
Alsómocsolád 725 éves 

(Mozaikok községünk történetéből) 

 
Testis temporum, magister vitae (Cicero). 
Az idők tanúja, az élet mestere. 
Történelem az idők tanúja. 
Történelem az élet tanítómestere. 

 

Miért tekintünk gyakran vissza a múltunkba? Nem nehéz erre a kérdésre a felelet. Örömmel 
hallgatjuk szüleinknek, nagyszüleinknek a család múltját idéző elbeszéléseit. Meghatódva 
nézegetjük azokat a fotókat, amelyek rólunk készültek gyermek- és ifjúkorunkban. Közismert, 
hogy az érték- és múltmentés szándéka hozta létre a múzeumokat, képtárakat, faluházakat és 
skanzeneket. Napjainkban is sokan írnak naplót, családtörténetet. Valóságos divat lett a 
családfakutatás. – Mindez miért? Azért, mert szeretnénk, ha nem veszne el nyom nélkül a 
múltunk, illetve azért is, mert okulni akarunk a múltbéli eseményekből. Hisszük, hogy a 
történelem az élet tanítómestere. 

A tradíció, a hagyomány fontosságáról sokan írtak megszívlelendő gondolatokat. GUSZTÁV 
MAHLER, a híres zeneszerző szerint: „Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern der 
Weitergabe des Feuers”. [’A hagyomány ne legyen a hamu imádata (bámulata), hanem 
továbbvitele, továbbadása a lángnak (amely a hagyományokból árad.)] KODÁLY ZOLTÁN így 
vélekedett: „A kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden 
nemzedék újra meg újra meg nem szerzi azt magának”. 

E gondolatok adtak nekem ösztönzést arra, hogy jeles jubileumunkra foglaljam össze 
szülőfalum, Alsómocsolád történelmi múltjának főbb eseményeit és tanulságait. 

Az Észak-Hegyhát földje és népe i. e. 4500 és a honfoglalás között 

Alsómocsolád történelme is végletekben zajlott a legrégebbi időktől máig. Sok nehézség 
(kemény munka, kitartás) árán tudták az előttünk járó nemzedékek magukat fenntartani. 
Valószínűen a derűre való hajlamuk segítette őket gondjaik elviselésében. 
 
Felvetődhet e megemlékezésünk kapcsán is, hogy elődeink, miért éppen itt találtak otthonra, 
miért a Pusztaszentegyház-dűlőben jött létre az ún. ős-Mocsolád? Baranya megyében nem volt 
ritka az a települési forma, hogy az egymást követő népcsoportok (bízva az előttük járók 
tapasztalataiban) azokon a helyeken kezdtek maguknak végleges szálláshelyet találni, ahol még 
nyoma volt a korábbi lakóhelynek. Így jöttek létre az ún. rátelepülések. 

Itt most kicsit vissza kell forgatnom az idő kerekét. (Ha ez egyáltalán lehetséges!) Valószínűen 
sokan nem hallottak arról, hogy vidékünkön, a Hegyháton az emberi civilizáció történelme i. e. 
[Kr. sz. e.] 4000-2800 közötti időben kezdődött. A vonaldíszes kerámia népének baranyai 
lelőhelyeit Mágocson és Egyházaskozáron találták meg a régészek (B. G. 15–16.). Az akkori 
emberek életéről keveset tudunk. Csak annyit, amennyit a kerámiamaradványok alapján meg 
lehetett állapítani. Az újkőkorszakban az emberek nagyobb méretű, részben gödrös, részben 
döngölt padlójú, gerenda szerkezetű veremlakásokban éltek. Alsómocsolád határában, a mai 
Szent-kút közelében a Felső-halastó gátjának építése során 1963-ban gödörlakások nyomai 
kerültek elő, valamint edénytöredékek és egy kézi hajtású malomkő.  



A veremlakások közepén tűzhely nyomai látszottak. Valamivel később, a késői újkőkorszakban 
(i. e. 2800-2500 között) a veremlakások mérete megnőtt. A tetejét cölöpök tartották. Ágon, 
Mágocson és Bikalon találták meg a régészek e kultúra nyomait (B. G. 39–42.). Vélhetően a 
mocsoládi határban meglelt település létezett ebben a korban is. Hogy vidékünk folyamatosan 
lakott volt, azt azzal lehet bizonyítanunk, hogy a rézkorban (i. e. 2500-1900 között) Mágocson 
élt a balatoni népcsoport népe (B. G. 69–70). A bronzkor (i. e. 1900-1800) lakóinak emlékei 
ugyancsak Mágocson kerültek elő (B. G. 69–70). A hallstadti későbronzkori lelőhelyek között 
említik a források a mai Vásárosdombó nevét (B. G. 151.). A késői vaskor (i. e. VI-I. század) a 
pannonok és kelták kora mágocsi lelőhelyekkel (B. G. 201–202.). Érdekes, hogy a római kor 
letelepedői (i. e. II. évszázad - i. u. IV. évszázad) is rátaláltak a korábbi településekre, és ott 
alakították ki szálláshelyeiket. Ebből a korból már igen sok lelet került elő Baranya területén; 
1979-ig 180 lelőhellyel (B. G. 316–317.).  Ezek közé tartozik a Mocsoládon 1900-ban talált 
1296 darabból álló, igen értékes ezüst éremlelet. A legkorábbi lelet i. e. 79-ből, a legkésőbbi i. 
u. 161-169 évek közeli időkből. A nagy értékű ezüstkincs valószínűen a volt urasági cselédház 
(1945 után: Gettó) alapjainak kiásása során került elő. Tudományos leírását GOHL ÖDÖNNEK és 
TÓTH ISTVÁNNAK  köszönhetjük (B. G. 305.). A kincset vélhetően egy római katona áshatta el; 
számítván arra, hogy majd visszajön érte később. Az alsómocsoládi római kori telephely 
maradványait KÁRPÁTI GÁBOR pécsi régész tárta fel 2002-ben vízvezeték nyomvonalának 
kiásása során a Petőfi utca alsó részén és a Kossuth Lajos utca közepe táján. A leletek leírása 
az AKHA II. kötetében kapott helyet. – A népvándorlás kori népesség (úgy látszik) elkerülte 
ezt a tájat. Ebből a korból itt nem kerültek elő régészeti leltek. – Longobárdok érkeztek 
Szalatnak területére a VI-IX. században (B. G. 393.). – Honfoglaló őseink, a Tarhos nemzetség 
családjai a X. században a Gerényes és Mekényes közötti vidéken kezdtek letelepedni; így 
bizonyára a mai ős-Mocsolád helyén is (L. Gy. 17–19. és Gy. Gy.1977. 31., 41.,50., 57.).  Árpád 
fejdelemnek a legidősebb fia volt Tarhos (Tarhacsi). Az ő leszármazottai közé tartozott Tormás 
(Tormacsi) és Tevel.  

Honfoglaló őseink azért is választhatták lakhelyül a Hegyhát északi részét, mert ez a vidék a 
gazdag legelőivel, vízfolyásaival, forráskútjaival alkalmas volt a nagyállattenyésztő életmód 
folytatásához. A löszös-hordalékos talaj tette lehetővé az eredményes földművelést. Az itt 
található mocsaras rétség (a mai Bikal-árok völgyében) az élővilág valóságos paradicsoma volt, 
ahol pákászni, halászni lehetett főleg csíkokra. A művelhető területek nagyságát erdőirtásokkal 
biztosították. Az egykori erdők maradványai (mint növénytani reliktumok) a Kis-erdőben, a 
Virág-sűrűben, a Külső-hegy gödreiben (Méhes-gödör, Kis Pista-gödör), a Róka-gödörben és 
a Baláta egyes területein, pl. a Balátai-gödörben maradtak meg.  

A honfoglaló magyarság Mocsolágon és környékén ős-szláv lakosságot talált. A békés 
együttélés bizonyítékaként a magyarok átvették a szlávok alkotta helyneveket (mocsila > 
Mocsilág, Baláta, Jóvó-Hegy (L. még L. Gy. 19.). 

Mocsilág az Árpád-korban és talán még az 1600-as évek elején is a Zselic nevű kistájunkhoz 
és Tolna megye déli pereméhez tartozott (T. Gy. 18–19., Gy. Gy. I. 247, 250, 251.). – A ⃰ Zselic 
és a ⃰ Zsiliz összefüggésben lehet a szláv železo ’vas’ szóval. Az Árpád-kori Siliz ~ Zseliz ~ Zsiliz 
erdőségnek és a Pécsvárad felett magasodó hegynek (a mai Zengőnek) a magyarok nyelvében 
korábban Vas-hegy volt a neve. A Zselic név csak később vonódott át a hegytől északra és 
nyugatra eső terültek (így a mai Zselic vidékének) megnevezésére (P. J. 2014. 15–24.). 



Alsómocsolád története a honfoglalástól máig 

900-1200 

A honfoglalás idején a mai Hegyhát vidéke Árpád fiának, Tarhosnak a birtokába került. A 
magyar vezérek Pannónia elfoglalása után, 900-ban telepedtek meg egy-egy folyó (Duna, 
Kapos, Sárvíz) partvonalánál. A kb. 400 000 főt kitevő magyarság viszonylag rövid idő alatt 
magába fogadta az itt talált kisebb számú avar-szláv lakosságot (Gy. Gy. 32., 38., L. Gy. 16–
19.). A szlávok lassan beolvadtak a magyar lakosságba, vagy innen elköltöztek Bikal, Kozár 
(ma: Egyházaskozár) térségébe, illetve a Völgység területére.  

1224 

1224-ben a mai Szalatnak határában levő Kéthelynek már volt temploma, és Móri is plébániás 
hely volt (T. Gy. 28.), bizonyára ekkor már állhatott Mocsolág temploma is. A választott 
patrónusnév (SZENT ADALBERT) arra utalhat, hogy a falu temploma már a korai Árpád-korban 
állhatott. Ezért kaphatta nevét ADALBERTről, aki térítése idején (992–994) megkeresztelte GÉZA 

fejedelmünket és fiát, VAJKot (B. S. I, 291). István király őt választotta az esztergomi 
főegyházmegye máig tisztelt védszentjének. Hogy Mocsolágra miként jutott el a szent 
tisztelete, ezt nem tudjuk. – Azért nem szerepel Mocsolág és Kéthely a pápai tizedjegyzékben, 
mert az egyházközség papjának nem lehetett adózásra érdemes jövedelme. Móri t és 
Mocsolágot már együtt említik a források az 1220-as években! 

1280(?)-1332 

Mocsolág falu határa a Szente-Mágocs nemzetség birtokához tartozott Györgyipusztával együtt. 
Mivel a mai határ nagy részén már ebben az időben is négy település létezett (Olaszfalu, 
Ravaszlik, Vargánya és Mocsolág), akkor községünk határa alig volt több 300 hektárnál. –  
KARÁCSONYI szerint a Szente-Mágocs nemzetség ősei már a 12. század elején Mágocson éltek. 
E nemzetségből származott Mocsolág és vidékének legkorábbi földesura, a Móry család, és 
ugyancsak e nemzetség leszármazottja volt a Györgyi Bodó család (T. Gy. 282.) Györgyi, 
Györgyifalu ma Mágocs határában (BMFN I, 4/111, 113, 128, 119.) és Nagyhajmás határában 
(BMFN I, 2/63.). 

1294 

A szlávoktól vették át elődeink az Árpád-kori település Mocsila ~ Mocsola nevét. A falu akkor 
a mai Pusztaszentegyházi-dűlőben, a Szent-kút nevű hely közelében feküdt a vízjárta, mocsaras 
rét feletti domboldalon és a laposabb részeken (AKHA I, 54–55.). A déli szláv moćilo szó 
’mocsár, pocsolya’ jelentésű. Ehhez kapcsolódott az ág ’vízfolyás, patak’ köznév. Az ág a mai 
Bikal-patak [Kanális] a halastavak közepén! Létrejött a Mocsolaág > Mocsolág helységnév 
(FNESz. 50., BMFN I. 101.). Az oklevélben szereplő név (terra Mocholay) ’mocsoládi föld’ 
jelentésű, vagyis a név végén levő y nem helynévképző, hanem nomen possessi képző (i). Az 
1294-ben kiállított oklevél III. ANDRÁS királyunk uralkodása idején keletkezett. III. ANDRÁS 
volt az utolsó Árpád-házi király.  



Így búcsúztatták 1301-ben: „Meghalt András, Magyarország jeles királya…az utolsó 
aranyágacska, amely atyai ágon Szent István király…nemzetségéből, törzséből, véréből 
sarjadt.” – Mocsolág magyarjainak nyelve olyan lehetett ebben a korban, mint az 1300 táján 
íródott Ómagyar Mária-siralom nyelve. A szlávság egykori jelenlétére utalnak a Mocsolág 
néven kívül még ezek a hely- és helységnevek: Baláta, Jóvó-hegy, Szalatnak, Barandó 
(Gerényesen), távolabb: Kisbeszterce ~ régi nevén: Bisztrice, Szatina; a Völgységben: Hodács, 
Dolina, Radinca, Babina. – Érdekes, hogy a Bikal-árok völgyében, Mecsekalján, Dél-
Baranyában és a Völgységben is elsősorban vízfolyások mentén jöttek létre települések; így 
például Bikal, Kápás, Hillye, Háb, Csalántelek, Varjas, Almás; Boda, Bakonya, Bicsérd; 
Hásságy, Szilágy, Egerág; Magyaregregy, Kárász, Vékény, Szászvár stb. Ennek az a 
magyarázata, hogy a honfoglalás idején létfontosságú volt a víz az állatok itatásában. – Az 
Árpádok korában és később, a 16. században is a mai Hegyhát északi része Tolna megyéhez 
tartozott, és a kistájnak Zselic volt a neve (T. Gy. 1998. 18–19, 20–23., P. J. 2014. 15–24.). 

1332-1445 

A 14. század elején (1332-1445 között) vidékünk a Móry család uradalma volt. E birtoktesthez 
tartozott: Móri, Mocsolág, Kapornak, Jércetető, Vargánya és Kisalmás. Kapornak ma Zala 
megyében van. Jércetető helyét nem ismerjük. Kisalmás, Almás [ma Ág és Alsómocsolád 
határa mentén] (BMFN I, 17/ 35,36.). TIMÁR GYÖRGY tévesen az alsómocsoládi 
Pusztaszentegyház-dűlő területére teszi Móri falu helyét (T. Gy. 30.). Ennek ellentmond az a 
határozott, máig élő mocsoládi hagyomány, amely szerint az említett dűlő helyén feküdt az 
Árpád-kori Mocsolág, Mocsolád. Valószínűbb, hogy Móri  falu helyét Kisvaszar és Ág 
határában kell keresnünk (T. Gy. 32., 48.). Mivel még a 16. századi források is említik Mórit, 
a templomos falut, a Móri birodalom – talán szűkebb területen – fekhetett még ebben az időben 
is. A mai Ág község területéhez egykor létező Almás falucska közvetlen szomszédságában 
találjuk (Kisvaszar és Ág határán) a Várhegyet. TIMÁR GYÖRGY szerint itt állhatott a Móryak 
kúriája még 1456-ban is (T. Gy. 32.). 

1422 

A Mocsolág környékén birtokló harmadik nagybirtokos család a nevnai Treutel és ennek 
leányági örököse, a lévai Cseh család volt. Treutel Miklós halála után Cseh Péter házasság révén 
szerezte meg Treutel hatalmas birtokait. Ez az adat a mi szempontunkból azért jelentős, mert 
hasonló módon (örökléssel, házassági kapcsolattal) kerülhetett Mocsolád is az egymást követő 
birtokos dinasztiák kezére. Vagyis a középkorban Mocsolád földje nem a kisgazdáké 
(jobbágyoké) volt, hanem a földesuraké (T. Gy. 40–42.). – 1422 táján még a pécsi püspöknek 
is volt a mi vidékünkön kis birtoka. Valószínű, hogy királyi adomány révén került Ravaszlik 
falu területe a pécsi püspökség fél megyényi uradalmához. Ravaszlik határához közel, de már a 
kisvaszari részen az egyik erdőnek máig ez a neve: Püspökerdő.  

1445 

1445-ben Bessenyei János Tolna megye alispánja vette zálogba a Móry család birtokát. A zálog 
összegét a Móryak valamilyen ok miatt valószínű nem fizették vissza, így a fentebb 
megnevezett birtoktömb 1458-ig maradt Bessenyei kezén.  



Hogy meddig maradt Bessenyei alispán tulajdona e birtoktömb, és miért veszítette el? Mikor 
került új birtokos kezébe?  Erre nincsenek okleveles adataink (F. M. 34.). 

1458-1479 

Bizonyára az 1422-es évszámnál említett birtoklási jog alapján 1458 tavaszán került szinte 
királyi adományként Ravaszlik és környéke (Móri, Mocsolág, Jércetető, Kapornak, Vargány(a) 
és Kisalmás) Kesincei János, a későbbi Janus Pannonius püspök javadalmi birtokához (T. Gy. 
34.). Minthogy a szépirodalmi művek alkotásával és a Mátyás király elleni szervezkedésekkel 
volt elfoglalva a jeles humanista költőnk, a nevéhez kapcsolható birtoktestek hasznosításával 
keveset törődhetett. Ha egyáltalán törődött. Birtokának nagy része akkor főleg erdőkből állt. 
Különösen a Völgység falvaiban. Igen tanulságos e birodalom története. Vitéz János, Mátyás 
király kancelláriájának vezetője 1471-ben – Janus Pannonius és más püspökök egyetértésével 
– fellázadt Mátyás király ellen. A király ezt úgy torolta meg, hogy megostromolta Pécs várát. 
Janus Pannonius talán segítség reményében Itália felé menekült, de nem jutott messzire. Egy 
rejtélyes, magas lázzal járó betegségben Medvevárban meghalt. A király elkobozta a lázadók 
és a velük tartók vagyonát. 1472. szeptember 21-én a szekszárdi konvent parancsot kapott az 
elkobzott vagyon felosztására. A birtokba iktatás főnemesek jelenlétében történt. Ennek során 
a Mátyás király által adományozott Tolna megyei birtokok (Móri, Jércetető, Mocsolág, 
Kapornak, Varga és Kisalmás) a Poky család birtokába került (T. Gy. 34–36.). A Poky család 
Győr vármegye legősibb családjainak egyike. A Poky fivérek közül a legidősebb, Ferenc 
Mátyás király kedvelt embere volt. A neki juttatott birtok így adománybirtoknak, 
hűségbirtoknak is mondható. 

