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PÁSZTOR ANDREA 

Helyi Érték Műhelyek két szomszédos faluban  

Absztrakt: Magyarlukafát és Somogyhárságyot 1950-ben csatolták Somogytól Baranyához. Két megye 
határán, kissé mindkét megye látóköréből kiesve, hátrányos helyzetű térségben, munkanélküliséggel 
küzdenek. A 20. század folyamán a lakosság jelentős része kicserélődött: a ma itt élő családok több 
hullámban, különböző társadalmi, kulturális közegből érkeztek. Egy közös van bennük: a lakóhelyük. 
Összetartásuk mértéke ezért nagy részben a lakóhelyi kötődéstől függ. A tárgyiasult örökség megisme-
rését, a helytörténet és a lokális hagyományok feltárását a közösség erősítéséhez vezető egyik lehetsé-
ges útnak tartjuk, ezért a Dél-Pannon Múzeumokért Közhasznú Egyesület egy kiállítást, valamint két 
hónapon át kéthetente műhelyeket szervez a két faluban, ahol muzeológusok és helyi lakosok közö sen 
kutatják a múltat. Kulcsszavak: helytörténeti műhely, lokális hagyományok, helyi értékek.  

 

A két hónapig tartó programsorozat előzménye a Janus Pannonius Múzeum helytörténeti mű-

hely sorozata, célja, hogy múzeumi eszközökkel segítsük a helyieket lakóhelyük múltjának 

felfedezésében. A Dél-Pannon Múzeumokért Közhasznú Egyesület Dél-zselici falvak közös-

ségi identitásának erősítése című projektjét1 2014. november 1. és 2015. május 31. között va-

lósította meg Somogyhárságyon és Magyarlukafán. 

A két falu 

Magyarlukafát és Somogyhárságyot 1950-ben csatolták Somogytól Baranya megyéhez. Két 

megye határán, kissé mindkét megye látóköréből kiesve, hátrányos helyzetű térségben munka-

nélküliséggel küzdenek. Évszázadokon át mezőgazdaságból, a környező erdőkből és kézműves 

iparból élt a lakosság nagy része. A 20. század második felében az állami gazdaság adott mun-

kát a falvaknak, a háztájik terményeit a szigetvári konzervgyár nagy mennyiségben vásárolta 

fel. Ez már a múlté: a kistermelők és kisiparosok az értékesítési nehézségek miatt megélhetési 

gondokkal küzdenek. A két falu lakossága több migrációt élt át. A mai lakosok családjai több 

hullámban, különböző társadalmi, kulturális közegből érkeztek. Egy közös van bennük: a la-

kóhelyük. Összetartásuk mértéke ezért nagy részben a lakóhelyi kötődéstől függ. A tárgyiasult 

örökségen keresztül a helytörténet és a lokális hagyományok feltárását, megismerését a közös-

ség erősítéséhez vezető egyik lehetséges útnak tartjuk. 

Népességtörténet 

A 17. századtól kezdve több migrációs hullám változtatta meg a lakosság összetételét. A török 

hódoltság alatt és az azt követő néhány zűrzavaros évtizedben a falvak jóformán kiürültek, az 

emberek a környező erdőkben rejtőztek el a túlzott adóktól és a szabad rablástól. Akik meg-

maradtak, hamar áttértek a református hitre. A vidék az ún. Schwäbische Türkei2 terület része 

volt, ahol a 18. századra annyira megfogyatkozott a népesség, hogy a század második felében 

német telepesek kaptak itt földet, maradásuk érdekében pedig hosszú lejáratú adókedvezmé-

nyeket. Velük szemben az őslakos reformátusok vallásuk miatt hátrányt szenvedtek egészen 

                                                      
1 A projektet a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal PRO-RENO-14 pályázati programja támogatta. 
2 A német elnevezés (jelentése Sváb-Törökország) alatt a török hódoltság utáni német betelepítésekkel érintett dél-

dunántúli területet, jellemzően Baranya, Somogy és Tolna megyéket értették. 
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II. József 1781-ben kiadott türelmi rendeletéig. A 19. század elejétől a kicsi és egyre szűkülő 

parcellák nem tudták eltartani a családokat. Megélhetésük biztosítására a két etnikum más-más 

stratégiát követett. A század második felétől a református magyarok a szomszédos Ormánság-

hoz hasonlóan a születéskorlátozást választották, bár itt a végletes egykézés helyett a két gye-

rek volt az általános. A német családok nem a gyerekek, hanem az örökösök számát korlátoz-

ták: a földet a legidősebb fiú örökölte, a többi mesterséget tanult (a lányok férjhez mentek). 

