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abaliget

baliget a Mecsek nyugati részén fekszik. 
Pécstől kb. 15 km-re északnyugatra, Orfűtől 
kb. 5 km-re nyugat-délnyugatra. Vonattal 
Budapest–Dombóvár–Pécs vasútvonalon 
közelíthető meg. Közúton Pécsről, Orfűről, 
vagy a Szentlőrincet (6-os főút) Oroszlóval 
(66-os főút)összekötő útról érhető el.

Abaliget kelta eredetű település. A falut 
az Aba nemzetség alapította a xi. században. 
Az írásos emlékekben 1332-ben bukkant fel 
először „Abaligethe” néven. A török hódoltság 
idején elnéptelenedett a vidék. A xviii. század 
elején kezdett a település újra benépesülni, 

német és magyar betelepülők által.
A községnek jól működő óvodája, családi 

napközije, egyházi fenntartású iskolája, 
teleháza, sport egyesülete, polgárőrsége 
van. Turisztikai vonzerejét a cseppkőbarlang, 
a denevérmúzeum, a pajtamúzeum, a késő 
barokk stílusban 1796-ban épült római 
katolikus templom és a 18. században, 
barokk stílusban épült római katolikus 
plébánia és a barlangból táplált karszt 
vizű horgásztó és csónakázótó jelentik.

2 További információ: www.abaliget.hu

a
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a gyűjtemény

A helytörténeti kiállítás anyaga a helybeliek adományából gyűlt 
össze és 2009-től a Faluház két termében kapott helyet.

A kiállított tárgyak, eszközök a falu lakosainak múlt 
századbeli mindennapi életéhez kapcsolódik.

A látogató képet kap arról, milyen volt egykor a konyha, 
milyen eszközöket tároltak a kamrában és egy szobarész-
letet is láthatnak. Az eszközök közül említésre méltó a több 
mint 200 éves madzagszövő és a terménytároló. A múzeumi 
tárlókban elhelyezésre kerültek a kádármesterség szerszámai, 
és itt találhatók azok az orvosi műszerek, melyeket a község 
első orvosa használt a múlt században. A szabómesterek által 
használt próbababát az itt élő svábok viseletében láthatjuk.

Figyelemre méltók a tablókban kihelyezett különböző 
témakörök szerint csoportosított fotók, melyek egy évszázad 
jellegzetes eseményeit örökítik meg. Mindezek mellett 
dokumentumok, okiratok és más írásos emlékek idézik fel az itt 
élők helyi történelmét.

2 További információ: www.mecsekvidek-orokseg.hu
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áta

kis falu Pécstől 22 km-re délre, a Villányi-
hegység északi lábánál helyezkedik el, 
településszerkezete: dombvidéki sorfalu. 
Megközelíthető Pécsről az 57-es úton, 
Kozármislenyen, Egerágon, Szőkéden keresz-
tül. Vasúton elérhető a Pécs–Villány–Mohács 
vasútvonalon.

Első írásos említése 1200-ból való (Ata). 
A török hódoltság után a falu pusztává vált, 
1691-ben Boszniából jött bosnyákok települ-
tek be, majd a Rákóczi-szabadságharc alatt 
ismét elnép-telenedett. A 17–18. században a 
Batthyány család birtoka volt. Az 1960-as évek-
ben hozzácsatolták Avas-tanya és Pusztamalom 
településeket. Ma a falu lakossága 200 fő körül 
mozog.

Nevezetessége a Bosnyák Helytörténeti és 
Néprajzi Szoba, mely a török időkben itt letele-
pült bosnyákok életét mutatja be. A horgászok 
körében népszerű a település horgásztava, 
melyet a Karasica egyik mellékága táplál. A 
település Iskolakápolnája az egerági plébánia 
fíliája. 

A kápolna négy felekezetet szolgál, vele 
szemben egy épített harangtorony található A 
községhez tartozó Pusztamalomi 
vadászház várja a vendéget: a 3200 hektáros 
vadászterület vadban gazdag választékot nyújt 
az idelátogatóknak.