1475 

1475-ből származik Olaszfalu nevének első említése. Az elpusztult középkori település helyére 
a mocsoládi határ nyugati peremén található Olaszfalu, Olaszfa dűlőnév emlékeztet. [K6: 
„Napnyugatnak elmarad Mocsolád határja, és kezdődik a mágocsi határ, mely határban Olaszfai 
diverticulum vagyon, melyben a malmot egy rátz birta” (BMFN I, 11/90, 106, 107.). 
Adatközlőink szerint az Olasz-berek közeli domboldalon a 20. század elején még állt 3–4 ház. 
A dűlő helyén 1980-ban egy 400 m2-nyi területen cserépdarabok, épületmaradványok kerültek 
elő (BMFN I, 11/107.). A forrásban említett malom később tulajdonosáról kapta a Ginzër-
malom nevet. A malom helyével lehet kapcsolatban a Pusztamalom dűlőnév (BMFN I, 11/91.). 
Az Olaszfalu helységnévben az Olasz- előtag jelentése ’nyugati újlatin nyelvet beszélő 
<személy>’. Talán vallon telepesek laktak ezen a helyen. Honnan és mikor érkeztek ide, azt 
nem tudjuk. Dél-Baranyában ma is létezik egy Olasz nevű község (Hidor mellett). 

1504-1513 

Poky Péter halála után Török Ambrus meglehetősen magas áron megvette a Poky család 
birtokát: Móri, Mocsolád, Jércetető, Kapornak, Vargány(a), Kisalmás falvakat. 1513-ban 
Török Ambrus és Török Imre birtoka csereszerződéssel Héderváry Ferenc tulajdonába került 
(T. Gy. 36–37.).  

 



1513-1523 

Minthogy Héderváry Ferenc bánt az 1521-ben lezajlott nándorfehérvéri csata után a király 
felelőssé tette a vereségért, és megindult ellene a hűtlenségi per. Kimondta a király a 
jószágvesztést (vagyonelkobzást), és a Héderváry-birtok a királyra szállt (T. Gy, 37–38.). Majd 
királyi adományként új birtokos kezére jutottak a volt Móry kúriához tartozó birtokok, köztük 
Mocsolád is (L. az 1504–1513. évi adatoknál). 

1523-1526 

Héderváry Ferenc birtokát (Edelényt és a Móry kúriákat, köztük Mocsoládot is) 1523-ban 
Korlátkőy Péternek és Sárkány Ambrusnak adományozta a király. Ők azonban nem sokáig 
örvendhettek a kapott birtoknak, ugyanis elestek 1526-ban a mohácsi csatában (T. Gy. 58–59.).  

1526-1542 

1526 után Korlátkőy és Sárkány birtoka – köztük Vargány(a) és Mocsolád is – Nagy Zsigmond 
egyéni szerzeménye lett (T. Gy. 39.). 

1542-1686 

Ez a 144 év a török hódoltság kora. A csaknem másfél évszázad alatt itt is egymást követték 
a falu birtoklásában a magyar földesurak. Ám a falu a szászi náhije részeként a török uraság 
részére is tartozott dzsizje adót (fejadót) fizetni. A defterdárok házanként (családonként) 
vetették ki a dzsizje adó akcse-nak nevezett egységét (K-N. Gy. 7.). Az adózók száma alapján 
lehet nagyjából megállapítani, hogy az adott évben hány lakosa volt a falunak. 

1542 

1542-ben Olaszfalun kívül a Mocsoládtól délnyugatra levő tíz helység tartozott még Dombó 
várának birtokához, más szavakkal: a Dombay család uradalmához. Ezek: Csalántelek (ma: 
Gerényes határában), Hódos (ma: Gerényes határában), Jágónak, Meződ, Rahoncsa 
(Ragoncsa?), Sásd, Szekcső (ma: Kaposszekcső), Tarrós és Nyerges (T. Gy. 41., 50.). A 
Nyerges nevet nehéz lokalizálni, mert a mai Kaposszekcső határában (BMFN I, 5/100, 101,) és 
Jágónak határában is létezett Nyerges nevű település (BMFN I, (9/32.). Hogy Olaszfalu mikor 
került Mocsolád földbirtokosához, és milyen körülmények között, ezt nem ismerjük. 

Ravaszlik középkori helység volt Alsómocsolád déli, délnyugati határrészében. A név mai 
nyelvjárási alakjai (Rohaszlik, Rovaszlik) arra utalnak, hogy a falu rókagödör, rókakotorék 
közelében jöhetett létre. Az egyik forrás a Szalatnak nyugati határában egykor létezett Kéthely 
szomszédjaként említi. Az egykori Ravaszlik falu területe minden bizonnyal a későbbi 
Sztankovánszky-féle uradalom északkeleti pereméhez tartozott, és a település központja a mai 
Alsómocsolád központi részén, a Templom tér táján lehetett. Rátelepüléssel itt kisebb római 
kolónia létezett i. e. 500 körül. A Petőfi utca déli végében római kori leltek kerültek elő 2002-
ben vízvezeték nyomvonalának kiásása során! A régészeti feltárást KÁRPÁTI GÁBOR végezte. 
Tanulmányban ismertette a feltárás eredményét. – KÁLDY -NAGY GYULA  tévesen a Ravaszliki-
malom közelében levőnek gondolta Ravaszlik falut (K-N. Gy. 57.).  



Itt azonban a malmon kívül soha nem voltak házak, gazdasági épületek! A mai Ravaszliki-
malom (más nevén: Lécz-malom) név csak arra utalhat, hogy a malom és környéke az egykori 
Ravaszlik falu területéhez tartozott. Ma a Róka-gödör Alsómocsolád helynevei között szerepel. 
Közelében lehetett Ravaszlik falu helye (BMFN I, 11/225.). 

1554 

Mocsolág falunak 1554-ben 16 adózója volt: Varga Márkus, Varga István, Kis Máti, Szekcsuj 
[= Szekcsői] Máti, Petre János, Bajtor Miklós, János diák, Tolnay István, Kúcsár Ferenc, 
Tolnay János, Kis Ambrus, Gál Antal, Tód Máti, Szabó István, Tolnay György. Őket 
tekinthetjük a falu első ismert nevű lakosainak. Az itt felsorolt nevek közül napjainkig csak a 
Kis és a Gál családnév maradt fenn. A Kúcsár név valószínűen Kulcsár József tanító elődeire 
vonatkozott. Családonként 8–10 főt számolva Mocsolágon nagyjából 130 személy élt 1554-ben 
(K-N. Gy. 57.). 

Ravaszlik falunak 1554-ben 2 adózója volt: Gémes Pál, Piros Balázs (K-N. Gy. 57.). 

1565 

Mocsolág falunak 1565-ben 22 adózója volt (K-N. Gy. 57.). Az adózó megnevezés a családfőre 
értendő! – A török hódoltság második felében a mocsoládi és a környékbeli lakosságnak a 
„kettős adózás” idején rendkívüli megpróbáltatásokban lehetett része. A falu birtokosainak a 
birtokjog fenntartása jelenthetett sok gondot. Nem volt könnyű az adók behajtása sem, mert a 
magyar földesúri adók lerovása érdekében hosszú, sokszor száz kilométernyi utakat kellett 
vállalniuk az adószedőknek. Nem volt ritka az adómegtagadás. A beszedett adókat gyakran 
küldöncök továbbították a földesuraknak, ha csak az útonállók ki nem rabolták őket (T. Gy. 56–
57.). A mocsoládi családok életkörülményeiről eddig nem kerültek elő írásos dokumentumok. 
Ez érthető is, hiszen a lakosság egy része nem élte túl a török rablócsapatok, az ún. száguldók 
portyázásait. Akik elmenekülhettek, talán a szomszédos falvakban találtak ideiglenes otthonra, 
és később, békésebb időben tértek vissza Mocsolágra. 

Ravaszliknak 1565-ben 5 adózója volt (K-N. Gy. 57.). 

1582 

Mocsolág faluban 1582-ben 25 adózó élt. 

Ravaszlik falunak 1582-ben 9 adózója volt (K-N. Gy. 57.). A török adóösszeírás adatai azt 
jelzik, hogy a hódoltság éveiben is volt némi fejlődés vidékünkön, hiszen kissé nőtt az adózók 
száma. 

1582-1696  

A 17. század végén (1690 táján) pusztulhatott el a Szentegyházi-dűlő helyén fekvő Mocsolág. 
1696-ban már csak három görögkeleti vallású, szláv nevű család lakott itt. Név szerint: Miladij 
Paznanovich, Petár Markovich, Nicola Masika és Kozman Lukacik (F. M. 79.). A rác (szerb) 
betelepülők még azt sem tudták megmondani, hogy volt-e Mocsoládnak magyar vagy török 
földesura.  



Mocsolád magyar lakossága részben elpusztult a „száguldók” fosztogatásai nyomán, illetve 
elmenekült a közeli védettebb helyekre, például a mai falu Felsősarok nevű részébe, a Pohár-
gödör közelébe. Ez a hely azért bizonyulhatott biztonságosnak, mert nagy erdők övezték. Ide 
már nem merészkedhettek a török rablócsapatok. Az erdők fáiból és a gödrös hely fűzvesszőiből 
fonták kis házacskáik falait az ide érkezők. Itt még a 20. század közepén is állt néhány 
vesszőfonadékból épített ház. – A környék elnéptelenedett falvairól, illetve az 
újratelepülésekről szinte nincsenek írásos adataink. 

1590 

1590 táján a Bodó család tagjainak elhalása után vidékünk (így Olaszfalu is) Bosnyák Tamás 
birtokához tartozott (T. Gy. 55-56). 

1616 

A Dombay család vásárosdombói tartományához tartozó községekről az olvasható az egyik 
feljegyzésben, hogy a mai Sásd környéke (Vázsnok, Tarrós, Tékes, Nagyág) és Olaszfalu 
lakatlan puszta (T. Gy. 53.). Erre a sorsra juthatott Mocsolád is 1616 táján. 

1655-1640 

A vásárosdombói uradalom részeként 1655-1640 között Olaszfalu a dúsgazdag gróf Nádasdy 
Ferencnek az uradalmához tartozott. A gróf székhelye innen távol esett (Veszprém megyében 
volt), az adók behajtása vidékünkön nehézségekkel járt. Mivel a falu lakói nem voltak 
hajlandóak a 300 tallér adót megfizetni, a gróf így fenyegette meg őket: „…mi is 
engedetlenségekért magunk katonáinkat reájuk küldvén gyermekestül őket rabságban hozatjuk, 
minden javaikban sákmánt hányatván, falujukat tűzzel elrontatjuk” (T. Gy. 53–54.). Sajnos, 
nem csupán a török adószedők sanyargatták a falvak lakóit az említett években. A magyar 
földesurak is hozzájárultak a lakosság teljes elszegényedéséhez. 

1640-1687 

Erről a csaknem 50 évről eddig nem kerültek elő írásos emlékek. Csak annyit lehet 
kikövetkeztetnünk, hogy ekkor még állt az elpusztult Mocsolág temploma (L. az 1783-as 
évnél). – Az ún. ős-Mocsolád határát úgy tudjuk megállapítani, ha a község mai határának 
területéből „kivesszük” az egykor külön létezett (és később Mocsoládhoz csatolt) falvak 
területét. Alsómocsolád község határa 1938-ban és 1973-ban is: 1293 ha, 2247 kh volt. 
Mocsolád falu határa a középkorban nem lehetett több 400 hektárnál. Mai helynevekkel így 
írhatjuk körül a község eredeti határát: Taller-gödör > Bikali-hegy > Pohár-gödör és vízfolyása 
> a Felsősarok (falurész) > Nagy utca (ma: Rákóczi utca nyomvonala) > Faluárok (ma: Szent 
András-árok) > Keresztes-malom > Körtefa-dűlő >Berek alja > Nyilas-erdő > Fingos-kút > 
Téglaház > Téglaházi-dűlő > Gyepű-völgy > Mágocsi határ > Kápási-völgy alja > Bikal 
község határa (a helyneveket l. a BMFN I. kötetében 102–109.). A Kis-erdő, a Sziget (ma: 
halastó), a Külső-hegy és a Baláta sem tartozott eredetileg Mocsolád határához. A mai Kis utca 
területe és a Jovó-hegy [a Kálvária hegye] Perczel Vilma birtokának volt a része.  



A Pusztaszentegyházi-dűlőtől keletre levő erdős-szőlős domboldal ugyancsak Perczel Vilma 
tulajdona volt az 1856-ban készült kataszteri térkép szerint. – 1687-ben a nagyharsányi-villányi 
csata (az ún. második mohácsi csata) eredményeként Baranya megye egész területe végleg 
felszabadult a török hódítók uralmától. 

1687-1724 

Nem tudjuk, hogy ebben a három évtizedben ki volt a falu földbirtokosa. Változás 1724-ben 
következett be (L. Lejjebb).  

1700-1730 

Új otthonok épültek a mai falu Felsősarok nevű részében. A helyi szóhagyomány szerint a 
régi Mocsolád a Pusztaszentegyházi-dűlő helyén feküdt. Amikor ez a település elpusztult, a 
lakossága a mai Felsősarok nevű helyre húzódott, és itt kezdődött az új otthonok építése. NAGY 

LÁSZLÓ szerint: „A jelenlegi kösség valamikor jóval főjjebb, ëgy gödörvőgybe vót elterülve, 
ahol (Felsősarokban) most má csak alig ëty-két ház van. A későbbi időbe, amikor má cseréptetős 
házakat épitöttek, mindik kijjebb jöttek a faluhol. Polár gödrinek neveszték aszt a hejet, ahol 
ëty Polár nevü család lakott. Ott attu kijjebb asztán a gödörvőgybe…huzóttak mëg a házak” 
(AKHA I, 77.). Az emlékezés hitelességét alátámasztja KÓCZIÁN JÓZSEF Baranya vármegyét 
ábrázoló térképe (1838). Ezen ez látható Motsolád helyére berajzolva: a Felsősarokban volt 
néhány ház az akkor még egysoros utcában; a Nagy utca (Rákóczi u.) felső részében és a Kis 
utca (Petőfi u.) egyik oldalán is álltak már házak (F. M. 73.). A mai Kossuth Lajos utca területe 
1838-ban még beépítetlen volt. A régi Mocsolád helyén csak dombot ábrázol a térkép. 1838-
ban már a templomrom sem létezhetett. 

1724-1828 

Ebben az évben csereszerződés révén a Sztankovánszky család kezére került a fél falu. 
Sztankovánszky András csere útján Győr megyei nemesként jutott a mocsoládi földekhez (F. 
M. 75–77.). Az új földesúr rövidesen hozzálátott a falu betelepítéséhez. 1727-ben már négy, 
1729-ben ugyancsak négy adózó jobbágy érkezett az elhagyott falu területére, de az is lehet, 
hogy már a Felsősarokba (F. M. 74.). Az 1729-ben befogadott német családok kedvezményes 
áron juthattak építési telekhez a Felsősarokban, és adókedvezményt is kaptak. Itt főleg német 
szegény családok kezdtek építkezni. Például a Ponert, Szieber, Jauch, Habler, Ábel, Taller 
család. A tömésfalú házakat zsúppal fedték. Itt volt nemrég még néhány sövényfalú ház is. A 
vesszőfonadékból készült falakat polyvás sárral tapasztották be. A tehetősebb német családok 
(Szantner, Jucker, Parth, Markwarth, Mailer, Reiber, Auerbach, Koch család) a Nagy utca felső 
részén már téglából építettek nagy lakóházakat és istállókat, pajtákat. A Kis utca felső részén is 
német családok (Krum, Wéber, Máyer, Payerle, Winter) kezdtek építkezni.  

A visszatelepülők helyét az írásos források alapján nem lehet megállapítani. 1727-ben, majd 
1729-ben négy-négy magyar család lakott a romos Mocsoládon. Lehet, hogy már ekkor kezdtek 
néhányan a Felsősarok tájára települni, de még 1748-ban is zömmel magyarok lakták 
Mocsoládot. Összesen 14 családfő és 10 zsellér jogállású személy (F. M. 79.).  



Bár csak 1783-ból van az első írásos adat a németség lélekszámáról, a 95 főről (F. M. 83.), a 
betelepülésük (az 1838-as térkép tanúsága szerint is) sokkal korábbra tehető, hiszen a 
Felsősarokban (az akkori új falurészben) még a 19. század végén és a 20. század közepén is 
jobbára német nyelvű családok éltek! Az 1828-as adóösszeírás szerint már 58 jobbágy, 26 
zsellér és 9 házatlan zsellér élt a faluban (F. M. 79.), csak éppen azt nem tudjuk, hogy hol. Mivel 
az összeírt személyek között 1828-ban már sok német családnév olvasható, a népesség 
gyarapodása nem mehetett végbe máról holnapra. Vagyis a német családok beköltözése 
nagyjából az 1700-as évek elején történhetett. A német családok jöhettek közvetlenül német 
nyelvterületről a földesúr hívására, de jöhettek saját elhatározásukból később a szomszédos 
falvakból, például Mágocsról. WILD KATALIN  szerint „az alsómocsoládi német tájnyelvben a 
német nyelvterületen is élesen elkülönített nyelvjárások ötvöződtek egybe. Találhatók benne 
középnémet (hesseni), és délnémet (keleti frank, sváb) sajátságok. Több esetben nyelvi 
párhuzamokat is használnak” (AKHA I, 354.). – A németség új gazdálkodási kultúrája nyomán 
a magyarok is kezdtek áttérni a hatékonyabb gazdálkodásra (istállózó állattartás; sarlós aratás 
helyett kaszával történő aratás; majd az 1920-as évek elején a faekéket felváltották a vasekék 
stb.). Új építkezési formák valósultak meg. A módosabb német családok már nem tömésfalú 
házakat építettek, hanem vályogból és téglából rakott épületeket (K. J. 286.). Még az istállóik 
is téglából épültek. A német családok, főleg a nők szorgalmáról már KULCSÁR is megemlékezett 
(K. J. 267.). Érdekes KULCSÁRnak az a megfigyelése is, hogy „a németnek képzelt fölénye és 
a magyarnak faji büszkesége oda vezetett, hogy kölcsönösen lenézik egymást” (K. J. 265.). Ez 
aztán a későbbiekben a két népcsoport között komolyabb viszályt, sőt ellenségeskedést indított 
el. Úgy például, hogy a magyarok biztatására a helyi plébános megtagadta a német nyelvű 
misézést. Erre a németség válasza: „kikeresztelkedvén” áttértek az evangélikus vallásra, és 
inkább Bikalra jártak misére (F. M. 115–116). Később a pécsi püspök dörgedelmére mégis csak 
lett német nevű mise Mocsoládon, és a németek visszatértek a katolikus hitre…– A német 
nyelvű lakosság különös értékeit az a tény is mutatja, hogy főleg németek közül kerültek ki a 
község iparosai: az ács, asztalos, kőműves, takács, borbély, kovács, molnár (malomtulajdonos). 

