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ELŐSZÓ 
 
 
A természeti környezet településfejlődésre gyakorolt hatásának vizsgálatával 1995 óta foglal-
kozom. Ekkor kezdtem el doktori kutatásaimat a PTE Földtudományi Doktoriskolában. Té-
mavezetőm Dr. Lovász György irányításával kezdtem meg néhány délkelet-dunántúli táj tele-
püléseire ható természeti adottságok tanulmányozását. Hét évi kutatómunka gyümölcseként 
ebben a témakörben készült el a PhD disszertációm, amit 2003-ban sikeresen meg is védtem. 
 Évekig kerestem az alkalmat, hogy a több ezer órai munkával elkészített anyagot más, 
a téma iránt érdeklődő ember számára is nyilvánosságra hozzam könyv formájában. Sajnos a 
papír alapú kiadására tett erőfeszítéseim a rengeteg színes ábra és fénykép magas nyomdai 
költsége miatt rendre meghiúsultak. Nem olyan régen látóterembe került a digitális könyv, 
mint kiadási forma. Az Interneten való közzététel egyszerre teszi olcsóvá és széles körben 
elérhetővé a művemet. Remélem sokaknak tudok vele hasznos információt nyújtani. 
 A könyvben szereplő információk szerencsére nem avultak el. A mű ugyanis döntő 
részben az emberi mértékkel mérve igen lassan változó természeti környezettel, illetve a tele-
pülések több száz évet átfogó történeti fejlődésével foglalkozik. A szöveg többes szám első 
személyben íródott, mivel a Földtudományi iskolában akkoriban ez volt a szabvány. 
 Ennek a könyvnek a megszületését sokan segítették tanácsokkal, vagy bírálatokkal. 
Köszönöm Dr. Lovász György professzor úrnak a szakmai segítséget, Dr. Tóth József pro-
fesszor úrnak az erkölcsi támogatást, Dr. Rétvári László professzor úrnak, valamint Dr. Kókai 
Sándornak, Dr. Lóczy Dénesnek és Dr. Nagyváradi Lászlónak a jobbító szándékú bírálatokat. 
Az egyes fejezeteinek összeállításában Dr. László Mária, Dr. Lóczy Dénes, Dr. Mohos Mária, 
Dr. Nagyváradi László nyújtottak önzetlen segítséget, melyet ezúton is köszönök. Nagyon 
köszönöm minden további Kollégának is a dolgozatommal kapcsolatos javaslatát. Végleg, de 
nem utolsó sorban, nagyon köszönöm páromnak, Nagy Juditnak, gyermekeinknek és a szüle-
imnek az éveken keresztül tanúsított türelmét és támogatását. 

A könyvvel kapcsolatos megjegyzéseket és az esetleges hivatkozásról szóló értesítése-
ket a gyenizse gamma.ttk.pte.hu elektronikus levélcímen várom! 
 
 
Pécs, 2010. január 
 
 Dr. Gyenizse Péter 
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1. BEVEZETÉS 
 
A Homo sapiens a megjelenésétől eltelt évezredek során szinte kivétel nélkül a természet ki-
meríthetetlennek tűnő javaiból élt. A természet biztosította az élelmet, a szerszámkészítéshez, 
a ruházkodáshoz, vagy a hajlék építéséhez az alapanyagot. A technikai vívmányok megjelené-
se, azok egyre gyorsuló fejlődése lehetővé tette a természettől való egyre nagyobb függetle-
nedést. Ez azonban nem jelenti az emberiség teljes elszakadását a környezetétől, hiszen az 
teljesen lehetetlen, az egyén és a társadalom pusztulásához vezetne. Az elmúlt egy-kétszáz 
évben, a Föld teljes megismerése, a hegycsúcsok és az óceánok mélyének, valamint a világűr 
meghódítása, a tudományos és technikai forradalom „győzelme” után egyre többen minősítet-
ték a természetet szerepét másodlagosnak a társadalmi-gazdasági fejlődés szempontjából. A 
XX. sz. második felében számos tudományos és tudományos-ismeretterjesztő műben olvas-
hatjuk a természeti környezettel kapcsolatban a „leigázás”, a „megzabolázás”, a „legyőzés”, 
vagy az „átalakítás” szavakat. Mára ennek a szemléletmódnak számos hátrányát érezzük, 
ugyanis az egyre jobban elszennyeződött ivóvízkészletek és termőföld, a természetes növény-
zettől megfosztott, roncsolt táj képe egyre gyakrabban köszön vissza az emberre. 
 A különböző társadalmak az őskortól kezdve egyre több települést hoztak létre, ame-
lyek helyének kiválasztásában szinte minden esetben a természeti adottságok voltak a döntő-
ek. A természet viszontagságaitól és az ellenségtől való védelem, a víz közelsége és a terüle-
tek élelmiszertermelésére való alkalmassága határolta be a letelepülésre alkalmas területet. 
Későbbi fejlődésük is legtöbb esetben a természeti adottságok függvényében alakult, de az idő 
előrehaladtával egyre gyakrabban megfigyelhető a közigazgatási funkciónak, vagy a kereske-
delemnek a településfejlődésre gyakorolt pozitív hatása is. A hazai statisztikai adatok ismere-
tében elmondhatjuk, hogy a legtöbb település élete még fél évszázada is a természeti adottsá-
goktól függött, mivel a földművelés és az állattenyésztés (néhol a bányászat) volt a megélhe-
tésük alapja. 

Az emberiség technikai fejlettsége ma már lehetővé teszi, hogy szinte bárhol létre tud 
hozni épületeket, településeket (ld. Antarktisz). Azonban a településfejlesztési tervek, az út és 
vasútvonalak nyomvonalának és ipartelepek helyének kiválasztása a gazdaságosság szem-
pontjából még mind a mai napig jelentős mértékben figyelembe veszik a természeti adottsá-
gokat. Tehát az egyes települések élete (fejlődése, stagnálása, illetve elhalása), valamint a 
belőlük felépülő településhálózat jellemzői még ma is szoros kapcsolatot mutatnak az őket 
övező természeti környezet adottságaival. 
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2. CÉLKITŰZÉS 
 
A PTE TTK Földrajzi Intézetében az egyik fontos kutatási irányt képviseli a települések és 
természeti környezetük kölcsönhatásának vizsgálata. Könyvünk is ehhez az irányzathoz kap-
csolódik, ugyanis célunk az, hogy öt DK-dunántúli táj településeinek fejlődését befolyásoló 
természeti tényezőket tekintsük végig.  
 Igyekeztünk olyan eltérő természeti viszonyokkal rendelkező tájakat kiválasztani, 
amelyeknek a településfejlődésre gyakorolt hatása változatos. A megvizsgált három és félezer 
km2 kiterjedésű területen találhatunk középhegységet, dombságot és síkságot is. 
 
A fentiek alapján a könyv: 
- áttekinti a természetföldrajzi tényezők településekre gyakorolt hatásainak vizsgálatára 

vonatkozó szakirodalmakat. 
- bemutatja a vizsgált terület geológiai, morfológiai, hidrológiai, klimatológiai és pedológiai 

sajátosságait. 
- minősíti a tájakat mezőgazdasági hasznosíthatóságuk alapján, és javaslatot ad a terület-

használat változtatására. 
- csoportosítja a településeket közvetlen természeti környezetük mérhető jellemzői alapján, 

statisztikai módszerek alkalmazásával. 
- vizsgálja a természeti adottságok hatását az utak futásirányára és a települések forgalmi 

helyzetére. 
- bemutatja a természeti környezet hatását a vizsgált tájcsoport népességszámának és fog-

lalkoztatási szerkezetének változására. 
- bemutatja a gazdálkodást és a településfejlődést elősegítő, vagy éppen gátló természeti 

adottságokat az öt kiválasztott tájon. 
- számos típuspéldát és részletes elemzést mutat be, jól szemléltetve a természeti adottsá-

goknak a településalaprajzok változására gyakorolt hatását. 
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3. KUTATÁSI MÓDSZEREK 
 
A célkitűzésből következik a kutatási téma több szempontú megközelítése és ezzel együtt az 
alkalmazott módszerek sokfélesége. 
- A terület általános természetföldrajzi adottságainak vizsgálatát a földrajzi algoritmusnak 

megfelelően végeztük el a megjelent szakirodalmakra alapozva.  
- A vizsgált terület mezőgazdasági szempontú minősítéséhez, valamint az útvonalak futásá-

nak modellezéséhez földrajzi információs rendszert (FIR) hoztunk létre. 1:200 000-es to-
pográfiai térkép alapján digitális terepmodellt (DTM) alkottunk, amire felvittük a külön-
böző természetföldrajzi jellemzők térbeli megoszlását. A digitalizáláshoz a CARTALINX, 
az ábrázoláshoz, elemzéshez és kiértékeléshez a SURFER 7.0, az IDRISI 2.0 és az IDRISI 
32 programokat használtuk. 

- A települések alaprajzuk természeti környezetének mérhető jellemzői alapján való csopor-
tosításához 1:25 000-es topográfiai térképekről olvastuk le a jellemzőket, majd ezek elem-
zéséhez az MS EXCEL és a SYNTAX program DOS alatt futó változatát használtuk fel. 

- A korábbi időszakok településállományának kigyűjtéséhez számos településtörténeti és 
egyéb földrajzi névanyagot, valamint az I. Katonai Felmérési és mai térképeket használ-
tunk fel, majd az 1:200 000-es munkatérképen nagy pontossággal jelöltük be az aktuális 
településeket. Az alkalmazott módszer a településsűrűség grafikus ábrázolása mellett an-
nak számszerű jellemzésére is alkalmas (LOVÁSZ GY. 1977a). 

- A lakosságszám és foglalkoztatási szerkezet változásának vizsgálatához KSH adatokat, 
valamint statisztikatörténeti és településtörténeti irodalmakat használtunk fel.  

- Az egyes tájak bemutatásához az aktuális terület földtani, vízrajzi, éghajlati és talajtani 
irodalmait és térképeit; település- és tájtörténeti monográfiákat; helytörténeti és levéltári 
anyagokat; valamint különböző korokból származó térképeket használtunk fel. 

- A vizsgált tájak településeinek fejlődését befolyásoló domborzati formák, valamint 
orográfiai exponáltságuk jellemzéséhez az I. Katonai Felmérési és az 1988-as 1:25 000-es 
térképek alapján területszámítást végeztünk. Az eredmények ábrázolására az MS EXCEL 
programot használtuk. 

- A természeti környezet által befolyásolt településalaprajzokra típuspéldákat hozunk, ame-
lyek környezetének minősítésére kifejlesztettük az un. mikrokörnyezettípus térképeket. 
Ezeket az 1:25 000-es topgráfiai térképek alapján szerkesztettük meg a domborzati, víz-
rajzi, talajtani és mikroklimatikus adottságok figyelembevételével. 

- A vizsgált területen található tíz város alaprajzi fejlődését térinformatikai módszerekkel is 
megvizsgáltuk. 1:10 000-es térképek alapján DTM-t hoztunk létre, melyre felvittük a tele-
pülések alaprajzi kiterjedését az I., II. és III. katonai felmérés, valamint az 1950, 1967 és 
1988 körüli térképéről. IDRISI 32 programmal meghatároztuk a különböző korú alaprajz-
ok kitettségi és meredekségi viszonyait, melyeket táblázatok és diagrammok formájában 
bemutatunk. A természeti adottságok kiértékelése alapján meghatároztuk a települések 
alaprajzi fejlődésére legalkalmasabb irányokat. 

- Az ábrák, térképek megrajzolását magunk végeztük ADOBE PHOTOSHOP 4.0 és 6.0, 
valamint COREL DRAW 8.0 programok segítségével. A kisszámú átvett ábránál külön 
feltüntettük a forrást. A szöveg megszerkesztéséhez MS WORD 97-et használtunk. 
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4. KUTATÁSI ELŐZMÉNYEK 
 
A települések fizikai kapcsolatban vannak a természeti környezetükkel, ami a fekvés tényéből 
következik (MENDÖL T. 1963). A szakirodalomban ennek két fajtáját szokás megkülönböztet-
ni, a topográfiai és a forgalmi fekvést. Ezekkel már régóta foglalkoznak a geográfusok, de 
sokáig nem határolták el őket egymástól. Közéjük tartozik a XIX. sz. a kiemelkedő tudósa, 
Johann Georg Kohl is, aki 1841-es művében a településeknek a felszíni formákkal való kap-
csolatát, 1874-ben megjelent tanulmányában pedig Európa fővárosainak fekvését vizsgálta. 
Az „Ortslage” és a „Verkehrslage” fogalma először Friedrich Ratzelnek a nagyvárosok fekvé-
séről szóló 1903-as művében bukkan fel (KOHL, J. G. 1841, 1874; RATZEL, F. 1903 idézi: 
MENDÖL T. 1963). Ratzel korábbi műveiben is megcsodálhatjuk a tudós komplex földrajzi 
szemléletét. Az 1882-ben németül, majd 1887-ben magyarul is megjelent „Antropho-
geographia” c. művében részletesen foglalkozik többek között a természeti környezetnek a 
társadalomra és a településekre gyakorolt hatásával (RATZEL, F. 1882, 1887). Megállapította, 
hogy a természeti környezet és a gazdasági, valamint a társadalmi szféra közötti kapcsolat 
nem lazul, mint azt sokan állítják, csak mindig más formát mutat. 
 A Ratzel féle „Ortslage” és „Verkehrslage” a nemzetközi szakirodalomban is megje-
lent megfelelő fordításokban, pl. franciául „site” és „position” formában. A magyarul topográ-
fiai fekvésnek nevezett fogalom annak térszínnek a sajátosságait jelenti, amelyen a település 
helyet foglal, és amelynek javait közvetlen munkájával kihasználja. A forgalmi fekvés azt 
fejezi ki, hogy miféle sajátosságok szabják meg a település elérhetőségét más településekről, 
vagy tájakról. Ha a topográfiai fekvésből, vagy a forgalmi fekvésből származó előnyöket, 
vagy hátrányokat kezdjük vizsgálni, akkor Cholnoky Jenő elnevezésével élve már helyi és 
helyzeti energiákról beszélünk. Ha egy település pl. ármentes térszínen fekszik, az a topográ-
fiai fekvésnek egy ténye, de egyben pozitív helyi energia is, mert előnyös arra a településre 
nézve (MENDÖL T. 1963). A II. világháború előtt számos geográfus foglalkozott elméleti ala-
pon a települések helyi és helyzeti energiáival, akik közül ki kell emelni Cholnoky Jenő, Fo-
dor Ferenc, Mendöl Tibor és Teleki Pál nevét (CHOLNOKY J. 1918, 1922; FODOR F. 1924; 
MENDÖL T. 1935, 1936a, 1936b; TELEKI P. 1936). Nagy jelentőségű Glaser Lajosnak az al-
földi települések fejődését befolyásoló „életkamra” modellje, amelyben az egymástól elzárt 
vízmentes térségek sajátos fejlődésére hívta fel a figyelmet (GLASER L. 1939). A XX. sz. első 
felében számos magyar nagyváros, vagy településcsoport földrajzi leírása látott napvilágot a 
Földrajzi Közlemények hasábjain és egyéb kiadványokban. Ezekben gyakran látjuk tükröződ-
ni ezt a szemléletet. Prinz Gyula Magyarország településformáinak és Európa városainak 
vizsgálata során igen sok ponton mutat rá a földrajzi energiák településalaprajz formáló hatá-
sára (PRINZ GY. 1922, 1923). Győr, Szombathely, Székesfehérvár, Budapest, Kolozsvár, 
Brassó és más városok helyi és helyzeti energiáit elemezte számos tanulmány (BÁTKY ZS. 
1918, CHOLNOKY J. 1915, 1928; KALMÁR G. 1923, KEREKES Z. 1922, 1923). Ilyen jellegű 
elemzések a világháború után is megjelentek (pl. WALLNER E. 1958, 1961), de szemléletmód-
juk már sok esetben eltért az elődökétől. 

A helyi és helyzeti energia fogalmát többen bírálták, illetve más elnevezésekkel he-
lyettesítették az elmúlt évtizedekben. Azonban praktikusságukat és „értékállóságukat” bizo-
nyítja az a tény, hogy Beluszky Pál, Tóth József és Kőszegfalvi György még a legújabb tan-
könyvekben is használják őket (BELUSZKY P. 1999; TÓTH J. 1994; KŐSZEGFALVI GY.-TÓTH J. 
2001). 
 A II. világháború után egyre inkább észrevehetővé vált a településtanulmányok két 
típusa közötti eltérés. A két kutatási vonal Wallner Ernő szavaival élve: egyrészt a különböző 
számszerű demográfiai, statisztikai adatok és a funkcionális tevékenységre vonatkozó konkrét 
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információk felhasználása; másrészt az előbbiek keretében, térbelileg is jelentkező arculati, 
szerkezeti vonások tudatos, közvetlen meglátása és mindezek alapján az okozati kapcsolatok 
tudományos felismerése (WALLNER E. 1981). Mivel a témakörhöz csak marginálisan kapcso-
lódik, ezért csak utalunk a fenti két kutatási vonal képviselőinak egyik érdekes vitájára, me-
lyet Beluszky Pálnak a települések funkcionális osztályozásáról szóló tanulmányai váltottak 
ki (BELUSZKY P. 1965, 1973, 1975; HORVÁTH G. 1975; MENDÖL T. 1967). 
 A klasszikus településföldrajz két jeles képviselője, Prinz Gyula és Mendöl Tibor, az 
1950-es, 1960-as években jelentették meg összefoglaló jellegű és hiánypótló tankönyveiket, 
melyek mind a mai napig a téma legjobbjai közé tartoznak (MENDÖL T. 1963, PRINZ GY. 
1954, 1955). A nagy természetátalakítási tervek időszakában is megfigyelhetjük, hogy a tele-
püléstervező szakemberek a kor hangulatától függetlenítve magukat, a települések tervezésé-
nél erősen figyelembe veszik a geológiai, domborzati, vízrajzi, mikroklimatikus hatásokat és a 
növényzet pozitív szerepét (pl. BARISS M. 1956, PERÉNYI I. 1967, 1975). A műszaki létesít-
mények helyes és biztonságos helykiválaszása és a már gazdaságilag hasznosított területek 
geológiai, geomorfológiai tényezőinek értékelésére született meg a mérnökgeomorfológia 
(PÉCSI M. 1970). A települések és természeti környezetük kapcsolatát természetföldrajzi 
szempontból Lovász György is kiválóan összefoglalta (LOVÁSZ GY. 1982a). 
 A II. világháború után ismét felújultak a táj fogalmáról, a táj és ember kapcsolatáról 
már korábban is zajló viták. Ezeket Wagner Richárd 1956-os tanulmánya indított el, de a kor 
szinte minden jeles geográfusa kifejtette a témában véleményét, pl. Kádár László, Kakas Jó-
zsef, Lászlóffy Woldemár, Markos György, Pécsi Márton, Bulla Béla, Láng Sándor, Somogyi 
Sándor, Ádám László, Szilárd Jenő, Szabó Pál Zoltán (KÁDÁR L. et al. 1957; SZÁVA-KOVÁTS 
E. 1965; WAGNER R. 1956). Magyarország tájbeosztásának alapelveiről és tájakra felosztásá-
nak kérdéséről az MTA Földrajzi Bizottsága 1960 decemberében tartott vitaülést, melyen 
Láng Sándor és Bulla Béla vitaindító előadása hangzott el. A vitaülés bizonyos módosítások 
mellett Bulla Béla javaslatait fogadta el (BULLA B. 1962; GÓCZÁN L 1961). 1967-ben jelent 
meg Pécsi Márton és Somogyi Sándor két évtizedig uralkodó tájbeosztása (PÉCSI M.-
SOMOGYI S. 1967), melyet 1990-ben váltott fel a kiemelkedő jelentőségű, Marosi Sándor és 
Somogyi Sándor által szerkesztett Magyarország kistájainak katasztere (MAROSI S.-SOMOGYI 
S. 1990). Természetesen ezektől többé-kevésbé eltérő beosztások is megjelentek, ilyen példá-
ul a Hajdú-Moharos József és Hevesi Attila által, a Pannon Enciklopédiában bemutatott tájbe-
osztás (HAJDÚ-MOHAROS J.-HEVESI A. 1997). 
 A környezet átfogó kutatásával foglalkozó tudományág a tájökológia. Fogalmát 
(Landschaftsökológie) a német C. Troll alkotta meg 1939-ben, elősegítve a földrajz és az öko-
lógia közeledését (MIKLÓS L. 1977). Értelmezése szerint a tájökológia feladata: „egy bizonyos 
tájrészletben az életközösségek (biocönózisok) és azok környezeti feltételei között uralkodó 
komplex hatásmechanizmusok tanulmányozása”. A tájökológiai kutatások jelentőségének 
következtében alakult ki az alkalmazott tájökológia. H. Langer 1970-ben leírja, hogy a „táj-
gondozás” (Landschaftspflege) alkalmazott tájökológia. Harmut Leser pedig a tájgondozás 
alapjának tekinti a tájökológiát (LESER H. 1976). Míg korábban a tájökológia teljes mértékben 
természetföldrajzi diszciplina volt, napjainkban a társadalmi elvárásoknak megfelelően az 
alkalmazott tájökológia a gyakorlati problémákra is keresi a választ (NAGYVÁRADI L. 1998b). 
Az alkalmazott tájökológia és ezzel együtt a tájértékelés neve és értelmezése más és más a 
különböző iskoláknál, illetve szerzőknél. Az egykori NDK-ban mezőgazdasági termőhely-
értékelésnek nevezték (HAASE G. 1968), a nyugati országokban általában földértékelés (land 
evaluation), valamint táj- és környezetpotenciálok értékelése (DRDOS, J.-URBANEK J.-MAZUR 
E. 1980) néven szerepel. Az orosz iskola (GERASZIMOV, I. P. 1976; SZOLNCEV, N. A. 1968) az 
alkalmazott tájökológia feladatát tágabban értelmezi, mint az angolszászok. A kutatások súly-
pontját tájtervezésre, a tájprognózisra, valamint az ezzel összefüggő táj- és természetvédelem-
re helyezik (LÓCZY D. 1989c). Az utóbbi évtizedben hazánkban is egyre több tanulmány jele-

 9



nik meg a tájökológiai elméletek, módszerek rendszerezésével, a tájértékelés elméleti és gya-
korlati kérdéseivel kapcsolatban (pl. CSORBA P. 1989; ELEKES T. 1999; GALAMBOS J. 1987; 
GALAMBOS J.-BALOGH I. 1989; HAASE, G. 1978; KERTÉSZ Á.-MÁRKUS B. 1989; LÓCZY D. 
1989c; MEZŐSI G. 1985; RÉTVÁRI L. 2000). 
 A gazdaságfejlesztés szolgálatában alakult ki a gyakorlati életben is nagy jelentőségű 
természeti fölrajzi tájértékelés, melynek elvi-módszertani alapjait Marosi Sándor és Szilárd 
Jenő rakta le (MAROSI S.-SZILÁRD J. 1963). Kihangsúlyozták, hogy a korábbi tájkutatási 
irányzatokkal ellentétben a tájértékelés elsősorban nem az egyes természeti földrajzi tájegysé-
gek részletes természeti földrajzi bemutatására törekszik, hanem a gazdálkodás számára elő-
nyös vagy előnytelen természeti adottságokat tárja fel és értékeli. Nemzetközi viszonylatban 
is először készítettek olyan összefüggés-hálózati sémát, amely a természeti adottságokat, mint 
a társadalmi-gazdasági tevékenység természeti feltételeit foglalja rendszerbe. 1974-ben meg-
jelent tanulmányukban továbbá részletesen elemzik a domborzat és a gazdálkodás kapcsolat-
rendszere mellett a településekre, a településhálózatra és a közlekedési pályákra gyakorolt 
hatásait is (MAROSI S.-SZILÁRD J. 1974). A magyarországi tájértékelési és tájtipológiai kutatá-
sok eredményeit kiválóan összegezte, rendszerezte Marosi Sándor az elmúlt két évtizedben 
(MAROSI S. 1980, 1981, 1999). A Marosi-Szilárd féle séma szféráit Pécsi Márton két fő al-
rendszernek nevezi és azt a technoszféra és a politikai-kulturális szféra alrendszerével kiegé-
szítve megalkotja a „társadalom teljes környezete” fogalmát (PÉCSI M. 1979). Ennek jelentő-
sége főként az, hogy a különböző megközelítésű környezetértékelések során a különböző 
szaktudományok egységes (rendszer)szemléletű vizsgálatokat folytathassanak, s ezáltal a 
szemléletmódjukban az interdiszciplinaritás megfelelően érvényre juthasson (NAGYVÁRADI L. 
1998b). A magyarországi tájértékelés egyik legfontosabb feladata évtizedeken keresztül az 
egyes területek mezőgazdasági minősítése volt (ÁDÁM L. 1968, 1975; GÓCZÁN L. 1978, 1980; 
LOVÁSZ GY. 1968; LOVÁSZ GY.-SZŰCS K. 1972; PÉCSI M.-RÉTVÁRI L. 1980). A hetvenes 
években honosodott meg a domborzat kvantitatív módszerekkel történő minősítése, amely 
elsősorban a mezőgazdasági jellegű tájértékelést segítette, de a településfejlesztési szempontú 
vizsgálatokat is szolgálta (pl. LOVÁSZ GY. 1965, 1985a, 1989; MEZŐSI G. 1982; PÉCSI M.-
JUHÁSZ Á.-SCHWEITZER F. 1976). A gazdaságfejlesztés szolgálatában születnek további kör-
nyezeti hatásértékelések, melyek néhány elemükben mind a mai napig tovább élnek, valamint 
ma is használható módszertani tanulmányok (LACKÓ L. 1971; PÉCSI M. 1984; PÉCSI M.-
RÉTVÁRI L. 1981; RÉTVÁRI L. 1985). Megfogalmazódott a környezetkutatások interdiszcipli-
náris szükségessége és ezekkel összefüggésben a prioritások szükségességének a kérdésköre, 
hiszen a környezettípusok meghatározásánál nem lehet az összes természeti és társadalmi-
gazdasági tényezőt egyenlő súllyal figyelembe venni (LOVÁSZ GY. 1981). Figyelemre méltó 
Ghimessy Lászlónak a tájértékelések közé sorolható érdekes próbálkozása, ahol a természeti 
környezet különböző adottságait energiaegységekké átváltva teszi összehasonlíthatóvá 
(GHIMESSY L. 1984). Az utóbbi évek tájkutatási irányzataihoz sorolhatjuk a nagyberuházáso-
kat megelőző döntések előkészítéséhez kapcsolódó kutatásokat (SCHWEITZER F.-TINER T. 
1996; SCHWEITZER F. 1993). 
 Az utóbbi másfél évtizedben több olyan tanulmány és könyv látott napvilágot, ami a 
történeti és a földrajzi szemléletet egyesítve vizsgálta a természeti adottságok és a gazdaság, 
valamint a társadalom fejlődését (pl. FRISNYÁK S. 1988, 1990, 2001; LOVÁSZ GY.-
NAGYVÁRADI L. 1997). Szintén úttörő jellegűek Lovász Györgynek (és munkatársainak) azon 
tanulmányai, melyekben a településsűrűség és a természeti környezet közötti kapcsolatot tár-
ják fel (LOVÁSZ GY. 1977a, 1979a; LOVÁSZ GY.-POZSÁR V. 2000). 

Az 1970-es és az 1980-as évtized többek között a településmonográfiák időszaka is a 
vizsgált területünkön. Ezekben a településfejlődés komplex elemzése, magyarázata gyakran 
elsikkad a tudományágankénti, leltárszerű felsorolások között (pl. BABICS A. 1978; CSEKEY I. 
1957; SZITA L. 1986; FÜZES M 1982, 1985; M.-NÉ FODOR K.-SZŐKE S.-SZŐKE S.-NÉ 1996). 

 10



A külföldi, alapvetően angolszász irodalomban rendkívül sok példát lehet találni a 
természet társadalomra gyakorolt hatásvizsgálataira. Ezek főleg a települések kialakulásának 
természetföldrajzi körülményeivel, vagy a területhasználat természeti összefüggéseivel, vala-
mint a természeti elemek településkörnyezeti hatásaival foglalkoznak (pl. ADAIR, A. S.-
MCGREAL, W. S. 1985; BURKE, G. 1976; DE BLIJ, H. 1991; DOUGLAS, I. 1983; GILG, A. 1985; 
HOYT, Y. B. 1973; LARKIN, R.-PETERS G.-EXLINE, C. 1981; OWENS, S. 1991; RHIND, D.-
HUDSON, R. 1980; THOMAS, K. 1983). Az egykori szocialista blokk külföldi kutatói közül jó-
val kevesebben dolgoztak ezen a témán, viszont az ő publikációikból néhány a magyar föld-
rajzi folyóiratokban is megjelent (pl. KALESZNYIK, SZ. 1974; LEONTYEV, N. F. 1980; LESER, 
H. 1986; MILLER; G. P.-PETLI V. M. 1993; PIETRZAK, M. 1998) 

A pécsi geográfus doktoriskola 1994-es indulása óta egyik legfontosabb kutatási 
irányvonalaként tartja számon a természeti környezet településfejlődést befolyásoló hatásai-
nak vizsgálatát (ELEKES T. 2000, 2001; GYENIZSE P. 1997, 1998a, 1998b, 2000, 2001a, 2001b, 
2001c, 2001d, 2001e; GYENIZSE P.-KOVÁCS B. 1999a, 1999b, 2000, 2002; GYENIZSE P.-
KOVÁCS G. 2002a, 2002b; GYENIZSE P.-LOVÁSZ GY. 1996; GYENIZSE P.-PIRKHOFFER E. 2002; 
GYENIZSE P.-VASS P. 1998; GYURICZA L. 1996; MÁTÉ A. 2001; MOHOS M. 1988, 1995; 
NAGYVÁRADI L. 1993, 1996, 1998a, 1998b, 1999; WILHELM Z. 1995, 1996, 1997A, 1997B, 
1998; WILHELM Z.-TÉSITS R. 1998). 

Az 1960-as, 1970-es évek településkutatói elismerték a természeti adottságok hatását a 
települések helyválasztására, működésére, de településdefinícióikba ezt nem építették be. 
MENDÖL TIBOR (1963) szerint: „Településen értjük egy embercsoportnak, az embercsoport 
lakóhelyének és a munkahelyének térbeli együttesét.” BELUSZKY PÁL (1973) megfogalmazá-
sában: „A település egy embercsoportnak a bővített társadalmi újratermelés céljait szolgáló, 
ezen embercsoport által igénybe vett létesítményeknek – lakó-, munka- és pihenőhelyek, 
szolgáltatási intézmények – a lakosság mindennapos, rendszeres ’mozgástere’ által kijelölt 
funkcionális egysége.” A természeti környezetnek a települések életében betöltött jelentős 
szerepét Tóth József településfogalma ismeri el először: „A település egy adott földrajzi kör-
nyezetben, annak elemeivel intenzív kölcsönhatásban élő gazdasági, társadalmi és műszaki 
struktúrák rendszereként értelmezzük.” (TÓTH J. 1981) 

A könyvünk alapszemléletét meghatározza a Tóth József által kidolgozott tetraéder-
modell. Eszerint a települések működése leginkább egy tetraéderrel tehető szemléletessé, me-
lyek alapja a földrajzi környezet, három másik lapja pedig a gazdasági, a társadalmi és a mű-
szaki (infrastrukturális) szféra (1. ábra). Az élek mentén, az egyes szférák között, a szférák 
(struktúrák) fejlettségétől függő erőhatás van; a települések e struktúrák (és kölcsönhatásaik) 
együttes rendszere, amely szféránként és egységes organizmusként szoros kölcsönhatásban 
van a természeti környezettel (TÓTH J. 1981). A tetraéder-modell lapjai (szférái) között meg-
lévő kölcsönhatások közül az általunk vizsgáltakat a 2. ábra mutatja. 

A vizsgált természeti tájakkal, azok részletével, történetével, gazdasági jellemzőivel, 
vagy egy-egy település leírásával számos részletes tanulmány foglalkozik. Ezek összegyűjtése 
és elemzése egy külön könyv anyaga is lehetne. Ki kell azonban emelni a művek százai közül 
(a teljesség igénye nélkül) néhányat, amelyek a vizsgált terület egészével foglalkoznak. Haas 
Mihálynak Baranya megyét a XIX. sz. közepén komplexen bemutató leírását (HAAS M. 
1845). Karay-Szabó Pálnak (=Szabó Pál Zoltán) a természeti tényezőknek a Pécs környéki 
településekre gyakorolt hatását bemutató művét (KARAY-SZABÓ P. 1926). A Lovász György 
által szerkesztett Baranya megye természeti földrajzát, melyben a szerkesztő többek között a 
természeti adottságoknak a gazdasági szempontú értékelésével is foglalkozik (LOVÁSZ GY. 
1977c). A Lovász György és Wein György által írt könyvet, mely többek között a vizsgált 
tájak geológiai és felszínfejlődési kérdéseit is bemutatja (LOVÁSZ GY.-WEIN GY. 1974). Az 
ugyanebben a sorozatban megjelenő, Baranya megye történetét a honfoglalásig bemutató mű-
vet (BÁNDI G. 1979). Az MTA FKI tájsorozatában megjelent, a Dunántúli-dombság természe-
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ti és gazdasági leírását tartalmazó monográfiát (ÁDÁM L.-MAROSI S.-SZILÁRD J. 1981). A Ba-
ranya aprófalvas településhálózatának múltját és jelenét bemutató művet (B.-NÉ WINICZAI K. 
1984). 

 
 
 

 
 

1. ábra. A település tetraéder-modellje (szerk. TÓTH J. 1981) 
1 – gazdasági szféra, 2 – társadalmi szféra, 3 – műszaki (infrastrukturális) szféra, 

4 – természeti szféra 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. ábra. A vizsgált hatások (szerk. Gyenizse P.) 
vizsgált hatás - folytonos vonal; nem vizsgált hatás - szaggatott vonal 
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5. A VIZSGÁLT TERÜLET LEHATÁROLÁSA 
 
A vizsgálatba öt, különböző természetföldrajzi adottságokkal rendelkező DK-dunántúli tájat 
vontunk be, melyek összterülete 3676 km2. Ezek: a Mecsek-hg. nagyobb kiterjedésű és a Vil-
lányi-hg. kisebb kiterjedésű középhegységi térszínei; a Zselic és a Mecsek és Villányi-hg. 
közötti dombság magas, illetve alacsonydombsági területe; valamint a Dráva-ártér és a Feke-
te-víz síkja. Fontosnak tartottuk, mind az öt szomszédos táj bevonását a vizsgálatba, mivel a 
különböző geológiai, domborzati, vízrajzi, éghajlati, biológiai és talajtani adottságok más-más 
előnyöket és hátrányokat biztosítottak a települések számára. A tájak és az egész vizsgált terü-
let határát a Baranya megye természeti földrajza c. monográfia alapján jelöltük ki (LOVÁSZ 
GY. 1977c). Így a területet D-en a Dráva-folyó; K-en a Karasica-patak; É-on a Völgységi-, a 
Kaszánya- és a Magyarszéki-patak, valamint a Kapos-folyó; ÉK-en a Baranya-csatorna; Ny-
on a Gyöngyös- és a Bárdi-patak völgye adja a természeti határokat. DNy-on a Belső-Somogy 
felé fokozatos az átmenet, így pontos határt nem lehet megadni (3. ábra). A vizsgált terület 
XX. sz.-i településeit a 77. ábra mutatja. 
 
 
 

 
3. ábra. A vizsgált tájak (szerk. Gyenizse P.) 

1 – Mecsek-hg., 2 – Villányi-hg., 3 – Zselic, 4 – Mecsek és Villányi-hg. közötti dombság,  
5 – Dráva-ártér és a Fekete-víz síkja (a Pécsi-félmedencével és a Nyárád-Harkányi löszvidék egy részével), 

6 – a vizsgált terület határa, 7 – országhatár 
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6. A VIZSGÁLT TERÜLET TERMÉSZETFÖLDRAJZI JELLEMZÉSE 
 
 
6.1. Geológiai adottságok, ásványkincsek 
 
A vizsgált terület felépítése rendkívül változatos, a domborzatalakító kőzetek a paleozóos 
összletektől a negyedkori képződményekig terjednek (4. ábra). A felszíni és felszínközeli kő-
zeteknek nagy szerepe van a talajok kialakításában (az éghajlattal, a vízrajzzal és a növényzet-
tel együtt), de építőipari alkalmazásuk is kiemelendő. A tájcsoport geológiai felépítését ÁDÁM 
L. 1981; LOVÁSZ GY. 1967, 1977e; LOVÁSZ GY.-WEIN GY. 1974, valamint SZABÓ P. Z. 1957, 
1964 alapján foglaljuk össze. 
 A legidősebb felszíni kőzeteket a Mecsek és a Villányi-hg. paleozóos és mezozóos 
képződményei képviselik. A paleozóos kőzetek közül jelentékenyebb felszíni kiterjedésben 
csak az alsó és felső permi vörös, illetve szürke homokkő, konglomerátum, homokos agyag-
pala fordul elő a Ny-Mecsekben. Ezek a talajképződésnek nem kedveznek. A mezozóos üle-
dékek közül legkedvezőbb kőzetfizikai és vízgazdálkodási tulajdonságokkal rendelkező talaj-
képző kőzetek az alsó és középső jura márgák, homokkövek, valamint a felső triász agyagpa-
lák, homokkövek, márgák. Nagyobb kiterjedésben a K-Mecseket borítják, de kisebb foltokban 
a Ny-Mecsekben és a Villányi-hegységben is megtalálhatók. Szintén elterjedtek a Mecsekben 
és a Villányi-hegységben a különböző jura mészkövek, valamint a triász mészkövek és dolo-
mitok, melyek értékes építőipari nyersanyagok. 
 A vizsgált terület nagy részét neogén üledékek borítják, melyek elsősorban a dombsági 
és síksági térszíneken, de a Mecsek és a Villányi-hg. peremi területein is megtaláljhatók. A 
miocén felső helvéti agyagmárgák és kavicsos homokok a hegységperemeken, 350-450 m 
tszf. magasságban jelentkeznek. Kedvező talajképző tulajdonságokkal bírnak, de csuszamlás-
ra hajlamosak. A felső helvéti rétegsort a Mecsek D-i és ÉNy-i szegélyén kisebb foltokban 
miocén üledékes kőzetek (tortónai lajta mészkő, konglomerátum, agyagmárga és szarmata 
durvamészkő, agyagmárga) fedik. Szilárdságuk révén jó építőanyagok. 
 A Mecsek és a Villányi-hg. kivételével a terület földtani felépítésében elsősorban a 
pliocén, azon belül pannon üledékeknek van a legnagyobb szerepük, ugyanis ezek szolgáltat-
ják a dombsági és síksági területek legfőbb építő kőzeteit. A pannon homok, homokkő, agyag, 
agyagos homok és agyagmárga felszíni kiterjedése minimális (mivel a dombságok, valamint a 
síkságok nagy részét vastag pleisztocén rétegsor fedi). Ezek mint talajképző kőzetek alig jön-
nek számításba, viszont sokoldalúan hasznosítható építőanyagok és ipari nyersanyagok. Nagy 
vízkapacitásuk miatt elsőrangú rétegvíztárolók. 
 A pleisztocén képződmények közül elsőként a kitűnő talajképző kőzetnek számító 
fosszilis vörösagyagok említhetők, amelyek főként a Zselicben fordulnak elő. Folyóvízi üle-
dékek (homok, iszap, murva, aprókavics, agyag) elsősorban a megsüllyedt Dráva- és Kapos-
árok térségéban értek el nagyobb (akár több száz méteres) vastagságot. A legnagyobbrészt a 
würmben kialakult típusos és áttelepített löszök a terület legfontosabb, legkiterjedtebb talaj-
képző kőzetei, de a durvakerámia-iparnak is jó minőségű nyersanyagai. A Mecsek és a Dráva-
ártér kivételével minden tájon előfordulnak, sok helyen a tíz méteres vastagságot is meghalad-
ják.  
  Területünkön a holocén üledékeket az alluviális síkságok ártéri képződményei (iszap, 
homok, agyag, löszös üledékek, tőzeg stb.) és az ormánsági futóhomok képviseli. Az ártéri 
képződmények a széles völgytalpú eróziós völgyek völgyfenekét töltik ki, sokszor több tucat 
méteres vastagságban. Legjelentősebb előfordulásuk a Dráva, a Kapos, a Karasica, a Fekete-
víz és a Baranya-csatorna völgyében van. A réti és a láptalajok jellegzetes talajképző kőzetei. 
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  A következőkben a vizsgált területen található legjelentősebb ásványi nyersanyag le-
lőhelyeket, valamint a legnagyobb, ipari mértékkel is hasznosítható készleteket soroljuk fel 
(HAHN GY. 1981, MAROSI S.-SOMOGYI S. 1990 alapján). Nem szerepelnek benne az évszázad-
ok során csupán helyi felhasználásra megindított és mára már nagyrészt felhagyott fejtések, 
bányák (pedig ezek korábban nagy szerepet játszottak egyes települések kézműiparának ki-
alakulásában, fejlődésében). Hatásukat részletesebben az egyes településeket, tájakat bemuta-
tó fejezetekben tárgyaljuk. A kézművesek elsősorban közvetlen környezetüket látták el ter-
mékeikkel, helyi forrásokra építve (pl. agyag, kő). A nyersanyag nagyobb távolságról való 
beszerzése már inkább a később megindult gyáriparra jellemző. Ez tehát már csak kis mérték-
ben kötődik a helyi nyersanyagokhoz, bár a nagy tömegben és költségesen szállítható nyers-
anyagok esetében a feldolgozást ma is a lelőhely közelében végzik (pl. beremendi Cement-
mű). A különböző ásványkincsek gazdasági megítélése koronként változik (ld. a mecseki 
szén- és hasadóanyag bányászat fellendülését és mai helyzetét), így általános értékelést törté-
nelmi szerepükre igen nehéz adni. Tehát az itt felsorolt természeti adottságok alapján ma már 
nem jellemezhetjük egyértelműen egyes települések, régiók ipari fejlődési lehetőségét, de 
azért kimutatható a hatásuk a gazdasági és a társadalmi szférára. 
 
• Energiahordozók előfordulási helye:  

- feketekőszén: K-mecseki liász rétegekben – Pécs, Vasas, Hosszúhetény, Komló, 
Kisbattyán, Mecseknádasd, Magyaregregy, Szászvár 

- barnakőszén: Hidas, Bükkösd, Bakóca, Mecseknádasd 
- hasadóanyag: Ny-mecseki permi homokkő – Kővágószőlős 

• Ércek előfordulási helye: 
- bauxit: Villányi-hg. – Szársomlyó 
- vasérc (nem műre való): Pécs, Vasas, Pécsvárad, Komló, Magyaregregy 

• Nem érces ásványi anyagok előfordulási helye: 
- anhidrit és gipsz: Bükkösd, Hetvehely, Túrony, Pécs 
- építőkő és cementipari alapanyag: Mecseknádasd, Komló, Cserkút, Pécs, Abaliget, 

Bükkösd, Magyarhertelend, Szászvár, Pécsvárad, Beremend, Nagyharsány, Csarnóta, 
Máriagyűd, Siklós 

- építőipari homok: Mecseknádasd, Pécsvárad, Beremend, Sellye, Harkány, Kétújfalu, 
Pécs, Helesfa, Gödre 

- kerámiaagyag: Hidas, Szentlőrinc, Sásd, Siklós, Villánykövesd, Szigetvár, Simonfa, 
Görcsöny, Bőszénfa, Kaposszerdahely 

- talajjavító tőzeg és lápföld: Marócsa, Kovácshida 

Elmondható, hogy a vizsgált terület összességében ásványkincsekben nem tekinthető 
szegénynek. A 5. ábráról azonban leolvasható, hogy ezek megoszlása már igen eltérő. Míg 
energiahordozókat, érceket, építőköveket, anhidritet és gipszet a két középhegységben talá-
lunk csupán, addig talajjavító tőzeg és lápföld a síksági területeken fordul elő. A kerámia 
agyag és az építőipari homok minden tájon megtalálható. 
 
 
6.2. A domborzat általános jellemzése 
 
A tájcsoport domborzati sajátosságait mutatja be az IDRISI térinformatikai programmal ké-
szített, árnyékolt és színezett modell (6. ábra), továbbá jól jellemzik a 7. és 8. ábrán látható 
relatív magasságkülönbséget, illetve völgysűrűséget bemutató térképek. A következőkben 
ezek, valamint a területtel foglalkozó egyéb szakirodalom (LOVÁSZ GY. 1977e, 1981; MAROSI 
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S.-SOMOGYI S. 1990; MAROSI S.-SZILÁRD J. 1981) alapján adunk általános domborzati jellem-
zést a területről. 
 A felszínfejlődés tárgyalásakor a proterozoikumig és a paleozoikumig kell visszanyúl-
ni. A variszkuszi hegységképződés során kialakult a kristályos alaphegység tömege, ami a 
hegységi területeken (Mecsek, Villányi-hg.) a mezozoikumban megsüllyedt, transzgressziós 
felszínné vált. Ekkor alakultak ki a tömegüket nagyrészt ma is alkotó triász mészkő, egyéb 
mezozóos összletek, valamint a harmadidőszaki tengeri üledéksor. A mezozoikumban és az 
óharmadidőszakban területünk rögökre darabolódott és tönkösödött. A miocénben zajlott le a 
meghatározó jelentőségű geomorfológiai inverzió, amely során a mai középhegységek ki-
emelkedtek, az eddig felszínen lévő részek pedig medencévé alakultak és tengeri elöntés alá 
kerültek. Az elöntés legnagyobb kiterjedését a pannonban érte el, amikor csak a középhegy-
ségek álltak ki a tengerből. A pannon beltó a pliocén végén húzódott vissza, vékonyabb-
vastagabb üledéksort hátrahagyva, ami a negyedidőszaki domborzatfejlődés kiinduló felszíne 
lett. Ezután az elsősorban ÉÉNy-DDK és erre merőleges irányú törésvonalak mentén kiemel-
kedések és süllyedések jöttek létre. Jórészt szerkezeti irányítottsággal elindult a folyóvízi eró-
zió, a völgyképződés, valamint a Mecsek hegylábfelszíneinek kialakulása. A vizsgált terület 
É-i szegélyén a Kapos-, a délin pedig a Dráva-süllyedék jött létre, magukhoz vonzva a terület 
folyóvizeit. A pliocén végétől megindult a Mecsek máig tartó jelentős kiemelkedése, ami to-
vábbi feldarabolódáshoz és lepusztuláshoz vezetett. Ezzel párhuzamosan zajlott le a Zselic 
felboltozódása, és a dombsági területeken számos rög D felé billent ki. A pleisztocénben a 
területet lösz fedte be, ami a nagy részén máig megmaradt. 
 Ma a vizsgált területen öt többé-kevésbé eltérő morfológiájú tájat találunk: a nagyobb 
területű és jobban tagolt Mecsek-hegységet; a kevésbé tagolt és kisebb kiterjedésű Villányi-
hegységet; a jobban kiemelt Zselic dombvidékét; a kevésbé kiemelt Mecsek és Villányi-hg. 
közötti dombságot és a Dráva, valamint a Fekete-víz síkságát. Legmagasabb tszf. magasság-
gal a Zengő (682 m) rendelkezik, a legalacsonyabb területek pedig Kásásdtól D-re találhatók 
(tszf. 87 m). A legtagoltabb felszín a Mecsek, ahol gyakori 200-400 m/4 km2-es relief és a 16 
km/4 km2-es völgysűrűség. A legtagolatlanabb pedig – természetesen – a síksági rész, ahol 
ezek az értékek 3 m/4 km2, illetve 4 km/4 km2 alá süllyednek. 
 A Mecsek-hg. ÉÉK-DDNy-i csapásirányú, paleozóos alapú, nagyrészt mezozóos kőze-
tekből felépülő, törésvonalak által határolt nagyszerkezeti rendszer. Legjellemzőbbek rá a 
tetőhelyzetbe kiemelt, eocén-oligocén tönkös felszínek. Ezek a Ny-Mecsekben K-Ny irányú, a 
K-Mecsekben pedig sugaras sasbérc sorként jelentkeznek. A hegységperemi területeken meg-
figyelhető egy kárpáti emeletben képződött (450-470 m tszf.) és egy alsópannon abráziós fel-
szín (250-380 m tszf.). Jellemző formatípusok még a hegylábi félsíkok és törmelékkúpok, 
valamint a nagyobb eróziós völgyekben a pleisztocén völgyvállak rendszere. A Ny-Mecsek É-
i részén karsztos és csuszamlási formák is megjelennek. Ez a vizsgált terület legjobban ki-
emelt és feldarabolt tája. 
 A Villányi-hg. Ny-K irányú, változatos földtani felépítésű, öt pikkelyből álló, töréses-
sasbérces hegység. Legmagasabb részét (350-400 m) az alsópannon tengerből kiemelkedő 
hátak alkotják. 240-300 m-es tszf. magasságban általánosan megfigyelhető a felsőpannon 
abráziós fennsík, amit átlag 180 m tszf. magasságú hegylábi félsík övez. A hegységet É-D 
irányú törések három domborzattípusra osztják. A fent felsorolt jellemzők elsősorban a 
Túrony-Villány közötti részre jellemzőek. Túronytól Ny-ra a feldarabolódott mezozóos tömb 
lesüllyedt és jelentős löszborítást kapott. A fő tömeg előterében pedig szintén lösszel borított 
rögök csoportja emelkedik (siklósi Várhegy, Göntér, Harsány-hegy /aminek része a 442 m 
magas Szársomlyó, a hegység legmagasabb pontja/ és a Beremendi-mészkőrög). A központi 
részeken mind reliefben, mind völgysűrűségben megközelíti a Mecseket, kiterjedése azonban 
jelentősen kisebb (kb. 1/4-e). 
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4. ábra. A vizsgált terület geológiai térképe (forrás: Magyarország Nemzeti Atlasza) 

1 – holocén folyami homok; 2 – holocén öntéshomok, öntésiszap, öntésagyag; 3 – pleisztocén folyami homok; 
4 – pleisztocén lösz; 5 – pliocén (felső pannon) agyag, homok, homokkő; 6 – középső miocén (torton) 

lajtamészkő, homok, agyag; 7 – középső miocén (torton) andezit; 8 – középső miocén (helvét) konglomerátum, 
kavics, homok, agyag; 9 – felső kréta bauxit; 10 – alsó kréta trachidolerit, fonolit; 11 – alsó kréta márga, mészkő, 

homokkő; 12 – felső jura márga, mészkő, mészmárga; 13 – középső jura mészkő, márga; 14 – alsó jura márga, 
homokkő, feketekőszén; 15 – felső triász homok, agyagpala; 16 – középső triász dolomit, mészkő; 17 – középső 
triász mészkő, márga; 18 – alsó triász agyagpala, homokkő, mészkő, dolomit; 19 – permi vörös homokkő, kong-

lomerátum; 20 – permi szürke homokkő, agyagpala 
 

 
5. ábra. A vizsgált terület jelentősebb, kitermelhető ásványkincseinek elhelyezkedése 

(HAHN GY. 1981, MAROSI S.-SOMOGYI S. 1990 alapján szerk. Gyenizse P.) 
1 – kerámia agyag; 2 – anhidrit; 3 – bauxit; 4 – gipsz; 5 – építőipari homok; 6– építőkő és cementipari alap-

anyag; 7 – kőszén; 8 – talajjavító tőzeg és lápföld; 9 – hasadóanyag (urán); 10 – vasérc 
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6. ábra. A vizsgált terület domborzata és magassági szintjei (szerk. Gyenizse P.) 
 
 
 

 

 

7. ábra. Relatív magasságkülönbségek a vizsgált területen (alapegység: 4 km2) 
(KERESZTESI Z.-KERESZTESI Z.-NÉ-MOLNÁR M.-TIEDERLE L. 1997 alapján szerk. Gyenizse P.) 

1 – 200-400m; 2 – 100-200m; 3 – 50-100m; 4 – 20-50m; 5 – 12-20m; 6 – 7-12m; 7 – 3-7m; 
8 – 3m alatt; 9 – dombsági, hegységi térszínek határa; 10 – a vizsgált terület síksági részének határa 
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 A Zselic pannóniai agyagos-homokos felépítésű, vékonyabb-vastagabb lösztakaróval 
borított, szerkezeti vonalak mentén aszimmetrikus dombság, amit főleg É-D irányú, törésvo-
nalakhoz igazodó völgyek és hátak tagolnak. Átlagos tszf. magassága 250-300 m. Legmaga-
sabb pontja a paleozóos alaphegység kinyúlásaként felfogható Hollófészek (358 m), aminek a 
környezetében Ny-K irányú törések érvényesülnek, akárcsak az ÉK-Zselicben. Legtagoltabb 
része a Központi- és az É-Zselic (100-200 m/4 km2 relief, 12-16 km/4 km2 völgysűrűség), 
ahol igen jellemzőek a csuszamlásos-suvadásos folyamatok. A D-Zselicre a D felé kibillent, 
lösszel fedett rögök sora jellemző, amelyek meredekebb É-i oldalán szintén gyakoriak a csu-
szamlások. Legkevésbé kiemelt és tagolt az ÉK-i része, amit tíz métert is meghaladó vastag-
ságú lösztakaró borít.  
 A Mecsek és Villányi-hg. közötti dombság pannon alapú, lösszel vastagon fedett, 130-
250 m átlagmagasságú, É-ról D felé alacsonyodó, törésvonalakkal határolt táj. Domborzata 
ÉNy-DK irányú szerkezeti vonalak mentén, pleisztocén völgybevágódások hatására, pannóni-
ai üledékeken kialakult hordalékkúpos hegylábfelszínből formálódott a mai dombsági térszín-
né. Széles völgyközi hátak, platók jellemzik a tájat, melyeket D felé vastagodó lösz takar. 
Közepesen tagoltnak mondható részei a Görcsönyi-hát térsége és a Mecsekkel érintkező terü-
letek (50-100 m/4 km2 relief, 8-12 km/4 km2 völgysűrűség), ezzel szemben a D-i részek ta-
goltsága mérsékelt (20-50 m/4 km2 relief, 8 km/4 km2 alatti völgysűrűség). 
 A vizsgált terület legdélebbi táján – a Dráva és a Fekete-víz mentén – tökéletes, ezek-
től távolodva tökéletlen síksági formakincset találunk. A Dráva-árok és részmedencéi a ple-
isztocén óta üledékgyűjtő medencék, amelyek a würmben süllyedtek meg utoljára. A vastag, 
főként folyóvízi, pleisztocén rétegsorra a würmben az Ormánság területén futóhomok, egyéb-
ként pedig folyóvízi iszap, homok és infúziós lösz települt. A Dráva mentén elhagyott 
meanderekkel tarkított ártéri és alacsony ármentes síkok, tőlük É-ra a futóhomokkal fedett 
enyhén hullámos síkok (Ormánság), legészakabbra pedig alacsony fekvésű, enyhén tagolt 
síkságok találhatók. Ár- és belvízveszélyes terület. Ez a legkevésbé tagolt vizsgált táj, általá-
ban 3 m/4 km2 alatti relieffel és 4 km/4 km2 alatti völgysűrűséggel. 
 
 
6.3. A vizsgált tájak éghajlati adottságai 
 
A vizsgált terület éghajlata igen változatos, részint domborzati adottságai miatt, részint pedig 
azért, mert átmenetet képez az Alföld kontinentális jellegű éghajlata és a Dunántúl éghajlata 
között, ahol már az atlanti hatás uralkodik, ugyanakkor ez a mediterrán csapadékhatások tipi-
kus érvényesülési területe is. 
 A terület tényleges napsütéstartama 1800-2050 óra/év, ami nagy vonalakban ÉNy-ról 
DK felé nő. A legderültebb hónap a július, a legborultabb a december. A vizsgált területen 
1500 m magasságig az É-i, ÉNy-i szelek uralkodnak (mint hazánkban máshol is), azonban ezt 
a domborzati hatások erősen befolyásolhatják (pl. a Mecsek K-Ny-i irányú fekvése miatt K-i 
és Ny-i irányú szelek is gyakran előfordulnak). Az évi átlagos léghőmérséklet a napsütéstar-
tamhoz hasonlóan ÉNy-ról DK felé nő, azonban ezt is erősen befolyásolja a domborzat. A 
legmagasabb évi középhőmérséklettel a Dráva menti területek rendelkeznek (11 °C). Az ala-
csonyabb dombsági területek (Mecsek és Villányi hg. közötti dombság és a Zselic D-i része), 
a Villányi-hg. és a Pécsi-medence átlaghőmérséklete 10-10,5 °C. A leghűvösebb területek a 
Zselic (9,5-10 °C) és a Mecsek (8,8-9,5 °C) központi részei. A mezőgazdasági termelés 
szempontjából fontos a különböző növénykultúrák tenyészidőszakainak hőmérséklete. A ta-
vaszi kalászosok tenyészidőszakának (március-június) középhőmérséklete alapján megálla-
pítható, hogy a vizsgált terület Mecsektől és Zselictől D-re eső részén országosan is kiemel-
kedő adottságokkal rendelkezik (12,5-13,0 °C). A kapásnövények tenyészidőszakának (ápri-
lis-szeptember) középhőmérsékletében növekednek a területi különbségek az előzőhöz képest, 
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de ekkor is a Mecsektől és Zselictől D-re eső területek rendelkeznek a legkedvezőbb adottsá-
gokkal (17,0-17,5 °C). A vizsgált terület D-i része tehát a Magyarországon termeszthető nö-
vényi kultúrák közül a leghőigényesebbeknek is megfelel. 
 A csapadék átlagos évi összegei átmenetet képeznek a csapadékosabb Ny-Dunántúl és 
a csapadékszegény Alföld között. A legtöbb csapadékot – orografikus okok miatt – a Mecsek 
és a Zselic kiemelt területei kapják (750-800 mm/év). 700 mm/év fölötti értékkel rendelkez-
nek a Mecsek további részei és Zselic középső része, valamint a Villányi-hg. és a Drávamenti 
síkság Siklóstól Ny-ra eső területe. A vizsgált területen a legkevesebb csapadékot a Mecsek és 
Villányi-hg. közötti dombság kapja 600-650 mm/évvel. 650-700 mm/évvel rendelkező, átme-
netei térségként definiálható területek: a Pécsi-medence, a D-Zselic és a Fekete-víz síkja, a 
Mecsek és Villányi-hg. közötti dombság É-i része, valamint a Drávamenti-síkság Siklóstól K-
re eső része. A tavaszi kapások tenyészidőszakában (március-június) a csapadék mennyisége 
az egész területen 225 mm fölött van, ami országos szinten a legkedvezőbbek közé tartozik. A 
Mecsek környékén, a Villányi-hegységben, a Zselicben és a Dráva-ártéren ez az érték eléri, 
sőt meg is haladja a 250-275 mm-t. A kapásnövények tenyészidőszakában (június-
szeptember) az előbb említett területeken a csapadék mennyisége 250 mm fölötti, míg a többi 
részen 225-250 mm közötti értéket mutat. (FODOR I. 1977; SIMOR F. 1977) 
 Ennek a területnek a jellemzője – a Nyugat-Dunántúl dombos tájaival szemben –, 
hogy napsütésben és kapott energiában már jobban ellátott terület. A hőmérséklet ingadozása 
kisebb, mint az Alföldön, vagy a Kisalföldön. Dél-Baranya és a Pécsi-medence kivételével 
kevésbé forró a nyár, kevésbé zord a tél, mint az Alföldön. Országosan is legkisebb a hajlam a 
késő tavaszi és kora őszi fagyokra (az előbbi következményeként a Dél-baranyai területek 
kedvezőek a primőr zöldség termesztésének céljára). Leghosszabb a tenyészidőszak ezen a 
területen. Aránylag nagy csapadék mellett kevésbé szeszélyes az időbeni eloszlás. A Földkö-
zi-tenger hatása Magyarországon ezen a területen érvényesül legerőteljesebben. A tájcsoport 
éghajlati képének árnyalt vonásait jól adja vissza a Kakas-féle éghajlati körzet-felosztás (KA-
KAS J. 1960). Ennek alapján a vizsgált területen öt mezokörzetet különíthetünk el, melynek a 
legfontosabb jellemzőit – a mezőgazdaságot befolyásoló éghajlati adottságok szempontjából – 
FODOR I. 1977; SZILÁRD J. 1981, valamint MAROSI S.-SOMOGYI S. 1990 alapján gyűjtöttük 
össze (9. ábra): 

a) A tenyészidőszakban elégtelen nedvességű körzet, mérsékelten száraz terület, a 
nyár mérsékelten forró. Meleg terület, ahol a szárazföldi hatás még erősen érvényesül. Ide 
tartozik a Dráva-melléknek Harkány-Drávaszabolcstól K-re eső területe, valamint a Pécsi-
medence. Ez az éghajlati körzet a vizsgált terület legmelegebb része, hazánk igen meleg dél-
alföldi területével mutat rokon vonásokat. Az évi középhőmérséklet 10,5 °C és 11 °C-os izo-
termavonalai veszik közre. Sugárzási adottságai kedvezőek, hőigényes növények termesztésé-
re kiválóan alkalmas. A Pécsi-medence klímáját a nagyváros sajátos klímája erősen befolyá-
solja. A különösen magas hőmérsékleti értékek kialakításában szerepet játszanak a Mecsek-
hegység déli lejtői és a város hőkibocsátása. 

b) A Dráva-ártér és a Fekete-víz síkja a Zselic D-i előterében már a meleg, enyhe telű 
körzet jellemvonásaival rendelkezik, -2 °C fölötti januári középhőmérséklettel, 75-öt megha-
ladó nyári nappal, általában kiegyenlített vízmérleggel. Magyarországon talán éppen ennek az 
éghajlati körzetnek a területén érvényesül leginkább a szárazföldi, óceáni és mediterrán ha-
tások keveréke. Ez utóbbi hatás a szubmediterrán jelleg érvényesülésében nyilvánul meg, 
amely abból adódik, hogy a Földközi-tengeri légtömegek elsődleges érkezési területe. Ez 
megmutatkozik az erőteljesen kifejlődő őszi csapadékmaximumban, amely esetenként megha-
ladja a nyár elejit, valamint a tél enyheségében. A sugárzási, hőmérsékleti és csapadék adott-
ságok együttesen ebben az éghajlati körzetben is kiváló feltételeket biztosítanak a hőigényes 
növények termesztésére. 
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8. ábra. A vizsgált terület völgysűrűség-térképe (alapegység: 4 km2) 
(BALOGH J.-MEZEI E. 1997 alapján szerk. Gyenizse P.) 