2 További információ: wikipedia.hu; 
nagyvofely.hu/ata/templomok; 
pecsikisterseg.hu/telepulesek/ata

a
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a gyűjtemény

A település közösségét meghatározó horvát 
nemzetiség (bosnyák) gazdag népviseletét 
bemutató kiállítás a régi iskola épületében 
található. A gyűjtemény anyaga Áta legendás 
hírű tanító házaspárjának  Matusek Lászlónak 
és nejének több évtizedes gyűjtő és feldolgozó 
munkáját dícséri. Az általuk összegyűjtött 
néprajzi anyag nagyobbik része Mohácsra, 
a múzeumba került. A házaspár emléke 
a mai napig a település lakosságának 
emlékezetében él.

A viseletek mellett  egy bosnyák parasztszoba 
belső jellegzetes tárgyai idézik fel a látogatóban 
a 19. század végi falusi élet hangulatát. E 
mellett a régi iskolához kötődő múltat néhány 
tárgyi emlék (iskolapad, tanári asztal, tábla, 
tankönyvek, bizonyítvány) jelzi.

2 További információ: www.mecsekvidek-
orokseg.hu



bakonya

akonya, a Mecsek nyugati oldalán, 
 Pécstől 13 km-re fekvő kis hegyi település. 
Megközelíthető Pécsről a 6-os számú főútról, 
Hetvehely vagy Kővágótöttös érintésével.

Baranya megye legősibb falvainak egyike. 
Régészeti feltárások a településen és környeze-
tében új kőkori, bronzkori, kelta, római-kori 
és honfoglalás korabeli leletekre bukkantak. A 
település neve írott forrásban először 1235-ben 
fordult elő Bakonya alakban.

Nevezetességei közé tartozik a xiii. szá-
zadban épült Árpád-kori templom (melyet a 
xviii. században barokk stílusban át-alakítot-
tak), és a hozzá tartozó barokk stílusban épült 
plébánia.

A település vonzerejét a nyugalmával igazi 
kikapcsolódást ígérő táj, a Mecsek jelenti. A 
környék közkedvelt kirándulóhelye a Babás 
szerkövek, illetve a Jakab hegy.

2 További információ: www.bakonya.hu

b
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a gyűjtemény

A helytörténeti gyűjteménynek, a néhai László család bir-
tokában lévő, majd a községnek adományozott jellegzetes 
népi építészeti stílus jegyeket hordozó tornácos parasztház ad 
otthont. A tisztaszobában egy múlt század eleji polgári milliőbe 
nyerünk bepillantást, míg a hátsó lakószobában, gazdag paraszt 
szobabelsőt találunk. A ház nyitott kéményes konyhája is igazi 
ritkaságnak számít.

A gyűjtemény elsősorban használati tárgyakat, kortörténeti do-
kumentumokat mutat be, melyek a László család hagyatékából, 
a megszűnt plébánia tárgyaiból, illetve az itt élők és az ideköltö-
zők más tájról is elhozott tárgyaiból kerülnek ki.

A tájház udvarán elhelyezkedő kisebb épületben található, Vörös 
Vincének, az fkgp egykori alelnökének emléket állító szoba is.

2 További információ: www.mecsekvidek-orokseg.hu
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cserkút

écstől nyugati irányban, 5 km-es távolságban 
a Jakab-hegy lábánál található csendes kis 
falu, melyet a 6-os főútról, Szigetvár irányában 
közlekedve a hegy felé leágazó mellékúton 
érhetünk el. Cserkút és környéke ősidők óta 
lakott hely volt. Régészeti leletek is bizonyítják, 
hogy már a kora vaskorban éltek itt emberek, 
a római korban számos villa is épült itt. Első 
írásos emléke 1291-ből származik, amelyben 
Cherkuth néven említik. A török hódoltság 
óta folyamatosan lakott magyar falu, ahol a 

középkortól egészen a múlt század derekáig 
tartott fenn birtokot a pécsi káptalan. 
Kiemelt műemléke a restaurált falfestményeiről 
és freskóiról híres katolikus templom, amely 
román stílusban a xiii., harangtornya pedig a 
xiv. században épült.

Turisztikai vonzerejét, természeti 
értékei mellett, kiépült szálláshelyeinek és 
vendéglátásának is köszönheti.

2 További információ: www.cserkut.hu

p



a gyűjtemény

A helytörténeti gyűjtemény a polgármesteri 
hivatal épületének mélyföldszintjén kapott 
helyet, amely épület a múlt században még 
iskolaként és tanító lakásként működött. 