Mocsolád önálló birtokká szervezése báró MAJTHÉNYI JÓZSEF nevéhez fűződik. Felesége, 
Perczel Vilma családját képviselte a birtok igazgatásában (F. M. 75.). – A birtokok határának 
megállapítása nem volt problémamentes, ugyanis gyakran szántottak el kisebb darabot a gazdák 
a szomszéd földjéből. Ezért 1789-ben, már szilárd határjeleket kezdtek alkalmazni. Mégis 
később, a 19. század második felében is határvitákra került sor. Erre utal a mocsoládi Pörös 
dűlőnevünk (BMNF I, 96, 97, 125.). Több pereskedés zajlott le Mágocs és Kápás, Kápás és 
Bikal, Bikal és Mocsolád, Nagyág és Mocsolád között. Bikal és Mocsolád határán fakeresztet 
állítottak a mocsoládiak. Ezt sem tisztelték a bikaliak: felgyújtották haragjukban, hogy ne 
legyen semmi nyoma a két falu határának. – Többször került sor határjárásokra. A hivatalos 
vizsgálatban a földbirtokos megbízott személyei és tanúként helyi esküdtek is részt vettek. A 
határjeleket (halmokat) részletesen leírták, megerősítették. Bizonyos állandóság a határok 
tekintetében akkor jött létre, amikor (1757-ben) telekkönyvezéssel és feltérképezéssel 
rögzítették a határokat (F. M. 77.). Ezek a feljegyzések (kéziratos úrbéri térképek) aztán alapul 
szolgáltak (előrajzként) az 1865-ben készült kataszteri térképek megrajzolásához. Ezen már az 
egyes parcellák tulajdonosának neve is szerepel. Így ez a térkép fontos helytörténeti forrásunk! 



1733 

1733-ban a püspöki vizitációban feljegyezték, hogy Mocsoládon a Szent Adalbert tiszteletére 
emelt egykori templom elhagyatott, romos állapotban van; csakúgy, mint 1783-ban. A szentély 
feletti boltozat beomlott, csak három oldalfala áll. A téglából épített templom meglehetősen 
kicsi lehetett (F. M. 74, 84.). Körötte temető (cimeterium) volt. A mélyebben szántó eke még 
mindig kiforgat itt a földből emberi csontokat. A II. József-kori katonai felmérés (Josephinische 
Aufname) megfelelő térképlapján ezt írták a templom helyére: G. Cap. A rövidítés ezt jelenti: 
Grab Capelle, vagyis ’temetőkápolna’. A német das Grab ’sír’, a die Kapelle pedig ’kápolna” 
jelentésű. 

1767 

Az 1767. évi úrbérrendezés azt rögzítette, hogy a mocsoládi jobbágy egy napon kétmarhás 
robottal (igával) vagy helyette 2 napos gyalogrobottal tartozott szolgálni urának. Minden 
terményből kilencedet adtak. Kivéve a kendert és a lent. Talán azért, mert ezzel a terménnyel 
az uradalom nem tudott mit kezdeni, viszont a jobbágy számára fontos volt a kender, mert 
belőle vásznakat szőttek a takácsok. Vászonból készültek még az 1890-es években is a 
pendelyek (péntők), ingek, gatyák, törülközők, lepedők (AKHA I, 349., F. M. 82., AmTsz. 191, 
92, 181, 182.). Megengedte az urbárium szövege a faizást, a száraz faágak gyűjtését az urasági 
erdőkben. 

1776 

Mocsolád lakosságának nemzetiségi megoszlásáról először 1776-ból származnak az első 
adataink. A magyar nyelvű családok mellett izraelita vallású családok érkeztek Mocsoládra. 
1787-ben már négy izraelita (zsidó) család élt a faluban. Boltot és kocsmát béreltek, 
működtettek, és pálinkafőzéssel foglalkoztak. Lélekszámuk 1792-ben 20 főre, 1802-re már 30 
főre emelkedett. A falu temetőjének északkeleti szegletében külön sírhelyeket jelölt ki a falu 
bírója számukra. A sírok kőkeresztjei sokáig megvoltak a Zsidótemetőben (BMFN I, 11/5). A 
zsidó családokat megbecsülték mindig Mocsoládon. Azt nem tudjuk, hogy mikor és miért 
távoztak községünkből.  

1783 

Ekkor a 304 magyar mellett 95 német nemzetiségű élt a faluban. A németek beköltözésének 
évszámában (1767?) FÜZES MIKLÓS tévedett (F. M. 83.). Az 1724-1828-as évszám alatt levő 
adatok szerint 1729-ben érkeztek az első német családok falunkba. Összeírásukra azonban csak 
jóval később került sor; ugyanis nem adóztak, mert három évig adómentességet kaptak. –1783-
ban még léteztek Mocsolád középkori templomának alapfalai (F. M. 74.). 

1828 

Az országos összeírásban 49 magyar háztartásfő mellett 37 német és 1 izraelita szerepel (F. M. 
83.). 

 



1836 

A PERCZEL családnak a templomépítésre tett fogadalmát PERCZEL ANDRÁS, Tolna vármegye 
szolgabírája váltotta valóra. Végrendeletének végrehajtója az egyházmegyéhez fordult azzal a 
bejelentéssel, hogy PERCZEL ANDRÁS hagyatékából 15 ezer forintot templomépítésre 
elkülönített. 1813-ban kijelölték a templom helyét. 1824. november 8-án megtörtént az 
alapkőletétel. Az építkezés KIRÁLY JÓZSEF püspöksége alatt megkezdődött, majd 1836-ban be 
is fejeződött. A templomot Szent András apostol tiszteletére 1836. október 16-án négyesi báró 
SZEPESY IGNÁC pécsi püspök szentelte fel Udvinatz Nep. János kanonok és Mágocs mezőváros 
papjának, valamint a hívek nagy számának jelenlétében. A magyar nyelvű misét Szépe János 
mágocsi pap, a német nyelvűt Wagner Alajos köblényi pap mondta (F. M. 84–85.). A főoltár 
mögötti falra került a Szent András apostolról készített szép festmény. – A templom orgonáját 
1941. július 5-én rendelte meg Szigethy József akkori esperesplébánosunk az ANGSTER JÓZSEF 

és FIAI orgona- és harmóniumgyártól, és 1942-ben adták át. Az orgona sorszáma: 1241. A 
harmónium is az Angster-gyárban készült, és a 2071-es sorszámot kapta. Az orgona 
kétmanuálos. 8 fő és 7 mellékváltozata van [a hangzásának]. A csőrendszere légnyomatú. 45 
fa, 126 horgany és 324 ónsíp adja a hangokat. Faragványai hársfából készültek, valódi arannyal 
bevonva. A sípokhoz vezető fúvó az orgonatest belsejében van. A szelepek bőrből készültek, 
és zenélés közben zajtalanok. A fújó [fujtatóval] lábnyomásra működik. Az orgona ma már 
ipartörténeti emléknek számít. – A templom körüli parkot a szederfák kivágása után 
alakították ki (1942 körül) fenyőfák és puszpángbokrok ültetésével. 

1842 

A paplakot 1842. június 12-én kezdték építeni, és 1843. július 1-jén már alkalmas volt a 
beköltözésre (F. M. 84–85.). Az építkezés költségeit a Perczel család, Sztankovánszky Imre, 
Scitovszky János püspök és Mágocs egyházközsége biztosította (F. M. 85.). 

1843 

Önálló plébánia létesült a községben. Ebben az évben kezdték meg az anyakönyvek 
vezetését. Önálló plébánost azonban csak 1865-ben kapott a falu DIETRICH JÓZSEF személyében 
(F. M. 111.). Utódai voltak: GÖTT ÁDÁM  (1879-1892), SIPOS IMRE (1892-1902), POLGÁR JÁNOS 

(1902-1910), MÓZES ANDRÁS (1910-1921), KOCH GYULA  (1920-1941), GÁBOR KÁROLY 
(1942-1962), HEGEDŰS LÁSZLÓ (1962–1970). 

1848 

Az első népképviseleti választás alkalmával a falu lakosságának lélekszáma 679 volt (F. M. 
82.). – A forradalom és szabadságharc eseményeiben meghatározó szerepet vállalt báró 
MAJTHÉNYI JÓZSEF földbirtokos és GARAY ALAJOS, a falu papja. MAJTHÉNYI JÓZSEF Pécsett 
megszervezte a baranyai nemzetőrgárdát, és csapatai sikeresen szálltak szembe a császári 
haderővel. 1848 tavaszán a debreceni nemzetgyűlésben – a Habsburg-ház trónfosztásakor – 
KOSSUTH személyi titkára volt. A szabadságharc bukása után két honvéd fiával együtt emigrálni 
kényszerült Amerikába, és egyike lett a New-Buda nevű kis városka megalapítójának (F. M. 
84.). Távollétében neje, PERCZEL VILMA  irányította a mocsoládi gazdaságot.  



Utolsó éveiben MAJTHÉNYI Pécsett lakott a mai Janus Pannonius utcában. A Budai-külváros 
temetőjében temették el. Az egykori temető helyén épült fel a Tudásközpont. Mocsolád jeles 
személyiségének 2013-ban emlékművet állítottak a falu központjában. – 1848 tavaszán GARAY 

ALAJOS (GARAY JÁNOS testvéröccse) KULCSÁR JÓZSEF tanító (KULCSÁR JÓZSEF író édesapja) 
közreműködésével szervezte meg a mocsoládi nemzetőrséget. A maroknyi kis csapat 
kaszákkal, kapákkal felszerelve indult a Kapos völgyébe, hogy ott, Békató táján szembeszálljon 
a betolakodó horvát sereg katonáival. Köztük volt e sorok írójának ükapja, BALI MIHÁLY , aki a 
harcok során eltűnt. Nem tudjuk, hol van a sírhelye. Büszkék lehetünk arra, hogy községünknek 
is van hősi halottja, mártírja az 1848-as forradalom idejéből. A kapos-völgyi harcok során a 
meggyengített horvát alakulatra Ozora mellett a PERCZEL MÓR vezette nemzetőrég mért nagy 
vereséget. Így RÓTH generális seregéből csak kevesen jutottak el épségben a pákozdi csata 
színhelyére. A pákozdi csata fényes sikerét jól ismerjük PETŐFI verséből („Fut Bécs felé 
Jellasics, a gyáva…”). – GARAY  ALAJOSt a szabadságharcban vállalt szerepe miatt bíróság elé 
állították a megtorlás évében, és börtönbüntetésre ítélték; majd a szabadulása után áthelyezték 
Dunaszekcsőre. – Az 1848. évi március-áprilisi törvények kimondták a jobbágyfelszabadítást. 
Mocsoládon hosszú alkudozásokra és perekre került sor, hogy tisztázzák: a földesúri birtokból 
kieső földekért a Sztankovánszky és a Perczel család mekkora összegű kárpótlási előleget 
kapjon. 

1854 

A Sztankovánszky-uradalom két részre osztódott (a családi kapcsolatok, öröklések révén). Az 
1854. évi úrbérrendezéskor a bemondási táblában már külön tüntették fel a Sztankovánszky- 
uradalom és a Perczel féle birtok jobbágyait. A Sztankovánszky-uradalomnak 44 jobbágya volt. 
Zömében negyedtelkesek. 14 jobbágy német nevű és nyelvű volt. A nevük itt olvasható: F. M. 
80. – A Perczel-birtokhoz 26 jobbágy és 9 házas zsellér tartozott; közöttük 9 személynek német 
a családneve (F. M. 80.). 1854-ben kezdődött a földbirtokforgalom Mocsoládon. Adásvétel 
során 15 gazda (volt jobbágy) jutott önálló földbirtokhoz (F. M. 95.). – Az ingatlanforgalom 
későbbi, 1904. évi adatait l. itt: F. M. 95. – Azt nem tudjuk, hogyan osztódott két részre a 
Sztankovánszky-uradalom. A mai határ délnyugati és déli része lehetett a Sztankovánszky család 
birtokában. Ezt abból tudjuk, hogy a falu gazdái a Farkasverem, Páksom, Külső-hegy és a 
Baláta földjeit a Sztankovánszky családtól vették meg. Ezeken a helyeken erdőt irtottak, a 
korábbi legelőket és parlagföldeket feltörték, majd nagyobb területen szőlőket telepítettek. A 
Külső-hegyen volt egy tanya jellegű kis épület (legutóbb Koller Péter tulajdonában); és a 
Tanya-tető nevű dűlő helyén is lehettek tanyák, de ezeket elbontották. Mocsoládon nem vált 
általánossá sem a tanyás település, sem a szállások kialakítása. A Bencze-tanya később épült 
egy vékényi kisgazda tulajdonaként (BMFN I, 11/80) a Pusztatemplom-dűlő közelében. A 
tanyát lebontották, mert nem volt gazdaságos messziről művelni a tanya körüli földeket. A 
Külső-hegyen épült tanya is az enyészet sorsára jutott. – Érdekes, hogy a Völgység falvaiban és 
Hosszúhetényben a domboldalakon, legelők közelében jöttek létre szállások. Itt tartották a 
jószágokat akkor, mikor még kevés istálló épült a falvak belterületén. A szállásokon laktak azok 
az idősebb emberek, akik a legeltetést irányították, és a jószágok gondozását végezték. 

 



1855 

1855-ben gondoltak először arra, hogy a falvak közigazgatását át kellene szervezni. Erre 
azért volt szükség, mert az adminisztráció megnövekedett. Az új feladatokat a községi bírók 
már nem tudták ellátni. – Mocsolád a Soproni kerület, Baranya megye, Hegyháti járásának 
községe lett (F. M. 86–87.). Már 1855-ben felmerült, hogy Bikalon jegyzőséget kellene 
felállítani. Az 1865-ben hozott szolgabírói döntés alapján az érintett községek polgárai 
kötelesek voltak minden adójuk 34 %-át befizetni, hogy felépülhessen a jegyzői hivatal épülete. 
A jegyzőség felállítására azonban csak 1867 után kerülhetett sor. A hely kiválasztását az 
indokolta, hogy akkor Bikal a Hegyhát északkelti részének nagyjából a közepén fekszik. A 
bikali körjegyzőség még a 20. század elején is létezett, illetve működött. 

1857 

1857-ben a falu iskolája egy tanteremből és két szobából, konyhából, kamrából, pincéből, 
négy jószágnak elegendő istállóból és fészerből állt. A két szoba a tanító lakása volt. Akkor 
még a tanító is gazdálkodásra kényszerült (F. M. 112.). 

1858 

1858. március 25-én született KULCSÁR JÓZSEF. Édesapja: idősb Kulcsár József kántortanító, 
édesanyja: Heffer Éva. Keresztanyja: Perczel Vilma volt. Kereszteléskor a kisfiú (a kor „úrias 
szokása” szerint) még öt keresztnevet kapott. – KULCSÁR Bonyhádon, majd a pécsi Püspöki 
Tanítóképzőben végezte tanulmányait. Itt osztálytársa volt a pécsi SIRISAKA ANDOR, a szólások, 
közmondások gyűjtője, kutatója. A mocsoládiak megbecsült, polihisztor képességű tanítója 
(mestöre) volt 1867-től haláláig, 1902-ig. A költői-írói tehetségű tanító úr fontos publicisztikai 
írásokban számolt be a Hegyhát népének tarthatatlan helyzetéről. Ezek a prózai írásai és versei 
a Pécsi Naplóban jelentek meg elsősorban. Tekintélye révén kapott felkérést VÁRADY  
FERENCtől, hogy írjon tanulmányt a Hegyhát történelméről, népéről. 1896-ban jelent meg ez a 
munkája a Baranya multja és jelenje című első Baranya-monográfiában. Ez a fontos tanulmány 
országos hírűvé tette. Ebben igen érdekes leírásokat olvashatunk a Hegyhát magyar és német 
nyelvű lakosságának életmódjáról, népszokásairól, népnyelvi sajátságairól. Fontos még az 
egykézés veszedelmeiről szóló, drámai hangvételű verse (Szózat a magyar néphez), amely a 
fővárosban, a Magyar Hírmondó 119. füzetében jelenhetett meg. Helyesen állapította meg, 
hogy a paraszti életforma átalakulása, az erkölcsi normák bomlása és az igényesebb élet utáni 
vágy vezethetett több helyütt az egykézéshez. – KULCSÁR JÓZSEF életművének szépirodalmi, 
népnyelvi, néprajzi, helytörténeti vonatkozásairól ezekben a munkákban van szó: a Bolygó 
csillag, futó csillag…c. kiadvány Bevezetőjében (29–38), és az AKHA I. kötetében (337–342) 
PESTI JÁNOS írása. LANTOSNÉ IMRE MÁRIA  pécsi néprajzkutató KULCSÁR néprajzi 
megfigyeléseinek pontosságát méltatta (AKHA I, 343–350.). WILD KATALIN , a PTE 
professzora azt emelte ki tanulmányában, hogy KULCSÁR nemcsak a német irodalmi nyelvnek, 
hanem a német tájnyelvnek is a birtokában volt. Így a hegyháti német tájnyelvre vonatkozó 
megállapításait is hitelesnek kell tekintenünk (AKHA I, 351–356.).  

Az 1858-as év még arról is nevezetes, hogy ebben az évben kezdődtek községünkben azok a 
perek, amelyek a legelőelkülönözéssel és az erdei haszonvételek ügyeivel voltak kapcsolatban. 



1863 

A megtermelt gabona őrlését 1863-ban már öt patakmalom és egy szárazmalom végezte. 
Az ismertebb malomtulajdonosok voltak: Frey Mihály és Knippl Mihály; a későbbi években: 
Keresztes (Güsztüs) Márton, Heisz János, Czilják János, Lécz László és Harray Kálmán (F. M. 
99–104.). A Bikal-árok vizét vezették át a malomárkokba, illetve a Zentai-malom és a Lécz-
malom a Szalatnak felől érkező árok vizével működött. A vízimalmok csak akkor tudtak őrölni, 
ha elegendő víz került a malomkerék lapátjaira. – Az egykori Czilják-malom vagy Lábashídi-
malom kapzsi tulajdonosáról és Perczel Vilma családjáról mintázhatta KULCSÁR JÓZSEF az 
egyik legérdekesebb, kisregény terjedelmű elbeszélésének (Amikor a végrehajtót áldják) 
szereplőit (L. Bolygó csillag, futó csillag…123–161.). 

1867 

1867-ben létrehozták a bikali  jegyzőséget. Mocsoládon kívül akkor Nagyhajmás és Köblény 
tartozott a körjegyzői hivatalhoz (F. M.87.). 

1871 

Az 1870-ben megalkotott községi törvény alapján megválasztották Mocsolád képviselő 
testületét. A választott képviselők nevét itt olvashatjuk: F. M. 87. Ugyanitt találjuk meg a 
helyi közigazgatás feladataira és ezek megoldására vonatkozó adatokat (F. M. 87–92.). A helyi 
közigazgatás nyelve (a többségi magyar lakosságra való tekintettel) a magyar volt. A német 
lakosság érdekeit a körükből választott helyettes bíró, illetve a négytagú elöljáróság egyik tagja 
képviselte (F. M. 87.). 