1 – 16km fölött; 2 – 12-16km; 3 – 8-12km; 4 – 4-8km; 5 – 4km alatt; 6 – dombsági, hegységi térszínek határa; 
7 – a vizsgált terület síksági részének határa 

 
 
 

9. ábra. A vizsgált terület éghajlati körzetei (Kakas J. 1960 alapján szerk. Gyenizse P.) 
A  – meleg, mérsékelten száraz, mérsékelten forró nyarú; A  – meleg, mérsékelten száraz, hideg telű; 4 5

B3 – mérsékelten meleg, mérsékelten száraz, enyhe telű; B6 – mérsékelten meleg, mérsékelten nedves, enyhe 
telű; C1 – hűvös, mérsékelten nedves, enyhe telű 
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c) A Mecsek és Villányi-hg. közötti dombság D-i része és a Villányi-hg. mérsékelten 
meleg, mérsékelten száraz, enyhe telű körzet. Ez már szárazabb, szubhumid terület, a tenyész-
időszakban elégtelen nedvességgel, mérsékelten száraz, enyhe téllel, erdős-sztyepp természe-
tes növényzettel, mezőségi talajokkal. A Villányi-hegység D-i lejtői napfényben igen gazda-
gok és melegek, így ezen a területen különösen korán köszönt be a tavasz. Ezek a tulajdonsá-
gok a hegység védett D-i lejtőit alkalmassá teszik melegigényes, fagyot nem tűrő tavaszi pri-
mőrök és szőlő termesztésére. E lejtőkön az utolsó fagyos napok március végén, április elején 
tapasztalhatók. 

d) Mérsékelten meleg, mérsékelten nedves, enyhe telű dombsági terület. Itt már az 
óceáni hatások vannak túlsúlyban. Ide tartoznak a Mecsek peremterületei, a Mecsek-Villányi-
hegység közötti dombvidék É-i része, valamint a Zselic nagy része (a központi legmagasabb 
területek kivételével). E körzet nedves, szubhumid jellegű, 650-760 mm csapadékkal, 50-75 
nyári nappal, -2 °C-nál magasabb januári középhőmérséklettel, mérsékelten negatív vízmér-
leggel. Kedvező adottságai vannak az erdőnek, illetve ligetes erdőnek és erdőtalajoknak. A 
körzet éghajlati viszonyai a mezőgazdálkodás számára kedvező. 

e) Mérsékelten nedves körzet, enyhe téllel. Elsősorban hűvös hegyvidéki terület, öt-
vennél kevesebb nyári nappal, 19 °C-nál alacsonyabb júliusi középhőmérséklettel, erdőneve-
lő, pozitív nedvességellátottsággal. Ide tartozik a Mecsek-hegység és a Zselic legmagasabb 
része. Az előbbi a magyarországi középhegységek közül a legenyhébb telű, mérsékleten me-
leg nyarú körzet. Kiterjedt délies lejtői bőségesen ellátottak sugárzási energiával, melynek 
eredményeként értékes szőlő- és gyümölcskultúrák telepedtek meg. A Mecsek-hegység ked-
vező klímaadottságai természetes növénytakarójában is felismerhetők. Itt a szubmediterrán, a 
kontinentális és balkáni fajok egyaránt keverednek. A délies kitettségű területek különösen 
gazdagok szubmediterrán növénytársulásokban. 
 
 
6.4. A vizsgált terült vízrajza 
 
A vizsgált terület felszíni vizei hazánk két nagy folyójának, a Dunának és a Drávának a víz-
gyűjtőjéhez tartoznak. A két vízrendszer közötti vízválasztó a Zselic és a Mecsek gerincén fut 
végig, a Középső-Mecsek térségében az addigi ÉNy-DK-i iránya É-D-re vált és így halad a 
Villányi-hegységig. A Villányi-hg. nyugati részének gerincén fut, majd Beremend K-i térsé-
gében hagyja el az országot. Az említett vonaltól É-ra fekvő területek a Duna, a D-DNy-ra 
találhatók pedig a Dráva vízgyűjtőjéhez tartoznak. A legnagyobb vízfolyások néhány adatát 
az 1. táblázat mutatja be.  
 A mai vízhálózat kialakulása a felsőpliocénben kezdődött, amikor a fő vízválasztó 
futása nagyon hasonló volt a maihoz (Zselic-Mecsek gerince). A felsőpliocén-ópleisztocén 
vízrendszerek É-i, illetve D-i lefutásúak voltak a Kapos-árok, valamint a Szlavóniai beltó felé. 
A pleisztocén elejéről már kimutatható, hogy a Mecsek-hg. és a Zselic völgyhálózatát már 
akkor alapvetően meghatározták a kezdődő, illetve felújuló szerkezeti mozgások (pl. Almás-
patak, Baranya-csatorna, Bükösdi-patak, Völgységi-patak) (LOVÁSZ GY. 1977i). A középső-
pleisztocén szerkezeti mozgások hatására a Karasica felvette mai É-D-i folyásirányát (koráb-
ban DK-i irányt követett). A Dráva ekkori helyzete nem fixálható pontosan, valahol a 10 km 
széles árokban rögzíthető. Az újpleisztocénben geomorfológiai adatok alapján megállapítható, 
hogy a Dráva széles árokrendszerének É-i peremén folyt, és a Karasica Beremendtől D-re 
még a Drávába torkollott. Az újpleisztocén végén a Görcsönyi-hát kiemelkedése és a Pécsi-
medence besüllyedése új irányt szabott a Mecsekből korábban D-DK felé kilépő vizeknek. 
Ezek DNy felé, az emelkedő hát peremén, nagyjából a mai vonalon folytatták útjukat. A Drá-
va az óholocénban eleinte a mostani helyzetétől É-ra, az Ormánság területén folyt. Mai hely-
zetét az Ormánság gyenge kiemelkedése után foglalta el. Korábbi medrének egy részét ma a 
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Fekete-víz birtokolja. A Báni-dombok kiemelkedése miatt a Karasica Drávába torkollása is 
megszűnt, K-felé fordulva a Dunába ömlik ma is. 
 A 10. ábra alapján megállapíthatjuk, hogy a folyószabályozások előtt a leginkább víz-
járta terület a Dráva-ártér és a mai Fekete-víz síkja volt. A szabályozások előtt a Dráva bal 
parti árterét a folyó fattyúágai hálózták be, mert a főmeder gyakran változtatta helyét. Az ár-
vizek csak az „ormányokat” hagyták szárazon, köztük azonban óriási mocsárvilág alakult ki. 
Ekkor még a Fekete-víz medre nem létezett, a Zselic és a Mecsek vizei számos mocsáron és 
vízállásos területen keresztül jutottak el a Dráváig. A Dráva szabályozására Mária Terézia 
1758-as rendelete után 1784-ben kezdődött el és számos kisebb-nagyobb megszakítással 
1948-ig tartott. A Dráva Légrádtól a Dunáig 454 km-ről 272 km-re rövidült, aminek követ-
keztében jelentősen kimélyítette a medrét (IHRIG D. 1973). A szabályozás eredményeképpen a 
hajózás egyre könnyebbé vált. A Dráva szabályozásával kb. egyidőben fogtak hozzá a bal 
parti területek vízmentesítéséhez is. A munkálatok óriási területeken tették lehetővé a mező-
gazdasági művelést és megszabadították az ott élőket az árvíz pusztításaitól, de egyben a ha-
gyományos ormánsági gazdálkodás (halászat, pákászat, fokgazdálkodás stb.) elhalását is 
eredményezték. 
 A felszíni vízgazdálkodás regionális megítélésében többek között a felszíni víz össze-
gyülekezésének és a hordalékképződés feltételeinek is fontos szerepe van. Az összegyüleke-
zési feltételekből lehet következtetni a hasznosuló csapadékhányadra, a hordalékképződés 
feltételei pedig támpontot nyújtanak a létesített, vagy létesítendő víztározók eliszaposodásá-
nak gyorsaságára. Ha egy területen mindkét tényező kedvező érvényesülési feltételeket talál, 
akkor ott intenzív eróziót eredményeznek. Ugyanakkor a számukra kedvezőtlen feltételek 
részben az akkumuláció területeit jelöli ki. A vizsgált területen – e két szempont figyelembe 
vételével – négy területi típust tudunk megkülönböztetni (LOVÁSZ GY. 1977i): 
1. típus: Relatíve hosszú összegyülekezés, intenzív beszivárgás és gyenge hordalékképződés 
jellemzi. Ide sorolhatók a zárt erdőségekkel borított hegységi és dombsági területek (Mecsek, 
Zselic). Döntő szerepe a növényzetnek van, ami lassítja a felszíni víz mozgását és fokozza a 
beszivárgást. Ezek a területek felszíni víztározásra a legalkalmasabbak (ha más feltételek is 
teljesülnek). 
2. típus: Gyors összegyülekezés, gyenge beszivárgás és intenzív hordalékképződés jellemzi. A 
magasra kiemelt, erősen összedarabolt, pannon alapzatú, de általában lösszel fedett és erdő 
nélküli dombvidékekre jellemző (pl. Zselic meredek lejtésű, de nem erdős területei). A gyors 
összegyülekezés és a gyenge beszivárgás kedvező a tározók létesítése szempontjából, de az 
intenzív hordalékképződés rövidíti ezek élettartamát. 
3. típus: Gyors összegyülekezés, közepes beszivárgás és közepes mértékű hordalékképződés 
jellemzi. Gyengén kiemelt pannon alapú dombsági területek tartoznak ide (Mecsek és Villá-
nyi-hg. közötti dombság). A terjedelmesebb platók, völgyközi hátak és a kevésbé meredek 
völgyoldalak miatt a lefolyási tényező és a hordaléktermelés is csökken (az első kedvezőtlen a 
második kedvező folyamat a tározók szempontjából). 
4. típus: Igen hosszú összegyülekezés, a kőzetminőségtől függő beszivárgás és elhanyagolha-
tó mértékű hordalékképződés jellemzi. A síksági területek tartoznak ebbe a csoportba (Dráva-
ártér, Fekete-víz síkja, Pécsi-medence). A beszivárgás homokfelszínen gyors (pl. Ormánság), 
iszapos felszínen minimális. 
 Az eróziós és akkumulációs területek meghatározása erősen összefügg az előző be-
kezdésben tárgyaltakkal. Lovász Gy. szerint ebből a szempontból három típust különíthetünk 
el (LOVÁSZ GY. 1977i): 
1. típus: Állandó vízi lehordás területe. Ez megegyezik a hordalékképződés feltételeinél leírt 
második típussal. Itt a leggyakoribb és a legnagyobb mértékű az erózió folyamata, ami már 
alacsony intenzitású csapadék hatására is létrejön. 
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1. táblázat. A vizsgált terület legnagyobb vízfolyásainak néhány adata 
(forrás: MAROSI S.-SOMOGYI S. 1990) 

 
Vízfolyás Vízmérce LKV (cm) LNV 

(cm) 
KQ (m3/s) KÖQ (m3/s) NQ (m3/s)

Almás-patak Szigetvár 48 326 0,005 0,45 60 
Baranya-csatorna Csikóstőttős 0 460 0,06 1,43 110 
Bükkösdi-víz Szentlőrinc 16 296 0,15 0,35 45 
Dráva Drávaszabolcs -10 596 151 486 2100 
Fekete-víz Baranyahídvég -10 366 0,15 4,5 170 
Gyöngyös főága Kétújfalu 40 380 0,03 1,2 65 
Kapos Dombóvár -50 558 0,44 4,44 115 
Karasica Villány -10 256 0,07 1,6 95 
Pécsi-víz Kémes 20 238 0,06 1,6 57 
Völgységi-patak Bonyhád -40 330 0,01 0,45 35 

 
 
 
 
 
 

 
 

10. ábra. A vizsgált terület vízrajzi képe a folyószabályozások előtt 
(KOGUTOWICZ K. 1930 és Magyarország Nemzeti Atlasza alapján szerk. Gyenizse P.) 

1 – folyóvíz; 2 - az év nagy részében vízzel borított terület; 3 - időszakos elöntésű, vizenyős, ártéri növényzettel 
borított terület 
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2. típus: Időszakos vízi lehordás területe. Ez megegyezik a hordalékképződés feltételeinél leírt 
első és harmadik típussal, azaz eredeti vegetációval fedett, illetve a gyengén kiemelt és terje-
delmes platókkal jellemezhető felszínekkel. 
3. típus: Az akkumuláció területe. Ez megegyezik a hordalékképződés feltételeinél leírt ne-
gyedik típussal, tehát a síksági területekkel. 
 A vizsgált tájak felszíni vízfolyásainak járása két típusba sorolható, a hatalmas víz-
gyűjtő területtel rendelkező nagyvízre (Dráva) és a vizsgált térség határain nem, vagy alig 
túlnyúló vízgyűjtőjű kisvizekre. A Dráva évi lefolyásmenetére általában nagy hatást gyako-
rolnak a DNy-i, Ny-i irányból érkező légtömegek. Az elsődleges maximum júniusban alakul 
ki – az 1921 és 1940 közötti időszak átlagai alapján (875 m3/sec) – aminek okaként a vízgyűj-
tőre jellemző júniusi csapadékmaximum jelölhető meg. Másodlagos maximuma novemberben 
rajzolódik ki (665 m3/sec) az atlanti térségből származó enyhe, nedves légtömegek hatására. 
Az elsődleges minimuma – az Alpokban domborzati hatásra is kialakuló anticiklonális időjá-
rás miatt – februárban van (400 m3/sec). A kisvízfolyások vízjárása a helyi természeti környe-
zeti adottságok hidrológiai hatását hordozzák. Az Almás-, a Gyöngyös-, a Bükkösdi-patak, a 
Karasica és a Baranya-csatorna 1961 és 1970 közötti adatai alapján elmondható, hogy átlago-
san februárra tehető a hóolvadás által okozott tél végi másodlagos maximum. Szintén közös 
vonásuk a június-júliusi maximális vízhozam, valamint a májusi, illetve az augusztus-
szeptemberi minimum (LOVÁSZ GY. 1977i). 
 A felszín alatti vizek általános ismertetésekor a talajvízzel, a rétegvízzel és a termálvi-
zekkel kell foglalkoznunk. A talajvíz elsődlegesen a síkságokon fordul elő, de a dombságok 
völgytalpai alatt is megtalálható. Mélysége változó, általában 3-4 méternél nem fekszik mé-
lyebben. Járására részben a folyóvizek vannak hatással, mégpedig elsősorban a Dráva, amely-
nek árterén 0-4 m közötti lehet a talajvíz mélysége. A kisebb vízfolyások talajvíztükörre való 
hatása kevésbé szembetűnő. A Pécsi-medencében és az Almás-patak hordalékkúpján elsősor-
ban a csapadék mennyisége befolyásolja a mélységét, ami 1-5 m közötti értékkel jellemezhe-
tő. A talajvízből nyerhető vízmennyiség maximális mértéke 500 l/p a Dráva-ártéren, és ez az 
érték a folyótól távolodva egyre csökken. 
 A mélységi fúrásokkal feltárt rétegvizek esetében rendkívül széles hozam-anomáliák 
rajzolódnak ki. Pozitív anomáliájú területek találhatók: Komló-Sásd térségében (400 l/p-et 
meghaladó hozammal), a Ny-Mecsek D-i előterében és a D-Zselicbe (200-400 l/p), A Villá-
nyi-hg. É-i előterében (400 l/p-et meghaladó hozammal) és Drávafok-Sellye térségében (400 
l/p-et meghaladó hozammal). Negatív anomáliájú (100 l/p alatti hozamú) területek találhatók: 
A Ny-Mecsek és a K-Zselic térségében, valamint az Almás-patak hordalékkúpjának D-i ré-
szén. Ezek az anomáliák majdnem teljesen megmagyarázhatók a ma már feltárt alaphegység 
szerkezettel (LOVÁSZ GY. 1977i).  

A vizsgált terület termálvizekben gazdagnak mondható, ami szintén szoros összefüg-
gést mutat a mélyszerkezettel. A kutak térbeli helyzete igazolja, hogy a termálvizek elsősor-
ban mélyszerkezeti vonalakhoz kötöttek. Ezek: É-mecseki törésvonal (Komló, Sikonda, 
Magyarhertelend); a Zselic és Ny-Mecsek D-részén húzódó törésvonal (Szentlőrinc, Sziget-
vár); a Villányi-hg. É-i és D-i előterében húzódó törések (Újpetre, Harkány, Siklós). Szintén 
ismert, hogy hatalmas mélységi medencék is szolgáltathatnak termálvizet. Ilyen pl. Okorág, 
Sellye, Drávaszabolcs térsége, valamint a Kapos-árok és a Baranya-csatorna térsége (pl. 
Kaposszekcső, Oroszló). 

A vizsgált terület felszíni és felszín alatti vizei változatos felhasználási lehetőségeket 
adtak a múltban és adnak jelenleg is. A legkorábbi települések is folyóvíz, forrás, tó közelé-
ben jöttek létre, hiszen a víz mindennapos emberi és állati szükséglet volt. A halászat, horgá-
szat és pákászat is fontos kenyérkereset volt. A patakok vizével különböző célú malmokat 
hajtottak meg, melyekből legalább 266 db ismert a vizsgált területen. A vizet nem csak ma-
lomtavakban, hanem kisebb nagyobb halastavakban, víztározókban gyűjtötték össze. Mester-

 25



séges tavak az utóbbi időben is létesültek, elsősorban ivó- és öntözővíz tárolására, de fontosak 
a horgásztavak és a rekreációt szolgáló mesterséges vizek is. Ma 139 db mesterséges tavat 
ismerünk a vizsgált területen. A legnagyobb vízfolyása, a Dráva, sajnos Trianon után határfo-
lyó lett, így kihasználása szinte teljesen megszűnt. Korábban fontos hajózási szállítóútvonal 
volt, és energiáját malmokkal hasznosították. A fél évszázados mellőzöttség miatt azonban 
környezetvédelmi szempontból a legjobb állapotú folyónk. Ennek köszönhetően jöhetett létre 
a Duna-Dráva Nemzeti Park (1996). Ez vonzó turisztikai célpont is lehet, így megtörheti a 
folyó menti terület gazdasági elszigeteltségét. A Dráva vízenergiájának kihasználására 
vízierőmű-rendszer kiépítését is tervezték, aminek megvalósítását Horvátország ma is szor-
galmazza. Míg a Dráva szinte kihasználatlan, addig a térség legnagyobb városa – Pécs – ivó- 
és iparivíz hiánnyal küszköd. Ezt a szükségletet korábban helyi felszíni és mélységi vizek 
felhasználásával oldották meg, ma a dunai vízvezeték szállítja a szükséges vízmennyiséget. A 
síksági vidékeken a mezőgazdasági területek öntözésére lehetőséget nyújt a talajvíz, azonban 
az általában megfelelő csapadékmennyiség miatt ennek kihasználtsága kicsi. A Dráva-mentén 
sokszor a belvizek okoznak problémákat. A termál- és gyógyvizekre épülő fürdők a regioná-
lis, de akár a nemzetközi fürdő- és gyógyturizmust is elősegíthetik (pl. Harkány). 
 
 
6.5. Növényzet 
 
A vizsgált terület növényzetének kialakulását és az itt megtalálható növénytársulások jellem-
zőit LEHMANN A. (1981b), HORVÁTH A. O. (1977) és VÖRÖSS L. ZS. (1977) alapján tekintjük 
át. 

A növénytakaró mai képe az utolsó eljegesedés után alakult ki. A würm végén a 
dombságokon és a síksági területeken a periglaciális lösz-sztyepp volt jellemző, melyet a D-i 
expozíciójú lejtőkön (pl. Mecsek) és a folyók árterén cirbolya-, vörös- és törpefenyő ligetek 
tarkítottak. A pleisztocén és az óholocén közötti átmenetet a fokozatos felmelegedés jellemez-
te, de a mainál még hűvösebb és nedvesebb klímával. Ekkor a hegyvidékeken erdeifenyőből 
és nyírfából álló zárt erdőségek voltak a jellemzők (fenyő-nyír fázis, i.e. 8500-7000). Az ala-
csonyabb dombsági és síksági területekre a füves térségekkel megszakított sztyepperdők vol-
tak jellemzők. A mogyoró fázisban (i.e. 7000-5500) az éghajlat tovább melegedett és szára-
zabbá vált, ezért az uralmat a lombos fák vették át a domb- és hegyvidékeken. Az alacsony 
lösz- és homokterületeken száraz sztyepp alakult ki, csak az ártereken maradtak meg a liget-
erdők. Az un. atlanti tölgyfázisban (i.e. 5500-2500), amikor az éghajlat meleg maradt, de ned-
vesebbé vált, a hegyvidékeken a tölgy vette át a vezető szerepet. Megsokasodtak a 
szubmediterrán flóraelemek. A sztyeppek ismét erdős-sztyeppé alakultak. E kortól kezdve 
vannak ismereteink újkőkori kultúrájú embercsoportok megjelenésére a vizsgált területen 
(BÁNDI G. 1979). A bükk I. fázisban (i.e. 2500-800) az éghajlat kontinentálisabbá vált, a csa-
padék csökkent. Míg a hűvösebb mezoklímájú domb- és hegyvidékeken ismét a bükk vette át 
az uralmat, addig a déli lejtőkön megmaradtak a tölgy különböző társulásai. A zonális és 
extrazonális növénytársulások is elfoglalták ma is ismert helyüket, hiszen ennek a fázisnak a 
folytatásában élünk ma is (bükk II.). Ezen utóbbi fázisban már kétezer éve tart a társadalom 
környezet-átalakító hatása, amelynek eredményeképpen a természetes vegetációtípusok terü-
leti arányai alapvetően megváltoztak. A társadalom termelő tevékenysége következtében nap-
jainkig lezajló vegetáció-módosulás nagyságrendje már túlszárnyalta az ezt megelőző egyes 
fázisokban bekövetkezett természetes változások nagyságrendjét. A 11. és 12. ábrán mutatjuk 
be a vizsgált terület eredeti növénytakaróját és az erdőterületek területének antropogén válto-
zását. Megfigyelhetjük, hogy a vizsgált területet – a Mecsek és Villányi-hg. közötti dombvi-
dék peremi területein és a nagyobb vízfolyások mocsarain kívül – összefüggő erdőség borítot-
ta. A különböző népek az i.sz. I. évezred végéig elsősorban az erdős-sztyeppék területén gaz-
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dálkodtak és alig terjeszkedtek a magasabb domb- és hegyvidékek, valamint a mocsarak felé. 
Az erdőségek irtása és művelés alá vétele a honfoglalás után indult meg nagyobb mértékben. 
A török uralom kezdetéig óriási területeken irtották ki a természetes növénytakarót, mint azt a 
11. ábra is mutatja (a török alatt és után egy rövid ideig ez szünetelt, így az Első Katonai Fel-
mérés térképei még hűen mutatják ezt az állapotot). Elsősorban a Mecsek, Zselic és a Dráva 
mocsárvilágának erdőségei maradtak érintetlenek, melyek még sokáig nyújtottak megélhetést 
az ott élőknek (állattenyésztés, kézműipar stb.). A XX. sz. elejéig azonban újabb erdőterületek 
kerültek kivágásra, elsősorban a Zselic alacsonyabb részein és a Dráva szabályozott árterén. 

A vizsgált terület dombsági és hegységi részei a Holarktikus flórabirodalom Közép-
európai flóraterületének Magyar (Pannóniai) flóratartományához és ezen belül a Dél-Dunántúl 
(Praeillyricum) flóravidékéhez tartozik. Ezen belül a Zselic a Belső-Somogyi (Somogyicum), 
a Mecsek és a Mecsek és Villányi-hg, közötti dombság a Mecseki (Sopianicum), a Villányi-
hg. pedig a Villányi flórajárásba (Harsanyicum) tartozik. A Dráva-ártér és a Fekete-víz síkja a 
Holarktikus flórabirodalom Közép-európai flóraterületének Magyar (Pannóniai) flóratartomá-
nyának alföldi (Eupannonicum) flóravidékének Drávasík (Titelicum) flórajárásába tartozik. A 
tájcsoport rekonstruált, eredeti vegetációját a 12. ábrán mutatjuk be. 
A vizsgált területen az alábbi növénytársulások ismertek: 

1. Klímazonális növényzet 
Ebbe a típusba soroljuk mindazokat a növénytársulásokat, amelyek kialakításában a környeze-
ti tényezők közül a terület földrajzi helyzetéből származó éghajlati hatásoknak (makroklíma 
és mezoklíma) van a legnagyobb szerepe. 

a) Illír hatás alatt álló dunántúli bükkösök: Hegy- és dombvidéki területeink legmaga-
sabban fekvő, hűvös, nedves területein (zonálisan), illetve a hasonló mikroklímájú É-i expozí-
ciójú meredek lejtőin (extrazonálisan) tenyésznek. Elsősorban a Mecsek és a Zselic területén 
elterjedtek. 

b) Illír hatás alatt álló dunántúli gyertyános-tölgyesek: A vizsgált területen mindmáig 
ez az egyik legáltalánosabban elterjedt erdőtípus. A homok kivételével csaknem valamennyi 
talajképző kőzeten kialakult talajon előfordul, de leggyakoribb az agyagbemosódásos barna 
erdőtalajon és a barnaföldön. A zonálisan elhelyezkedő tölgyesek és bükkösök öve között 
foglal helyet elsősorban a Mecsek, a Zselic és a Mecsek és Villányi-hg. közötti dombság terü-
letén. 

c) Pannóniai és ezüsthársas cseres-tölgyesek: Területünkön az egyik legelterjedtebb 
erdőtípus. Az alacsonyabb fekvésű, szárazabb dombsági területeken potenciálisan mindenütt 
ez a klímazonális növényzet. Löszön, pannóniai üledéken és a legkülönbözőbb alapkőzeten 
kialakult mélyrétegű agyagbemosódásos barna erdőtalajon, barnaföldön és karbonátos lejtő-
hordalék-talajon egyaránt megtalálható. 

d) Szubmediterrán molyhos tölgyes erdők, bokorerdők, sziklagyep- és lejtősztyepprét 
mozaikokkal: Főként a Villányi-hegység és a Mecsek D-i expozíciójú, meredek, köves, szik-
lás váztalajokkal és rendzinákkal borított lejtőin, ahol extrazonális helyzetűek. Főként a nagy 
hő- és napfényigényű szőlő- és gyümölcskultúrák számára alkalmas helyekről kiirtották. 

2. Víz hatása alatt álló növényzet 
Mindazokon a helyeken, ahol az egész év folyamán magas a talajvíz szintje, vagy hosszabb-
rövidebb ideig elöntés alá kerül a terület, azaz a tájtényezők közül a víz hatása a legnagyobb, 
találjuk meg ezt a növényzettípust. Mivel ilyen területek hazánk minden növényzeti zónájá-
ban előfordulnak, és esetenként azokat át is szelik, azonális vegetációtípusról van szó. 
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11. ábra. Az erdőterületek antropogén változása (KOGUTOWICZ K. 1930 alapján szerk. Gyenizse P.) 
1 – eredetileg erdős puszta; 2 – az erdőterületek kiterjedése az emberi beavatkozás előtt; 3 – az erdőterületek 

kiterjedése a XVIII. sz. végén; 4 – az erdőterületek kiterjedése a XX. sz. első felében; 5 – ártéri lápok, mocsarak 
 
 
 

12. ábra. A vizsgált terület eredeti növényzete (forrás: Magyarország Nemzeti Atlasza) 
1 – tatárjuharos lösztölgyesek; 2 – ártéri ligeterdők és mocsarak; 3 – illír jellegű molyhos tölgyes karszterdők, 
karsztbokorerdők és sziklagyepek; 4 – cseres tölgyesek és egyéb savanyodó talajú tölgyesek; 5 – illír jellegű 

bükkösök; 6 – illír jellegű gyertyános tölgyesek 
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a) Vízi vegetáció, potenciális magassásosok és nádasok: A vízi vegetáció legfontosabb 
környezeti tényezője az állandó, oxigénben gazdag víz jelenléte. Fás szint nélküli, kizárólag 
lágyszárúakból álló asszociációk. 

b) Alacsonyártéri növényzet, puhafaligetek, füzes-nyárasok: A folyók partján található 
ez a bokros-ligetes erdőtípus. A Dráva árvízvédelmi gátak közti hullámterén található meg. 

c) Magasártéri növényzet. Keményfaligetek, kőris-szil ligeterdők: Folyók, vízfolyások 
alluviumain volt jellemző, amelyek már csak ritkán kerülnek elöntés alá. Elsősorban nedves 
kaszálórétekké alakította a társadalom. 

d) Égeres láperdők, rétlápok, fűzlápok: Lefolyástalan, pangóvizes területeken található 
ez a vegetációtípus, ott, ahol az év jelentős részében az oxigénben szegény víz a talaj szintje 
fölé emelkedik. Nagy területeket foglalt el valaha a Dráva-ártér régi morotváiban. 

e) Szubmontán égerligetek: Hegy- és dombvidékeink (Mecsek és a Zselic) hűvös mik-
roklímájú völgyeinek nedves alluviumán, ahol oxigénben dús mozgó vízzel ellátott öntés- és 
réti talajok helyezkednek el található ez a ligetes erdőtípus. 

3. Kőzet, illetve talaj hatása alatt álló növényzet 
Ebbe a típusba azok a vegetációtípusok tartoznak, amelyek kialakulását elsősorban a geológi-
ai és a talajtani tényezők határozzák meg. Ezeknél a növényzeti egységeknél nem a makro-
klíma, hanem a talaj sajátos fizikai és kémiai tulajdonságai következtében kialakult „talajklí-
ma” és a speciális talajtulajdonság a döntő hatótényező.  

a) Homoki vegetáció általában: A homoki vegetációkomplexek részben löszös homo-
kon kialakult rozsdabarna és kovárványos, savanyú kémhatású barna erdőtalajokon találhatók. 
Térbeli elrendeződésük a domborzati és ennek megfelelő talajvízviszonyok szerint alakul. 
Vizsgálati területünkön a Dráva-ártéren húzódó homokvidéken volt valaha gyakori ez a vege-
táció. 

b) Mészkerülő bükkösök, gyertyános-tölgyesek és tölgyesek: Területünkön csak a Me-
csek savanyú kőzetein kialakult váztalajokon és podzolosodó barna erdőtalajon élnek ezek az 
erdőtípusok. Mivel mezőgazdasági művelésre alkalmatlan területeken helyezkedik el a vege-
tációegység eredetileg is igen kicsi területaránya máig sem változott. 

c) Hársas sziklaerdők: A Mecsek és a Villányi-hegység meszes, sziklás-köves váztala-
jú meredek lejtőin és hegygerincein vannak hársas sziklaerdők, zárt lombozatú, kevert erdők. 

4. Antropogén hatás alatt álló növényzet 
A társadalom az eredeti, potenciális növényzetben – főként területi kiterjedésében – alapvető 
változást idézett elő. Napjainkban a vizsgált terület felszínének jelentős részén már nem a 
természetes, hanem a társadalom által létrehozott és fenntartott mesterséges ökológiai rend-
szerek foglalnak helyet. 

a) Nedves és üde kaszálórétek: A nedves és üde kaszálórétek a víz hatása alatt álló nö-
vényzettípus helyén alakultak ki. Főleg a hajdani keményfaligetek, égeres láperdők és 
szubmontán égerligetek kiirtása, a rétlápok, magaslásosok és nádasok területének lecsapolása, 
vízrendezése után jött létre. 

b) Száraz rétek, legelők: Elsősorban a legeltető állattenyésztés számára kialakított nö-
vényzeti egység. A legeltetésre alkalmasabb, magasabb fekvésű, száraz területeken, a hajdani 
erdők helyén találhatók meg. 

c) Mezőgazdasági kultúrák (szántó, kert, szőlő, gyümölcsös) és gyomnövényzetük: 
Ezen növénytársulások jellemzője, hogy bennük egy adott és az ember által meghatározott 
területen csak egy – a termesztett – faj uralkodik (hiszen ennek termelése a társadalmi cél), s 
mellette a potenciális flórából megmaradt, de még gyakrabban a kultúrfajjal együtt behurcolt 
fajok – mint haszontalan vagy káros és ezért irtandó gyomok – igen kis faj- és egyedszámban 
szerepelnek. 
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d) Egyéb (útmenti, ruderális stb.) gyomvegetáció: A bányászat, a zárt és szórt telepü-
lések minden formája, az ipari létesítmények, illetve a közlekedési pályák területén egyaránt 
megváltozik a felszín domborzata, talaja, és ezekkel együtt változnak az érintett terület klima-
tikus és hidrológiai jellemzői is. A növényzetre gyakorolt társadalmi hatás az ilyen területek 
legnagyobb részén nem olyan állandó és intenzív, mint a mezőgazdasági területeken. Ezért a 
növényzet itt „szabadabban” élhet, a spontán betelepülés révén – bizonyos idő elteltével – 
szélsőséges, speciális ökológiai viszonyokat is eltűrő gyomfajokból álló, sajátos összetételű 
társulások alakulnak ki. 

 
 

6.6. Talajtípusok és természetes termőképességük 
 

A vizsgált terület talajtípusainak elterjedése a 13. ábrán látható. A talajok jellemzése, illetve 
természetes termőképességüknek a besorolása tájanként a következőképpen alakul (MAROSI 
S.-SZILÁRD J. 1981 és MÁTÉ F.-SZŰCS L. 1974 és az 1:100 000-es agrotopográfiai térkép alap-
ján): 

A Mecsek viszonylag nagyobb reliefenergiája, felszabdaltsága, sajátos litológiai adott-
ságai, nedvesebb éghajlata és kiterjedt erdőtakarója miatt egyértelműen külön talajkörzet. 
Talajtakarója uralkodóan agyagbemosódásos barna erdőtalaj, mellette foltokban jelenik meg a 
podzolos barna erdőtalaj és a litomorf rendzina talaj. Az erózió az erdőfedettség miatt nem 
számottevő, csak az erdőtakarótól megfosztott, művelésbe vont lejtőkre korlátozódik. A tala-
jok természetes termőképessége a mecseki körzetben nagyrészt a gyenge (a legtermékenyebb 
hazai talaj 20-40 %-a), sőt az igen gyenge (0-20 %) kategóriák között oszlik meg; csak a 
hegység löszös üledékekkel fedett D-i lejtőin közepes a természetes termőképesség. Ez utóbbi 
jelentőségét azonban a kedvező kitettség fokozza. 

 A Villányi-hegység túlnyomórészt litomorf rendzina talaja igen gyenge minősítésű 
(10-20 %). Ez azonban főként a hagyományos földhasznosítás (szőlőművelés) következtében 
a természetes termőképességben nem hat nagyon károsan, mert a löszös talajképző kőzeten e 
belterjes ágazatban döntő tényező a kitettség. 

A Zselic domborzatilag kiemelt, ennek következtében a nedvesebb övhöz tartozik. 
Ennek atájnak is löszös üledékeken képződött, az erdőtől megfosztott, lejtős felszínein erősen 
és közepesen erodált, agyagbemosódásos barna erdőtalaja adja meg a viszonylag egységes 
talajföldrajzi jellegét. A Kapos menti É-i részén növekszik a Ramann-féle barnaföld aránya. 
Mindkét jellemző talajtípusa általánosságban középkötött, nem karbonátos vályog. A körzet 
D-i, síkságba átmenő alacsonyabb szegélyén szárazabb környezetben megjelenik a 
csernozjomosodó barna erdőtalaj, sőt a mészlepedékes csernozjom is. A természetes termőké-
pesség zömmel közepes (40-50 %), az É-i és középső szegélyen V. osztályú (50-60 %), míg a 
mezőségiesedő, illetve mezőségi talajokon jó (70-80 %) minőségű. A Belső-Somoggyal hatá-
ros DNy-i részen viszont csak gyenge (30-40 %) termőképességű talajok fordulnak elő. 

A Mecsek és Villányi hg. közötti dombság a zömmel löszös talajképző kőzeten (ter-
mészetes körülmények között erdőzónában) kialakult, uralkodóan Ramann-féle barna erdőta-
lajok körzete. A legmagasabbra emelkedő Mecsek-szegélyi részeken az agyagbemosódásos 
barna erdőtalaj foltjai jelennek meg. A körzet D-i felében gyenge mértékű az erózió, ezért az 
egész körzetben uralkodónak tekinthető a jó (60-70 %) természetes termőképesség, ami csak a 
völgyek alluviális térszínein csökken gyenge minőségűvé (20-40 %). 

Dráva menti sáv. A Zselictől és a Villányi-hegységtől D-re húzódó, gyengén tagolt, 
löszös-homokos üledékeken képződött csernozjom barna erdőtalajok a legjellemzőbbek. 
Ezekhez a Dráva menti övezetben a Pécsi-síkságba is benyúlva réti talajok csatlakoznak. A 
réti talajok természetes termőképessége közepes (50-60 %), a csernozjom-területen jó (60-80 

 30



%).A Drávamenti területekre a gyenge termőképességű nyers öntéstalajok jellemzők, 20-30 
%-os természetes termőképességgel.  
 
 
 
 

13. ábra. A vizsgált terület genetikai talajtérképe (forrás: Magyarország Nemzeti Atlasza) 
A – TALAJTÍPUSOK: 2 – rendzinatalaj, 5 – podzolos barna erdőtalaj, 6 – agyagbemosódásos barna erdőtalaj, 8 – 

Ramann-féle barna erdőtalaj (barnaföld), 10 – csernozjom barna erdőtalaj, 12 – típusos mészlepedékes 
csernozjom, 23 – réti talaj, 24 – réti öntéstalaj, 25 – lápos réti talaj, 29 – nyers öntés; B – A TALAJKÉPZŐ KŐZET 

LAZA ÜLEDÉK: a – középkötött vályog, b – agyag és agyagos vályog harmadkori és idősebb üledékek, c – közép-
kötött vályog harmadkori és idősebb üledékek, d – középkötött vályog glaciális és tavi vagy alluviális üledékek, 
e – homokos glaciális és tavi vagy alluviális üledékek; C - A TALAJKÉPZŐ KŐZET TÖMÖR KŐZET: a – homokkő, b 

– mészkő 
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7. A VIZSGÁLT TERÜLET MEZŐGAZDASÁGI CÉLÚ, RELATÍV MINŐSÍTÉSE 
 
A történelem évezredei folyamán az ember elsősorban a fő megélhetést nyújtó termőföldön 
keresztül kapcsolódott az őt körülvevő tájhoz, mivel a természeti szféra legjobban a mezőgaz-
daságot befolyásolta a gazdasági szféra összetevői közül. A legtöbb történelmi, tájtörténeti, 
statisztikai munkából kiderül, hogy a múlt század elejéig egy település lakosságának életszín-
vonalát leginkább a mezőgazdaság adottságai határozták meg. A legjobb szántóföldekkel és 
leggazdagabb kertekkel, gyümölcsösökkel rendelkező területeken volt legnagyobb a népsűrű-
ség, itt voltak legmódosabbak az emberek. Ezekhez azonban megfelelő domborzati, vízrajzi, 
klimatikus és talajtani adottságokra volt szükség. A történeti irodalom alapján elmondható, 
hogy az erősen tagolt felszínű, gyengébb talajminőségű dombságokon, hegységekben már a 
népesség megélhetésében jelentősebb szerepet játszottak egyéb – a megélhetés érdekében, 
részben kényszerűségből végzett – tevékenységek, úgymint az erdőgazdálkodás, kézművesség 
vagy a bányászat. Az életszínvonal alacsonyabb, a település- és népsűrűség jelentősen kisebb 
volt ott, ami ezen területek gyengébb eltartóképességét is jelzi. A mezőgazdaság mára már 
vesztett a korábbi egyeduralmából, de hazánkban még ma is jelentős gazdasági ágazat. 
 A természeti környezet mezőgazdaság számára fontos adottságainak értékelése éppen 
ezért a geográfiának és társtudományainak az egyik legfontosabb kutatási iránya volt az el-
múlt évtizedekben is. A számos elméleti és módszertani tanulmány mellett sok olyan értékelés 
is készült, amely konkrétan a Dél-Dunántúl egyes településével, régiójával, vagy tájával fog-
lalkozik (pl. ÁDÁM L. 1989a, 1989b; CZIGÁNY SZ.-LOVÁSZ GY.-VARGA I. 1997; CZIGÁNY 
SZ.-NAGYVÁRADI L. 2000; CSORBA P. 1989; ELEKES T. 1999; GALAMBOS J. 1987; GYURICZA 
L. 1996; JAKUCS P. 1974; KIS É.-LÓCZY D. 1985; LEHMANN A. 1982, 2000; LOVÁSZ GY. 
1968; LOVÁSZ GY.-NAGYVÁRADI L. 1993; LÓCZY D. 1989b, 1989c; LÓCZY D.-SZALAI L. 
1999; LÓCZY D.-SAMAY L. 2000; LÓCZY D.-KOPÁRI L. 2001; MAROSI S.-SZILÁRD J. 1963, 
1974; MAROSI S. 1980, 1981; MÁTÉ A. 2001; MEZŐSI G. 1982; NAGYVÁRADI L. 1998a, 1999; 
PÉCSI M. 1979, 1984; PÉCSI M.-RÉTVÁRI L. 1981; RÉTVÁRI L. 1985, 2000; SAMAY L. 2002; 
TENGLER T. 1997; WILHELM Z. 2000). Az 1980-as évek elejétől egyre szaporodtak azon tájér-
tékelési módszerek, melyek a személyi számítógéppel végzett, térinformatikai feldolgozáso-
kon alapultak (pl. ÁNGYÁN J. 1998; GALAMBOS J.-BALOGH I. 1989; GERESDI I.-LOVÁSZ GY. 
2000; KERTÉSZ Á-MÁRKUS B. 1989; KERTÉSZ Á.-MEZŐSI G. 1988, 1989; LÓCZY D. 1982, 
1989a; LÓCZY D.-SZALAI L. 1995; LÓCZY D.-TÓZSA I. 1982). 

A vizsgált terület mezőgazdasági minősítésére mi is térinformatikai elemzést végez-
tünk az IDRISI program segítségével. Célunk az volt, hogy olyan osztályozási rendszert ala-
kítsunk ki, amely a természeti adottságok alapján elhatárolja számunkra a vizsgált tájcsoport 
különböző mezőgazdasági értékű területeit. Vizsgálatunk során nem arra törekedtünk, hogy 
abszolút értékben adjuk meg egyes termesztett növények hektáronkénti lehetséges hozamát. 
Relatív minősítést végeztünk, amely során leggyengébb, gyenge, közepes, jó és legjobb al-
kalmassági osztályokat különítettünk el, melyek relatív módon mutatják meg az egyes terüle-
tek értékét, általában a mezőgazdálkodás szempontjából. 
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7.1. A mezőgazdasági minősítési célra használt földrajzi információs rendszer (FIR) fel-
építése 

 
Egy terület mezőgazdasági hasznosíthatóságát elsősorban a domborzati, talajtani és éghajlati 
adottságok határozzák meg. A vizsgát tájcsoport ezen jellemzőit 1:200 000-es topográfiai 
térkép alapján korábban elkészített digitális terepmodellre vittük fel, így készen állt a mező-
gazdasági minősítésre alkalmas FIR. A terület mezőgazdasági szempontú minősítésekor kettő, 
a talajalkalmasságot, illetve a klímaalkalmasságot meghatározó tényezőcsoportot kellett fi-
gyelembe vennünk. Vizsgálatunk során az első csoportba a következő nyolc környezeti jel-
lemző tartozott: lejtőszög, talajértékszám, a talaj típusa és altípusa, fizikai félesége, vízgaz-
dálkodási tulajdonságai, kémhatása és mészállapota, szervesanyag-készlete, a termőréteg vas-
tagsága. A második csoportba is nyolc elem tartozott: a tavaszi kalászosok, illetve a kapásnö-
vények tenyészidőszakának középhőmérséklete, a hőségnapok száma, a fagyosnapok száma, a 
tavaszi kalászosok, illetve a kapásnövények tenyészidőszakának csapadéka, az átlagos éves 
csapadék, valamint a lejtőkitettségből adódó mikroklimatikus hatások. A tájértékelő modelle-
zés során a környezeti adottságokat megfelelő mezőgazdasági alkalmassági szorzószámokkal 
láttuk el, melyek végső összesítése adta meg az alaptérképünk egy egységnyi területének (pi-
xel) általános mezőgazdasági értékét. (Egy pixel = 50,8 m×50,8 m.) A következőkben a kü-
lönböző természeti adottságokat és azok mezőgazdasági alkalmassági szorzóit ismertetjük. 

A mezőgazdasági művelés nagyon érzékeny a felszín meredekségére. A 30 % feletti 
lejtők gazdaságosan, és a terület veszélyeztetése nélkül már nem hasznosíthatók szántóföldi 
növénytermesztésre. Azonban szőlőt, gyümölcsöst a délies expozíciójú és kedvező talajadott-
ságú oldalakra, nagyobb lejtőszög mellett is érdemes telepíteni. A meredekebb lejtőkkel ren-
delkező térszínek általában felszabdaltabbak is, ami nehezíti a gépi művelést és a táblásítást, 
tehát csökkenti a gazdaságos művelés lehetőségét (MAROSI S.-SZILÁRD J. 1974). Az IRDISI 
SLOPE modulja segítségével létrehozott lejtőkategória-térképet az elemzés céljaira a követ-
kező szorzószámokkal láttuk el: 0-2,5 % = 6×; 2,51-5 % = 5×; 5,1-12 % = 4×; 12,1-17 % = 
3×; 17,1-25 % = 2×; 25 % fölött = 1× (14. ábra). A talajok minőségi és mennyiségi jellemzői 
az egyik legfontosabb tényezőcsoport, amelyet figyelembe kellett vennünk a terület mezőgaz-
dasági értékelésekor. Az eróziós folyamatok által lepusztított, vagy az ártéren jelenleg kiala-
kuló nyers öntéstalajok hasznosíthatósága meglehetősen korlátozott, mivel vízgazdálkodási 
tulajdonságaik vagy kémhatásuk nem megfelelő, termőrétegük sekély, szervesanyag-
készletük vagy természetes termékenységük alacsony. A területünkön megtalálható talajféle-
ségek mezőgazdasági hasznosíthatóságát jól jellemzik az 1:100 000 agrotopográfiai térképről 
digitalizált talajértékszámok (15. ábra). Ezek a hazai legtermékenyebb talaj százalékában ad-
ják meg a talajok természetes termékenységét. Területünkön 10 és 90 % közötti ez az érték, 
amely a következő szorzószámokat kapta: 80-90 % = 9×; 70-80 % = 8×; 60-70 % = 7×; 50-60 
% = 6×; 40-50 % = 5×; 30-40 % = 4×; 20-30 % = 3× és 10-20 % = 2× (a vizsgált tájcsoport-
ban nincsen 0-10 % = 1× és 90-100 % = 10× mezőgazdasági alkalmassági szorzójú terület). A 
talajok további minőségi és mennyiségi jellemzői a következő szorzókat kapták (dőlt betű = a 
vizsgált területen nincsen jelen a megjelölt kategória): 
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14. ábra. A vizsgált terület lejtőkategória térképe 
(az 1:200 000-es topográfiai térkép alapján szerk. Gyenizse P.) 

1 – 0-2,5%; 2 – 2,51-5%; 3 – 5,1-12%; 4 – 12,1-17%; 5 – 17,1-25%; 6 – 25,1%fölött 
 
 
 
 

15. ábra. Talajértékszámok a vizsgált területen 
(az 1:100 000-es agrotopográfiai térkép alapján szerk. Gyenizse P.) 

Természetes termékenység a legtermékenyebb hazai talaj százalékában: 1 – 10,1-20%; 2 – 20,1-30%; 
3 – 30,1-40%; 4 – 40,1-50%; 5 – 50,1-60%; 6 – 60,1-70%; 7 – 70,1-80%; 8 – 80,1-90% 
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• A talaj típusa és altípusa (16. ábra): 
1. köves és földes kopárok 1× 16. réti csernozjom 3,5×
2. futóhomok 1× 
3. humuszos homok talajok 1,5×
4. rendzina talajok 1× 

17. mélyben sós réti csernozjom 
18. mélyben szolonyeces réti 

csernozjomok 

3× 
 
3× 

5. erubáz talajok, nyiroktalajok 1× 19. terasz csernozjomok 3× 
20. szoloncsákok 1× 6. savanyú, nem podzolos barna erdőta-

lajok 
 
2× 21. szoloncsák-szolonyecek 1× 

7. agyagbemosódásos barna erdőtalajok 2× 22. réti szolonyec 1,5×
8. pszeudoglejes barna erdőtalajok 2,5× 23. sztyeppesedő réti szolonyecek 1,5×
9. barnaföldek (Ramann-féle barna er-

dőtalaj) 
 
2,5×

24. szolonyeces réti talajok 
25. réti talajok 

1,5×
2× 

10. kovárványos barna erdőtalajok 2,5× 26. réti öntéstalajok 2× 
11. cernozjom-barna erdőtalajok 3× 27. lápos réti talajok 1,5×
12. csernozjom jellegű homoktalajok 3× 28. síkláp talajok 1× 
13. mészlepedékes csernozjomok 4× 29. lecsapolt és telkesített síkláp talajok 1× 
14. alföldi mészlepedékes csernozjom 4× 30. mocsári erdők talajai 1× 
15. mélyben sós alföldi mészlepedékes 

csernozjom 
 
3,5×

31. fiatal, nyers öntéstalajok 2× 

• Fizikai féleség: homok = 2×; homokos vályog = 3×; vályog = 4×; agyagos vályog = 3×; 
agyag = 2×; tőzeg, kotu = 1×; nem, vagy részben málott durva vázrészek = 1× (17. ábra). 

• A talaj vízgazdálkodási tulajdonságai: igen nagy víznyelésű és vízvezető-képességű, 
gyenge vízraktározó képességű, igen gyengén víztartó talajok = 2×; nagy víznyelésű és 
vízvezető-képességű, közepes vízraktározó képességű, gyengén víztartó talajok = 2×; jó 
víznyelésű és vízvezető-képességű, jó vízraktározó képességű, jó víztartó talajok = 4×; 
közepes víznyelésű és vízvezető-képességű, nagy vízraktározó képességű, jó víztartó tala-
jok = 3×; közepes víznyelésű és gyenge vízvezető-képességű, nagy vízraktározó képessé-
gű, erősen víztartó talajok = 3×; gyenge víznyelésű, igen gyenge vízvezető-képességű, erő-
sen víztartó, igen kedvezőtlen, extrémen szélsőséges vízgazdálkodású talajok = 1×; igen 
gyenge víznyelésű, szélsőségesen gyenge vízvezető-képességű, igen erősen víztartó, kedve-
zőtlen, vízgazdálkodású talajok = 1×; jó víznyelésű és vízvezető-képességű, igen nagy víz-
raktározó-, és víztartó-képességű talajok = 4×; sekély termőréteg miatt szélsőséges víz-
gazdálkodású talajok = 1× (18. ábra). 

• A talaj kémhatása és mészállapota: erősen savanyú talajok = 1×; gyengén savanyú talajok 
= 2×; felszíntől karbonátos talajok = 2,5×; nem felszíntől karbonátos szikes talajok = 
1,5×; felszíntől karbonátos szikes talajok = 1× (19. ábra). 

• Szervesanyag-készlet: 100 t/ha alatt = 1×; 100-200 t/ha = 2×; 200-300 t/ha = 3×; 300-400 
t/ha = 4×, 400 t/ha fölött = 5× (20. ábra). 

• A termőréteg vastagsága (kő, kavics, talajvíz szintjéig): 20 cm alatt = 1×; 20-40 cm = 2×; 
40-70 cm = 3,25×; 70-100 cm = 5×; 100 cm fölött = 7× (21. ábra). 

A domborzat adottságainak tudható be a mikroklímában jelentkező legtöbb eltérés is, 
ami elsősorban a közvetlen sugárzásból kapott energiamennyiségek különbségére vezethető 
vissza. A déli kitettségű lejtőkön nagyobb a besugárzás és a sugárzási egyenleg, mint a víz-
szintes vagy az északias oldalakon. Ez azonos tszf. magasság esetén is számottevő hőmérsék-
letkülönbséget eredményez, elsősorban a talaj felszínén és legfelső rétegeiben. Az expozíciós 
hatás legszemléletesebben a hegyvidéki növényzet elterjedésének különbségében mutatkozik 
meg. A délies lejtőkön melegigényes növények (szőlő, mandula, őszibarack stb.) nagyobb 
magasságokban is jól termeszthetők, míg az ugyanolyan magasságú északias oldalakat több-
nyire erdők borítják.  
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16. ábra. A talaj típusa és altípusa 
(az 1:100 000-es agrotopográfiai térkép alapján szerk. Gyenizse P.) 

1 – köves és földes kopárok; 3 – humuszos homok talajok; 4 – rendzina talajok; 6 – savanyú, nem podzolos 
barna erdőtalajok; 7 – agyagbemosódásos barna erdőtalajok; 9 – barnaföldek (Ramann-féle barna erdőtalajok); 

11 – csernozjom-barna erdőtalajok; 14 – alföldi mészlepedékes csernozjom; 16 – réti csernozjomok; 
25 – réti talajok; 26 – réti öntéstalajok; 27 – lápos réti talajok; 31 – fiatal, nyers öntéstalajok 

 
 
 

17. ábra. A talajok fizikai félesége 
(az 1:100 000-es agrotopográfiai térkép alapján szerk. Gyenizse P.) 

1 – homok; 2 – homok gyag; 6 – tőzeg, kotu; os vályog; 3 – vályog, 4 – agyagos vályog; 5 – a
7 – nem, vagy részben mállott durva vázrészek 
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18. ábra. A talaj vízgazdálkodási tulajdonságai 
(az 1:100 000-es agrotopográfiai térkép alapján szerk. Gyenizse P.) 

1 – igen nagy víznyelésű és vízvezető-képességű, gyenge vízraktározó képességű, igen gyengén víztartó talajok; 
2 – nagy víznyelésű és vízvezető-képességű, közepes vízraktározó képességű, gyengén víztartó talajok; 

3 – jó víznyelésű és vízvezető-képességű, jó vízraktározó képességű, jó víztartó talajok; 
4 – közepes víznyelésű és vízvezető-képességű, nagy vízraktározó képességű, jó víztartó talajok; 

5 – közepes víznyelésű és gyenge vízvezető-képességű, nagy vízraktározó képességű, erősen víztartó talajok; 
6 – gyenge víznyelésű, igen gyenge vízvezető-képességű, erősen víztartó, igen kedvezőtlen, extrémen 

szélsőséges vízgazdálkodású talajok; 
7 – igen gyenge víznyelésű, szélsőségesen gyenge vízvezető-képességű, igen erősen víztartó, kedvezőt-

len, vízgazdálkodású talajok; 
8 – jó víznyelésű és vízvezető-képességű, igen nagy vízraktározó-, és víztartó-képességű talajok; 

9 – sekély termőréteg miatt szélsőséges vízgazdálkodású talajok 
 

19. ábra. A talajok kémhatása és mészállapota 
(az 1:100 000-es agrotopográfiai térkép alapján szerk. Gyenizse P.) 

1 – erősen savanyú talajok; 2 – gyengén savanyú talajok; 3 – felszíntől karbonátos talajok; 4 – nem felszíntől 
karbonátos szikes talajok; 5 – felszíntől karbonátos szikes talajok 
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20. ábra. A talaj szervesanyag készlete 
(az 1:100 000-es agrotopográfiai térkép alapján szerk. Gyenizse P.) 

1 – 50 t/ha alatt; 2 – 50-100 t/ha; 3 – 100-200 t/ha; 4 – 200-300 t/ha; 5 – 300-400 t/ha, 6 – 400 t/ha fölött 
 
 
 
 
 

21. ábra. A termőréteg vastagsága 
(az 1:100 000-es agrotopográfiai térkép alapján szerk. Gyenizse P.) 
1 – 20 cm alatt; 2 – 20-40 cm; 3 – 40-70 cm; 4 – 70-100 cm; 5 – 100 cm fölött 
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Péczely Gy. számításai szerint – éves időszakban – egy 10°-os É-i lejtő 26 %-kal ke-

vesebb közvetlen sugárzást kap, mint a D-i kitettségű, azonos meredekségű párja (a 47,5° 
szélességi körön). Ez a különbség 66 %-ra nő a 25°-os, és 86 %-ra a 45°-os lejtők esetén 
(PÉCZELY GY. 1979). Az IDRISI program ASPECT moduljával megalkottuk a vizsgált terület 
lejtőkitettségi térképét is (22. ábra). A különböző égtájak felé néző lejtőknek az alábbi szorzó-
számokat adtuk: D = 2×; DK és DNy = 1,75×; K és Ny = 1,5×; ÉK és ÉNy = 1,25×; É = 1×; 
sík terület = 1,5×.  

A makroklimatikus viszonyok erősen befolyásolják egy terület mezőgazdálkodását. A 
legfontosabb hőmérséklet- és csapadékadottságoknak a területünkön való megoszlását az 
1:100 000-es agrotopográfiai térkép és a Magyarország Éghajlati Atlaszának tematikus térké-
pei alapján szerkesztettük meg. A vizsgát területen mind a tavaszi kalászosok, mind a kapás-
növények tenyészidőszakának középhőmérséklete a Dráva-síkon a legmagasabb és a Mecsek 
és a Zselic központi területein a legalacsonyabb (23. és 24. ábra). Az 1-2 °C-os középhőmér-
séklet-különbség azt mutatja, hogy a hőigényesebb növények termesztésére a vizsgált terület 
déli része a legalkalmasabb. Általában kisebb jelentőségűek, de egyes években igen fontosak 
lehetnek a tenyészidőszakban jelentkező, termést fonnyasztó hőségnapok (maximális napi 
hőmérséklet ≥30 °C), amelyek száma a vizsgált tájcsoport D-i részén az évi 20-25-öt is elér-
heti (25. ábra). A fagyok elsősorban a tavaszi időszakban károsíthatják az éledő vegetációt. A 
területünkre jellemző 80-100 fagyos nap döntő része természetesen a téli időszakra esik, de 
azért a makroklímából eredő tavaszi és őszi fagyokra való hajlandóságot is jelzi a 26. ábra. A 
tavaszi kalászosok tenyészidőszakában az alábbi szorzószámokat adtuk a különböző közép-
hőmérsékleti tartományokkal rendelkező területeknek: 11,5-12  °C = 1×; 12-12,5  °C = 1,5×; 
12,5-13  °C = 2×; 13  °C fölött = 2,5×. Ugyanezek a kapásnövények tenyészidőszakában az 
alábbiak szerint alakulnak: 15-15,5 °C = 1×; 15,5-16 °C = 1,5×; 16-16,5 °C = 2×; 16,5-17 °C 
= 2,5×; 17-17,5 °C = 3×; 17,5 °C fölött = 3,5×. A hőségnapok szorzószámai a következők: 5-
10 nap = 1,75×; 10-15 nap = 1,5×; 15-20 nap = 1,25×; 20-25 nap = 1×. A fagyos napok az 
alábbi szorzókkal rendelkeznek: 80-90 nap = 1,2×; 90-100 nap = 1,1×; 100 nap fölött = 1×. 

Az utóbbi évtizedekben a mezőgazdaságban dolgozók legnagyobb „ellensége” a csa-
padék hiánya, az aszályos nyár, és az ebből származó talajvízszint-süllyedés volt. Az öntöző-
berendezések nélküli szántóföldeken egyedül a csapadék szolgáltatja a növények számára a 
szükséges nedvességet. Nem csak a tenyészidőszak csapadékmennyisége fontos, hanem a 
télen lehullott eső és hó is, hiszen nagyban hozzájárulnak tavasszal a talajnedvesség és a talaj-
víz szintjének megemeléséhez. Péczely Gy. számításai szerint hazánkban a 700 mm évi csa-
padéktól számíthatjuk a klímát humidusnak (PÉCZELY GY. 1979). A vizsgált tájcsoportban az 
éves csapadék átlaga 600-800 mm közötti, tehát humidus és aridus területek is megtalálhatók 
itt (27. ábra). Az éves átlagos csapadék osztályai az alábbi viszonyszámokat kapták: 800 mm 
fölött = 1,33×; 750-800 mm = 1,25×; 700-750 mm = 1,16×; 650-700 mm = 1,08; 600-650 mm 
= 1×. A legnagyobb jelentősége természetesen a tenyészidőszakban hullott csapadéknak van, 
ugyanis ekkor járul hozzá legnagyobb mértékben a növények fejlődéséhez, a termés minősé-
gének és mennyiségének javításához (28. és 29. ábra). A tavaszi kalászosok tenyészidőszaká-
nak csapadékviszonyai alapján az alábbi mezőgazdasági alkalmassági szorzószámokat hatá-
roztuk meg: 250 mm alatt = 1×; 250-275 mm = 1,5×; 275 mm fölött = 2×. Ugyanez a kapás-
növények esetében a következőképpen alakul: 350 mm alatt = 1×; 350-400 mm = 1,5×; 400 
mm fölött = 2×. 
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22. ábra. A vizsgált terület lejtőkitettségi térképe (szerk. Gyenizse P.) 
(1 – É; 2 – ÉK; 3 – K; 4 – DK; 5 – D; 6 – DNy; 7 – Ny; 8 – ÉNy; 9 – sík terület) 

 
 
 
 

 
23. ábra. A tavaszi kalászosok tenyészidőszakának (III-VI) középhőmérséklete 

(Magyarország Éghajlati Atlasza alapján szerk. Gyenizse P.) 
1 – 12C° alatt; 2 – 12-12,5C°; 3 – 12,5-13C°; 4 – 13C° fölött 
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24. ábra. A kapásnövények tenyészidőszakának (IV-XI) középhőmérséklete 
(Magyarország Éghajlati Atlasza alapján szerk. Gyenizse P.) 

1 – 15,5C° alatt; 2 – 15,5-16C°; 3 – 16-16,5C°; 4 – 16,5-17C°; 5 – 17-17,5C°; 6 – 17,5C° fölött 
 
 
 
 
 

25. ábra. Hőségnapok száma a vizsgált területen (maximális napi hőmérséklet ≥30C°) 
(az 1:100 000-es agrotopográfiai térkép alapján szerk. Gyenizse P.) 

1 – 10 nap alatt; 2 – 10-15 nap; 3 – 15-20 nap; 4 – 20-25 nap 
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26. ábra. Fagyos napok száma a vizsgált területen 
(az 1:100 00 yenizse P.) 

1 – 80-90 nap; 2 – 90-10  nap; 3 – 100 nap fölött 

1 – 600-650mm; 2 – 650-700mm; 3 – 700- m; 4 – 750-800mm; 5 – 800mm fölött 
 

0-es agrotopográfiai térkép alapján szerk. G
0
 
 
 
 
 
 

27. ábra. Átlagos évi csapadék a vizsgált területen 
(az 1:100 000-es agrotopográfiai térkép alapján szerk. Gyenizse P.) 

750m
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28. ábra. A tavaszi kalászosok tenyészidőszakának (III-VI) csapadéka 
(Magyarország Éghajlati Atlasza alapján szerk. Gyenizse P.) 

1 – 250mm alatt; 2 – 250-275mm; 3 – 275mm fölött 
 
 
 
 
 

29. ábra. A kapásnövények tenyészidőszakának (IV-XI) csapadéka 
(Magyarország Éghajlati Atlasza alapján szerk. Gyenizse P.) 

1 – 350mm alatt; 2 – 350-400mm; 3 – 400mm fölött 
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7.2. Vizsgálati eredmények 

 
A domborzati és talajtani adottságok mezőgazdasági alkalmassági szorzószámának összeszor-
zásából kaptuk meg, első lépésben, a vizsgált terület talajalkalmassági térképét (30. ábra). Az 
elméletileg lehetséges 336 000 pontból a területen elért maximum 215 040 volt. A tájcsoport 
nagy részét közepes talajadottságú területek uralják, de kiemelkedően jó pontszámai vannak a 
Fekete-víz síkjának É-i részén elhelyezkedő egyes talajkörzeteknek, és nagyon rossz a közép-
hegységek központi vidékeinek. A második lépésben a nyolc éghajlati elemet bemutató térkép 
pontszámainak összeszorzásából hoztuk létre a klímaalkalmasságot bemutató 31. ábrát. Az 
elméleti maximum ebben az esetben 195,9 pont volt, amiből a legjobb adottságú hely maxi-
mum 67,8 pontot ért el. A legmagasabb pontszámot a Villányi-hg. D-i előterének egy része 
kapta, de igen jó adottságokkal rendelkeznek egyes drávamenti és zselici területek is. A leg-
rosszabb klimatikus adottságokkal a Mecsek és a Zselic legmagasabb részei, valamint Mecsek 
és a Villányi-hg. közötti dombság rendelkezik.  

