
2009-ben e kötet kiadója, a Sződi Helytörténeti Alapítvány elké-
szíttette és a volt tanítói ház falán elhelyezte a sokoldalú vitéz 
Székely Jenő tanító emléktábláját is. 2010-ben Volentics Gyula 
nagy sikerrel mutatta be a könyvsorozat harmadik részeként 
Sződi tablók könyve 1928–2010 címmel kiadott, 95 képen, több 
mint 2500 fi atalt felsorakoztató általános iskolai portrégyűjte-
ményét. 2011-ben A vácrátóti kígyósi kápolna története címmel 
jelent meg egyháztörténeti könyve. 2012-ben Mesélő gödi képes 
levelezőlapok című reprezentatív albumával aratott a szom-
szédos településen viharos sikert. A helyi latin nyelvű 18-19. 
századi egyházi napló fordítását 2014-ben Historia Domus 
Szödiensis 1740-1897 címmel adta közre. 

A falu múltjáról, illetve a 20. században abból kivált, mára ön-
állósult szomszédos településekről nem csak a település lap-
jában, a Sződiek Híradójában publikál több mint tizenöt éve 
rendszeresen, hanem a környék lapjaiban, folyóirataiban, ta-
nulmányköteteiben is rendre megjelennek írásai. A lexikonok 
Sződ szócikkein kívül ismeretterjesztő cikkeinek, település-
történeti tanulmányainak terjedelme mára elérte a több száz 
oldalt. 

2013-ban a magyarság körében a tizedik helytörténeti kutató-
ként megkapta a Magyar Kultúra Lovagja elismerő címet.

Volentics János 1934-ben született Sződön. Tősgyökeres sző-
di családból származik. Nyomdász édesapja volt a falu első mo-
zijának üzemeltetője és a Kert utca villamosítója. A sződi és a 
sződligeti iskolába is járt, majd elvégezte a Váci Piarista Gimná-
zium első két osztályát. Az 1946. évi lakosságcsere-egyezmény 
alapján diákokat toboroztak az áttelepülésre jelentkező sződi 
családok körében, ekkor a később őt Csehszlovákiába követő 
szülei beleegyeztek, hogy ott folytassa középiskolai tanulmá-
nyait. Érettségi után elvégezte a Pozsonyi Műszaki Egyetem 
Gépészmérnöki Karát. Utána 1959-től a Szlovák Gáz- és 
Kőolajipari Igazgatóságon lett alkalmazva, ahol több mint 40 
évet dolgozott különböző beosztásban. A tudományok kandi-
dátusa címet a kutatási és fejlesztési munkálkodása időszaká-
ban nyerte el a Kassai Műszaki Egyetemen.

Munkája közben számos lektori szakvéleményt, recenziót 
dolgozott ki, referátumokat írt szakfolyóiratokba, belföldi és 
külföldi szimpóziumokra és konferenciákra. Említésre méltók 
a 15. világ gázkongresszus (IGU/H51-82), valamint a 16. világ 
gázkongresszus (IGU/H51-85) programjába iktatott referá-
tumai. Ez időben képviselte Csehszlovák Tudomány-tech-
nikai Szövetséget a Nemzetközi Gáz Unió (International 
Gas Union) tanácsában és részt vett a Committee H-liquifi -
ed Gases Bizottság (cseppfolyós gázok) munkájában. Tagja 
volt a két kötetes Német-Szlovák Technikai Szótár (Deut-
sch-Slowakisches Technisches Wörterbuch) szerzői kollektí-
vájának, melyet az Alfa Kiadó adott ki 1993-ban Pozsonyban.

Volentics Gyula: Sződ község történeti monográfi ája 1255-
2005 című könyve adta meg neki a lökést, és nyugdíjba vo-
nulása után hét évig tartó munkával, gondos alapossággal 
összegyűjtötte a lakosságcsere kapcsán a zömében Pozsony-
püspökire áttelepült személyek adatait. E kötetben sok értékes 
gyermekkori élményét megosztja az olvasóval. Szlovák nyelvű 
fordításaival nagyban hozzájárult e könyv megjelenéséhez.
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VOLENTICS GYULA – JÁN VOLENTIČ