1880 

1880-ban fejeződtek be a legelőelkülönözési tárgyalások. A közös legelőből a plébánia 7 
holdnyi, a tanító 3 holdnyi területet kapott. Természetesen az úrbéresek (a volt jobbágyok) is 
legelőhöz jutottak. Nagyjából 1902 táján szűnt meg községünkben az úrbériség (F. M. 585–
86.). – A 19. század végén kezdtek Mocsoládon is áttérni az istállózó ál lattartásra. A 
magyarok akkor még inkább a legeltető állattartást tartották célszerűnek, illetve korszerű 
istállók sem igen álltak rendelkezésre néhány gazdaságban. KULCSÁR JÓZSEF is azt a véleményt 
képviselte, hogy sokkal olcsóbb a jószágok legeltetése, és így a nem túl termékeny, nehezen 
művelhető, gubarcos domboldalakat is hasznosítani lehet. Végül a vita úgy zárult, hogy a 
kisparasztok is kezdtek nagyobb pajtás istállókat építtetni. A legelők feltörése után, illetve az 
irtott erdők helyén egyre több szőlőt létesítettek, főleg a Külső-hegyen, a Jovó-hegyen és a 
Badacsony nevű határrészben. Báró MAJTHÉNYI JÓZSEF szorgalmazására e helyeken már 
gyümölcsfákat is ültettek. 

1889 

1889-ben ezekből a földesúri birtokokból kaptak területet a mocsoládi gazdák: Nagyági-dűlő 
(Páksom), Balátai-hegy, Középső-dűlő, Balátai dűlő (szántók), Balátai-rétek és talán a Külső-
hegy területén. 



1894 

Felépült az iskola új épülete. A szegényes, tömésfalú épület vakolata lehullott, ezért a közelgő 
bérmálásra való tekintettel 1899-ben már renováltatni kellett (F. M. 112.). A vállalkozó 
Kaminek János mágocsi ácsmester munkáját nem tudták kellően ellenőrizni, így fordulhatott 
elő, hogy gyarló volt az építkezés minősége. Valószínű, hogy takarékossági szempontok 
érvényesültek már a tervezés során is, majd a megvalósulásban hasonlóan. 

1902 

1902-ben vita támadt abból, hogy az uradalmak az állami adójuk fele része alapján kívánják a 
községi pótadót fizetni. 

POLGÁR JÁNOS, a falu plébánosa 1902-ben írta a Historia Parochialisban: „Községünket ez 
évben egyéb baj is sújtotta. 24 évig volt áldott lelkű tanítója, minden szép és jó iránt lelkesedő 
jobb kezem: KULCSÁR JÓZSEF dec. 7-én jobblétre szenderült.” A Pécsi Napló 1902. december 
10-i számában pár soros nekrológban tudatták az olvasókkal a lap egykori munkatársának 
halálhírét. A jeles költő, novellista, újságíró, néprajz- és helytörténet-kutató születésének 110. 
évfordulóján, 1968 tavaszán Alsómocsoládon emléktáblát avattunk a tiszteletére. Halálának 90. 
évfordulóján 1992-ben jelent meg Alsómocsoládon a Bolygó csillag, futó csillag…című könyv 
PESTI JÁNOS szerkesztésében. Ebben megtalálható a költő életrajza, munkásságának elemzése-
értékelése. Először ebben a kötetben jelentek meg az író publicisztikai írásai, versei, novellái. 
Közöltük továbbá KULCSÁRnak Szózat a magyar néphez című drámai hangvételű versét, 
amelyben az egyre terjedő egykézés veszedelmeire figyelmezteti olvasóit. Reprint formában 
közöltük ebben a könyvünkben az író Hegyhát című tanulmányát. Ez a VÁRADY  FERENC 
szerkesztette Baranya multja és jelenje című nagy monográfiában jelent meg először 1895-ben. 
LÓCZI LAJOS írt a műről elismerő méltatást 1895 decemberében. A tanulmányban igen érdekes 
megfigyeléseket fogalmazott meg KULCSÁR a hegyháti (benne a mocsoládi) magyar és német 
nyelvű lakosság életmódjáról, népszokásairól, sajátos nyelvéről. Lásd LANTOSNÉ IMRE MÁRIA  
Kulcsár József, Alsómocsolád és a Hegyhát néprajzi krónikása című dolgozatát (AKHA I, 343–
350.) és WILD KATALIN  A hegyháti németek nyelvéről című tanulmányát (AKHA I, 351–356.). 
– Az alsómocsoládi népnyelv kutatása során PESTI JÁNOS KULCSÁR JÓZSEF munkáiban talált 
sok fontos adatot. Így írhatta meg Az alsómocsoládi nyelvjárás változásairól című tanulmányát 
(AKHA I, 336–342.). Sok régi tájszó került KULCSÁR műveiből az Alsómocsoládi tájszótárba. 
– Községünk szóbeli hagyományaiban ősi hiedelmek, szokások maradtak ránk: a regölés, 
lucázás, korbácsolás, boszorkány, rontás, nyomfelszedés, rontáselhárítás, táltos, mitmitke, 
garbonciás, tüzesember stb. (L. AKHA I.).  

1903 

KULCSÁR azt már nem érhette meg, hogy 1903-ban a magyarok és németek között lappangó 
nézeteltérések egyre inkább ellenségeskedésekbe csaptak át. A német nyelvhasználat kérdései 
körül bontakozott ki a véget nem érő vita, amely elkerülhető lett volna, ha a magyarok 
megértéssel fogadják a németek jogos követeléseit (F. M. 115–116.).  



Mai szemmel nézve furcsa, hogy az ellentétek szitásában magyar nagygazdák voltak a 
kezdeményezők. Sajnos, a viszály fél évszázadon át tartott, és ez vezetett el ahhoz, hogy a falu 
vezetői közül senki nem vállalta a német családok kitelepítésének megakadályozását 1948-ban. 

1911 

1911-ben megszervezték a második tanítói állást (F. M 113.). 

1912 

1912-ben kezdődött a kántortanítói  lak építése. A régi épületet lebontották (F. M. 113.). 

1914 

Kitört  az 1. vi lágháború. A háborús harcokban 18 személy esett el, négyen szerzett 
betegségükben, sebesülésükben haltak el. 1915 után még a 45 éven felüli férfiakat is 
bevonultatták. A háborúban elesett mártírok neve a Templomkertben álló márvány obeliszken 
olvasható. 1916-ban kényszerűségből mozdultak ki távolabbi vidékekre a mocsoládiak. Néhány 
idős asszony akkor még úgy gondolta, hogy a Külső-högyön túl már nincsenek faluk, emberek, 
mert ott megy le a Nap… B.NÉ KOVÁCS KATALIN  férjének meglátogatására indult vonattal. 
Pesten, a Nyugati pályaudvaron látott először vízöblítéses, porcolánybu való vécét. Nem mert 
ráülni, inkább kiment a bokrok közé dolgát végezni (AKHAI I, 168–171.) – VARJÚ NANI  néni 
ezt írta nyílt kártyán a férjének Szerbiába: „Kedves uram Laci. Megnyőtt a Jani. Megborgyazott 
a tehenünk Laci. Üszeje lett neki Laci. Gyüjjön haza, mer sok a munka. Isten vele Nani.” – A 
lakosság félelmeire, hiszékenységére jellemző, hogy a falu rejtőző (révületbe eső) kanászától 
érdeklődtek: élnek-e még a mocsoládi katonák a szerbiai frontokon (AKHA I, 178–185.). – 
Némileg enyhítette a kárt szenvedett családok nehéz helyzetét, hogy 1923-ban 23 család 
részesült a hadiözvegyek, hadiárvák járadékában. 

1918 

1918-ban ide is eljutott az őszirózsás forradalom híre. Többen követelték az uradalmi földek 
felosztását. A helyi szervezkedések kezdeményezőit, Gyurkovics Ferenc kántortanítót és 
Mayler Jánost bíróság elé idézték (F. M. 106–107.). Talán a forradalmi eseményeknek is 
szerepük lehetett abban, hogy 1922-ben mégis sor került kisebb földbirtok-juttatásokra. 

1920-1930 

A háborút követő években nehezen, de újra fejlődésnek indult a falu. A gazdagabb német 
családokban már-már traktor és cséplőgép vásárlását fontolgatták. A gazdasági világválság 
(1930 táján) azonban itt is éreztette hatását: nehézzé vált a termények és tenyészállatok 
értékesítése. 

1922 

Az országos Földbirtokrendező Bizottság 1922. március 22-én hozott 4626/1922 OFB számú 
ítéletével Sztankovánszky János alsómocsoládi birtokából 65 személy (család) részesült 
földjuttatásban a mai Proletár, a Széles-mező és a Badacsony fölötti területből.  



A kiosztott földek nagysága 0,5-4 kh között mozgott. A juttatás nem „ajándék” volt ám, ugyanis 
a földbirtokos csak bérbe adta a földjét. A megváltási árat nyolc esztendő alatt kellett 
törleszteni. Néhányan gabonatörlesztéssel „fizették meg” a megváltási árat. Helyesnek 
bizonyult, hogy a juttatott földek egy részéből 100 holdnyi legelőt hasítottak ki. Ennek 
hasznosítását a helyi erdőbirtokosság, 1950-től a Legeltetési Társulat intézte (AKHA I, 
33., F. M. 99.). A községi legelőre hajtotta ki naponta a kanász a disznókat, a juhász a birkákat. 
A Legeltetési Társulat még az 1950-es évek végén is létezett. – A legelő területén 1945 előtt 
futballpályát létesítettek a falu fiataljai. 

1923 

A segítségnyújtás, az együttérzés és gyámolítás szép példájaként SZEGEDI JÁNOS tanító úr és 
neje, SCHMIDT TERÉZ gyermekévé fogadott egy hadiárva kislányt. Szépen nevelték, majd 
jelentős anyagi támogatással kiházasították, kistafírungolták. Itt TÓTH JANI  és TÓTH MARIKA  
édesanyjáról van szó! A Szegedi családot nagy megbecsülés övezte községünkben. Abban az 
időben elismeréssel szóltak János bácsi tanítói és kántori munkájáról. E sorok írója is tőle 
tanulta az írás-olvasás és számolás alapjait, a viselkedés szabályait.  

1924-1945 

1924-1945 között a falu közművelődésében fontos szerepe volt a Levente Egyesületnek, a 
Katolikus Leánykörnek és az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek. A Levente Egyesületben 
testedzést és katonai gyakorlatokat végeztek a 17 éves fiatalok. A szigorú fegyelem mellett 
oldottabb programokra is sor került. Nagy élményt jelentett az ifjú leventéknek, hogy közösen 
és először jutottak el a Balatonra (Badacsonyba), Székesfehérvárra és Budapestre. HORVÁTH 

BÉLA tanító úr volt a vezetőjük. GÁBOR KÁROLY plébános és a tanítók (SZEGEDI JÁNOS, 
HORVÁTH BÉLA) rendszeresen tartottak nagy sikerű előadásokat a gazdálkodás új formáiról, az 
erkölcs és az életmód aktuális kérdéseiről. Az „Ezüstkalászos gazdák” részvételével tanfolyam 
indult. A Szentlőrinci Mezőgazdasági Iskola kiváló szakemberei tájékoztatták a nagy létszámú 
hallgatóságot a mezőgazdasági termelés és állattartás új eredményeiről. Fényképek 
tanúskodnak arról, hogy több idős korú ember is részt vett az előadásokon 

1935 

A helyi földbirtokviszonyok 1935-ben: 100 törpebirtokos 218 kh-dal (9 %), 73 
parasztbirtokos (középparaszt) 1151 kh-dal (51,2 %), két nagybirtokos 878 kh-dal (39,8 %). A 
törpebirtokosok átlagosan 2,2 kh-on, a parasztbirtokosok 15,8 kh-on gazdálkodtak. Vitéz 
Sztankovászky Pál birtokának nagysága ekkor 776 kh volt (F. M. 96.). – A lányokkal foglalkozó 
tanítók, tanítónők egy hónapig tartó háztartási vándortanfolyamot szerveztek. Ezen 
tizennégy-tizenhat lány és fiatalasszony vett részt. A végén oklevelet kaptak. Konyhai teendők, 
időbeosztás, a sütés-főzés fortélyai, étlap összeállítsa, konyhakerti praktikák szerepeltek a 
tematikában. Nagyon hasznos, okos ötlet volt. 

 

 



1935-1945 

Ebben az évtizedben nagyjából abban az arányban folytatódott a mezőgazdasági termelés, 
ahogyan azt az 1908/1909. évi adatok mutatják (F. M. 96.). Vagyis zömmel gabonaféléket 
termesztettek (búzát, árpát, rozst), tengerit, kendert, hajdinát, kölest, burgonyát, babot, 
takarmánynövényeket (takarmányrépát, csalamádét, bükkönyt, lóherét). Amíg 1908 táján még 
létezhetett a háromnyomásos művelés (erre utal az ugarnak akkor meghagyott 435 kh-nyi 
terület), 1935-ben már nem volt ugar a határban. – Jelentős volt falunkban a szarvasmarha-
állomány, 1937-ben 380 darabbal. Minden gazdaságban volt legalább egy pár ló. Nagygazdák 
két pár lovat is tartottak. A törpebirtokosok tehenekkel igáztak. 1935 után szinte teljesen 
megszűnt a külterjes (legeltető) állattartás, mert az istállókban tartott jószágoknak ekkor már 
tudták biztosítani a téli takarmányt a szénapadlásokon. Persze azért legeltetés is volt, de inkább 
csak akkor, amikor a rétekről már a sarjúszénát betakarították a gazdák. 

1937-1945 

Ezekben az években érdekesen alakult a fiatalok szórakozása. Batyús bálokon, ganyés bálokon, 
szüreti mulatságokon, búcsúbálokon folyt a mulatozás (AKHA I, 160.). A kocsmárosnak a 
terem bérlésekor minden család felajánlotta, hogy egy kocsi trágyát szállít ki a földjére. A 
bálokon a zenét szerényebb körülmények között CSORDÁS JÁNOS bácsi szolgáltatta 
harmonikajátékával. A rangosabb bálokon a horhó aljai BARÁT NÁCI mágocsi cigányzenekara 
vagy a híres kárászi rezes banda szolgáltatta DOBOS PISTA vezetésével. A német bálokon az ági 
Gold Banda muzsikált. Mágocsi németek szervezték az iparos bálokat KOLLER PÉTER bácsi 
kocsmájában. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetőinek (NAGY BÉLA, KISS KÁROLY és 
ZENTAI JÁNOS) szervezésében színi előadásokat szerveztek, főleg énekes-szöveges 
népszínművekből. A színpad a Pandur-féle kocsma nagytermében állt. Itt játszotta el nevezetes 
szerepét PESTI KÁLMÁN  és DICSŐ ILONKA  a Férjhez megy a bíró lánya című darabban! – A 
Katolikus Leányegyletből alakult meg a helyi Gyöngyösbokréta Együttes SZEGEDI JÁNOSNÉ 
vezetésével. Közös munkával megalkották, pontosabban újraalkották a majdnem „elfeledett” 
hagyományos ünnepi női népviseletet. Ennek darabjait ma is őrzi GINZER JÁNOSNÉ. Az 
alsómocsoládi együttes 1941-ben elismerő oklevelet kapott a gyöngyösbokrétások pécsi 
bemutatóján. – A fiúk játékai közé tartozott ezekben az években (meg még később is) a 
rablózás, fára mászás, métázás, hintázás, strëkkëzés, bilinckézés, csúzlizás meg az „adj király 
katonát!” A lányok inkább csak kacséroztak, vagy más énekes játékkal szórakoztatták magukat. 

1938 

A 2. vi lágháború elő tt i , aránylag „békésebb” korszak utolsó éve. A községben akkor 855 
személy lakott (magyar 786, német 69 fő). A falu határa 2246 kh; ebből szántó 1484 kh, kert 
14 kh, rét 318 kh, szőlő 14 kh, legelő 39 kh, erdő 275 kh. A külterületi földparcellák száma 
2736. Az egyetlen munkaalkalmat Kiss Mihály téglagyára jelentette. Itt 9 munkás dolgozott 
heti 25 pengő keresettel. A Sztankovánszky-uradalomban cselédek végezték az állattartással, 
földműveléssel kapcsolatos munkákat. 29 volt a cselédlakások száma. A nyári idénymunkára 
(főleg aratás idején) az uradalom summásokat alkalmazott. A munkások elsősorban Zala 
megyéből érkeztek. Aratás végén volt az aratóbál. Ekkor aratókoszorúval ajándékozták meg a 
summások munkaadójukat.  



A községben a házi iparnak csak a csírái jelentek meg a takácsok munkájával. A lakosság nagy 
része még ekkor is maga dolgozta fel fonással, szövéssel a megtermelt kendert (F. M. 107–
108.). A kenderfonalból vásznakat szőttek az ügyesebb asszonyok, de néhányan takácsra bízták 
ezt a munkát. 

1939 

1894-ben a községben még csak 92 kh volt a szőlőterület nagysága; 1939-ben már 
megduplázódott ez a szám. A direkttermő amerikai fajtákat is meghonosították (F. M. 97.). A 
nemesebb szőlőfajtákat az „aranykalászos gazdák (elsősorban KISS KÁROLY, NÉMETH JÁNOS, 
BÜKKÖSDI ERNŐ) és kortársaik kezdték telepíteni Alsómocsoládon az 1940-es években. – A 
társadalmi feszültség és a háborús előkészületek itt is nyugtalanságot keltettek a lakosságban. 
– 1939 körül, de még az 1960-as években is éltek községünkben ezek a népszokások: kottyozás, 
subrikálás, regőzés, maszkázás vagy maszkába járás, locsolkodás, farsangolás, hurkatánc, 
nyársdugás, halotti búcsúztató a virrasztásokon (vérasztásokon) stb. (AKHA I, 79., 82,. 82.,85., 
115., 143.). A babonák, hiedelmek oka, forrása az volt, hogy – főleg az idősebbek – féltek a 
természeti csapásoktól, a rosszaktól (például a boszorkányoktól, a szellemektől) és a 
betegségektől. Még a 20. század elején is nagy volt községünkben a gyermekhalandóság; 
egészen addig, amíg nem létezett a diperte védőoltás! Csaknem minden harmadik csecsemő 
meghalt diftériában (torokgyíkban). A mai temető közepe táján sokáig megvoltak a csecsemő 
korúak kis sírkeresztjei. A magas lázzal, fulladással járó betegség esetén azt mondták, hogy 
Szent Anna tüze van a gyermeken. Ezért Szent Annához imádkoztak a szülők, hogy vëgye le a 
lázat a beteg gyermekről. Szent Anna képe nem véletlenül került az alsómocsoládi templom 
Mária-oltára mellé! – A rángógörcs vagy frász (epilepszia) ellen úgy próbáltak védekezni, hogy 
a frászkarikán átbújtatták a kisgyermek fejét. Ettől remélték a betegség elhárítását (a 
frászkarika nagyobb, kör alakú, perec formájú fonott kalács volt). – Szent Balázs napján a hívők 
(gyermekek és felnőttek egyaránt) balázsáldásban részesültek a templomban. – A hívő 
emberek még az 1950-es években is eljártak Magyaregregyre a Kisaszonynapi búcsúra (AKHA 
I, 110–112.). Ott a Szent-kút vizével a mozsdató körösztszülő megmosta a körösztfia szemét, 
hogy ne kapja meg a gyermek a trachomát, a korábban súlyos „népbetegséget”. A keresztfi volt 
a mozsdatott körösztfi. A merészebbek még Máriagyűdre, Andocsra is elzarándokoltak. A 
visszatérő búcsúsokat harangszóval fogadták. 