Az talajalkalmassági és a klímaalkalmassági pontszámok összeszorzásából kaptuk 
meg a vizsgált terület mezőgazdasági szempontú, relatív értékelését. Egy-egy alapegység (pi-
xel) értéke 1 és 10 316 737 pont közötti értéket kaphatott (32. ábra). Már erről a térképről is 
megállapíthatjuk, hogy a mezőgazdaság számára legalkalmasabb terület a síkság É-i részén 
található, a legalkalmatlanabb területek pedig a Mecsek és a Villányi-hg. központi területein 
húzódnak. Az információk könnyebb leolvashatósága érdekében leggyengébb, gyenge, köze-
pes, jó és legjobb adottságú osztályokat alkottunk. Az első próbálkozás során öt egyenlő tar-
tományra osztottuk a maximálisan elért 10 316 737 pontot, így egy-egy osztály 2 063 347,4 
pont széles lett. A 33. ábra azonban jelzi, hogy az osztályozási módszer nem vált be. Ez alap-
ján ugyanis a vizsgált terület 95,5 %-a a leggyengébb, illetve a gyenge adottságú osztályába 
sorolandó, és csupán 0,81 %-a tartozik a jó, illetve a legjobb kategóriába, ami semmiképpen 
sem felel meg a valóságnak. A kép hisztogramja is alátámasztotta ezt a megállapítást, ugyanis 
a magasabb pontszámú pixelek kis száma miatt hosszú „patkányfarkat” mutatott. Az egység-
nyi területek átlagos pontértéke – a terület egészére számolva – 542 500 pont. Ez azt jelezte, 
hogy a reálisabb eredmény eléréséhez a közepes adottságú osztály ponthatárait ezen érték 
környékén kellett kialakítanunk. Ezért másodszorra növekvő szélességű kategóriákat alkot-
tunk, ahol a legrosszabb osztály 1-15 375 pontig terjedt, majd a továbbiakban a fölső határok 
mindig 600 %-ra nőttek (ennél a beosztásnál alkalmazkodtak legjobban a határtékek a 542 
500 pontos átlaghoz és a 10 316 737 pontos maximumhoz). Az így kapott kategóriák, tehát a 
következők: 1-15 375 pont = leggyengébb adottságú terület; 15 375,1-92 250 pont = gyenge 
adottságú terület; 92 250,1-553 500 pont = közepes adottságú terület; 553 500,1-3 321 000 
pont jó adottságú terület; 3 321 000,1 pont fölött = legjobb adottságú területek (34. ábra). 

A kialakított mezőgazdasági minősítő osztályaink nagy hasonlóságot mutatnak területi 
megoszlásuk tekintetében a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Környezet- és Tájgazdálko-
dási Intézetében kidolgozott „Magyarország területének mezőgazdasági alkalmassága” c. tér-
kép aktuális részletével (35. ábra) (ÁNGYÁN J. 1998). A középhegységek központi területe 
mindkét modell szerint a leggyengébb és a gyenge kategóriába tartozik. Hegylábi területükön 
azonban már a közepes, de ritkán a jó osztályba tartozó pixelek is felbukkannak. A tagolt fel-
színű Központi-Zselic jelentős részben a gyenge alkalmassági osztályba sorolható az elemzé-
sek szerint, de azért magasabb értékű pixelek is előfordulnak. A peremi területein elsősorban 
közepes és jó, de a Dél-Zselicben legjobb minősítésű részek is vannak. A Mecsek és Villányi-
hg. közötti dombság területét a közepes és jó adottságú területek uralják az általunk készített 
modellben. A dombság nagyüzemi mezőgazdasági hasznosíthatósága nagyvonalakban É-ról 
D felé nő. A gödöllői térkép „mintázatával” egyeznek ezek az eredményeink, tehát a D-i pe-
rem és a központi területek a legjobb minősítésűek. Azonban az egységnyi területek a GATE 
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munkatársai szerint gyakran érik el a legalkalmasabb kategóriát, míg nálunk ezek aránya ele-
nyésző. A Dráva-ártérön és a Fekete-víz síkján a legjobban hasznosítható területek a Bicsérd-
Gilvánfa-Szentegát-Szigetvár négyszögben vannak elemzésünk szerint, ami jó egyezést mutat 
a gödöllői eredményekkel a lehatárolás és az érték tekintetében is. Azonban az utóbbi modell 
Beremend környékét és a Villányi-hg. előterét is a legjobb adottságú kategóriába sorolja, tehát 
egyel jobb osztályba teszi, mint amibe a mi mószerünk szerint került. Továbbá a jó, közepes 
és rossz adottságú területek elhelyezkedése mindkét modellben szinte tökéletesen azonos a 
síkságokon. Összességében tehát megállapítható, hogy modellünk a nemzetközi szinvonalú 
kutatási eredmények fényében is jól használható a vizsgált terület általános mezőgazdasági 
célú értékelésére. 
 Az osztályozási modellből az IDRISI EXTRACT modulja segítségével a vizsgált tájak 
adottságait statisztikai módszerekkel is értékeltük (2. táblázat). A számadatok egyértelműen 
alátámasztják a korábban csak vizuálisan érzékelt különbségeket, ami szerint a hegységek 
alkalmasak legkevésbé, míg a síkságok legjobban a nagyüzemi mezőgazdálkodásra. A Me-
csek területének fele, a Villányi-hegységnek pedig kétötöde tartozik a rossz-legrosszabb kate-
góriába, és csupán elhanyagolható részük a legjobba. Ki kell emelnünk a Mecsek esetében a 
közepes, a Villányi-hg. esetében pedig a jó adottságú területek magas arányát a peremi terüle-
teken (a területük több mint harmada, illetve fele). A Zselic magasra kiemelt dombsága már 
jobb arányokat mutat. A kétharmad részét borító közepes adottságú területek mellett negyedét 
jó adottságú részek adják. A Mecsek és Villányi-hg. közötti dombságon már kb. fele részben 
találunk közepes, illetve a jó osztályú területeket, tehát több mint fele jól, vagy kiválóan al-
kalmas nagyüzemi mezőgazdasági művelésre. A várakozásoknak megfelelően a síkságnak 
vannak a legjobb mutatószámai, ugyanis majdnem négyötöd részben a jó és legjobb osztályba 
tartozik. A vizsgált tájcsoportról tehát elmondhatjuk, hogy majdnem a fele nagyon jól, és kb. 
kétötöd részben még elfogadhatóan hasznosítható nagyüzemi mezőgazdálkodásra, és csak 
egytizede nem alkalmas erre a célra. 
 Az 1:100 000-es agrotopográfiai és az 1:200 000-es topográfiai térképről digitalizáltuk 
a vizsgált tájcsoport XX. sz. végi területhasználati formáit (36. ábra). Ennek kiértékelésével 
megállapíthatjuk, hogy a vizsgált terület legnagyobb részét, öthatodát, a szántók és az erdők 
foglalják el (3. táblázat). Alig több mint egytizedén osztozik a másik három használati mód. A 
statisztikai elemzés megmutatta, hogy a szántóföldek aránya átlag fölötti a síkságon és az ala-
csony dombságon, és jóval átlag alatti a magasra kiemelt dombságon és a középhegységekben 
(a Mecsekben pl. fele az egész területre számolt átlagnak). A szőlő és gyümölcsterületek ará-
nya csupán a síkságon marad az átlag alatt, de figyelmet érdemlően magas a Villányi-
hegységben. Ez a borászat fontosságára, a lakosság megélhetésében játszott kiemelkedő sze-
repére utal a Siklós-villányi térségben. A rétek és legelők megoszlása nem mutat már ilyen 
egyértelmű tendenciát. A várakozásoknak megfelelően legnagyobb százalékban a Dráva-
árteret és a Fekete-víz síkját borítják, de a dombsági, hegységi térszíneken már nagy szórást 
mutatnak. Az erdők területi aránya átlagos a Villányi-hegységben, átlag alatti a síkságon és az 
alacsony dombságon, és átlag feletti a Mecsekben és a Zselicben. Ezek a számok alátámaszt-
ják az a korábbi megállapításunkat, miszerint a művelési ágak erősen alkalmazkodnak a kü-
lönböző természeti adottságú tájakhoz. Míg a tagolt, magasra kiemelt dombságon és a közép-
hegységekben az erdőgazdálkodás és kisebb részben a szőlőművelés, addig a síkságon és az 
alacsony dombságon a szántóföldek magas aránya jellemző. 
  A modellünk egyes minőségi osztályait maszkként használva kiolvastattuk az IDRISI-
vel a rájuk jellemző területhasználati arányokat (4. táblázat). A természeti adottságokra leg-
jobban érzékeny szántók aránya egyértelműen növekvő tendenciát mutat a legrosszabbtól a 
legjobb osztály felé haladva (16,0 %-ról 87,7 %-ra). Az igénytelenebb erdők alapterülete en-
nek ellentéteként a rosszabb minősítésű osztályok felé nő (5,7 %-ról 76,9 %-ra). A szőlők és 
gyümölcsösök, illetve a rétek és legelők aránya a jó adottságú területeken a legmagasabb. 
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Kivételt képez a leggyengébb kategória területe, ahol feltűnően magas a szőlők és gyümölcsö-
sök (valamint a települések) aránya. Ez Mecsek és a Villányi-hg. D-i lejtőinek nagy beépített-
ségével (pl. Pécs), illetve a szőlőskertek magas városkörnyéki arányával magyarázható. 
 Ha fordítva, a területhasználati formák tükrében szemléljük a minősítési osztályokat, 
akkor is hasonló tendenciát figyelhetünk meg (5. táblázat). Míg a szántók több mint 60 %-a a 
jó-legjobb részeken találhatók, addig a leggyengébb osztályú területeken alig fordulnak elő. A 
szőlő és gyümölcskertek kisebb igényszintjére utal, hogy kétötöd-kétötöd részben a közepes-
jó területen helyezkednek el, és egyötöd részben a leggyengébb területeken találhatók, tehát 
valószínűleg ott is gazdaságosan termeszthetők. A statisztika szerint a rétek és legelők, kis-
számú kivételtől eltekintve, a jó és közepes területeken találhatók meg. Az erdők területi ará-
nyából háromnegyednyit tesznek ki a leggyengébb-gyenge-közepes adottságú területek, és 
jelentéktelen arányban van jelen a legmagasabb osztály. 
 
 
7.3. Területhasznosítási javaslatok 
 
A modellünkből számolt statisztikai adatok, és a belőlük levont következtetések alapján az 
alábbi javaslatokat tudjuk tenni a vizsgált terület jövőbeli, ideális területhasználatára vonatko-
zóan (Csak a gazdasági érdekeket figyelembe véve, a természetvédelmi szempontokat el-
hagyva!): 
- a legjobb és jó osztályba tartozó területeken a szántóföldek arányának maximálisra való 

növelése és egyéb formák arányának háttérbe szorítása legyen a cél, mivel itt a legver-
senyképesebb a belterjes szántóföldi gazdálkodás; 

- a közepes és rossz részeken a rét- és legelőgazdálkodást, valamint a szőlő- és gyümölcs-
termesztést kell előtérbe helyezni, de az erdőgazdálkodás szerepe is jelentős lehet, viszont 
a szántók kialakítása már gazdaságtalanabb, ezért arányukat minimálisra kell csökkenteni; 

- a legrosszabb osztályba sorolt területeken az erdők jelentik az ideális területhasználati 
formát, ezért ezek maximális mértékű terjeszkedését kell elősegíteni. 
A fenti megállapításoknak megfelelően további elemzéseket végeztünk az IDRISI prog-

ram segítségével és hoztuk létre a területhasználat-módosítási javaslatunkat bemutató térképet 
(37. ábra). Ennek kiértékelésével kapott statisztikai elemzés azt mutatja, hogy a terület több 
mint felén a mai használati módok megfelelnek a modellben javasoltnak, vagy művelés alól 
kivettek (6. táblázat). Harmadán pedig a szántóföldek területének növelése, vagy bizonyos 
esetekben éppen a csökkentése szükséges leginkább a maximális kihasználtság eléréséhez. 
Legkisebb mértékben a síksági területen és leginkább a Zselicben kell a területhasználati mó-
dokat megváltoztatni. Az előbbi tájon elsősorban a szántók részbeni áthelyezése, az utóbbinál 
pedig a szőlő, gyümölcs, rét és legelő területeknek a szántóföldek, illetve az erdők rovására 
való terjeszkedése eredményezné a leggazdaságosabb kihasználást. A Zselichez hasonló vál-
toztatásokat javaslunk a területhasználatban a Mecsek esetében is, csak kisebb területen. Szin-
tén a réteknek, legelőknek, szőlőnek és gyümölcsösöknek kellene felváltani a szántóföldeket a 
Mecsek és Villányi-hg. közötti dombság egy részén. A Villányi-hg. kedvező adottságú részein 
modellünk a szántók kiterjesztését javasolja, azonban ennél sürgetőbb lenne azon szőlőterüle-
tek újraerdősítése, amelyek a legtagoltabb, az erózió által legjobban károsított területeken 
fekszenek. 
 Az önellátás megszűnése, a piacgazdaság erősödése, az egyre jelentősebb gépesítés és 
a nagyüzemi termelési módok előretörése miatt a mezőgazdaság folyamatos átalakuláson 
ment keresztül az elmúlt évszázadokban. Ennek eredményeként egyre gyakrabban hagyták fel 
a gazdaságtalanul művelhető szántókat a dombságokon, hegységekben, és foglaltak el újabb 
területeket az árvízmentesített síkságokon. A tendencia kiválóan tanulmányozható a 38. ábrán, 
ami az 1865 és 1966 közötti időszakban mutatja be a művelési ágakban bekövetkezett válto-
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zásokat. Ezeket számszerűen, a vizsgált tájakra vetítve a 7. táblázatban foglaltuk össze. Fel-
merül a kérdés, hogy ezek a változások mennyire igazolják korábbi megállapításainkat? Terü-
letünkön a vizsgált időszakban általánosnak tekinthető az intenzív művelési ágak előretörése 
(ezen elsősorban szántóterületek értendők, de egyes helyeken a szőlők is jelentős szerepet 
játszottak – pl. a Villányi-hegységben). Ez a közepesen kiemelt területeken az erdők, a síksági 
területeken inkább a rétek és legelők arányának növekedésével párosul. Az utóbbi megállapí-
tás alól azonban kivétel a Zselic központi területe, ahol valószínűleg a gazdaságtalanul meg-
művelhető szántók területét inkább gyepként kezdték hasznosítani. Megerősítik ezt a tenden-
ciát a Mecsek É-i részén megfigyelhető változások is, amelyek szerint egyes helyeken jelentő-
sen nőtt a gyep, vagy a gyep és erdő aránya. Az erdőterületek kizárólagos növekedésével ért-
hető módon, elsősorban a magasra kiemelt mecseki és zselici területeken találkozunk. Ezek az 
adatok tehát alátámasztják a modellünkben kijelölt területhasználat-változtatási javaslataink 
helyességét, ugyanis azt mutatják, hogy gazdálkodási formák már a XIX. és a XX. sz. folya-
mán is az általunk előrejelzett irányokba mozdultak el. 
 
 
 
 
 
 

 

30. ábra. A talajalkalmassági mutatók összesítése (pont) 
(szerk. Gyenizse P.) 
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31. ábra. A klímaalkalmassági mutatók összesítése (pont) 
(szerk. Gyenizse P.) 

 
 
 
 

32. ábra. A vizsgált terület mezőgazdasági szempontú értékelése (pont) 
(a talajalkalmasság és a klímaalkalmasság felhasználásával szerk. Gyenizse P.) 
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33. ábra. Egyenlő szélességű minősítő-osztályok elhelyezkedése a vizsgált területen 
(szerk. Gyenizse P.) 

1 – leggyengébb adottságok; 2 – gyenge adottságok; 3 – közepes adottságok; 4 – jó adottságok; 
5 – legjobb adottságok 

 
 

34. ábra. Növekvő szélességű minősítő-osztályok elhelyezkedése a vizsgált területen 
(szerk. Gyenizse P.) 

1 – leggyengébb adottságok; 2 – gyenge adottságok; 3 – közepes adottságok; 4 – jó adottságok; 
5 – legjobb adottságok 
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35. ábra. A tájcsoport mezőgazdasági alkalmassága a GATE munkatársainak vizsgálata sze-
rint (forrás: ÁNGYÁN J. 1998) 

1 – leggyengébb adottságok; 2 – gyenge adottságok; 3 – közepes adottságok; 4 – jó adottságok; 
5 – legjobb adottságok 

 
 
 
 
 
 
 

2. táblázat. 
Mezőgazdasági minősítési osztályok megoszlása a vizsgált tájakon (szerk. Gyenizse P.) 

 

Mecsek Villányi-hg. Zselic Mecsek és Villányi-
hg. közötti dombság

Dráva-ártér és a 
Fekete-víz síkja 

Egész terület 

km2 % km2 % km2 % km2 % km2 % km2 % 
Leggyen- 
gébb 156.2 30.7% 46.4 40.1% 0.1 0.0% 1.2 0.2% 6.4 0.5% 210.3 5.7%

Gyenge 110.1 21.7% 0.0 0.0% 58.5 5.4% 0.0 0.0% 27.0 2.1% 195.5 5.3%
Közepes 187.3 36.9% 3.0 2.6% 722.0 66.6% 292.1 44.5% 267.7 20.4% 1472.1 40.1%
Jó 52.8 10.4% 65.5 56.6% 286.3 26.4% 352.7 53.9% 855.8 65.1% 1613.2 43.9%
Legjobb 1.6 0.3% 0.9 0.7% 17.3 1.6% 9.0 1.4% 155.8 11.9% 184.6 5.0%
Összesen 508.0 100% 115.8 100% 1084.2 100% 655.0 100% 1312.7 100% 3675.7 100%
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36. ábra. A vizsgált terület XX. sz. végi területhasználati formái 

(az 1:100 000-es agrotopográfiai és 1:200 000-es topográfiai térkép alapján szerk. Gyenizse P.) 
1 – szántó; 2 – szőlő, gyümölcs; 3 – rét, legelő; 4 – erdő; 5 – település 

 
 
 
 
 
 
 

3. táblázat. A XX. sz. végi területhasználati formák megoszlása a vizsgált tájakon 
(szerk. Gyenizse P.) 

 

Mecsek Villányi-hg. Zselic Mecsek és Villányi-
hg. közötti dombság

Dráva-ártér és a 
Fekete-víz síkja 

Egész terület 

km2 % km2 % km2 % km2 % km2 % km2 % 
Szántó 146.7 28.9% 40.6 35.1% 501.2 46.2% 501.9 76.6% 952.7 72.5% 2143.1 58.3%
Szőlő, 
gyümölcs 23.7 4.7% 32.7 28.2% 44.8 4.1% 36.1 5.5% 7.5 0.6% 144.7 3.9%

Rét, lege-
lő 8.8 1.7% 0.7 0.6% 56.5 5.2% 9.6 1.5% 73.3 5.6% 149.1 4.1%

Erdő 283.6 55.8% 34.4 29.8% 435.7 40.3% 74.5 11.4% 219.1 16.7% 1047.3 28.5%
Település 45.2 8.9% 7.4 6.3% 46.0 4.2% 32.9 5.0% 60.1 4.6% 191.5 5.2%
Összesen 508.0 100% 115.8 100% 1084.2 100% 655.0 100% 1312.7 100% 3675.7 100%
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4. táblázat. A XX. sz. végi területhasználati formák megoszlása a mezőgazdasági szempontú 

minősítési osztályok között (szerk. Gyenizse P.) 
 

 Leggyengébb Gyenge Közepes Jó Legjobb 
 km2 % km2 % km2 % km2 % km2 % 

Szántó 33.6 16.0% 39.0 19.9% 769.7 52.3% 1138.9 70.6% 161.9 87.7% 
Szőlő, gyü-
mölcs 28.0 13.3% 1.2 0.6% 56.4 3.8% 58.7 3.6% 0.5 0.2% 

Rét, legelő 2.2 1.0% 2.8 1.5% 56.9 3.9% 83.8 5.2% 3.4 1.8% 
Erdő 118.0 56.1% 150.4 76.9% 521.7 35.4% 246.6 15.3% 10.5 5.8% 
Település 28.5 13.6% 2.2 1.1% 67.4 4.6% 85.2 5.3% 8.3 4.5% 
Összesen 210.3 100% 195.6 100% 1472.1 100% 1613.2 100% 184.6 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. táblázat. A mezőgazdasági szempontú minősítési osztályok megoszlása a XX. sz. végi terü-

lethasználati formák között (szerk. Gyenizse P.) 
 

Szántó Szőlő, gyümölcs Rét, legelő Erdő Település 
km2 % km2 % km2 % km2 % km2 % 

Leggyengébb 33.6 1.6% 28.0 19.4% 2.1 1.4% 118.0 11.3% 28.5 14.9% 
Gyenge 39.0 1.8% 1.2 0.8% 2.8 1.9% 150.4 14.4% 2.2 1.2% 
Közepes 769.7 35.9% 56.3 38.9% 56.9 38.2% 521.8 49.8% 67.4 35.2% 
Jó 1138.9 53.1% 58.7 40.6% 83.9 56.2% 246.6 23.5% 85.1 44.4% 
Legjobb 161.9 7.6% 0.5 0.3% 3.4 2.3% 10.5 1.0% 8.3 4.3% 
Összesen 2143.1 100% 144.7 100% 149.1 100% 1047.3 100% 191.5 100% 
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37. ábra. Javasolt változtatások a mezőgazdasági ágak területi megoszlásában 
(szerk. Gyenizse P.) 

(Csak a gazdasági érdekek figyelembe vételével, és a természetvédelmi szempontok 
mellőzésével!) 

1 – a szántók területének növelése, illetve a rétek, legelők, szőlők, gyümölcsök és erdők területének csökkentése; 
2 – a rétek, legelők, szőlők és gyümölcsösök (esetleg erdők) területének növelése, illetve a szántók területének 

csökkentése; 
3 – a rétek, legelők, szőlők és gyümölcsösök területének növelése, illetve az erdők területének csökkentése; 
4 – az erdők területének növelése, illetve a szántók, rétek, legelők, szőlők és gyümölcsösök területének csökken-

tése; 
5 – művelésből kivont terület; 
6 – a jelenlegi területhasználati formák megfelelnek a modell által javasoltaknak 
 
 
 

6. táblázat. A javasolt területhasználat-változtatások megoszlása tájanként 
(szerk. Gyenizse P.) 

(Az első oszlopban szereplő számok /1-6/ jelentése a 37. ábránál található.) 
 

Mecsek Villányi-hg. Zselic Mecsek és Villányi-
hg. közötti dombság

Dráva-ártér és a 
Fekete-víz síkja 

Egész terület 

km2 % km2 % km2 % km2 % km2 % km2 % 
1 12.8 2.5% 27.4 23.7% 92.4 8.5% 54.6 8.3% 216.4 16.5% 403.4 11.0%
2 84.4 16.6% 1.8 1.5% 311.6 28.7% 211.1 32.2% 199.8 15.2% 808.7 22.0%
3 83.2 16.4% 0.8 0.7% 338.6 31.2% 34.1 5.2% 65.0 5.0% 521.8 14.2%
4 37.3 7.3% 22.9 19.8% 0.1 0.1% 1.1 0.2% 2.3 0.2% 63.8 1.7%
5 245.1 48.3% 55.5 48.0% 295.5 27.3% 321.3 49.1% 769.1 58.5% 1686.5 45.9%
6 45.2 8.9% 7.4 6.3% 46.0 4.2% 32.8 5.0% 60.1 4.6% 191.5 5.2%
Össz. 508.0 100% 115.8 100% 1084.2 100% 655.0 100% 1312.7 100% 3675.7 100%
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38. ábra. A művelési ág változás komplex típusai (1865-1966) 
(ERDŐSI F. 1978 alapján szerk. Gyenizse P.) 

1 – földművelés (szántó+szőlő) növekedése, gyep (rét+legelő) csökkenése, erdő csökkenése; 
2 – földművelés (szántó+szőlő) növekedése, gyep (rét+legelő) csökkenése, erdő növekedése; 
3 – földművelés (szántó+szőlő) növekedése, gyep (rét+legelő) növekedése, erdő csökkenése; 
4 – földművelés (szántó+szőlő) csökkenése, gyep (rét+legelő) növekedése, erdő csökkenése; 
5 – földművelés (szántó+szőlő) csökkenése, gyep (rét+legelő) csökkenése, erdő növekedése; 
6 – földművelés (szántó+szőlő) csökkenése, gyep (rét+legelő) növekedése, erdő növekedése 

 
 
 
 

7. táblázat. A művelési ág változás komplex típusai 1865-1966 között 
(A vizsgált tájak XIX. sz.-i közigazgatási beosztását használva.) 

(A második sorban szereplő számok /1-6/ jelentése a 38. ábránál olvasható.) 
 

 A települések A művelési ág változás komplex típusai a települések százalékában:
Tájak: száma: 1 2 3 4 5 6 

Mecsek-hg. 30 db 23% 23% 0% 17% 27% 10% 
Villányi-hg. 14 db 71% 29% 0% 0% 0% 0% 
Zselic 67 db 37% 23% 22% 0% 13% 5% 
Mecsek és Villányi-
hg. közötti dombság 

63 db 38% 52% 5% 0% 5% 0% 

Dráva-ártér és a  
Fekete-víz síkja 

91 db 54% 25% 18% 0% 3% 0% 
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8. A TELEPÜLÉSEK CSOPORTOSÍTÁSA KÖZVETLEN TERMÉSZETI KÖRNYE-
ZETÜK MÉRHETŐ JELLEMZŐI ALAPJÁN, STATISZTIKAI MÓDSZEREK AL-

KALMAZÁSÁVAL 
 
A természeti szféra, leginkább kézzel fogható módon, egzakt mérési adatokkal is alátámaszt-
hatóan a műszaki szférára hat. Nagyszámú település együttes vizsgálata során lehetőség adó-
dik arra, hogy a természeti környezet néhány jellemzője alapján olyan csoportokat alkossunk, 
amelyektagjai nagyvonalakban azonos adottságokkal rendelkeznek. Persze csak akkor kapha-
tunk érdemi eredményeket (több osztályt), ha a bevitt adatok nem egysíkúak. A vizsgált táj-
csoport 322 (a XX. században önálló) települése alkalmas statisztikai tömeget jelent egy ilyen 
elemzés elkészítéséhez. Az azonos csoportba tartozó települések – várhatóan – hasonló ne-
hézségek elé állítják a műszaki létesítmények tervezőit, nagy segítségére lehetnek a terület- és 
településfejlesztési koncepcióknak. A kijelölt csoportok tagjai nagyvonalakban azonos prob-
lémák elé állítják a lakosságot és a gazdálkodók számára is jelzik ezen települések előnyeit és 
hátrányait. 

Az elemzéshez az 1:25 000-es topográfiai térképekről olvastuk le a települések beépí-
tett területének maximális és minimális tengerszintfeletti magasságát, a település belterületé-
vel érintkező lejtő maximális dőlését (relief), valamint a térképen ábrázolt legközelebbi fel-
színi víz (vízfolyás, tó, forrás) légvonalbeli távolságát. Ezeknek az adatoknak a feldolgozásá-
ból kaptuk a következő jellemzőket: átlagos tszf. magasság (max.+min./2, m), maximális és 
minimális tszf. magasság különbsége (m), maximális tszf. magasság (m), minimális tszf. ma-
gasság (m), maximális lejtés (relief, %), felszíni víztől való legkisebb távolság (m). 

A fenti mutatók elsősorban a települések morfológiai és hidrológiai környezetét jel-
lemzik, de következtetéseket vonhatunk le segítségükkel egyéb, a műszaki és a gazdasági 
szféra számára fontos természeti adottságokra vonatkozóan is (pl. a talaj erodáltsága, öntözési 
lehetőségek). Egy-egy kapott jellemző térképi ábrázolásával is létrehozhatunk volna adott 
szempont szerint osztályokat, azonban mi komplex elemzésre törekedtünk. Statisztikai célra is 
használható számítógépes programok (EXCEL, SYNTAX) segítségével egyszerre több adatot 
figyelembevevő csoportosításokat készítettünk a terület településeiről.  
 
 
8.1. A települések csoportosítása két adat felhasználásával 
 
Először a kapott jellemzőket különböző párosításban, az EXCEL program segítségével derék-
szögű koordinátarendszerekben ábrázoltuk (39-45. ábra). A diagrammok alapján a „földrajzos 
logikára” támaszkodva osztályokat jelöltünk ki, amelyekbe a különböző természeti környezet-
tel rendelkező településeket soroltuk. (Sajnos az EXCEL nem tud automatikusan csoportokat 
leválogatni, kijelölni.) Természetesen az ábrákon bejelölt osztályok rugalmasak, nem kizáró-
lagosságot mutatnak, csupán a legjellegzetesebb csoportosulásokat érzékeltetik a diagram-
mon. A települések besorolása azonban két-két természeti jellemző alapján nem lehet tökéle-
tes, hiszen így valamilyen más fontos tulajdonságukat mindig figyelmen kívül kell hagyni.  

Az első diagrammon (39. ábra) a maximális lejtést ábrázoltuk a településen belüli leg-
nagyobb színkülönbség függvényében (maximális és minimális tszf. magasság különbsége). 
Az öt táj településeit különböző színekkel és formákkal jelöltük, így azok egyedi jellegzetes-
ségei szembetűnőbbek. A-D betűkkel jelölve csoportokat különítettünk el, melyek – vélemé-
nyünk szerint – eltérő természeti környezettel bírnak.  
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39. ábra. A vizsgált települések csoportosítása maximális reliefjük és a településbelsőségen 

belüli legnagyobb szintkülönbségük alapján (szerk. Gyenizse P.) 
(az A-D településtípusok magyarázata a szövegben olvasható) 

1 – Mecsek; 2 – Villányi-hg.; 3 – Zselic; 4 – Mecsek és Villányi-hg. közötti dombvidék; 
5 – Dráva-ártér és a Fekete-víz síkja 

 

 
40. ábra. A vizsgált települések csoportosítása maximális reliefjük és átlagos tszf. magasságuk 

alapján (jelmagyarázat a 39. ábránál, szerk. Gyenizse P.) 
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41. ábra. A vizsgált települések csoportosítása maximális és minimális tszf. magasság különb-

ségük valamint az átlagos tszf. magasságuk alapján (jelmagyarázat a 39. ábránál) 
(szerk. Gyenizse P.) 

 
 
 

 
42. ábra. A vizsgált települések csoportosítása maximális és minimális tszf. magasság alapján 

(jelmagyarázat a 39. ábránál, szerk. Gyenizse P.) 
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43. ábra. A vizsgált települések csoportosítása maximális és minimális tszf. magasság különb-

ség valamint minimális felszíni víztávolságuk alapján (jelmagyarázat a 39. ábránál) 
(szerk. Gyenizse P.) 

 
 

 
44. ábra. A vizsgált települések csoportosítása átlagos tszf. magasság valamint minimális fel-

színi víztávolságuk alapján (jelmagyarázat a 39. ábránál) 
(szerk. Gyenizse P.) 
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45. ábra. A vizsgált települések csoportosítása maximális relief és minimális felszíni víztávol-

ságuk alapján (jelmagyarázat a 39. ábránál) 
(szerk. Gyenizse P.) 
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• A típus - kicsi a maximális relief és a szintkülönbség is. Elsősorban a síksági települések 

sorolhatók ide, amit jól mutat a várakozásnak megfelelően itt elhelyezkedő kék jelek tö-
mege. Ebben a csoportban foglal még helyet néhány település a dombságok legkevésbé 
tagolt területeiről. 

• B típus - az előzőtől alig tér el. A szintkülönbség szintén kicsi, de a relief már nagyobb, 
ami azt mutatja, hogy itt néhány síkság és dombság határán elhelyezkedő település foglal 
helyet. 

• C típus - összetett csoport. A települések nagyobb része itt közepes maximális relieffel és 
szintén közepes szintkülönbséggel rendelkezik (a csoport „bal oldala”). Ebbe a csoportba 
a közepesen tagolt felszínek települései sorolhatók (pl. a középszakasz jellegű völgyek-
ben, völgytalpakon fekvő, vagy hátakon, platókon fekvő települések). A csoport maga-
sabb relieffel rendelkező része a tagoltabb felszínek településeit foglalja magába. 

• D típus - ide az előzőekhez képest nagyobb mértékben lejtőn (völgy-, hegyoldalban stb.) 
fekvő települések sorolhatók. Nagy a szintkülönbség és a maximális relief is legalább kö-
zepes. 

 A 40. ábrán a maximális reliefet ábrázoltuk az átlagos tszf. magasság függvényében. Ez utób-
bi adatot a maximális és minimális tszf. magasságból számoltuk átlagolással. Az adatok sú-
lyozása túl bonyolult lett volna, így egyszerű számtani átlagot vettünk alapul. Az itt kialakított 
osztályok a következők: 

• A típus - az alacsony tszf. magasság és a kis relief által jellemzett síksági, vagy 
dombságperemi, széles völgytalpakon fekvő települések sorolhatók ide. 

• B típus - a növekvő relief és tszf. magasság jelzi számunkra, hogy már közepesen tagolt, 
dombsági vidékek települései sorolhatók ide, mégpedig elsősorban a középszakasz jelle-
gű völgyek települései.  

• C típus - a kiugróan magas maximális relief és az átlagot meghaladó tszf. magasság jel-
lemzi. Mindenképpen a magasra kiemelt, tagolt térszínek települései sorolhatók ide. Első-
sorban a felsőszakasz jellegű, meredek oldalú völgyekben jöttek létre. Ezt bizonyítja, 
hogy ide elsősorban a Mecsek települései tartoznak. 

• D típus - az előző típustól csak kissé tér el. Ide a dombhátakon fekvő települések sorolha-
tók, de a magasra kiemelt, felsőszakasz jellegű völgyek települései is „átlógnak”. Ezekre 
elsősorban a nagy tszf. magasság, valamint a közepes-nagy relief jellemző. 

 A harmadik diagrammon a maximális és minimális tszf. magasság különbségét ábrá-
zoltuk az átlagos tszf. magasság függvényében (41. ábra).  

• A típus - ebben az esetben is a síksági, illetve a dombságperemi településeket sorolhatjuk 
ide. 

• B típus - az egyre magasabb tszf. magasság és a növekvő szintkülönbség jelzi, hogy a 
síksági területekről átlépünk az alacsonyabb, majd a magasabb dombsági és hegylábi te-
rületekre. 

• C típus - ez a csoport meglehetősen nagy szórást mutat az adatok terén. Ide sorolhatók a 
magasra kiemelt dombságok, valamint a hegységek egyes települései, melyek jelentős 
mértékben völgy-, illetve domboldalon fekszenek. 

• D típus - a B típushoz hasonló, közepes szintkülönbség párosul itt nagyobb átlagos tszf. 
magassággal, ami azt jelzi, hogy dombhátakon fekvő települések tartoznak ide leginkább. 

 A negyedik diagrammon a maximális és minimális tszf. magasságot ábrázoltuk (42. 
ábra). A településeket jelképező szimbólumok nagyrészt a diagramm átlójában, vagy annak 
közelében sorakoznak. Minél közelebb fekszik egy település az átlóhoz, annál síkabb terüle-
ten fekszik. (A két jellemző, mint az az ábrán látszik, egymástól erősen függ, így meglehető-
sen nehéz volt csoportokat képezni az adathalmazból.) 
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• A típus - kis szintkülönbség jellemzi ezeket a településeket (átló közelében fekszenek), 
ami párosul az alacsony tszf. magassággal is. Ide tehát síksági települések sorolhatók el-
sősorban, de néhány dombságperemi és hegylábi is. 

• B típus - már nő az eltérés a minimális és a maximális tszf. magasság között és mindez a 
növekvő átlagos tszf. magassággal is párosul. Ide az alacsonyra kiemelt dombsági térszí-
neknek, az elsősorban középszakasz jelegű völgyeiben fekvő települései sorolhatók. 

• C típus - itt a legnagyobb az eltérés a minimális és a maximális tszf. magasság között. 
Azonban az átlagos tszf. magasság is jelentős, ami azt mutatja, hogy a magasra kiemelt 
területek települései sorolhatók ide (elsősorban a felsőszakasz jellegű völgyek által befo-
lyásolt települések). 

• D típus - ebben a csoportban csak közepes szintkülönbség jellemzi a településeket, ami 
azonban jelentős átlagos tszf. magassággal párosul. Ez arra utal, hogy főleg a domb- és 
hegyhátak települései alkotják. 

 A 43. ábrán a maximális és minimális tszf. magasság különbségét ábrázoltuk a felszíni víztől 
való minimális távolság függvényében. Az előző diagrammal ellentétben itt egymástól függet-
len változókat találunk, amelyek szintén megnehezítik az osztályozást. 

• A típus - az ide tartozó települések igen kis szintkülönbséggel rendelkeznek, ami arra 
utal, hogy síksági, vagy dombságperemi települések ezek. Igen nagy azonban a szórás a 
víztávolság esetében, ami arra vezethető vissza, hogy a települések az alacsonyan fekvő, 
ár- és belvízveszélyes területektől több helyen igyekeztek távol maradni. 

• B típus - a közepes szintkülönbség itt kisebb víztávolság-szórással párosul. Ide elsősor-
ban az alacsonyra kiemelt dombságok, középszakasz jellegű völgyeiben fekvő települé-
sek sorolhatók. A völgyoldalba települt lakosság távol tartja magát a vizenyős és sok ese-
ten árvízveszélyes völgytalptól. 

• C típus - itt a nagy minimális és maximális tszf. magasság különbség kis víztávolsággal 
párosul, ami az összeszűkülő, felsőszakasz jellegű völgyekre jellemző. 

• D típus - ezek a települések közepes szintkülönbséggel, de az átlagosnál nagyobb víztá-
volsággal rendelkeznek, ami arra utal, hogy platón, domb-, vagy hegyháton fekszenek. 

 A 44. és 45. ábrán az átlagos tszf. magasságot, illetve a maximális reliefet ábrázoltuk a mini-
mális felszíni víztávolság függvényében. Mindkét esetben hasonló csoportokat kaptunk, ame-
lyek a 43. diagrammal is egyezést mutatnak, hiszen itt is függetlenek a változóink. 

• A típus - síksági, dombságperemi települések azonos jellemzőkkel, mint az előző esetben. 
• B típus - alacsony dombsági térszínek, középszakasz jellegű völgyeiben fekvő, valamint 

hegylábi települések tartoznak ide. 
• C típus - magasra kiemelt dombsági, valamint középhegységi területek települései, me-

lyek nagyrészt felsőszakasz jellegű völgyekben fekszenek. 
• D típus – közepes átlagos tszf. magasság, illetve relief ebben az esetben nagy víztávol-

sággal párosul, ami platón, háton kialakult településre utal. 

 A fenti kísérlet eredményeképpen megállapíthatjuk, hogy a települések morfológiai és 
hidrológiai környezetük két-két jellemzője alapján típusokba sorolhatók. Azonban az is vilá-
gossá vált, hogy ez a módszer meglehetősen sok szubjektív elemet tartalmaz, így nem tökéle-
tes. Több esetben azonban így is jól lehatárolhatók csoportok, amelyek tulajdonságainak ösz-
szegzésével a következő végső típusokat kaptuk: 
1) Sík felszínen (síkságon vagy széles völgytalpon) fekvő települések, melyekre az alacsony 

átlagos tszf. magasság, a kis belterületen belüli szintkülönbség, a kis relief jellemző. A víz-
távolságuk erősen változik a helyi viszonyoknak megfelelően. Ilyen jellegzetességekkel bíró 
települések elsősorban a Dráva-ártéren és a Fekete-víz síkján, valamint a Zselic és a Mecsek 
és Villányi-hg. közötti dombvidék lealacsonyodó szélén helyezkednek el. Mint a diagram-
mokon is látható a települések igen nagy része tartozik ebbe a típusba. 
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2) Völgyek által befolyásolt alaprajzú települések. A dombsági és hegységi térszínek leggya-
koribb típusa, mely két részre bontható: 

a) - Kevésbé kiemelt térszínek középszakasz jellegű völgyben elhelyezkedő települések, me-
lyekre a közepes átlagos tszf. magasság, a közepes településbelsőségen belüli szintkü-
lönbség, közepes relief és a mérsékelt eltérést mutató víztávolság jellemző. Mind a 
dombsági, mind a középhegységi környezettípusban előfordulnak, sőt meghatározó sze-
repet töltenek be (Mecsek, Villányi-hg., Zselic, Mecsek és Villányi-hg. közötti dombvi-
dék). 

b) - A magasra kiemelt térszínek keskeny völgytalppal és meredek oldallal rendelkező völ-
gyeiben elhelyezkedő településekre az átlag fölötti tszf. magasság, a közepes-nagy tele-
pülésbelsőségen belüli szintkülönbség, nagy relief és a minimális szórást mutató víztávol-
ság jellemző. Az előző típusokhoz képest kevésbé jelentős számú tagja van. Elsősorban a 
Zselic jobban kiemelt területeire, a Mecsekre és a Villányi-hegységre jellemző. 

3) Domb- vagy hegyháton, platón fekvő települések, melyekre a közepes-nagy tszf. magas-
ság, a közepes településbelsőségen belüli szintkülönbség, közepes relief és a nagy víztá-
volság jellemző. Viszonylag kis számú képviselői a hegységi és a dombsági környezettí-
pusban egyaránt előfordulnak. 

 
 
8.2. A települések csoportosítása három jellemző alapján 
 
 Az előbbi típusok azonban – még ha konkrét adatokon nyugszanak is – nem pontosak, nem 
élesen lehatároltak, szubjektívek. Ezért a csoportosítás folyamatát „automatizáltuk”, matema-
tikai, számítástechnikai módszereket vezettünk be. A SYNTAX program DOS alatt futó vál-
tozatával készítettünk elemzéseket a fent felsorolt jellemzők felhasználásával (PODANI J. 
1997)1. Az adatfeldolgozáshoz használt sokváltozós analízisek a következők voltak: 
1. - hierarchikus klaszteranalízis (fúziós algoritmus: átlagos lánc, hasonlósági index: százalé-
kos hasonlóság); 
2. - ordinációs eljárás (standardizált főkomponens analízis). 

Természetesen nem minden korábban felsorolt adatot vettünk bele az elemzésbe, hi-
szen mint láttuk több egymástól erősen függő, vagy éppen teljesen független is van köztük. A 
kísérletezések során a következő három jellemző adta a legjobb eredményt: tszf. maximális 
magasság; a maximális és minimális tszf. magasság különbsége és a maximális relief. (A há-
rom egymástól független adatcsoport – tszf. magasságok, max. relief, felszíni víztől való tá-
volság – közül végül a víztávolságot nem használtuk fel, mert ez csak az osztályok összeku-
szálódásához vezetett.) 
 A 46. ábra mutatja a SYNTAX program által kiszámolt települések közötti különbsé-
get, a bevitt jellemzők alapján. Mint a koordinátarendszer függőleges tengelyén látszik, ritkán 
beszélhetünk nagy különbségekről. A maximális eltérés kb. 0,49 azaz 49 %. (Nagy különbsé-
gekről 50 %-os eltérés fölött beszélhetünk.) A „B” és „C” főcsoportok tagjai már csupán 35 
%-al térnek el egymástól. Még kisebb a különbség az alcsoportok között (13-22 %). Tehát az 
elemzésből levonható első számú következtetés az, hogy a vizsgált települések nagyobb része 
meglehetősen hasonló (a megadott adatok alapján). Így csak kisebb nehézségek árán sikerült 
különböző csoportokra osztani őket. 
 A klaszteranalízis alapján létrehoztunk három fő csoportot, illetve kettőn („B” és „C”) 
belül két-két alcsoportot (46. ábra és 8. táblázat). Az „A” főcsoportba csupán négy település 
került (a vizsgált településállománynak csupán 1 %-a), akiket nyugodtan nevezhetünk a „le-
geknek”. A vizsgált szempontok közül mindegyik esetében a legkiemelkedőbb értékekkel 
                                                           
1 A program kezelésében való segítségnyújtásért és a témára vonatkozó tanácsokért hálás köszönet illeti Csete 
Sándort és Csiky Jánost (PTE TTK Növénytan). 
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rendelkeznek. A négy település közül három egykor önálló község (ma már Pécshez, valamint 
Hosszúhetényhez tartoznak igazgatásilag), melyek a Mecsek-hegység legkiemeltebb, legta-
goltabb területén fekszenek. (A kialakított csoportok tagjainak térbeli megoszlását a 48. ábra 
mutatja). Kakukktojást képez ezen csoportban Pécs, a Dél-Dunántúl legnagyobb városa, ami 
óriási kiterjedése és rendkívül változatos természeti környezete miatt kerülhetett ide. Az ebbe 
a csoportba tartozó települések maximális tszf. magassága 337-441 m; a településen belüli 
magasságkülönbségük maximuma 35-270 m; a települések belsőségével érintkező maximális 
relief 33-80 %. Topográfiai térképek alapján meghatároztuk a települések alaprajzi fejlődését 
befolyásoló domborzati formák %-os arányát (47. ábra). Itt igen magas a völgyek (völgytal-
pak, völgyoldalak) aránya (77 %), hiszen az erősen tagolt területeken ez adja a megtelepedett 
ember számára a legnagyobb védelmet, valamint ezek a gazdálkodás, az építkezések legal-
kalmasabb színterei (szemben a gerincekkel, csúcsokkal). Azonban a várakozásokkal ellentét-
ben a többi morfológiai forma is jelentős részt képvisel. Ennek okozója a komplex fejlődésű 
Pécs, ami a hegységi-hegylábi területek mellett a Pécsi-medence síkságára is kiterjedt. 

A „B” főcsoport a legnépesebb a három közül, ide tartozik a települések 59 %-a. A 
„B” főcsoportot két alcsoportra bontottuk (46. ábra, 8. táblázat). A 48. ábra területi megosz-
lást mutató térképe jelzi, hogy míg a „B1” alcsoportba tartozó települések inkább a közép-
hegységek és a magasdombságok térszíneit foglalják el, addig a „B2” alcsoport települései a 
középdombsági és hegylábi területeken találhatók meg inkább. Ha az alcsoportokat is figye-
lembe vesszük, akkor a középdombsági-hegylábi területek települései („B2” alcsoport) alkot-
ják a legbővebb alosztályt (42 %-a az összes településnek). A „B1” alcsoport településeinek 
maximális tszf. magassága 206-330 m; a településen belüli magasságkülönbségük maximuma 
13-125 m; a települések belsőségével érintkező maximális reliefje 10-80 %. Ezen alcsoportba 
tarozó települések alaprajzi fejlődését leginkább a völgyek és völgyközi hátak befolyásolták 
(97 %). A síksági és egyéb térszínek (pl. tó, folyóvíz, mocsár, mesterséges formák) csupán 3 
%-ban játszottak szerepet fejlődésükben (47. ábra). A „B2” alcsoport településeinek maximá-
lis tszf. magassága 120-206 m; a településen belüli magasságkülönbségük maximuma 5-90 m; 
a települések belsőségével érintkező maximális reliefje 8-57 %. Ebben az alcsoportban szin-
tén a völgyek (völgyoldalak, völgytalpak) és a völgyközi hátak, valamint platók természeti 
viszonyai határozták meg legnagyobb százalékban (92 %) a települések alaprajzi fejlődését. 
Azonban itt már 8 %-ot tesz ki a síkságok és egyéb térszínek befolyásoló hatása. A számadat-
ok és a korábban már ismertetett természetföldrajzi ismeretek birtokában arra következtethe-
tünk, hogy ezen területek és települések fejlesztésénél (pl. építkezések, infrastrukturális beru-
házások) elsősorban a lejtőfolyamatok (lepusztulás, csuszamlás stb.); a kis távolságon belül 
jelentkező nagy magasságkülönbségek; a könnyen felszínre kerülő, kemény alapkőzet; gyen-
gébb termőképességű, vékony, könnyen lepusztuló talajtakaró; a nagy esőzések után jelentke-
ző sárfolyások, sok hordalék; a felszín alatti vizek esetenkénti nagy mélysége és kis hozama; a 
mikroklíma kis távolságon belüli gyors megváltozása okozhat problémát. Ezek természetesen 
az egyes helyi viszonyoknak megfelelő intenzitással jelentkeznek. 

A „C” főcsoport tartalmazza a vizsgált települések 40 %-át. Ebből az arányból 12 %-ot 
a „C1” és 28 %-ot a „C2” altípus ad ki. A „C1” altípus a dombsági peremterületek lealacso-
nyodó részein elhelyezkedő, míg a „C2” altípus a kifejezetten síksági térszínen fekvő telepü-
léseket tartalmazza (48. ábra). Az előző főcsoporttól jelentősen eltérő természeti viszonyok 
szemléletesen jelentkeznek a számadatokban. A „C1” alcsoport településeinek maximális tszf. 
magassága 105-135 m; a településen belüli magasságkülönbségük maximuma 2-22 m; a tele-
pülések belsőségével érintkező maximális reliefje 0,4-27 %. Ezen települések fejlődését már 
csak 45 %-ban befolyásolták völgyek, illetve völgyközi hátak, platók. Leginkább a síksági és 
egyéb környezettípusok előretörése jellemző (55 %). A „C2” alcsoport településeinek maxi-
mális tszf. magassága 92-113 m; a településen belüli magasságkülönbségük maximuma 0,6-
8,5 m; a települések belsőségével érintkező maximális reliefje 0,1-14 %. Ennél az alcsoport-
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nál – a várakozásoknak megfelelően – a síksági és egyéb környezettípusok egyeduralma ta-
pasztalható (97 %). Szinte pontosan fordított ezek aránya a „B” főcsoporthoz képest. Ezek a 
települések elsősorban a Dráva-folyó árterén és a Fekete-víz síkján foglalnak helyet. Így ki-
alakulásukat és fejlődésüket a történelem folyamán nagyban befolyásolta a mikrodomborzat 
és a vízrajzi viszonyok. Az egyéb befolyásoló morfológiai formák közé tartoznak pl. az ala-
csony ártéri szint ma is állóvizes, belvízveszélyes, mocsaras morotvái, vagy a magas ártér bel- 
és árvízveszély mentes „ormányai”, homokdombjai, dűnéi. Ezen területek, települések fejlesz-
tése esetében nem kell számolni a lejtőfolyamatokkal; nagy szintkülönbségekkel; kemény 
alapkőzettel; öntöző és ivóvízhiánnyal; nagyon rossz minőségű talajokkal. A mikroklímában 
is csak minimális különbségek adódnak. Napjainkban a legnagyobb problémát a belvíz jelenti, 
ami műszaki és a gazdasági szférára is jelentős negatív hatást gyakorolhat. A XIX sz. végi 
folyószabályozások óta árvízveszély csak kivételes esetekben jelentkezik. 
 A vizsgált településeken főkomponens-analízist is végeztünk, amely a 49-51. ábrát 
eredményezte. Az elemzés során a számítógép a három kiválasztott tulajdonság alapján egy 
háromdimenziós koordináta-rendszerben ábrázolta a településeket, majd ezt számunkra két-
dimenziós, nyomtatható formába is átalakította. Ezeken az ábrákon vizuálisan is érezhetjük, 
hogy nincsenek jól elhatárolt csoportjaink (kevés a sűrű mag, de sok az átmeneti tag), tehát a 
főkomponens-analízis is megerősíti az előző módszer használata után tett megállapításainkat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
46. ábra: A klaszteranalízis alapján kialakított fő- és alcsoportok (szerk. Gyenizse P.) 
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47. ábra: A különböző csoportokba tartozó települések belterületének fejlődését befolyásoló 
domborzati formák %-os megoszlása 

(egy település több típust is képviselhet - megosztva) (szerk. Gyenizse P.) 
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8. táblázat: A klaszteranalízis alapján létrehozott fő- és alcsoportokhoz tartozó települések 

(S. = sorszám, szerk. Gyenizse P.) 
 

S.:név: S.:név: S.:név: S.:név: S.:név: S.:név: 
A főcsoport 255Szabolcs 109Kaposgyarmat 245Simonfa 184Nemeske 117Kásád 

146Kisújbánya 256Szágy 110Kaposhomok 249Somogyhatvan 194Nagypeterd 118Kastélyosdombó
215Pécs 259Szászvár 111Kaposkeresztúr 250Somogyviszló 195Nagytótfalu 119Katádfa 
230Püspökszentlászló 269Szentkatalin 113Kaposszentjakab 257Szalánta 211Pata 123Kémes 
270Szentkút 294Ürög 114Kaposszerdahely 260Szatina 214Pázdány 124Kemse 

300Vasas 120Kátoly 261Szava 216Pécsbagota 127Kétújfalu 
B főcsoport 302Vékény 121Kékesd 262Szellő 220Pellérd 128Királyegyháza 

B1 alcsoport 310Zengővárkony 122Keménygadány 263Szemely 226Poklosi 129Kisasszonyfa 
1Abaliget B2 alcsoport 125Kercseliget 264Szenna 237Rugásd 132Kiscsány 
7Antalszállás 3Almamellék 126Keszü 265Szentbalázs 238Sámod 143Kistamási 
8Apátvarasd 4Almáskeresztúr 131Kisbudmér 271Szentlászló 241Sellye 144Kistapolca 

12Bakóca 9Aranyos 134Kishajmás 274Szilágy 243Siklósbodony 147Kisszentmárton 
13Bakonya 10Áta 137Kisherend 275Szilvás 247Somogyapáti 149Kórós 
16Bános 14Baksa 138Kisjakabfalva 276Szilvásszt.márton 253Szabadszentkirály 150Kovácshida 
20Baranyaszt.györgy 17Bánya 139Kiskassa 277Szőke 267Szentdénes 155Lakócsa 
26Berkesd  19Baranyajenő 141Kismányok 278Szőkéd 272Szentlőrinc 159Lúzsok 
30Bisse 21Barátúr 145Kistótfalu 280Szulimán 273Szigetvár 163Magyarmecske 
31Boda 24Belvárd 151Kozármisleny 281Tekeres 283Tengeri 166Magyartelek 
38Budafa 29Birján 156Lipótfa 287Tormás 286Téseny 169Márfa 
48Cserkút 32Bogád 157Lothárd 290Töröcske 288Tótszentgyörgy 171Markóc 
78Gorica 34Boldogasszonyfa 161Magyarhertelend 291Túrony 298Varjas 172Marócsa 
79Gödre 35Bosta 162Magyarlukafa 293Újpetre C2 alcsoport 174Matty 
82Gyód 37Bőszénfa 164Magyarsarlós 297Váralja 2Adorjás 185Molvány 
95Hird 39Bükkösd 165Magyarszék 299Vásárosbéc 5Alsóegerszeg 186Monyorósd 
99Hoszúhetény 43Csarnóta 167Málom 303Velény 6Alsószentmárton 190Nagycsány 

107Kán 44Császta 170Máriagyűd 304Villány 15Bánfa 202Okorág 
115Karácodfa 45Csebény 179Mecsekrákos 305Villánykövesd 18Baranyahídvég 205Old 
116Kárász 46Cserdi 181Megyefa 306Visnye 27Besence 207Oszró 
130Kisbattyán 47Cserénfa 183Meződ 307Vókány 40Bürüs 208Ózdfalu 
135Kishárságy 49Csertő 187Mozsgó 311Zók 41Cún 210Páprád 
140Kiskeresztúr 52Dinnyeberki 188Nagyárpád 312Zselickisfalud 42Czinderybogád 223Pettend 
148Komló 53Diósviszló 189Nagybudmér 313Zselickislak 51Dencsháza 224Piskó 
152Kökény 65Egerág 191Nagyharsány 314Zselicszentpál 54Drávacsehi 227Potony 
153Kővágószőlős 67Ellend 196Nagyváty 315Zsibót 55Drávacsepely 229Püspökbóly 
154Kővágótőttős 69Erzsébet 197Németi 56Drávafok 232Rádfalva 
158Lovászhetény 70Felsőmindszent 198Nyomja C főcsoport 57Drávagárdony 234Révfalu 
160Magyaregregy 72Gálosfa 199Nyugotszt.erzsébet C1 alcsoport 58Drávaiványi 236Rózsafa 
168Mánfa 73Garé 201Ócsárd 11Babarcszőlős 59Drávakeresztúr 244Siklósnagyfalu 
173Martonfa 76Godisa 203Okorvölgy 22Basal 60Drávapalkonya 251Sósvertike 
175Máza 80Gödreszentmárton 204Olasz 23Becefa 61Drávapiski 252Sumony 
176Mecsekfalu 81Görcsöny 209Palkonya 25Beremend 62Drávaszabolcs 258Szaporca 
177Mecsekjánosi 86Gyümölcsény 212Patacs 28Bicsérd 63Drávaszerdahely 266Szentborbás 
178Mecseknádasd 87Hajmás 213Patca 33Bogdása 64Drávasztára 268Szentegát 
180Mecsekszakál 89Hásságy 217Pécsdevecser 36Botyka 66Egyházasharaszti 279Szörény 
182Meszes 91Helesfa 218Pécsudvard 50Csonkamindszent 68Endrőc 282Teklafalu 
192Nagykozár 92Hetvehely 221Pereked 74Gerde 71Felsőszentmárton 284Terehegy 
193Nagypall 93Hidas 222Peterd 84Gyöngyösmellék 75Gilvánfa 285Tésenfa 
200Óbánya 94Hidor 225Pogány 85Gyula 77Gordisa 289Tótújfalu 
206Orfű 98Horváthertelend 231Rácváros 90Hegyszentmárton 83Gyöngyfa 292Újmindszent 
219Pécsvárad 100Hörnyék 233Regenye 105Kacsóta 88Harkány 295Vajszló 
228Pusztakisfalu 101Ibafa 235Romonya 112Kaposszekcső 96Hirics 296Várad 
246Somogy 103Ivánbattyán 239Sántos 133Kisdér 97Hobol 301Vejti 
248Somogyhárságy 104Jágónak 240Sásd 136Kisharsány 102Ipacsfa 308Zádor 
254Szabás 108Kaposdada 242Siklós 142Kispeterd 106Kákics 309Zaláta 
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48. ábra. A klaszteranalízissel kapott csoportok térbeli megoszlása (szerk. Gyenizse P.) 
 
 
 

 
49. ábra. A vizsgált települések grafikus ábrázolása főkomponens-analízis segítségével  

(1. nézet) (szerk. Gyenizse P.) 
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50. ábra. A vizsgált települések grafikus ábrázolása főkomponens-analízis segítségével 
(2. nézet) (szerk. Gyenizse P.) 

 
 
 

51. ábra. A vizsgált települések grafikus ábrázolása főkomponens-analízis segítségével 
(3. nézet) (szerk. Gyenizse P.) 
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9. A TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK HATÁSA AZ UTAK FUTÁSIRÁNYÁRA ÉS A 
TELEPÜLÉSEK FORGALMI HELYZETÉRE 

 
 A természeti környezet nem csak egyes településeken belüli műszaki létesítményekre hat, 
hanem a településeket összekötő vonalas infrastruktúrára is. Ez legkönnyebben a köz- és vas-
útvonalak esetében figyelhető meg, de hatással van pl. villany, víz, szennyvíz, gázvezetékek 
építésére is. Míg az utóbbiak futásiránya alig befolyásolja megépülésük után a lakosság életét, 
addig az előbbiek nap, mint nap hatással vannak rá.  A következőkben részletesen foglalko-
zunk az útvonalak és a természeti környezet kapcsolatával, illetve a vizsgált települések fő-
utakhoz viszonyított helyzetével. 
  Az útvonalakat kialakító emberek, társadalmak minden esetben próbáltak igazodni a 
minimális energiaráfordítás elvéhez, azaz egy bizonyos cél eléréséhez a legkisebb ellenállást 
mutató térszíneket választották ki. A különböző korokban készült térképek tanulmányozása 
után levonhatjuk azt a következtetést, hogy a főútvonalak ugyanúgy elkerülik a magasra ki-
emelt és nagy relieffel rendelkező területeket, mint a mocsaras terepet. A hegységekben főleg 
a legalacsonyabb, míg a mocsaras, víz által fenyegetett területeken a legmagasabb térszíneken 
jöttek létre. Ha lehetőség van rá az alacsony dombsági, valamint a hegylábi területeken fut-
nak. A vizsgált terület főútvonalai már a római kortól kezdődően jobbára a ma is ismert he-
lyen húzódtak (52. ábra).  

Erdősi Ferenc kutatási alapján elmondhatjuk, hogy a Dél-dunántúli út- és vasúthálózat 
fejlődésének négy szakasza volt (ERDŐSI F. 1980). Az első, leghosszabb időszak az őskortól a 
XIX. sz. közepéig tartott. Ekkor a túlnyomóan kiépítetlen és gazdaságilag kis jelentőségű 
közutak voltak meghatározóak. A második időszak a XIX. sz. közepétől az I. világháborúig 
tartott. Erre a vasútvonalak térhódítása a jellemző, ami a gazdasági élet fellendülését, az áru- 
és személyszállítás forradalmát jelentette. A két világháború között (harmadik szakasz) a köz-
utak minősége és jelentősége már elérte a vasutakét, és a II. világháború óta (negyedik sza-
kasz) át is vették a vezető szerepet. Minket elsősorban az első két időszak érdekel, mivel a 
köz- és vasútvonalak futásiránya ekkor került kijelölésre. 

A különböző időszakokban készült térképek és irodalmi adatok alapján elmondhatjuk, 
hogy a mai legfontosabb közút – a 6-os elsőrendű főútvonal – már évezredek óta a Zselic és a 
Mecsek D-i lábánál fut (ERDŐSI F. 1978, 1980; FÜLEP F.-SZ. BURGER A. 1979; KRAUTER GY. 
198?; T. MÉREY K. 2000). Hasonlóképpen természet-földrajzilag meghatározott irányban fut a 
mai 66-os és 611-es másod-, illetve harmadrendű főút. Ezek vonalát az Árpád-tetői nyereg, a 
Mánfai-víz, majd a Baranya-csatorna és a Gödrei-vízfolyás völgye determinálta. A Szigetvár-
Kaposvár közötti 67-es főút vonala is meghatározott az Almás- és a Zselic-patak völgye által, 
ami (kis eltéréssel) már a római kori útvonalra is igaz volt. A Mecsek és Villányi-hg. közötti 
dombság mérsékelt tagoltságával már nem szabta meg máig hatóan a fő közlekedési utak fu-
tását. Így a mai 57-es és 58-as főút kis mértékben eltolódásokat mutat a római koriakhoz ké-
pest. A fontosabb, nagyobb forgalmú közutak nagyrészt elkerülték a Mecsek és a Villányi-hg. 
kiemelt tömbjét. A mocsaras Dráva-ártéren csak kisebb jelentőségű útvonalak jöttek létre, 
amelyek egyértelműen az Ormánság magasabb térszíneit részesítették előnyben. 