Magyarlukafán az 1910-es években új, harangtornyos katolikus iskola épült, amelyet ünnep-

napokon templomként használtak. Nagyjából tíz év múlva elbontották a református gyüleke-

zeti házat. Ma már nincsenek reformátusok a faluban. 

A 19. század végétől a 20. század közepéig terjedő népszámlálási adatok szerint a német 

etnikum a lakosságnak nagyjából felét, harmadát tette ki Magyarlukafán, Somogyhárságyon 

pedig átlagosan kétszer annyi volt a németek lélekszáma, mint a magyaroké. A második világ-

háborút követően nagy részük elmenekült vagy kitelepítették őket. Kis számban tulajdonuktól 

megfosztva a faluban maradhattak. Utóbbiak közül többen rövidebb időre vagy véglegesen 

elköltöztek, és inkább magyarnak vallották magukat a következő népszámlálás alkalmával. 

1941-ben Somogyhárságyon 903 fő vallotta magát német anyanyelvűnek, 1949-ben már egy 

sem. Üresen maradt házaikat az Alföldről és a Felvidékről idetelepített magyarok kapták meg. 

Az 1970-es évekig építési rendszabályok nehezítették a helyben maradást. A 20. század máso-

dik felében, nagyobb számban a '60-as évektől kezdődően romák költöztek a falvakba. Ma a 

lakosságnak mintegy harmadát teszik ki, de mivel legtöbben magyarnak vallják magukat, sőt 

nevüket is megváltoztatták, ez az arány nem mutatkozik meg a népszámlálási adatokban. 

Mindkét falu lakossága rohamosan csökkent a 20. század második felében, és ez a folyamat 

a mai napig tart. Magyarlukafa a kisebb falu, itt az állandó lakosok száma 70 fő körül mozog, 

számukra szinte az egyetlen munkalehetőség a közmunka, amiből megélni aligha lehetséges – 

különösen, ha családot kell eltartani. Somogyhárságyon – a közigazgatásilag hozzátartozó két 

kisebb települést is beleértve – mintegy 400-an laknak. A legtöbb munkahelyet itt is közmunka 

adja, de néhányan az innen 16 km-re fekvő Szigetvárra járnak dolgozni. 

Napjainkban az állandó lakosok száma egyre fogy, viszont nő az időszakosan itt tartózkodó 

külföldi háztulajdonosok aránya. A holland, német, belga, norvég háztulajdonosok jellemzően 

a nyarakat vagy a hosszabb szabadságokat töltik itt, de akadnak olyan nyugdíjasok, akik ál-

landó lakosai a falvaknak. Többnyire nyitottak a helybeliekre, részt vesznek a közös rendez-

vényeken, és érdekli őket a falvak, a környék múltja. Távollétükben a helyieket bízzák meg a 

ház és a kert gondozásával, és ha szőlőjük is van, azt is az itt lakókkal a műveltetik. 

A helyszín kiválasztása 

A program ötlete helyi kezdeményezés következménye. Magyarlukafán a Janus Pannonius 

Múzeum 1979-ben tájházat hozott létre, amelynek működtetéséről 2006-ban, financiális okok-

ból le kellett mondania. Ezt a feladatot a helyi Kaptár Egyesület vitte tovább egészen 2014-ig, 

amikor annak vezetői elköltöztek a faluból. A polgármester a tájházat létrehozó Janus Panno-

nius Múzeumhoz fordult segítségért. Mivel a múzeumnak továbbra sem állt módjában a tájhá-

zat támogatni, a megyei múzeum mellett működő civil szervezet, a Dél-Pannon Múzeumokért 

Közhasznú Egyesület ajánlotta fel, hogy pályáz a tájház felújítására és a működtetés korszerű-

sítésére. 3 Ennek a későbbi projektnek az előkészítésére szántuk a hivatalosan Dél-zselici falvak 

                                                      
3 A Tájház Újratöltve című projekt 2015 márciusa és 2016 áprilisa között a Norvég Civil Támogatási Alap támo-

gatásával valósul meg. 
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közösségi identitásának erősítése címet viselő projektet, amelybe a szomszédos Somogyhár-

ságyot is bevontuk, és amit a két faluban A múlt nyomában címmel hirdettünk meg. 