 1940 

A magyar-német kapcsolatoknak – sajnos – csak ártott, hogy községünkben is megalakult a 
Volksbund (Magyarországi Német Szövetség) helyi szervezete (F. M. 117–120.). A 
katonaköteles fiatal férfiak a magyar hadsereg kötelékeibe kerültek. Néhány német fiatal – a 
családok döntése alapján – SS-katonaként szolgált. Az alsómocsoládi katonák a harcok során 
eljutottak a Don-kanyarig. Kevesen tértek onnan haza. A 2. világháború helyi áldozatainak neve 
a Templom téren álló márvány obeliszken olvasható. 

 

 



1942 

Ebben az évben adták át a templom orgonáját (L. még az1836-os évszámnál). 

1944 

1944 novemberében – a közelgő frontok hírére – a falu vezetői fontolgatták, sőt szervezték az 
evakuálást. Erre azonban a lakosság ellenállása miatt nem került sor. 1944. november 30-án 
érkezett meg vonattal az első szovjet alakulat. Itt bombatámadás érte a vonatot. Két katona halt 
meg. Sírjuk egy ideig az alsómocsoládi temetőben volt, majd exhumálás után – a végtisztesség 
megadásával – a pécsi Köztemetőbe kerültek a koporsók. – 1944 karácsonyának nagymiséjén 
(a mise megszakításával) hirdették ki a döbbenetes hírt, hogy szovjet hadparancs értelmében 
községünkből negyvenkét személynek kell Pécsre vonulnia „egy kis munkára”. Innen 
munkatáborba tizenöt személyt vittek el (F. M. 121–122). Közülük négyen kint meghaltak, a 
többiek öt év után szabadulhattak. A Templom kertben álló Hősi emlékmű talapzatán olvasható 
a szovjet munkatáborokba hurcolt embertársaink neve. Róluk nemrég emlékezett meg 
községünk Önkormányzata. Az életben maradottak és az egész borzalom felkutatásában 
VARSÁNYINÉ BÜKKÖSDI MÁRTÁnak vannak jelentős érdemei. 

1945 

1945 elején kettős érzés alakulhatott ki az emberekben. Örülhettünk, hogy talán a megnyugvás 
évei következnek, de a szomorúság is tartós maradt sok családban. Többen évekig gyászolták 
a háborúban elesett hozzátartozóikat, illetve várták haza a fogságban levőket. A földosztás 
során (F. M. 124–128.) több szegény család jutott földhöz és egyéb vagyonhoz: családi házhoz, 
házhelyhez, gazdasági épülethez, jószágokhoz. Az 1947-es adatok szerint 57 család kapott 
földjuttatást a bejelentett kérelem szerint 2-14 kh nagyságban (F. M. 126). Mivel az ún. 
újgazdák (zömében volt uradalmi cselédek) nem igen értettek a gazdálkodáshoz, a szántóföldek 
egy része megműveletlen maradt, a jószágok elhullottak, a gazdasági épületek pusztulásnak 
indultak. – 1945-1948 között a falu életét különböző Nemzeti Bizottságok szervezték, 
irányították (F. M.128–130.). 

1946 

1946-ban folytatódott a német lakosság felelősségre vonása. A sásdi járásbíróságon egy 
háromtagú bizottság a német lakosság 16 évesnél idősebb tagjait nemzethűség szempontjából 
egyénenként megvizsgálta. Harminckilenc személyről állapították meg, hogy vezetői, illetve 
tagjai voltak a Volksbundnak; tizenegy személy minősült támogatónak. Nem volt tagja 
harmincegy fő; nemzethűségét tevőlegesen bizonyította két személy. 1946. szeptember 24-én 
hajtották végre a vagyonelkobzásra vonatkozó határozatokat. Az érintetteket eltávolították 
házaikból, és nagyrészt az egykori cselédlakásokban, kisebb részben rokonoknál helyezték el 
őket (F. M. 130.).  

 

 



1947 

1947-ben folytatódott néhány német család vagyonának elkobzása arra hivatkozva, hogy a 
„büntetendő” személyek a helyi Volksbund szervezet tagjai voltak, illetve néhány fiatal az SS 
kötelékeiben szolgált (F. M.128.). 

1947. június 17-én államosították a község katolikus elemi iskoláját. A tantermekben 
levették a keresztet, és egy ideig a hittan oktatása is szünetelt. Ezt mi, gyerekek (P. J. és pajtásai) 
igen sajnáltuk, mert Gábor Károly plébános úr érdekesen, színesen magyarázta nekünk a bibliai 
történeteket. Minden hittanóra valóságos beszédgyakorlat volt. – Szegedi János kántortanító úr 
5 kh javadalmi földjét is államosították (F. M. 115.). 

1948 

1948. június 13-án kormányrendelet alapján Németország szovjet megszállási övezetébe 
százkilenc személyt telepítettek ki Alsómocsoládról. A kitelepítés ügyeit Áttelepítési 
Bizottság intézte (F. M. 130–132.). – Nagy veszteség érte községünket a százkilenc személy 
durva „elköltöztetésével”. Alattomosan történt a kitelepítésre ítélt családok tagjainak 
összegyűjtése. A helyi magyar lakosságból sokan nem is tudtak az intézkedésről, mert a falu 
akkori vezetői ezt titokban tartották. Így még arra sem volt lehetőségünk, hogy elköszönjünk 
szomszédunktól, barátainktól, pajtásainktól. Erről a tragikus eseményről a Baráti Kör 
kezdeményezésére és támogatásával 1998-ban szerettünk volna megemlékezni. Sajnos – 
különböző és egyelőre rejtélyes okok miatt – erre nem kerülhetett sor. 

1949 

1949-ben községünkben – a mágocsi iskola fiókiskolájaként – két tanítóval, két 
tanteremben, I-IV. és V-VIII. osztályokra bontva 95 tanuló vett részt az oktatásban (F. M. 115.). 
SZEGEDI JÁNOS vezette az alsó tagozatot, HORVÁTH BÉLA a felső tagozatot. Szaktanárok 
alkalmazására csak akkor került sor, amikor Küszter János és Kalász Gizella vette át a magyar 
nyelv és történelem, illetve a matematika tanítását.  

1950-1956 

A két évszám által határolt időszakot FÜZES MIKLÓS A totális helyi hatalom megnyilvánulásai 
című fejezetben foglalta össze (F. M 134–145.). A tanácselnök (Darabos Lajos) igyekezett 
pontosan végrehajtatni a „felülről” érkezett szigorú direktívákat. Érthető, hogy a község 
lakosságának ellenszenve egyre nőtt személye iránt. Darabos „elvtárs” a félelemkeltés akkor 
szokásos módszerével próbált magának tekintélyt szerezni. A rendszeres tájékozódását besúgók 
hada biztosította. 

1950 

1950. október 26-án megalakult a községi tanács. A tanácselnöki tisztséget Füzesi Jenőné 
töltötte be; majd 1951-1955 között Tóth József, 1953-tól Darabos Lajos vezette a községi 
tanácsot elnökként. Mivel a tanács vezetőségének és a tanácstagoknak sem voltak közigazgatási 
ismereteik, tapasztalataik, jó ideig egyoldalú és sivár volt a tanácstestületekben folyó munka. 



Akadozott az ún. állandó bizottságok tevékenysége is. Talán a legtöbb gondot a begyűjtés 
szervezése, szorgalmazása jelentette. Felsőbb utasításra durva módszerek alkalmazására is sor 
került, jóllehet ezt a tanácstagok nem helyeselték. A tanácstagoktól egyébként „elvárta” a 
tanácselnök, hogy felajánlással adjanak példát a beszolgáltatásra. Még a szegényebb családok 
számára is kötelező volt, hogy akár egy disznó levágása után zsírt adjanak át a „beszedőnek”. 
– A községi tanács az 1950-es évek elején a Kastély épületében kapott helyet, majd a Part-
házba költözött a hivatal. 

Községünkben az 1950-es évek elején kezdődött a „továbbtanulási láz”. Elsősorban 
KÜSZTER JÁNOS, KALÁSZ GIZELLA , NAGY KATALIN  és SZEGEDI JÁNOS eredményes oktató 
munkájának köszönhetően egyre több motivált tanuló jelentkezett a 8. osztály elvégzése után 
továbbtanulásra, főleg a pécsi középiskolákba és a dombóvári gimnáziumba. Az akkori diákok 
részben a tanulás, a fejlődés biztosításának szándékával indultak útjukra, és részben azért is, 
hogy éppen a tanulás révén törhessenek ki a falui szegénységből meg a nyomasztó 
perspektívátlanságból. Jóformán alig maradt Alsómocsoládon csak 8. osztályt végzett tanuló. 
Utólag is úgy látszik, hogy amennyire örülni lehetett ennek a nagy lelkesedésnek, annyira 
elkeserítette a szülőket meg a falu vezetőit is ez a felismerés: az érettségizettek már nem igen 
fognak visszatérni a községbe, mert máshol keresnek majd maguknak megélhetést, máshol 
teremtenek maguknak egzisztenciát. A sejtés nem bizonyult alaptalannak, hiszen az említett 
folyamat jelentősen hozzájárult a falu lakosságának fogyásához. – Alsómocsolád első 
továbbtanulói voltak: NAGY NÁNDOR agrármérnök, NAGY KATALIN  tanítónő és VARJÚ RUDOLF 
vegyészmérnök. 

1951 

Községünkben az 1950-es évek elején kezdődött az intenzívebb sportélet. Szervezésében 
szerepe volt az OTBA Gyógyüdülő igazgatójának, PALÁSTHY LÁSZLÓnak és TORONYI 

JÓZSEFnek (Simpinek). Simpi bácsi tanított bennünket magasugrásra, gerely- és 
diszkoszvetésre, röplabdázásra és asztaliteniszre. Kezdetben inkább csak futó- és 
ugróversenyekre került sor, majd 1951 táján társadalmi munkában – a régi futballpálya körül, 
a mai Millenniumi Emlékpark helyén – atlétikai versenypályát építettünk, mészcsíkokkal 
felfestett futópályával. Felavatására díszes ünnepség keretében került sor. Pécsről és Komlóról 
érkeztek neves atléták. Én is indultam magasugrásban, de a nagy, gángó legények bizony 
„megvertek”. PALÁSTHY LACI bácsi – a vereségem ellenére – a verseny utáni napon 
megjutalmazott egy takaros kis éremmel, mert megtudta, hogy a vereségem miatt sírdogáltam. 
A kis érmet máig őrzöm a legszebb emlékeim között. Az első versenyem élményét írtam meg 
a Libagyeptől a Magaslatokig című versemben. Később középiskolai bajnok, majd 1959-ben 
már főiskolai bajnok lettem magasugrásban 175 cm-rel Egerben a főiskolai, egyetemi hallgatók 
szpartakiádján. Érdekes egyébként, hogy nem a jeles eredményű tanári oklevelem, hanem 
sportbeli teljesítményem alapján kaptam Pécsett tanári állást. A példám talán utólagosan is azért 
lehet tanulságos, mert az 1950-es években a boldogulás (karrier) kiinduló pontja lehetett a 
sportbeli eredmény. – Az 1950-es 60-as években a mocsoládi fiatalok szép eredményeket értek 
el a járási és megyei szpartakiádokon. – Részben a katonai (honvédelmi) nevelést szolgálta az 
MHK (Munkára Harcra Kész) mozgalom.  



Ennek keretében a futást és a gránátvetést gyakoroltuk. – „Mezítlábas” úttörőcsapatunk 
verhetetlen volt a környékünkön 1951-ben. Kiváló felnőtt focicsapatunknak szurkolhattunk. Az 
akaraterejéről, szívósságáról híres KIS KOHL JÓSKA, TOMBI JANI , JAUCK FERI, HOLLENBECH 

JANI , BERTA JÓSKA voltak a csapat oszlopai. Később GINZER JANI  és BÓDOG ANTI szervezett a 
falunkban ütőképes focicsapatot. – TOMBI KARCSI több alkalommal lett országos bajnok 
távfutásban. Karcsinak volt először sítalpa a faluban. A Panni-hegyen és a Páksomon 
gyakorolta a lesiklásokat. – Futballban a legmagasabb szintre két pajtásunk-barátunk jutott: 
KOLLER-KINCSES NÁNDOR és öccse VIKTOR az NB I-es pécsi Dózsa, illetve a PMSC legjobb 
focistái közé tartoztak az 1960-as években. 

1951-ben az ifjúság nevelése érdekében az államosított 133. sz. házban kultúrházat hoztak létre. 

1952 

Mozigépház építését határozták el és hamarosan nagy nézőközönséggel állandósultak a 
filmvetítések. A tévé megjelenéséig Alsómocsoládon elsősorban a mozi nyújtott lehetőséget az 
értelmes szórakozásra, közművelődésre. – Ebben az évben a költői lelkületű Szita István 
tanácstitkár ötlete nyomán községünk lakossága emlékművet emelt a béke gondolatának. 
Szükség is volt erre, mert akkortájt meglehetősen feszült volt a politikai légkör 
Alsómocsoládon. A faluközpontban álló Béke-szobor ünnepélyes avatásáról Bajor Nagy Ernő, 
a neves újságíró-riporter adott hírt a Nők Lapja című képes hetilapban. Kiemelte, hogy a szép 
emlékmű a lakosság adakozásából és lelkes társadalmi munkával jött létre. A Béke-szobor 
helyén található ma a Koronázási domb és a Lángocska szobor. 

1953 

Ebben az évben készültek el az első kuláklisták. Kuláknak minősítették vagyoni helyzetük 
alapján azokat, akiknek 25 kh-at meghaladó birtokuk volt 360 aranykorona értékben, illetve 
azért is, mert „kifogásolható volt a néphez való hűségük”, mert politikailag megbízhatatlan 
minősítést kaptak a helyi hatalomtól. Községünkben tizennyolc személy került kuláklistára. 
Nevük itt olvasható: F. M. 140–141. A listában az áll, hogy Harray Károlyt és Kálmánt, Koller 
Péter, Pandur Ferencet tartották „kizsákmányolónak”. Hogy milyen indokkal, azt nem tudni. 
– Növelte a helyi lakosságban a félelmet, hogy Szegedi János igazgató-tanító urat koholt vádak 
alapján, főleg árurejtegetés indokával börtönbüntetésre ítélték. Hiába igyekeztek a helybéliek 
menteni a helyzetet, a nyomozók meg se hallgatták érveiket. A nyomozók még arra sem voltak 
tekintettel, hogy a Szegedi családban a szülőknek gondoskodniuk kellett a betegség 
következtében fogyatékossá vált gyermekük gondozásáról. 

Épület átalakítással hozták létre ebben az évben a volt iskola épületéből a Táncsics Mihály 
Művelődési otthont. Itt működött éveken át a mozi. 

 

 

 



1954 

A tsz munkájában főleg az asszonyok vettek részt, az idősebbek is. Némi gond adódott abból, 
hogy többen a háztáji gazdaságban szívesebben dolgoztak, mint a közösben. Ezért lerendelte a 
vezetőség a háztáji csökkentését. Talán ezért néhányan kiléptek a téeszből (F. M. 144.). 

A felnőtt műkedvelő, színjátszó csoport példája nyomán tanulók részvételével tánc és színjátszó 
csoport alakult az iskola szervezésében. A csoportok gyakran léptek fel ünnepi 
rendezvényeken. 

1955 

A községi tanács vb-elnöke egyre jobban beavatkozott a tsz termelő tevékenységébe. 
Napirenden voltak a beszámoltatások (F. M. 144). 

Ebben az évben már működött az egykori Sztankovánszky major helyén a SERNEVÁL. Az 
üzemegységnek akkor 100 dolgozója volt. Állatállományuk akkor: 600 koca, 40 kan, 1400 
napos malac, 2000 süldő, 12 pár ló. A vállalt 600 holdon gazdálkodott. Dolgozói zömmel 
Mocsoládiak voltak. 

1956 

1956 őszén a helyi tsz feloszlott. A földeket és az állatokat visszaadták. Októberben, 
novemberben viszonylag nyugalom volt a községben. A fővárosi események hatására itt is 
megalakult a Munkástanács azzal a céllal, hogy a tanácselnököt elmozdíthassák hivatalából. 
Még 1956 novemberében két alsómocsoládi fiatal hagyta el az országot a boldogabb jövő 
reményében. Visszatérésükre, hazalátogatásukra csak jóval később kerülhetett sor. – Az 1956-
os forradalom helyi eseményeiről már sokan megemlékeztek, mégis ez a fontos eseménysor 
máig feldolgozatlan.  

1957 

1957 tavaszán az ’56-os forradalom napjaiban tevékenykedő személyeket bíróságok elé 
állították a falu akkori tanácselnökének és a lakosság ártó szándékú bejelentései alapján.  
SZEDELI JÓZSEFet a mágocsi rendőrség vonta felelősségre, PESTI JÁNOSt a Szegedi Pedagógiai 
Főiskola fegyelmi bizottsága elé idézték. Kihallgatásuk során bebizonyosodott, hogy nem 
követtek el büntetendő cselekményeket. 

1957-1989 

A két évszám közötti időszakot FÜZES MIKLÓS A felpuhuló diktatúra időszaka korának 
tekintette (F. M. 145.). Eredménynek számított, hogy az októberi események vívmányaként 
megszűnt a kötelező beszolgáltatási rendszer és a kulákság intézménye, ám a basáskodó 
Darabos Lajos javaslatai nyomán büntető intézkedéseket „foganatosítottak” néhány személy 
ellen (F. M. 146.). A vádak nagy része alaptalannak bizonyult, így nagyobb megtorlásokra nem 
került sor az 1956-os események helyi szereplőivel kapcsolatosan. 

 



1958 

A kötelező beszolgáltatások miatt az egyéni gazdálkodás csaknem lehetetlenné vált a 
községben. Jóllehet létezett már Kultúrház, mégis nehezen bontakozott ki itt a kulturális munka. 
Ezért az iskola igazgatóját vonták felelősségre. Szerény eredmény, hogy megalakult egy kis 
vonós zenekar Réder András vezetésével. 