A kiállítás anyagában a hagyományos gaz-
dasági eszközök mellett, egyéb mesterségekhez 
kapcsolható tárgyak is találhatóak (asztalos, 
kovács, lószerszámgyártó). A régi parasztkony-
hák hangulatát idézik a szépen helyreállított 
rakott tűzhelyen kiállított cserépből készült 
főző és sütőedények, kancsók és tejes köcsögök.
Gazdagon díszített szőttesei és keresztsze-
mes textiljei régi korok gazdag hagyományát 
tükrözik.

A kenderfeldolgozás jellegzetes tárgyai és 
a mosásnál használt eszközök is (mángorló, 
sulykoló) megtalálhatóak a gyűjteményben, 
melyek a népi emlékezetben még elevenen élő 
a falu határában megtalálható Cser forrásnál 
(melynek előterében 1933-ban mosóház is épült) 
történő mosás szokásához kapcsolódnak.

2 További információ: www.mecsekvidek-
orokseg.hu



görcsöny

 
 

 

település megközelíthető közúton, 
a 6. számú főútról Pécsről Pellérden át dél 
felé haladva. 

A legkorábbi településnyomok az újkőkorból 
származnak. A kelta kortól gyakorlatilag 
folyamatosan lakott. 1247-ben Gurchen néven 
említik a források. Későbbi névváltozatai: 
1511-ben Villa Gerechen (ma ez a német neve), 
1542-ben pedig Gerchen néven említik. A 
középkorban mezővárosi rangot kapott. 
1345-ben búcsújáróhely lett. 1542-ben a pécsi 
káptalan birtoka lett. A török hódoltság után 
a jezsuiták kapták meg, 1859-től a Benyovszky 
grófoké.

Látnivalók: A római katolikus templom 
(Kisboldogasszony) klasszicizáló késő barokk 
stílusban épült 1805 és 1812 között. Berendezési 
tárgyai közül a szenteltvíztartó egykor török 
mosómedence volt. A xviii. században épült 
Batthyány-kastély a kastélyparkkal. 1966-ban 
mesterséges halastavat alakítottak ki a kastély 
parkjában. 1956-os emlékmű a Szent Hubertus 
téren.

2 További információ: www.gorcsony.hu

a
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a gyűjtemény

A helytörténeti kiállítás dr. Endrédi Gyula a település 
nyugdíjazott állatorvosának magángyűjteményének anyagából 
került ki, és az általános iskola egyik tantermében kapott helyet. 
Részben az adományozó hivatásához kapcsolódó 19–20. századi 
eszközök, állatorvosi műszerek, másrészt a falu hagyományos 
paraszti életformájához köthető használati és lakberendezési 
tárgyak találhatóak itt. A kiállítás helyszíne kiválóan 
alkalmas arra, hogy az itt tanuló diákok megismerkedjenek 
azzal a hagyománnyal és hivatással, amelyet ezek a tárgyak 
közvetítenek.

2 További információ: www.mecsekvidek-orokseg.hu
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kisherend

település Siklóstól északra, Egerág 
és Pécsdevecser között található, Pécstől 
20 km-re. 

Kisherend és környéke már az ókorban is 
lakott hely volt, amit a területén fellelhető 
nagyszámú római korból származó lelet is 
bizonyít.

Herend (Kisherend) nevét az oklevelek első-
ként 1282-ben említik. 1330-ban nevét Herend 
néven írták, és Ormándi Miklós birtoka volt, 
aki mivel fiú utóda nem született, itteni birto-
kát 1289-ben vejére Deniper Istvánra hagyta. 

A település a török hódoltság alatt elnéptelene-
dett, majd az 1700-as években magyarok né-
pesítették újra. Később azonban néhány német 
család is megtelepedett itt. Jelenlegi lakosainak 
száma 208 fő. A községben 80 lakóház találha-
tó, melyek közül több hordozza magán a térség 
népi építészetének jellegzetes vonásait.

A község látványossága a falu közepén álló 
harangláb.

