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Tisztelt Olvasók,
Kedves Kaposszerdahelyiek!
Kaposszerdahely lakosságának régi vágya teljesült, amikor kézbe
veheti a községünk történetérõl, szokásainkról szóló könyvet. Az itt
élõ embereknek is feladata múltunk, történelmünk, hagyományaink
megismerése és értékeinek ápolása, hogy szilárd erkölcsi alapokra
építhessük jövõnket. Megismerni közeli és távoli elõdeinket, azok
közösséget erõsítõ és összetartó tetteit valamennyiünk kötelessége.
Példát kell adni gyerekeinknek és a jövõ generációjának a szülõföld,
a szülõfalu szeretetérõl, tiszteletérõl, amely elválaszthatatlan része
a hazaszeretetnek, magyarságtudatunknak.
Múltunkban benne van a jövõnk, eddigi eredményeink adnak
erõt újabb erõfeszítésekre, újabb célok elérésére. Az elmúlt negyedszázad, de különösen a rendszerváltás óta eltelt idõ mélyreható változásokat hozott községünk életében. Hazánk visszaszerezte függetlenségét, községünk pedig önállóságát. Ismét polgári társadalmat
építünk, és demokratikus intézményrendszerünk biztosítja, hogy békében, szabadon élhessünk, gyarapítsuk szülõföldünket, községünket. Ez a kiadvány alapos kutatómunkával készült. Lévai József és
Puskás Béla idõt és fáradságot nem kímélve hatalmas munkát végzett azért, hogy mi, szerdahelyiek ezt a becses könyvet kezünkbe vehessük.
Köszönetet mondok mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy
ez a könyv ebben a formában, ilyen tartalommal megjelenhetett.
Ajánlom a könyvet Szerdahely valamennyi lakójának, legyen
az õslakos vagy az elmúlt években betelepült. Ajánlom mindazoknak, akik Szerdahelyen otthon érzik magukat!
Kaposszerdahely, 2004. szeptember 10.

Balogh József
polgármester
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Bevezetõ
Különleges, egyben felemelõ feladatra vállalkoztunk, amikor nekifogtunk
Kaposszerdahely történetének megírásához. A döntés tudatos volt, annak ellenére, hogy tisztában voltunk vele: stílusunk, kutatási módszerünk különbözõ.
Vállaltuk a kockázatát, mert úgy gondoltuk, hogy az eltérõ stílusok inkább növelik ennek a könyvnek az értékét. Arra törekedtünk, hogy Szerdahely község rövid, ugyanakkor az elõzményeket tekintve évezredes történetét minél több információ összegyûjtésével, leírásával adjuk az olvasók  a szerdahelyiek  kezébe.
A könyv elsõ fele  Lévai József munkája  érdekes események, történetek
felhasználásával olvasmányosan, az olvasók számára talán könnyedebb módon
ad eligazodást Szerdahely történetében. A színes életképek óriási forrásanyagra
támaszkodva hozzák az olvasóhoz közel a szerdahelyi embereket.
A könyv második fele  Puskás Béla munkája  a II. világháborút követõ
évek-évtizedek tudományos igényû feldolgozása. Ebben a fejezetben talán nagyobb szerepet kaptak a levéltári anyagok, dokumentumok.
Különleges fejezet a könyvben a községtörténeti dokumentumok együttese.
Célunk az volt, hogy az általunk leírt anyagokat dokumentumokkal támasszuk
alá. Ennek a fejezetnek a közreadása azt is célozta, hogy ha valaki Szerdahely
történetével kíván foglalkozni a jövõben, ne kelljen újra végigkutatnia azokat a
dokumentumokat, amelyeket jelen könyv szerzõi felhasználtak.
Különlegesen értékesnek  dokumentumértékûnek  tekintjük a visszaemlékezéseket, kéziratokat. Örömünkre szolgált, hogy a szerdahelyi emberek egy
kicsit magukénak is érezték a könyv megírását. A közérdekû információk közreadásával arra törekedtünk, hogy a helyi lakosság számára minél több használható információt közöljünk.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik adatokat,
anyagokat, dokumentumokat adtak át a részünkre, ezzel megkönnyítették a
munkánkat, s közvetlenül hozzájárultak a könyv megírásához. Külön szeretnénk megköszönni Balogh József polgármester, Mester József és Karancz János
sokirányú segítségét.
Kaposvár, 2004. szeptember 25.

Lévai József

Puskás Béla
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