1959 

1959. február 26-án megalakult az Új Tavasz termelőszövetkezet. Bükkösdi József lett a 
tsz elnöke. A tsz újjászervezése újabb változást hozott a falu életében. Bár a megalakulás 
önkéntes volt, mégis többen a háztáji gazdálkodáshoz is ragaszkodtak, és állataikat sem vitték 
be szívesen a tsz-be; illetve több jószág a tsz takarmányán élt. Ebben az évben a Kastély 
közelében sertéstelepet létesítettek, és újdonságot jelentett, hogy dohány termesztésével is 
próbálkozott a tsz. Ebben az évben határozta el a vezetőség, hogy a vizenyős réteken 
halastavat létesítenek (F. M. 147–148.).  

1962 

A mágocsi Béke Tsz-szel való egyesülés után (a mágocsi vezetőség indítványára) újabb 
halastó létesítésére került sor. A Szentkút közelében levő szántóterületből termelték ki a gátak 
megépítéséhez szükséges földet. A földmunkák során a régi település nyomai kerültek elő (L. 
a bevezető rész adatait). TIMÁR GYÖRGY vélekedése alapján FÜZES MIKLÓS is úgy gondolta, 
hogy itt állhatott az Árpád-korban Móri falu. Ezen a helyen sokkal korábbi település létezett. 
Móri helyét Kisvaszar határában kell keresnünk. – 1962-től Alsómocsolád a mágocsi Béke 
Tsz társközsége lett, községünk még csak üzemegységként sem szerepelt. Nem kis gondot 
jelentett, hogy az egyesítés után a mocsoládiak kénytelenek voltak hét község földjein dolgozni 
(AKHA I, 74–75.), és a jószágokat Mágocsra vitték. Mocsoládon az ólak, istállók üresen 
maradtak. A csatlakozásnak azonban előnye is volt. Az egyesült tsz-ben a tagok már nem 
munkaegységért dolgoztak, hanem pénzben folyósított bért kaptak (F. M. 148.). – Mivel az 
egyesített tsz-ek ügyeiben a tanácsok eltérő módon intézkedtek, szükségessé vált a községi 
tanácsok egyesítése is. Erre 1962. október 1-jén került sor. A tanácsi kirendeltség 
Alsómocsoládon szűk hatáskörben, kevéske eredménnyel tudott csak működni. Az iskola 
megszűnése után még életképtelenebbé vált a tanácsi kirendeltség. Egyre inkább erősödött a 
gondolat, hogy a helyi közigazgatásnak önállóvá kellene válnia, mégpedig az 
Önkormányzatiság eszméi alapján. Erre csak 1989-ben kerülhetett sor! 

1963 

A halastavak bővítésébe bekapcsolódott a Bikali Állami Gazdaság is, így vált lehetővé, 
hogy a halastavakból kifogott halak feldolgozására Halkombinát létesült a vasútállomástól 
északra levő alsómocsoládi határban. A Bikali ÁG felbomlása után a Délhús Rt. vette át az 
üzem működtetését. Újabban pedig a Pick Szeged szalámigyár alsómocsoládi üzeme. A 
gyáregység folyamatos bővítése-fejlesztése szinte napjainkban is tart. Községünkből többen 
kaptak itt munkalehetőséget. A gyár által befizetett iparűzési adó nagymértékben hozzájárult 
Alsómocsolád fejlődéséhez. 



Az elhalálozások nagy száma és az elköltözések miatt demográfiai hullámvölgy volt ebben az 
évben – rohamosan fogyni kezdett a falu lakossága. Az elvándorlások oka: a fejlettebb 
agrotechnika alkalmazását követően egyre többen léptek ki a téeszből és másutt keresték 
megélhetésüket, például a Bikali Állami Gazdaság üzemegységeiben, a vasútnál és a 
bányákban. 

1968 

Március 24-én a megyei honismereti mozgalom vezetőinek támogatásával ünnepélyes keretek 
közt került sor Kulcsár József emléktáblájának avatására. A falu jeles szülöttének kissé 
megkésett elismertetése, méltatása 1968-ban utólagos tisztelgésnek számított. Ez a nagy hatású 
esemény akkor elindította azokat a kutatásokat, amelyek később, 1992-ben Kulcsár József 
viszonylag teljes életművének feltárásához vezettek. 

Az emléktábla szövege: 

Ebben a házban élt és dolgozott 
KULCSÁR JÓZSEF 

1858-1902 
falunk szülötte, majd jeles tanítója, 

a Hegyhát népéletének tudós ismerője. 
Megemlékezésül 

Születésének 110. évfordulóján 
1968 

 

Az emléktábla az egykori tanítói lak déli falára került. 

1970 

Ebben az évben a helyi plébánia is megárvult. HEGEDŰS LÁSZLÓ plébánostól hivatalát a 
mágocsi plébános vette át (F. M. 150.). A hitélet gyakorlását meglehetősen visszavetette, hogy 
ettől az évtől kezdődően nincs a falunak önálló plébániai hivatala, illetve plébánosa. 

Ebben az évben alakult meg az Alsómocsoládi Törpevízmű Társulat, és az évtized 
legjelentősebb helyi kommunális beruházásaként hamarosan elkészült a ma is működő 
törpevízmű. 

1972 

1972-ben a helyi  moziban hetenként kétszer vetítettek. A nézők száma átlagosan negyven fő 
volt. – Ebben az évben a volt Kiss-féle Téglagyárból alakult Baranya-Tolna megyei Téglaipari 
Vállalat Alsómocsoládi Üzeme huszonegy főt tudott alkalmazni, és 9 000 006 darab téglát 
készített 8 millió forint termelési értékben (F. M. 150). A téglagyár ma már nem működik. 
Folyamatban van az átalakítása a Mecsek Baromfi Kft. baromfifeldolgozó üzemévé. 

 

 



1975 

Ebben az évben jelentős beruházást hajtott végre községünkben a Baranya Megyei 
Gabonaforgalmi Vállalat: a vasútállomás közelében megkezdték egy gabonasiló építését. 1976-
ban adták át rendeltetésének. A létesítmény akkor 1000 vagon termény befogadására, 2500 
vagon termény átbocsátására volt alkalmas. 

1980 

1960-tól a tíz évenként megtartott népszámlálás adatai a helyi lakosság folyamatos 
csökkenését mutatják. 1960-ban még 734 fő, 1970-ben 621 fő, 1980-ban 451 fő, 1990-ben már 
csak 38 személy lakott Alsómocsoládon. Jelentősen csökkent a németek száma (56-ról 3 főre). 
1980-ban 18 cigány személy költözött a faluba (F. M. 150–152.). Integrálódásuk viszonylag 
zökkenőmentes volt. 

1981 

1981. május 20-án kezdte meg működését a Halfeldolgozó Kombinát. Dolgozói létszáma ekkor 
száz fizikai dolgozó és húsz alkalmazott munkavállaló volt. Hűtőtárolója 50 vagon áru 
befogadását tette lehetővé (F. M. 149–150.). 

1985 

Községünkben a tanácsi kirendeltség működése akadozott. Ezért a helyi közigazgatás az 
Önkormányzati  gondolat felé kezdett elmozdulni, és a közös tanácshoz tartozó 
községekben (így Alsómocsoládon is) elöljáróságot alakítottak. Az elöljárói tisztséget Tóth 
János töltötte be. Az elöljáróság tagjai voltak: Bükkösdi József, Beck Jánosné és Pandur Imre 
(F. M. 149.). Bükkösdi Józsefet választották meg elnökhelyettesnek. 

 

1986 

1986. március 31-én megalakult az Alsómocsoládiak Baráti Köre, amely mindmáig a falu 
legnépesebb civil közössége. Alapító tagjai voltak: FENYVESI (FEUERSTEIN) RAJMUND, SZEDELI 

JÓZSEF, BÜKKÖSDI JÓZSEF, TÓTH JÁNOS, NÉMETH JÁNOS és FARKAS JÁNOS. A sikeresen működő 
civil közösség első évtizedéről PESTI JÁNOS írt tanulmányt az AKHA II. kötete számára. 
Közösségünk a kezdetektől fontosnak tartotta, hogy elősegítse az innen elszármazottak 
visszatérését az évente szervezett találkozókra. Az ABK keretein belül, PESTI JÁNOS javaslata 
nyomán 1990-ben indultak meg a falutörténeti kutatások. E témakörben négy könyvünk jelent 
meg (Bolygó csillag, futó csillag…; Alsómocsolád – falutörténeti monográfia; Alsómocsolád 
község helytörténeti Adattára I. [AKHA I.] és az Alsómocsoládi tájszótár). Az ABK jelenlegi 
elnöke: BÓDOG ANTAL . – 1986 nyarán került sor a Millenniumi Emlékpark avatására. Ebből az 
alkalomból a kastélyban kiállítás nyílt PANDUR JÓZSEF pécsi festőművész mocsoládi témájú 
képeiből. – A Baráti Kör kezdeményezte a Pap-kereszt, Varjú-kereszt és a Vörös-kereszt 
felújítását, valamint a Rigacz-emlékfa körül kis park kialakítását.  



A község történetével kapcsolatos néprajzi-helytörténeti adatok, valamint a még élő szóbeli 
hagyományok gyűjtésére, közzétételére nemrég VARSÁNYINÉ BÜKKÖSDI MÁRTA, a Baráti Kör 
alelnöke vállalkozott. Megjelent munkái: Alsómocsoládi emlékek… (2007), Elmeséletlen 
történetek Alsómocsoládról… (2013), Nyomoztam Rigatz Jancsi után… (2013), Hiányzó 
láncszemek… (2018). Mindenképpen kívánatos, hogy a helyi szóbeli hagyományok gyűjtése 
folytatódjék. 

1987 

1987-ben a közös községi tanács költségvetéséből létesült községünkben az Idősek Napközi 
Otthona. A helyi idős emberek itt nap közben pihenhettek, szórakozhattak az otthon barátságos 
helyiségeiben. Ellátásukról önálló konyha gondoskodott. Az Alsómocsoládiak Baráti Köre 
tagságának adományai révén jelentősen gyarapodott a község könyvtári állománya. 

1988-1990 

Egyre jobban érzékelhették községünk polgárai is, hogy a tanácsrendszer a végéhez 
közeledik. Belátható távolságba került az új közigazgatási rendszerre való áttérés. 

1989 

Az addig elhanyagolt Sztankovánszky-kastélyt az új tulajdonos, a MÖBIUSZ Húsipari Vállalat 
felújította. Az új kastélyparkban a MÖBIUSZ jelentős anyagi áldozatával valóságos magyar 
panteon alakult ki. Nemzeti nagyjaink: Széchenyi István, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Petőfi 
Sándor, Munkácsy Mihály mellszobrát TRISCHLER FERENC pécsi szobrászművész készítette. 

1990 

Az 1990. március 25-re és április 8-ra kiírt parlamenti választásokon már pártokra és 
szövetségekre szavazhattak a falu lakói. Érdekes, hogy még mindig a Független Kisgazda Párt 
kapta a legtöbb szavazatot, a szavazatok 34,09 %-át. Az Önkormányzatiság létrehozásával a 
község lehetőséget kapott igazgatási szerepkörének, gazdasági önállóságának visszaállítására. 
Az 1990 októberében tartott helyi  Önkormányzati választás eredményeként október 11-
én megalakult a községi képviselő testület. Polgármesterré választották DICSŐ LÁSZLÓT, 
képviselővé BANDI ISTVÁNT, BÜKKÖSDI JÓZSEFET, SZOLGA VILMOST, RÓTH JÁNOST és KOHL 

BÉLA FERENCET. Három fővel – jegyzővel, adminisztrátorral, hivatalsegéddel – megkezdte 
működését a polgármesteri hivatal. A képviselő testület rendeletileg megalkotta a község 
címerét és zászlaját a Sztankovánszky család címerében levő bástyamotívum felhasználásával 
(F. M. 153., 154.). – A helyi Önkormányzat első  programnyilatkozatában ezek a feladatok 
szerepeltek: a mágocsi Önkormányzattól való elszakadás, a belterületi és az erdőbirtokossági 
földek visszavétele, jutányos áron házhelyek biztosítása a fiatalok megtartása érdekében, óvoda 
és az alsó tagozatos iskola létrehozása, pedagógusok letelepedésének elősegítése, idősek 
támogatása, az idősek otthonának létrehozása (F. M. 153.). 

 

 



1991 

Bejegyzésre került a Pécsi Törvényszék által az 1986-ben megalakult Alsómocsoládiak Baráti 
Köre, mely Alsómocsolád Község Önkormányzatával közös alapításban létrehozta ugyanezen 
év januárjában az Alapítvány Alsómocsoládért elnevezésű civil szervezetet, a falu 
társadalomfejlesztési folyamatainak támogatására.  

Fontos mérföldkőként megkezdődött a lakosság bevonása a falu jövőjének tervezésébe. 1991-
ben módszertani, szakember szükségleti hátterét az akkor frissen alakult Falufejlesztési 
Társaság biztosította. A csaknem 1 évig tartó folyamatban DICSŐ LÁSZLÓ polgármester 
települési animátor képzésen vett részt, ahol a fejlesztések iránt elkötelezett társaival együtt 
elsajátították a projekttervezéshez és menedzsmenthez, valamint a stratégiai tervezéshez 
szükséges készségeket és kompetenciákat, ötleteket és tapasztalatokat cseréltek, majd 
felvérteződve falufórumokat hívtak össze 4 alkalommal, ahol a lakossággal vitatták meg a 
fejlesztési elképzeléseket. Az Alsómocsoládiak Baráti Köre résztvevőtoborzással és a lakosság 
motivációjának fenntartásával járult hozzá a sikerhez. 

Május 01-jén megalakult a „Május” nevű Kugli Egylet, mely 2015 óta az Alsómocsoládi Sport 
Egyesület alosztályaként tevékenykedik. 

1991-1993 

Ifjúsági Klub működik a községben. 

1992 

1992-ben folytatódott a társadalmi tervezés, a PTE Felnőttképzési és Emberi 
Erőforrásfejlesztési Intézetének oktatói és diákjai segítségével kérdőíves lekérdezés és 
tanulmánykészítés módszerével. A program során elkészült tanulmány volt az első, hosszú 
ideig egyetlen tudományos értékű elemzés a témában a településen. 

A lakossági igényekre alapozva a képviselőtestület a község egyik kitörési pontjának tekintette 
a falusi turizmus feltételeinek megteremtését. Ebben az évben négy család jelentkezett arra, 
hogy a későbbiek folyamán turisták fogadására tudnának vállalkozni. – Tervezte az 
Önkormányzat a fontosabb épületek (polgármesteri hivatal, egészségház, buszváró, mázsaház, 
sportpálya) felújítását. 1993 tavaszán véglegesítették az előző évben tervezett fásítási 
programot. A facsemeték beszerzését, majd az ültetés irányítását KOPHÁZI LAJOS erdész 
vállalta. A faültetésben a Baráti Kör tagjai is részt vettek. Az akkor ültetett fák ma is láthatók a 
Rákóczi út két oldalán és a Templom kertben. – A ma már védettséget érdemlő Erzsébet-
emlékfák ugyancsak a Templom kertben állnak. 

1992-ben létrehozták az „Alsómocsolád községért” érdemérmet. Soltra Elemér Munkácsy-díjas 
festő- és éremművész szépen megformált plakettjét első alkalommal FENYVESI RAJMUNDNAK  
és BÜKKÖSDI JÓZSEFNEK adományozta az Önkormányzat. 

 



Szeptember 29-én az Önkormányzat és az Alsómocsoládiak Baráti Köre közös szervezésében 
került sor egy újabb Kulcsár-ünnepségre. A neves költő-tanító halálának 90. évfordulójára 
társadalmi munkával és jelentős összegek felajánlásával felújíttatta a község KULCSÁR JÓZSEF 
és neje, KOLESZÁRICS TERÉZ pusztuló síremlékét. A nevezetes évforduló évében, 1992-ben 
jelentette meg az Önkormányzat és az Alsómocsoládiak Baráti Köre a „Bolygó csillag, 
futócsillag” című antalógiát.  

1992-ben az Önkormányzat segítséget nyújtott az 1826-ban épült Szent András-templom 
felújításához. Költségvetéséből 340.000 Ft-ot biztosított erre a célra; a községből ötven 
felajánló 60.000 Ft-tal segítette a renoválást. 

1993 

1993-tól a képviselő testület határozata értelmében DICSŐ LÁSZLÓ polgármesteri státusza 
főfoglalkozásúra változott. A helyi közgyűlés három küldöttet választott a Baranya Megyei 
Közgyűlésbe (F. M. 153.). – 1993 őszére befejeződött a templom felúj ítása. – A képviselő 
testület támogatta a fiatal házasok lakásvásárlási, építési és lakásfelújítási törekvéseit. – Mivel 
a mágocsi termelőszövetkezet 1993 elején csődöt jelentett be, lehetővé vált a községünk 
területéhez tartozó halastavak és a hozzájuk tartozó műtárgyak visszavétele. Az 
alsómocsoládi (egykori) földtulajdonosok a halastavakat – eléggé bonyolult procedúra után – 
megvásárolták hektáronként 7 aranykorona értékben. 46 tulajdonosi résszel 38 tulajdonos 
rendelkezett akkor (L. még az 1995. évi adatoknál!) 

Áprilisban társadalmi munkában elkészült a játszótér az Orvosi Rendelő mögött. 

Az 1992-ben elkezdett faluszépítés 1993-ban is folytatódott; fákat, díszcserjéket ültettek 
társadalmi munkában minden utcában, később a Templom-kertben is. 

Az Önkormányzat Alsómocsoládért Érdemérem kitüntetésben részesítette STERNER PÁLNÉt és 
DR. PESTI JÁNOSt.  

1994 

Az 1994. december 11-én tartott helyhatósági választásokon két polgármesterjelölt és 11 
független képviselőjelölt indult. A polgármesterjelöltekre adott szavazatok 78%-át DICSŐ 
LÁSZLÓ kapta. A képviselőtestület tagja lett: BANDI ISTVÁN, DOMJÁN BÉLA, SZOLGA VILMOS, 
MÜHLBERT KORNÉL és GINZER JÁNOS. A testület tagjai közül GINZER JÁNOS kapott 
alpolgármesteri megbízást.  

1994 decemberében árverést tartottak a községben. Több mint negyven fő jutott így 
erdőterülethez. A tulajdonosok 1996. április 30-án megalakították az Alsómocsoládi 
Erdőbirtokossági Társulatot (F. M. 155.). Korábban is létezett a községben erdőbirtokossági 
társulás! 

Az Önkormányzat Alsómocsoládért Érdemérem kitüntetésben részesítette SZEDELI JÓZSEFet és 
TÓTH JÁNOSt.  

 



1995 

A résztulajdonosok 1995-től kezdődően a halastavakat haszonbérbeadás útján 
hasznosították. – Az 1995-ös év kiemelkedő fontosságú beruházása volt a ravatalozó és a 
hűtőkamra megépítése 21 millió forint értékben. A harangöntés 612 ezer forintba került (F. 
M. 155.) 