Programtervezés 

Célunk volt, hogy muzeológusok és helyi lakosok kölcsönösen megismerjék egymást, legfő-

képpen pedig egymás tudását a két falu múltjáról és jelenéről. Egyrészt muzeológusokként 

felkutassuk mindazt a tárgyi anyagot és írott forrást, amit a megyei múzeumban erről a terü-

letről őrzünk, és azt láthatóvá, kézzelfoghatóvá tegyük a Pécstől – és annak múzeumaitól – 

távol eső közösség számára. Másrészt derüljenek ki azok a hiányosságok, amelyekkel a helyiek 

tisztában vannak, de a muzeológusok előtt nem ismertek. Reméltük, hogy ez a kezdeti 

együttműködés, az esetleges fehér foltok feltárása további közös vizsgálatokhoz vezet majd. 

A pályázat kidolgozását megelőzően felkerestük Magyarlukafa és Somogyhárságy önkor-

mányzatát és helyi lakosokkal is egyeztettünk. Az együttműködésbe az önkormányzatok és – 

rajtuk keresztül – a közfoglalkoztatottak mellett bevontuk a Somogyhárságy Fejlődéséért 

Egyesületet. Figyelembe vettük a kulturális közfoglalkoztatottak munkaszerződését azért, 

hogy munkaköri feladataikat meghaladó vállalásokat ne kérjünk tőlük. Feladataik között sze-

repelt a helyi értéktárak kialakítása és gondozása.4 A projektet úgy terveztük meg, hogy abban 

a falvak számbavehessék értékeiket, elősegítsük a települési értéktárak létrehozását, adott eset-

ben a megyei értéktárba való jelölést. Az első műhelybeszélgetésen részt vett a Baranya Me-

gyei Értéktár Bizottság elnöke. 

A szórólapok kézbesítését, a helyszínek előkészítését és a helyi előadók felkérését a falvak 

kulturális közmunkásai végezték, az előadásokról videó- és fényképfelvételeket, a falvak hon-

lapjára, a falu-újságba beszámolókat készítettek. 

A program szerkezete 

A program elemeit úgy alakítottuk ki, hogy azok megvalósításából a helyiek ugyanúgy kive-

gyék a részüket, mint a projektgazda egyesület. Elsőként A Kapoliak – egy somogyhárságyi 

művészcsalád címmel kiállítást nyitottunk a hárságyi kultúrházban, amely két hónapon át, a 

projekt zárásáig volt látható és adott hátteret a kultúrházban rendezett műhelybeszélgetések-

nek. A kiállításban kiállított tárgyakat és dokumentumokat a ma Szigetváron élő Kapoli leszár-

mazottaktól, a két falu lakóitól és a Janus Pannonius Múzeumból gyűjtöttük össze. A falvak 

külföldi lakosaira tekintettel a kiállítás kétnyelvű (magyar és angol) volt. 

Április és május folyamán öt helyi érték műhelybeszélgetést tartottunk, amelyeknek fel-

váltva adott helyszínt a magyarlukafai faluház és a somogyhárságyi kultúrház. A kiállítás be-

vezető szövege rávilágít arra, hogy a műhelybeszélgetéseink során hogyan használtuk a tár-

gyakat a múlt különböző aspektusainak megidézésére. A 4. képen látható gyufatartó egy 

lukafai lakos tulajdona. A pásztorfaragásairól híres család harmadik generációs fafaragója, 