2 További információ: www.pecsikisterseg.hu/
telepulesek/kisherend

a
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a gyűjtemény

A falu központjában elhelyezkedő könyvtár 
helyiségében kapott helyet az a kis kiállítás, 
melynek anyagát a lelkes helyi lakosok gyűj-
tötték össze. A gyűjtemény jellegzetes tárgyai 
az itt élők gazdasági életéről, életmódjáról és 
otthonaikról üzennek a mai korban élőknek, 
másrészt a településen még fellelhető tárgyi 
emlékek megőrzésére, további gyűjtések meg-
szervezésére is hívja fel a figyelmet. A kiállítás 
és a könyvtár együttesen hivatott képviselni azt 
az értékrendet, ami a falu elöljáróinak szándé-
ka szerint megőrizhetik ennek a kis település-
nek a közösség építő erejét.

2 További információ: 
www.mecsekvidek-orokseg.hu
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kővágószőlős

écstől nyugati irányban, 5 km-es távolságban 
a Jakab-hegy lábánál található csendes kis 
falu, melyet a 6-os főútról, Szigetvár irányában 
közlekedve a hegy felé leágazó mellékúton 
érhetünk el. Cserkút és környéke ősidők óta 
lakott hely volt. Régészeti leletek is bizonyítják, 
hogy már a kora vaskorban éltek itt emberek, 
a római korban számos villa is épült itt. Első 
írásos emléke 1291-ből származik, amelyben 
Cherkuth néven említik. A török hódoltság 
óta folyamatosan lakott magyar falu, ahol a 

középkortól egészen a múlt század derekáig 
tartott fenn birtokot a pécsi káptalan. 
Kiemelt műemléke a restaurált falfestményeiről 
és freskóiról híres katolikus templom, amely 
román stílusban a xiii., harangtornya pedig a 
xiv. században épült.

Turisztikai vonzerejét, természeti 
értékei mellett, kiépült szálláshelyeinek és 
vendéglátásának is köszönheti.

2 További információ: www.cserkut.hu

p
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a gyűjtemény

A település gazdag gyűjteményének tárgyai 
elsősorban a gazdasági élethez kapcsolódnak 
(eke, járom, borona), de a szőlő- és kender-
feldolgozás folyamatát is prezentálja egy-egy 
tárgy, ahogy az itt működő mesterségeket is 
(kovács, kőfaragó, épületszobrász). Textiljei 
jellegzetes helyi motívumvilágot illusztrálnak, 
mely mellett a cserép és szakrális porcelán- 
tárgyak egyedi hangulatot teremtenek. 

A kiállítás a múlt század elején még kovács-
műhelyként működő, felújított tűzoltóépület 
két termében kapott helyet, míg a harmadik 
helyiség vándorkiállítások befogadó színtere. 
A kővágószőlősi helytörténeti gyűjtemény 
felújított épületével, igazán szép gyöngyszeme 
a mikrotérségnek.

2 További információ: www.mecsekvidek-
orokseg.hu



ócsárd

település Pécstől 16 km-re délre, dél- 
nyugatra fekszik. Megközelíthető több 
irányból, mégpedig Pécsről Pellérden, 
Görcsönyön át, valamint Harkány 
felől és Baksától Kisdéren át, továbbá 
Hegyszentmárton irányából.

Írásos emlékekben először 1247-ben bukkant 
fel Olcsar néven. A község a xiv. században 
a Bán nemzetség, majd a Diósfalvi család 
birtoka. A török alóli felszabadító háború 
idején elnéptelenedett, majd a Batthyány 
család birtoka lett. 1757-ben 395 fő élt a 
településen, ahol 1789-ben iskola épült. 
1894-ben felépült Ócsárd temploma. 1913-
ban adták át a településen a vasútállomást, 
a vasútközlekedés 1975-ig működött. A falu 
szülötte Dénes Gizella írónő és Bóczán Béla 
hangszerkészítő.

Látnivalók: római katolikus templom, 
kovácsműhely.

2 További információ: www.ocsard.hu

a
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a gyűjtemény

A helytörténeti kiállítás anyaga a helybeliek adományából gyűlt 
össze és a könyvtár egyik termében kapott helyet. A kiállított 
tárgyak a falu lakosainak múlt századi mindennapi életéhez 
kapcsolódik.

Elsősorban használati és lakberendezési tárgyak, textilek és 
paraszt bútorok teszik ki a gyűjtemény anyagát. Ugyanakkor 
találunk itt olyan gazdasági eszközöket, amelyeket a mezőgaz-
dasági munkákhoz használtak.