1995-ben pályázat alapján a község Önkormányzata 1.700.000 Ft központi támogatásban 
részesült. Ez tette lehetővé a falugondnoki rendszer bevezetését. 1995. augusztus 30-án, 
Falugyűlés keretében választották meg Alsómocsolád falugondnokát. Négy pályázó közül 
TALLER JÓZSEFET találták legalkalmasabbnak a feladatok ellátásra. Azóta megszakítás nélkül ő 
tölti be ezt a posztot. – Szeptember 30-án megemlékezéssel egybekötve avattuk fel SZEGEDI 

JÁNOS és SZEGEDI JÁNOSNÉ emléktábláját a Béke-téren. A tábla ma a Vendégház belső falán 
található. – Az Önkormányzat elindítja önálló újságját, melynek címe: „Hírharang”.  

1995. március 02-án alakult a fiatal(abb) hölgyek helyi civil szervezeteként a Nőklub, melynek 
vezetője MÜHLBERT JÓZSEFNÉ, helyettese GINZER JÁNOSNÉ volt. Ebből a lelkes csoportból 
alakult meg később a Tánccsoport és a Női Futballcsapat. – 1995. szeptember 13-án megalakult 
a Nyugdíjas Klub 40 fővel. Éveken át KÁSA SÁNDORNÉ, majd VETRÓ IMRÉNÉ és NOVÁK 

LÁSZLÓNÉ vezette és szervezte a Klub programjait.  

Az Önkormányzat Alsómocsoládért Érdemérem kitüntetésben részesítette SZEGEDI JÁNOSNÉt 
és KOPHÁZI LAJOSt.  

1996 

Már 1996-ban felvetődött a község földgázzal való ellátásának a lehetősége. A szükséges 
fedezetet az Önkormányzat pályázat útján, illetve lakossági hozzájárulással tudta előteremteni. 
A pályázaton 3.120.000 forintot nyert a község. – Ebben az évben került sor a Kultúrotthon 
felújítására. 

A Demokratikus Alsómocsoládi Gyermek– és Ifjúsági Önkormányzat 1996-ban alakult, 
településünk polgármestere, DICSŐ LÁSZLÓ támogatásával. Polgármesterünk nagy hangsúlyt 
fektetett arra, hogy a fiatalok „tipegve”, már kisgyermekként megismerjék a felnőttkorban rájuk 
váró demokratikus társadalom szabályaival. 

Az Önkormányzat Alsómocsoládért Érdemérem kitüntetésben részesítette TOMBI LAJOSt és 
DUNAI JÓZSEFet.  

1997 

1997-ben kezdődtek a földgáz bevezetésével kapcsolatos munkálatok. A hálózat kiépítése 
során római kori leletek kerültek elő a Petőfi utca elején és a Kossuth Lajos utca közepén. 
A régészeti feltárást Kárpáti Gábor pécsi régész vezette. A leletekről fontos tanulmányt írt az 
AKHA II. kötete számára. 

 



Ebben az évben kezdte meg működését a Teleház, melynek alapjai a DemNet pályázatához 
kapcsolódnak. Az Alsómocsoládiak Baráti Köre és Alsómocsolád Község Önkormányzata 
közösen nyújtott be pályamunkát, melyet 2.000.000 Ft támogatásban részesítettek – ebből 
sikerült beszerezni a szükséges számítástechnikai és irodai eszközöket, valamint finanszírozni 
az ott dolgozó kollégák bérét. A teleház első vezetője NAGY LÁSZLÓNÉ lett, kinek munkáját 
KOHL JÁNOS segítette. 

Az Önkormányzat Alsómocsoládért Érdemérem kitüntetésben részesítette BÁN GYULÁ t. 

1998 

Megjelent az Önkormányzat kiadásában az „ALSÓMOCSOLÁD” című monográfia, melyet 
Füzes Miklós szerkesztett. – Díszkivilágítást kapott a templom. 

Alsómocsolád Község Önkormányzata megalapítja az Alsómocsoládi Községfejlesztő és 
Szolgáltató KHT-t, melynek szervezeti formája 2008 óta korlátolt felelősségű társaság. A 
vállalkozás fő feladata a Kölyök Fészek Erdei Iskola működtetése, és a turisztikai 
szolgáltatások – köztük a konferencia turizmus – szervezése.  

Megépült a nyári Diákszálló, mely egyidejűleg 44 főt tud fogadni. Az elhelyezés 3 db, emeletes 
ágyakkal felszerelt, 16, 18, illetve 10 fős összkomfortos hálóhelyen történik. 2000-ben 
megtörténik a szálláshely téliesítése, és a beépített előtérben kényelmes, világos, TV-vel és 
hűtőszekrénnyel felszerelt társalgó kerül kialakításra. A Diákszálló működtetéséért a 
teleházvezető felelős, aki ekkor már a népművelői végzettséggel rendelkező VARGA 

ZSUZSANNA. 

Az 1998. október 18-án tartott helyhatósági választásokon egy polgármesterjelölt és 13 
független képviselőjelölt indult. Dicső László polgármester mellett a képviselőtestület tagja lett: 
GINZER JÁNOS, MÜHLBERT KORNÉL, RÓTH JÁNOS, SZOLGA VILMOS, TÖRÖK ZOLTÁN. A testület 
tagjai közül GINZER JÁNOS kapott alpolgármesteri megbízást. 

Az Önkormányzat Alsómocsoládért Érdemérem kitüntetésben részesítette DICSŐ LÁSZLÓt. 

1999 

Női focicsapat alakult Alsómocsoládon, melynek edzője Ginzer János. – Megalakult a Női 
Táncegyüttes, első vezetője Varga Zsuzsanna volt. 

Bevezetésre került Alsómocsoládon a kábeltelevízió, és megépült az új Ravatalozó. 

Az Önkormányzat 350.000 Ft támogatásban részesült a „Milleniumi Emlékpark létesítése” 
című pályázat alapján. A megítélt támogatási összeg és 100.000 Ft önerő tette lehetővé, hogy a 
tervezett emlékpark területét fákkal és örökzöldekkel beültethették. 

Az Önkormányzat Alsómocsoládért Érdemérem kitüntetésben részesítette SZTANKOVÁNSZKY 

IMRÉt és NÉMETH KÁROLYt.  

 



2000 

Befejeződtek az „Alsómocsolád község helytörténeti adattára II.” című könyv tipográfiai 
munkálatai. Elkészült az „Alsómocsoládi tájszótár” előszerkesztett kézirata.  Augusztus 19-én 
ünnepi megemlékezés és műsor után került sor a Milleniumi Emlékmű felavatására. A faragott 
oszlop Szatyor Győző pécsi faszobrász alkotása. 

Az Önkormányzat Alsómocsoládért Érdemérem kitüntetésben részesítette BÁLINTI BÉLÁ t. 

Alsómocsolád Község Önkormányzata, az Alsómocsoládiak Baráti Köre, az Alapítvány 
Alsómocsoládért és a Május Kugli Egylet megalapította a „Mocsolád-Civilház” KHT-t, 
melynek szervezeti formája 2008 óta korlátolt felelősségű társaság, ügyvezetője a frissen 
kinevezett teleházvezető BALOGH ANIKÓ lett.  

2001 

Megkezdődik a Faluház építése; az 560 négyzetméteres, 13 irodából álló faház 2004 tavaszától 
tölti be funkcióját. A Faluház településünk szellemi és ügyintézési központja, mely az 
összetartást jelképezi a közösség életterében, a település és a térség fejlesztése érdekében.  

Az Önkormányzat Alsómocsoládért Érdemérem kitüntetésben részesítette RÓTH JÁNOSt és 
MÜHLBERT KORNÉLt.  

2002 

Az Önkormányzat Alsómocsoládért Érdemérem kitüntetésben részesítette GINZER JÁNOSt. 

A 2002. október 20-án tartott helyhatósági választásokon két polgármesterjelölt és 16 
független képviselőjelölt indult. A polgármesterjelöltekre adott szavazatok 63%-át DICSŐ 
LÁSZLÓ kapta. A képviselőtestület tagja lett: GINZER JÁNOS, KOHL JÁNOS, PANDURNÉ DEÁK 

ÁGNES, RÓTH JÁNOS, TÖRÖK ZOLTÁN. A testület tagjai közül GINZER JÁNOS kapott 
alpolgármesteri megbízást. KOHL JÁNOS lemondása után, helyét MÜHLBERT KORNÉL vette át a 
képviselőtestületben. Megalakult a Cigány Kisebbségi Önkormányzat HORVÁTH ISTVÁN, 
HORVÁTH ISTVÁNNÉ,  ÓBERT JÓZSEF, ORSÓS ZOLTÁN, SZIGETI SÁNDOR tagságával. 

2003 

A diákszálló Erdei Iskola minősítést kapott, működtetése kivált a teleházból, a turisztikai vezető 
posztra MÜHLBERT JÓZSEFNÉ került kinevezésre. Az Önkormányzat Alsómocsoládért 
Érdemérem kitüntetésben részesítette BALOGH ANIKÓt és MÜHLBERT JÓZSEFNÉt.  

2004 

A parkerdőként kezelt Virágsűrűben az erdészet és Alsómocsolád Község Önkormányzata 
2004-ben erdei tornapályát és tanösvényt alakított ki. Az erdőben és a völgyben elhelyezett 
fajátékok és ügyességi eszközök a sport és mozgás szerelmeseinek kedveznek, míg az Élő erdő 
tanösvény mentén elhelyezett tájékoztató táblák segítségével az állat- és növényvilágot 
ismerhetik meg az érdeklődők. A völgy közepén pihenő- és tűzrakóhely került kialakításra.  



Az Önkormányzat Alsómocsoládért Érdemérem kitüntetésben részesítette VARGA 

ZSUZSANNÁt. 

2005 

Biztosított Alsómocsoládon a szélessávú internetelérés. – Megtörtént a templomtorony külső 
felújítása. 

Létrejött az Alsómocsoládi Polgárőr Egyesület a falu és a lakosság védelmének, a közbiztonság 
megteremtésének érdekében. 

Az Önkormányzat Alsómocsoládért Érdemérem kitüntetésben részesítette VARSÁNYI 

GYULÁNÉt. 

2006 

Idős otthonunk 2006-ban nyitotta meg „kapuját” a beköltöző idősek előtt. Azon dolgozunk, 
hogy a beköltöző idősek az Otthont sajátjukként szeressék, ott jól érezzék magukat és egyéni 
állapotuknak megfelelően a lehető legjobb gondozásban részesüljenek. Családias jellegre 
törekszünk, ahol az idősek meghallgatása, a rájuk való egyéni figyelem igen fontos szempont. 

Szintén ebben az évben alapították az “Őszi-Fény” Alapítványt az Őszi Fény Idősek 
Otthonában élő nyugdíjasok hozzátartozóinak kezdeményezésére. A szervezet elsősorban a 
bentlakók testi, lelki, szellemi, és kulturális igényeinek kielégítésére, valamint az idősek 
otthonának fejlesztésére jött létre. 

A régi Kultúr épületének helyén található ma a Konferencia Központ, aminek kialakítását az 
aktív közösségi élet indokolta. A rendszeres rendezvények, képzések, közösségfejlesztő 
tréningek, konferenciák számára korszerű, minden igényt kielégítő helyszínt biztosít az 
épület. Az épület első részében kialakított Vendégház 4 darab kétágyas szobával nyújt szállási 
lehetőséget azoknak a családoknak, csoportoknak, akik intimebb körülmények közt kívánnak 
pihenni.  

Megújult a faluközpont, a villanyvezetékek földkábellel lettek helyettesítve, a Béke-tér helyén 
pedig kialakításra került a Koronázási domb, ahová életfát helyeztünk, ami utal életre és halálra, 
az örök fejlődésre és növekedésre, a folytonos megújulásra. Néhány éve az életfa helyére került 
a kőből faragott Láng szobor, mely jelképe a település szomorú múltjának és a folyamatos 
újjászületésnek. 

2006 óta működik az alternatív, élőiszapos szennyvíztisztító, melynek létrehozásával és a 
csatornahálózat kiépítésével teljessé vált a közműellátottság Alsómocsoládon. 

2006-ban újítottuk fel az Egészségházat, aminek hátsó fele egy tornaszobával bővült, így az 
épület korábbi funkciója kiegészült, és az orvosi rendeléseken túl helyet ad a sportolni, mozogni 
vágyóknak is. 

 



A 2006. október 20-án tartott helyhatósági választásokon egy polgármesterjelölt,  5 
független képviselőjelölt és 1 fő képviselőjelölt a LUNGO DROM színeiben indult. Dicső 
László polgármester mellett a képviselőtestület tagja lett: GINZER JÁNOS, MÜHLBERT KORNÉL, 
PANDURNÉ DEÁK ÁGNES, RÓTH JÁNOS, TÖRÖK ZOLTÁN. A testület tagjai közül GINZER JÁNOS 
kapott alpolgármesteri megbízást. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjai HORVÁTH 

ISTVÁN, HORVÁTH ISTVÁNNÉ,  BALOGH JÁNOS ZOLTÁN, SZIGETI JÁNOS ÉS BUZÁS ZOLTÁNNÉ. 
Megalakult a Német Kisebbségi Önkormányzat MÜHLBERT JÓZSEF ANTALNÉ, BALOGH ANIKÓ, 
HORVÁTH ZSÓFIA, RAUSCH TIBOR, VASS ANDREA tagságával.  

Az Önkormányzat Alsómocsoládért Érdemérem kitüntetésben részesítette NOVÁK LÁSZLÓNÉt 
és VETRÓ IMRÉNÉt.  

2007 

Alsómocsolád, Kisvaszar, Köblény és Szalatnak települések közös döntése hívta életre a 
Körjegyzőséget, melynek központja településünk volt. 

Az Önkormányzat Alsómocsoládért Érdemérem kitüntetésben részesítette DR. ILLÉS JUDITHot 
és SZALAI FERENCet.  

2008 

Az Önkormányzat létrehozta önálló intézményét a „Szín-Tér” Művelődési Házat, mely a 
település közművelődési tevékenységét támogatja rendezvények, hagyományőrző programok, 
kiállítások, képzési alkalmak szervezésével. 

Az Önkormányzat fejlesztési programjai menedzselése céljából létrehozta a 100%-os 
tulajdonában lévő Mocsoládi Cognitív Mentor Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaságot. 

Megépült a település központi részében, az Őszi Fény Idősek Otthonával szemben a 
Szolgáltatóház, melynek alsó részében került kialakításra az Idősek Nappali Ellátása és egy 
szolgáltató tér, ahová előre egyeztetett időpontban fodrász, kozmetikus, manikűrös érkezik, és 
látja el a helyiek igényeit. Az épület felső részében egy szolgálati lakás és egy fapados 
szálláshely lett kialakítva, e mellett garázs és raktárrész is helyet kapott az alsó szinten.  

Az Alapítvány Alsómocsolád szervezeti keretein belül 2008 márciusában alakult meg az 
Alsómocsoládi Foltvarró Klub azzal a céllal, hogy lányokat-asszonyokat szervezzen be egy 
foltvarrás nevű „mozgalomba”, ahol hasznos időtöltéssel foltmunkákat lehet készíteni magunk, 
illetve a közösség számára.  

Ebben az évben volt az első Fafaragó Tábor, ahol anyaországi és határon túli fafaragó mesterek 
készítették el településünk első köztéri bútorait, szobrait. 

Az Önkormányzat Alsómocsoládért Érdemérem kitüntetésben részesítette VERÉB ZOLTÁNNÉt 
és IFJ. BANDI ISTVÁNt.  

 



2009 

Alsómocsolád Község Önkormányzata BÁRÓ MAJTHÉNYI JÓZSEF történelmi jelentőségű tette 
és nagysága előtt kívánt tisztelegni és méltó emléket állítani a Vendégház és Konferencia 
Központ udvarán felállított és 2009. március 15-én felavatott emlékkővel. Az emlékmű Koltai 
László és Demeter István alkotása. 

Az első Európa Nap keretében történt meg az Európa Park projekt létrehozását deklaráló 
szándéknyilatkozat aláírása, valamint az Európa tér felavatása. Az Európa téren elhelyezett 27 
kő jelképezi azokat a Dél-Dunántúli településeket, akik az Európa Park projekt résztvevőiként 
egy-egy Európai Uniós tagországot jelenítenek meg. Az Európa tér közepén tekinthető meg az 
Európa elrablása szobor, ami Koltai László és Demeter István kőfaragó mesterek munkája. 

Az Alsómocsoládi Sport Egyesület 2009-ben alakult, a település ifjúságának 
kezdeményezésére. A szervezet fő célja a szabadidős tevékenységek feltételrendszerének 
megteremtése, a mozgásban gazdag életmód elterjesztése, és az egészséges életmód 
népszerűsítése. 

2009. évben Alsómocsolád elnyerte az Ifjúságbarát Önkormányzat és az Idősbarát 
Önkormányzat díjat és a „Magyarországi Falumegújítási Díj 2009.” első helyezését. 

Az Önkormányzat Alsómocsoládért Érdemérem kitüntetésben részesítette BÓDOG ANTALNÉt 
és VASS ANDREÁt.  

2010 

A Kölyök Fészek Erdei Iskola oktatóközpontja az Interaktív Tárház, melyben 2015-ben, 
pályázati forrásból sikerült kialakítunk a Virtuális Természettudományok Otthonát, ami 
izgalmas játék és tanulás is egyben. A természettudomány játékos megismerését interaktív 
táblák, logikai játékok és modern eszközök segítik. Az egyedülálló kialakítású termekben 
izgalmas eszközökkel és feladatokkal fejlesztjük a hozzánk ellátogató gyermekek kreativitását, 
feladatmegoldó és együttműködési képességét. Az épület földszinti termeiben növényeket, 
állatokat, ásványokat, tudományos eszközöket bemutató interaktív kiállítások tekinthetők meg. 
Az épület emeletén 2015-ben készültek el a Rejtélyek szobái: Az Űr titkai, a Minden mindennel 
összefügg és a Rubik teremben a megoldást a kreativitás és a csapatmunka adja. Vidám 
készségfejlesztő programjainkkal garantáltan megmozgatjuk a gyerekek fantáziáját, 
előcsalogatjuk a mindenkiben meglevő kreativitást és megláttatjuk a tanulás értelmét! A 
Kemencés udvar hangulatos vacsorák, rendezvények helyszíne. 

A III. Alsómocsoládi Fafaragó Táborban készült el Koltai László és Demeter István Angyal 
szobra, ami védi a Temetőben nyugvó szeretteink lelkét. A szobor egyszerre jeleníti meg az 
életet és az elmúlást. Szemben állva vele, a bal oldala mutatja az élet szépségét, a kidolgozás 
lehelet finomságát, fizikai és szellemi elevenségét. A szobor jobb oldala rusztikus, a kidolgozás 
elnagyolt, ezzel szimbolizálva az elmúlás fizikai véglegességét. Alsómocsolád külterületén 
található a Rigac emlékfa. A terebélyes lombkoronájú csertölgyre az Öko-társ alapítvány által 
2010-ben meghirdetett „Év fája” versenyen 375 szavazat érkezett, így a 8. helyen végzett.  