Kapoli Ilona a műhelybeszélgetésen határozta meg és magyarázta el a hallgatóság számára, 

hogyan ismerhetők fel a tárgyon nagyapja stílusjegyei. A gyufatartót nézve bizonyítva látjuk 

a kiállítás bevezető sorait: „A Mecseken innen, a Kaposon túl, Somogyország szélén élt két 

juhász, apja és fia. Messze földön híresek voltak faragó tudományukról. Megfaragták a hatal-

mas somogyi tölgyeseket az erdők vadjaival, a rengeteget járó vadásszal, a pusztaságok lakóit, 

a nyáját terelő pásztort, a pandúrokkal viaskodó betyárt, a rozmaringját szemérmesen markoló 

                                                      
4 Települési értéktárak a projektben együttműködő falvakban nem készültek. 2014 -ben, a pályázat beadásakor 

Baranya 300 településéből 40-ben hoztak létre települési értéktárat és bizottságot. 
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mátkájának udvarló juhászlegényt, a ki tudja hová, talán Szerbiába masírozó katonákat. Meg-

faragták a pásztorok tovatűnt szabad jóvilágát, nincstelenek virágokkal telehintett álmait, ha-

zaszeretetüket. Faragtak pásztoroknak juhászkampót, rühzsírtartót, gyufatartót, borotvatokot, 

tükröst, vízhordó kobakot. Parasztnak bútort, fali tükröt, kendőtartót, sótartót, vadásznak kür-

töt, úrnak görbebotot, díszdobozt. Idő múltán aztán faragtak múzeumoknak, műgyűjtőknek, 

népművészeti boltoknak.”5 

Helyi érték műhelyek 

A helyi érték műhelyek során a favak múltjának különböző területeit a jelenlévőkkel együtt 

fedeztük fel. A régészeti, néprajzi, vallási néprajzi, etnobotanikai és helytörténeti témájú ösz-

szejöveteleken először egy muzeológus, majd egy helyi lakos beszélt az adott témáról, amit 

kötetlen beszélgetés követett. A program szórólapján minden egyes műhelybeszélgetés alatt 

feltüntettünk olyan ötleteket, kéréseket, amelyekkel bevontuk a helyieket: tárgyakat, történe-

teket, recepteket hoztak magukkal. A beszélgetések aztán falatozásba mentek át: a helyiek 

megvendégelték a megjelenteket. Odafigyeltek arra, hogy az ételek, italok között legyenek 

olyanok, amelyek az adott beszélgetés témájához kapcsolódnak. 

Hatás és következmények 

Muzeológusok és helyiek nézőpontjainak és tudásának szembesítése kritikai hozzáállást és 

nyitottságot egyaránt kiváltott mindkét oldalból. A muzeológusok a helyiek ismereteit széle-

sebb kontextusba helyezve tisztáztak mítoszokat – nem lebecsülve azok helyét a közösségi 

hagyományban –, a helyiek ugyanakkor eddig ismeretlen adatokkal szolgáltak. 

A program idejének két hónapja alatt a két falu és azok lakói reflektorfénybe kerültek. 

Aktivitásukból tapasztaltuk, hogy ennek az időszaknak a jelentőségét ők is átérezték: történe-

tekkel készültek a találkozókra, a múltból származó tárgyakat hoztak, régi recepteket vettek 

elő, hogy azokat megmutassák nekünk, muzeológusoknak és egymásnak. A résztvevők között 

a fiatalok is megjelentek, akik megismerték az idősebb generációk emlékeit, a falvak régi arcát. 

A program végén ők is érdeklődtek, lesz-e folytatás. 

Folytatás lesz: Magyarlukafán a tájház felújításában a Dél-Pannon Múzeumkért Egyesület 

nyújt segítséget; Somogyhárságy önkormányzata pedig éppen a program ideje alatt vásárolt 

meg egy régi sváb lakóházat a faluban, amelyet szeretnének látogathatóvá tenni. 
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5 Janó 1987. 
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Képek 

 

1. kép: A program szórólapja 

 

2. kép: Lukafa és Hárságy a 18. század második felében készült első katonai felmérés 

térképrészletén 

 

3. kép: Párbeszéd: helyiek, muzeológusok, kézművesek kötetlen beszélgetései  
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4. kép: Kapoli Antal: gyufatartó 

 

5. kép: Helyben gyűjtött növények felhasználásával készült ételek kóstolója az etnobotanikai 

műhely után 

 

6. kép: A környéken gyűjtött, a régészeti műhelyre behozott tárgyak, leletek.  

 