Figyelemre méltók a falra kihelyezett fotók, melyek egy 
évszázad jellegzetes eseményeit örökítik meg. Mindezek mellett 
dokumentumok, okiratok és más egyéb írásos emlékek idézik fel 
az itt élők helyi történelmét.

2 További információ: www.mecsekvidek-orokseg.hu



orfű

rfű Pécstől 16 km-re, a 
Mecsek hegyhát közepén 
elhelyezkedő üdülőfalu. A 
völgy korábbi öt települése 
(Orfű, Mecsekrákos, 
Bános, Mecsekszakál 
és Tekeres) formálódott 
a hatvanas években 
egységes üdülőterületté.

A környék az őskortól 
kezdve lakott volt. Orfű, 
Mecsekszakál és Bános nevét 
a 14. század elején említik 
először írásos források. 
A falvak a középkorban 
prosperáló települések voltak. 
A török hódoltság idején a 
terület elnéptelenedett, majd 
a xviii. századtól kezdett újra 
benépesülni, főként német 
betelepülőkkel. Az 1930-as 
években a falu lakosságának 
93%-a német, és csupán 7%-a 
volt magyar anyanyelvű. 
Legfőbb vonzereje a falunak 
a hatvanas évek során 
kialakított 3 mesterséges 
tó, illetve a 2011-ben 
átadott Aquapark.

2 További információ: 
www.orfu.hu

o
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a gyűjtemény

Orfűn a Tájházban és Malommúzeumban talál-
kozhatunk a múlt emlékeivel úgy, hogy bepillan-
tást nyerhetünk a működésükbe is. 
A Tájház épülete a község Mecsekrákosi tele-
pülésrészében található. A tornácos parasztház 
különlegessége, hogy a mellette fekvő templom-
mal egytengelyben helyezkedik el.

A Tájházban megjelenített kiállítás a Mecsek-
Hegyhát tájegység jellegzetes tárgyait, használati 
és gazdasági eszközeit mutatja be. 

A Malommúzeumban az évszázados őrlőberen-
dezések lenyűgöző látványt nyújtanak működés 
közben. Két különböző malmot tekinthet meg 
az idelátogató, a lóhajtásos szárazmalmot és az 
Árpád-kor óta létező vízimalmot. 

Az igazi varázslat a molnár egykori nyári 
konyhájában zajlik, ugyanis teljesen hagyomá-
nyos módszerekkel, kovásszal és kézi dagasztással 
készül a fatüzelésű kemencében a frissensült cipó.

2 További információ: 
www.mecsekvidek-orokseg.hu, orfumuskatli.hu, 
www.malommuzeum.hu, www.orfuivizimalom.hu
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pogány

ogány az 58-as úton haladva, Pécstől 5 km-re 
fekvő település, melynek múltja az Árpád korig 
nyúlik vissza. A település neve először 1181-
ben fordult elő a maihoz hasonló alakokban 
(Bogan Pugan, Pogan).

A xviii. század végén szerbek költöztek be, 
majd a század- 
forduló körül katolikus déli szlávok, bosnyá-
kok telepedtek meg. A falu német lakossága 
az 1800-as évek második felében költözött be, 
akik többsége iparos volt. 1845-ben alapították 

meg az iskolát, majd 1891-ben az evangélikus 
iskolát is, ahová a német ajkú gyerekek jártak. 
A község jelenleg is soknemzetiségű, 
magyarok, horvátok és németek lakják, lélek-
számuk 
megközelíti az 1200-at.

A falu különleges természeti szépségét a tele-
pülést övező domboldalak koszorúja adja, mely 
mellé 1972-ben horgásztavat is létesítettek.

2 További információ: www.pogany.hu
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a gyűjtemény

A helytörténeti gyűjtemény az iskola/közösségi ház tetőterében 
kapott helyet. A gyűjtemény értékes népviseleti anyagból áll, 
amely mindkét, a mai napig is a faluban élő nemzetiséghez 
(horvát, német) kötődik. Gazdag motívumkincs és változatos 
hímzéstechnika jellemzi az itt kiállított használati- és viseleti 
darabokat, melyeket a településhez évszázadokon keresztül 
kötődő pogányi családok adományoztak. A kiállítás anyagában 
a hagyományos gazdasági eszközök mellett a kenderfeldolgozás 
minden fázisát jelölő tárgyak is megtalálhatóak. Igazi ritka-
ságnak számít az 1886-ból származó festett bútor együttes. A 
település régi hagyományait, szokásait felidéző  fotógyűjtemény 
arról tanúskodik, hogy a nemzetiségek együttélése és egymás 
iránti tisztelete a múltban is jellemző volt.

