
BARANYAI TEMPLOMOK

rdemes alámerülni a
múlt mélységes mély
kútjába még akkor is,
amikor egy takaros kis
falucska újnak tûnõ
templomának oldalában
pihenünk meg, és pró-
báljuk vallatni a köve-
ket és a susogó szellõt.
Így van ez Alsómocso-
ládon is.

A falu területén két középkori
templomot is azonosítottak. Az
egyiket a nyugati határrészben, az
Olaszi-dûlõben, a másik, amelyet a
14. századi pápai adóösszeírás is
említ, a mai településtõl északra, a
romjait pedig még a 19. században is
ismerték. E templomok emlékét el-
mosta az idõ, bár az utóbbi pusztulá-
sáról egészen a legutóbbi idõkig is-
mert egy helyi történet. Eszerint a
templom a Szent-kútnak nevezett
helyen állt, és amikor a törökök
ágyúzták a falut, a harangja leesett,
majd eltûnt a földben. Helyén forrás
fakadt, amit csodának vélt a nép, és
még sokáig kijártak imádkozni a

csobogó víz mellé. Hogy
mi igaz ebbõl, ki tudja,
ám tény, hogy az 1966-
os földmunkák nyomán
egy középkori település
maradványai kerültek
elõ a földbõl ezen a he-
lyen. 

A török háborúk, majd
a Rákóczi-szabadságharc
megpróbáltatásai elso-
dorták az õsi lakosokat,
és az újonnan megtele-
pülõ rácokat egyaránt.
Egy 1742-ben kelt ösz-
szeírás szerint a mágocsi

plébániához tartozó Mo-
csolád határában még
látszottak a régi egyház
romjai, sõt azt is tudni
vélték, hogy azt Szent
Albert tiszteletére szen-
telték fel. A falu erköl-
csös magyar katolikusai
mindent megtettek,
hogy templomuk újjáé-
pülhessen, pénzt gyûj-
töttek, és gabonát aján-
lottak fel a helyreállítás-
ra. Addig is a közelben
emelt haranglábban

megbújó harang kondu-
lása emlékeztette õket
az idõ múlására, a gyak-
ran kijáró pálosok pedig
a Szent György tisztele-
tére újraszentelt romos
templomban miséztek.
Önálló új templomra
még száz évet kellett
várniuk, amíg Scitovszky
János püspök engedélyé-
vel – a földesúr, a
Perczel-Sztankovánszky
család anyagi támogatá-
sával – 1824–1836 között
felépült a ma is látható,

klasszicista stílusú
templom, amelyet októ-
ber 16-án Szent András
tiszteletére szenteltek
fel. Hét évvel késõbb sa-
ját plébánost is kapott a
szépen fejlõdõ település,
miközben a templom be-
rendezése is egyre gya-
rapodott, fõleg más
templomok barokk litur-
gikus tárgyai kerültek
ide. A ma emlékmû jelle-
gû, nagy és szép fres-
kókkal díszített épületet
1977-ben külsõleg felújí-

tották, belsejét pedig 1993-ban res-
taurálták.

Hithû katolikusként a mocsoládi-
ak életében is nagy ünnep volt a bú-
csú, ezért rögtön kettõt is tartottak
belõle. A tréfásan zabálóbúcsúnak
nevezett profán ünnepséget Katalin
napja környékén tartották, a nagy
eszem-iszommal járó rendezvényt
különösen a fiatalság várta, míg az
egyházi ünnepet András napján, no-
vember 30-án ülték meg. Elõszere-
tettel látogatták az andocsi, mária-
gyûdi és somogycsicsói kegyhelyet,
a legnépszerûbbnek azonban a közeli
egregyi Szentkút számított, ahová
gyalogosan érkeztek. Már az elõtte
való napokban sütötték a kalácsot és
a rétest, majd a mocsoládi templom-
ból énekszóval, zászlóik alatt vonul-
tak át Kisboldogasszony ünnepén.
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A falu elején, festõi környezetben
található a település másik épített
öröksége, a Sztankovánszky-család
egyedi bútorokkal berendezett kas-
télya. Itt élt Sztankovánszky Imre,
Tolna vármegye fõispánja és or-
szággyûlési képviselõje. A kastély
egy gyönyörû, hatalmas arborétum
közepén fekszik, ahol a Szoborpark
megtekintése kínál különleges él-
ményt. A parkban található szob-
rok Trischler Ferenc szobrászmû-
vész alkotásai. Érdemes végigan-
dalogni, és közben elgondolkodni
az elmúlt évtizedekben sokat sza-
pult nemesi társadalom mecenatú-
ráján.

Mocsolád épített örökségei
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