A vasútvonalak, melyek a XIX sz. derekától (1857 – Pécs-Mohács, 1868 – Pécs-Barcs, 
1870 – Villány-Magyarbóly-országhatár, 1873 – Dombóvár-Szászvár-Bátaszék, 1882 –
Dombóvár-Pécs, 1895 – Szentlőrinc-Sellye-Drávasztára-Zaláta, 1897 – Godisa-Komló, 1900 
– Szigetvár-Kaposvár, 1910 – Siklós-Beremend, 1911 – Pécs-Bátaszék, 1912 – Siklós-
Harkány-Zádor, 1912 – Harkány-Drávaszabolcs, 1913 – Pécs-Harkány) kezdtek kiépülni a 
vizsgált területen, még kevésbé tudtak megbirkózni a szintkülönbségekkel, mint a közutak 
(PAKUCS B. 1934). Nyomvonaluk megtervezésekor azonban már nem volt annyira meghatá-
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rozó a domborzat és vízrajz, mint a közutaknál. Építésük óriási természetátalakítással járt (töl-
tések, bevágások, alagutak, hidak), az ember igényeihez formálta a terepet (ERDŐSI F. 1975).  

 
 

9.1. A természeti környezet adottságaihoz legjobban alkalmazkodó útvonalak modelle-
zése térinformatikai módszerekkel 
 
Ugyan már a különböző korokban készült térképek vizsgálata is sok információt nyújt az utak 
és a természeti adottságok kapcsolatáról, azonban sokkal egzaktabb adatokat kaphatunk térin-
formatikai módszerek alkalmazásával. Célunk az, hogy modellezzük azon ősi útvonalak futá-
sát, amelyek még maximálisan alkalmazkodtak a természeti környezethez. Ezek az útvonalak 
még burkolat nélküliek voltak, és nem a 90 km/h sebességű, sima és egyenes futású utakat 
kedvelő gépkocsikhoz, hanem a terep viszontagságait jobban tűrő lovaskocsikhoz igazodtak. 
Futásirányuk már a honfoglalás előtt kialakult, amikor még a vizsgált terület népessége jóval 
kisebb volt a mainál. A fő közlekedési csomópontokat összekötő utak irányát még alig befo-
lyásolták a kis számú köztes települések. Nem „vonzották” magukhoz az utat, nem térítették 
ki a legalkalmasabb irányból. Az Árpád-kortól a török megszállásig jelentősen nőtt a települé-
sek és azok lakosságának a száma, így a közigazgatási határok nagyon befolyásolták az új 
utak irányának kijelölését is. A török uralom után ismét népességcsökkenés és településsűrű-
ség csökkenés zajlott le, ami az útvonalak módosulásához, áthelyeződéséhez vezethetett (va-
lószínűleg ismét jobban alkalmazkodtak a természeti környezethez). Nagyjából ezt az idősza-
kot mutatják be az I. Katonai Felmérés térképei, amelyeket szintén felhasználtunk a vizsgálat-
hoz (a mai állapotot bemutató, jóval pontosabb térképek mellett). 

Az IDRISI térinformatikai program lehetőséget ad arra, hogy ki tudjuk számolni két 
objektum között a „legolcsóbb” útvonalat. Ehhez azonban szüksége van egy olyan alaptérkép-
re, amelyen minden pixelnek (egységnyi területnek) adott értéke van. Ezt az alaptérképet az 
1:200 000-es topográfiai térképe, valamint az 1:100 000-es agrotopográfiai térkép alapján 
hoztuk létre. Mivel nincs tudomásunk eddig elvégzett hasonló témájú vizsgálatról, ezért az 
egységnyi területek közlekedési szempontú nehézségi értékeinek meghatározását magunknak 
kellett kidolgozni. A problémát fizikus szemmel nézve, a következő közlekedést befolyásoló 
tényezőket vettük figyelembe a probléma megoldásánál: a jármű tömege, a lejtő meredeksége 
és a felszín közlekedésre való alkalmassága. Az előbbi adatokat felhasználva kaptuk meg a 
következő képletet: 

W = m*g*d* [tgα + (K/cosα)]. 
 
Ahol: W – munka; m – tömeg;  g – gravitációs gyorsulás; d – egységnyi távolság; α – egység-
nyi távolságra eső lejtőszög; K – felületi együttható. 

A számításhoz egy 700kg össztömegű lovaskocsit vettünk alapul (egy ló, szekér). 
Nem gyalogos embert, hiszen az árkon-bokron is átjut, míg a szekérnek igencsak igazodni 
kell a domborzati, vízrajzi stb. viszonyokhoz, de azért szemmel kell tartani a lassú haladás 
miatt a rövidítés lehetőségét is. A gravitációs gyorsulás értéke 9,81 m/s2, az egységnyi távol-
ság pedig a pixel élhosszúságát jelenti, ami jelen esetben 50,8 m. Ezen állandó adatokon kívül 
kettő változó nagyságú értéket is meg kellett határoznunk: az egységnyi távolságra eső lejtő-
szöget és a felületi együtthatót. Az elsőhöz viszonylag könnyen hozzájutottunk, ugyanis az 
IDRISI az elkészített digitális terepmodellből ezt ki tudta számolni a SLOPE utasításra (53. 
ábra). A képletbe való könnyű behelyettesíthetőség végett értékét fokokban adtuk meg. A 
legnagyobb problémát a K meghatározása jelentette, ugyanis erre vonatkozóan nem voltak 
irodalmi adatok. Egyetlen hasonló témájú vizsgálati anyagot találtunk, amiben a Közút Köz-
lekedési Tudományos Kutató Intézet munkatársai a személy- és tehergépkocsik, valamint a 
buszok üzemi költségeit ismertetik különböző meredekségű és felületi minőségű utakon, ke-
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reszteződésekben, forgalmi helyzetben, illetve különböző sugarú kanyarokban (BERG A. 
1975). Ezen tanulmány eredményeit azonban jelen esetben nem tudtuk figyelembe venni. A 
felületi együttható meghatározásához így az alábbi adatokat használtuk fel: a talajok fizikai 
félesége, a talajok vízgazdálkodási tulajdonságai, a terület vízrajzi adottságai a szabályozások 
előtt (folyó, patak, mocsár), és a terület lejtőkitettségi viszonyai. 
 A vizsgált terület talajainak fizikai féleségét az 1:100 000-es agrotopográfiai térkép 
alapján határoztuk meg (54. ábra). A különböző talajok szorzószámokat kaptak aszerint, hogy 
mennyire nehezítik meg a közlekedést. A legnagyobb szemcsemérettel a homok, és homokos 
vályog rendelkezik, így ezeket veszélyeszteti legkevésbé a kifúvás, ami a keréknyomokban 
jelentkezik. A homok az, ami a szerkezeti felépítésénél fogva a legkevésbé tömörödik, így 
nehezen alakulnak ki benne mélyutak, mély keréknyomok, központi hátak. A szél deflációs 
hatása és a tömörödés legjobban az agyagnál jelentkezik, tehát ezek a legkedvezőtlenebb terü-
letek közlekedési szempontból. Hasonlóan nehéz az utak kialakítása a nem mállott durva váz-
részekkel rendelkező talajoknál, ahol a felszínre kerülő alapkőzet nagyobb darabjai nehezítik 
az előrehaladást (továbbá feltételezhető ezen területeken a nagy reliefenergia is, ami a jobb 
minőségű talajtakaró lepusztulását eredményezte korábban). Ezek alapján a homok és homo-
kos vályog 1×-es, a vályog és az agyagos vályog 2×-es, az agyag és a durva vázrészű talajok 
3×-os nehézségi szorzót kaptak. (Ezek a szorzók csupán relatív különbséget jelölnek, ugyanis 
az abszolút különbségekre nincsenek mérési adataink.) 
 A vízgazdálkodási tulajdonságokat szintén az agrotopográfiai térkép digitalizálásával 
kaptuk meg (55. ábra). Közlekedési szempontból annál kedvezőbb egy talaj, minél hamarabb 
elvezeti a rá hullott csapadékot és az olvadékvizeket, továbbá a bejutott vizet nem tárolja so-
káig. Ezért a nagy és igen nagy vízelnyelésű, illetve gyengén és igen gyengén víztartó talajok 
1×-es szorzót, a közepes és jó vízelnyelésű, illetve jó víztartó talajok 2×-es szorzót kaptak. A 
vizsgált területen a legkedvezőtlenebbek a közepes víznyelésű és erősen víztartó talajok, va-
lamint a csekély termőréteg miatt szélsőséges vízgazdálkodású talajok (szárazon porzik, vize-
sen csúszik). Ezek 3×-os nehézségi szorzót kaptak. 
 A vízrajzi adottságok szintén befolyásolják a közlekedést. Az 56. ábrán a vizsgált terü-
let folyóit; nagyobb patakjait; és az év nagy részében egykoron vízzel borított, mocsarait tün-
tettük fel. A modellben a patakok 2×-es, a folyók 4×-es és a mocsaras területek 5×-ös szorzót 
kaptak. 
 Az utak futását legkevésbé a lejtőexpozíció befolyásolja. Azonban az kétségtelen, 
hogy az északias lejtőkön – a kedvezőtlenebb mikroklíma miatt – tovább marad nedves, csú-
szós, pocsolyás az út egy nagyobb eső után és a hó is lassabban olvad el, mint a déli oldalon. 
Ezért az északias lejtőkön 1,5×-ös szorzót alkalmaztunk a modellben (57. ábra). 
 A felületi együttható értékét a négy térkép összeszorzásával kaptuk meg. A lehetséges 
maximum 540 pont volt, amit azonban egy pixel sem ért el. A vizsgált területen a pixelek 
értéke 1 és 120 között változik (58. ábra).  
 A lejtőszögek és a K értékének meghatározása után már ki tudtuk számolni, hogy 
mennyi munkára van szüksége a lovaskocsinak ahhoz, hogy az egységnyi területen (pixelen) 
áthajtson. A modellünkben a pixelek 348 ezer és 41,8 millió joule közötti értéket kaptak. Mi-
vel a K értékét szubjektív módon határoztuk meg (hiszen egzakt mérések nincsenek), ezért a 
kapott munka értéke csupán tájékoztató jellegű. Konkrét értékekre nem volt szükségünk, mi-
vel az útvonal modellezésénél az IDRISI csak azt veszi figyelembe, hogy melyik pixel a ki-
sebb értékű („olcsóbb”). A nagy számok zavaró hatását elkerülendő, bevezettük a pixelek 
értékének jellemzésére az un. közlekedés-nehézségi pontokat. 1 közlekedés-nehézségi pont = 
1 millió joule. Értéke tehát a vizsgált területen 0,3 és 41,8 közötti (59. ábra). Meg kell jegyez-
nünk azonban, hogy a kapott közlekedés-nehézségi pontok csak bizonyos intervallumok kö-
zötti értékeket vettek fel, amit az ábrán fel is tüntettünk. 
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52. ábra. A vizsgált terület fő közlekedési útvonalai a vasútépítések előtt 

(ERDŐSI F. 1980 és FÜLEP F.-SZ. BURGER A. 1979 alapján szerk. Gyenizse P.) 
 
 
 
 
 
 
 

 
53. ábra. A vizsgált terület lejtőkategória térképe (szerk. Gyenizse P.) 
1 – 0-1°, 2 – 1-2°, 3 – 2-3°, 4 – 3-4°, 5 – 4-5°, 6 – 5-6°, 7 – 6-7°, 8 – 7-8°, 9 – 8-9°, 

10 – 9-10°, 11 – 10-11°, 12 – 11-12°, 13 – 12-13°, 14 – 13-14°, 15 – 14° fölött 
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54. ábra A vizsgált terület talajainak fizikai félesége 
(az 1:100 000-es agrotopográfiai térkép alapján szerk. Gyenizse P.) 

1 – homok; 2 – homokos vályog; 3 – vályog; 4 – agyagos vályog; 5 – agyag; 6 – nem, vagy csak részben mállott 
durva vázrészek 

 
 

 
55 i . ábra. A vizsgált terület talajainak vízgazdálkodási tulajdonsága

(az 1:100 000 agrotopográfiai térkép alapján szerk. Gyenizse P.) 
 talajok; 1 – igen nagy víznyelésű és vízvezető-képességű, gyenge vízraktározó képességű, igen gyengén víztartó

íztartó talajok; 2 – nagy víznyelésű és vízvezető-képességű, közepes vízraktározó képességű, gyengén v
3 – jó víznyelésű és vízvezető-képességű, jó vízraktározó képességű, jó víztartó talajok; 
4 – közepes víznyelésű és vízvezető-képességű, nagy vízraktározó képességű, jó víztartó talajok; 

aktározó képességű, erősen víztartó talajok; 5 – közepes víznyelésű és gyenge vízvezető-képességű, nagy vízr
 – sekély termőréteg miatt szélsőséges vízgazdálkodású talajok 6
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56. ábra. A terület útmodellezésnél figyelembe vett vízrajzi adottságai 
(az 1:600 000-es A Kárpát medence vízborította és árvízjárta terültei az árvízmentesítő és 
lecsapoló munkálatok megkezdése előtt c. térkép, és az 1: 200 000-es topográfiai térképek 

alapján szerk. Gyenizse P.) 
1 – a vizsgált terület 
2 – a szabályozások előtt az év nagy részében vízzel borított terület 
3 – a továbbjutást nagyon megnehezítő folyó 
4 – a továbbjutást akadályozó patak 

 
 
 

57. ábra. Északias (É, ÉK, ÉNy) kitettségű lejtők a vizsgált területen (szerk. Gyenizse P.) 
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58. ábra. A felületi együttható értéke a vizsgált területen (szerk. Gyenizse P.) 

1 – 1-3 p.; 2 – 4-5 p.; 3 – 6-8 p.; 4 – 9-11 p.; 5 – 12-14 p.; 6 – 15-17 p.; 7 – 18-23 p.; 8 – 24-31 p.; 9 – 
32-40 p.; 10 – 60-120 p. 

 
 

 
59. ábra. A vizsgált terület közlekedési szempontú minősítése (szerk. Gyenizse P.) 

(jobbra a közlekedés-nehézségi pontok láthatók) 
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 A közlekedés-nehézségi pontokat bemutató térképről statisztikai elemzést készítet-
tünk, amely megmutatja, hogy az általunk vizsgált tájakon belül hogyan oszlanak meg a kü-
lönböző közlekedés-nehézségi ponttal rendelkező pixelek (60. ábra). Megállapítható, hogy 10 
fölötti értékkel alig néhány területegység rendelkezik az egész vizsgált tájcsoportban, és 7 és 
8 pont közötti értékűek is csak a síkságokon és a Zselicben vannak jelentősebb számban. A 
görbék futásából leolvasható, hogy a Zselic és a Mecsek és Villányi-hg. közötti dombság a 1 
és 2 pont között mutat éles maximumot (azaz ezekből a közlekedés-nehézségi pontú pixelek-
ből van a legtöbb). A Mecsek és a Villányi-hg. már szélesebb maximumot mutat 1-3 közleke-
dés-nehézségi pont között. A magasabb értékek felé a két dombságnál meredekebb, a közép-
hegységnél kissé laposabb leszállóágat figyelhetünk meg, ami jelzi a nehezebben járható terü-
letek részarányának növekedését. A Mecsek részesedik legnagyobb mértékben az 5-6 pont 
közötti pixelekből. A Dráva-ártér és a Fekete-víz síkja két éles maximummal is rendelkezik 1-
2 és 7-8 közlekedés-nehézségi pontnál. Ez a táj kettősségét mutatja számunkra, hiszen a terü-
let nagy része jól járható, csupán a mocsaras területek akadályozzák a közlekedést. A tájak 
egy pixelre jutó közlekedés-nehézségi pontok átlagát a 9. táblázat mutatja. Ebből leolvashat-
juk, hogy az előrejutás általában a síksági és az alacsony dombsági területen a legkönnyebb. 
A Villányi-hg. alacsony értéke valószínűleg a Ny-i, lealacsonyodó rész átlagcsökkentő hatása 
miatt alakult ki. A legnehezebben átjárható tájak pedig a Mecsek és a Zselic, melyekben átla-
gosan 2,5-3,5-szer nehezebb az előrehaladás (területegységenként), mint a síkságon. 

Az így létrehozott közlekedés-nehézségi pontokat ábrázoló térkép már alkalmassá vált 
arra, hogy az IDRISI-vel kiszámoltassuk a legkedvezőbb útvonalat két kiválasztott objektum 
között. A program segítségével a vizsgált területen futó legfontosabb postautakat, országos és 
megyei útvonalakat, valamint kereskedelmi utakat modelleztük. Az útszakaszok kezdő- és 
végpontjait egy-egy postaállomás, vagy nagyobb település adta. Az utak és a végpontok kivá-
lasztásában nagy segítséget nyújtott a „Baranya megye útjai és útmenti települései a 19. sz. 
elején” c. tanulmány (T. MÉREY K. 2000). A területünkön áthaladó legfontosabb útvonalak az 
Istvándi-Szigetvár-Szentlőrinc-Pécs; a Pécs-Szalánta-Siklós-Lapáncsa-Eszék; a Pécs-
Szederkény-Mohács és a Pécs-Pécsvárad közötti postautak voltak. Fontos országos, vagy ke-
reskedelmi útvonalak voltak továbbá a Pécs-Cserdi-Szabás-kaposvári; a Pécsvárad-
Mecsknádasd-bonyhádi; a Pécs-sellyei; a Sellye-siklósi és a Szigetvár-kaposvári. Ezen útvo-
nalak területünkre eső szakaszát részekre bontva modelleztük le (61. ábra). A vizsgálat során 
nem foglalkoztunk olyan útvonalakkal, amelyek a vizsgált terület szélén futnak, mert könnyen 
hamis eredményeket adtak volna. 

Az első útszakasz-modell a Szigetvár és Szentlőrinc (postaállomások) közötti postaút 
és a tőle kissé eltérő futású kereskedelmi útvonal voltak. A postaút É felé kerülve Becefa, 
Nagy- és Kispeterd érintésével jutott Kacsótára, majd Szentlőrincre. Az 1810-12-es 
országleírás szerint az út minősége jó, kavicsozott volt, csak kis patakok nehezítették a hala-
dást. Ősszel azonban a sár miatt nehezen volt járható. A másik kereskedelmi-, vagy hadiút 
Botykán és Nagypeterden át jutott Kacsótára, majd Szentlőrincre. Több helyen nagyon el-
használt, esős időben gyakran járhatatlan volt (T. MÉREY K. 2000). A 61. ábrán feltüntettük 
mind a két útvonalat az I. Katonai Felmérés térképe alapján, valamint a mai 6-os főút nyom-
vonalát is (ez utóbbi a kereskedelmi út kiépülésével jött létre). A térképen látható az általunk 
számított, legkisebb energia-befektetésű útvonal is. Az IDRISI-vel statisztikát is készítettünk 
a modellezett, valamint a régi és mai útvonalak eltéréséről (62. ábra). Közelítőleg 100 méte-
renként számíttattuk ki a különbséget a két aktuális útvonal között, egészen a kb. egy kilomé-
teres eltérésig. Sajnos a pixelek nem adták ki pontosan a kívánt százméternyi távolságot. Az 
egy kilométer fölötti különbség már azt jelzi, hogy az út futását valószínűleg más természeti 
adottságok határozták meg, mint a számított modellét. Egy völgytalp, nyereg, vagy dombhát 
ritkán szélesebb egy kilométernél. Ezen az útszakaszon – mint a térképről és a statisztikából is 
látszik – a D-i kereskedelmi úton (a mai 6-oson) való haladás igényelt kisebb energiát, ugyan-
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is ez tér el kisebb mértékben a modelltől. Közel fele 508 m-nél, több mint négyötöde 711 m-
nél közelebb van hozzá. A postaút csak a Kacsóta körüli szakaszon egyezik meg a modellel, 
továbbiakban a falvak „vonzó hatására” É-nak fordult, így több mint fele részben egy kilomé-
ternél messzebb távolodik tőle. Megállapíthatjuk tehát, hogy a Szigetvár-Szentlőrinc közötti 
területen, a D-i kereskedelmi út és a vele megegyező mai 6-os főút futását nagyon erősen be-
folyásolták a természeti környezet adottságai (a társdadalmi-gazdasági érdekek mellett). 

A postaút következő szakasza Szentlőrinc és Pécs között, a Mecsek és a Pécsi-víz 
(Kenest-patak) síkjának határán húzódott. A két végponton kívül csak Rácvárost érintette. 
Minősége a XIX. sz. eleji leírás szerint minden időben jó, murvázott, árkokkal ellátott volt. 
Több jelentéktelen patakon is áthaladt, amelyeken fa- és kőhidak vezettek át. A mai 6-os első-
rendű főút is nagyrészt ezt az irányt követi, csak egy Szentlőrinc előtti rövid szakaszon tér el 
tőle (a régi út DK felől közelítette meg a várost). A statisztika jelentős egyezést mutat a mo-
dell, illetve a régi és főleg a mai főút között (63. ábra). Míg az előbbinek közel negyede egy 
kilométernél jobban is eltávolodik a modelltől, az utóbbinál ennek aránya elhanyagolható. A 
XVIII. sz. végi út több mint egyharmada, a 6-os főút több mint fele húzódik 508 m-nél köze-
lebb a legkisebb energia-befektetésű úthoz. A mérsékelt eltérések magyarázata lehet, hogy a 
Pécsi-víz és a hegylábi területek között jelentős szélességű, közlekedési szempontból kiváló 
adottságú terület húzódik. Összességében itt is megállapíthatjuk, hogy a mai főút futásiránya 
igen nagy egyezést mutat a természeti adottságokkal. 

A pécsi postaállomás a XIX. sz. első felében országos alközpont, rovatoló állomás 
(Absatz-Postamt) volt, ami rangban a kőszegi főposta (Ober-Postamt) után következett. Innen 
további három irányba ágaztak ki postautak, melyek közül a Pécs-Szalánta-Siklós-eszéki volt 
a legfontosabb. Péccsel együtt négy postahivatal működött ezen út minket érintő részén, így 
három részre bontva vizsgáltuk meg. A postaút Pécs és Szalánta közötti szakasza azonos a 
mai, dombháton futó, 58-as másodrendű főúttal. Minősége jó, felülete kaviccsal javított, min-
den időben járható volt a XIX. sz. elején. A térképi és statisztikai vizsgálataink szerint futása 
alig különbözik a modelltől, háromnegyed részt nem távolodnak el egymástól 508 m-nél 
messzebb (64. ábra). A nem egészen 20 százaléknyi, egy kilométernél nagyobb eltérés azzal 
magyarázható, hogy a XIX. sz. elejére a Pécsi-medence mocsarait már nagyrészt lecsapolták, 
így Pécstől D felé könnyebben lehetett már átjutni, mint azt a modellben feltételeztük. A 
dombságon már szinte tökéletes az egyezés a modell és az utak között. 

A Szalánta és Siklós közötti szakaszon a XIX. sz.-ban (és valószínűleg korábban is) a 
Villányi-hegységen való átkelés nehezítette meg a postafogatok életét. Az út több helyen na-
gyon kijárt, esős időben nagyon rossz minőségű volt, sőt Turonynál egy nehezen járható 
mélyúton kellett áthaladni. A hegyen való átjutáshoz előfogat szükségeltetett. A térképi és 
statisztikai vizsgálataink az előző esethez hasonló eredményeket mutatnak (65. ábra). A mo-
dell, illetve XVIII. sz.-i és a XX. sz.-i útvonal csak kis mértékben tér el egymástól a 
Szalántától a hegység D-i lábáig terjedő szakaszon. A 20 százaléknyi, egy kilométernél na-
gyobb eltérést az utóbbiak Máriagyűd felé való elkanyarodása, valamint a modellnek az „ol-
csóbb” síksági területek felé való eltérülése okozta. Ettől eltekintve, ezekről a régi és mai út-
szakaszokról is megállapítható, hogy a lehető legnagyobb mértékben a természeti adottságok-
hoz alkalmazkodnak. 

Siklósnál a postaút két irányba ágazott két-két és fél évszázaddal ezelőtt. Az egyik ága 
Beremend és Dárda érintésével, a másik (a térképen jelentősebbnek ábrázolt) Lapáncsa, 
Baranyavár és Dárda érintésével jutott Eszékre, a következő „Absatz-Postamt”-hoz. Ezeken a 
szakaszokon az utat általában jól járhatónak írták le, csak esős időben volt nehéz rajta a köz-
lekedés. Az állandóan vízállásos helyeket fahidak szelték át. A Siklós és Lapáncsa közötti 
modellünk meglehetősen eltér a XVIII. és a XX. sz. végi utaktól is, alig van közös szakaszuk 
(66. ábra). Ezt a mikrodomborzat sajátosságaival magyarázhatjuk, amely a síksági területeken 
ma is nagymértékben befolyásolja a műszaki létesítmények elhelyezkedését és a gazdasági 
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életet. Sajnos a modellünkben ezek a tényezők a kis felbontás miatt nem kaptak elég nagy 
hangsúlyt. 

A Pécsről kiinduló második, Mohácsra menő postaút közbülső postaállomása volt 
Szederkény, amely a vizsgált területünk K-i szélén helyezkedik el. A XVIII. sz.-i postaút je-
lölte ki a mai 57-es főút nyomvonalát a Szemelyi-patak és a Vasas-Belvárdi-vízfolyás közti 
ÉNy-DK irányú, széles dombháton. Az út és a modellünk ismét csak meglehetősen eltér egy-
mástól, ugyanis 67 %-ban egy kilométernél messzebb futnak egymástól (67. ábra). A modell 
szerint a legkisebb energia-befektetésű útvonal a nagykozári dombokon áthaladva, Magyar-
sarlós mellett jut le a Vasas-Belvárdi-vízfolyás völgyébe, majd Hidor és Olasz érintésével ér 
Szederkénybe. Tehát a dombhát helyett inkább a völgytalpat részesíti előnyben. Ezen, vagy 
ettől alig eltérő nyomvonalon fut egyébként egy kis jelentőségű út az I. Katonai Felmérés tér-
képén, amely a fenti falvakat köti össze. Azonban a főleg nem faluközi forgalmat bonyolító 
főút vonalvezetését az indokolhatja, hogy dombhátakon sokkal könnyebb volt az utakat kar-
bantartani, mint a völgyekben. Erre már a rómaik is rájöttek és ezen út nyomvonalának egy 
részét is ők jelölték ki kétezer évvel ezelőtt (FÜLEP F.-SZ. BURGER A. 1979). 

A Pécsről kiinduló, legkevésbé jelentős postaút Pécsváradra tartott, majd utána szét-
ágazva Bátaszék (budai országút), illetve Bonyhád, Simontornya felé haladt tovább. Az út két 
postaállomás közötti szakaszát modelleztük le, a Pécs-pécsváradit és a Pécsvárad-
mecseknádasdit. A kétszáz évvel ezelőtti postaút első szakasza jó minőségű, alapzata kő és 
kavicsozott volt. Nyomvonala megegyezik a régi 6-os főútéval, de az új 6-ostól már több he-
lyen eltér. A modell csak kevéssé egyezik meg a fent említett utakkal, ugyanis negyedrészük, 
illetve harmaduk fut 508 m-en belül, és majdnem a fele szakaszuk van egy kilométernél távo-
labb tőle (68. ábra). A modell szerint a hegyláb helyett inkább attól D-re, a dombság É-i pe-
remén kellett volna haladniuk. A térképről azonban sejthető, hogy a mai 6-os út nyomvonalá-
nak jelentős része egyezne a modellel, ha Pécsváradnál nem a várat, hanem a forgalmilag 
kedvezőbb alsó városrészt jelöltük volna meg végpontnak. 

A Pécsvárad és Mecseknádasdi szakaszon a hegység K-i peremének az átszelése miatt 
nehéz dolga volt az utazóknak. Az utak vonalvezetése, éppen emiatt, az idők során jelentősen 
változott. A rómaiak Hosszúhetényen és az Óbányai-völgyön keresztül utaztak K felé, 
Pécsváradot nem is érintették. A XVIII. sz.-i út Pécsváradtól K-re fordult, és Pusztakisfalun, 
valamint Apátvarasdon keresztül jutott el Mecseknádasdra. A mai 6-os út ettől É-ra fut. A 
modellünk nagy hasonlóságot mutat a mai út vonalvezetésével, kétharmada 508 m-en belül 
fut, és kevesebb, mint egy tizede távolodok el egy kilométernél messzebbre tőle (69. ábra). A 
XVIII. sz-i út tervezői azonban teljesen más természeti adottságokat részesítettek előnyben, 
több mint háromnegyed részben eltértek a modelltől. 

Megvizsgáltunk néhány kisebb jelentőségű, de hosszabb kereskedelmi utat is, melyek 
Szigetvárt és Kaposvárt, Pécset és Kaposvárt, Pécset és Sellyét, Siklóst és Sellyét, valamint 
Pécset és a Dráva-folyót kötötték össze. Szigetvár és Kaposvár között már a XVIII. sz.-i tér-
képeken is két jelentősebbnek ábrázolt út húzódik. A K-i kis kitérésekkel a mai 67-es főút 
elődje lehetett, azaz a Szentlászló-Bőszénfa-Simonfa irányt követte, a Ny-i pedig a 
Somogyhárságy-Kishárságy-Töröcske vonalon haladt. A modellezett legkisebb energia-
befektetésű útvonal nem kis meglepetésünkre szinte pontosan a Ny-i út mentén fut végig. Míg 
a mai 67-es út és elődje több, mint 90 %-ban egy kilométernél messzebb halad a modelltől, 
addig a Ny-i út közel 90 %-a 508 m-nél közelebb húzódik (70. ábra). Ez alapján felmerülhet 
bennünk a kérdés, hogy a későbbiekben miért a K-i szakaszon alakították ki a 67-es főutat? 
Valószínű, hogy ennek társadalmi-gazdasági okai voltak, hiszen így több és jelentősebb la-
kosságszámmal rendelkező falu került közvetlenül főút mellé, vagy kis távolságra tőle. 

A következő kereskedelmi út Pécset és Kaposvárt kötötte össze Cserdi, Helesfa, Kor-
pád, Szabás, Gálosfa és Simonfa érintésével. Már a római időkben is nagyjából ezen a vona-
lon húzódott egy feltételezett főút (FÜLEP F.-SZ. BURGER A. 1979). A XIX. sz. eleji leírás sze-
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rint Pécstől Cserdiig, a hegylábi területeken haladó utat kis hidakkal ellátott patakvölgyek 
keresztezték, a minősége általában elfogadható, csak ősszel és tavasszal nehezítette nagyon a 
haladást. A Zselicben futó szakasza a „természetnek átengedett”, és esős időben nehezen jár-
ható volt, de több helyen kimosott mélyutak is akadályozták a közlekedést (főleg Gálosfa 
környékén volt leromlott állapotban). Ma már ez az útvonal csak erdőgazdasági célra használ-
ható, így a két megyeszékhely közötti utat leggyorsabban a jóval keletebbre húzódó 66-os 
főúton tehetjük meg. Így nem meglepő, hogy ez utóbbi a modelltől szinte teljes hosszában egy 
kilométernél nagyobb távolságra halad (71. ábra). Az viszont nagyon érdekes, hogy a nagy 
távolság ellenére az ősi út kétharmad részében sem távolodik el a modelltől egy kilométernél 
jobban, sőt negyede 203,2 m-nél is közelebb fut. A modell a Központi-Zselicben szinte pon-
tosan a régi út mentén, dombháton húzódik, egyébként pedig a patakvölgyeket és a lankásabb 
lejtőket részesíti előnyben. 

A Pécsről Sellyére az I. Katonai Felmérés térképe, illetve az országleírás két különbö-
ző főútvonalat jelöl meg. Az térkép szerint jelentősebb útvonal Szabadszentkirály, Gerde, 
Magyarmecske, Gilvánfa és Csányoszró érintésével jutott Sellyére. A XIX. sz. eleji leírás 
szerint az út első szakasza dombsági területen fut, Gyód, Keszü, Görcsöny, Baksa, Téseny és 
Kisasszonyfa után kapcsolódik az előző úthoz Gilvánfánál. A legnehezebb útszakasz a Pécsi-
víz (Kenest-patak) árterén át vezetett, majd Gilvánfa és Kiscsány között az út jól karbantar-
tott, minden időben járható volt. Kiscsánytól Sellyéig az út kiépítetlen volt, de homokon veze-
tett, és így mindig jól lehetett rajta haladni. Számos vizesárok és mocsár volt megtalálható 
erre, amelyeken csak hídon lehetett átjutni. A mai leggyorsabb útvonal Szentlőrinctől D-re 
haladva Királyegyháza és Gyöngyfa után kapcsolódik Magyarteleknél a XVIII. sz.-i úthoz. A 
legkisebb befektetésű útvonal egyenesen halad a hegylábi területen Szentlőrinc É-i részéig, 
majd ott D-nek fordul és Sumony irányából éri el Sellyét. A térkép és a statisztika leginkább a 
különbségeket hangsúlyozza ki, ugyanis a modellnek és az útvonalaknak kb. kétharmada egy 
kilométernél is jobban eltér egymástól (72. ábra). Itt is levonhatjuk tehát a következtetést, 
hogy a sík területek útjainak megfelelő modellezéséhez az alaptérképünk nem tartalmaz elég 
információt. 

A Dráva mentén, a XVIII.-XIX. sz.-ban, a K-Ny-i összeköttetést az Istvándi-Sellye-
siklósi út biztosította, amiből csak a második szakasz található meg maradéktalanul a vizsgált 
területen. Sellyétől az út Csányoszró, Nagycsány, Vajszló, Baranyahídvég, Kémes, 
Kovácshida és Ipacsfa érintésével jutott el Siklósra. Ez a futásirány nagyjából a mai útra is 
érvényes. Az út Baranyahídvégig homokban futott, amely a „természetnek átengedett” volt, 
de a haladást csupán nyáron nehezítette meg kissé. Az Okor-patakon (a mai Fekete-vízen) 
átkelve már számos helyen akadályozták vizesárkok és mocsaras területek a közlekedést, 
amely az esős időszakokban majdnem lehetetlen volt. Modellünk és a valódi útvonalak ismét 
jelentős mértékben eltérnek egymástól, több mint 70 %-ban egy kilométernél messzebb fut-
nak egymástól (73. ábra). Ez valószínűleg azzal magyarázható, hogy az előbbi az ormánsági 
homokbuckák D-i részét, míg az utóbbiak az É-i peremét részesítették előnyben. 

Próbaképpen modelleztük a Pécs és a Dráva-folyó közötti „legolcsóbb” útvonalat is, 
amelynek végpontja a leggyorsabban elérhető átkelőhelyet is kijelöli. Ez az útvonal a Zók-
Pécsbagota-Téseny-Páprád-Vajszló-Vejti irányt követi. Sem a régmúltban, sem a közelmúlt-
ban nem létezett azonban ezen a környéken jelentős átkelőhely. A rómaiak valószínűleg 
Tésenfától D-re keltek át a folyón. A XVIII.-XIX. században pedig a még ma is használatos 
drávaszabolcsi átkelő volt a legkeresettebb. (Ezen kívül csak a Drávasztára melletti Révfalu-
nál lehetett biztonságosan átjutni a folyón.) Modellünk mindhárom átkelőhöz vezető úttól 
jelentősen eltér. A statisztikában viszonyítási alapnak használt Pécs-Drávaszabolcsi úttal csak 
a kezdeti szakaszon vannak közös pontjaik (74. ábra). 

A moddellünk hibáit és hiányosságait figyelembe véve, összességében elmondhatjuk, 
hogy a vizsgált területen futó legtöbb, ma is használatos főútvonal – térinformatikai módsze-
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rekkel is igazolhatóan – nagymértékben igazodik a domborzati, vízrajzi és talajtani viszo-
nyokhoz. A természeti adottságok tehát közvetve, a főútvonalak vonalvezetésén keresztül is 
befolyásolják a települések életét. Az „ütőerektől” mért távolság mint pozitív, vagy negatív 
helyzeti energia jelentkezik, elősegítve, vagy gátolva a fejlődést. 
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60. ábra. A közlekedés-nehézségi pontok területi aránya a vizsgált tájakon 
(szerk. Gyenizse P.) 

 
 
 
 
 
 

9. táblázat. 
Egy egységnyi terület (pixel) közlekedés-nehézségi pontjainak átlagos értéke a vizsgált tája-

kon (szerk. Gyenizse P.) 
 

 Mecsek Villányi-hg. Zselic Mecsek és Villányi-hg. 
közötti dombság 

Dráva-ártér és a
Fekete-víz síkja 

Közlekedés-nehéz-
ségi pontok átlaga: 1.21 0.54 1.88 0.55 0.52 
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61. ábra. A legkisebb energia-befektetést igénylő modellezett útvonal, valamint a XVIII. sz. 
végi és a XX. sz. végi fontosabb útvonalak elhelyezkedése a vizsgált területen 

(szerk. Gyenizse P.) 
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62. ábra. A legkisebb energia-befektetést igénylő modellezett útvonal, valamint a XVIII. sz. 
végi és a XX. sz. végi főútvonalak futásirányának eltérése Szigetvár és Szentlőrinc között 

(szerk. Gyenizse P.) 
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63. ábra. A legkisebb energia-befektetést igénylő modellezett útvonal, valamint a XVIII. sz. 

végi és a XX. sz. végi főútvonalak futásirányának eltérése Szentlőrinc és Pécs között 
(szerk. Gyenizse P.) 
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64. ábra. A legkisebb energia-befektetést igénylő modellezett útvonal, valamint a XVIII. sz. 

végi és a XX. sz. végi főútvonalak futásirányának eltérése Pécs és Szalánta között 
(szerk. Gyenizse P.) 
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65. ábra. A legkisebb energia-befektetést igénylő modellezett útvonal, valamint a XVIII. sz. 

végi és a XX. sz. végi főútvonalak futásirányának eltérése Szalánta és Siklós között 
(szerk. Gyenizse P.) 
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66. ábra. A legkisebb energia-befektetést igénylő modellezett útvonal, valamint a XVIII. sz. 

végi és a XX. sz. végi útvonalak futásirányának eltérése Siklós és Lapáncsa között 
(szerk. Gyenizse P.) 
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67. ábra. A legkisebb energia-befektetést igénylő modellezett útvonal, valamint a XVIII. sz. 

végi és a XX. sz. végi főútvonalak futásirányának eltérése Pécs és Szederkény között 
(szerk. Gyenizse P.) 
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68. ábra. A legkisebb energia-befektetést igénylő modellezett útvonal, valamint a XVIII. sz. 

végi és a XX. sz. végi főútvonalak futásirányának eltérése Pécs és Pécsvárad között 
(szerk. Gyenizse P.) 
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69. ábra. A legkisebb energia-befektetést igénylő modellezett útvonal, valamint a XVIII. sz. 

végi és a XX. sz. végi főútvonalak fu  Pécsvárad és Mecseknádasd között 
(szerk. Gyenizse P.) 
tásirányának eltérése
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1783-84 K-i út 0.9% 0.6% 0.9% 1.2% 0.9% 0.8% 0.9% 0.8% 0.6% 0.9% 91.6%

mai út 0.9% 0.6% 0.9% 1.1% 0.9% 0.9% 0.7% 0.9% 1.3% 1.9% 90.1%
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70. ábra. A legkisebb energia-befektetést igénylő modellezett útvonal, valamint a XVIII. sz. 

végi és a XX. sz. végi főútvonalak futásirányának eltérése Szigetvár és Kaposvár között 
(szerk. Gyenizse P.) 
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1783-84 út 16.9% 7.8% 5.1% 5.8% 5.4% 4.7% 6.1% 6.5% 4.4% 4.4% 32.9%

mai út 1.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.4% 0.4% 1.2% 0.3% 95.0%
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71. ábra. A legkisebb energia-befektetést igénylő modellezett útvonal, valamint a XVIII. sz. 

végi és a XX. sz. végi főútvonalak futásirányának eltérése Pécs és Kaposvár között 
(szerk. Gyenizse P.) 
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1783-84 út 2.6% 2.2% 2.7% 2.1% 2.6% 2.9% 5.0% 2.2% 2.2% 3.4% 72.0%

mai út 2.8% 5.6% 3.3% 2.5% 5.6% 4.1% 5.1% 3.3% 3.5% 4.1% 60.2%
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72. ábra. A legkisebb energia-befektetést igénylő modellezett útvonal, valamint a XVIII. sz. 

végi és a XX. sz. végi főútvonalak futásirányának eltérése Pécs és Sellye között 
(szerk. Gyenizse P.) 
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ra. A legkisebb energia-befektetést igénylő modellezett útvonal, valamint a XVIII. sz. 73. áb
végi és a XX. sz. végi útvona érése Sellye és Siklós között 

(szerk. Gyenizse P.) 
 

lak futásirányának elt

 87



 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

1783-84 út 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.5% 1.5% 0.5% 0.6% 0.6% 0.6% 94.6%
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74. ábra. A legkisebb energia-befektetést igénylő modellezett útvonal, valamint a XVIII. sz. 
végi és a XX. sz. végi főútvonalak futásirányának eltérése Pécs és a Dráva-folyó között 

(szerk. Gyenizse P.) 
 

 
 
 

9.2. A vizsgált települések forgalmi helyzete 
 

A természeti környezet, az általa befolyásolt útvonalakon (és más vonalas infrastruktúrákon) 
keresztül, közvetett módon hat a települések gazdasági és társadalmi szférájára. Míg a korábbi 
évszázadokban szinte kizárólag a helyben meglévő termőföld, erdő, esetleg ásványkincs adta 
a megélhetést, addig a XX. sz. felgyorsult gazdasági fejlődésében elengedhetetlenné vált az 
áru, az információ és munkaerő gyors áramlása, ami nem fér össze a közlekedési nehézségek-
kel. A társadalom megváltozott értékrendje és igényei, a termőföldtől való elszakadás óta nem 
tolerálja az elzártságot.  
  A 75. és 76. ábrán, valamint a 10. és 11. táblázatban a vizsgált települések fő közúti és 
vasútvonalakhoz viszonyított távolságát, ennek térbeli, illetve százalékos megoszlását láthat-
juk. Az ábrák és táblázatok készítéséhez Magyarország Autóatlaszát, valamint 1:200 000-es 
topográfiai térképeket használtuk fel. 

Az egész területet figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy a települések döntő hánya-
da a fő közútvonalaktól 1,1-20 km távolságban található. Ezek kétötöd része a kiváló, illetve a 
jó (0-5,0 km), fele a közepes-rossz (5,1-20,0 km), és tizede a nagyon rossz (20,1 km fölött) 
kategóriába sorolható. A legkedvezőbb közlekedési viszonyokkal a Zselic és a Mecsek és a 
Mecsek és Villányi-hg. közötti dombság rendelkezik. Itt a 0-10,0 km között fekszik a telepü-
lések kétharmada. Kedvezőtlenebb a Villányi-hg. és a síkságok helyzete, ahol ez az érték csak 
39-41 %. 

A szerkesztett térképről leolvasható a különböző távolságkategóriákba tartozó telepü-
lések térbeli megoszlása. Eszerint megállapíthatjuk, hogy a vizsgált területen a főúttól mért 
távolság az Ormánságban és a tőle D-re elterülő Dráva-ártéren a legnagyobb. Ebből a szem-
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pontból kedvezőtlen térség továbbá a K és Ny-Mecsek, a Zselic központi területének K-i és 
Ny-i része, valamint a Mecsek és Villányi-hg. közötti dombság DK-i és DNy-i széle. Ezeknek 
a területeknek az elzártsága részben kedvezőtlen természetföldrajzi helyzetükkel magyarázha-
tó. Megfigyelhetjük, hogy a 66-os és 67-es főút egyes szakaszai kivételével az útvonalak ala-
csonyra kiemelt dombsági részeken vagy hegylábi területeken futnak és gyakran erősítik az 
eltérő jellegű területek határán fellépő szegélyhatást. 

A statisztikai adatok tanúsága alapján elmondható, hogy a településeink majdnem 
egyharmada zsákutcás és néhány pormentes bekötőúttal nem rendelkező is akad. A zsákutcás 
települések aránya nagyjából azonos a vizsgált tájakon, de csoportosulásuk figyelhető meg a 
K-Mecsekben, az É-Zselicben, a Központi-Zselic K-i részén, a D-Zselic és a síkság határán, a 
Mecsek és Villányi-hg. közötti dombság középső és DK-i részén, valamint a Bőközben (Or-
mánság K-i részén). A csak földes, vagy erdőgazdasági úton megközelíthető települések első-
sorban a K-Mecsekben és a Magas-Zselicben helyezkednek el. Ezen településeknek a térbeli 
eloszlását részben természeti környezeti adottságaik határozzák meg. 

A vasútnak napjaink mobilizálódó világában egyre kisebb szerepe van a személy- és 
kisárufuvarozásban, ami azt jelenti, hogy a népesség nagy részét egyre kevésbé érinti közvet-
lenül vagy közvetve. A XIX. sz. közepétől a XX. sz. közepéig tartó időszakban arányaiban 
jelentősebb szerepet töltött be ezen a területen, de közúti közlekedés fejlődése egyre inkább 
csak nagytömegű- és nehézárufuvarozásban hagy neki nagyobb részesedést. A XXI. sz. elején 
tehát egyes települések életére elsősorban a korábban ismertetett közúti közlekedési viszonya-
ik vannak hatással. 

A vasútvonalak futására is gyakran hatott a domborzat és a vízrajz. Így megfigyelhet-
jük, hogy a vonalak patakvölgyekben, vagy hegylábi területen haladva körbeveszik a hegysé-
geket, de a belső területekre alig hatolnak be. A Zselic központi és peremi területén a legna-
gyobb É-D-i csapásirányú, tektonikailag előre jelzett völgyek határozzák meg a futását. A 
Mecsek és Villányi-hg. közötti dombságon a pályák szintén követik a táj uralkodó földtani és 
vízrajzi adottságaiból adódó ÉNy-DK-i irányt. Az Ormánságban pedig a Ny-K irányban hú-
zódó homokbucka-sorok jelölik ki a természetes útvonalat, melyet ez a közlekedési eszköz is 
kihasznál. 

A statisztikai adatokból megállapítható, hogy a vizsgált területen egyetlen település 
vasúti megállóktól való távolsága sem haladja meg a 10 km-t. Közel 60 százalékuk az 1,1-5,0 
km-es, tehát a jó-közepes távolságkategóriába tartozik. Majdnem egyharmaduk 1 km-en belül 
fekszik a vasúti megállóktól mérve és csupán egyhatoduk esik a rossz (5,1-10,0 km) kategóri-
ába. A tájak adatai jelentősen nem különböznek egymástól, csupán a Villányi-hg. átlagot kissé 
meghaladó és a Mecsek és Villányi-hg. közötti dombság valamivel átlag alatti adottságait 
emelnénk ki. A legnagyobb, 5,1-10,0 km-es távolsággal rendelkező településcsoportok a Me-
csek és Villányi-hg. közötti dombság K-i szélén és a Zselic középső részén foglalnak helyet. 
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75. ábra. A vizsgált települések távolsága a főútvonalaktól 1994-ben 

(szilárd burkolatú közúton) 
(Magyarország Autóatlasza alapján szerk. Gyenizse P.) 

 
 
 
 
 

10. táblázat. A vizsgált települések főútvonalaktól mért távolságának százalékos megoszlása 
(szilárd burkolatú közúton) (szerk. Gyenizse P.) 

 
 A vizsgált települések távolsága a főútvonalaktól 

(szilárd burkolatú közúton, km): 
Zsák- 
utcás  

Csak földes 
úton elérhető 

Tájak: 0 - 1,0 1,1 - 5,0 5,1-10,0 10,1-20,0 20,1-30,0 30,1 - település település 
Mecsek 28 % 28 % 19 % 21 % 4 % 0 % 26 % 9 % 
Villányi-hg. 6 % 22 % 11 % 50 % 11 % 0 % 17 % 0 % 
Zselic 22 % 29 % 26 % 22 % 1 % 0 % 39 % 3 % 
Mecsek és Villányi-
hg. közötti dombság 

11 % 31 % 25 % 24 % 9 % 0 % 31 % 0 % 

Dráva-ártér és a 
Fekete-víz síkja 

3 % 17 % 21 % 34 % 21 % 4 % 28 % 1 % 

% összesen: 14 % 25 % 23 % 27 % 10 % 1 % 30 % 8 % 
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76. ábra. A vizsgált települések távolsága vasúti megállóktól a XX. sz. közepén 

(légvonalban, a már felszámolt vonalakat is figyelembe véve) 
(szerk. Gyenizse P.) 

 
 
 
 
 

11. táblázat. A vizsgált települések vasúti megállóktól mért távolságának százalékos megosz-
lása (szerk. Gyenizse P.) 

(légvonalban, a már felszámolt vonalakat is figyelembe véve) 
 

 A települések vasúttávolsága: 
Tájak: 0 - 1 km 1,1-5,0 km 5,1-10,0 km 10,1 km – 
Mecsek 28 % 57 % 7 % 0 % 
Villányi-hg. 44 % 44 % 2 % 0 % 
Zselic 28 % 56 % 14 % 0 % 
Mecsek és Villányi-hg. 
 közötti dombság 

17 % 60 % 17 % 0 % 

Dráva-ártér és a Fekete-víz síkja 33 % 58 % 9 % 0 % 
% összesen: 28 % 57 % 49 % 0 % 
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10. A TERMÉSZETI KÖRNYEZET HATÁSA A TELEPÜLÉSSŰRŰSÉG VÁLTOZÁ-

SÁRA 
 
A településeket körülvevő természeti adottságok nem csak az egyes (önálló egységként is 
értelmezhető és vizsgálható) falvak, városok stb. életében játszanak nagy szerepet, de kihat-
nak az egyedi településekből felépülő hálózat sűrűségére is. A településhálózat sűrűségének 
térbeli és időbeli változását azonban nem csak a természeti környezet, de a társadalmi, gazda-
sági és műszaki adottságok is befolyásolják, ugyanúgy, mint ahogy az egyes települések életét 
is. Az utóbbi tényezők hatását a múlt és jelen településhálózatára már több dolgozat is ele-
mezte magyar példák alapján (pl. BELUSZKY P. 1990; BOROS F. 1957, 1958; KOVACSICS J. 
1997; RÉTVÁRI L. 1974, 1976). A természeti környezet hatásának vizsgálatára azonban már 
alig akad példa. A korábbi általános megállapítások után először LOVÁSZ GY. (1977a, 1979a, 
1996, 2000) végezett konkrét vizsgálatokat a témában, majd példáját mások is követték (ELE-
KES T. 2001; LOVÁSZ GY.-POZSÁR V. 2000). Olyan vizsgálatról azonban nincs tudomásunk, 
ahol a kutatás irányát nemcsak a tér, hanem az idő dimenziója felé is kitolták volna. Ezért mi 
azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a természeti környezettípusok településsűrűség módosító 
hatását nem csak a jelenlegi viszonyok között, de a néhány múltbeli időszakban is megvizs-
gáljuk.  
 
 
10.1. Módszerek 
 
A vizsgálatot négy időkeresztmetszetben végeztük. Ezek: a XX. sz. vége, 1783-84, a török 
uralom előtti időszak, és az Árpád-kor. Minden esetben igyekeztünk a lehető legprecízebben 
kigyűjteni és térképen ábrázolni az akkori településállományt, majd megszerkesztettük a tele-
püléshálózat sűrűségét mutató térképeket (LOVÁSZ GY. 1977a). 

A XX. és a XVIII: sz.-i települések kigyűjtése nem jelentett problémát, hiszen statisz-
tikai, kartográfiai források is rendelkezésünkre állnak a vizsgált területről (I. Katonai Felmé-
rési Térképek; 1784-86 évi első magyarországi népszámlálás; Pótlás az első magyarországi 
népszámláláshoz - 1786-87; 1:25 000-es és 1:200 000-es katonai térképek, 1988-1991). Jóval 
nehezebb volt a helyzet a korábbi két időbeli metszet elkészítésekor. Nem léteznek ugyanis 
megfelelő pontosságú térképek a vizsgált területről, a kérdéses időintervallumokban. Mintegy 
2500 oldalnyi földrajzi névanyagból és egyéb forrásokból magunknak kellett kiválogatni, 
majd az 1:200 000-es munkatérképen nagy pontossággal bejelölni az aktuális településeket 
(CSÁNKI D. 1894a, 1894b, 1913; FOLLAJTÁR E. 1942; GRÜNWALD G. 1997; GYÖRFFY GY. 
1987; IZMÉNYI É.-NAGY J.-TROSZT T. 1997; KACZIÁN J. 1997; KISS L. 1988; PAPP L.-VÉGH J. 
1974; PESTI J. 1982; VÉGH J.-ÖRDÖG F.-PAPP. L. 1981). Nagyon megnehezítette dolgunkat, 
hogy a természetföldrajzi határok nem esnek egybe a közigazgatásiakkal, így három megye 
(Baranya, Somogy és Tolna) történeti, településföldrajzi és nyelvészeti irodalmát kellet átnéz-
nünk. 

Az 1:200 000-es munkatérkép alapján megszerkesztettük a településállományokat, va-
lamint a településhálózat sűrűségét bemutató térképeket a vizsgált négy időszakra (77-83. 
ábra). Az alkalmazott módszer lehetőséget ad a településhálózat sűrűségének grafikus ábrázo-
lásán kívül annak számszerű jellemzésére is, melyeket az 12. és 13. táblázatokba gyűjtöttünk 
ki, illetve a 85-88. ábrákon mutatunk be (LOVÁSZ GY. 1977a). 

A vizsgálatunk eredményét fordított időrendi sorrendben ismertetjük, azaz napjainktól 
haladunk visszafelé az időben, az Árpád-korig. Ezt a megközelítést az indokolja, hogy minél 
jobban eltávolodunk jelen korunktól, annál bizonytalanabbakká, hiányosabbakká válnak a 
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források. Így az általunk szerkesztett településsűrűségi térképek sem tükrözhetik 100 %-ban 
az akkori valóságot. 
 
 
10.2. A természeti környezettípusok hatása a XX. sz. végi településhálózatra 
 
A vizsgált terület településállományának jelenlegi helyzetét a 77. ábrán láthatjuk. Ezen feltün-
tettük tájanként a ma is élő és önálló, az egykor önálló (14. táblázat) és a XX. sz.-ban kihalt 
településeket is (összesen 322 db-ot). Megfigyelhetjük, hogy a legtöbb település-összevonás a 
fejlesztésre kijelölt nagyobb települések (Pécs, Komló, Szigetvár, Harkány, Siklós, Orfű stb.) 
estében következett be. Néhol a természeti környezet okozta elzártság vezetett egyes települé-
sek önállóságának elvesztéséhez, esetleg az elnéptelenedésükhöz is (Gyűrűfű, Kisújbánya, 
Korpád, Püspökszentlászló, Révfalu stb.). Egyes összevonások esetén minden bizonnyal sze-
repet játszott a földrajzi környezet által meghatározott sűrű letelepedési lehetőség (majd az 
ebből adódó „összenövés”) is. 
 Ebből a településállományból szerkesztettük meg a terület településsűrűségi térképét 
(78. ábra), amiről leolvasható, hogy a különböző környezettípusok hálózatsűrűsödést, vagy 
ritkulást eredményeznek. A természeti környezet ugyanis nem egyeduralkodó módon, de igen 
jelentősen befolyásolta a vizsgált terület településhálózatának sűrűségét. 
 A Mecsek-hg. településhálózatának legjellegzetesebb vonása az általános – bár külön-
böző mértékű – ritkulás a központi területeken. Mértéke a Keleti- és a Középső-Mecsekben 
nagyobb (7,6-10,0 km), a Nyugat-Mecsekben kisebb (5,1-7,5 km).  Ennek minden bizonnyal 
természeti okai vannak, hiszen ez a vizsgált terület legtagoltabb része. A Mecsek központi 
régiójában a kiemelt gerincek, a meredek lejtők és a szűk völgyek az emberi megélhetésnek 
jelentős gátat szabtak. A mezőgazdaság (ami a századunk közepéig a legfontosabb kenyéradó 
tevékenység volt) itt háttérbe szorult az erdőgazdálkodás, bányászat és kézműipar javára. 
Ezek azonban csak kevés helyen nyújtottak lehetőséget a megélhetésre. 
 A fentiekkel ellentétben településsűrűsödés figyelhető meg a Mecsek É-i és részben a 
D-i lábánál. Ez egyértelműen bizonyítja a szegélyhatás érvényesülését a Mecsek és a környe-
ző, eltérő jellegű tájak találkozásánál. Az É-i oldalon az Orfűi-, a Kaszánya- és a Völgységi-
patak völgyében a települések távolsága 2,5 km alá csökken, és hasonló helyzetet találunk a 
Ny-Mecsek D-i és K-i előterében is. A hatás felismerhető, de nem ennyire jellegzetes a K-
Mecsek D-i előterében. Ezeken a területeken a lakosság részesült, mind a Mecsek, mind a 
környező tájak javaiból. A kevésbé meredek lejtők, valamint a szélesebb völgytalpak és 
völgyközi hátak a mezőgazdaságnak is jobb területet biztosítanak. A délies kitettségű hegylá-
bi lejtők a szőlő és gyümölcstermesztés kiváló térszínei mind a mai napig. 
 Már Lovász Gy. kimutatta, hogy a hegységi és dombsági területekről kilépő vízfolyás-
ok hajdani, elmocsarasodott hordalékkúpjain településritkulás figyelhető meg (LOVÁSZ GY. 
1979a). Ilyen, 5,1-7,5 km-es ritkulások figyelhetők meg a K- és Közép-Mecsek, de még 
szemléletesebben a Ny-Mecsek D-i előterében. Ez utóbbi a Pécsi-félmedence egykor mocsa-
ras, vízállásos aljával esik egybe. 
 A Villányi-hg. keskeny vonulata nem eredményez jelentős változást a településhálózat 
sűrűségében. Csupán a kiszélesedő K-i része okoz minimális, nem feltűnő ritkulást. Elmond-
ható tehát, hogy a hegységben hiába nagy a relatív magasságkülönbség és a völgysűrűség, a 
kis kiterjedése miatt ez nem okoz számottevő ritkulást a településhálózatban.  

Az É- és D-Zselic nagy részén, a vizsgált területre jellemző átlagos értékek mutathatók 
ki. Azonban a Központi-, vagy Magas-Zselicben, a völgyfő régióban erősen megnő az átlagos 
településtávolság. A vizsgált tájcsoporton belül itt mutatható ki a legnagyobb településhiány: 
10,1-12,5 km. Ennek azonos okai vannak, mint a Mecsek központi részén meglévő ritkulás-
nak. A Zselic K-i és D-i peremén, – a Mecsekhez hasonlóan – itt megfigyelhető egy sűrűbb 
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övezet. Ez a szegélyhatás meglétet itt is bizonyítja, pedig a morfológiában nem olyan éles a 
különbség a környező tájakkal szemben, mint a Mecsek esetében. A K-i perem sűrűsödése 
egybe esik a Bükkösdi-víz és a Baranya-csatorna tágabb környezetével. Ezeken a természet 
adta útvonalakon ugyanis már régóta fontos közlekedési, kereskedelmi, hadi utak húzódtak, 
melyek környezetében természetszerűleg nőtt meg a népsűrűség és a településsűrűség. 
 A Zselic szerkezeti, morfológiai és felszínfejlődési szempontból is két részre osztható, 
ami a településsűrűségi térképeken is megnyilvánul. A dombság É-i és középső része a pleisz-
tocénben magasra kiemelt, völgyekkel sűrűn szabdalt, amelyek között keskeny, letelepülésre 
alig alkalmas gerincek húzódnak (LOVÁSZ GY. 1977j). Ezzel szemben a dombság D-i és K-i 
része kisebb szerkezeti egységekkel tagolt, amelyek általában délies irányokban billentek ki. 
A völgyoldalak kevésbé meredek lejtésűek, a völgytalpak szélesebbek és a köztes dombsági 
felszíneken gyakoribb a plató. A települések kialakulása és megélhetése szempontjából ez 
utóbbiak a legkedvezőbb térszínek. A Zselic településsűrűsége a fent vázolt viszonyokkal 
igen szoros kapcsolatot mutat. 
 Az általunk vizsgált tájak közül, a XX. sz. végén, a leghomogénebb képet a Mecsek és 
Villányi-hg. közötti dombság mutatja. Ennek az alacsony dombságnak nagyjából egységes 
képet adott az újpleisztocénben történt emelkedés és D felé történő megbillenés, valamint az 
akkor felújult törésrendszer. Ekkor alakult ki a ma is meghatározó ÉNy-DK irányú völgyháló-
zat és vízfolyásrendszer. A völgyek között löszön kialakult, jó minőségű talajokkal borított, 
széles völgyközi hátak és platók húzódnak, melyek kiválóan alkalmasak szántóföldi művelés-
re. A fejlett völgyhálózat, a kisebb relatív magasságkülönbségek, és a széles völgyközi hátak, 
a vizsgált terület legkellemesebb, legsűrűbben lakott tájává emelik ezt a dombságot. A telepü-
lések középtávolsága itt csupán 3,6 km. Ezzel párosul a települések távolságadatainak kicsi 
szórása (6,6 km) és a távolságszerkezet egységes képe. (Szórás = a legnagyobb és a legkisebb 
távolság különbsége.) 
 A vizsgált terület síksági tájának (Dráva-ártér és a Fekete-víz síkja) településsűrűségé-
re már nem a makrodomborzat, hanem a hidrológiai és a mikrodomborzati sajátosságok 
nyomják rá a bélyegüket. A folyószabályozások előtt a terület nagy része a Dráva és mellék-
ágai, a Gyöngyös- és Almás-patak, valamint a Bükkösdi- és Pécsi-víz által az év hoszabb-
rövidebb részében elöntött volt. A terület ezen sajátossága nem csak az egyes települések fej-
lődésére hatott, hanem a településhálózatra is. 
 A terület kialakulására a folyamatos süllyedés nyomta rá bélyegét a miocéntől máig. 
Ennek köszönheti feltöltött, elegyengetett, síksági képét. Közvetlenül a Dráva mentén (a je-
lenkori Dráva-ártéren) az állandó árvízveszély miatt hiányoznak a települések. Ezek távolsá-
gára itt az 5,1-7,5 km-es tartomány a legjellemzőbb, tehát észrevehető az általános ritkulás. A 
Drávától távolodva, a morotvákkal tarkított Fekete-víz síkja következik, ahol csak az 
óholocén-holocén hordalékokból származó futóhomokdombok (ormányok) adnak helyet a 
letelepedésre. Az Ormánság Ny-i felében átlagosnak tekinthető a településsűrűség, azonban a 
K-i felében (Bőköz) már átlag alatti. A felső-pleisztocén süllyedés miatt az Ormánsági-, a 
Harkány-Siklósi-, és a Nagyharsányi-medencék alakultak ki, melyek az Ormánság Ny-i ré-
szének szomszédságában, Harkánytól és Siklóstól, valamint Nagyharsánytól D-re kisebb-
nagyobb településritkulások formájában ma is éreztetik hatásukat. 
 A vizsgált tájak XX. sz. végi településsűrűségi jellemzőit a 12. és 13. táblázat, vala-
mint a 84. és 85. ábrák mutatják összefoglalva. A legsűrűbb településhálózattal rendelkező 
tájak a Mecsek és Villányi-hg. közötti dombság, valamint a vele szomszédos Villányi-hg., 
melyeknél ez az érték 3,6, illetve 3,9 km. Mindez a távolságadatok kis szórásával párosul. 
 A legnagyobb közepes településtávolsággal a Mecsek és a Zselic rendelkezik (4,1 – 
4,1 km), de csupán egytized kilométerrel marad el tőlük a Dráva-ártér és a Fekete-víz síkja 
(4,0 km). A Mecsek esetében ez viszonylag kicsi a szórás, ami azt mutatja, hogy a többi tájjal 
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szemben itt nem egy-két extrém nagy érték következtében lett alacsony a településsűrűség, 
hanem ez általánosan jellemző rá. Ezt a megállapítást igazolják a távolságszerkezeti adatok is. 
 