2 További információ: www.mecsekvidek-orokseg.hu
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szalánta

zalánta Pécstől 15 km-re, Harkánytól 12 km-re 
az 58-as főközlekedési út mentén helyezkedik 
el. Két falu, Szalánta és Németi egyesülésével 
jött létre. A szűkebb lakókörnyezet minden-
napjait és ünnepeit erősen befolyásolta és 
meghatározta a római katolikus vallás és horvát 
nemzetiség több évszázados jelenléte.

Az első írásos emlék Szalántáról 1192-ből 
való, a települést Zolounta néven említi. 
Németi első írásos emléke 1240-ből való, a 

települést Nemti néven említi. A 17. században 
katolikus bosnyákok érkeztek. 1977. január 
elsején a két falu Szalánta és Németi egyesült. 
A falu szülötte Pávics György magyarországi 
horvát író.

Látnivalók: az 1804-ben épült katolikus 
temploma, Eszterágpusztán  a Zsolnay 
kápolna.

2 További információ: www.szalanta.hu

s
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a gyűjtemény

A település gazdag múltját és hagyományait 
bemutató tárgyak  az iskolában, illetve az 
óvoda folyosóján elhelyezett tárlókban kaptak 
helyet. Mindkét kiállítás a faluban élő horvát 
nemzetiség jellegzetes viseletét mutatja be. A 
viseletek változásait is nyomon követhetjük 
, ahogy a múlt század elejétől kezdődően 
kiszínesedtek az addig csupán néhány színt 
alkalmazott díszítések és ruhadarabok. A női 
viselet gazdag díszítései elsősorban az ingujjon 
és a szoknyán figyelhetők meg, míg a férfiaknál 
a hímzett mellények hordozzák ezeket a 
motívumokat. 

A kiállítások helyszínei kiválóan 
alkalmasak arra, hogy az itt tanuló 
diákok megismerkedjenek azzal a gazdag 
hagyománnyal amelyet ezek a tárgyak  
közvetítenek.

2 További információ: www.mecsekvidek-
orokseg.hu
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szőkéd

zőkéd Baranya megye középső részén, 
Pécstől délre található. Távolsága Pécstől 
kb. 20 km közúton. A Kozármislenyt 
Újpetrével összekötő útról leágazó bekö-
tőútról érhető el, Egerág érintésével. 
Zsáktelepülésnek tekinthető. Vonattal is 
elérhető a Pécs–Villány–Mohács-vasútvonalon.

A település környék már a bronz-
korban lakott volt. Szőkéd első emlí-
tése az 1181-es évből származik Scuched 
néven. A török hódoltság során lakos-
sága kicserélődött, a magyarok mellett 

horvátok is megtelepedtek itt.
 A villány-pogányi vízfolyásvölgyet 

természeti értéket képviselő gyepfelületek, 
helyenként mocsarak és nádasok kísérik.

Látnivalók: római katolikus kápolna, 
halastó. A helyi védelem alá helyezett 
házak mellett a falu egyik legszebben 
megőrzött része a gondosan ápolt temető 
területe és az itt látható kőfeszületek.

2 További információ:
www.pecsikisterseg.hu/telepulesek/szoked
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a gyűjtemény

A helytörténeti gyűjtemény a falu központ-
jában elhelyezkedő Művelődési Ház egyik 
szobájában kapott helyet. Az itt kiállított 
tárgyak egy múlt századi paraszt szobabelsőt 
idéznek meg. Emellett a látogató hű képet kap 
arról, hogy a faluban élő nemzetiségek (bos-
nyák, német) milyen viseleti ruhadarabokat 
hordtak és milyen használati tárgyakkal vették 
körül magukat. Az eszközök közül említésre 
méltó a több mint 100 éves madzagszövő. A 
falu múltjának jellegzetes pillanatait a falakon 
elhelyezett fotók jelenítik meg.

2 További információ: 
www.mecsekvidek-orokseg.hu
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