Megalakult a Magyar Európa Park Szövetség Egyesület. 

Megalakult a Hét Patak Gyöngye Natúrpark Egyesület a célból, hogy 8 akcióterületen – 
Alsómocsoládon, Ágon, Csikóstőttősön, Gerényesen, Kárászon, Kisvaszaron, Köblényben, 
Szalatnakon – közreműködjön a természeti és kulturális örökség megőrzésében, védelmében. 

A 2010. október 03-án tartott helyhatósági választásokon egy polgármesterjelölt,  6 
független képviselőjelölt indult. DICSŐ LÁSZLÓ polgármester mellett a képviselőtestület tagja 
lett: BÖRÖCZ DÁNIEL , GINZER JÁNOS,  PANDURNÉ DEÁK ÁGNES, TALLER JÓZSEF. A testület tagjai 
közül GINZER JÁNOS kapott alpolgármesteri megbízást. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
tagjai HORVÁTH ISTVÁNNÉ, HORVÁTH KLAUDIA , HEGEDŰS NORBERT, VERES SÁNDORNÉ. A 
Német Kisebbségi Önkormányzat tagjai MÜHLBERT JÓZSEF ANTALNÉ, BALOGH ANIKÓ,  
RAUSCH TIBOR, TALLER MARIETTA .  

Az Önkormányzat Alsómocsoládért Érdemérem kitüntetésben részesítette FELLINGER 

KÁROLYNÉt és MIHÁLYI GYÖRGYöt.  

Első helyezettként 2010-ben rész vehetett az Európai Vidékfejlesztési és Falumegújítási 
Munkaközösség által rendszeresen meghirdetendő európai falvak versenyében. A versenyben 
30 európai településsel kellett megméretnie magát; a II. kategóriában – ahol a komplex 
fejlesztési tevékenységet értékelték – első helyezettként kapta meg „A kiemelkedő minőségű, 
fenntartható, komplex, a kiírás szerinti mottónak megfelelő falufejlesztésért” az Európai 
Falumegújítási díjat. 

2011 

A Konferencia Központ tetőterében 8 db 4 ágyas szálláshely került kialakításra főleg nagyobb 
létszámú ifjúsági csoportok számára. Megtörtént Alsómocsolád Kossuth, Petőfi, Rákóczi 
utcájának és a Szent András ároknak a vízrendezése megközelítőleg 1,5 km-es hosszúságban. 

A Lengyel-magyar barátság szobra a két nemzet közötti szoros kapcsolat jelentőségének 
hangsúlyozása miatt készült. A szobron látható a magyar és a lengyel címer, valamint a két 
nemzet egy-egy jelentős történelmi alakja, Petőfi Sándor és Bem József. A szobrot Koltai 
László és Demeter István készítették. 

Az Önkormányzat Alsómocsoládért Érdemérem kitüntetésben részesítette BÓDOG ANTAL t és 
TÖRÖK ZOLTÁNt. 

2012 

A "Mocsolád-Civilház" Nonprofit Kft. a 2010. évben nyerte el kétkörös pályázaton a település 
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tere – IKSZT – kialakításának lehetőségét. A fejlesztés 
eredményeként új szolgáltatások jelentek meg, bővítésre kerültek a könyvtári, a közösségi 
internet elérést, és a civil szervezetek programjainak helyszínét biztosító szolgáltatások.  

 



Megvalósult az épület külső felújítása, akadálymentesítése, kialakításra került két pelenkázó 
helyiség, a tető héjazatának cseréje, irodák kialakítása és berendezése, az eszközállomány és az 
épület energiaellátásának fejlesztése is megvalósult, valamint az épület bővült egy fedett 
babakocsi- és kerékpár tárolóval. 

Az Önkormányzat Alsómocsoládért Érdemérem kitüntetésben részesítette DÁVIDNÉ VARGA 

RÓZSÁt és GÖTZERNÉ PÁVA MÁRIÁ t.  

2012-2015 

A Köz-Tér-Háló a családokért projekt keretében 11 településen – Alsómocsolád, Ág, Bikal, 
Döbrököz, Gerényes, Kisvaszar, Mekényes, Nagyhajmás, Szágy, Tormás, Varga – zajlott a 
mélyszegénységben élő családok felzárkóztatása, kompetenciáik fejlesztése.  

2013 

A 2013. évben indult a „Magunk Kenyerén” elnevezést viselő  helyi gazdaságfejlesztési 
program, kiadásra került Alsómocsolád helyi/közösségi pénze a Rigac. A program célja a 
közösségi – elsősorban a helyi igényeket kiszolgáló – vállalkozások létrejöttének ösztönzése, s 
ez által a családok kiegészítő jövedelemhez juttatása, a helyi gazdaságok erősítése. 

Megújult településünk egyik központi helye, az Egészségház előtti terület. Kialakításra került 
egy kis tér, ahol elhelyeztük Erzsébet királyné (Sisi) mellszobrát, és rusztikus hangulatú falat 
emeltünk mögé. A Szent András patak fölé helyezett fémráccsal összekötöttük a patak által 
korábban kettészelt területeket, így teremtve egységet és praktikusabb közlekedési lehetőséget 
a helyieknek, vendégeknek, turistáknak.   

Megújult a Mágocs-Alsómocsolád bekötőút, melyet megelőzött a vízvezeték-hálózat 
rekonstrukciója. 

Befejeződött a Rákóczi, Petőfi és Kossuth utcák felső szakaszainak vízrendezése, a Szent 
András patak lokális vízkár elhárítási fejlesztése és a Rákóczi utcai vápás vízelvezető 
megépítése. 

Pályázati forrásból került kialakításra a Fesztiváltér alsó sarkában a Fitness park, ahol a 
mozgásra vágyók teljesen ingyen, ráadásul a friss levegőn végezhetik el a különböző 
gyakorlatokat.  

Megalakult a KÖZ-TÉR-HÁLÓ Alapítvány, melynek célja és feladata a mélyszegénységben 
élő személyek és családok támogatása, életkörülményeinek javítása. Új innovatív módszerek 
meghonosítása a szociális és közösségi szolgáltatások és tevékenységek területén. 

Az Önkormányzat Alsómocsoládért Érdemérem kitüntetésben részesítette GINZER JÁNOSNÉt és 
TALLER JÓZSEFet.  

2014 

Megtörtént a templom felújításának II. üteme, melynek keretében megtörtént a tetőszerkezet és 
a nyílászárók javítása, cseréje. 



Pályázati forrásból megújult a Vendégház és Konferencia Központ udvarában található épület, 
ahol piactér, raktár, új vizesblokk és mosdóhelyiség került kialakításra. 

Megkaptuk „Az Év Fiatalbarát Önkormányzata” elismerést a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, 
Képzési és Vidékfejlesztési Intézettől. 

Alsómocsolád Község Önkormányzata a falu a népességének fogyásának megállítása, a 
tendencia megfordítása érdekében országos szakmai műhelysorozatot indított, mely 
eredményeképpen megszületett a Letelepedési Kézikönyv, az itt élők aktivitására épülő 
Letelepedést Támogató Helyi Mentorcsoport és megszületett a  Letelepedési Expó gondolata. 

Elindúlt a településen a mélyszegénységi problémák enyhítését célzó komplex humán fejlesztő 
program "Szegregáció helyett integráció Alsómocsoládon" címmel, melyben  a 
szemléletformáló, éltmód váltást segítő, fejlesztő programelemeken túl 6 szociális bérlakás és 
egy Settlement típusú közösségi ház kialakítása is szerepelt. 

Az 2014. október 12-én tartott helyhatósági választásokon egy polgármesterjelölt és 5 
független képviselőjelölt és egy fő a FIDESZ-KDNP színeiben indult. DICSŐ LÁSZLÓ 
polgármester mellett a képviselőtestület tagja lett: BALOGH ANIKÓ, BÖRÖCZ DÁNIEL , GINZER 

JÁNOS, TALLER JÓZSEF A testület tagjai közül GINZER JÁNOS kapott alpolgármesteri megbízást. 

Az Önkormányzat Alsómocsoládért Érdemérem kitüntetésben részesítette HALMAI GÁBORNÉt 
és PANDURNÉ DEÁK ÁGNESt. 

2015 

A település központjában található a 2015-ben kívül-belül felújított .IT(T) Ifjúsági Információs 
és Tanácsadó Pont, mely a településen élő gyermek- és ifjúsági korosztály kedvelt 
találkozóhelye. E mellett Térségi Civil Forrásközpontként is működik, vagyis a településen és 
a térségben működő civil szervezetek számára biztosít helyet kisebb rendezvényeik, 
közgyűléseik megtartására. 

"Szegregáció helyett integráció Alsómocsoládon" pályázat keretében 2015-re felépült egy új 
épület, a Praktikák Háza, mely közösségi színtérként szolgál, e mellett tisztálkodási és mosási 
lehetőséget is biztosít azok számára, akik ezt saját otthonukban nem tudják elvégezni. A 
pályázat keretében 6 szociális bérlakás került kialakításra, ahová a szegregált településrészen 
élő családok költöztek. 

A Szolgáltatóház udvarában található pince lett kreatív módon újra gondolva, melynek helyén 
ma egy 737-es boeing szimulátor és planetárium fogadja a repülés és a csillagászat szerelmeseit.  

2015 óta magasodik Alsómocsolád fölé a fából épített, több mint 18 méter magas erdei kilátó, 
hogy a három szintes építményből kitekintve megcsodálhassák az érdeklődők az alsómocsoládi 
táj szépségeit. A kilátó lábánál tájékoztató tábla, valamint Kökényszemű Katica és a mocsoládi 
erdőkerülő – az álruhába bújt Éliás királyfi – faragott szobra került elhelyezésre, akik a 
Palacsintás király című mesejátékból lehetnek ismerősek az olvasók számára.  



Öt Önkormányzati tulajdonú épületre telepítettek napelemes rendszereket a célból, hogy 
csökkenjenek az épületek fenntartási költségei. 

Alsómocsolád „Polgárőr Település” lett.  

Alsómocsolád „Kerékpáros barát település”.  

Klímasztár elismerés a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetségtől. 

Greennovációs Nagydíj Turizmus, szálloda és vendéglátóipar kategória – adományozó: 
Professional Publishing Hungary kiadó. 

Megkaptuk „Családbarát Önkormányzata” elismerést a Nagycsaládosok Országos 
Egyesületétől. 

Alsómocsolád község helyi gazdaságfejlesztési programját Minőségi Innovációs Díjjal 
ismerték el, melyet Tallinban vett át Dicső László polgármester. 

Az Önkormányzat Alsómocsoládért Érdemérem kitüntetésben részesítette BÁLINTNÉ JAUCH 

RITÁ t és MÉSZÁROS-TALLER MARIETTÁt.  

2016 

Megkezdődött a „Mintaprogram a minőségi időskorért” című projekt, melynek átfogó célja az 
idősgondozás színvonalának emelése volt a vidéki Magyarország aprófalvas településein. 
Fontos eredményes a projektnek a minőségi szolgáltatások kialakítása Alsómocsoládon; többek 
között az idősek elhelyezésének komfortosabbá tétele, az ápolói tevékenységek gazdagodása, a 
sokrétűbb étrend kialakításának lehetősége. A projekt 2017-ben fejeződött be. 

Alsómocsolád Község Önkormányzata emlékmű állításával kívánt megemlékezni az ’56-os 
forradom és szabadságharc 60-ik évfordulójáról. Az ég felé nyúló kézpárból elrepülő galamb 
szobor emlékeztet minket és leszármazottjainkat arra, hogy milyen nagy kegy a szabadság, és 
mennyi véráldozat kellett ennek kivívásához. A szobor Trischler Ferenc szobrászművész 
alkotása.  

2016-ban megkezdődött a Kossuth utcában található járda felújítása, térkővel való burkolása, 
mely 2017 tavaszán fejeződött be. 

Az Önkormányzat Alsómocsoládért Érdemérem kitüntetésben részesítette KMETTYNÉ GYŐRI 

SZILVIÁ t és PITZNÉ KELLER ANITÁ t.  

2017 

Településtörténeti gyűjtő- és kutatóprogram indult Alsómocsoládról. 

Elindúlt az Alapítvány Alsómocsoládért gesztorságával az „Összefogásban az Észak-
Hegyhátért” program Alsómocsolád, Mágocs, Bikal, Mekényes és Nagyhajmás településeken 
a helyi identitás, a térségi  összefogás és a civil társadalom fejlesztése érdekében.  



Megalakult a RIGAC Kés- és Fejszehajító Egyesület, melynek célja a kés- és fejszehajítás, mint 
sporttevékenység művelése a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, illetve az ilyen irányú 
igények felkeltése és népszerűsítése, tagjainak nevelése. 

Az Önkormányzat Alsómocsoládért Érdemérem kitüntetésben részesítette LACZKÓ ANTALNÉt 
és NAGY TIBORt.  

2018 

Az Önkormányzat elindította a Korprofil programot, melynek célja az egészségtudatos életmód 
alapjainak megismertetése a résztvevőkkel. 

Elindúlt a letelepedést támogató Jövő-Szövő II. program, melyben komplex marketing 
tevékenységgel, letelepedést támogató mentor csoport működésével és közösségi/fejlesztési 
események sorával tettük vonzóvá településünket. Eredményeként 9 család telepedett le a 
faluban. 

Elindúlt a „Lépés-Váltás az Észak Hegyháti Mikrotérségben” program, melynek  célja a 
mikrotérség társadalmi tervezés módszertanával létrehozott, konszenzuson alapuló humán 
fejlesztési stratégiájának megvalósítása, a települési és térségi identitás erősítése, az erőforrások 
aktivizálása és fejlesztése, az állampolgári aktivitás növelése és partneri együttműködések 
generálása Alsómocsolád, Bikal, Kisvaszar, Mágocs, Mekényes és Nagyhajmás településeken. 

Az Önkormányzat Alsómocsoládért Érdemérem kitüntetésben részesítette KUSZTOR CSABÁNÉt 
és MIHÁLYI GYÖRGYNÉt.  

Befejeződött a Rákóczi utca északi oldalán található járda felújítása, térkővel való burkolása. 
A munkálatokkal párhuzamosan megtörtént a Rákóczi utca teljes szakaszának aszfaltozása, 
valamint a temetőben térkővel lerakott parkoló kialakítása. – Elkészült az Urnafal. 

Megtörtént a 10 rögzítő egységből álló kamerarendszer kiépítése. 

2019 

Megtörtént a közvilágítás korszerűsítése a Kossuth, a Rákóczi és a Petőfi utcákban. 

A faluközösség társadalmi tervezésen alapuló rendezvénysorozattal ünnepelte a település 
fennállásának 725. évfordulóját. 

Az 2019. október 13-án tartott helyhatósági választásokon egy polgármesterjelölt és 7 
független képviselőjelölt indult. DICSŐ LÁSZLÓ polgármester mellett a képviselőtestület tagja 
lett: BALOGH ANIKÓ, BÓDOG ANTAL ISTVÁN, GINZER JÁNOS, TALLER JÓZSEF A testület tagjai 
közül GINZER JÁNOS kapott alpolgármesteri megbízást. 

Az Önkormányzat Alsómocsoládért Érdemérem kitüntetésben részesítette SZABÓ ERIKÁ t.  

Az 1998-ig terjedő rész Pesti János munkája, az 1998–2019 közötti évek eseményeit 
Balogh Anikó és Mészáros- Taller Marietta állította össze. 



Összegzés – tanulságokkal 

A falu múltbéli eseményeinek áttekintése-értékelése során ezek a tanulságok érlelődtek meg:  

 Elődeink nagy körültekintéssel és okosan választották meg vidékünkön 1200 táján új 
szálláshelyüket. A legkorábbi időkben is törekedtek a velük együtt élő, más nyelvű 
népcsoportokkal való együttműködésre. A szláv nyelvű lakosságtól új életformát 
tanultak, és szavakat, fogalmakat kölcsönöztek. Tőlük vették át falunk nevét is. – A 
betelepülő német családok új mezőgazdasági eljárásokat, munkamódszereket, új 
lakáskultúrát, fontos kismesterségeket honosítottak meg községünkben. A magyar-
német kapcsolatok (sajnos) már a kezdetektől sem voltak zavartalanok. A 
türelmetlenség, irigység vezethetett el sok esetben a jól ismert viszályokhoz. 

 A régi Mocsolád lakói leleményességüknek, életerejüknek köszönhetik, hogy túlélték a 
váratlan csapásokat: a tatárjárást, törökdúlást, a háborúk borzalmait. 

 Nagy kitartással, szorgalommal új települést tudtak létrehoznia mai falu keleti felében. 
 A békés években tovább erősödött itt az összetartás szándéka a lakosságban. Nagyobb 

munkák idején (aratás, behordás, szüret, erdőirtás, építkezések) szívesen és önként 
segítettek egymásnak a családok még az 1940-es, 60-as években is. 

 A község tanítóinak, papjainak mindig jelentős szerep jutott a helyi közművelődés 
szervezésében. Hiányukat napjainkban a helyi Önkormányzat munkatársai és a Baráti 
Kör tagjai igyekeznek pótolni. 

  Példamutatónak tekintjük a lakosság önszerveződését, a civil szervezetek eredményes 
tevékenységét. Ez a dicséretes folyamat nem előzmény nélküli, hiszen már a 20. század 
derekán létrejöttek községünkben a kulturális és egyéb szervezetek. Működésükben 
1945 után váratlanul zavarok támadtak. Napjainkban kezdi visszanyerni tekintélyét-
értékét a közösségben és a közösségért végzett munka. 
 

Pesti János utószava 

Községtörténetet írni – dióhéjban – csaknem egyenlő a lehetetlennel. Olyasféle cselekedet, 
mintha valaki zsákba kötözve próbálna táncolni. Mégis vállalkoztam erre a nehéz feladatra. A 
munka tanulságos volt számomra azért, mert a források adatait össze kellett vetnem a magam 
emlékeivel. Így talán sikerült néhány eseménynek a hátterét is megvilágítanom. Tapasztaltam 
újra, hogy vannak még fehér foltok, feldolgozásra váró események-történések községünk 
történetében. Megírásuk a jövő történészeire vár. 

Rövid írásomtól nem lehet elvárni a teljességet. Remélem, hogy a felvázolt részképekből azért 
összeáll községünk történelmének lényege, folytonossága. Ha az olvasónak hiányérzete 
támad, kérem, vegye figyelembe VOLTAIRE egyik találó gondolatát: „Az embernek, aki odáig 
merészkedik, hogy jelenkori történelmet írjon, számítania kell rá, hogy támadás fogja érni 
mindazért, amit mondott, és mindazért, amit nem.” 
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