 
10.3. A településhálózat sűrűsége 1783-84-ben 
 
A XVIII. sz. végi településállományt az I. Katonai Felmérés térképeiről, valamint az 1784-87 
évi első magyarországi népszámlálás alapján azonosítottuk be. Ezt nem ábrázoltuk külön tér-
képen, hiszen az majdnem megegyezik a 77. ábrán látható, mai helyzettel. Csupán 12  telepü-
lés helyzete változott meg az előző állapothoz képest. Az 1780-as években még nem léteztek 
(később kerültek betelepítésre, újratelepítésre): Endrőc, Kishárságy, Teklafalu, Szentegát, 
Palé, Gödreszentmárton és Kisbattyán. A József korabeli térképeken szerepelnek, de a XX. sz. 
végére kihaltak, elnéptelenedtek: Gorica, Gyűrűfű, Kán, Kisújbánya és Révfalu. 
 A fent felsorolt, megjelenő, vagy elpusztult települések kis eltéréseket eredményeznek 
XVIII. sz.-i és a mai településhálózat sűrűségéhez képest (79. ábra). A településhálózat na-
gyobb ritkulása figyelhető meg a Központi-Zselic Ny-i felén és Szigetvártól D-re az Almás-
patak hordalékkúpján, kisebb sűrűsödése pedig a K-Mecsekben és a Központi-Zselic K-i fe-
lén. Tehát a XVIII. sz. végi településállomány és településsűrűség alig tért el a maitól, így a 
sűrűség változásának korábban ismertetett magyarázata erre a korra is érvényesnek tekinthető. 
Mint az a 12. és 13. táblázatokban látható, a számadatok is csak alig változnak a XX. sz. vé-
géhez képest. Tehát elmondható, hogy a török uralom és a felszabadító háborúk után egy év-
századdal az elpusztult országrész újranépesedése, betelepítése már befejeződött, és az akkor 
létrejött településállomány öröklődött át az azóta eltelt kétszáz éven a XX. sz. végéig. 
 
 
10.4. A településhálózat sűrűsége a török uralom előtt 
 
Az eddig ismertetett két időbeli metszet esetében nem okozott nehézséget a településállomány 
összegyűjtése, hiszen mindkét időszak könnyen hozzáférhető és feldolgozható forrásokkal 
rendelkezik. Már koránt sem mondható el ugyanez a XV. sz. közepétől a XVI. sz. közepéig 
terjedő időszakra, de az Árpád-korra sem. A történettudomány jeles képviselői hazánk mind-
két időszakából óriási mennyiségű települési névanyagot gyűjtöttek össze, de azok földrajzi 
lokalizálása, térképi megjelenítése ugyancsak hiányos. Éppen ezért a következőkben ismerte-
tett eredményeink sem fedhetik 100 %-ban az akkori valóságot, de néhány következtetés le-
vonására azért alkalmasak.  
 A vizsgált időszak beazonosított településállományát a 80. ábra mutatja. A területen a 
310 ma is élő település mellett 338 elpusztultat (15. táblázat) is feltüntettünk, tehát összesen 
648-at (ami mintegy duplája a jelenlegi állománynak). Számításaink szerint kb. a 85 %-át 
tudtuk így beazonosítani, ábrázolni a történészek által felkutatott településeknek. Ebből szer-
kesztettük meg a településhálózat sűrűségét mutató térképet, ami a 81. ábrán látható. 
 A török előtti településsűrűség általános jellemzőjeként a maihoz viszonyított jóval 
nagyobb átlagos sűrűséget kell megneveznünk. Azonban a természeti környezet az elmúlt öt 
évszázad alatt nem változott jelentősen, ezért korábban leírt hatásai a településhálózatra ebben 
a korban is nagyrészt hasonló módon érvényesültek. A Mecsek központi területén ekkor is 
megfigyelhető a hálózat ritkulása, amely a K-Mecsekben a 7,6-10,0 km-es kategóriát is eléri. 
A Közép- és Ny-Mecsekben ez kisebb mértékű (5,1-7,5 km), de az akkori viszonyokhoz ké-
pest viszonylag nagy területen érvényesül. A peremi területeken megfigyelhető a településhá-
lózat jelentős sűrűsödése, ami a az É-i oldalon a mainál nagyobb volt, és szélesebb sávot kép-
viselt. Ennek oka az lehetett, hogy a helyhiány miatt, a patakvölgyek mentén terjedve, a hegy-
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ség belsőbb területein is létrejöttek alacsony népességű irtványtelepülések, melyek lakói sze-
rényebb megélhetési lehetőségekkel is megelégedtek. 
 A Villányi-hg. keskeny vonulata miatt a XV-XVI. sz.-ban sem okozott észrevehető, 
jelentős változást a településhálózat sűrűségében. 
 A tájak közül a legnagyobb különbséget a Zselic esetében figyelhetjük meg a török 
előtti és a mai állapotok között. Míg a XX. sz.-ot és a XVIII. sz.-ot ábrázoló térképen a Köz-
ponti-Zselicben erős hálózatritkulás figyelhető meg, addig ez jelen esetben teljesen hiányzik, 
sőt az É-i és Központi-Zselicben is átlagos sűrűsödés figyelhető meg (ami a mai állapotnál 
jóval nagyobb sűrűséget jelent). Ezeken a területeken ugyanis valószínűleg kis lakosságszámú 
falvacskák voltak, mégpedig a tagolt domborzat miatt sűrűn egymás mellett. Erre a korra jel-
lemző volt, hogy a földbirtokosok minden szabad, vagy vitás területre jobbágyokat telepítet-
tek, mert így egyértelműen az ő uralmuk alá került. A D-Zselic a vizsgált terület legnagyobb 
átlagsűrűségével büszkélkedhet, ami valószínűleg a kedvező domborzati, vízrajzi, helyi klíma 
és talajviszonyoknak, valamint a szegélyhatásnak köszönhető. Szintén nagy szerepe lehetett a 
rómaiak óta erre vezető – természeti környezet által determinált futású – fontos közlekedési 
utaknak (Szentlőrinc-Szigetvár, Szentlőrinc-Kaposvár, Szentlőrinc-Sásd, Szigetvár-
Kaposvár). 
 A Mecsek és Villányi-hg. közötti dombvidék hálózata szinte azonos volt a XVIII.-XX. 
századival. A települések száma csupán 138 %-a volt a mainak. Ez jóval kisebb érték, mint a 
Zselicben megfigyelhető 254 %-os településszám növekedés. Míg a török után a Zselic a leg-
nagyobb, a Mecsek és Villányi-hg. közötti dombság a legkisebb középtávolságokkal rendel-
kezik, addig a török előtt pontosan fordított a helyzet (,ha a Villányi-hg. kevés adatból szá-
molt, a középhegységi viszonyokat nem tükröző értékét figyelmen kívül hagyjuk). 
 A Dráva-ártér és a Fekete-víz síkján ekkor is felismerhetők a hálózatának azon jellem-
zői, melyeket a XX. sz.-nál ismertettünk. Csupán kisebb középtávolság járul hozzá. Megfi-
gyelhető az Ormánság nagy településsűrűsége, az Almás-patak hordalékkúpjának ekkor eny-
hébb hálózatritkulása. Új elemként egyedül a Szentlőrinctől D-re eső terület nagy kiterjedésű, 
2,5 km alatti településtávolságú sűrűsödése jelentkezik, ami azt mutatja, hogy akkoriban na-
gyobb számú, de jobban megosztott népesség élt ezen a kedvező adottságú területen. Sziget-
vár ostroma, a török hadak állomásozása és gyakori átvonulása miatt éppen itt – a Fekete-víz 
síkja és a D-Zselic határán – figyelhető meg később a legnagyobb pusztulás, ritkulás. 
 A települések távolságáról tehát általában elmondható, hogy alig néhány helyen csök-
ken 5,0 km alá, tehát jóval sűrűbb, mint a XVIII.-XX. században. A települések középtávol-
sága a vizsgált időszakban 0,8-1,5 km-rel kisebb a mai értékeknél (12. táblázat). Legkevésbé a 
Mecsek és Villányi-hg. közötti dombvidék, legjobban a Zselic településhálózata és „sűrűség-
mintázata” változott. A településhálózat távolságszerkezete is azonos képet mutat, mint a kö-
zéptávolság (13. táblázat). A legegyenletesebb eloszlású településhálózattal ebben a korban is 
a Mecsek és Villányi-hg. közötti dombvidék, valamint a Villányi-hg. rendelkezett, ugyanúgy, 
mint a későbbi időszakokban. 
 
 
10.5. Településsűrűség az Árpád-korban 
 
A vizsgált tájak beazonosított településállományának térképét az Árpád-korban, valamint az 
ez alapján készített településsűrűségi térképet a 82. és 83. ábra mutatja. Ennek megszerkeszté-
séhez a korábban felsorolt forrásokat és módszereket használtuk fel. A térképeken 236 ma is 
élő település mellett 176 azóta elpusztult települést is feltüntettünk (16. táblázat). Összesen 
tehát 412-őt azonosítottunk be, ami számításaink szerint kb. 70 %-a lehet a történészek által 
ismert Árpád-kori településeknek ezen a területen. 
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 A vizsgált terület népességviszonyairól nagyon kevés ismeret áll rendelkezésünkre a 
tatárjárást megelőző időszakról. A magyarság eddig ismeretlen ütemben és megoszlásban 
szállta meg a Dráva és a Zselic közötti területeket. (A Zselic megnevezés ekkor még a mai 
Zselicen kívül a Hegyhát és a Mecsek erdővel borított vonulatait is magában foglalta.) A ma-
gyar és kabar lakosság nagy része az alacsonyabb dombsági és a síksági területeket részesítet-
te előnyben, a megmaradt pannonszláv lakosság pedig behúzódott a hegyek védelmébe. A 
síksági és alacsony dombsági területeken – ahol a lakosság nagy része élt – a megélhetést leg-
inkább a gabonatermesztés (ekés földművelés), valamint a nagyrészt istállózó állattartás adta 
(GYÖRFFI GY. 1987). A Zselic (és Mecsek) összefüggő rengetegeiben a XIII. sz.-ban kezdődik 
el az irtványfalvak létrehozása (pl. Zobák). A Dráva és mellékvizeinek mocsaras, vízjárta sík-
ságán a halászat, pákászat volt a lakosság fő megélhetési forrása, de félrideg állattartással is 
foglalkoztak. A Mecsek és a Villányi-hg. déli oldalában már ekkor is kiemelt szerepe volt a 
szőlőtermesztésnek. A kereskedelem és a kézműves tevékenységek elsősorban a nagyobb 
településeken adtak megélhetést. Baranya vármegye Dráván inneni népsűrűsége GYÖRFFY 
GY. (1987) szerint 1200 körül 16-18 fő/km2 volt a síksági, dombsági részeken és kb. 7 fő/km2 
a mocsaras drávamenti részeken. 
 Az általunk szerkesztett településsűrűségi térkép is tükrözi a történettudomány fent 
ismertetett véleményét. A Mecsek és a Zselic központi területein nagy kiterjedésű település-
ritkulás figyelhető meg (7,6-10,0 km). Ennek oka a domborzat erős tagoltsága (és ennek ter-
mészeti következményei), ami a szántóföldi művelést és az állattenyésztést is erősen megne-
hezítette. Valószínűleg csak akkor kezdtek el benépesülni kissé sűrűbben ezek a részek, ami-
kor a kedvezőbb adottságú területek már túlnépesedtek. Megjegyezzük, hogy véleményünk 
szerint a térképen, a K-Zselicben látható településhiány (Baranya-, Somogy- és Tolna várme-
gye határán) részben adathiányból adódik, mivel a Gödrei- és a Felsőmindszenti-vízfolyás 
völgye már akkor is kiváló letelepedési körülményeket nyújtott. 

 Az É-i és a Központi-Zselic településhálózata a mainál sűrűbb volt. Mint a megma-
radt forrásokban olvasható, az ide telepített lakosság nagy része királyi „pecér”, azaz kondás 
volt. A legnagyobb településsűrűséggel a D-Zselicben, a Mecsek D-i lábánál, a Mecsek és 
Villányi-hg. közötti dombvidéken és az Ormánság K-i felében találkozunk. Ezek a területek 
biztosították a legjobb körülményeket őseink megélhetéséhez, ezért gyakori a 2,6 km alatti 
településtávolság. 

 A vizsgált terület legnagyobb hálózatritkulása az Ormánságtól Ny-ÉNy-ra figyelhető 
meg. Valószínűleg a Gyöngyös- és Almás-patak, valamint a Millér mocsarai még kevesebb 
vonzerővel rendelkeztek, mint a Ny-Ormánság (ahol szintén alacsony volt a településsűrű-
ség).  

Az Árpád-korban a vizsgált terület beazonosított településeinek középtávolsága min-
den táj esetén pontosan 0,6 km-rel volt sűrűbb, mint a mai érték. A legsűrűbben lakott tájak a 
Mecsek és Villányi-hg. közötti dombvidék, valamint a Villányi-hg. voltak (3,0, illetve 3,2 
km). Ezek estében figyelhetjük meg a legkisebb szórást is (5,7, illetve 4,6 km). Ezek a muta-
tók számszerűleg is jelzik, hogy ezek a tájak rendelkeztek a legegyenletesebb településháló-
zattal. A Mecsek 8,4 km-es, a Zselic 9,3 km-es és a síksági területek 11,6 km-es szórása pedig 
azt mutatja, hogy ezekre a tájakra egyre nagyobb mértékben jellemző a településtávolságok 
inhomogenitása. Ez a településsűrűségi térképen szemléletesen megjelenik grafikus formában 
is. 
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10.6. A településsűrűség változása térben és időben 
 
A 12. és 13. táblázatból, valamint a 84-88. ábrákról leolvasható információk arra is alkalma-
sak, hogy a vizsgált négy időbeli metszetet egymással is összevessük és néhány általános kö-
vetkeztetést vonjunk le belőlük. 
 A tájcsoport településeinek középtávolságát a vizsgált időszakokban a 84. ábra mutat-
ja. Erről leolvashatjuk, hogy ennek az értéknek a változása nagyvonalakban minden tájnál 
azonos változásokat mutat az idő előrehaladtával. Az Árpád-kor és a török előtti időszak kö-
zött mindenhol középtávolság csökkenés (,azaz átlagos hálózatsűrűsödés), majd a XVIII. sz.-
ig általános növekedés (,tehát átlagos hálózatritkulás) figyelhető meg, ami a ma is jellemző 
értékeket eredményezi. Egyes tájak középtávolság-változását követve azonban már kisebb 
eltérésekre is felfigyelhetünk. A legnagyobb településsűrűség változásokat a Zselic és a Me-
csek produkálta az elmúlt 800-900 évben. Míg az Árpád-korban, a XVIII. és XX. sz. végén a 
terület átlagosan legritkábban lakott tájai voltak, addig a török előtti időkben vezető helyen 
álltak. A történelem folyamán elért maximális és minimális középtávolságuk különbsége 1,4-
1,5 km. Ha ezt összevetjük a távolságadatok szórásával (ami minden esetben igen nagy) és a 
távolságszerkezettel, akkor azt látjuk, hogy az említett két táj a legszélsőségesebb viselkedésű 
a vizsgáltak közül. Ezzel ellentétes megállapításokat tehetünk a Mecsek és Villányi-hg. közöt-
ti dombvidék esetében. A történelem folyamán elért maximális és minimális középtávolságá-
nak különbsége csupán 0,8 km. A településtávolságok szórása mindig a legalacsonyabbak 
között szerepel. Ha megnézzük a különböző korok településállományát bemutató térképeket 
(77., 80., 83. ábra), azt látjuk, hogy a legkevesebb változás a Mecsek és Villányi-hg. közötti 
dombvidéken, a legtöbb a Zselicben volt. 
 Ha a vizsgált terület településsűrűségi térképeit (78., 79., 81., 82. ábra), mint egy fo-
lyamatábrát szemléljük, akkor a „mintázatban” észrevehetünk olyan részeket, melyek többé-
kevésbé stabilnak tekinthetőek, csak esetleg az intenzitásuk változik. Ezek a vonások azok, 
amelyek megmutatják számunkra azokat a természeti környezettípusokat, amelyek mindig 
hasonló módon hatottak a társadalomra, gazdaságra, műszaki létesítményekre és ezeken ke-
resztül a településhálózatra. 

• Minden korban településsűrűség ritkulást eredményezett: 
- a Mecsek központi, felszabdalt területe, 
- a Zselic kiemelt, központi része, 
- az Almás-patak hordalékkúpja Szigetvártól D-re, 
- a Ny-Mecsek D-i előterében kialakult mocsaras sík (a Pécsi-félmedence Ny-i fele), 
- valamint a Siklós-Harkányi- és a Nagyharsányi-medence. 

• Minden korban a településhálózat sűrűsödés figyelhető meg: 
- a Mecsek hegylábi területein, 
- a Zselic D-i is K-i szegélyén, 
- az Ormánság K-i felében (a Bőközben),  
- valamint kisebb mértékben a Mecsek és Villányi-hg. közötti dombság Ny-i, DNy-i szegé-

lyén. 

• Minden korban egyenletes eloszlású, és sűrűségű településhálózattal rendelkezett: 
- a Mecsek és Villányi-hg. közötti dombvidék egésze, 
- az É- és D-Zselic nagy része. 

  
Tehát egyes speciális környezettípusok az elmúlt 800-900 évben minden esetben a te-

lepüléshálózat térbeli sűrűsödéséhez, mások a ritkulásához vezetnek. A sűrűsödések elsősor-
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ban két eltérő jellegű táj határán jelentkeznek (szegélyhatás), valamint az alacsony dombsági 
térszíneken figyelhetők meg. Ritkulás a kiemelt és erősen tagolt, nagykiterjedésű hegységi és 
magas dombsági környezettípusokra, valamint egyes ár- és belvíz által veszélyeztetett terüle-
tekre jellemző. Kimutattuk, hogy a településhálózat sűrűsége – térben és időben egyaránt – az 
alacsonyra kiemelt és kevésbé tagolt dombsági területeken változott legkevésbé. 
 

 
77. ábra. (szerk. Gyenizse P.) 
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14. táblázat. A XX. sz.-ban közigazgatásilag összevont települések 
(Piros számokkal jelölve a 77. ábrán) (szerk. Gyenizse P.) 

 
  

1 Alsóegerszeg 23 Hird 45 Mecsekrákos 67 Rónádfa 
2 Aranyos 24 Hörnyék 46 Mecsekszakál 68 Rugásd 
3 Bános 25 Kán 47 Megyefa 69 Somogy 
4 Baráttúr 26 Kaposszentjakab 48 Misleny 70 Szabolcs 
5 Becefa 27 Karácodfa 49 Monyorósd 71 Szalánta 
6 Belvárd 28 Kisbattyán 50 Nagyárpád 72 Szatina 
7 Botyka 29 Kiscsány 51 Nagyhárságy 73 Szederkény 
8 Budafa 30 Kishajmás 52 Németi 74 Szentgál 
9 Bükkösd 31 Kishárságy 53 Németszék 75 Szentivány 

10 Czindery Bogád 32 Kisherend 54 Nyomja 76 Szentkatalin 
11 Császta 33 Kiskeresztúr 55 Olasz 77 Szentkút 
12 Felsőmindszent 34 Kiskozár 56 Orfű 78 Tekeres 
13 Gadány 35 Kispeterd 57 Oszró 79 Terehegy 
14 Godisa 36 Kisújbánya 58 Pata 80 Töröcske 
15 Gorica 37 Korpád 59 Patacs 81 Újmindszent 
16 Gödre 38 Magyarszék 60 Pázdán 82 Varjasd 
17 Gödreszentmárton 39 Magyarürög 61 Poklosi 83 Vasas 
18 Gyula 40 Málom 62 Pusztakisfalu 84 Virágos 
19 Gyümölcsény 41 Mánfa 63 Püspökbóly 85 Zók 
20 Gyűrűfű 42 Máriagyűd 64 Püspökszentlászló 86 Zsibót 
21 Hernádfa 43 Mecsekfalu 65 Rácváros 87 Lipótfa 
22 Hidor 44 Mecsekjánosi 66 Révfalu 88 Bánya 
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78. ábra (szerk. Gyenizse P.) 

 
 

 
79. ábra (szerk. Gyenizse P.) 
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80. ábra (szerk. Gyenizse P.) 
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15. táblázat. A török uralom alatt elpusztult települések 
(Tájanként számozva. Beazonosíthatók a 80. ábrán) (szerk. Gyenizse P.) 

 
MECSEK: 

1. Vesteny 
2. Cegléd 
3. Bél 
4. Cikó 
5. Nyárád 
6. Nyíres 
7. Örhe 
8. Máré 
9. Hodács 
10. Ekéd 
11. Malafalva 
12. Csipán 
13. Sátorkő 
14. Fonyászó 
15. Koromzó 
16. Pirin 
17. Tasonya 
18. Zobák 
19. Szentimre 
20. Vágásfalu 
21. Monaj 
22. Kisnádasd 
23. Peter 
24. Lóri 
25. Nyáras 
26. Ormánd 
27. Szentaga 
28. Nyáros 
29. Lipóc 
30. Egrestó 
31. Melegmál 
32. Oroszbán 
33. Ercék 
34. Perény 
35. Mikóháza 
36. Dörömcser 
37. Eged 
38. Erdelik 
39. Szentkozma-

damján 
40. Szentjakab-

falva 
41. Munkád 
42. Darabosfalva 
43. Bánfalva 
44. Szentlászló 

45. Szarkád 
46. Uzdók 
47. Szentmiklós 
48. Keresztes 
 
VILLÁNYI-HG.: 

1. Gergelyfalva 
2. Szenttrinitrás 
3. Kisszenttamás 
4. Bajcs 
5. Balázsfölde 
6. Ostoros 
7. Újfalu 
8. Csukma 
9. Göntér 
10. Babocsa 
11. Szántó 
 
ZSELIC: 

1. Kecel 
2. Daru 
3. Olasz 
4. Ivánfa 
5. Alsófalu 
6. Enyed 
7. Nyerges 
8. Tokaj 
9. Szentegyház 
10. Békástó 
11. Surján 
12. Sarád 
13. Deregenye 
14. Kincses 
15. Iványi 
16. Irafa 
17. Szentmiklós 
18. Jakabfa 
19. Kerekszent-

tamás 
20. Csókakő 
21. Tótfalu 
22. Várvize 
23. Ótelek 
24. Szentiván 
25. Szederjes 
26. Ivánfalva 

27. Feketetó 
28. Vidák 
29. Sajgó 
30. Ivánkafalva 
31. Bozótfa 
32. Rupol 
33. Kislak 
34. Zapudir 
35. Endrelaka 
36. Törjék 
37. Szénás 
38. Erdőd 
39. Vörösalma 
40. Kistótváros 
41. Denna 
42. Szenttamás 
43. Egyedfa 
44. Szentluka 
45. Vernyók 
46. Farkasfa 
47. Zarándok 
48. Márcadó 
49. Hagyabfalu 
50. Tádéfalu 
51. Enyezd 
52. Losnic 
53. Kéthely 
54. Vitorág 
55. Hargita 
56. Terecseny 
57. Almás 
58. Szerénke 
59. Szabás 
60. Kövesd 
61. Köblös 
62. Szentgyörgy 
63. Páprád 
64. Keresztúr 
65. Keményfalva 
66. Végág 
67. Nyerföld 
68. Oltovány 
69. Szentegyház 
70. Szentmárton 
71. Nyerlőd 
72. Itmös 
73. Szentmárton 

74. Hetménd 
75. Karánd 
76. Lapsi 
77. Endesfalva 
78. Fűz 
79. Szentegyed 
80. Nagyvölgy 
81. Liki 
82. Máriamagda-

léna 
83. Veresfalva 
84. Zöcske 
85. Diósfalu 
86. Egri 
87. Ratkóca 
88. Egeralja 
89. Ávfalva 
90. Szentlélek 
91. Apáti 
92. Szentgál 
93. Prága 
94. Beges 
95. Pálfalva 
96. Ág 
97. Bögör 
98. Ágfalva 
99. Erdőalja 
100. Szentmiklós 
101. Farkasfalva 
102. Káptalanfa 
103. Adorján 
104. Kotosd 
105. Szentmiklós 
106. Varsány 
107. Egerág 
108. Pósháza 
109. Berencs 
110. Sebes 
111. Kalocsa 
112. Dániel-

üllése 
113. Világosvár 
114. Feketehegy 
115. Girótfalva 
116. Tormástelek 
117. Bogaháza 
118. Ágod 
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119. Haltó 
120. Poklosd 
121. Fornafalva 
122. Hosszúfalu 
123. Szenterzsé-

bet 
124. Boldogasz-

szonyfalva 
125. Somogyfalu 
126. Szentdömö-

tör 
127. Csapfalu 
128. Medviz 
129. Szegedi 
 
MECSEK ÉS 
VILLÁNYI-HG. 
KÖZÖTTI 
DOMBSÁG: 

1. Poklos 
2. Kocsid 
3. Nemegy 
4. Szentjános 
5. Bekefa 
6. Zsemenye 
7. Ergicse 
8. Dörgicse 
9. Almás 
10. Szentlászló 
11. Hazud 
12. Öszerő 
13. Látrány 
14. Rugszut 
15. Permán 
16. Szentjános 
17. Kőrös 
18. Lóta 
19. Ug 
20. Balogd 
21. Rádfalva 
22. Göncöl 
23. Kostyán 
24. Eszterág 
25. Bikatelek 
26. Hatvan 
27. Geréc 

28. Vaskapu 
 
DRÁVA-ÁRTÉR 
ÉS A FEKETE-
VÍZ SÍKJA: 

1. Meszes 
2. Üszög 
3. Megyer 
4. Porosszeg 
5. Kőhíd 
6. Sötétkerek 
7. Ábrahámfalva 
8. Tarcsa 
9. Vadasa 
10. Hada 
11. Péterfa 
12. Tinód 
13. Pöszéri 
14. Bolhafalva 
15. Haraszti 
16. Csehfalu 
17. Szentmihály-

falva 
18. Csütörtök-

falva 
19. Ranódfa 
20. Lugos 
21. Rákosfalva 
22. Bodorfa 
23. Győrnépe 
24. Jákóháza 
25. Tüski 
26. Szilvás 
27. Füzes 
28. Sikota 
29. Szentmihály-

falva 
30. Poklostó 
31. Monyorós 
32. Almás 
33. Gilice 
34. Ágtelek 
35. Csoboka 
36. Millér 
37. Újlak 
38. Pusztatarka 

39. Bodics 
40. Legencse 
41. Kőhíd 
42. Mónosokor 
43. Haraszti 
44. Homok 
45. Szillefalva 
46. Körcsönye 
47. Görice 
48. Fenék 
49.Ökröd 
50. Zsen 
51. Szilvás 
52. Félfalu 
53. Korok 
54. Igrice 
55. Bujtós 
56. Kengyel 
57. Kisfalu 
58. Csertelek 
59. Újnép 
60. Dasnics 
61. Jánosfa 
62. Csöbörfa 
63. Bokord 
64. Cserfalu 
65. Börözde 
66. Jákóvejti 
67. Körtönye 
68. Dobrica 
69. Sárostó 
70. Makrád 
71. Pettend 
72. Hercegfalva 
73. Koppány 
74. Galgyő 
75. Kisvertike 
76. Kápolna 
77. Haraszti 
78. Acsád 
79. Malomszeg 
80. Sári 
81. Pölöske 
82. Bodony 
83. Cilina 
84. Petrinc 
85. Cseres 

86. Vermes 
87. Pelsőfalva 
88. Poroszló 
89. Gredistye 
90. Baski 
91. Beszter 
92. Fehérfalu 
93. Endesfalva 
94. Csőszi 
95. Szigetecske 
96. Rugás 
97. Bák 
98. Hernye 
99. Almás 
100. Nyír 
101. Gyulafalva 
102. Zehi 
103. Bejki 
104. Monyarós-

allya 
105. Szécsány 
106. Letenye 
107. Tormás 
108. Telek 
109. Felfalu 
110. Csat 
111. Gredistye 
112. Lanka 
113. Gerénfa 
114. Velence 
115. Páli 
116. Dázson 
117. Alvincz 
118. Súlyos 
119. Gyűrűs 
120. Szemer 
121. Újtó 
122. Drávabo-

zsok 
 
 

Összesen: 338 
elpusztult telepü-

lés 
 

 



 
81. ábra (szerk. Gyenizse P.) 

 
 

 
 

82. ábra (szerk. Gyenizse P.) 
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83. ábra (szerk. Gyenizse P.) 
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16. táblázat. Az Árpád-kor után elpusztult települések 

(Tájanként számozva. Beazonosíthatók a 83. ábrán) (szerk. Gyenizse P.) 
 

MECSEK: 
1. Csala 
2. Varsa 
3. Máré 
4. Bogdány 
5. Zobák 
6. Szentimre 
7. Kisnádasd 
8. Monaj 
9. Ormánd 
10. Kovásséde 
11. Masa 
12. Ercék 
13. Mikóháza 
14. Eged 
15. Szentkozmadamján 
16. Szentjakabfalva  
17. Munkád 
18. Aszaj 
19. Likiboda 
20. Szentmiklós 
21. Uzdók 
22. Gyalán 
23. Keresztes 

VILLÁNYI-HG.: 
1. Szenttrinitrás 
2. Bajcs 
3. Balázsfölde 
4. Körösztúr 
5. Csukma 
6. Göntér 
7. Babocsa 
8. Szántó 

ZSELIC: 
1. Dáró 
2. Kecel 
3. Nyerges 
4. Alsófalu 
5. Tokaj 
6. Szentegyház 
7. Gellyénfalva 
8. Surján 
9. Nádasd 
10. Egresd 
11. Csanádfalva 
12. Irafa 
13. Szentmiklós 
14. Feketetó 
15. Ivánkafalu 
16. Rupol 

17. Vörösalma 
18. Denna 
19. Zarándok 
20. Márcadó 
21. Enyezd 
22. Vitorág 
23. Terecseny 
24. Szentmargit 
25. Szerénke 
26. Szabás 
27. Szentgyörgy 
28. Keményfalva 
29. Szemere 
30. Szentmárton 
31. Itmös 
32. Karánd 
33. Fűz 
34. Szentegyed 
35. Nagyvölgy 
36. Máriamagdaléna 
37. Zöcske 
38. Diósfalu 
39. Csomorlaka 
40. Ávfalva 
41. Telek 
42. Szentgál 
43. Ági 
44. Győri 
45. Bögör 
46. Kotosd 
47. Sebes 
48. Szentjakab 
49. Ágod 
50. Girótfalva 
51. Fornafalva 
52. Boldogasz-

szonyfalva 
53. Szentdemeter 
54. Medviz 
55. Szegedi 

MECSEK ÉS VILLÁ-
NYI-HG. KÖZÖTTI 
DOMBSÁG: 
1. Szántó 
2. Kocsid 
3. Nemegy 
4. Somló 
5. Zsemenye 
6. Geresd 
7. Csapkúta 
8. Héder 

9. Dörgicse 
10. Szentlászló 
11. Hazud 
12. Kesefalva 
13. Beszen 
14. Csalánka 
15. Öszerő 
16. Tótvölgye 
17. Permán 
18. Sédfő 
19. Ug 
20. Csér 
21. Kőrös 
22. Balogd 
23. Telegér 
24. Göncöl 
25. Eszterág 
26. Tapasz 
27. Albeszen 
28. Geréc 
29. Vaskapu 
30. Sálfölde 

DRÁVA-ÁRTÉR ÉS 
A FEKETE-VÍZ SÍK-
JA: 
1. Meszes 
2. Körcsönye 
3. Üszög 
4. Megyer 
5. Tarcsa 
6. Varsány 
7. Ábrahámfalva 
8. Pöszéri 
9. Vadasa 
10. Szentmihály 
11. Teleki 
12. Mirajt 
13. Varsány 
14. Füzes 
15. Gégfalva 
16. Csoboka 
17. Millér 
18. Pusztatarka 
19. Bodics 
20. Cserömkata 
21. Körcsönye 
22. Ökröd 
23. Bertenye 
24. Almás 
25. Újfalu 
26. Pettend 

27. Sárostó 
28. Csergi 
29. Aranyos 
30. Sári 
31. Pölöske 
32. Töttös 
33. Koppány 
34. Kápolnáshetenye 
35. Hetenye 
36. Haraszti 
37. Lak 
38. Poroszló 
39. Polc 
40. Cseri 
41. Zerna 
42. Hídvég 
43. Baski 
44. Vermes 
45. Szalóktelke 
46. Iszró 
47. Vörösfalva 
48. Bejke 
49.Süllőd 
50. Felfalu 
51. Gibár 
52. Csat 
53. Letenye 
54. Kecel 
55. Hönye 
56. Csipőtelke 
57. Lanka 
58. Baski 
59. Gredistye 
60. Drávabozsok 

Összesen: 176 elpusz-
tult település 
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11. A TERMÉSZETI KÖRNYEZET HATÁSA A NÉPESSÉGSZÁM ÉS A FOGLAL-

KOZTATÁSI SZERKEZET VÁLTOZÁSÁRA 
 
A települések működését bemutató dinamikus-harmonikus tetraéder-modell (TÓTH J. 1981) 
gazdasági-, társadalmi-, műszaki- (infrastrukturális) és természeti szférája szoros kapcsolat-
ban, kölcsönhatásban áll egymással. A természeti oldal a műszaki és a gazdasági szférára vi-
szonylag jól kimutatható hatásmechanizmussal van, de a társadalmi szférára meglehetősen 
kicsi közvetlenül kimutatható hatást gyakorol. A társadalom jellemzőit és jelenségeit csak a 
gazdasági és a műszaki szférákon keresztül befolyásolja igazán, közvetett módon. A követke-
zőkben ezt a hatásmechanizmust vizsgáljuk meg, és a legfontosabb tendenciákat emeljük ki. 
 
 
11.1. A vizsgált települések népességszámának alakulása 
 
A települések népességszáma csupán a természeti környezet közvetett hatását mutatja a társa-
dalomra. Közvetítőként ebben az esetben is főleg a gazdasági és kisebb részben a műszaki 
szféra lép fel. Ezeket térben és időben változó módon befolyásolják a természeti adottságok, 
így hatásuk nem állandó erősségű és irányú. Ugyanazon természeti adottságokat koronként 
más-más szempontból nézve, más-más előjelel értékeltek az ottlakók. Igen jó példa erre a 
Dráva mocsárvilága, ami korábban rejtekhely és megélhetési forrás volt, később a mezőgaz-
dasági terjeszkedés gátja lett, majd a szabályozások óta kitűnő szántóterület. A vizsgált táj-
csoport népességszámának változását BÁNDI G. (1979), BELUSZKY P. (1981), CSÁNKI D. 
(1894a, 1894b, 1913), DÁVID G. (1997), ENGEL P. (1997), GYÖRFFY GY. (1987), KOVACSICS J. 
(1997), KUBINYI A. (1997), VÖRÖSMARTNÉ TAJTI E. (1981) és KSH adatok alapján tekintjük 
át. 
 A vizsgált terület népességszámának változásáról teljes körű statisztikai adataink csu-
pán az első magyarországi népszámlálás óta vannak. A korábbi állapotokra vonatkozóan csak 
régészeti leletekből, hiányos feljegyzésekből lehetett következtetéseket levonni. Az bizonyos-
nak tekinthető, hogy egészen a XII. századig a terület legnépesebb része a Mecsek D-i előtere, 
a Mecsek és Villányi-hg. közötti dombvidék és a Villányi-hg. környéke volt. Ezzel szemben a 
Mecsek É-i részén és a Zselicben fekvő erdőségek, valamint a Dráva mocsarai kisebb számú 
népességet tartottak el. Baranya a X-XII. században az ország legsűrűbben lakott része. Az 
országos népsűrűség 8-10 fő/km2, ezzel szemben Györffy Gy. szerint pécsváradi apátság 350 
km2-es birtokán ez az érték 16,2 fő/km2 volt. A népesség számának csak kb. 15 %-os csökke-
néséhez vezetett a tatárjárás, ami jóval kisebb, mint az Alföldön jellemző 40-50 %-os lakos-
ságpusztulás. Ez részben a természeti környezet kedvező adottságainak köszönhető, hiszen az 
erdők és mocsarak jó búvóhelyet kínáltak. 

A gazdasági fejlődés és a népesség növekedése a török uralom kezdetéig folyamatos 
volt. Az 1494-95-ös Ernuszt Zsigmond féle kincstári jegyzék szerint Baranyában volt orszá-
gosan a legtöbb adózó porta (15 018 db). E jegyzék 909 helységet sorol fel a megyében – ez 
15 település/100 km2-es sűrűséget jelent – ami kb. kétszerese a XX. századi értéknek is. Bara-
nya népsűrűsége az akkori országos átlag kb. kétszerese volt (24,8, illetve 10,6 fő/km2). A 
másfélszázados török uralom alatt a lakosság száma jelentősen csökkent (bár ezzel nem min-
den kutató ért egyet). A XVI. sz. harmadik harmadára a népesség 2/3-a elvándorolt vagy el-
pusztult. 1571-re a Dél-Dunántúl népsűrűsége 5,7 fő/km2-re esett vissza, ami csupán harmada 
a királyi Magyarország vármegyéiben a jellemző 12-18 fő/km2-es értékeknek (de két és fél-
szerese a Duna-Tisza közén feljegyzett 2,3 fő/km2-nek).  
  A felszabadító háborúk (1689) utáni összeírások viszonylag sok, 258 db lakott közsé-
get találtak Baranyában, amiben számítások szerint 3800-4000 család élhetett. Az 1690-es 
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évektől megindul a terület tervszerű betelepítése, főleg délnémetekkel. A lakosság száma az 
első magyarországi népszámlálás idejére (1784-87) meghatszorozódott a Dél-Dunántúlon, a 
népsűrűség 38 fő/km2 lett ekkor Baranyában. A benépesülés lassuló tempóban még fél évszá-
zadig tartott (ez már csak 27-28 %-os növekedést eredményezett).  
 A XVIII.-XIX. századi népesség számának változást mutatja a 89. ábra és a 17. táblá-
zat. A bevándorlás és a természetes népmozgalom hatására az egész területre kiterjedő népes-
ségnövekedés figyelhető meg (124 614 főről 209 804 főre), ami 35,0-ről 58,9 fő/km2-re emel-
kedő népsűrűséget jelent. Ezt a képet csupán elhanyagolható mennyiségű stagnáló vagy csök-
kenő népességű település bontja meg, ahol a negatív folyamatok valószínűleg helyi társadalmi 
eseményeknek köszönhetően alakultak ki. Ezek aránya Villányi-hegységben és a Mecsek és 
Villányi-hg. közötti dombságon a legmagasabb (8, illetve 6 %). Könnyen megállapítható a 
térképről, hogy a települések döntő részben 20 % fölötti népességnövekményt produkáltak a 
tárgyalt 80 év során. Vannak azonban nagyobb, összefüggő területek, ahol ez idő alatt a la-
kosság legalább megkétszereződött. Ilyen pl. a Zselic központi része és a Dráva-ártér Ny-i 
része. Ezek a Zselic településeinek 33 %, a Dráva-ártér és Fekete-víz síkja településeinek 27 
%-át teszik ki. Arányuk a Villányi-hegységben (0 %) és a Mecsek és Villányi-hg. közötti 
dombságon (3 %) a legkisebb. Véleményünk szerint ezek a nagy lakosságszám-növekedést 
mutató területek természetföldrajzilag a legkedvezőtlenebbek. A Zselic erősen kiemelt és fel-
szabdalt területei, illetve a Dráva ártér mocsarai éppen ezért kerültek legkésőbb betelepítésre, 
mivel a jobb megélhetést biztosító területek már sűrűbben lakottak voltak. Valószínűleg a 
másik három táj kedvezőbb viszonyai közé nagyszámú népességet telepítettek már le a XVIII. 
sz. első felében is, mindig a Mecsektől D-re eső részek népesültek be legelőször és legsűrűb-
ben, így itt már a stagnálás és csökkenés is kialakulhatott. A népesség kiemelkedő növekedése 
figyelhető még meg a Pécs-Komló régióban (bányászat, ipar fejlődése) és egyes forgalmilag 
kedvező helyen fekvő regionális centrumokban (Szigetvár, Szentlőrinc, Sellye). 
 A 90. ábra és a 18. táblázat a vizsgált települések népességének változását mutatja 
1870 és 1941 között. Ekkor a vizsgált tájcsoport össznépessége 209 804 főről 288 065 főre 
nőtt, ami a népsűrűség 58,9-ről 80,9 fő/km2-re való emelkedését jelenti. Az 1848-49-es sza-
badságharc után a népesség nagy részét érintő jobbágyi kötöttségek megszűntek, azonban ez 
nem járt lényeges társadalmi struktúraváltozással. A XIX. sz. végén – XX. sz. elején a falusi 
népesség száma megközelítette, illetve elérte a mezőgazdaság eltartó képességének határát. 
Ennek köszönhetően a községek lakosság száma stagnált (95. ábra). A mezőgazdaság intenzív 
átalakulása megindult, de ez csak a nagybirtokokra volt jellemző.  

A vizsgált területen és annak tágabb környezetében csak Pécs és Kaposvár nyújtott 
más jellegű megélhetési lehetőséget. Ezek a városok azonban csak kis részében tudták felven-
ni a felszabaduló munkaerőt. A népességfelesleg a területen belül vándorolt. A falusi lakosság 
születésszabályozást vezetett be (ami az Ormánságban volt a legáltalánosabb a vagyon osztó-
dása ellen – „egykézés”). Eszerint mindegyik vizsgált tájon a növekvő népességű települések 
részaránya a legnagyobb, kivéve a síksági területeken. A 91. ábráról az is leolvasható, hogy a 
legtöbb jelentősen csökkenő népességű település a síkságon feküdt. Ezeken a területeken va-
lószínűleg a társadalmi változásokra igen nagy hatást gyakorolt a természeti környezet jelen-
tős átalakítása (lecsapolások, szabályozások). Ezek az ormánsági emberektől fontos megélhe-
tési forrásokat vettek el, melyeket nem minden tekintetben pótolt a nagytáblás földművelés. A 
síksági területeken a falvak 23 %-a esik a 20-50 %-al csökkenő népességű települések kategó-
riájába. Ennél jóval kisebb ez az arány a többi tájon (Mecsek – 3 %; Villányi-hg. – 8 %; Zse-
lic – 6 %; Mecsek és Villányi-hg. közötti dombság – 8 %). Megállapítható, hogy a központi 
szerepkörű településeken sehol sem tapasztalható népességcsökkenés, sőt Pécs és Komló tér-
ségében az ismert – nagyrészt természetföldrajzi – okok miatt intenzív népességnövekedés 
mutatható ki. 
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89. ábra. A vizsgált települések népességének változása 1784 és 1870 között (1784 = 100%) 

(a mai közigazgatási határokra vetítve, KSH adatok alapján szerk. Gyenizse P.) 
 
 
 
 
 
 

17. táblázat. A vizsgált tájak településeinek csoportosítása népességváltozásuk alapján 
1784 és 1870 között (KSH adatai alapján szerk. Gyenizse P.) 

 
Tájak: Nő Stagnál Csökken Nincs adat
Mecsek 94 % 3 % 0 % 3 % 
Villányi-hg. 92 % 8 % 0 % 0 % 
Zselic 97 % 0 % 3 % 0 % 
Mecsek és Villányi-hg. közötti dombság 94 % 5 % 1 % 0 % 
Dráva-ártér és a Fekete-víz síkja 92 % 1 % 1 % 6 % 
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90. ábra. A vizsgált települések népességének változása 1870 és 1941 között (1870 = 100%) 

(a mai közigazgatási határokra vetítve, KSH adatok alapján szerk. Gyenizse P.) 
 

 
 
 
 
 

18. táblázat. A vizsgált tájak településeinek csoportosítása népességváltozásuk alapján 
1870 és 1941 között (KSH adatai alapján szerk. Gyenizse P.) 

 
Tájak: Nő Stagnál Csökken Nincs adat
Mecsek 48 % 19 % 30 % 3 % 
Villányi-hg. 46 % 23 % 31 % 0 % 
Zselic 52 % 15 % 33 % 0 % 
Mecsek és Villányi-hg. közötti dombság 42 % 20 % 38 % 0 % 
Dráva-ártér és a Fekete-víz síkja 33 % 16 % 48 % 3 % 
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91. ábra. A vizsgált települések népességének változása 1941 és 1990 között (1941 = 100%) 

(a mai közigazgatási határokra vetítve, KSH adatok alapján szerk. Gyenizse P.) 
 
 
 
 
 
 

19. táblázat. A vizsgált tájak településeinek csoportosítása népességváltozásuk alapján 
1941 és 1990 között (KSH adatai alapján szerk. Gyenizse P.) 

 
Tájak: Nő Stagnál Csökken Nincs adat
Mecsek 22 % 7 % 67 % 3 % 
Villányi-hg. 23 % 8 % 69 % 0 % 
Zselic 8 % 3 % 89 % 0 % 
Mecsek és Villányi-hg. közötti dombság 3 % 3 % 94 % 0 % 
Dráva-ártér és a Fekete-víz síkja 7 % 0 % 91 % 2 % 
 

 115



A népességszám 1941 és 1990 között lezajló változásának jellemzőit a 91. ábrán és a 
19. táblázatban láthatjuk. Ebben az időintervallumban tovább nőtt a lakosságszám 288 065-ről 
361 970 főre és a népsűrűség is 80,9-ről 101,7 fő/km2-re. Jól utalnak azonban a területen belü-
li jelentős különbségekre a KSH Baranya megyére számított adatai, ami szerint a városi nép-
sűrűség 1990-ben 531,5, a községek népsűrűsége 43,5 fő/km2 volt. A vidéki területeken szinte 
teljesen megfordult a helyzet az 1784-1870-es állapotokhoz képest. A települések 88 %-án 
csökkent a lakosság száma. 29 %-án 50 % alá esett vissza népesség a II. világháború előttihez 
képest. A vizsgált területen belül jobb helyzetben a Mecsek és a Villányi-hg. van, a legrosz-
szabb népesedési arányokat pedig a Mecsek és Villányi-hg. közötti dombság, illetve a Dráva-
ártér és a Fekete-víz síkja mutatja. A népességszám pozitív változása jól definiálható területe-
ken figyelhető meg. Legnagyobb kiterjedésű a Pécs-Komló bányászati és ipari körzet, ahol új 
elemként lépnek be Kővágószőlős (uránbánya), valamint Kozármisleny és Pellérd (alvótele-
pülések) erős növekedésükkel. Harkány fejlődésében a hévízre épített, egyre nagyobb fürdő- 
és gyógyturizmust lebonyolító strandfürdő játszik szerepet. A Siklós-Villányi térségben az 
évszázadok óta „értékálló” szőlőtermesztés és bortermelés tartja a lelket, amihez a 
nagyharsányi kőbányászat is minden bizonnyal hozzájárul. Ezen kívül csak a központi funk-
ciójú településeken figyelhetünk meg növekedést. A legradikálisabb csökkenést a Zselic köz-
ponti része és a síksági települések mutatják, ami leginkább a területek kisebb eltartó képes-
ségével és nagy elzártságával magyarázható. 
 
 
11.2. Az aktív keresők gazdasági ágak szerinti megoszlása 
 
A természeti adottságok korábban alapvetően meghatározták egyes területeken a gazdasági 
fejlődés irányait és lehetőségeit. Itt elsősorban a mezőgazdaságot befolyásoló domborzati, 
éghajlati, vízrajzi, talajtani adottságokra kell gondolni, de meg kell említeni az ipari alap-
anyagnak számító erdőségeket és ásványi anyagokat (pl. szén). Ezeknek a megélhetési forrá-
soknak a gazdasági (és ezen keresztül társadalmi) jelentőségének megítélése koronként kissé 
változott, a társadalmi viszonyoktól függően hol egyik, hol másik került inkább előtérbe. A 
következőkben először a természeti adottságok kihasználásának változását szeretnénk áttekin-
teni a vizsgált területen BÁNDI G. (1979), BELUSZKY P. (1981), CSÁNKI D. (1894a, 1894b, 
1913), GRÜNWALD G. (1997), GYÖRFFY GY. (1987), IZMÉNYI É.-NAGY J.-TROSZT T. (1997), 
KACZIÁN J. (1997), VÖRÖSMARTINÉ TAJTI E. (1981) alapján. 
  A Mecsek D-i előtere, a Villányi-hg. jelentős része és a két hegység közötti dombság 
már a római kor előtt (bronz, vaskor) is kultúrtáj volt. Irtásos területváltó földművelés és sző-
lőtermesztés volt jellemző. A Mecseket és a Zselicet összefüggő, szinte lakatlan erdőségek 
borították. A Dráva menti mocsárvilág a vadászat, halászat, gyűjtögetés színtere volt. A Me-
csek-Dráva-Duna háromszög a rómaiak idején forgalmas, városi központtal (Sopianae), fejlett 
kereskedelemmel és kézműiparral, valamint árutermelő latifundiumokkal rendelkező terület 
volt. A mezőgazdaság központjai a területen több helyen föltárt (Pécs, Kővágószőlős, Pellérd, 
Beremend stb.) villák voltak. Erre az időszakra a mezőgazdaságba bevont területek terjedése, 
vízszabályozások, útépítések voltak jellemzők. Ezek azonban alig érintették az erdőségeket, 
mocsarakat. 
 A germán törzsek, avarok, hunok és a honfoglaló magyarok is elsősorban ezeket, a 
korábban termővé tett területeket szállták meg. A honfoglalás kori leletek tanúsága szerint a 
mai Baranya megye DK-i része és a Kapos völgye országosan is a legsűrűbben lakott, legin-
tenzívebben művelt területek voltak. A XIII. században DK-Baranyában nyomásos gazdálko-
dást és trágyázást is alkalmaztak már. Megindult a mezőgazdasági árutermelés (elsősorban 
bor) és a távolsági kereskedelem. Intenzíven használták az ártereket (halászat, halastó, állatte-
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nyésztés) és az erdőségekben is egyre több irtványfalu alakult ki (állattenyésztés, mézterme-
lés). 
 A XV. században tovább folyt az erdőségek irtása, így a szántóterületek aránya Pécstől 
D-re már az 50 %-ot is jóval meghaladta. A patakok energiájával malmokat hajtottak (pl. 
Tettye-patak). A kiirtatlan erdőségekben és az ártereken egyre intenzívebb gazdálkodást – 
legeltetést, halászatot – folytattak. A török előtti időben tehát a természeti erőforrások kihasz-
nálása a kor színvonalán intenzív, szinte teljes körű volt. 
 A hódoltság korát a termelőerők pusztulása, az ember által korábban „meghódított” 
területek degradálódása jellemezte. A lecsökkent lakosság munkaereje nem volt elegendő a 
rendelkezésre álló terület megművelésére, így nőtt az erdő, a haszontalan bozót részaránya. 
Az 1720. évi felmérés alapján a török előtti területek egynegyedét művelték. A bizonytalan 
közállapotok a mezőgazdálkodás helyett a vadászatnak, halászatnak kedveztek. 
 A munkaerőhiányt az 1690-es évektől a XVIII. sz. közepéig tervezett betelepítésekkel 
pótolták. A XVIII. sz. a termelőerők fejlődésének, az erdőirtásoknak és a mezőgazdasági terü-
letek visszahódításának a kora. E század végére ismét művelés alá vették a földek felét. A 
XVIII. sz. közepe és a XIX. sz. eleje között az erdőségek kiterjedése egyharmadára csökkent. 
A korábbi égetéses irtás helyett egyre több helyen próbálták meg a faanyag felhasználást. 
Szállítási nehézségek miatt elsősorban helyben dolgozták fel (hamuzsír, szurok, faszén). Ezek 
ellenére a fejlett ÉNy-i országrészhez való felzárkózás csak extenzív jelleggel sikerült, a ter-
melés színvonala, az árutermelés aránya alacsony maradt. Ezt nehezítette az egész évben jár-
ható utak és a jelentősebb piacok hiánya. A fejlesztő hatású mezőgazdasági termékgyűjtés, 
kereskedelem és szállítás minimális volt. A XVIII. sz. végén és a XIX. sz. elején csupán Pécs 
számított a térségben minden tekintetben városnak, de közlekedésileg meglehetősen elzárt 
volt (ami részben természetföldrajzi elhelyezkedéséből adódik). 
 A XIX. század elejétől intenzív fejlődés kezdődött a mezőgazdaságban, de ezen kívül 
más természeti adottságot alig vontak be a felhasznált erőforrások körébe. Kivételt képez a 
Mecsekben az 1700-as évek második felében meginduló szénbányászat. Az 1848-49-es forra-
dalom szabad utat nyitott a kapitalista gazdasági fejlődésnek. Ezt azonban lassították a mező-
gazdaság félfeudális viszonyai és a kevés ipari tőke. A század második felében a fejlődés 
megalapozója a meginduló vasútépítés volt. Egyedül Pécs vonzotta a vasútvonalakat, de saj-
nos ez itt zsákvonalban végződött, így Pécs közlekedési szempontból továbbra is kedvezőtlen 
helyzetben maradt. A vasútépítések számos lokális központot is kialakítottak (pl. Szentlőrinc, 
Villány, Sellye). Ezekben a helységekben a mezőgazdaságon kívül új távlatot nyitott a lakos-
ságnak. 

A kapitalizálódó ipar legfontosabb központja Pécs volt. Mozgatórugója egy természeti 
adottság (helyi energia) volt: a szén. Az első nagytőkés vállalat (az Első Dunagőzhajózási 
Társaság) 1852-ben kezdte meg a bányák kiépítését. A századfordulón már 4000 főt foglal-
koztattak. A helyi kereskedőtőke is egyre jobban bevonult az iparba, ami azonban csak rész-
ben épült helyi természeti adottságokra (élelmiszeripar, fémipar, kisgépipar, kerámiagyár). 
Pécsen kívül Kaposvár egyre jelentősebb ipari szerepe emelhető még ki a térségben. 

A kis települések 90 %-a azonban agrár jellegű maradt egészen az 1950-es évekig. A 
II. világháború után a mezőgazdaság átszervezésével, az egyre erősebb gépesítéssel, kemizá-
lással csökkent a primer szektorban foglalkoztatottak aránya és a munka jellege is megválto-
zott. Gyorsan emelkedett a nehézipari dolgozók aránya. A terület legnagyobb foglalkoztatási 
központja Pécs (bányászat, ipar) és Komló (bányászat) volt. A hatvanas évektől egyre több 
könnyűipari, kereskedelmi, közszolgálati és helyi közlekedési munkahelyet létesítettek. Ez a 
szekunder és tercier szektorban dolgozók arányát egyre magasabbra emelte, és a mezőgazda-
ság foglalkoztatási szempontból mögéjük szorult. 

Ma már a helyben fellelhető természeti adottságok csak másodlagos szerepet töltenek 
be a gazdasági szférában, mivel sem az iparban, sem a szolgáltató szektorban nem számítanak 
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lényeges telepítési tényezőnek. A társadalom mobilitásának növekedésével pedig egyre nő az 
ingázók száma, akik néha napi száz kilométernél nagyobb távolságot is megtesznek a jobb 
munkahely kedvéért. A vizsgált terület ingázóinak fő célpontjai Pécs, Kaposvár és Komló. Az 
utóbbi város szerepe erősen csökkent a rendszerváltás óta. Kaposvár vonzó hatása is jelentős, 
de sokkal kevésbé érvényesül a Zselic (a vizsgált terület) felé, mint más irányokba. 
 Az aktív keresők gazdasági ágak szerinti megoszlásának vizsgálata nagyon alkalmas 
egyes régiók társadalmi-gazdasági folyamatainak és jellemzőinek kimutatására, de segítsé-
gükkel következtetéseket is levonhatunk a vizsgált települések természeti adottságaira vonat-
kozóan. Jelen munka céljait szem előtt tartva tehát nem nevezhetők ezek az adatok tökéletes 
indikátornak, de mégis érdemes foglalkozni velük, mivel ezek adják a legtöbb információt a 
természeti adottságoknak a műszaki és gazdasági szférán keresztül a társadalomra gyakorolt 
hatásáról. A vizsgálandó problémát tehát úgy is megfogalmazhatjuk: Hány százaléka tudott 
megélni a települések népességének a természeti adottságokból az elmúlt évszázadokban? 
Melyek a megélhetés szempontjából legfontosabb helyi energiák? 
  Az egész területre kiterjedő, teljes körű statisztikai felmérést először az 1784-87 között 
végzett első magyarországi népszámlálás adja számunkra. Ezt követően már többé-kevésbé 
rendszeresen készültek országos adatfelvételek. Az előbb említett 1784-87-es mellett, feldol-
goztuk még az 1900-as és 1990-es népszámlálási adatokat is. Így adatsoraink nagyjából azo-
nos időtartam – 113, illetve 90 év – elteltével mutatják a vizsgált terület kereső népességének 
gazdasági ágazatok szerinti megoszlását. Az adatok alapján három nagy csoportba osztottuk a 
kereső népességet: 
♦ mező-, erdő- és vízgazdálkodásban dolgozókra, 
♦ házi- és gyáriparban, valamint a bányászatban dolgozókra, 
♦ szolgáltató szektorban dolgozókra. 

Az első kategóriába tartozó népesség mind a mai napig rendkívül szoros kapcsolatban 
áll a természeti környezetével, hiszen földművelésből, állattenyésztésből, halászatból stb. él. 
A korábbi évezredek legfontosabb csoportja ez, ami mellett csak elhanyagolható szerepet ját-
szottak a második és harmadik osztály tagjai. A második kategóriába tartozó népesség számá-
ra sok esetben még ma is nagy jelentősséggel bírnak a közvetlen természeti környezet adott-
ságai (helyi energiák), de ez nem minden esetben igaz. Ma már csak nagy tömegű, nehezen 
szállítható ásványi anyagokat dolgozzák fel a kitermelés helyén, vagy ahhoz nagyon közel (pl. 
szén, kő). Az ipari üzemek elsősorban az olcsó, szakképzett munkaerőre, fogyasztópiacra, 
megfelelő infrastruktúrára stb. épülnek rá. 

A 20-22. táblázatokat és a 92-94. ábrákat a KSH népszámlálási adatai alapján képzett 
kategóriákból készítettük. Elsősorban a különböző társadalmi, gazdasági adottságokkal ren-
delkező települések térképekről leolvasható térbeli eloszlására voltunk kíváncsiak. A tábláza-
tokban a településeket „gazdasági fejlettségük” alapján állítottuk sorba, tehát a mezőgazda-
ságban dolgozók arányát növekvő, az iparban és a szolgáltatásban dolgozókét csökkenő sor-
rendbe rendeztük. A jobbra zárt nevek ma is élő és önálló, a balra rendezettek pedig önállósá-
gukat elvesztett településeket jelölnek. 

Az első időkeresztmetszetünket az 1784-87-es adatok képezik (20. táblázat, illetve 92. 
ábra). Ekkor az aktív keresők száma a vizsgált területen 28 980 fő volt. Ennek túlnyomó része 
(95 %) a mező-, erdő- és vízgazdálkodásban dolgozott. Jelentéktelennek tekinthető az iparban 
és a szolgáltatásban dolgozók aránya (3, illetve 2 %). Két évszázaddal ezelőtt tehát még a 
népesség majdnem egésze a közvetlen természeti környezetéből élt, hiszen ekkor a háziipar és 
a manufakturális jellegű városi ipar is csupán helyi alapanyagokat dolgozott fel. Az ipari 
szektor jelenléte a központi szerepkörű, nagyobb népességű településeken a legjelentősebb. 
Így Pécsett és a ma már szerves részét képező Rácvárosban, valamint Pécsváradon, Siklóson 
és Szigetváron. A falvak esetében elsősorban az É és ÉK-mecseki és a K-zselici településeken 
találhatunk ipari szektorban dolgozó népességet. Ez arra utal, hogy a helyi adottságokra épülő 
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kőbányászatból, faiparból, fazekasságból stb. a lakosság kisebb része már „főállásban” meg 
tudott itt élni. De egyes esetekben ez úgy is értelmezhető, hogy a mezőgazdaság feltételei ott 
nem voltak olyan jók, mint máshol, így az emberek kénytelenek voltak más megélhetési for-
rást keresni – amelyeket az a terület megadott, máshol viszont nem voltak biztosítva. A szol-
gáltató szektor ebben az időszakban még szinte kizárólag csak a papok meglétét mutatja a 
településeken. Ennek aránya természetszerűleg az egyházi központokban a legnagyobb. 

Az 1900-as népszámlálás adatiból összesített értékeket a 21. táblázatban és a 93. ábrán 
láthatjuk. Ekkor még mindig a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya messze a legmaga-
sabb (71 %), de az iparban dolgozik már majdnem minden ötödik, a szolgáltatásban pedig 
miden tizedik ember. Az aktív keresők száma az előző metszet időpontja óta eltelt 113 év alatt 
megnégyszereződött. Továbbra is a mezőgazdasági jellegű települések uralják a térképet, de 
már ki tudunk jelölni iparosodottabb gócokat és fejlett tercier szektorral rendelkező települé-
seket is.  

Ez az időszak a vasútépítések és a kapitalista iparosodás fénykora. Kiemelkedő a sze-
kunder szektorban dolgozók aránya a Mecsekben, ami a fejlett bányászatnak és Pécs erősödő 
iparának köszönhető. Egyes településeken (Szabolcs, Vasas, Somogy, Püspökszentlászló, 
Komló, Császta, Szászvár stb.) a bányászatban dolgozók részaránya a 40 %-ot is meghaladja, 
és ugyanitt a mezőgazdaság 50 % alá szorul vissza. Ekkor még a bányatelepek vonzása csak 
szűk körzetükben érvényesült, hiszen a dolgozóknak – megfelelő tömegközlekedés hiányában 
– legtöbbször gyalog kellett műszakba menni. Természeti adottságok hatását ismerhetjük fel 
egyes zselici települések átlag körüli iparosodottságában (kőbányászat, agyagművesség, fa-
feldolgozás). Ezek fellendülését a vasút segítette, hiszen a termékek könnyen elszállíthatóvá 
váltak. A kőbányászat és mészégetés hatása mutatkozik meg Beremend foglalkozási struktú-
rájában. Az időszak legfejlettebb gazdaságú településeit a nagy részarányú ipar mellett a szol-
gáltató szektor átlagot meghaladó mértékű előretörése jellemzi. 

A hagyományosnak nevezhető közigazgatási-kulturális-közlekedési centrumok (Pécs, 
Pécsvárad, Siklós, Szigetvár) mellett egyre nagyobb szerepet kaptak a vasút által segített regi-
onális központok (Sásd, Szentlőrinc, Villány, Sellye). Érdekes kuriózum Harkány, ahol a te-
lepülés gazdasági fellendülését az 1823-ban feltárt gyógyvízre épült fürdő egyre nagyobb lá-
togatottsága okozta. 

Az 1990-es állapotokat a 22. táblázat és a 94. ábra mutatja be. Az aktív keresők száma 
22 %-kal nőtt a kilencven évvel korábbiakhoz képest. Radikális változás figyelhető meg a 
foglalkoztatottak gazdasági ágak szerinti megoszlásában. Az eddig vezető primer szektor ré-
szesedése 15 %-ra esett vissza, és az első helyet a szolgáltató szektor vette át. Ma tehát, ha a 
vizsgált terület össznépességét vesszük figyelembe, akkor az ipari és szolgáltató szektor a 
döntő kenyéradó ágazat. A népesség nagy részének megélhetése már nem függ a közvetlen 
természeti környezetének adottságaitól. A 22. táblázatban és a 94. ábrán látottak azonban ettől 
igencsak eltérő arányokat mutatnak a legtöbb községben. A falvakban a primer szektor aránya 
gyakran jóval meghaladja az átlagot, egyes esetekben – Piskó, Kisszentmárton – a 87 %-ot is 
eléri. A legmagasabb mezőgazdasági részesedést mutató települések elsősorban a síksági terü-
leteken figyelhetők meg; de egyes elzárt, kedvezőtlen helyzetben lévő településen is ez ma-
radt a vezető ágazat (pl. Visnye, Okorvölgy). Napjainkban tehát a vizsgált területen ezek a 
települések függnek a legjobban a természeti adottságoktól. Az átlagos vagy az alatti mező-
gazdasági foglalkoztatottsággal rendelkező településekről megállapítható, hogy elsősorban a 
mecseki bányavidékhez (szén, urán) tartoznak, vagy Pécs környéki alvótelepülések, de ebbe a 
csoportba sorolható még Siklós és Szentlőrinc is. A mezőgazdasági falvak mellett a mecseki 
bányavidék települései voltak azok, amelyek legjobban függtek a természeti adottságoktól. A 
rendszerváltozás utáni bányabezárásokkal ezek lakosságának jelentős része elvesztette ha-
gyományos megélhetési forrását. A legproblematikusabb helyzetben Komló van, ahol a kere-
ső népesség több mint felének adott munkát a bánya. A tercier szektor elsősorban a helyi tár-

 119



sadalmi igényekre épül rá, tehát a természeti adottságokhoz alig van köze. A fejlett szolgáltató 
ágazattal rendelkező települések igen nagy szórást mutatnak. Elsősorban városokban, nagy 
népességű és központi funkciójú, illetve pécskörnyéki településeken magas az aránya. Ki kell 
azonban emelnünk azon turisztikai célpontokat (Orfű, Ababliget, Harkány), ahol a természeti 
értékek adják a vonzerőt. 

Az utóbbi két évszázad statisztikai adatai alapján, a vizsgált D-dunántúli területen 
megállapíthatjuk, hogy a rossz természeti adottságokkal (pl. igen tagolt felszín) rendelkező 
területek nehezebben kötik meg a népességet. S ha ezeket a kedvezőtlen természeti adottságo-
kat társadalmi-gazdasági előnyök (jó közlekedés, ipari munkahelyek stb.) nem kompenzálják, 
akkor fokozódik a népesség mobilitása. A kedvező természeti-gazdasági-infrastrukturális-
társadalmi adottságokkal rendelkező területek pedig magukhoz vonzzák és letelepítik a népes-
ség mozgékonyabb rétegeit. Ezt alátámasztják a vizsgált terület népességi adatai is: míg 1784-
87-ben a lakosság 84 %-a vidéken lakott és a városi lakosság csak 16 %-ot tett ki, addig 1990-
re ez az arány majdnem megfordult: 38, illetve 62 % lett (95. ábra).  

Vizsgálataink arra is rámutattak, hogy a gazdasági (és ezen keresztül a társadalmi) 
szférára ható közvetlen természeti hatások szerepe folyamatosan, egyre nagyobb mértékben 
gyengült az utóbbi évszázadban. A termőföldön, vizeken, ásványkincseken keresztül ma is 
érvényesül, de az egyre mobilabb és átrétegződő társadalom egyre kevésbé függ a természeti 
adottságoktól. Ma már csak a kiemelkedő arányban mezőgazdaságból élő falvak népességére 
vannak nagy hatással. Ezen települések száma magas, de lakosságuk csökkenő tendenciát 
mutat az utóbbi fél évszázadban. 
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 20. táblázat  1784-87  

Aktív keresők aránya ... 
 …a mezőgazdaságban …az iparban …a szolgáltatásban 

1 Szentjakab 50% 1 Rácváros 36% 1 Szentjakab 50%
2 Pécs 59% 2 Pécs 29% 2 Mecsekszentkút 25%
3 Rácváros 64% 3 Németszék 14% 3 Pécs 13%
4 Mecsekszentkút 75% 4 Kishertelend 13% 4 Márigyűd 13%
5 Siklós 81% 5 Bükkösd 9% 5 Siklós 11%
6 Németszék 85% 6 Pécsvárad 9% 6 Siklósbodony 8%
7 Márigyűd 87% 7 Siklós 8% 7 Szigetvár 7%
8 Szigetvár 87% 8 Hidor 7% 8 Kaposszentjakab 7%
9 Kishertelend 88% 9 Orfű 6% 9 Németi 6%

10 Pécsvárad 88% 10 Megyefa 6% 10 Üszögpuszta 5%
11 Üszögpuszta 89% 11 Szigetvár 6% 11 Kisasszonyfa 5%
12 Siklósbodony 89% 12 Mágocs 5% 12 Almáskereszttúr 5%
13 Bükkösd 90% 13 Üszögpuszta 5% 13 Bogdása 5%
14 Magyarszék 90% 14 Mánfa 5% 14 Szentlőrinc 5%
15 Megyefa 92% 15 Mecsekrákos 5% 15 Magyarszék 5%
16 Mágocs 93% 16 Godisa 5% 16 Mozsgó 5%
17 Okorvölgy 93% 17 Magyarszék 5% 17 Szentbalázs 5%
18 Kaposszentjakab 93% 18 Beremend 5% 18 Szederkény 4%
19 Mánfa 93% 19 Alsómocsolád 4% 19 Kákics 4%
20 Kisasszonyfa 93% 20 Csebény 4% 20 Köblény 4%

... ... ... ... ... ... ... ... ...
319 Karácodfa 100% 319 Karácodfa 0% 319 Karácodfa 0%
320 Szilvás 100% 320 Szilvás 0% 320 Szilvás 0%
321 Szőke 100% 321 Szőke 0% 321 Szőke 0%
322 Szörény 100% 322 Szörény 0% 322 Szörény 0%
323 Tarrós 100% 323 Tarrós 0% 323 Tarrós 0%
324 Tengeri 100% 324 Tengeri 0% 324 Tengeri 0%
325 Varga 100% 325 Varga 0% 325 Varga 0%
326 Várad 100% 326 Várad 0% 326 Várad 0%
327 Vejti 100% 327 Vejti 0% 327 Vejti 0%
328 Pázdán 100% 328 Pázdán 0% 328 Pázdán 0%
329 Bőszénfa 100% 329 Bőszénfa 0% 329 Bőszénfa 0%
331 Cserénfa 100% 331 Cserénfa 0% 331 Cserénfa 0%
332 Gálosfa 100% 332 Gálosfa 0% 332 Gálosfa 0%
333 Kaposhomok 100% 333 Kaposhomok 0% 333 Kaposhomok 0%
334 Patca 100% 334 Patca 0% 334 Patca 0%
335 Potony 100% 335 Potony 0% 335 Potony 0%
336 Sántos 100% 336 Sántos 0% 336 Sántos 0%
337 Szentborbás 100% 337 Szentborbás 0% 337 Szentborbás 0%
338 Visnye 100% 338 Visnye 0% 338 Visnye 0%
339 Zselickislak 100% 339 Zselickislak 0% 339 Zselickislak 0%

     
Megjegyzés: A jobbra zárt nevek a ma már nem önálló településeket jelölik. 
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 21. táblázat  1900  

Aktív keresők aránya ... 
 …a mezőgazdaságban …az iparban …a szolgáltatásban 

1 Rácváros 14% 1 Szabolcs 74% 1 Sásd 43%
2 Szabolcs 19% 2 Gorica 72% 2 Pécs 39%
3 Pécs 21% 3 Rácváros 70% 3 Siklós 29%
4 Gorica 28% 4 Somogy 61% 4 Szentlőrinc 26%
5 Püspökszentlászló 29% 5 Szászvár 53% 5 Villány 24%
6 Sásd 34% 6 Komló 51% 6 Püspökszentlászló 23%
7 Szászvár 35% 7 Mecsekszentkút 49% 7 Szigetvár 22%
8 Somogy 35% 8 Püspökszentlászló 48% 8 Pécsvárad 21%
9 Siklós 39% 9 Vasas 47% 9 Harkány 19%

10 Komló 40% 10 Császta 46% 10 Sellye 19%
11 Szigetvár 43% 11 Hosszúhetény 42% 11 Rácváros 16%
12 Mecsekszentkút 46% 12 Máza 41% 12 Magyarszék 15%
13 Császta 48% 13 Pécs 40% 13 Bükkösd 15%
14 Pécsvárad 49% 14 Váralja 39% 14 Árpád 15%
15 Vasas 49% 15 Óbánya 38% 15 Szászvár 12%
16 Máza 50% 16 Szigetvár 35% 16 Vajszló 12%
17 Sellye 52% 17 Megyefa 33% 17 Szentbalázs 12%
18 Hosszúhetény 52% 18 Mecseknádasd 33% 18 Gálosfa 11%
19 Szentlőrinc 53% 19 Siklós 32% 19 Kiskozár 11%
20 Magyarszék 54% 20 Hird 31% 20 Mecsekjánosi 11%

... ... ... ... ... ... ... ... ...
304 Lúzsók 97% 304 Rónádfa 2% 304 Bosta 1%
305 Tésenfa 97% 305 Drávaszerdahely 2% 305 Alsószentmárton 1%
306 Gyód 97% 306 Szentivány 2% 306 Kispeterd 1%
307 Poklosi 97% 307 Potony 2% 307 Kisszentmárton 1%
308 Gyümölcsény 97% 308 Kisszentmárton 2% 308 Szörény 1%
309 Drávagárdony 97% 309 Zók 1% 309 Ny. szenterzsébet 1%
310 Kistamási 97% 310 Kán 1% 310 Rugásd 1%
311 Katádfa 97% 311 Márfa 1% 311 Katádfa 1%
312 Márfa 97% 312 Pécsaranyos 1% 312 Poklosi 1%
313 Potony 97% 313 Basal 1% 313 Kistamási 1%
314 Gerde 97% 314 Drávagárdony 1% 314 Gerde 1%
315 Drávaszerdahely 97% 315 Kisbeszterce 1% 315 Babarcszőlős 1%
316 Basal 98% 316 Lúzsók 1% 316 Szőke 0%
317 Hernádfa 98% 317 Kiskeresztúr 1% 317 Gyód 0%
318 Kisszentmárton 98% 318 Rugásd 1% 318 Szilvásszentmárton 0%
319 Karácodfa 98% 319 Gyümölcsény 1% 319 Bánfa 0%
320 Keménygadány 98% 320 Markóc 1% 320 Gorica 0%
321 Markóc 98% 321 Karácodfa 0% 321 Romonya 0%
322 Rugásd 99% 322 Keménygadány 0% 322 Varjas 0%
323 Várad 99% 323 Várad 0% 323 Hernádfa 0%

    
Megjegyzés: A jobbra zárt nevek a ma már nem önálló településeket jelölik. 
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 22. táblázat  1990  

Aktív keresők aránya ... 
 …a mezőgazdaságban …az iparban …a szolgáltatásban 

1 Cserkút 2% 1 Kővágószőlős 68% 1 Bakóca 55%
2 Pécs 4% 2 Mázaszászvár 61% 2 Siklós 55%
3 Komló 5% 3 Sumony 61% 3 Harkány 55%
4 Gyód 6% 4 Komló 61% 4 Orfű 54%
5 Kővágószőlős 6% 5 Cserkút 59% 5 Pécs 54%
6 Hidas 7% 6 Kismányok 58% 6 Abaliget 54%
7 Keszü 8% 7 Molvány 58% 7 Gyód 53%
8 Nagyharsány 8% 8 Birján 54% 8 Pécsudvard 52%
9 Siklós 10% 9 Kacsóta 54% 9 Bükkösd 52%

10 Mecseknádasd 11% 10 Lovászhetény 54% 10 Kaposszekcső 51%
11 Mázaszászvár 11% 11 Váralja 53% 11 Vásárosdombó 51%
12 Bogád 12% 12 Hidas 53% 12 Szentlőrinc 49%
13 Nagykozár 13% 13 Kistapolca 52% 13 Helesfa 49%
14 Szentlőrinc 14% 14 Nagyharsány 51% 14 Görcsöny 48%
15 Pécsudvard 14% 15 Mecseknádasd 51% 15 Szenna 48%
16 Bakonya 14% 16 Szilvás 51% 16 Pellérd 47%
17 Szőkéd 14% 17 Bakonya 51% 17 Keszü 47%
18 Kozármisleny 15% 18 Pettend 50% 18 Szentbalázs 46%
19 Kaposszerdahely 15% 19 Apátvarasd 50% 19 Szigetvár 46%
20 Villány 15% 20 Hosszúhetény 49% 20 Okorág 46%

... ... ... ... ... ... ... ... ...
238 Csebény 67% 238 Ibafa 14% 238 Apátvarasd 13%
239 Kemse 67% 239 Cún 14% 239 Peterd 13%
240 Velény 67% 240 Zaláta 14% 240 Várad 13%
241 Nemeske 67% 241 Kaposkeresztúr 14% 241 Baranyahídvég 13%
242 Cún 67% 242 Zádor 13% 242 Boldogasszonyfa 12%
243 Sámod 67% 243 Szentdénes 13% 243 Tótújfalu 12%
244 Endrőc 67% 244 Nagybudmér 12% 244 Gilvánfa 11%
245 Baranyahídvég 69% 245 Okorvölgy 12% 245 Ózdfalu 11%
246 Kisdér 69% 246 Somogyhárságy 11% 246 Kiskassa 11%
247 Tengeri 69% 247 Vejti 11% 247 Vejti 10%
248 Tormás 70% 248 Tormás 11% 248 Baranyaszentgyörgy 10%
249 Lúzsók 70% 249 Kisdér 10% 249 Visnye 10%
250 Adorjás 70% 250 Sámod 10% 250 Katádfa 9%
251 Gordisa 72% 251 Piskó 10% 251 Siklósnagyfalu 9%
252 Okorvölgy 73% 252 Drávapiski 10% 252 Szentborbás 9%
253 Vejti 79% 253 Szentegát 9% 253 Szentgát 8%
254 Visnye 82% 254 Visnye 9% 254 Csebény 8%
255 Szentegát 82% 255 Magyartelek 8% 255 Kisbeszterce 8%
256 Piskó 87% 256 Tengeri 8% 256 Kisszentmárton 7%
257 Kisszentmárton 87% 257 Kisszentmárton 6% 257 Piskó 3%
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12. A TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK SZEREPE A MECSEKI TELEPÜLÉSEK FEJ-

LŐDÉSÉBEN 
 
 
12.1. Természetföldrajzi viszonyok 
 
A Mecsek-hg. geomorfológiai határait könnyebben adhatjuk meg, mint a vizsgált dombsági, 
vagy síksági területekét, de számos helyen azért nem egyértelmű a helyzet. Így a Ny-i és 
ÉNy-i peremén a Zselic és a Hegyhát, valamint a KDK-i peremén a Geresdi-dombság felé 
mind domborzatilag, mind litológiailag fokozatos az átmenet. Ezen adottságok figyelembe 
vételével határait így a következő morfológiai és szerkezeti formákban jelölhetjük meg: É-on 
a Völgységi- és a Kaszánya-patak (Magyarszéki-víz) völgye; Ny-on a Bükkösdi-víz szerkeze-
tileg előrejelzett völgye; D-en a Szentlőrinc-Pécs-Pécsvárad vonalon egyértelmű a domborzati 
elkülönülés; K-en az Öreg-patak völgye (Hidasi-völgy). (96. ábra) 

A hegység fő tömegét perm, triász és jura időszaki kőzetek alkotják. A permben ural-
kodó száraz, félsivatagi klíma alatt jellegzetes vörös, vörös-szürke, tarka, folyóvízi-tavi ho-
mokkő, aleurolit üledékösszlet halmozódott fel, ami a Ny-Mecsekben figyelhető meg legjob-
ban. A növénymaradványos tarka homokkövekben gyakran másodlagos urán felhalmozódás 
történt. Az így képződött perm időszaki üledékek nagy területű és nagy vastagságú felszíni 
kibúvásait ismerjük a Ny-Mecsek térségéből felső részében uránérc teleppel. 

A triász időszakban több száz méter vastagságú folyóvízi, partszegélyi, vörös és tarka 
homokkő, dolomit, anhidrit, majd nagy vastagságú sekélytengeri mészkő lerakódására került 
sor (MAJOROS GY. 1994). A középső-triász anizuszi mészkő hajlamos karsztosodásra, ezért 
Abaliget környékén gyakoriak benne a töbrök, dolinák, víznyelők és barlangok. A hegység 
peremén a karsztvíz bővizű, de nem egyenletes vízjárású forrásokban lép a felszínre (pl. 
Tettye-, Sárkány, Vízfő-forrás). 

A jura időszakban tovább süllyedt a terület és ismét tengeri elöntés következett be. A 
partmenti sávban dúsan tenyésző növényzetből keletkezett a jól ismert Közép- és K-mecseki 
feketeszén. A középső és felső jurában folytatódott az üledékképződés, de a partmenti helyzet 
miatt nem olyan tiszta az így kialakult mészkő, mint a Ny-mecseki triász képződmény, így 
karsztjelenségekben sem olyan gazdag. 

A kréta időszak vége felé a Mecsek kőzettömege kiemelkedett. A szerkezeti mozgáso-
kat vulkáni működés kísérte, melynek nyomait a Közép- és K-Mecsekben találjuk meg legin-
kább. A Ny-mecseki enyhén hullámos felszín is főképpen ennek az időszaknak az öröksége. 

Az eocén és oligocén meleg-nedves, sokszor szubtrópusi, trópusi klímája alatt a fel-
szín gyors ütemben areálisan denudálódott. Ez a folyamat a középső-miocénig tartott. A 
hegységet ma főként középső miocén kavicsos homok, halpikkelyes agyagmárga, dácit- és 
riolittufit, congériás mészkő, konglomerátum; pannon agyag, homok, konglomerátum szegé-
lyezi, ugyanis a terület ekkor ismét szárazföldi, majd tengeri üledékgyűjtővé vált (LOVÁSZ 
GY.-WEIN GY. 1974).  

A pleisztocén során a Mecsek központi részén vörösbarna agyag keletkezett. Ugyanitt 
kisebb-nagyobb löszfoltok is vannak, melyek a peremi területeken vastagabbak (JUHÁSZ Á. 
1983). 

A Mecsek mai domborzati képe leginkább a pliocén és pleisztocén során lezajlott 
emelkedéssel alakult ki (LOVÁSZ GY. 1977f). A települések életét a hegység K-NY irányú 
vonulata, a szerkezeti-morfológiai központok körül sugarasan elrendeződött és fokozatosan 
lealacsonyodó rögök és völgyek, valamint az előterükben kialakult hegylábi területek befolyá-
solják. A intrapannon mozgásoknak köszönhetően a hegység 300-400 m magasságot ért el és 
minden nagyobb völgyének szerkezeti előrejelzettsége is ekkor alakult ki, illetve ekkor újult 

 128



fel. A völgyek és a hegylábi akkumulációs területek kialakulása az egyre magasabbra emelke-
dő térszínen a felső-pliocéntől jellemző. 

A felszín tagoltsága következtében a hegységre a mikroklíma változatossága, 
mozaikossáaga jellemző. A sugárzási adatokat tekintve jelentős különbségek tapasztalhatók 
az egyes területek, valamint a különböző kitettségű domboldalak között. A délies 
exponáltságú területek átlagosan 10 %-os besugárzási többletet mutatnak, míg az északiasak 
általában 7 %-os hiányt szenvednek a vízszintes területekhez képest (LOVÁSZ GY. 1977b). A 
Mecsek fő tömegét a 9,5 °C-os évi izoterma határolja körül, a magasabban fekvő területek 
pedig még hűvösebbek. A délies kitettségű hegylábi területek évi középhőmérséklete 10,5 °C, 
az alacsonyabb északias lejtőké pedig 10,0 °C körüli (FODOR I. 1977). Az évi csapadékösszeg 
az egész Mecsekben meghaladja a 700 mm-t.  

A Mecsek felszíni vizeit öt nagyobb vízfolyás gyűjti össze. A Kapos vízrendszeréhez 
tartozó Baranya-csatornába torkollik az Orfűi-patak, a Kaszánya-patak és a Magyarszéki-víz. 
A Nyugat-Mecsek D-i irányba tartó vízfolyásai közül az Abaligeti barlangból eredő 
Bükkösdi-patak a legjelentősebb, mely a Fekete-vízbe torkollik. A hegység déli oldaláról lefu-
tó kis patakokat a Pécsi-víz és a Karasica-patak veszi fel. A K-Mecsekben eredő patakok na-
gyobb hányada pedig az Öreg- és a Völgységi-patakba torkollik. A források és patakok általá-
ban kis vízhozamúak és vízjárásuk erősen ingadozik, ami már évszázadok óta megnehezítette 
a kihasználásukat. A hegységben eredő jelentősebb patakok vízjárási adatai a 23. táblázatban 
olvashatók. 

A hegység savanyú talajt adó homokkövén, a D-i lejtőkön cseres-tölgyesek, a legme-
redekebb, köves helyeken sziklaerdők, északias kitettségű területeken pedig mészkerülő töl-
gyesek találhatók. A mezozoós mészkövekből felépülő részeken pedig mészkedvelő tölgye-
sek, az É-i lejtőkön és a hegység alacsonyabb, lösszel fedett területein pedig nagy kiterjedésű 
gyertyános tölgyesek húzódnak. A leghűvösebb, legcsapadékosabb tetőket és az északias lej-
tőket bükkerdők társulása jellemzi. A délies lejtők flóráját szubmediterrán, balkáni fajok szí-
nesítik (HORVÁT A. O. 1942). 

A homokköves területen podzolos, a mészköves felszín legmagasabb részein rendzina, 
másutt pedig agyagbemosódásos barna erdőtalaj található. Előbbiek a hazai maximális termő-
képesség 10-20 %-át, az utóbbi pedig 30-40 %-át adja. Legjobb minőségű talaj a DNy-i előtér 
hegylábi területeinek szegélyén alakult ki, ez a csernozjom-barna erdőtalaj és a mészlepedé-
kes csernozjom 60-80 %-os termőképességű (MARGITAI L. 1977).  

 
 

12.2. A települések történetének rövid áttekintése 
 
Területünk az i.e. V. évezred óta biztosan lakott (újkőkori vonaldíszes kerámia kultúrájának 
népe). Minden történelmi kor emberei előnyben részesítették a kedvező kitettségű, jól védhe-
tő, vízfolyással szegélyezett dombokat, hegyeket. A kőkori, rézkori és bronzkori népek általá-
ban csak a hegységperemi részeket szállták meg, így legjelentősebb régészeti emlékeik is itt 
kerültek elő (pl. Zengővárkony – lengyeli kultúra, Pécs-Vasas – péceli kultúra). Az első ősko-
ri nép, amely a hegység területét is birtokba vette az urnasíros kultúra népe volt az i.e. XI.-X. 
sz-ban. Az ő Jakab-hegyi településüket erődítés még nem védte. Ennek pusztulása után az i.e. 
IX.-VIII. században, már a korai vaskor idején, egy másik nép építette a hatalmas, védelmi 
célokat szolgáló sáncokat. Bizonyára a hegy sajátos morfológiai tulajdonságaiból (jó védhető-
ség, geológiai és hidrológiai adottságok, a terület belátása) fakadó stratégiai jelentőség von-
zotta ide a letelepülőket. Az i.e. II. században a földvárat a Nyugat-Európából érkező kelták 
kerítették hatalmukba, akik fejlett ipari és kereskedelmi központtá alakították a Jakab-hegyi 
telepüket és egészen a római hódoltságig, azaz időszámítás kezdete körüli időkig megszállva 
is tartották azt. 
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96. ábra. A Mecsek-hegység területhasználati formái  

(szerk. Gyenizse P.) 
 
 
 
 
 
 

23. táblázat. A Mecsekben eredő nagyobb folyóvizek vízjárási jellemzői 
(forrás: MAROSI S.-SOMOGYI S. 1990) 

 
Vízfolyás: Vízmérce LKV (cm) LNV (cm) KQ (m3/s) KÖQ (m3/s) NQ(m3/s)

Baranya-csat. 
(Magyarszéki-v.) Magyarszék 6 280 0,002 0,25 33 

Kaszánya-patak Magyarszék 22 270 0,01 0,20 30 
Pécsi-víz Pécsbagota 16 192 0,025 0,7 55 
Vasas-Belvárdi-
víz Belvárdgyula 34 300 0,015 0,4 40 

Völgységi-patak Bonyhád -40 330 0,01 0,45 35 
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A rómaiak idejéből már több információ áll rendelkezésünkre. Sopianae (a mai Pécs) 
ekkor már jelentős város volt, és i.sz. 293-tól pedig Valéria tartomány közigazgatási központ-
jává is vált. A római város a mai belváros DNy-i részén terült el. A Mecsek D-i lejtőin és vé-
dett völgyeiben számos nagybirtok, latifundium helyezkedett el, melynek a több helyen is 
fellelt villák voltak a központjaik (BÁNDI G. 1979). 

Az egykori honfoglaló törzsekre több település neve utal. A honfoglalás korában pl. a 
Bükkösdi-völgy a Kán nemzetségének érdekkörébe tartozott. (Erre a közeli Kán község neve 
szolgálhat bizonyítékul.) Az Aba nemzetség valamelyik ága alapította Abaligetet. Bakonya és 
környéke a honfoglalást követően a Zsombor nemzetségnek szálláshelye lehetett. A ma már 
Pécshez tartozó Nagyárpád a fejedelmi család téli szálláshelye volt. Baranya ugyanis fejedel-
mi birtok volt. Az Árpád-korban először a hegység peremén, majd a később a befelé hatoló 
völgyekben is számos kis falu alakult ki. A hegység központi területe mindenkor határt képe-
zett Baranya, Tolna és Somogy megye között. 

A települések első írásos említése a XIII-XVI. sz.-ból ismert, azonban Árpád-kori 
templomaik korábbi alapítást tükröznek. Élénk vallási és társadalmi életre utal a Mecsekben 
és környékén alapított kolostorok sora (Pécsvárad, Jakab-hegy stb.). Az 1009-ben alapított 
püspökség központja Pécs lett, amely megerősítette egyházi és gazdasági hatalmát. Az 1241-
42-es tatárjárás jelentős károkat okozott, amit tovább súlyosbítottak a nagybirtokosok közötti 
hatalmi harcok. A középkori falvak virágzását megtörő török uralom (Pécs eleste – 1543) és 
az azt követő felszabadító harcok (1686-87) számos települést elpusztítottak. A felszabadító 
harcok és az 1704-es rác hadjárat alatt lerombolt falvakat, a meginduló magyar visszatelepe-
dés mellett, az 1700-as évek közepétől tervszerűen végzett német betelepítés éleszti újjá 
(KARÁDI K.-OPPE S. 1979). Több településen a németek rövid 100 év alatt túlsúlyba kerültek 
és alig találunk itt néhány magyar családot. Azokban a falvakban, ahol a török pusztítás ki-
sebb mértékű volt, megmaradt a magyar többség és csak néhány német család költözött be a 
későbbiek folyamán. A XIX-XX. században a német többségű falvak zárt közössége egyre 
inkább felbomlott, amelyet csak fokozott az I., illetve a II. világháború és az azt követő idő-
szak. A 1800-as évek elejétől egyre nagyobb szerepe lett a települések fejlődésében a fekete-
szén bányászatnak. A XIX. század végén megjelenő vasútvonalak biztosították a fejlődés le-
hetőségét, amelyet az egyre jelentősebb tömegeket foglalkoztató uránbányászat tovább foko-
zott. A XX. sz.-ban viharos gyorsasággal fejlődött a szekunder és tercier funkciókkal is jól 
ellátott Pécs, amely tovább erősítette regionális vezető szerepét, valamint a gazdasági tekin-
tetben egylábon álló bányászváros, Komló. A II. világháborút követően a szocialista tervgaz-
daság határozta meg a települések életét: kiemelten támogatott bánya- és iparvállalatok léte-
sültek, valamint kevésbe preferált termelőszövetkezetek és állami gazdaságok jöttek létre és 
álltak fenn egészen a közelmúltig. A rendszerváltozás alapjaiban rázta meg a térség gazdasá-
gát, hiszen a legnagyobb munkaadó vállalatok zártak be.  
 
 
12.3. A bányászat, mint a legfontosabb helyi energiára épülő ipari ágazat hatása a me-

cseki települések fejlődésére 
 
A természeti adottságok településfejlesztő hatása kiválóan megfigyelhető a Mecsekben, ahol a 
két évszázadon át folyó szén- és 35 évig működő uránbányászat számos település számára 
biztosította a megélhetést. Úgy érezzük, hogy dolgozatunk nem lenne teljes, ha elhagynánk a 
bányászat részletes tárgyalását, hiszen a Dél-Dunántúl legjelentősebb ipari vertikumai és leg-
nagyobb foglalkoztatói voltak a bányavállalatok a XX. sz.-ban. A következőkben tehát a bá-
nyászatnak, mint természeti adottságon alapuló gazdasági ágnak a települések életére gyako-
rolt hatásait vizsgáljuk meg részletesen. Célunk az, hogy összegyűjtsük milyen pozitív és ne-
gatív hatásai voltak a bányászati tevékenységnek a települések műszaki, gazdasági és társa-
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dalmi szférájára. Mivel nem lenne teljes az elemzés, ha elhagynánk a bányászati tevékenység 
természetre gyakorolt hatásainak és az átalakított környezetnek a településkörnyezetre való 
visszahatásának bemutatását, ezért ennek is jelentős teret szentelünk. Véleményünk szerint az 
egykori Mecseki Szénbányák működése kiváló példaként hozható fel a természeti adottsá-
goknak (a gazdasági szférán keresztül) a társadalomra gyakorolt hatásainak bemutatására is. 

 
 

12.3.1. Kő-, homok-, agyag- és vasércbányászat a Mecsekben 
 

A bányászati tevékenység, mint a régészeti leletek bizonyítják, több ezer éves múltra tekint 
vissza a Mecsek-hegységben. Míg korábban elsősorban az építőanyagok és eszközalapanyag-
ok kitermelése volt a cél, addig a XIX. században a szén, majd a XX. században az urán bá-
nyászata lett a legfontosabb tevékenység. 

A népesség nagy része a közlekedési eszközök és útvonalak másfél évszázaddal ez-
előtt elkezdődött robbanásszerű fejlődése előtt alig mozdult ki a lakóhelye környezetéből. A 
megélhetésükhöz szükséges élelmiszerek, eszközök, építőanyagok stb. termeléséhez, beszer-
zéséhez általában néhány kilométeres távolságokat kellett megtenniük. Érvényes ez az épít-
mények, háztartási eszközök készítéséhez szükséges alapanyagok beszerzésére, a fára, agyag-
ra, homokra, kőre is. A török uralom előtti időből alig vannak forrásainak arra nézve, hogy 
pontosan hol voltak bányák a vizsgált területen. Valószínű, hogy a kevésbé igényes vályog 
épületekhez szükséges földet, valamint a tapasztáshoz, kemencéhez, padlófelkenéshez fel-
használt agyagot a falvak közvetlen közelében bányászták. A templomok, erődítmények, ura-
dalmi házak építéséhet használt építőköveket és téglaagyagot már nagyobb távolságról is el-
fuvarozták. Feltételezhető, tehát hogy a legtöbb középkori település határában voltak kisebb-
nagyobb föld-, agyag-, homok-, esetleg kőbányák. A 97. ábrán a Ny-Mecsekből hozunk erre 
példákat.  

Az elmúlt kétszáz évben már pontos írásos emlékek, névrajzi és térképi anyagok is ké-
szültek, melyek tartalmazzák a legjobb minőséget adó fejtéseket. A Ny-Mecsekben, a fenti 
források alapján elmondható, hogy mintegy 49 jelentősebb kő-, homok-, agyag-, szén- és tim-
sóbánya működött, illetve ezek egy része mind a mai napig is működik (98. ábra). A feltünte-
tettek kb. felét teszik ki a kőbányák, melyek főleg Kővágószőlős, illetve Bükkösd és 
Hetvehely között csoportosulnak. Ezek a hegység legjelentősebb kőbányái. A K-Mecsekben 
csak kisebb jelentőségű fejtések működtek. 

A Mecsek Pécstől Ny-ra eső területét elsősorban a triász anizuszi mészkő alól kibuk-
kanó triász homokkő és konglomerátum alkotja. Ezt az elmúlt évezredek során folyamatosan 
bányászták és feldolgozták az itt élő népek. Legkönnyebben a Cserkúttól Kővágótöttösig ter-
jedő részen lehet kitermelni, ahol gyakran kibukkan a szálban álló kőzet. A könnyű hozzáfér-
hetőség oka, hogy a Jakab-hegyi antiklinális szerkezetét feltárta az erózió, ami által létrejött a 
Cserkúti-medence és a D-i oldal leszakadása is. Így alakult ki a Cserkúttól D-re fekvő dom-
bok és a Jakab-hegy tetőrégiója között a Mecsek legszebb, legmonumentálisabb geológiai 
inverziója (LOVÁSZ GY.  1977f; LOVÁSZ GY.-WEIN GY. 1974).  

A kőbányászat a lakosság legősibb mesterségei közé tartozott, amit a régészeti leletek 
is igazolnak. Ki kell emelni a kővágószőlősi kiterjedt, római kori rommezőn talált két, helyi 
kőzetből készült malomkövet, melyek előre vetítik a bányák közép- és újkori profilját - a ma-
lomkövek bányászatát és faragását. A vörös, szürkés-vörös, durva homokkő nagyon alkalmas 
volt erre a célra. A „kővágó” előtagú nevek a mai napig utalnak az egykor elterjedt mesterség-
re. Cserkút, Kővágószőlős és Kővágótöttös férfi lakosságának hagyományos téli pénzkereseti 
lehetősége volt a kézi erővel végzett kőfejtés. Cserkúttól D-re 2, Kővágószőlős határában 8, 
Kővágótöttösnél 1 kőbányát említenek az írásos emlékek.  
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97. ábra. Árpád-kori és XV-XVI. sz-i települések a Ny-Mecsekben (szerk. Gyenizse P.) 

1 – Árpád-korban (XI-XIV században) lakott, ma már kihalt település; 
2 – A török uralom előtt (XV-XVI században) lakott, ma már kihalt település; 
3 – Az Árpád-korban és a török előtt is lakott, ma már kihalt település; 
4 – Mai települések (az Árpád-kor óta lakottak) 

 

 

98. ábra. A II. világháború előtt is művelt, jelentősebb bányák a Ny-Mecsekben 
(szerk. Gyenizse P.) 

1 – kő; 2 – homok; 3 – agyag; 4 – szén; 5 – timsó 
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A legjelentősebb és leghíresebb kőfejtők Kővágószőlős mellett voltak, ma már a leg-
több teljesen felhagyott. Az itt bányászott kövek jó minőségét igazolják az alábbiak is: az 
Öreg-bányából valók a pécsi Széchenyi-tér burkolókövei; a Vizes-bányából szállították az 
eszéki főtemplom építőköveit; a Szalai-bányában fejtett malomköveket a szomszédos me-
gyékbe is nagy mennyiségben szállították, és a híres pécsi kőfaragó mesterek (Stibi, Vogl) is 
itt termeltették korábban a számukra szükséges jól faragható homokkövet. Az itt bányászott 
kőzetből ablak- és ajtókeret, lépcsőfokok, járdakockák, sírkövek és útszéli keresztek készül-
tek. Kővágószőlősön 1945-52 között kőtörő, majd művésztelep működött. 

A szerkezeti vonalak mentén kialakult Bükkösdi völgy egyes meredek oldallal határolt 
részei kiváló lehetőséget adtak a házépítésre, zuzalékolásra és mészégetésre nagyon alkalmas 
triász mészkő fejtésére. Évszázadokig működtek kőbányák Abaligeten, Hetvehelyen, 
Bükkösdön és Megyefán. Szinte minden falu határában találunk néhány olyan helyet, ahol 
mészégetést folyatatták az elmúlt egy-kétszáz évben. A mészkővet általában kis helyi fejtők-
ben bányászták, a tűzifát pedig az erdő szolgáltatta. A Megyefán és Bükkösdön égetett mész-
ből a szomszédos megyékbe is szállítottak (HAAS M. 1845). 

Ezeken kívül Magyarürög (Pécs) térségében és a Bükkösdi-völgyben nem hasznosított 
anhidrit és gipsz készletek ismeretesek. Fejtettek a Mecsekben tűzkövet és alabástromot, de 
Hosszúheténynél a XIX. sz.-ban litográf követ is bányásztak a nyomdaipar számára. Találtak 
a még a gazdaság számára nem hasznosítható mennyiségben kaolint és malachitot is. 

Ma is jelentős készleteket ismerünk falazó mészkőből Abaliget (6153 Em3), Bükkösd 
(66 650 Em3), Hetvehely (1404 Em3), Máza (313 Em3), Pécs (5889 Em3) és Pécsvárad (315 
Em3) határában; falazó homokkőből Cserkúton (25 Em3); falazó dolomitból 
Magyarhertelenden (1458 Em3); faragható diabázból Mecseknádasdon (13 Em3); valamint 
andezit zúzottkőből Komlón (91 217 Em3). (MAROSI S.-SOMOGYI S. 1990) 

A területen kisebb jelentőségű homok és agyagbányák is voltak. Bükkösd és Helesfa 
környékén több évtizede ismeretes öntödei és üveggyártási célra használható felső-pannóniai 
kvarchomok (MOLDVAY L. 1955). Helesfai homokot a Zsolnay gyárba is szállítottak porce-
lángyártás céljából. Óbánya (Nádasder Glass Hütte, vagy Altglasshütte) és Kisújbánya 
(Hettényer Glass Hütte, vagy Neuglasshütte) német neve ma is utal a XVIII-XIX. sz. forduló-
ján, K-Mecsekben működő üveghutákra. Ezek legfontosabb telepítő tényezői a részben hely-
ben kitermelt, részben Hird, illetve Szentkatalin térségében megtalálható pannon homok, va-
lamint a nagymennyiségben megtalálható fa, mint tüzelőanyag volt. Az üveghuták a XIX. sz. 
derekáig működtek kisebb-nagyobb szünetekkel. Ma jelentős mennyiségű földpátos homok 
ismeretes Pécsváradnál (2634 Em3), falazó és vakolóhomok pedig Pécsen (54, ill. 2243 Em3) 
és Mecseknádasdnál (4 Em3). (MAROSI S.-SOMOGYI S. 1990) 

A hegységperemen megmaradt téglakészítéshez pannon agyagot, negyedkori löszös 
agyagot több helyen bányászták használati eszközök és téglakészítés céljából. Fazekasok 
használtak Bükkösdön, Hetvehelyen, Kárászon, Kővágószőlősön, Óbányán, és Orfűn. Az 
Orfűi-patak alsó folyása mentén fekvő Kishajmáson ma is élő kézművesmesterség ez, sőt a 
helyben bányászott agyagra kerámiaüzem is települt. A két világháború között 13 helyi szük-
ségletet kielégítő téglagyár is működött a területen (Pécset is beleszámítva). A II. világháború 
után a kisebb üzemek megszüntetésével Hidason, Mázán és Pécsen maradt téglagyár, melyek 
közül az előbbi kettő regionális jelentőségűnek tekinthető évi 12-14 millió darabos (1968) 
teljesítményével (ERDŐSI F. 1972). Jelenleg Máza határában tartanak még számon jelentős 
(2412 Em3) tömör téglaagyag mennyiséget (MAROSI S.-SOMOGYI S. 1990). A miocén agya-
gos-márgás képződmények kiemelendő negatív tulajdonsága a településfejlődés szempontjá-
ból a suvadásra, csuszamlásra való hajlam, ami elsősorban Komló és Orfű környékén jelentett 
eddig problémát. 

Nagy múltja van a Mecsekben a vasérckutatásnak és bányászatnak, ugyanis 
Zengővárkonynál limonit, Vasasnál ferrosziderit, Magyaregregynél magnetit található. A Ja-
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kab-hegy É-i oldalán koravaskori vasolvasztó nyomait találták meg. A Zengőt régi 
okairataink „Mons Ferreus” néven említik, amit a környékén fellelhető vasérctelepeknek kö-
szönhet. Vasas falu neve is ezzel lehet kapcsolatban (vassal adóztak a pécsváradi apátságnak, 
illetve vasbányászok lakták). Évezredeken keresztül fejtették kézi erővel a hegység vasérc 
tartalmú kőzetét, sőt a II. világháború után Zengővárkonynál kisebb bányát is telepítettek rá. 
Napi 5-6 vagon ércet szállított a Dunai Vasműbe, azonban a gazdaságtalan kitermelés miatt 
1956-ban megszüntették (KARÁDI K.-OPPE S. 1979). 

Pécsett a DGT Szikil-völgyi bányájában vasgálicot és timsót is bányásztak, de a timsó 
és a gálichuta csak 4, illetve 7 évig tudta fenntartani magát. Kis mennyiségben nemesfémeket 
találtak, pl. ezüstöt bányásztak rövid ideig a Pécsváradtól É-ra fekvő Büdös-kút környékén, a 
XVII. században (PESTI J. 1982). 

A kő-, homok-, agyag- és vasércbányáknál sokkal nagyobb társadalmi-gazdasági je-
lentősége volt a Mecsekben két évszázadig működő szén- és 35 évig működő uránbányászat-
nak. Értéküket tovább növeli, hogy a kitermelt energiahordozóra számos energiaigényes ipar-
ág is települt. Ezek a természeti kincsekre épülő vállalatok több tízezer embernek adtak mun-
kát a XX. sz.-ban. Nagyban hozzájárultak a települések gazdasági, társadalmi és műszaki (inf-
rastrukturális) szférájának fejlődéséhez. Több esetben kiemelkedő, sőt erőltetett népességnö-
vekedést, településterjeszkedést eredményeztek – pl. Komló, Pécs, Kővágószőlős esetében. 
 
 
12.3.2. A feketeszén-bányászat és környezeti hatási a Közép- és Kelet-Mecsekben 
 
12.3.2.1. A mecseki szénbányászat fejlődése 
 
Az iparilag hasznosítható mennyiségű kőszéntelepek „S” alakot formáznak a Mecsekben. 
Ezek kiaknázása három helyen indult meg a történelem során. Ezeket később Pécsi, Komlói 
és Északi Bányaterületnek nevezték el (99. ábra). 
 A mecseki szénről az első tudományos ismertetés 1783-ból való (J. B. Gros-Singer 
földrengéstani disszertációja), mely fordításban így szól: „Pécsnél a koromtól ‘szennyesnek’ 
nevezett hegy (ma Fekete-hegy) 1783-ban három napon át tüzet dobált ki magából, miközben 
a várost többször erős földrengés rázta meg. Ezt a jelenséget a környék lakossága más alka-
lommal is észlelte.” Ez a jelenség nem lehetett egyéb, mint a felszínre kibúvó szénrétegek 
öngyulladásából, vagy pásztortüzektó1 eredő begyulladásából keletkező égése, azaz felszíni 
„bányatűz”.  

1769-ben F. X. Kriffka, hajdani lovaskapitány jelentette elsőnek a bécsi kamarához, az 
itt végzett próbaásásainak pozitív eredményét. 1782-ben Vasason, 1798-ban Somogyon, 
1804-ben itt, Pécsett indult meg a feketekőszén bányászata. 1852-ig több bányatelek-bérlő és 
tulajdonos nyitott kisebb-nagyobb üzemet. A nagyüzemi termelés a bányatelkek összevásárlá-
sa és bérbevétele miatt monopol helyzetre szert tevő, osztrák érdekeltségű, Első 
Dunagőzhajózási Társaság (DGT) által 1853-ban beindított András-aknával kezdődött meg. A 
DGT egymás után mélyíti le az egyre korszerűbben berendezett és felszerelt aknáit a már 
megismert Lámpás-völgyi Gyula-aknától a vasasi Rücker- (ma Petőfi-) aknáig. A bányák 
össztermelése 1853-ban 2263 t, 1943-ban pedig 1 131 566 t volt; 53, illetve 4788 fő munkás-
létszám mellett. 

A munkásgárda döntő többsége nem volt magyar ember, hanem az Osztrák-Magyar 
Monarchia szinte egész területéről – Csehországtól Horvátországig terjedően – verbuválódott 
össze, akiket a DGT saját lakótelepein, az ún. kolóniákban telepített le (Pécs-, Meszes-, Sza-
bolcs-, Somogy- és Vasas-bányatelepek, így jöttek létre a mai Pécs I. kerületében, a hajdani 
községek mellett.) 
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99. ábra. A mecseki kőszénterületek helyszínrajza (1969-es állapotok szerint) 

(forrás: KISS J. 1994a) 
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Az 1921-ben állt termelésbe a Szt. István (ma István), majd az 1927-ben a gr. Széche-
nyi István akna. A két modern üzem belépésével lehetségessé vált a termelés koncentrációja, 
amiért is az addigi kisebb üzemeket (Karolina-, Gyula-, Zwang-, Kasszián-, Ferenc- és Kár-
oly-aknákat és a tárókat) fokozatosan megszüntették és felszámolták. 1938-ban, amikor a hit-
leri Németország annektálta Ausztriát, s a DGT a Herman Gőring Művek része lett, a kö-
vetkező aknák működtek Pécsbányán: az András- és a Széchenyi-akna, Szabolcson: a 
György-, Ferenc József- és az István-akna, Vasason: a Rücker- és a Thomen-akna. A II. vi-
lágháború végét minden nagyobb háborús károsodás nélkül érték meg az üzemek. 1951-ig 
magyar-szovjet érdekeltségű volt a pécsi szénbányászat (MESZHART), majd a bányák álla-
mosítása után állami vállalat illetve tröszt lett. 1963-ban egyesült a pécsi és a komlói bányake-
rület. 1957-től már a komlói kerületben termeltek többet (LEHMANN A. 1995). 

Az észak-mecseki kőszénbányászat kezdete gyakorlatilag a Pécs vidéki bányászatéval 
esik egybe. Az északi szénvonulat teljes területe egyházi tulajdonban volt, a kőszén termelése 
csak bérlet formájában valósulhatott meg. Az első nagyberuházó Miesbach Alajos osztrák 
téglagyáros volt 1949-ben, aki a Szászvár-császtai területen nyittatott tárót, aknát. Az észak-
mecseki kedvezőtlen települési viszonyokkal rendelkező szénre csak kis kapacitású bányákat 
lehetett telepíteni, melyeknél a ráfordított költségek csak lassabban térültek meg. Egymást 
váltották a terület bérlői: Kőszénbánya és Téglagyár Pesten Rt., Esztergom-Szászvári Kő-
szénbánya Rt., Salgótarjáni Kőszénbánya Rt.. Az 1920-as években a termelés nagyrészét a 
szászvári és a nagymányoki bánya adta. A Salgó Nagymányokon szénosztályzót, brikettgyá-
rat, mázán hőerőművet létesített. Az északi területek széntermelése a II. világháború előtti 
időszakban 80-216 ezer tonna/év körül mozgott (KISS J. 1994b). 

A komlói szénbányászat első nyomaival 1812-ben találkozunk, amikor az akkori Bat-
thyány uradalom jószágigazgatója Kern József a jobbágyok bejelentése nyomán idehívta 
Berks Péter kincstári bányaigazgatót, aki a megjelölt helyen meg is találta a tiszta kőszén da-
rabokat. Egy szászvári paraszt Györkő István és társai kezdték meg a szén felszíni kitermelé-
sét a Kissomos-tető területén, de több sikertelen próbálkozás után – miközben összesen mint-
egy 300 t szenet bányásztak ki – 1826-ban abbahagyták a termelést. 1852-ben éledt újjá a 
bányászat, de igazi fejlődésnek csak akkor indult, miután 1880-ban Engel Adolf megvásárolta 
a volt Batthyány uradalmat és 1895-ben szakemberek irányítása mellett megnyittatta az 
Adolf, majd a Glanzer- és a Szerencse tárókat. 1896-ban kiépítették a Godisa-Komló közti 
vasúti szárnyvonalat. 1898-ban mélyítették le az akkor még csak 80 m mély, függőleges An-
na-aknát (a későbbi Tanbánya). 1909-ben a Magyar Általános Hitelbank és az Engel cég 
együttes tőkével létrehozta a Dunántúli Kőszénbánya Részvénytársaságot, majd még ugyan-
ebben az évben az egész bányavállalatot 2,5 millió koronáért megvásárolta a Magyar Ál-
lamkincstár. 1914-ben lépett üzembe az Új-akna (felújított állapotban fennállásáig Kossuth I. 
akna) és egy szénosztályozó üzem (a mai személypályaudvar K-i végénél, a templom előtt 
állt), melyet drótkötélpálya kötött össze az Új-aknával. 1944-ben 1100 dolgozója volt a bá-
nyának és 219 710 t szenet termelt. A komlói bányák és maga Komló is 1944. november vé-
gén került szovjet megszállás alá. 1946. augusztus 20-tól a Magyar Állami Szénbányák Rt., 
1948. novemberétől a Mecseki Szénbányák Nemzeti Vállalat bányájaként, 1952. március 1. 
óta mint Komlói Szénbányászati Tröszt, 1963 óta Mecseki Szénbányászati Tröszt, ma pedig 
Mecseki Szénbányák Vállalat néven szerepelnek a bányák. Már 1936-1948 kőzött nagyobb 
arányú kutatómunkálatokat folytattak a területen Telegdi-Roth Károly geológus vezetésével s 
így megállapítást nyert, hogy Komló térségében 92,3 millió tonnát kitevő szénvagyon helyez-
kedik el. Az 1953. végéig végzett kutatófurások megnövelték ezt az ismert mennyiséget. 
1974-ben a mecseki liász szénmedence kitermelhető szénkészletét pedig 384 762 000 t-ra 
becsülték a szakemberek. Így tehát biztosítva volt a bányászat jövője is a területen. Mivel a 
komlói és a Pécs-vidéki liász kőszén egy része közvetlenül, más része megfelelő egyéb kő-
szénnel (antracittal) való keverés után alkalmas kohókoksz gyártására, a Dunaújvárosi (akkor 
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sztálinvárosi) új Vas- és Acélkohászati Művek energiaellátását a komlói szénre alapozták 
1948-ban. A Nehézipari Központ és a Nehézipari Minisztérium Bányászati Főosztálya 1949-
ben a vasmű szénszükségletét évi 760 Et becsülte, ez napi 285 vagon kőszén kitermelését je-
lentette volna Komlón, de az 1950-es évek első felére (amikor a vasmű építése már folyamat-
ban volt és azt az eredetitől nagyobb kapacitásúra bővítették) már napi 300 vagon fölé emel-
kedett az igény. Ennek a mennyiségnek az akkori napi 78,5 vagonos teljesítményű komlói 
bánya csupán 27 %-át tudta produkálni. Ezért újabb bányákat kellett nyitni, melyek szénme-
dence termelésének és szénbányászatban dolgozók számának jelentős növekedését eredmé-
nyezték. A dolgozók és a termelőegységek száma, valamint a termelés mennyisége az 1960-as 
1970-es évekig nőtt, majd később minden területen visszaesés volt tapasztalható (100. ábra és 
a 24. táblázat). 

1948-ban telepítették a régi Új-akna mellé a Kossuth II. aknát, mely 1952-ben állt 
termelésbe. 1951-ben telepítették a III-as aknát, a D-i bányamezőn, 1952-ben a Béta-aknát. 
Az előbbi 1952-ben, az utóbbi 1953-ban lépett a termelő üzemek sorába. 1949-ben kezdtek az 
Altáró kihajtásához, mely a Kossuth I. (a régi Új-akna), Kossuth II., az Anna- és a Zobáki-
aknák, valamint a III-as akna kitermelt szenét szállítja az osztályozóba. 1951-ben lett kész. A 
Béta-akna szenét (de a III-as aknáit is, ha kellett) egy 5 km-es kötélpálya továbbította az osz-
tályozóba. 1952-53-ban a régi Anna-aknát is átépítették. A bányákkal és szállítóeszközökkel 
egyidőben építették fel a napi 720 vagon kapacitású, modern, léglökéses szénosztályozót (törő 
és tároló részlegekkel együtt) az Altáró kijárata előtt, a csille- és a vasúti teherpályaudvart, to-
vábbá a bányagépjavító hatalmas épületét, az aknák mellett a kompresszor-, ventillátor- és 
villamos kapcsoló és transzformátor házakat, hűtőtornyokat, műhelyeket szociális és admi-
nisztrációs épületeket. Zobák-akna 1964-től lépett a termelésbe. Ez volt hazánk legmélyebb és 
egyben legveszélyesebb szénbányája. Első szintje 570, második szintje 625 m mélyen volt 
(LEHMANN A. 1995). 

1956. május 27-én gördült ki az első szénszállító vonat Komlóról, mely a Dunai Vas-
mű számára szállította a szenet. Azután Komló lett a mecseki szénbányászat vezető területe. 
Ugyanis 1963-ban egyesült a Komlói- és Pécsi Szénbányászati Tröszt, majd mint Mecseki 
Szénbányák Vállalat egységes igazgatása alá tartozott az egész mecseki szénbányászat. 

1982-ben a visszafejlődés határán vergődő vállalat a „liász” fejlesztési program indítá-
sával fellendülést, műszaki megújulást remélt. Az 1970-es évek második felében a kohókoksz 
importjában jelentkező beszerzési gondok és a külföldi kokszolható szén árának emelkedése 
miatt a kohászat igényeinek kielégítésére a Dunai Vasmű kezdeményezte a III. sz. 
kokszolóblokk megépítését (1 millió t/év kapacitással). Mivel a kokszolható szén behozatalá-
val más országokban is gond volt, a KGST állásfoglalásával összhangban lévő gazdaságpoli-
tikai döntés előírta, hogy 1990-re a hazai kokszolható szénkoncentrátum termelését  900 000 
t/év-re kell emelni (PÁLFY A. 1994b). 

A program indulása már két évet csúszott, és az évenkénti pénzügyi keret menet köz-
beni változása már eleve kizárta az eredeti célkitűzések időben történő megvalósítását. A 
program csonka megvalósulásával a mecseki szénbányászatban megmaradt az alapvetően 
emberi fizikai erőn alapuló, már a hazai viszonyok között is idejétmúlt termelési mód, amire 
eleve nem lehetett a jövő bányászatát alapozni. A leglátványosabban és legdrámaiabban a 
munkaerő-megtartás hiúsult meg. A létszámhiány miatt a vállalat 1984-től külföldi, elsősor-
ban lengyel munkaerő foglalkoztatására kényszerült. 

A vállalat gazdaságossági mutatói szintén romló irányzatot mutattak. 1984-ben a vál-
lalat már veszteségtérítésre szorult, 1986-ban pedig szanálási eljárást indítottak ellene. A sza-
nálás három évében igen szigorú gazdálkodással sem sikerült megállítani a termelés vissza-
esését, a veszteség növekedését. A vállalat 1991-ben csődeljárást kezdeményezett, aminek 
következtében a Mecseki Szénbányák felszámolása 1991. október 8-án megkezdődött. 
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100. ábra. A szénbányászatban dolgozók számának alakulása 1960-1991 között 

(forrás: SZIRTES B. 1994) 
 

 

 

 

 

24. táblázat. A mecseki szénmedence termelésének fejlődése és visszafejlődése 
(forrás: Szirtes B. 1994) 
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(db) 
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tonna)
Pécs 4 875 4 1353 5 1349 3 1792 3 1327 2 942 
Komló 1 245 1 330 4 1444 3 2010 3 1607 1 662 
É-Mecsek 3 216 3 152 5 278 1 139 1 132 1 90 
Mecsek össz. 8 1336 8 1835 14 3071 7 3941 7 3066 4 1694 
termelés 
fejlődése 

- 137 % 167 % 128 % 78% 55 % 
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1993. április 1-én jött létre a Mecseki Szénbányák és a Pécsi Erőmű Rt. integrációja. A 
PT Rt. (ma Pannon Power Rt.) átvette és tovább üzemeltette a gazdaságosnak ítélt Külfejtési 
Üzemet, illetve politikai okokból a Komló-Zobák Kőszén Bányaüzemet. 1994. január 1-én 
megalakult a Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt., ami a fúzióba be nem vont bányavagyon 
értékesítését végzi jelenleg is. Jelenleg a bányászat által érintett területek tájrendezése, bánya-
károk felmérése ezen két cég hatáskörébe tartozik. A zobáki üzem 1997-es bezárásával ma 
már csak a Külfejtés Üzem pécsi és vasasi telepén bányásznak szenet a Mecsekben, és ez a 
két üzem már csak mintegy 500 főnek ad munkalehetőséget (MUHEL J. 2000). 
 
 
12.3.2.2. A szénbányászat geomorfológiai hatása a környezetre és a településekre 

 
A gépesített nagyüzemi külfejtések megjelenése az 1960-as évektől a bányászat környezet-
formáló hatását rendkívül összpontosítottá tette a többszáz méter hosszú, közel 100 m mély, 
lépcsőzetesen kialakított teknők, illetve a mélybányák meddőhányóinál térfogatukban na-
gyobb, de kevésbé magasbatörő, platós meddőhányók létrehozásával. E meddőhányók jóval 
kevesebb szerves anyagot tartalmaznak, mint az aknák, ezért újrahasznosításuk beültetéssel 
lényegesen eredményesebb. Külfejtés nyitásakor a talajréteket és a löszt külön deponiákban 
kellett összehordani, amit később a meddőhányók befedésére fel lehet használni. Nagyobb 
gondot jelent az óriási külfejtési teknők sorsa. Teljes feltöltésükre a magas költségek és a 
földbeszerzés lehetetlensége miatt nem kerülhet sor, csak a természetbe visszaillesztésükre, 
rekultivációjukra. A térség égető gondja a szemételhelyezés, de a külfejtés teknői, mint sze-
méttároló helyek a pécsbányatelepi vízellátást biztosító rétegvizek elszennyeződésének veszé-
lye miatt nem jöhetnek számításba. Több olyan külfejtés van, amelynek alján tavak keletkez-
tek (ERDŐSI F. 1966). 

Üzemtörténeti és topográfiai adatokból megállapítható, hogy a mecseki szénbányászat 
súlypontjának áthelyeződése a részben lakott és mezőgazdaságilag hasznosított területekről az 
alig lakott hegyvidéki erdőkbe az 1950-es évekig tartott. Ezért a hegyvidéki erdei környezetbe 
települt bányák kevesebb kárt okoznak a termelési szférában, és a nem bányász lakosság 
egészségi állapotára is kevésbé voltak hatással. Az 1950-es 60-as évektől létesített külfejtések 
révén ismét az – időközben még sűrűbben lakottá vált, intenzívebben művelt – agrárterületek 
felé terjeszkedett a bányászat, de ezzel egyidőben az erdők kárára is telepítettek bányákat. 

A bányakárokat közgazdasági megközelítésben három csoportba sorolhatjuk. Az első 
csoportba az összegszerűen lemérhető károkat sorolhatjuk. Az épületekben, építményekben, 
utakban keletkezett károk a Mecseken belül legkevésbé az Északi-Mecsekben mutatkoztak, 
részben a bányák szerencsés telepítésének köszönhetően. Komlón több volt a probléma (külö-
nösen Kossuth-bánya környékén), és a legnagyobb károk a legsűrűbb infrastruktúrával ren-
delkező pécsi körzetben fordulnak elő. (ERDŐSI F. 1977b) 

A károk másik csoportjába azok sorolhatók, amelyek összegszerűen pontosam nem 
megállapíthatók, csak becsléssel lehet hozzávetőlegesen meghatározni. Ide tartozik a bánya-
üzemek által közvetlenül igénybe vett mezőgazdasági területek termelésének kiesése (ez 
mintegy 3,5 km2-t érint). Továbbá a bányaművelés következtében a mező- és erdőgazdasági 
területek degradálásával, hozamuk, értékük csökkenésével (az ún. zöldkár) közvetetten is ká-
rosodott az agrárkultúra. A még ma is kimutatható károsodott agrárterület szerencsére mind-
össze 1/7-ed részére rúg a felszínmozgással valaha érintett teljes területnek. További kedvező 
körülmény, hogy az erdő aránya az erősebben eltorzult felszíneken is jó 60 % körüli, tehát 
viszonylag kevés megművelt föld károsodott.  

Harmadik kategóriaként, de nem utolsósorban számításba kell vennünk a nem elsősor-
ban anyagiakban mérhető, hanem a lakosság egészségében, valamint a táj arculatában okozott 
károkat. A füst- és porártalom csökkentésére lehetőség lett volna. Nem lett volna szabad pl. a 

 140



Budafai-völgyben kötélpályán haladó csillékből potyogtatással a meddőt 7 hányóban szét-
szórni. Ma a terület rekultivációja során óriási összegeket emészt föl ezeknek a meddőhá-
nyóknak az elhordása, befedése. 

Az egyes meddőhányók alapterülete mindössze 0,5-4 ha között ingadozik, tehát a kör-
nyezetet, alapvetően csak kisebb foltokban és szétszórtan módosítják. Összes területült 150 ha 
(ERDŐSI F. 1969b). Ezzel szemben az alábányászás követkertében meginduló felszínmozgá-
sok összefüggő nagy területeken érvényesülnek. A mélyben felhagyott vágatok és fejtések 
beroskadása a mélységtől és a földtani viszonyoktól függően néhány hét, esetleg egy év alatt 
visszaharapódzik a felszínig, ahol horpák, berogyott gödrök, ezek egymásba olvadásából pe-
dig hatalmas teknők keletkeznek. Méretük érzékeltetésére néhány adat: a Pécs-somogyi 
süllyedékteknő 13,5 km2 kiterjedésű, maximális mélysége a 27 m-t is meghaladja. A vasas-
hosszúhetényi teknő 3,5 km2-re terjed ki, a komlói 10,8 km2. Az Észak-Mecsekben viszont a 
bányák között még nem alakult ki összefüggő süllyedékteknő, hanem 5 kisebb teknő, amelyek 
összterülete 3,8 km2. A szénbányászat a Mecsekben tehát összesen 31,6 km2 terület felszínét 
hozta mozgásba (ERDŐSI F. 1977b). (101. ábra) Ez a felszín jóval nagyobb az aláfejtett terü-
letnél, ugyanis a fejtések szélétől nem függőlegesen, hanem a kőzetminőségtől függően 50-
70°-os szögben futnak ki a törésvonalak a felszínre (103. ábra). 

A felszín berogyása a fejtések frontjának horizontális irányú elmozdulásait követően 
szakaszosan történik, ami a lejtők lépcsős, gyakran 3-6 m-es ugrómagasságú leszakadásában 
nyilvánul meg, de nem ismeretlen a húzó és nyomó erűk által kiváltott vízszintes irányú el-
mozdulás sem. Geodéziai mérések bizonyítják, hogy közel 1 m-es értékű horizontális irányú 
elmozdulások is történtek az utóbbi 110 évben. Ezek mindenekelőtt a távvezetékeket veszé-
lyeztetik. Bár a természetes elegyengetés, a planáció következtében a formák idővel veszíte-
nek markáns megjelenésükből – amennyiben helyzetük következtében nem válnak üledék-
gyűjtőkké – egy bizonyos morfológiai egyensúlyi helyzet beállása után hosszú időre konzer-
válódhatnak. Egyértelműen bányászattal kapcsolatos kőzetmozgás következménye a lépcső, 
ha az utat harántol, vagy ha nagymúltú erdőkben található. Ugyancsak kőzetmozgásra utal a 
fák törzsének megdőlése. 

A felszínmozgások kisebb-nagyobb kárt csaknem mindenütt előidéznek. A károk 
nagysága szorosan összefügg a mozgások erejével és irányával. Ahol több tényező szerencsés 
egymásra hatásának eredményeként lassú süllyedés ment végbe, ott húzóerők alig léptek fel, 
így épületek, sőt egész utcasorok kerülhettek az eredeti helyzetüknél több m-rel mélyebbre 
alig sérült állapotban. Ahol viszont az épületek alapját törésvonal keresztezte, vagy emellett 
tangenciális mozgások mentek végbe, húzóerők érvényesültek, ott akár totális épületkárok is 
keletkezhettek. 

A Mecsekben eddig több mint 300 lakást kellett megszüntetni lakhatatlanságot előidé-
ző bányakár miatt, és több mint 1000 lakás szenvedett kijavítható károkat. A bányatörvény 
előírja, hogy az alá bányászásra kerülő területeken csak többszörös függőleges és vízszintes 
vasbeton-koszorúval, illetve -kerettel összefogott házakat szabad építeni. Ezek erősebb fel-
színmozgások esetén is egy tömbként viselkednek, esetleg megbillennek, de nem esnek szét. 
Mivel a régi épületek még szokványos módon épültek, az alábányászott terület ter-
jeszkedésével minden évben több tucat lakhatatlanná vált épületet kell szanálni. 

A felszínsüllyedések Pécs-Szabolcs és Pécsbányatelep É-i peremén voltak a legjelen-
tősebbek, ott a 10-25 m-t is elérték. A horpa tengelye Gesztenyés-György-akna irányában 
húzódik. Mivel a markáns felszínváltozás lakatlan, vagy gyéren lakott területekre esett, az 
épített környezetben nem okozott nagy kárt. A Hősök tere 150 évvel ezelőtt mintegy 5 m-rel 
magasabb geodéziai szinten helyezkedett el, így a Komlói út ezen szakasza meredekebb volt. 
Az egyre mélyülő művelés miatt szerencsére a süllyedési folyamat lassú volt. A terület bené-
pesülése az elmúlt 40-50 évben történt meg. A felszínsüllyedéssel kialakult konkáv teknők 
akkumulációs térségként viselkednek, helyi erózióbázissá válnak, peremük elmosódik. A ter-
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mészet ezeket a tájsebeket lassan eltűnteti, tompítja. Érdekes megfigyelni, hogy a bányakáros 
épületek zöme nem az abszolút süllyedés, hanem a déli nyeregzóna területére esik (102. és 
103. ábra). (BALÁZS F.-KRAFT J. 1998) 

Az utakat ért károk olyan méretet érhettek el, hogy azokat használhatatlanságuk miatt 
fel kellett hagyni. Ez esetben nemcsak az új út építésének költsége merült fel, hanem az a 
többlet fuvardíj is, amely a némely esetben több km hosszú kényszerkerülők miatt előáll. A 
felszínmozgások a gyökerek eltépése, a fák elferdítése, a terep nehéz megközelítése, a föld 
megművelésének körülményessé válása miatt a Mecsekben eddig mintegy 8 km2-nyi területen 
károsították a különféle növényi kultúrákat és az erdőket (ERDŐSI F. 1977b). 
 
 
12.3.2.3. A bányászat és a rekultiváció által megbolygatott felszín alatti vizek és azok gazda-
sági-társadalmi hatásai 
 
A mecseki szénbányászat egyik jelentős környezetmódosító hatása volt az elmúlt másfél év-
században a felszín alatti vizek kitermelése, leszívása. A bányászat fejlődésével ez egyre na-
gyobb mennyiséget jelentett és egyre mélyebb rétegeket is érintett. Az 1992 után megindult 
bányabezárási folyamat egyik fontos és egyre jobban érzékelhető hatása lett a felszín alatti 
vizek ismételt megemelkedése, ami több helyen érinti az épített környezetet is a kutak, vízki-
vételi művek és természetes források mellett. 

A szén és uránbányászat következtében előállt vízszintsüllyedés (depresszió) a Me-
csekben összesen mintegy 12 km2 területen érvényesült, a bányászati tevékenység során telje-
sen elapadt 420 kút és 25 forrás, vízhozam csökkenést szenvedett 38 forrás. Közülük a legje-
lentősebb volt a Tettyéhez hasonló, 1,8 m3/perc vízhozamú Sárkány-forrás, amelynek vize a 
Kasszián-akna építésétől, 1873-tól nem ad vizet a Cerék-völgyi patakba. Pécsett a XIX. sz. 
végén és a századfordulón már tucatnyi vízimolnár perelte a bányatársaságot három patak 
vizének alapos megcsappanása miatt. Ugyanakkor a bányákból folyamatosan kiszivattyúzott 
vízzel más patakok vízhozamát megnövelték (ERDŐSI F. 1977b). (25. táblázat) 
 A bányák megszüntetésének, a vízkiemelés leállításának hatásvizsgálata még csak 
néhány helyen indult meg a pécsi térségben. Elsősorban ott, ahol a felszín alatti vizek meg-
emelkedése az épített környezetet, vagy az ivóvízbázist veszélyezteti. A pécsi és vasasi 
bányatelekeken számos kisebb-nagyobb jelét lehet tapasztalni a rétegvizek megemelkedésé-
nek. A legjelentősebb és leglátványosabb hatása a Pécs-mecsekszabolcsi területen van, ahol 
az évszázados bányászat mindig alacsonyan tartotta a vízszintet. 1996-tól azonban igen gyor-
san szaporodni kezdtek a vizesedésből adódó bányakár esetek a térségben. 1998-2001 között 
113db esetet ítélt bányakárnak a hatósági vizsgálat és még számos ügy van folyamatban (a 
Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. munkatársainak szóbeli közlése alapján). E számok 
alapján látszik, hogy a potenciális kárterület (Pécs-Mecsekszabolcs) épületeinek a fele víz 
miatt károsodott, elsősorban a ház alatti pincék, illetve alagsori helységeken keresztül, továb-
bá számos helyen észlelhető számottevő talajvízszint-emelkedés, aminek eredményeképpen a 
szennyvízderítők szintje emelkedett (gyakoribbá vált a szippantások száma), illetve a vízóra 
aknában víz áll. 

A károk okaként a réteg- és talajvizek megemelkedését jelölhetjük meg, aminek vizs-
gálata a bányabezárások óta folyamatosan működik. Az 1992-ben megindított és 1994-ben 
befejeződött Pécs-mecsekszabolcsi bányabezárások során eltömedékelték a Széchenyi aknát, 
Szabolcsi légaknát, az István-I. és II-es aknákat. A bányabezárások következményeinek észle-
lésére figyelőpontot alakítottak ki, amelyekben a rétegvízszint-észleléseken túlmenően a fenti 
figyelőpontokból negyedéves gyakorisággal vízmintákat is vesznek, a vízminőség ellenőrzése 
céljából. 

 142



  
101. ábra 

A bányászat tájformáló hatása a pécs-komlói szénmedencében (szerk. ERDŐSI F. 1977) 
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102. ábra. Az alábányászás hatására létrejött süllyedési horpa Pécs ÉK-i részén 
(A süllyedés mértéke méterben van feltüntetve, a bányászat előtti felszínhez képest. A Me-

cseki Bányavagyon-hasznosító Rt. adatai alapján szerk. Gyenizse P.) 
 
 

 
103. ábra. Az alábányászás hatására kialakult horpa keresztmetszete és az épületkárok típusai 

(épült nyereg, illetve teknőhelyzetben) (forrás: BALÁZS F.-KRAFT J. 1998) 
 

 144



A vizsgálatok szerint a mecsekszabolcsi talajvízszint-emelkedésnek több oka van. 
Legfontosabb tényező – a szakértők egybehangzó véleménye szerint – a légakna eltömedéke-
lése, de a területre hatással van a csatornahálózat hiánya és az aktuális meteorológiai tényezők 
is (SZILÁGYI G. 1997; SOMOSVÁRI ZS. 1998). 

A bányabezárások folyamatában 1994-ben eltömedékelésre került a Szabolcsi légakna, 
amely két szinten volt összekötve vágattal az István és István II. és ezeken keresztül az István 
III. aknával. A Szabolcsi légakna 1958-ban mélyült és a mélyítés során a széntelepes rétegsor 
fedőjét harántolta kezdetben megközelítően 1000 l/perc vízhozamot szedett össze (elsősorban 
a torton felszín közeli összletből), mely vízhozam az idők során természetesen mérséklődött. 
A földtani ismeretek arra utalnak (és ezt a mélyítéskor tapasztaltak is alátámasztják) hogy a 
torton kavicsos meszes, homokköves víztárolóból összeszedett mintegy 200-300 l/perc víz 
közvetlen hatást gyakorolt a légaknától D-re levő Mecsekszabolcs község talajvízszintjének 
alakulására (a mélyítést követően 1958 után több bejelentés érkezett arról, hogy a községben 
levő kutak némelyike kiszáradt). Az akna közel vízzáró módon való tömedékelése, ami a gya-
korlatban azt jelenti, hogy nem saját meddőjével, hanem agyagos vízzáró anyagokkal lett az 
akna feltömedékelve, azt eredményezte, hogy az 1958 óta tartó csapolási tevékenység meg-
szűnt, és megindult az addig kiürített torton rétegvíztároló vízszintemelkedése, valamint en-
nek következményeként a község mélyebb fekvésű területein a torton rétegvíztároló és a ta-
lajvíztároló érintkezése területén a talajvízszint visszaemelkedése (104. ábra). E talajvízszint 
emelkedés helyenként megközelítette a terepszintet, más helyeken viszont elérte az alápincé-
zett épületek pince, illetve alagsor szintjét.  

1958 előtt a légakna mélyítését megelőző állapotban a község „vízgazdálkodása” nem 
változtatta meg alapvetően a talajvíztároló vízforgalmi egyensúlyát, ugyanis az ásott kutakból 
kivett víz a szikkasztókon keresztül visszakerült a talajvíztárolóba. 1958 után, amikor a köz-
ség közműves vízellátást kapott a vízfogyasztás megnövekedett, de a csatornahálózat hiányá-
ban ez a fogyasztás (mivel máshonnan származó vizet hozott a területre) talajvízdúsítás for-
májában jelent meg. Ezt a többletet a szabolcsi légakna állandósult csapoló hatása semlegesí-
tette. 1994-től kezdődően, amikor a légakna feltömedékelésre került és ezáltal talaj- és 
rétegvízelvonó hatása megszűnt, a talajvízháztartás egyensúlya ismét megbomlott. A talajvíz-
háztartásban egy 150-200 l/perces többlet alakult ki, megemelve ezzel (elsősorban a völgytalp 
környezetében) a talajvíztároló vízszintjét. 

Az 1960-as évek közepétől a 90-és évek elejéig húzódó csapadékszegény meteoroló-
giai ciklus során általános (regionális) talaj- és rétegvízszint-csökkenési tendencia alakult ki. 
Ez a folyamat az 1990-és évek elejétől szűnőben van, vagyis az elmúlt évek csapadékmennyi-
sége a sokévi átlag környezetében mozog. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kb. 25 éves 
csapadékszegénység után, amely mintegy 10 %-al volt a sokévi átlag alatt, most az átlagos 
csapadékosság mellett is talajvízszint-emelkedési tendencia mutatkozik. 

A talajvízszint-emelkedést kiváltó okokat együttesen mérlegelve az alábbi arányok va-
lószínűsíthetők: a légakna eltömedékelése – 65-70 %; a csatornahálózat hiánya – 20-25 %; a 
meteorológiai tényezők – 5-10 %. 
 A felszín alatti vizek megemelkedésének további, bár kevésbé nagyszabású jelei is 
megmutatkoznak a pécsi és vasasi területen. A Karolina-külfejtés bányagödrének elvizesedése 
1996-tól tapasztalható. Korábban a külfejtés munkahelyein vízveszélyt csak a hosszan tartó 
esőzés, felhőszakadás, hóolvadás idézett elő. 1998-ban a művelési mélységet tszf. 120 m-re 
csökkentették, ahonnan már 1230 m3/nap vizet kellett szivattyúzni a tározóba. Tehát, míg 
1995 előtt nem emeltek vizet a külfejtésből, addig 1998-ban már tetemes ráfordítást igényelt a 
bányagödör víztelenítése. 
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25. táblázat. A mecseki bányaüzemekben évenként kiemelt savas bányavíz és ivóvíz mennyi-

sége 1965-1990 között (m3, ötévenkénti metszetben) (forrás: SZIRTES B. 1994) 
 

 Széchenyi-akna István-akna Petőfi- Kossuth- Béta- Zobák- Szászvár Máza 
Év édes savas édes savas akna akna akna akna   

1965 667 866 664 348 56 524 1428 237 176 509 491 360 180 090 1771 120 243 781 192 212
1970 773 952 578 673 5 697 1117 978 178 080 293 340 193 388 196 297 194 136 - 
1975 831 360 515 175 51 625 755 758 164 520 181 222 140 274 391 911 111 606 - 
1980 858 882 578 935 8 375 751 513 153 092 - 106 954 685 632 139 834 - 
1985 610 902 653 219 - 653 862 353 777 - 113 355 496 858 104 346 - 
1990 516 996 650 000 - 405 883 190 750 - 70 060 406 566 100 455 - 

 
 
 

 
104. ábra. A torton réteg- és talajvíztározó kőzet felszíni elterjedése, illetve a bányavízkár 

potenciális hatásterülete Pécs-Mecsekszabolcs területén  
(A Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. adatai alapján szerk. Gyenizse P.) 
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 A felszín alatti vizek megemelkedésére utal továbbá az is, hogy a vasasi külfejtés déli 
meddőhányójából és egy régóta nem művelt vasasi táróból a csapadékos 1999-es évben forrás 
fakadt. A vasasi bányatelken 1998-2001 között csupán 4 db vizesedéses bányakár esetet ítélt 
meg a hatóság, olyan ingatlanokban, melyek közvetlenül a vasasi külfejtés déli meddőhányó-
jának közelében helyezkednek el. 
 
 
12.3.2.4.  A bányászat társadalmi hatásai 

 
A mecseki szénbányászat a XIX. sz. közepétől egyre inkább nagyipari termelési formát vett 
fel, így egyre több embert foglalkoztatott. A mecseki (és hozzá közeli) települések lakosságá-
ból egyre nagyobb részarányt kezdett képviselni a népszámlálások tanúsága szerint a bányá-
szatból és kohászatból élők száma. A bányászat biztos megélhetést nyújtott a környező, nem 
túl jó mezőgazdasági adottságokkal rendelkező települések lakóinak. 

A 105. ábrán, valamint a 26. és 27. táblázatban a mecseki települések lakosságának 
változását, ebből az aktív ipari keresők számát tüntettük fel az 1900-1990-es népszámlálási 
adatok alapján. A II. világháború előtti időszakban a bányászatban és kohászatban dolgozó 
aktív keresők száma is szerepel a 26. és 27. táblázatban (később nem szerepel önálló adatként, 
csupán az aktív ipari keresőkbe olvasztva). 

A Pécs-komlói térségben a XX. sz. folyamán egységesen a lakosságszám növekedése 
volt a megfigyelhető. Csupán a rendszerváltás, a bányabezárások után figyelhető meg a lakos-
ságszám gyors gyarapodásának elmaradása. Míg Pécs ipari tradíciókkal rendelkező „több lá-
bon álló” nagyváros volt mindig is, addig a szénmedence másik városa – Komló – a szénbá-
nyászatra épült „szocialista” város. 

Komló Pécs után Baranya megye legnagyobb települése, a szocializmus alatt a bányá-
szat fellegvára. Az egykori kis bányászfalu az első ötéves terv során fejlődött 30 000 lelket 
számláló bányászvárossá. A lakosság viharos népességnövekedése a II. világháború után jól 
követhető a 105. ábrán, valamint a 26. táblázatban. Komló aktív ipari keresőinek száma a te-
tőpontot jelképező 1970-es évben elérte a nála ötször nagyobb népességű Pécs aktív ipari ke-
resőinek felét (17 751 fő, a lakosság 3/5-e). A bányászat leépítése természetszerűleg ezt az 
„egy lábon álló” várost érintette legjobban a megyében. 
 A Közép- és K-mecseki települések közül a XX. sz-ban a legtöbb esetben azokon volt 
növekvő, illetve stagnáló a népességszám, ahol a bányászat jó megélhetést nyújtott. Az 1960-
70-es években jelentős ipari népességgel rendelkezett Hoszúhetény (a lakosság 1/2-e), 
Kismányok (lakosság 1/2-e), Mázaszászvár (lakosság 2/5-e), Nagymányok (lakosság több 
mint 1/2-e), Váralja (lakosság 1/2-e). Jelentős volt még Hidason, Mecseknádasdon és 
Pécsváradon, de ezen településeken a bányászat hatása már nem egyértelmű. 
 Érdekességképpen bemutatjuk, hogy az iparban (azon belül a bányászatban és kohá-
szatban dolgozók) aránya hogyan oszlott meg a mai pécsi városrészek között az 1900-1949-es 
időszakban (27. táblázat). A bányászatban dolgozók száma a tulajdonképpeni Pécs városában 
és Szabolcsfalun volt a legmagasabb, de kiemelkedő még Somogyon és Vasason is. 

A mecseki területen – más hazai bányavidékekhez hasonlóan – a múlt században tőke-
erős vállalkozások megjelenésével kezdődött meg elsőként a pécsi bányavidéken a bányatele-
pek, kolóniák létesítése. A szervezett telepítésben és a telepszerű építkezésben 1853-tól kez-
dődően az Első Dunagőzhajózási Társaság járt az élen. A kialakított régebbi és újabb telepek 
1945-ig, sőt napjainkig meghatározzák a terület úthálózatát, infrastruktúráját. Más mecseki 
bányaterületeken – a komlói vagy az északi bányavidéken – is születtek bányatelepek. Itt a 
komlói település a legjelentősebb. Más falvakban nem jöttek létre kifejezett bányatelepek, a 
népesség bányászattal foglalkozó – vagy a bányaüzemekkel kapcsolatban álló – lakossága 
viszont szokásaiban vált a bányász-jelleg hordozójává (KRISZTIÁN B. 1994). 

 147



 
 

105. ábra. A lakosság és az aktív ipari keresők számának változása a mecseki településeken 
1900-1990 között 

(KSH adatok alapján szerk. Gyenizse P.) 
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26. táblázat. A lakosság és az aktív ipari keresők, valamint a bányászatban és kohászatban 
dolgozó aktív keresők számának változása a mecseki településeken 1900-1990 között (fő) 

(KSH adatok alapján szerk. Gyenizse P.) 
 

népszámlálási 
év  

1900 1910 1920 1930 1941 1949 1960 1970 1980 1990

Abaliget bány.+koh. dolg. 0 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
 össz. ipari dolg. 36 52 71 72 41 45 95 140 55 52
 lakosság száma 744 727 767 767 720 616 630 630 578 628

Bakonya bány.+koh. dolg. 0 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
 össz. ipari dolg. 17 35 22 26 23 16 178 194 103 69
 lakosság száma 546 571 548 552 594 598 647 500 453 363

Boda bány.+koh. dolg. 0 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
 össz. ipari dolg. 23 28 18 25 11 30 69 75 85 61
 lakosság száma 664 689 623 660 605 615 617 572 515 417

Cserdi bány.+koh. dolg. 0 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
 össz. ipari dolg. 21 27 14 32 18 22 83 113 42 26
 lakosság száma 335 346 369 478 494 487 495 543 439 290

Cserkút bány.+koh. dolg. 0 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
 össz. ipari dolg. 10 15 16 16 15 21 151 437 103 49
 lakosság száma 382 381 391 417 423 308 566 648 344 277

Hidas bány.+koh. dolg. 65 60 146 60 123 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
 össz. ipari dolg. 188 238 265 204 253 133 1848 1682 743 502
 lakosság száma 2461 2480 2358 2406 2332 1978 2853 2658 2574 2348

Hosszúhetény bány.+koh. dolg. 319 296 377 271 401 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
 össz. ipari dolg. 518 561 557 492 627 710 1423 1580 678 555
 lakosság száma 2699 2886 2655 2947 3101 3299 3471 3562 3261 3111

Kárász bány.+koh. dolg. 19 12 23 8 3 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
 össz. ipari dolg. 59 42 69 50 58 40 86 115 56 41
 lakosság száma 529 516 492 506 485 481 512 512 438 390

Kismányok bány.+koh. dolg. 37 36 62 52 57 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
 össz. ipari dolg. 55 56 69 80 68 83 385 285 302 82
 lakosság száma 587 601 620 624 608 740 623 557 468 389

Komló bány.+koh. dolg. 342 329 603 506 1003 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
 össz. ipari dolg. 422 579 715 870 1140 1732 16043 17751 9246 7290
 lakosság száma 3246 3772 4326 4853 6129 6917 26997 28589 30320 29973

Kővágószőlős bány.+koh. dolg. 0 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
 össz. ipari dolg. 22 22 26 20 18 23 717 1282 399 295
 lakosság száma 796 796 673 716 671 685 1677 1987 1485 1234

Kővágótöttős bány.+koh. dolg. 0 1 0 0 1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
 össz. ipari dolg. 23 30 25 36 8 23 165 285 80 57
 lakosság száma 491 499 462 501 506 540 500 528 400 349

Magyaregregy bány.+koh. dolg. 73 48 44 46 68 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
 össz. ipari dolg. 139 131 123 135 140 142 328 440 207 178
 lakosság száma 1277 1333 1220 1264 1292 1219 1165 1125 1038 979

Magyarhertelend bány.+koh. dolg. 25 12 0 0 10 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
 össz. ipari dolg. 66 40 34 43 23 51 125 211 93 82
 lakosság száma 994 864 785 791 774 686 847 812 746 652

Magyarszék bány.+koh. dolg. 33 23 19 12 43 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
 össz. ipari dolg. 108 100 108 113 119 192 458 501 218 145
 lakosság száma 1143 1168 1183 1157 1151 1206 1299 1280 1193 1076
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26. táblázat folytatása 
 

 népszámlálási 
év  

1900 1910 1920 1930 1941 1949 1960 1970 1980 1990

Mázaszászvár bány.+koh. dolg. 345 291 383 224 421 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
 össz. ipari dolg. 553 571 537 415 637 578 1688 1637 1193 971
 lakosság száma 3115 3231 3444 3200 3254 3580 4435 4644 4474 4346

Mecseknádasd bány.+koh. dolg. 52 20 61 25 33 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
 össz. ipari dolg. 346 330 325 367 227 249 986 831 427 267
 lakosság száma 2484 2620 2524 2642 2480 2587 2312 2160 2085 1870

Nagymányok bány.+koh. dolg. 104 140 198 291 353 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
 össz. ipari dolg. 167 222 260 384 414 506 2014 1675 1869 615
 lakosság száma 1344 1407 1476 1958 2082 2430 3340 3116 2913 2616

Óbánya bány.+koh. dolg. 3 1 2 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
 össz. ipari dolg. 71 72 57 57 21 74 98 51 38 19
 lakosság száma 358 380 376 357 401 403 329 256 224 177

Orfű bány.+koh. dolg. 16 10 1 1 5 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
 össz. ipari dolg. 48 53 55 62 23 21 54 84 38 33
 lakosság száma 1084 1018 902 964 925 834 631 569 580 580

Pécsvárad bány.+koh. dolg. 4 14 35 9 28 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
 össz. ipari dolg. 352 363 364 337 260 343 874 926 498 492
 lakosság száma 2773 2797 2665 2781 2759 3107 3740 3868 4135 4076

Szentlőrinc bány.+koh. dolg. 0 0 1 0 1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
 össz. ipari dolg. 199 198 258 278 186 240 651 824 797 1039
 lakosság száma 2354 2724 2568 2762 2906 2891 3412 4147 5532 7063

Váralja bány.+koh. dolg. 195 56 168 114 152 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
 össz. ipari dolg. 253 185 232 205 210 297 827 662 736 182
 lakosság száma 1677 1538 1565 1563 1649 1743 1635 1483 1290 1105

Vékény bány.+koh. dolg. 12 2 13 8 21 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
 össz. ipari dolg. 17 8 16 22 28 32 46 73 34 24
 lakosság száma 309 281 275 289 276 268 265 244 216 187

Zengővárkony bány.+koh. dolg. 0 0 0 0 1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
 össz. ipari dolg. 25 32 36 31 33 33 136 142 79 70
 lakosság száma 703 662 634 615 620 592 656 598 546 459

bány.+koh. dolg. = a bányászatban és kohászatban dolgozó aktív keresők száma 
össz. ipari dolg. = az iparban dolgozó aktív keresők száma 
n. a. = nincs adat 
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27. táblázat. A lakosság és az aktív ipari keresők, valamint a bányászatban és kohászatban 

dolgozó aktív keresők számának változása Pécsen 1900-1990 között (fő) 
(KSH adatok alapján szerk. Gyenizse P.) 

 
népszámlálási 
év  

1900 1910 1920 1930 1941 1949 1960 1970 1980 1990 

Pécs összesen: bány.+koh. dolg. 2918 2995 4075 2862 4107 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
 össz. ipari dolg. 9594 12231 12941 13815 13254 16440 24686 33757 32821 25773
 lakosság száma 54789 61360 59846 75358 89464 89470 121853 150779 169134 170039

A mai Pécsen belül: 
Hird össz. ipari dolg. 85 89 77 85 86 111 377 556 n.a. n.a. 

 bány.+koh. dolg. 45 29 27 16 47 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Málom össz. ipari dolg. 12 15 9 11 19 26 n.a. n.a. n.a. n.a. 

 bány.+koh. dolg. 0 0 0 0 1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Mecsekalja össz. ipari dolg. 201 175 163 157 223 363 n.a. n.a. n.a. n.a. 

 bány.+koh. dolg. 2 2 1 0 3 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Mecsekszabolcs össz. ipari dolg. 1152 1158 1338 1166 1354 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 bány.+koh. dolg. 1027 1000 1143 894 1185 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Nagyárpád össz. ipari dolg. 33 38 53 69 58 16 n.a. n.a. n.a. n.a. 

 bány.+koh. dolg. 0 0 0 0 1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Pécs össz. ipari dolg. 6206 8668 8572 10166 8398 14443 24309 33201 32821 25773

 bány.+koh. dolg. 1322 1303 1954 1551 1884 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Somogy össz. ipari dolg. 333 472 499 438 559 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 bány.+koh. dolg. 312 396 438 353 474 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Vasas össz. ipari dolg. 250 313 576 172 673 1481 n.a. n.a. n.a. n.a. 

 bány.+koh. dolg. 210 265 512 48 559 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
bány.+koh. dolg. = a bányászatban és kohászatban dolgozó aktív keresők száma 
össz. ipari dolg. = az iparban dolgozó aktív keresők száma 
n. a. = nincs adat 

 
 
 

1945 után az államilag szervezett bányászat egyszerre építette ki termelési rendszereit, mű-
szaki-technológiai ellátását, szociális és egészségügyi hálózatát. Mindeközben jelentős számú 
munkaerőt kellett fogadnia, azok ellátását, oktatását, képzését megteremtenie, egyben az új 
települések működését is lehetővé tennie. A mecseki feketekőszén-bányászat, mint a vas- és 
acélgyártás kokszbázis háttere ebben a folyamatban jelentős helyet kapott. 

Az állami bányászat korszaka lényeges változásokat eredményezett a mecseki bánya-
vidék népességének életmódjában, kultúrájában. A mecseki feketekőszén-bányászat nem csu-
pán mint a kokszellátás lehetséges forrása jutott fontos szerephez, hanem a mezőgazdaságból 
felszabaduló munkaerő elhelyezésében is. A szervezeti változások és a területi kapcsolatok 
körében a bányavállalat forrásai gyakran egyedüliek voltak. Az ellátás, a közlekedés, a műve-
lődés feladataiban is folyamatos volt a bányavállalat és dolgozóinak közreműködése. A ma-
gángazdaság korszakának ismételt beköszöntével – 1989-től – a mecseki bányászat föld alatti 
munkája, tudományos, szakmai tevékenysége, a területen képviselt sokrétű szerepe mérséklő-
dött, többségében megszűnt. 

A jelentős bányászati beruházások a Mecsekben is a feketekőszén (majd az uránérc) 
korábbi és új lelőhelyei köré összpontosultak. A nyersanyag-lelőhelyhez kötöttség és a nagy 
munkaerő-koncentráló hatás következtében e fejlesztés erőteljesen a Pécs-Komló agglomerá-
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ció területre irányult, ezzel településhálózati aránytalanságokat okozva, ugyanakkor az érintett 
települések fejlődését is eredményezve. 

Számos település fejlődése az elmúlt évtizedekben sok tekintetben a bányászatnak kö-
szönhető, mert a magasabb jövedelmi viszonyok, a lakásépítkezések bánya által kezdeménye-
zett és sokféle formában történt támogatása jótékonyan befolyásolta az életkörülményeket. 
1948-ban kezdődött vállalati hozzájárulással a Komló-Pécs közúti korszerűsítés, ilyen támo-
gatással történt az András-akna-Széchenyi-akna-palahányói út készítése. 400 résztvevő társa-
dalmi munkája segítette a sikondai út elkészítését 1965-ben. Az Erzsébet-telepi munkásklub 
átadása idejére elkészítettek egy rövidebb útszakaszt (1970), állandó munka folyt a Kossuth-
akna-Béta-aknai útvonalon, majd az új vasasi úton. Vállalati beruházásban történt az István-
aknákat bekötő utak elkészítése, rendbehozatala, felújítása is. 

A bányavállalat és a közlekedés kapcsolatát, az együttműködés és támogatás szüksé-
gességét jól tükrözi, hogy a telepített munkásság mellett az elmúlt negyven évben mindvégig 
jelentős mértékű volt a „bejárók”, az „ingázók” aránya.  

A bányaműveletek kiterjedése, illetve egyes területeken felhagyása, kihatott a lakosság 
elhelyezkedésére is. A területen 1945 után meggyorsult a hagyományos településformák – 
kolóniák, telepek, műszaki létesítmények körül épült lakótelepek, készenléti lakások – lakói-
nak városba áramlása. Az új építkezések a közösségi infrastruktúrák létesülését is magukkal 
hozták. Pécsett szintén a hetvenes években jelentkeztek nagyobb arányban belső városrészi 
építkezések, ami az alkalmazottak és a munkások egyre nagyobb számának jelentett új lakó-
helyet a kiépülő Kertvárosban, a Mecsekoldalban és másutt. 

A bányászatban dolgozók lakóterületein a nagyvonalú lakásépítkezések mellett új inf-
rastruktúra is kiépült. 1950 és 1980 között Komlón és környékén a bányavállalat 143 kereske-
delmi egység létrejöttét segítette, a különböző településeken pedig 61 raktár, telephely kiala-
kításában nyújtott segítséget (TÜZÉP-telepek, gázcseretelepek, MÉH-gyűjtőhelyek, stb.). 
Pécsett a jelzett időszakban több mint kétszáz különféle kereskedelmi, szolgáltató egység épí-
tésében és létesítésében nyújtott közvetlen vagy közvetett támogatást a vállalat azokon a he-
lyeken, ahol kisebb vagy nagyobb számú, a bányánál foglalkoztatott aktív dolgozó és bánya-
nyugdíjas élt. 

A terület meghatározó folyamatai közé tartozott a bányászközösségek, a vállalati és 
üzemei támogatásával folytatott környezetkultúrát alakító iskola, sport-, kultúrpark létesí-
tő/fenntartó tevékenység. 1953 és 1989 között közel 129 000 ilyen jellegű munkát regisztrál-
tak, amelyben összesen több mint 1 300 000 személy vett részt. 1962-ben például a pécsi és a 
komlói bányavállalat munkásközösségei, szakmunkás- és technikumi tanulói 2500 fát és bok-
rot ültettek, 12 emlékművet, parkot tettek rendbe. Ugyanebben az évben 22 kisebb-nagyobb 
sportpálya, telep gondozásában vettek részt. Az évtizedek során 680 alkalommal került sor 
műemlékvédelmi együttműködésre. A baranyai, komlói, pécsi hagyománykutatásra, a telepü-
léstörténet és a honismeret támogatására, a művelődési házakban folyó ilyen jellegű szakkö-
rök segítésére és e témakörbe tartozó kiadványokra 1970 és 1985 között több mint 11 MFt-ot 
fordítottak különböző forrásokból, részben a szakszervezeteken keresztül. 410 baranyai kiad-
vány, 11 iskolai évkönyv, ismertető, 84 nagyobb konferenciakötet jelzi a szénbányászat tá-
mogató közreműködését. Vállalati támogatások őrizték meg 1945 után a korábbi bányászsport 
elemeit, tartották fenn a különböző sportágak működését. 1963-ban Komlón huszonegy sport-
ágban 9 nagyobb sporttelep és hét intézmény, Pécsett tizenhét sportágban 11 sporttelep és 
tizenkét intézmény volt vállalati, illetve szakszervezeti fenntartásban (KRISZTIÁN B. 1994).  
 
 
 
 
 

 152



12.3.3. Az uránbányászat és hatásai 
 

12.3.3.1. Történeti vonatkozások 
 

A Nyugat-Mecsek legjelentősebb ásványkincse a XX. sz.-i ember számára az urán. Az urán-
tartalmú ércet a konglomerátum szintje alatt mintegy 120 m-rel elhelyezkedő, 50 m vastag, 
kovás, szericites kötőanyagú, zöldesszürke színű homokkőből és aleurolitból bányásszák 
(BARABÁS A. 1997). 

A Mecseki Ércbányászati Vállalat és jogelődjei az uránércbányászat és feldolgozás 
céljából a Ny-Mecsek térségében kisajátított területeken végezték tevékenységüket. Ez a terü-
let Pécs várostól Ny-ra a Jakab-hegy D-i lejtőjén, valamint a Mecsek Ny-i és D-i oldalán he-
lyezkedik el, magába foglalva Pellérd (részben Pécs) Orfű, Abaliget, Hetvehely, Bakonya, 
Kővágótöttös, Kővágószőlős, Cserkút lakott helyiségek által határolt terület egy részét. A 
Pécs környéki, kisajátított területeken kiépült a bányászat sajátos infrastruktúrája a bá-
nyanyitáshoz és ércfeldolgozáshoz szükséges létesítményekkel (106. ábra). 

Az évekig tartó uránérckutatás eredményeképpen – amelyet legnagyobb mértékben a 
hidegháborús atomfegyverkezési verseny motivált – a Kővágószőlőstől D-re eső területen két 
akna mélyítését kezdték meg (I. Bányaüzem) föld alatti kutatás előkészítése céljából 1954. 
szeptemberében, majd 1955. februárjában. A részletes radiometrikus terepmérésekkel, geoló-
giai és geodéziai térképezéssel párhuzamosan a Bakonyán kimutatott anomália tárókkal vég-
zett föld alatti kutatása is a kővágószőlősihez hasonló ércesedést igazolt (II. Bányaüzem). 

A sikeres kutatások eredményeként a vegyipari és energiaügyi miniszter pécsi szék-
hellyel, Bauxitbánya Vállalat néven, 1955. július 1-jével magyar vállalat alapítását rendelte el. 
A kutatások további eredményei 1956-ban lehetővé tették egy megfelelő kapacitás elérését 
célzó bányászati beruházás megindítását. Az 1956-os forradalom időszakában a munkák szü-
neteltek, azonban 1957 tavaszán, ha akadozva is, de újra megindultak. A vállalat új nevet ka-
pott: Pécsi Uránércbánya Vállalat. A vállalat későbbi működése az 1958-ban 20 évre megkö-
tött magyar-szovjet kormányközi egyezményre épült, amelyet 1979-ben újabb 15 évre meg-
hosszabbítottak. Az egyezmény a két fél kötelezettségei mellett azt is rögzítette, hogy a Szov-
jetunió kielégíti a közreműködésével létesülő atomerőművek fűtőelem szükségletét, amit az 
időközben megkötött atomerőműi egyezmény is megerősített. 

A Pécsi Uránércbánya Vállalat működésének kezdeti éveihez a következő lényegesebb 
események és tevékenységek kapcsolódtak: 

• befejeződött az I. és II. Bányaüzem beruházása, és 1957-58-ban mindkét üzemben meg-
indult az érctermelés, 

• kifejlődött az ércosztályozás alaptechnológiája, és 1958-ban elindult a Szovjetunióba az 
első osztályozott ércszállítmány, 

• kialakult a lelőhely további feltárását célzó rendszeres földtani kutatás, és Magyarorszá-
gon elsőként megalakításra került a bányageofizikai szolgálat, 

• az 1959-től épülő III. Bányaüzem beruházása befejeződött, és 1961-ben megindult az 
érctermelés, 

• önálló üzemként létrejött a tudományos kísérleti és kutatómunka bázisa, a Kísérleti és 
Kutatási Üzem, az infrastruktúrát biztosító Szolgáltató Üzem és a földtani, geofizikai 
kutatásokat végző Kutató-Mélyfúró Üzem. 

1964-ben az elkészült Vegyi Dúsítóműben előállították az első vegyi dúsítmányt és 
ezzel egy időben a vállalat nevét Mecseki Ércbányászati Vállalat-ra (MÉV) változtatták. 

A IV. Bányaüzem beruházási programja alapján megindult az 1000 m-nél mélyebb 
légakna és szállítóakna mélyítése. E két mélyaknával feltárt üzemben 1971-ben kezdődött 
meg a termelés. Az ebben a nagymélységben végzett bányaművelés új feladatok megoldását 
tette szükségessé. A 70-es évek elején megkezdték az V. Bányaüzem beruházási programjá-
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nak kidolgozását. 1974-ben már a jóváhagyott program alapján indultak meg az új beruházás 
munkálatai. 1983-ban az V. Bányaüzemben is megkezdődött a termelés. Az ércvagyon kime-
rülés miatt az I. Bányaüzem 1971-ben, a II. Bányaüzem 1987-ben bezárásra került. A III. Bá-
nyaüzem bányabezárási munkái 1995-ben fejeződtek be. További kutatások folytak a re-
ménybeli VI. bányaüzem területére vonatkozóan is, de az időközben bekövetkezett esemé-
nyek miatt a feltárás elmaradt. 

A hazai uránbányászat nagy mélységben, nehéz geológiai körülmények között, ala-
csony urántartamú kőzetekben folyt, ami az elfogadhatónál lényegesen magasabb termelési 
költségeket vont maga után. Az uránbányászat 1956-ban a felszínközelben, 10 m-es mélység-
ben kezdődött. 1989-ben a III-as üzem átlagos művelési mélysége 216m, a IV-es üzemé 869 
m, az V. üzemé 791 m volt. A vállalat termeléssel súlyozott átlagos művelési mélysége 1989-
re elérte a 681 m-t. 

A vállalat árbevételét a világpiaci árból levezetett rubel ár képezte. A dollár-rubel és a 
rubel-forint kétszeres átszámítása a vállalat számára kedvezőtlen árakat eredményezett, ezért 
1968-tól a termelés ártámogatásra szorult. Az árfolyamváltozások és a romló gazdasági (inf-
láció) és természeti háttér miatt 1980-tól ez az ártámogatás jelentősen megnőtt. 

A növekvő veszteségek, a világpiaci árak csökkenésének állandósuló tendenciája miatt 
a Kormány 2161/1994. (XII. 30.) sz. határozatában kimondta, hogy ellátás-biztonsági szem-
pontok nem indokolják az évek óta veszteséges magyar uránbányászat fenntartását. A ma-
gyarországi uránbányászat 1997. november 1-jén befejeződött. A hazai uránipar működési 
ideje alatt közel 21 000 tonna uránfémet állított elő, 1200 km vágatot hajtott, közel 50 millió 
tonna kőzetet termelt ki (107. ábra). Többé-kevésbé szennyezetten, rekultivációra, bezárásra 
váró, és újból a környezetbe illesztendő, mintegy 65 km2-t magába foglaló bányatelkeken 
létesült üzemeket, 18 millió m3 föld alatti üreget, meddőhányókat, perkolációs prizmákat, 
zagytározókat, a bányafeltárást és szellőztetést szolgáló függőleges aknákat, légaknákat, táró-
kat, léggurítókat, robbanóanyag raktárakat és egyéb kiegészítő tevékenységet szolgáló léte-
sítményeket hagyott maga után (BARABÁS A.-KONRÁD GY. 1999). 

 
 

12.3.3.2. Az uránbányászat környezeti és társadalmi hatásai 
 

Az ércbányászati tevékenység valamennyi környezeti elemre – úgymint a talaj, a víz, a leve-
gő, az élővilág és az emberi társadalom – fejtett ki különböző mértékű, főleg károsító hatást, 
miután a korábban ismertetett objektumokon keresztül, illetve ezek létrehozása, üzemeltetése 
során természetes módon a környezetével jelentős kapcsolatba került (ÖTVÖS TSA. KFT. 
1998).  

A MÉV felszíni létesítményei kb. 4800 Em2-en (480 hektár) helyezkedtek el, ami leg-
alább ekkora területen jelentett veszteséget a mező- és erdőgazdálkodás számára, különösen 
ha figyelembe vesszük, hogy a zagytározók, perkolációs terek, a meddőhányók jelentős há-
nyadát jó talajtulajdonságú területen alakították ki. Az üzemi területek létesítése előtt a külön-
böző mezőgazdasági területhasználatok: szántó, gyep és kis részben erdő volt a jellemző. A 
bányászati tevékenység miatt jelentős területeket töltöttek fel, – zagyterek, perkolációs terek, 
meddőhányók – ahol a talaj kémiai és biológiai szempontból gyakorlatilag megszűnt, még ha 
fizikailag – teherhordó szerep – meg is található. A zagyterek, perkolációs dombok, meddő-
hányók talajszennyező és tájkárosító hatásain kívül talajszennyezési forrásként számításba 
kell venni még a zagytárolók melletti, illetve az Ércdúsító Üzem (ÉDÜ) területén található 
hulladéklerakókat is, ahol radioaktívan is szennyezett, zömmel bontási anyagot helyeztek.  
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106. ábra. Az ércbányászat létesítményei a Nyugat-Mecsekben (szerk. Gyenizse P.) 
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107. ábra. A kitermelt kőzet és nyersérc mennyisége, valamint a vágatok hosszának alakulása 

1954-1988 között 
(forrás: Barabás A.-Konrád Gy. 1999) 
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A talaj károsodása nemcsak az eredeti talajfunkció megváltozása miatt következett be, 
hanem a kimondottan talajszennyező tevékenységek (anyagtárolás, hulladéktárolás, közleke-
dési-szállítási műveletek stb.) révén is. A külszíni objektumok rekultiválását követően a talaj-
szerkezet, illetve az erdő és gyep művelési ágak idővel visszaállíthatók. 

A működés időszakában felszínmozgások is bekövetkeztek, ezek közül a legjelentő-
sebbeket a Ny-Mecseki antiklinális déli szárnyára települt I. sz. bányaüzem műveletei okoz-
ták. Itt az egyes esetekben egészen a felszínig kijutó fejtési tevékenység sokszor méteres 
nagyságrendű beszakadásokat, süllyedéseket okozott, amelyek azonban lakott területet nem 
érintettek. A III. sz. bányaüzem működésével összefüggésben az üzem D-i területein kisebb, 
lokális jellegű épületkárok, illetve zöldkárok következtek be. Ezen jelenségek a Kővágószőlős 
község belterülete alatt húzódó É-i táró feletti felszíni zónában, valamint Kővágószőlős és 
Cserkút közigazgatási területén található, fejtési üregrendszer felett létesített külterületi ingat-
lanokon koncentrálódtak.  

A nagyobb művelési mélységekkel jellemezhető és a lakott területektől távolabb eső 
bányaüzemek közül a II. sz. bányaüzem külszínre gyakorolt hatásáról kevés információ áll 
rendelkezésre. A IV. és V. számú bányaüzemben a szállítóaknák mozgásvizsgálatával össze-
függésben történtek felszíni mozgásmérések. Ezek alapján az állapítható meg, hogy még a 
nagy mélységben kialakított fejtési üregrendszerek felett is mindenhol regisztrálható felszín-
süllyedés. Ezen mozgásmező maximumhelyei általában a felszínre nyíló aknákhoz köthetők. 
A IV. szállító aknatoronynál például fél métert is meghaladó vertikális, illetve csaknem 30 
cm-es horizontális elmozdulás következett be az építés óta. 

A bánya vízelvonása miatt kialakult depressziós övezeten belül a pórusnyomás csök-
kenése miatt a teljes fedőösszlet időben közel egyenletes süllyedése játszódik le, ami az üreg-
kontúrokon belül a pillér-deformációs hatásra szuperponálódik. A nagyobb mélységek felé 
haladva (különösen a legnagyobb vízszintsüllyesztést létrehozó objektumok, a függőleges 
aknák környezetében) fokozatosan ez a hatás válik meghatározóvá.  

A radioaktív légszennyezést illetően a zagytározók, meddőhányók, perkolációs dom-
bok diffúz légszennyező forrásnak tekinthetők, de ezek egy része (perkoláció, meddőhányó) 
durva szemcseméretű. Ezek a források radont és aktív port juttathatnak a levegőbe. A keletke-
ző radon egy része – az emanálási exhalációs viszonyoktól függően – az atmoszférába kerül 
és rövid időn belül szilárd bomlástermékei képződnek, melyek aerosol formájában a levegő-
ben maradnak. A levegőmozgás, a szél azonban a radont és rövidéletű szilárd bomlásterméke-
it elszállítja és szétteríti. Ennek a folyamatnak köszönhető, hogy a radioaktív forrásoktól kis 
távolságra a mérési eredmények a radon-koncentrációra gyakorlatilag normál értéket mutat-
nak. 

Az ércbányászat objektumainak elhelyezkedéséből következően a hatások gyakorlati-
lag a Dráva vízgyűjtő területére korlátozódtak. Így a felszíni vízfolyásokat érintő hatások 
gyakorlatilag a Ny-Mecsek déli előterére, illetve az onnan induló vízfolyások vízgyűjtő terü-
letére terjedt ki. A bányászat hatásai szempontjából mértékadónak a kisvizes időszakot kell 
tekintenünk. A bánya által okozott depresszió ekkor éreztette legjobban a hatását, mivel a 
források lecsökkent vagy megszűnt vízhozama tényleges vízhiányt okozott. Itt azonban meg 
kell jegyezni azt is, hogy földtani okokból a hegylábi zónában jelentős beszivárgás volt ter-
mészetes állapotban is, a patakok vize nem mindig jutott el a befogadó Pécsi-vízbe. A bányá-
szat hatása a Pécsi-víz vízmennyiségére így elméletileg igen, gyakorlatilag azonban alig mu-
tatható ki. A hatások elfedésében jelentős szerepe volt Pécs város vízhasználatának.  

A bányászati tevékenység számos vízföldtani paraméterben mélyreható változásokat 
okozott. Az antiklinális déli szárnyán helyezkedik el a már bezárt I. bányaüzem. A tortyogói 
vízműkutak minőségvédelme érdekében hatósági előírásra ma is folyik belőle vízkiemelés 
(2500-3500 m3/nap), és ezt tisztítás (uránmentesítés) után engedik csak el. A hegység déli 
előterében az I. bányaüzem működése során kb. 2,5 km2 nagyságú depressziós tölcsért alakí-
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tott ki. Az északi szárnyon az egymással összefüggő üregrendszerű II., III., IV., V. bánya-
üzemek egyetlen nagy, mintegy 42 km2 nagyságú depressziós tölcsért alakítottak ki, melynek 
mélysége a felszíntől 100-400 m, a mélypontok az aknák körül jöttek létre. A kelet–nyugat 
irányban elnyúlt depressziós tölcsér alakja részben összefügg az itt feltárt nagy szerkezeti 
rendszer irányítottságával is. A depressziós területeken lényeges vízföldtani változások jöttek 
létre. A perm-triász repedésvizes összlet felszíni elterjedési területén számos forrás elapadt. 
Ilyen területek a Jakab-hegy déli előtere (Kővágószőlős, Cserkút, Kővágótöttös zártkertjei-
ben) az északi területen a vízzáró összlet peremén átbukó források főleg a Jakab-hegy északi 
lejtőjén. A Jakab-hegy magasabb részein kialakult lebegő víztömegekből származó források 
megmaradtak, bár hozamuk lecsökkent vagy időszakossá vált. Az itt levő középkori pálos 
kolostor ásott kútjában ugyanezen okból maradt meg a víz.  

Az I. üzemi depressziós tölcsér mintegy 2,5 km-es kelet-nyugat csapásirányú sávjában 
a távolabbi északi terület felől érkező repedésvizek nem jutnak át a felszínközeli talajvizes  
zónában a pannon rétegvizes összletbe. A depresszió jelentős bányakárokat, vízelvonást oko-
zott néhány településen. Kővágószőlős alatt húzódik az Északi táró, Cserkút északi részét 
pedig megközelíti a Keleti táró és egy érces blokk fejtési rendszere. Mindkét községben az 
ásott kutak jelentős része elapadt. A kárpótlásként bevezetett vezetékes víz a vízellátási prob-
lémákat megoldotta és a még megfelelő ásott kutak vizét mezőgazdasági célokra hasznosítják. 

A meddőhányókból, a fejtési meddőkőzetből a víz U, Ra, SO4
---kat old ki. Ezek a vi-

zek részben megjelennek a hányók rézsűlábainál, részben beszivárognak a hányók alatti talaj-
ba. A meddőhányókból beszivárgó szennyezett vizek, mivel a depressziós tölcsérek felett he-
lyezkednek el, a bányatérségekbe jutnak. A szennyeződés a közeli, Pécs számára fontos, 
tortyogói ivóvízbázisra is veszélyt jelent. A szennyeződött talajvíz oldott anyag tartalma 10-
15 g/dm3, azonban urán- és rádiumtartalma az ivóvízre megengedett maximális értéknél ala-
csonyabb. A zagyterekről kijutott szennyezett technológiai oldatok továbbterjedése vélhetően 
mérséklődni fog, mivel további oldat kihelyezés nem lesz. Mindazonáltal a már a felszín alatt 
lévő szennyezett víz egyre nagyobb területekre jut el, ami az ivóvíztartó rétegek további el-
szennyeződésének potenciális veszélyét hordozza magában. 

A bányászat elsősorban a külszíni létesítmények területfoglalásával és az ottani tevé-
kenység egyéb hatásaival változtatta meg a környezete élővilágát. A radioaktív anyagterhe-
lésből adódó hatások közül konkrét mérések a növényzet kapcsán állnak rendelkezésre. A 
mérések alapján ezeknél károsító hatás nem mutatható ki. Az állatvilág vonatkozásában méré-
si eredmények nem állnak rendelkezésre, míg az emberek esetén elsősorban a korábbi dolgo-
zók körében un. nyomonkövetéses vizsgálatok folynak. 

A vállalat üzemi területei a lakott területektől viszonylag nagy távolságban voltak, így 
a lakóterületi környezetet érő zajhatás kevésbé tudott érvényesülni. Elsősorban a nehéz gép-
járművek közlekedése miatt voltak problémák. Ilyen szempontból kritikus terület 
Kővágószőlős D-i része, az Újtelep. Közlekedés miatt innen több zaj- és rezgés panasz érke-
zett, melyek esetében a panasznak mindig helyt adtak. 

Az uránbányászat társadalmi hatásai is jelentősek voltak. Már 1955-56-ban körvonala-
zódott a mecseki lelőhely ásványvagyonának jelentősége és az, hogy ennek kitermeléséhez 
több ezer fős vállalatra lesz szükség. Kézenfekvő volt, hogy a területhez legközelebb eső, 
akkor 90 ezer lakosú Pécs város Ny-i területei a legalkalmasabbak egy új lakótelep felépítésé-
re az uránbányászok számára. Az első tervek szerint 97,3 ha-on 5057 db lakást terveztek az 
ehhez szükséges közintézményekkel, együtt (üzletek, iskolák, óvodák, bölcsődék, stb.). Végül 
is 5700 lakás épült meg. Ugyanakkor Szentlőrincen 88, illetve szövetkezeti formában, válla-
lati segítséggel további 295 db lakás létesült Pécs város különböző részein. A bányák építésé-
vel párhozamosan Kővágószőlősön egy új, úgynevezett készenléti lakótelep épült meg. Ez 
természetesen együtt járt egy új iskola megépítésével is. A lakások építése mindenhol magá-
val hozta új oktatási, egészségügyi, kulturális létesítmények építését és sokoldalú támogatását. 
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A tetőpontot jelentő 1970-es év során Cserkút lakosságának 2/3-a, Kővágószőlős lakosságá-
nak 1/2-e, Kővágótöttös lakosságának 1/2-e dolgozott az iparban (105. ábra és 26. táblázat). 
 Létszáma alapján a Mecseki Szénbányák után a MÉV volt a legnagyobb vállalat Bara-
nyában. A térség munkaerő foglalkoztatásához jelentősen hozzájárult. Munkahelyeket nem 
csak közvetlenül, hanem közvetve is teremtett, mivel működéséhez szolgáltatásokkal, anya-
gok beszállításával, stb., sok embernek adott munkalehetőséget (üzemélelmezés, autóbusz-
közlekedés, mosatás, stb.). Hatása a térség foglalkoztatottságára tehát, a létszámát jóval meg-
haladó mértékű volt.  
 
 
12.3.4. A lakosság véleménye a bányászat és a rekultiváció környezetre és társadalomra 
gyakorolt hatásáról - kérdőíves felmérés alapján 
 
A tanulmánykészítés keretében kérdőíves felmérést végeztünk a bányászat, bányabezárások 
és a rekultiváció lakosságot érintő hatásairól. A kiválasztott mintaterület a mecseki bányaterü-
let magjának számító K-pécsi térség: Szabolcsfalu, Somogy és Vasas. A 14 kérdésből álló 
kérdőívvel 40 főt kerestünk fel, 24 Somogy-vasasi és 16 szabolcsfalui lakost. 
 A kérdések első fele a bányászatnak a településre, lakosságra, környezetre gyakorolt 
hatásaira vonatkozott, míg a második fele a bányabezárások és a rekultivációról alkotott vé-
leményüket kérte ki. A válaszlehetőségek IGEN, NEM, illetve NEM TUDOM voltak. Lehető-
séget adtunk IGEN válasz esetén a részletesebb kifejtésre, példa írására is. 

Az első kérdéskör és a kapott válaszok százalékos aránya: 
1.) Rontotta-e Ön szerint az egykori, vagy mai bányászati tevékenység az Önök településén a 
levegő minőségét? 

Somogy-Vasas: IGEN: 59 %, NEM: 33 %, NEM TUDOM: 8 %. 
Szabolcsfalu: IGEN: 37 %, NEM: 50 %, NEM TUDOM: 13 %. 

2.) Rontotta-e Ön szerint az egykori, vagy mai bányászati tevékenység az Önök településén a 
vízfolyások, vagy a kutak minőségi, mennyiségi paramétereit? 

Somogy-Vasas: IGEN: 17 %, NEM: 25 %, NEM TUDOM: 59 %. 
Szabolcsfalu: IGEN: 13 %, NEM: 50 %, NEM TUDOM: 37 %. 

3.) Rontotta-e Ön szerint az egykori, vagy mai bányászati tevékenység az Önök településén az 
épületek minőségét? 

Somogy-Vasas: IGEN: 66 %, NEM: 8 %, NEM TUDOM: 16 %. 
Szabolcsfalu: IGEN: 76 %, NEM: 12 %, NEM TUDOM: 12 %. 

4.) Rontotta-e Ön szerint a bányászat (egykori, vagy mai) közúti szállítása az Önök települé-
sén az élet minőségét (por, zaj stb.)? 

Somogy-Vasas: IGEN: 76 %, NEM: 8 %, NEM TUDOM: 16 %. 
Szabolcsfalu: IGEN: 50 %, NEM: 37 %, NEM TUDOM: 8 %. 

5.) Fejlesztette, javította-e a „Bánya” az Önök településén az utakat, közműveket? 
Somogy-Vasas: IGEN: 66 %, NEM: 26 %, NEM TUDOM: 8 %. 
Szabolcsfalu: IGEN: 37 %, NEM: 13 %, NEM TUDOM: 50 %. 

6.) Támogatta-e a „Bánya” a kulturális, társadalmi, sport tevékenységeket és szervezeteket az 
Önök településén? 

Somogy-Vasas: IGEN: 84 %, NEM: 8 %, NEM TUDOM: 8 %. 
Szabolcsfalu: IGEN: 37 %, NEM: 0 %, NEM TUDOM: 63 %. 

7.) Ma támogatja-e a „Bánya” ezeket a kulturális, társadalmi, sport tevékenységeket és szer-
vezeteket? 

Somogy-Vasas: IGEN: 0 %, NEM: 75 %, NEM TUDOM: 25 %. 
Szabolcsfalu: IGEN: 12 %, NEM: 12 %, NEM TUDOM: 76 %. 
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A felmérés első kérdéscsoportjából kiderült, hogy a megkérdezettek véleménye szerint 
a bányászati tevékenység mind a két területen elsősorban az épületekben okozott kárt. Ennek 
okaként elsősorban mind a két körzetben a nehézgépekkel való anyagszállítás okozta repedé-
seket jelölték meg, ami a szállítási útvonalak mentén jelentkezett (megkérdezettek fele). A 
Somogy-vasasi területen egy-egy említés történt még az alábányászás és a felvizesedés okozta 
kárról is. A szabolcsfalui területen a szállítási károk mellett sokan megnevezték a 
talajvízemelkedés okozta épület-felvizesedést (megkérdezettek egyharmada). 

Szintén nagyon zavarónak tartották a lakók mind a két körzetben a közúti szállítóbe-
rendezések okozta károsító hatásokat: a nyugalmukat megzavaró zajt, a balesetveszélyt, port, 
kipufogógázokat. Az utóbbi két szennyező forrás és anyag az első kérdésre adott válaszokban 
is kizárólagos szerepet tölt be. Bár a szabolcsfalui megkérdezettek közül többen csak 
Pécsbánya környékének levegőjét tartják szennyezettnek. A felszíni és felszín alatti vizek 
minőségi és mennyiségi romlását nem érzékelte a lakosság nagy része, de néhány 
szabolcsfalui polgár itt is kiemelte a talajvíz-emelkedés okozta épület-felvizesedést. Tehát a 
megkérdezettek elsősorban a lakókörnyezetükben okozott károkra, zavaró hatásokra figyeltek 
fel. 

A Mecseki Szénbányák településfejlesztő és kultúratámogató tevékenységét a meg-
kérdezettek elismerte. Sokan kiemelték az utak javítását a szállítási útvonalakon, de érdekes 
módon senki nem említette a Szabolcson a „Bánya” által kiépített ivóvízvezetéket. A kultúra 
korábbi támogatását mindkét területen egyértelműen érzékelték, példaként a kultúrházak, 
sportszakosztályok, iskola, könyvtár, klubok, kulturális és szórakoztató rendezvények támo-
gatását hozták fel. Mind a Somogy-vasasi, mind a szabolcsfalui területen egyértelműen hiá-
nyolják ezen támogatásoknak a bányabezárások óta jelentkező elmaradását. 

A második kérdéskör és a kapott válaszok százalékos aránya: 
8.) A „bányaterületek” rekultivációjának hatására észrevehető-e – az Ön megítélése szerint – a 
levegő tisztaságának javulása? 

Somogy-Vasas: IGEN: 42 %, NEM: 50 %, NEM TUDOM: 8 %. 
Szabolcsfalu: IGEN: 26 %, NEM: 37 %, NEM TUDOM: 37 %. 

9.) A „bányaterületek” rekultivációjának hatására észrevehető-e – az Ön megítélése szerint – a 
vízfolyások és kutak minőségi és mennyiségi paramétereinek javulásában? 

Somogy-Vasas: IGEN: 0 %, NEM: 58 %, NEM TUDOM: 42 %. 
Szabolcsfalu: IGEN: 0 %, NEM: 37 %, NEM TUDOM: 63 %. 

10.) Az Ön véleménye szerint, megfelelő mértékben javítja, helyreállítja a „bányaterületek” 
rekultivációja az érintett táj szépségét? 

Somogy-Vasas: IGEN: 33 %, NEM: 50 %, NEM TUDOM: 17 %. 
Szabolcsfalu: IGEN: 37 %, NEM: 26 %, NEM TUDOM: 37 %. 

11.) Az Ön megítélése szerint a „Bányák” leépítése hogyan hatott a lakosság életszínvonal-
ára? A lakosság hány százalékát érintette közvetlenül vagy közvetve, pozitív vagy negatív 
irányban? 

Somogy-Vasas: Pozitív irányban: 0-25 %-át, negatív irányban: 25-100 %-át. 
Szabolcsfalu: Pozitív irányban: 0 %-át, negatív irányban: 70-100 %-át. 

12.) Az Ön véleménye szerint milyen célra lehetne hasznosítani a rekultivált meddőhányókat, 
bányaudvarokat, illetve a kihasználatlanul álló épületeket? (A válaszokat ld. az alábbi értéke-
lésben.) 
13.) Az Ön véleménye szerint, a „bányaterületek” rekultivációja elősegítheti-e az Önök tele-
pülésén a turizmus fejlődését? 

Somogy-Vasas: IGEN: 26 %, NEM: 66 %, NEM TUDOM: 8 %. 
Szabolcsfalu: IGEN: 0 %, NEM: 50 %, NEM TUDOM: 50 %. 

14.) Ön szerint melyek azok a (természeti, társadalmi) adottságok az Önök településén, vagy 
annak környékén, amelyek a turizmus fejlesztéséhez fel lehetne használni? 
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 A második kérdéskörre adott válaszokból is kiderül, hogy a helyi lakosság meglehető-
sen megoszlik a természeti környezetük minőségének megítélésében. Mindkét területen nagy-
jából azonos a levegőminőség javulását érzékelők, illetve azt nem tapasztalók aránya, amihez 
a Szabolcsfaluban a bizonytalanok magas aránya is társul. A vízfolyások és kutak minőségi és 
mennyiségi paramétereinek javulását egyik helyen sem érzékelték, illetve bizonytalanok. Ez 
összefüggésben van a második kérdésre adott válaszokkal – ugyanis, ha korábban nem érzé-
kelték a bányászat negatív hatásait, akkor most nincs miért javulnia a vízügyi helyzetnek. A 
rekultiváció tájesztétikai hatásáról sajnos csak a megkérdezettek egyharmada nyilatkozott 
pozitívan. Kétségtelen, hogy jelenleg, a folyamat közepén, még nehéz elképzelni a végered-
ményt. Reméljük néhány év múlva a kételkedőket is meggyőzi majd a helyreállított területek 
látványa. 
 A bányabezárásokat minden megkérdezett polgár erősen negatív hatásként értékelte az 
életminőségre. Ezek a válaszok azonban szubjektív szemléleten alapulnak. Ezek a számok 
nem annyira statisztikailag értékelhetőek, mint inkább a lakosság hangulatát érzékeltetik. 
 A megkérdezettek több mint fele szerint az egykori bányaépületeket hajléktalan szál-
lóként, vagy új vállalatok telephelyeiként lehetne hasznosítani. Néhányan a kulcsosház, sza-
badidőközpont, klub, szociális otthon létesítését javasolták. Többen kiemelték az épületek 
rossz állapotát és teljes lebontásukat javasolták. A meddőhányók tájba illesztését egyhangúlag 
növényekkel való betelepítéssel tudják elképzelni. 
 A turizmus felfutását igen kevesen remélik a területrendezéstől (csupán a Somogy-
vasasi megkérdezettek negyede). Azonban a településükön, vagy annak környékén számos 
lehetséges vonzerőt tudtak felsorolni, ami a turizmus lehetőségeit javítaná. Elsősorban a szép 
táj, a mecseki erdőség vonzó hatását emelték ki, ami a tájrendezés után tovább javul. A turis-
tautak és kulcsosházak a „bakancsos turizmus” már ma is jelen van. Többen megneveztek 
egy-egy kiemelten szép környéket (Csertető, Hársas-forrás stb.), ahol szabadidőparkot lehetne 
létesíteni. Javaslat érkezett továbbá a bányagödrök strandként, horgásztóként való felhaszná-
lására. A Somogy-vasasi terület a vélemények szerint Pécs egyik rekreációs övezete is lehet, a 
tájrendezés után. 
 
 
12.4. Egyéb helyi energiák szerepe a Mecsek településeinek fejlődésében 
 
A hegység morfológiai viszonyai önmagukban semmilyen gazdasági tevékenység végzését 
nem segítik elő. A tagolt domborzat pl. megnehezíti a szántást és a közlekedést, megdrágítja 
az építkezéseket és az infrastruktúra kiépítését. Más természeti elemekkel párosulva persze 
okozhat pozitív hatásokat is, így pl. a délies lejtőkön kellemes mikroklímát hozhat létre, vagy 
a nagyesésű völgyek patakjai jelentős energiát szolgáltathatnak. Egyedül csak két olyan hasz-
nát tudjuk felsorolni, ami a társadalom számára fontos, ez a védelmi funkció és a tájképi szép-
ség. A meredek oldalú, nehezen megközelíthető, de jó kilátást biztosító hegycsúcsokon szá-
mos várat, őrtornyot és erődítményt építettek az elmúlt évezredekben. Ezen pozitív helyi 
energiákat használták ki a kelta földvár építői a Jakab- és a Makár-hegyen, valamint a római-
ak a lapisi és a szabolcsfalui őrtornyok építésekor. Számos középkori várat is találunk a Me-
csekben: Réka-vár, Kanta-vár, Máré-vár, Zengő-vár, szászvári vár, pécsváradi vár stb. A 
hegység látképének változatossága elsősorban a turista mozgalmak megindulásával vált fon-
tossá, de minden bizonnyal szerepet játszott 1797-ben Eszterházy Pál László pécsi püspök 
helyválasztásában is, aki egy nyári kastélyt építtetett a festői környezetben fekvő 
Püspökszentlászlón (szökőkúttal, halastóval, arborétummal). 

A hegység mikroklimatikus viszonyai meglehetősen függnek a domborzattól. A köz-
ponti és É-i részeken letelepedésre leginkább a szélvédett, de hűvös, párás völgyek voltak 
alkalmasak. A megtelepedés és a gazdálkodás szempontjából is csábítóbb azonban a D-i, éle-
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sen elvégződő oldal mediterrán jellegű klímája. A Mecsek tömbjének D-i árnyékában völ-
gyekkel hol gyengébben, hol erősebben szabdalt hegylábi terület húzódik. A tetőrégióban 
előfordul a 25 % fölötti lejtő is, de a jellemző érték – az alacsonyabb területeken – 8-10 % 
körül mozog. A vízszintes területekhez képest ezek a hegyoldalak 9-24 %-kal több besugár-
zást kapnak, ami az É-ról való védettség mellett a másik fő oka a meleg helyi klímának. Ezt 
már 6-7000 évvel ezelőtt is értékeltek az itt letelepült őseink. A vizsgált településektől É-ra 
emelkedő, sokszor 250-300 m relatív magasságú „fal” kedvező helyi klimatikus hatása abban 
is megnyilvánul, hogy ősszel és tavasszal az erdőzóna kissé magasabb hőmérsékletű helyi 
szeleket hoz létre, mely mérsékli a fagyveszélyt az alacsonyabb területeken (LOVÁSZ GY. 
1977b). Pécsnek a növénytermesztés számára kedvező, mediterrán jelleg klímájáról Haas Mi-
hály is megemlékezik: „Mindenek előtt figyelmet érdemel azon magas hegység’ tövébeni 
fekvése, melly által egyfelől elegendőn védve van éjszaki csípős hideg szelek ellen, másrész-
ről nyitva áll a’ dél’ szendébb légvonatainak. Ezen hegység’ melegebb déli hajlásinak köszöni 
városunk és vidéke becses borainak nagy sokaságát. … Általában véve Pécs’ tája legmele-
gebb és a’ tenyészésnek legkedvezőbb, és nem hibázunk, azt mondók, hogy éghajlata sok 
tekintetben megegyez az éjszaki Olaszhonéval. Mandola, birs, füge, gesztenye és vadolajfák 
szabadban tenyésznek nálunk; a’ cseresznye és eper május’ végével érik, a’ szőlő 
augustusban; és september’ végével többnyire a’ víg szüretnek is vége. De néhány órányi tá-
volság tizennégy, sőt több napos különbséget tesz a’ gabona-érésben és aratásban és szüretre 
nézve; sőt a pécsi hegyekben sem érik meg egy időben a’ szőlő.” (HAAS M. 1845) 

Meg kell emlékeznünk a felszíni és felszín alatti vizeknek a településfejlődésében be-
töltött szerepéről is. A Mecsekben – a jelentősebb patakok völgytalpától eltekintve – talajvíz 
nincsen, így a települések helykiválasztásában nagy szerepe volt a forrásoknak, patakoknak. 
A két legnagyobb hozamú karsztforrás a Ny-mecseki Tettye- és Vízfő-forrás. Mindkettőnek 
jelentős gazdasági szerepe van, bár vízhozamuk erősen ingadozó (a Tettye-forrásé napi 300 és 
60 000 m3 közötti). A Tettye-forrásból eredő bővízű és nagyesésű patak évszázadokon át több 
tucat gabona-, lőpor-, fűrész- és papírmalmot, valamint pokróckészítő és posztókallót hajtott, 
de vizére tímárok, szíjgyártók, kötélverők, sörfőzők és mészárosok is települtek. A forrás és a 
patak mentén a középkorban kialakult „Malomszeg” volt Pécs ipari városrésze. 1892-ben, a 
vízvezetékrendszer kiépítésekor, lényegében erre a forrásra alapozták Pécs vízellátását is (L-
NÉ SZENTMÁRTONI SZ. 1997). A másik forrás az Orfű melleti Vízfő, amelynek vizére gabona- 
és fűrészmalmok települtek (az I. katonai felmérés térképeiről 6 db azonosítható). Az 1960-
70-es években vizének felduzzasztásával hozták létre az Orfűi-völgy tórendszerét, ami mára a 
Dél-Dunántúl legnagyobb üdülő és vízisport centrumává vált. Sokáig Komló vízellátásának 
alappillére volt, ma pedig az üdülőterületet látja el ivóvízzel. Rekreációs céllal hozták létre a 
Sikondai- és a Dombay-tavat is. A mélységi vizeknél a sikondai szénsavtartalmú vizet kell 
kiemelni, melyre strand és szanatórium is települt. Magyarhertelenden strand és kisebb üdülő-
telep létesült a feltárt hévíz mellett. 

A területen lakók számára szintén jelentős volt a hegységet összefüggően borító erdő-
takaró, amely rejtekhelyet, nyersanyagot, tüzelőt, vadászati és makkoltatási lehetőséget adott. 
„A’ roppant bükk és tölgyerdők makkot és gubacsot annyit adnak, hogy százezer darab sertés 
meghizlalásán kivül, még több ezer mérőgubacs eladható.” – írja a kiterjedt baranyai erdősé-
gekről Haas Mihály. A fafeldolgozás jelentősége volt nagy Kisújbányán és Óbányán is, ahol 
az üvegkészítés megszűnésével a rossz minőségű talaj (aminek természetes termőképessége 
mindössze 20-30 %) már csak behatárolt számú népességet volt csak képes eltartani. Így a 
XIX. század elejétől a környező erdőkre települő faművesség (talicska, szénavilla, facipő, 
szerszámnyél stb. készítés), illetve a fazekasság vált a fő megélhetési forrássá. Több faluban 
még a II. világháború után is működött fafeldolgozó üzem (pl. Cserkút, Hetvehely). A Mecse-
ki Erdészeti Rt. napjainkban is jelentős munkaadó. 
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A magasabban fekvő, meredekebb, erdőkkel borított részek alatt húzódó hegylábi te-
rület 50-60 %-os termőképességű talaja kedvezőbb a földművelésre, mint a Mecsek központi 
területét nagyrészt borító rendzina és barna erdőtalajok. A hegység D-i oldalán jól elhatáro-
lódnak egymástól a különböző „mezőgazdasági övek”. A törmeléken és löszön kialakult tala-
jokon, a falvak körüli meredekebb lejtőkön szőlő és gyümölcstermesztés folyik. A szőlőt va-
lószínűleg a rómaik telepítették meg a Mecsekben. A szőlőtermelés ősi mivoltára utal 
Kővágószőlős XI. sz-i neve is, mivel itt már akkor is szőlővel, borral adózó népek laktak. 
Borból Haas Mihály szerint a XIX. sz. közepén „Pécs’ városa’ hegyein megterem évenkint 
80, sőt 100 ezer akó is.” Híres fehér borok teremtek Pécs, Helesfa, Üszög-puszta, Pellérd és 
Szt. Miklós határában. A csemegeszőlőt Pestre és Triesztbe is szállították. A Pécs környéki 
gyümölcsök közül Haas Mihály a barack és a körte nagyságát és zamatát dicséri főképp, de a 
spanyolmeggy és az eper is kiválóan termett már az ő idejében is. Szintén jelentős bevételt 
hozott leírása szerint a zengővárkonyi, hosszúhetényi és pécsi szelidgesztenyés, melynek ter-
mését a Tiszáig is elvitték a kereskedők. Bőven termett mindig is a Mecsekben dió és mogyo-
ró, és nevezetes volt a pécsi dohány is (melynek jelentős részét – nevétől eltérve – Hidason és 
különböző tolnai falvakban termesztették). A települések „alatt”, a lankásabb hegylábi terüle-
teken szántóföldi művelés a fő profil a mai napig is, míg a patakok alsó szakasza mentén, a 
vizenyősebb helyeken kaszálók, legelők mellett kenderfeldolgozást végeztek. A vizsgált terü-
let mezőgazdasági célú minősítésekor már kimutattuk, hogy a legbiztosabb megélhetést nyúj-
tó szántóföldi művelésnek a hegységi környezet nem kedvez. A természeti adottságoknak az 
igényesebb növények termesztésére gyakorolt negatív hatását jól érzékelteti Óbánya 1930-as 
földhasználati megoszlása (csökkenő sorrendben): erdő – 77 %, szántó – 10 %, legelő – 7 %, 
rét – 2 %, egyéb – 2 %, kert – 1 %, szőlő – 1 %. A tőle légvonalban csak néhány km-re, de 
már a Völgység kedvező adottságú peremén fekvő Bonyhádvarasd esetében ezek az értékek: 
szántó – 84 %, legelő – 4 %, rét – 4 %, egyéb – 4 %, kert – 3 %, erdő – 0,7 %, szőlő – 0,3 %. 
A szocializmus iparcentrikus fejlesztési politikája után kevés mezőgazdasági jellegű falu ma-
radt a hegység területén. Ezek elsősorban a Ny-Mecsek Pécstől távolabb eső részén feksze-
nek. Ilyenek D-en Boda, Bakonya és Cserdi, É-on Abaliget és Magyarhertelend. Területükön 
az erdő- és vadgazdálkodás és a szántóföldi művelés jellemző ma is. 
 
 
12.5. Helyzeti energiák 
 
Egyes települések életét nem csak a kézzel fogható természeti kincsek befolyásolják, hanem a 
közlekedési fekvésük is. Ha az ebből származó előnyöket, vagy hátrányokat vesszük figye-
lembe, akkor már helyzeti energiákról beszélünk. Ennek két típusát lehet elkülöníteni: a ter-
mészeti alappal rendelkező és a természeti alapot nélkülöző helyzeti energiát. 

Az első típusból itt csak az un. vásárvonalnak találjuk nyomát. Ez a különböző adott-
ságú tájak találkozásánál alakul ki, ahol az eltérő jellegű termékek cseréje zajlik. Napjainkban 
a fejlett közlekedés és kereskedelem lehetővé teszi, hogy az üzletekben bármely kontinens, 
akármilyen termékét megvásároljuk. Egy-két évszázaddal ezelőtt azonban még jóval korláto-
zottabbak voltak a lehetőségek, így nagy szerep jutott az országos vásárhelyeknek. A Mecsek 
esetében is megfigyelhetjük, hogy míg a központi területeken hiányoznak az országos jelentő-
ségű vásárok, addig a peremeken (elsősorban D-en) csoportosulnak. A vásártartó települések 
leginkább a Pécsi-medencében és a Bükkösdi-víz torkolati szakaszán fekszenek, de K felé 
Pécsváradig követhető láncot alkotnak. É-on a természeti határok elmosódottabbak a Völgy-
ség felé, így a vásárvonal sem olyan éles (PRINZ GY. 19??).  

A második csoportba taroznak a fő közlekedési útvonalak találkozásának, illetve azok 
közelségének előnyét élvező települések és a közigazgatási központok. Az utak futásirányát 
ezen a tájon is elsősorban a domborzat szabta meg (így a természeti környezet is beleszólt, bár 
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csak közvetve ennek az energiának az érvényesülésébe). A legjelentősebb köz- és vasútvona-
lak kikerülik a hegység fő tömegét, megkerülik azt. Ma egyedül a 66-os másodrendű főközle-
kedési út halad át rajta É-D irányban. Az elmúlt évszázadokban a lapisi és az Árpád-tetői nye-
reg, valamint az alacsonyabb Közép-Mecsek völgyei biztosították a könnyebb átjutás lehető-
ségét. A vizsgált táj legnagyobb városának, Pécsnek, a kialakulásában és fejlődésében is je-
lentős szerepe volt a jó forgalmi fekvésnek. A település ott jött létre, ahol a Mecsek tömbje és 
a Pécsi-medence mocsarainak határán összeszűkült a közlekedésre alkalmas tér. Így vált a 
rómaiak óta a K-Ny és É-D irányú utak egyre legjelentősebb dunántúli csomópontjává. A D-i 
hegylábi terület másik, kisebb jelentőségű csomópontja Pécsvárad, aminek központi szerepet 
biztosított postaállomása a XVIII-XIX. sz.-ban. 1910-ben, a vasútnak köszönhetően, közleke-
dési dolgozóinak aránya meghaladta a mezővárosok országos átlagát (MAJDÁN J. 1989). 

Bizonyos esetekben a természeti környezet elősegíti un. vidékközpontok kialakulását, 
amelyek pl. egyes többé-kevésbé elzárt medencékben, vagy elszigetelt „életkamrákban” ala-
kulhatnak ki. A Mecsekben ilyen homogén természeti környezetben kialakult társadalmi-
gazdasági központot nem találunk. Azonban az itt meglévő közigazgatási székhelyeknek is 
rendelkeznie kell mind megfelelő mennyiségű helyi-, mind helyzeti energiával. Ilyen közpon-
tok a Mecsekben Pécs és Komló. A környező falvaknak ezen vonzásközpontokhoz való kö-
zelsége szintén helyzeti energiát képez. Tóth József vizsgálatai alapján elmondhatjuk, hogy a 
hegység D-i és Ny-i része Pécs, É-i fele pedig Komló vonzáskörzetébe tartozik. Az ÉK-i pe-
remterületen hatását kismértékben érvényesíti a már határon kívül fekvő Bonyhád is (TÓTH J. 
1978). 
 
 
12.6. Földrajzi energiák hatása a települések fejlődésére 
 
A klasszikus megfogalmazás szerint a település topográfiai fekvése a helyi energia egyik tér-
beli megnyilvánulása (MENDÖL T. 1963). A következőkben a természeti adottságoknak (ezen 
belül elsősorban a domborzati formáknak és a vízrajznak) a települések helyválasztására és 
alaprajzi fejlődésére gyakorolt hatásait vizsgáljuk. 
 A Mecsek nagyszámú települése – a többi vizsgált tájhoz hasonlóan – lehetőséget biz-
tosít statisztikai vizsgálatok végzésére is. 1:25 000-es topográfiai térképekről, miliméterpapír 
segítségével mértük le a hegység településeinek alaprajzát befolyásoló domborzati formák, 
valamint az alaprajzok lejtőkitettségi viszonyainak százalékos megoszlását. Ezek az egész táj 
településállományára jellemző értékeket adnak, melyek nagyon jól megmutatják a domborzati 
elemek és a mélyszerkezeti vonlak hatását a beépített területekre. 
 A településalaprajzokat befolyásoló domborzati elemek közül erősen kiemelkednek a 
völgyek (völgyoldalak, völgytalpak) kétharmados részesedésükkel. Ez egyértelműen jelzi, 
hogy a letelepülő őseink elsősorban a kedvezőtlen éghajlati hatásokkal szemben védelmet 
nyújtó és vizet is biztosító völgyeket részesítették előnyben (108. ábra). A hátak és platók 
közel negyedrészt tesznek ki, amit elsősorban a D-i előtér védett helyzetű településeinek és a 
hegy felé erősen terjeszkedő Pécsnek köszönhetünk. A síkságok 7 %-os – kissé magas – rész-
aránya szintén a három tájra is kiterjedő nagyvárosnak, Pécsnek a hatását tükrözi. Ehhez já-
rulnak hozzá még a széles völgytalpak is (pl. a Völgységi-patak). Az egyéb befolyásoló hatá-
sokhoz az antropogén formákat, a felszíni vizeket, mocsarakat stb. soroltuk. 

Az 1783/84-es és az 1988-as térképekről meghatároztuk a települések orográfiai expo-
náltságának %-os arányát (109. ábra). A diagramm jól jelzi, hogy mind a két korban a délies 
irányok felé néző településrészek uralkodtak, amelyek a kedvező mikroklímatikus hatásokat 
használták ki. Ezen kívül jelentős hatása van a településekre a hegység uralkodó csapás-
irányára merőleges eróziós és deráziós völgyeknek, pontosabban azok K-t és Ny-t felé néző 
völgyoldalainak, melyek kisebb lejtésű részein gyakran foglalnak helyet települések. 
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 A korábban ismertetett statisztikai osztályozás során a SYNTAX program csak „A” és 
„B” főcsoportba tartozó településeket sorolt a Mecsekhez. Az „A” csoportba a hegység legta-
goltabb részén fekvő települések: Mecsekszentkút, Püspökszentlászló és Kisújbánya tartoz-
nak. A több tájegységre való kiterjedése, változatos természeti környezete miatt került ide 
Pécs is. A Mecsekben, a többi tájtól eltérően, a középhegységi és magasdombsági („B1”) cso-
port települései uralkodnak kétharmados többséggel, csak a peremeken találunk „B2” osztály-
ba sorolt falvakat. Ebben a fejezetben elsősorban „A” és „B1” típusú településekkel foglalko-
zunk részletesen, ugyanis majd a dombságoknál uralkodóan „B2” típusúak kerülnek ismerte-
tésre. 
 Először a Dél-Dunántúl legnagyobb városának, Pécsnek az alaprajzi fejlődésében sze-
repet játszó természeti tényezőket vizsgáljuk meg. A Doktoriskolában már készült ebben a 
témakörben Ph.D. dolgozat (NAGYVÁRADI L. 1998b), ezért az alábbiakban csak a saját térin-
formatikai elemzéseken alapuló alaprajzterjeszkedési kutatásaink eredményeit mutatjuk be 
részletesen.  

Vizsgálatunk célja az volt, hogy elkészítsünk egy olyan földrajzi információs rendszert 
(FIR), amely segítségével számszerű adatokat kapunk a város alaprajzi változásának több 
jellemzőjéről. Elsősorban a lejtőmeredekség, a lejtőkitettség, a vízrajzi viszonyok valamint az 
alaprajzi fejlődés kapcsolatának néhány elemét kívántuk feltárni. A FIR-hez a város és kör-
nyéke 1:25 000-es topográfiai térképét használtuk fel, melyről a CARTALINX programmal 
digitalizáltuk a szintvonalakat (a vizsgált területen fekvő további kilenc város vizsgálatához 
1:10 000-es alaptérképet használtunk). Az IDRISI programmal digitális terepmodellt (DTM) 
hoztunk létre, amelyből lejtőkitettségi és lejtőmeredekségi térképet készítettünk. Erre „fektet-
tük” rá a hat különböző időpontban készült katonai felmérés térképeiről beazonosított alapraj-
zokat, amelyeket maszkként használtunk az adatok kivonásához (IDRISI program EXTRACT 
funkció). (A vizsgálatokba nem vontuk be a városokhoz hozzácsatolt, de korábban önálló 
falvak közül azokat, amelyek területileg ma is elkülönülnek.) 

A 7000 éve folyamatosan lakott Pécs településtörténetével, társadalmi és gazdasági 
eseményeinek leírásával tengernyi irodalom foglalkozik, amelyet itt meg sem kísérlünk bemu-
tatni. Szűkül azonban a kör, ha csak azokat az irodalmakat érintjük, amelyek a természeti kör-
nyezetnek a városmorfológiára, az épített környezetre gyakorolt hatását vizsgálják (BALÁZS 
F.-KRAFT J. 1998; CSANÁLOSI S. 1982; ERDŐSI F. 1968a, 1968b, 1969a, 1977b, 1987; HANTOS 
GY. 1940; LOVÁSZ GY.-NAGYVÁRADI L. 2000; SOMOGYI G. 1961; SZABÓ P. Z. 1940; SZÁSZ I. 
1996). Ezek alapján elmondhatjuk, hogy a város helykiválasztását és fejlődését számos termé-
szeti tényező segítette elő. A helyben fellelhető kő és homok segítette az építkezéseket; a ké-
sőbb felfedezett feketeszén és urán rohamos fejlődést indukált; a medenceperemi, kislejtésű 
területek tág teret biztosítottak a fejlődésnek; a délies kitettségű hegylábi terület kedvező mik-
roklímát eredményezett; továbbá számos forrás biztosította a vízellátást és a vízenergiát. Az 
építőfában és vadban gazdag erdőket a hegylábi részeken szőlő és gyümölcskultúra váltotta 
fel, a síkság pereme pedig már a földművelésnek és az állattenyésztésnek kedvezett. Mind-
ezek a kedvező forgalmi fekvéssel párosulva kiváló lehetőséget nyújtottak egy nagyváros ki-
alakulásához. 

Az első, mai fogalmaink szerint városias képet mutató települést a rómaiak építették a 
területen. Sopianae a mai belváros DNy-i részén terült el, temetője ettől É-ra húzódott. A mai 
Dóm-téren egykor álló ókeresztény templomok helyére települt a püspöki palota, ami a há-
rompólusú középkori Pécs legjelentősebb centruma lett. A ritka beépítettségű város másik két 
csomópontja a Szt. Bertalan templom környéke (Széchenyi-tér) és a Tetty-patak mente (Ma-
lomszeg) volt. A Püspökvárat a tatárjárás után, a városfalat a XIV. sz.-ban építették meg. A 
XV-XVI. sz.-ban kezdődött meg a Budai- és a Szigeti-külváros kialakulása, amivel megindult 
Pécs évszázadok óta tartó K-Ny irányú tengely mentén való terjeszkedése (110. ábra). Az 
egyre meredekebbé váló hegyoldal és a mocsaras területek sokáig megnehezítették az É-D-i 
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területeken az építkezéseket (113. és 114. ábra). Pécs középkori városszerkezetének vizsgála-
tához felhasználható első térképek a XVII-XVIII. sz.-ból származnak. Ezekről megállapítható, 
hogy a mai belváros és az előbb említett külvárosok utcái sok esetben szintvonalon futnak, 
vagy a vízfolyások irányát követik. A török uralom után kezdődött el a belváros sűrűbb beépí-
tése és folytatódott a külvárosok terjeszkedése, amit a szerzetesrendek mellett az egyre erősö-
dő polgárság finanszírozott. 1780-ban szabad királyi város lett, ami elősegítette a polgári fej-
lődést, tehát az iparosítást, a bányászat és a kereskedelem fejlődését. A város alapterülete az 
ipari üzemek és a körülöttük kialakult a lakótelepek révén folyamatosan nőtt (111. ábra). A 
biztos megélhetést nyújtó munkalehetőségek a lakosságszám rohamos növekedését eredmé-
nyezték, melyet csak a világháborúk törtek meg (112. ábra). A 1880-as évektől a XX. sz. vé-
géig az alapterület hatszorosára, a lakosságszám majdnem ötszörösére nőtt. A város legjel-
lemzőbb K-Ny-i terjeszkedési iránya mellett a XIX. sz. elejétől megfigyelhető az É-i részek 
beépítése is, így az 1830-as években a domboldali temetőket megszüntették és újakat jelöltek 
ki a mocsaras sík szélén. A hegylábi területek völgyeiben és szélesebb hátain bányászkolóniák 
létesültek (Pécsbányatelep, Meszes, Gesztenyés stb.), a szőlőterületek is egyre több helyen 
beépültek. Ennek köszönhető, hogy a vizsgált időszakok közül csak 1880-81-ben csökken le 
60 % alá a 0-10 % közötti, beépített lejtők részaránya az alaprajzon belül és nő meg észreve-
hetően a 10-40 %-os domboldalaké (115. ábra és 28. táblázat). A XIX. sz. közepén a Budai-
külváros K-i részén kialakult a funkcióját jól kifejező névvel ellátott Gyárváros, továbbá a 
belvárostól D-re, a vasút megjelenésével gyorsan fejlődő Siklósi-városrész. A XX. sz. első 
felében külvárosi részek összenőttek, teljesen körbefogták a belvárost. A Pécsi-vizet szabá-
lyozták, mocsaras síkságát lecsapolták, így jöhetett létre a medence D-i felén, területileg né-
mileg elkülönült a Megyeri-kertváros. A II. világháború után a lakáshiányon az állami kézbe 
került szén- és az akkor beinduló uránbánya vállalatok próbáltak segíteni. 1951-től épült meg 
K-en, a szénbányászok részére, a meszesi lakónegyed és 1955-től, a Ny-i részen Uránváros. 
Az 1947-55 között Pécshez csatolták Mecsekszabolcs, Mecsekszentkút, Mecsekalja, Málom, 
Nagyárpád, valamint Vasas és Somogy falvakat, melyek közül az előzőekkel azóta már terü-
letileg is összenőtt. Megkezdődött a hegyoldal nagyobb mértékű beépítése a Magaslati úton és 
környékén. Ennek a jelentősége azonban eltörpül az 1970-80-as években, a medence D-i pe-
remén végrehajtott panel városrész megépítése mellett. Lvov-kertvárosnak köszönhetjük azt, 
hogy Pécs beépített területe jelenleg 70 %-ban 0-10 %-os, azaz sík, vagy közel sík felszínen 
fekszik. Az új városrész ugyanis erősen ellensúlyozza a Mecsek egyre jelentősebb mértékű 
beépítését (115. ábra és 28. táblázat). Sajnos negatív hatásai is érvényesülnek a D felé való 
városterjeszkedésnek, ugyanis a korábban uralkodó délies kitettségű területek aránya jelentő-
sen csökkent az utóbbi évtizedekben, sőt az északias irányultságok is megjelentek (116. ábra 
és 29. táblázat). 

A természetföldrajzi okok miatt Pécs alaprajzi formája sajátos képet mutat. A város-
test a Mecsek lejtőjének alján foglal helyet, amelyből egyes településrészek „csápokként” 
nyúlnak ki egyrészt a Mecsek völgyeibe, másrészt a D felé elterülő dombság irányába. 

A FIR-ünk korlátozott mértékben arra is alkalmas, hogy a lejtőmeredekségi és 
lejtőkitettségi viszonyok, valamint a szintén digitalizált vízfolyások alapján településkörnye-
zet-minősítést adjon. A 0-10 %-os lejtő 4×-es, a 10,1-20 %-os 2× és a 20,1 % feletti 1×-es 
alkalmassági szorzót kapott. A különböző kitettségű lejtők az alábbi szorzószámokat kapták: 
É – 1×, ÉK és ÉNy – 2×, K és Ny – 3×, DK és DNy – 4×, D – 5×. A magas talajvíz és az ár-
vizek építkezésekre gyakorolt negatív hatását is figyelembe vettük. Egy pixel értékét a folyó-
vizektől, 5 % alatti lejtésű területeken mért távolságával arányosan súlyoztuk. Így alkalmas-
sági szorzója 0-25 m között 1×, majd 25,1-50 m – 2×, 50,1-75 m – 3×, 75,1 m fölött 4×. A 
három alkalmassági szorzó összeszorzásával minden pixel 1 és 80 közötti értéket kapott, amit 
három osztályba soroltunk és így kaptuk meg az építkezés szempontjából legrosszabb, köze-
pes és legjobb területeket (a vizsgált három jellemző alapján). 
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108. ábra. A mecseki települések alaprajzi fejlődését befolyásoló domborzati formák %-os aránya (egy 
település több típust is képviselhet - megosztva) (szerk. Gyenizse P.) 
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109. ábra. A mecseki települések orográfiai exponáltsága 

(szerk. Gyenizse P.) 
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110. ábra. Pécs alaprajzának változása 1783-1988 között 

(szerk. Gyenizse P.) 
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111. ábra. Pécs beépíte ása 1783-1988 között 
(szerk. Gy

112. ábra. 90 között 
(KSH adatok alapján szerk. Gyenizse P.) 
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113. ábra. Pécs és környékének lejtőkitettségi térképe (szerk. Gyenizse P.) 
(1 – É; 2 – ÉK; 3 – K; 4 – DK; 5 – D; 6 – DNy; 7 – Ny; 8 – ÉNy; 9 – sík terület) 

 
 
 

 
114. ábra. Pécs és környékének lejtőkategória térképe (szerk. Gyenizse P.) 

(1 – 0-10%; 2 – 10,1-20%; 3 – 20,1-30%; 4 – 30,1-40%; 5 – 40,1-50%; 6 – 50,1-60%; 
7 – 60,1-70%; 8 – 70,1-80%; 9 – 80,1-90%; 10 – 90,1% fölött) 
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 1783-84 1856-60 1880-81 1950 1967 1988 
0-10% 67.87% 61.12% 58.06% 63.63% 63.61% 70.52% 
10.1-20% 28.37% 32.66% 32.35% 25.11% 25.11% 21.13% 
20.1-30% 2.88% 4.21% 6.19% 6.89% 6.92% 5.59% 
30.1-40% 0.26% 1.15% 2.32% 2.90% 2.89% 1.86% 
40.1-50% 0.35% 0.45% 0.61% 1.00% 1.01% 0.63% 
50.1-60% 0.27% 0.41% 0.42% 0.41% 0.40% 0.23% 
60.1-70% 0.00% 0.00% 0.05% 0.06% 0.06% 0.04% 
70.1-80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
80.1-90% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
90.1%- 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 
 

115. ábra és 28. táblázat. A lejtőkategóriák százalékos megoszlásának változása Pécs beépített 
területén az 1783-1988 közötti időszakban (szerk. Gyenizse P.) 
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 1783-84 1856-60 1880-81 1950 1967 1988 
É 0.3% 0.8% 0.9% 1.8% 1.8% 1.4% 
ÉK 0.4% 1.6% 1.9% 3.3% 3.3% 2.9% 
K 1.9% 7.0% 8.4% 10.8% 11.3% 12.6% 
DK 22.4% 22.9% 19.8% 17.7% 17.8% 16.8% 
D 54.2% 46.2% 42.4% 35.9% 35.5% 27.4% 
DNy 14.7% 14.3% 15.3% 16.3% 16.3% 16.9% 
Ny 4.6% 5.5% 6.3% 8.0% 7.8% 11.4% 
ÉNy 1.1% 1.1% 3.1% 4.1% 4.1% 7.9% 
Sík 0.4% 0.6% 1.9% 2.1% 2.1% 2.7% 

 
 

116. ábra és 29. táblázat. A lejtőkitettségi arányok változása Pécs beépített területén 
1783 és 1988 között (szerk. Gyenizse P.) 

(A diagramm nem tartalmazza a sík területek arányát, 
csak a táblázatban szerepelnek ezek az adatok!) 
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Ezek alapján elmondható, hogy az építkezésekre legalkalmasabb területek a medence-
peremen, a város fő tömegétől Ny felé húzódnak (117. ábra). Itt az 1988-as alaprajzi kiterje-
déshez viszonyítva már sor- és családi házakkal beépült a Patacstól Ny-ra fekvő Újpatacs, 
valamint a tőle D-re fekvő területeket is elfoglalták a hipermarketek (Metro, Tesco, 
Praktiker), igazolva megállapításunkat. K-en a város már elérte a medenceperemet, de a 6-os 
főút mentén kereskedelmi- és ipartelepek létesítésére még van lehetőség. Az újhegyi rész 
könnyen terjeszkedhetne K felé, ha már nem akadályozná benne Pécs közigazgatási határa. É-
on, a Mecsekoldalban lényegében már minden jó adottságú terület beépítésre került. A me-
dence D-i peremén – Kertvárostól és Nagyárpádtól K-re és Ny-ra – közepes adottságú, de 
nagy kiterjedésű területek húzódnak, melyek akár egész lakótelepek létesítésére is alkalmasak 
lehetnek a jövőben. 

A minden kétséget kizáróan „A” statisztikai osztályba tartozó települések közül 
Kisújbányát és Püspökszentlászlót, pontosabban a fejlődésükre ható természeti adottságokat 
mutatjuk be. Az alaprajzi terjeszkedés lehetőségeinek vizsgálatához ebben az esetben is, mint 
a következőkben minden részletesen tárgyalt falunál, un. mikrokörnyezettípus térképeket al-
kalmazunk. A települések környezete ugyanis olyan kicsiny térségekből áll össze, amelyek 
homogénnek tekinthetők a bennük végbemenő természeti folyamatokat illetően. Ezek meg-
szerkesztésénél súlyt helyeztünk a lejtőfolyamatokra, a talajminőségre, a vízrajzi adottságokra 
és a mikroklímára. 
 A K-Mecsek geológiai és geomorfológiai értelemben vett központi, azaz legbelsőbb, 
legmagasabb és legélénkebb domborzatú térségében fekszik a Mecseknádasd féle halódó 
Öreg-patak völgyfőjében. A hegység rendkívül kedvezőtlen természeti környezeti viszonyai a 
mai település térségében a legelfogadhatóbbak. Itt, a völgyfőben a reliefenergia a viszonylag 
legkisebb, mert a patak pár száz méteres hosszúságú forráságakra bomlik. A legősibb telepü-
lés kialakulásában minden bizonnyal szerepet játszott a völgyfőben található forráscsoport. A 
mai település „forrásellátottságára” jellemző, hogy a középpontjától számított 1 km-es körzet-
ben 5 forrás található, amelyek a jurában (titon emelet) képződött tömött gumós mészkő réte-
gekből szállítják a kitűnő minőségű vizet (NAGY I.-HÁMOR G. et. al. 1978). 
 Jelenlegi adataink szerint ezen a helyen az első kültelepülés az 1700-as évek közepén 
keletkezett. Üveghuta létesült ebben az időszakban a település mai térségében, ahova először 
Nádasdról jártak át dolgozni az üvegkészítők, majd önálló települést hoztak létre az 1770-es 
években a véglegesen ide települő német családok. A tagolt domborzat csak halmazfalu kiala-
kulását tette lehetővé, és ez az alaprajz a mai napig fennmaradt. A házak a forráságak közötti 
völgyközi hátakon és lejtőkön, csak ritkán a völgytalpon épültek (118. ábra). 
 Haladva a mai modern kor felé a természeti környezet egyre kedvezőtlenebbnek bizo-
nyult. Az élénk domborzati viszonyok miatt a települést elkerülte pl. a jó minőségű út, a veze-
tékes víz és gáz. A villanyáram bevezetése 1962-ben került sor, míg a hegységperemi telepü-
léseken ez már a huszas években megvalósult. Mindezek következtében megindult a település 
sorvadása. A leggyorsabb ütemű leépülés a II. világháborút követő években volt, amikor a 
magasabb életszínvonal utáni igény általános lett a társadalomban. 
 Sajátos módon éppen a modernkori igények hozták meg a közelmúltban a falu funk-
ció-váltását, illetve újraéledését. Az eddigi mezőgazdasági, faműves és fakitermelő profilt az 
idegenforgalmi funkció váltotta fel. Az állandó lakosságát tekintve elhalt, megszűnt település 
üdülőfaluvá alakult át (AUBERT A. 1990). 
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117. ábra. Pécs környékének alaprajz-terjeszkedési szempontú 

környezetminősítő térképe (szerk. Gyenizse P.) 
(piros – Pécs 1988-as alaprajza; kék – építkezés szempontjából legrosszabb terület; 

sárga – építkezés szempontjából közepes terület; zöld – építkezés szempontjából legjobb terület; 
nyíl – a vizsgált természeti adottságok alapján a terjeszkedésre legalkalmasabb irány) 
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118. ábra. Kisújbánya mikrokörnyezettípus térképe (szerk. Gyenizse P.) 

 
1 – 5% alatti lejtésű, bel- és árvízveszélyes, széles ártéri sík általában 30-50%-os természetes 

termőképességű talajokkal és nedves, ködhajlamos klímával; 
2 – 5% alatti lejtésű, bel- és árvíztől nem veszélyeztetett völgytalpi sík, vagy magasártér, 50-

90%-os természetes termőképességű talajokkal és kevésbé nedves, ködhajlamos klímával; 
3 – 5% alatti lejtésű dombhát, plató gyenge talajpusztulással és általában 30-60%-os termé-

szetes termőképességű talajokkal, valamint lejtőkitettségtől nem befolyásolt helyiklímával; 
4 – 5-12% közötti lejtésű felszín, közepesen erős lepusztulási folyamatokkal és talajpusztulás-

sal, általában 40-60%-os természetes termőképességű talajokkal, valamint kitettségtől füg-
gő helyiklímával; 

5 – 12-25% közötti lejtésű felszín, erős lepusztulási folyamatokkal és formákkal, általában 30-
50%-os természetes termőképességű talajokkal, valamint kitettségtől függő lejtőklímával; 

6 – 25% fölötti lejtésű felszín, erős lepusztulási folyamatokkal, lineáris eróziós formákkal, 10-
30%-os természetes termőképességű talajokkal, valamint kitettségtől függő lejtőklímával; 

7 – a belsőség XVIII. sz. végi kiterjedése; 
8 – a belsőség XX. sz. végi kiterjedése; 
9 – közút, vasút 
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 Püspökszentlászló természeti környezetének jellege és sorsa csaknem azonos a 
Kisújbányáéval. A falu a Zengő É-i előterében, rendkívül mély, szűk szerkezeti völgyben fek-
szik. A völgytalp hiányában még arra sem volt lehetőség, hogy egyetlen utcájának mindkét 
oldalán kialakítsanak házsort, alaprajza tehát fésűs. Püspökszentlászló példáján egy ritka, spe-
ciális esettel állunk szemben, amikor a domborzat csak egy ún. csonka egyutcás falu kialaku-
lását teszi lehetővé. Az utca lejtőtörésben fut, amelytől a völgytalp felé általában 25 %-os 
vagy nagyobb, a hegytető felé pedig „csak” 17-20 %-os a felszínlejtés. A házakhoz tartozó 
telkek is a viszonylag enyhe felszínen vannak (119. ábra).  
 Ezen a helyen már Szent László idejében templom, majd a XIV. században pálos ko-
lostor létezett. A hely, a környezet kiválóan alkalmas volt szerzetesek, remeték számára, akik 
elvonultak a világtól, a társadalomtól. Az emberi település kialakulásának egyik alapvető fel-
tétele a víz, ezt a pár száz méter távolságban lévő völgyfő öt tagból álló forráscsoportja bizto-
sítja. A szerszámnak, tüzelőnek való fát az erdő adta. A török pusztítás után a környező fal-
vakból németek települtek be és hozták létre a település mai formáját. Eszterházy Pál László 
pécsi püspök már 1797-ben nyári lakot építtetett ebben a pihenésre alkalmas, szép természeti 
környezettel rendelkező faluban. Így a településen a gyenge mezőgazdasági és kézműves 
funkciójához az üdülési és egyházi funkció is csatlakozott. 

A modern kor itt élő társadalmának igényeit azonban ez a természeti környezet nem 
tudta idővel kielégíteni, aminek következtében megkezdődött a sorvadás, amely elsősorban a 
népességszám csökkenésében nyilvánul meg. Ez a folyamat azonban nem volt olyan gyors-
ütemű, mint a hasonló természeti környezeti körülmények között fekvő Kisújbányán. Okát 
egyrészt Hosszúhetény közelségében véljük, hiszen az alig 1,5 km távolságú településen 
szénbányászat működött és Püspökszentlászlóról voltak ingázó bányászok. A hosszúhetényi 
bányászat megszűnése és az infrastuktúra hiánya minden bizonnyal siettette Püspökszenlászló 
sorvadását. Ezzel egyidőben azonban előtérbe került az üdülőfalu funkció. Ennek a folyamat-
nak keretében a gazdátlanná vált házakat a városi lakosok, elsősorban a komlóiak és budapes-
tiek vásárolták meg és alakították át üdülővé. 
 A „B1” osztályba sorolt települések közül két hegységi környezettípusnak a település-
fejlődésre gyakorolt hatására hozunk még néhány jellemző példát. Az első csoportba a külön-
böző jellegű völgyek (Óbánya, Mecseknádasd, Orfű, Komló), a másodikba a déli hegylábi 
felszínek (Kővágószőlős, Pécsvárad) által befolyásolt települések tartoznak. 
 A Kisújbányától alig 1,5 km-re K-re, szintén az Öreg-patak völgyében Óbánya. Ter-
mészeti környezeti adottságai rendkívül mostohák, elsősorban a domborzati adottságok kö-
vetkeztében. A patak hossz-szelvényében azonban van egy kicsiny térség, ahol néhány erózi-
ós-deráziós völgykezdeményhez csatlakozó törmelékkúp völgytágulatot alakított ki. A szűk 
hely miatt azonban csak egyutcás útifalu jöhetett létre, amely a meredek oldalak miatt terjesz-
kedésre csak a völgytalpat használhatta. Az I. katonai felmérési térképeken még ez is fésűsen 
beépített falu volt, mára azonban a D-i, patak felöli oldal is beépült, foghíjasan (120. ábra). 
 Óbánya csupán az 1730-as években vált állandó településsé, amikor az üvegkészítés-
ből élő németek végleg letelepedtek ezen a helyen. Az üveghuták azonban az erdő gyors kiir-
tása miatt csak a XVIII. század végéig működtek gazdaságosan. Ekkor kezdett fellendülni egy 
másik, szintén a természeti környezetre épülő kézműves tevékenység, a fazekasság. Ennek 
alapját a település É-i szomszédságában ui. a mélybe süllyedő jura rétegek felett a felszínen 
megjelenő miocén (kárpátien) képződmények adják, amelyben gyakori a tarka, illetve szürke 
agyag (HETÉNYI R.-FÖLDI M. et. al. 1976). A víz jelenlétét a bővizű Öreg-patak biztosította. A 
többi hegyvidéki településhez hasonlóan itt is jelen volt még a helyi adottságokra épülő faki-
termelés, a szén- és mészégetés is. 
 Szántóföldi művelést csak a szomszédos, enyhe lejtésű és délies kitettségű térségben 
tudtak gazdaságosan végezni. Amikor ez kevés lett, a településtől K-re 1,5-2,0 km-re, a hegy-
séget övező dombsági területen is folytattak szántóföldi gazdálkodást. A csak legelőnek hasz-
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nálható, meredek domboldalakon szarvasmarhát tenyésztettek. Tejtermékeik messze földön 
híresek voltak. Az 1930-as évektől kezdve egyre nagyobb szerep jutott a szép természeti kör-
nyezetre és a híres fazekasságra épülő falusi és gyalogos turizmusnak. Az elzártság miatt a II. 
világháború óta itt is megfigyelhető a lakosság csökkenése, de nem annyira drasztikusan, mint 
Kisújbánya, vagy Püspökszentlászló esetében. 
 A rómaiak óta szinte folyamatosan lakott Mecseknádasd, amely a Kisújbányánál és 
Óbányánál már tárgyalt Öreg-völgy K felé nyíló völgykapujában fekszik. Kialakulásában 
minden bizonnyal az Öreg-patak bő vízkészlete, a kedvezőbb domborzati és mezőgazdasági 
viszonyok, valamint a közeli erdő, mint potenciális tüzelőanyag játszott igen fontos szerepet. 
A patak 8-10 malmot is működtetett, a környező erdőkből származó fát asztalosok, kádárok, 
ablak- és kerékkészítők munkálták meg, a kőbányákban kőfaragók működtek. Az XVIII. sz.-
ban először itt kezdődött meg a környéken az üvegkészítés, majd tovább terjeszkedett Óbánya 
és Kisújbánya irányába. Az előbbi két településsel ellentétben itt nem figyelhetjük meg a tele-
pülésfejlődés megrekedését, amiben minden bizonnyal nagy szerepe volt a mezőgazdaság 
számára kedvezőbb domborzati viszonyoknak és a XIX-XX. sz.-ban a környéken zajló szén-
bányászatnak. 
 A kedvező domborzati viszonyok jó lehetőséget biztosítottak a település alaprajzának 
fejlődéséhez. Elsősorban a kiszélesedő völgytalp és a vele határos lankás területek kerültek 
beépítésre, de az utolsó 40 évben rohamosan kúszik az Öreg-patak délies kitettségű enyhe 
lejtőjére is. Mai utcahálózatát a völgyiránnyal párhuzamos (hosszanti) utcák jellemzik, ame-
lyeket rövid és viszonylag meredek, lejtőirányú utak tagolnak. A domborzati és 
mikroklimatikus viszonyok jelentős befolyásoló hatását mutatja az is, hogy völgyet kísérő É-i 
kitettségű és meredek lejtőt alig veszi igénybe a település térbeli fejlődése céljából (121. áb-
ra). 

Az Orfűi-völgy kedvező domborzati, geológiai és vízrajzi adottságai tették lehetővé, 
hogy mára a D-Dunántúl legnagyobb idegenforgalmi központja legyen. A XIV. sz.-tól a tele-
pülések számos írásos említése fellelhető. Lakosságának mindig is szerény, de biztos megél-
hetést nyújtott a mezőgazdaság. Az 1950-es évek téeszesítése után megindult a lakosság el-
vándorlása a környező nagyvárosokba (Pécs, Komló), amit az 1960-as évek elején elkezdődő 
idegenforgalmi fejlesztések tudtak csak megállítani. 1974-ben a völgyben fekvő öt települést 
(Orfűt, Mecsekrákost, Bánost, Mecsekszakált és Tekerest) Orfű név alatt egyesítették. A köz-
igazgatás központja Mecsekrákos lett.  

Az 1960-as évek elejétől a völgy kedvező geológiai és hidrológiai adottságaira építve 
mesterséges tavak sorát alakították ki az Orfűtől Kovácsszénájáig tartó szakaszon. Az Orfűi 
tóvidék létrehozását a Mecsek D-i lábánál fekvő, meleg és száraz klímájú, természetes vizek-
ben szegény Pécs, másodsorban pedig Komló egyre növekvő lakosságának pihenési, kirándu-
lási, üdülési igényei indokolták. Természeti értékei – a megkapóan szép táj, a friss levegő és a 
nagy vízfelületek – miatt az 1980-as évekre nemzetközileg is elismert üdülőhellyé vált. A 
turizmus által leginkább érintett két település Orfű és Mecsekrákos. Ezen településeknél a 
foglalkoztatási szerkezet megváltozására jellemző, hogy míg a mezőgazdasági dolgozók szá-
ma 1930 és 1990 között 1/6-ára csökkent, addig a tercier szektorban dolgozók száma tizenhá-
romszorosára nőtt. Tehát mára már általánosan elmondható, hogy a vidék lakosságának nagy 
részénél a megélhetés forrása a természeti környezetre épülő turizmus. 

A települések alaprajzára óriási hatással voltak az 1960-as évektől beinduló üdülőterü-
leti fejlesztések. A legnagyobb építkezések az Orfűi- és a Pécsi-tó mentén zajlottak le. A 
völgy települései közül legjellemzőbb változásokat Orfű mutatja (122. ábra).  
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119. ábra. Püspökszentlászló mikrokörnyezettípus térképe (szerk. Gyenizse P.) 

(jelmagyarázat a 118. ábránál) 
 
 
 
 
 
 

 
120. ábra. Óbánya mikrokörnyezettípus térképe (szerk. Gyenizse P.) 

(jelmagyarázat a 118. ábránál) 
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121. ábra. Mecseknádasd mikrokörnyezettípus térképe (szerk. Gyenizse P.) 

(jelmagyarázat a 118. ábránál) 
 

 
122. ábra. Orfű mikrokörnyezettípus térképe (szerk. Gyenizse P.) 

(jelmagyarázat a 118. ábránál) 
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A korábban már ismertetett településmaghoz jelentős kiterjedésű sakktábla alaprajzú 
településrész épült hozzá az elmúlt három évtized során. Hasonló részekkel bővült 
Mecsekrákos és Mecsekszakál is. A Orfűi-völgy területen elsősorban nyaralók és 
hétvégiházak épültek, ezért az állandó lakosok száma alacsony. Lényegében ma már az egész 
Pécsi-tó partja összefüggően beépített és az Orfűi-tónál is igen magas a beépítettség aránya. A 
kedvezőbb, D-i és DNy-i kitettségű (jobbparti) völgyoldal mellett a kempingek, szállodák, 
vállalati- és magánüdülők már az északias, északkeleties (balparti) völgyoldalt is elfoglalták. 
Egyre gyakrabban megfigyelhető a meredek, csuszamlásveszélyes domboldalak beépítése is. 
A szezonálisan ideáramló embertömegek ma már a kritikus szintet meghaladó mértékű terhe-
lést jelentenek a természeti környezetre, ami a vonzerőt jelentő tényezők értékét is csökkenti.  

A Közép-Mecsek É-i részén fekvő Komló településfejlődésével és természeti környe-
zetének értékelésével már részletesen foglalkozott Nagyváradi László Ph.D. disszertációjában 
(NAGYVÁRADI L. 1998b). Ezért Pécshez hasonlóan, ebben az esetben is csak a 
településalaprajz térinformatikai alapú vizsgálatára térünk ki. 

A város nevének első említése 1256-ból való. Évszázadokig egyutcás útifalu volt a 
Kaszánya-patak völgyében. Erről tanúskodnak a korai térképek, pl. az I. Katonai felmérés 
(1784) lapjai is (123. ábra). A XIX. sz. elején feketeszenet találtak a település határában, ami-
re egyre jelentősebb bányászati tevékenység épült rá. A lakosságszám folyamatosan nőtt az 
odavándorlás révén és az alaprajz is terjeszkedett a völgy futásához igazodva. A II. világhábo-
rú után kiemelt állami támogatást kapott a város, egyre-másra nőttek ki a lakótelepek a föld-
ből, melyek már a környező dombhátakat foglalták el. Ez a település tehát az előző esetektől 
eltérően „kihízta” a védett völgyet. A lakosságszám 1949-1960 között mintegy három és fél-
szeresére, a beépített terület nagysága pedig 1950-1967 között háromszorosára nőtt (124. és 
125. ábra). 1960-1988 között a beépített terület ismét megduplázódott, és a lakosság száma is 
közel 30 %-kal emelkedett. 
 Komló változatos morfológiájú és mikroklímájú területen fekszik (126. és 127. ábra). 
Látványos fejlődése, növekedése azonban nem mindenütt állt összhangban a természeti adott-
ságokkal. A helyszűke miatt egyre több helyen kerültek beépítésre a meredekebb, esetleg csu-
szamlásra hajlamosabb területek is. Míg a XVIII. sz. végén a település döntően kislejtésű 
völgyoldalra terjedt ki, addig ma csak a város egyharmada fekszik 0-10 %-os lejtőn. 1988-ban 
Komló területének majdnem fele 10-20 % közötti mértékben lejtősödött, sőt alaprajzának 
egyhatoda 20 %-nál meredekebb oldalakat foglalt el (128. ábra és 30. táblázat).  Köztudott, 
hogy egy terület lejtőkitettsége, megvilágítottsága jelentős pszichológiai hatással van a lakos-
ságra, de a hely mikroklímáját is befolyásolja (ld. fűtés). A XVIII.-XIX. sz.-ban egyértelműen 
csak délies kitettségű lejtőkön terjeszkedett a település, a mocsaras völgytalp és a meredek 
völgyoldal határán. A XX. sz.-ban sajnálatos módon kiegyenlítetté váltak az arányok az észa-
kias és a délies lejtők között (129. ábra és 31. táblázat). Az erőltetett fejlesztés tehát sok eset-
ben a kedvezőtlen területek beépítésére kényszerítették a várostervezőket. 

A lejtőmeredekségi és lejtőkitettségi adatok felhasználásával egy egyszerű település-
környezet-minősítést is elvégeztünk (130. ábra). Megállapítottuk, hogy a vizsgált tényezők 
alapján a beépítésre legkedvezőbb területek Dávidföldtől és Körtvélyestől ÉNy-ra, illetve a 
Kaszánya-patak völgyében helyezkednek el. Megállapításainkat igazolja az a tény, hogy 
Dávidföld É-i részén 1988 óta új, családiházas beépítésű utcák létesültek. 
 Az előzőekben ismertetett települések a Mecsek központi és É-i részén, védett völ-
gyekben fejlődtek az elmúlt évszázadokban. A következőkben két olyan példát mutatunk be, 
amelyek esetében a déli hegylábi lejtők és azoknak – a korábban bemutatott környezettípu-
soktól részben eltérő – természeti adottságai befolyásolták a települések fejlődését. 
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123. ábra. Komló alaprajzának változása 1783-1988 között 

(szerk. Gyenizse P.) 
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124. ábra. Komló beépített területének változása 1783-1988 között 
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125. ábra. Komló lakosságszámának változása 1870-1990 között 
(KSH adatok alapján szerk. Gyenizse P.) 
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126. ábra. Komló és környékének lejtőkitettségi térképe (szerk. Gyenizse P.) 

(1 – É; 2 – ÉK; 3 – K; 4 – DK; 5 – D; 6 – DNy; 7 – Ny; 8 – ÉNy; 9 – sík terület) 
 
 
 
 

 
127. ábra. Komló és környékének lejtőkategória térképe (szerk. Gyenizse P.) 

(1 – 0-10%; 2 – 10,1-20%; 3 – 20,1-30%; 4 – 30,1-40%; 5 – 40,1-50%; 6 – 50,1-60%; 
7 – 60,1-70%; 8 – 70,1-80%; 9 – 80,1-90%; 10 – 90,1% fölött) 
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 1783 1856-60 1880-81 1950 1967 1988 
0-10% 87.4% 75.1% 50.8% 39.4% 46.7% 34.8% 
10.1-20% 12.0% 21.4% 24.4% 34.5% 36.3% 47.8% 
20.1-30% 0.6% 3.4% 13.6% 18.2% 11.6% 12.5% 
30.1-40% 0.0% 0.1% 7.6% 5.3% 3.6% 3.3% 
40.1-50% 0.0% 0.0% 2.9% 1.9% 1.2% 1.1% 
50.1-60% 0.0% 0.0% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 
60.1-70% 0.0% 0.0% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 
70.1-80% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 
80.1-90% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
90.1%- 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

 
 

128. ábra és 30. táblázat. A lejtőkategóriák százalékos megoszlásának változása Komló beépí-
tett területén 1783-1988 között (szerk. Gyenizse P.) 
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 1783 1856-60 1880-81 1950 1967 1988 
É 0.1% 0.1% 0.1% 11.9% 11.6% 7.4% 
ÉK 0.2% 0.3% 0.3% 16.2% 13.6% 12.0% 
K 1.8% 1.4% 2.0% 3.2% 3.4% 4.5% 
DK 13.9% 14.8% 16.0% 6.6% 5.7% 6.8% 
D 53.3% 49.4% 45.0% 25.1% 14.7% 16.6% 
DNy 23.2% 28.3% 32.0% 18.9% 18.6% 21.6% 
Ny 5.1% 4.0% 3.7% 6.2% 14.8% 16.4% 
ÉNy 2.4% 1.7% 0.9% 8.2% 12.3% 11.7% 
Sík 0.0% 0.0% 0.0% 3.7% 5.3% 3.0% 

 
 

129. ábra és 31. táblázat. A lejtőkitettségi arányok változása Komló beépített területén 
1783 és 1988 között (szerk. Gyenizse P.) 

(A diagram nem tartalmazza a sík területek arányát, 
ezek az adatok csak a táblázatban szerepelnek!) 
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130. ábra. Komló környékének alaprajz-terjeszkedési szempontú 

környezetminősítő térképe (szerk. Gyenizse P.) 
(piros – Komló 1988-as alaprajza; kék – építkezés szempontjából legrosszabb terület; 

sárga – építkezés szempontjából közepes terület; zöld – építkezés szempontjából legjobb terület; 
nyíl – a vizsgált természeti adottságok alapján a terjeszkedésre legalkalmasabb irány) 

 
 
 

 A K-Mecsek D-i előterében fekvő Pécsvárad telepítő tényezői a forrásvíz, az erdő és a 
legelő térbeli találkozása, valamint a kitettségi viszonyokból adódó kedvező helyiklíma volt 
(134. ábra). Az első emberi település nyomai a i.e. 2900-1900 évekből azaz a tölgy-bükk I. 
átmeneti időszakból a késő rézkorból ismeretesek (BÁNDI G. 1979). Pécsvárad kezdeti nyo-
mai a K-Mecsek 260-280 m tszf. magasságú pannon hegylábfelszínén, illetve lépcsőjének 
lankás felszínén találhatók (LOVÁSZ GY. 1970). Az ember megtelepedésére ideális természeti 
környezet, mert itt hirtelen meredekké válik a domborzat egészen a 340 m tszf magasságú 
miocén szedimentig (135. ábra). Ez a térség erdővel fedett, hiszen az erdőhatár itt 260 m tszf 
magasságban rögzíthető. A liász és a pannon határ területén számos forrás fakad, mert a ho-
mokos, kőzetlisztes agyagos pannon vízzáró gátként funkcionál a liász vizek egy része számá-
ra (HETÉNYI R.-HÁMOR G. et.al. 1982). Az itteni legjelentősebb források közelében települt 
meg az ember (Csiger-, Királygát- és Felsővályus-forrás). 
 A XIII. sz-ban – ahonnan már viszonylag több történeti adat áll rendelkezésünkre – 
teljesen nyilvánvaló, hogy Pécsvárad két magja a Csiger- és Királygáti-, illetve Felsővályus-
forrás körül helyezkedik el (GÁLOS F.-GÁLOS O. 1988). Az egyik, a Csiger-forrás szűk, mély, 
D-felé nyíló völgyében, a másik pedig az eróziós-deráziós völgyfő közelében. A két település-
rész között, viszonylag legkisebb lejtésű felszínen volt az ún. felső piac, mint összekötő ka-
pocs. A kolostort a pannon hegyláblépcső peremére építették (998-1015 körül), ahonnan a 
legszebb kilátás nyílik a D-i dombsági és É-i hegyvidéki tájra. Úgy látszik, hogy már a kor 
társadalma számára is érték, illetve telepítő tényező volt a táj esztétikája. Ez a terület azonban 
jól védhető is volt, hiszen csak É-i irányból lehetett viszonylag könnyen megközelíteni, ezért 
itt várat is építettek (1391-1409). A történeti adatok tükrében végzett településrekonstrukció 
szerint a harmadik településmag a hegylábfelszín gyengén lejtő, tehát kedvező domborzatú 
térségében alakult ki kissé később, ahol már a XIII. sz. közepén közlekedési út haladt Pécsről 
Budára. Itt terült el az ún. alsó-piac is, amelynek jelentős kereskedelmi funkciója volt. A fent 
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említett három településmag összenövéséből érdekes, négyszög alakú alaprajz alakult ki, mely 
a XVIII. sz.-ban még megfigyelhető volt (131. ábra). 
 A XI. sz.-tól a város a Dél-Dunántúl jelentős egyházi, gazdasági és kereskedelmi köz-
pontja volt, melynek fejlődését a tatárjárás, majd a török uralom vetette vissza. A török után 
már jelentős számú délnémet és rác is betelepült. Politikai és egyházi hatalma veszített jelen-
tőségéből. Az ipari fejlődése alig indult meg, de a mezőgazdasági termékek szállítását előse-
gítette az 1817-ben lekövezett országút, majd az 1911-12-ben megépített vasút. A járási szék-
hely közigazgatási funkciója mellé középfokú oktatási intézményeket is kapott. 1993 nyarán 
ismét várossá avatták. A lakosságszáma a XVIII. sz. végén, XX. sz. elején lénygében stagnált, 
csak a II. világháború után figyelhető meg egynegyed résznyivel való megemelkedése. Az 
alapterület növekedése is a háború után lendül fel (132. és 133. ábra). 
  A település utcahálózatát is nagyrészt a domborzat determinálja. Már a XIII. sz. köze-
pi rekonstruált településtérképen is jól kirajzolódik, hogy az útirányok igyekeztek a völgyeket 
és a szintvonalakat követni. A XX. sz.-i alaprajzi terjeszkedés már elsősorban a kislejtésű 
térszíneken, pl. a fő közlekedési út mentén történt K-i és Ny-i irányban. Megfigyelhető azon-
ban, hogy az 1970-80-as években lezajlott építkezések helyszíne nem a D felé húzódó síkság 
volt, hanem a város K-i irányba, egy délies kitettségű, kislejtésű és széles völgyközi hátra 
terjeszkedik. Ugyanis a település D-i előterében a Csiger- és a Királygát-, illetve a 
Felsővályus-forrás völgye találkozik, és széles vizenyős völgytalpat formál. Ez a felszíntípus 
a településfejlődés számára alkalmatlan. A legutóbbi időkben kialakuló településrész utcahá-
lózata sajnos nem eléggé simul a domborzathoz. Egyes utcák, a völgyközi háton, elég mere-
deken vannak kialakítva, így a későbbiekben számottevő eróziós károkra lehet számítani. 
 A FIR-ünk adatai alapján elmondhatjuk, hogy a település elmúlt kétszáz évben lezaj-
lott alaprajzi változásai egyértelműen a meredekebb területekről való menekülést és a 0-10 % 
közötti lejtők arányának növekedését mutatják (136. ábra és 32. táblázat). Ezen tendencia je-
lentős gyorsulását eredményezték az utóbbi évtizedekben a K-felé kialakított lakónegyed és a 
D felé húzódó hátra telepített mezőgazdasági üzemek. Az alaprajz lejtőkitettségi arányának 
változása minimális volt a vizsgált két évszázad alatt. Mindig is a délies és a K-i irány domi-
nált. Az utóbbi időben a K exponáltságú területek visszaszorulása és a DNy-i kitettségű ré-
szek arányának előretörése figyelhető meg (137. ábra és 33. táblázat). Lakásépítésre a jövőben 
az új településrésztől É-ra fekvő terület lesz a legalkalmasabb, esetleg a Csiger-víztől Ny-ra 
fekvő lankás hát. Ipartelepek létesítése a D felé húzódó, patakoktól távolabb eső részeken 
lehetséges (138. ábra). 

A Ny-Mecsek D-i előterének kedvező fekvésű hegylábi területén már az i.e. 4000-
2800 közötti dunántúli vonaldíszes kerámia kultúra népei is megtelepedtek (BÁNDI G. 1979). 
A vizsgált települések a XX. század közepéig megőrizték mezőgazdasági jellegüket, csak az 
uránbányászat kezdetével szorult vissza annak jelentősége. Az itt létrejött falvak nagyjából 
azonos természeti adottságokkal rendelkeznek. 180-280 m tszf. magasságba települtek, ami a 
középső-miocén abráziós peremek vagy hegyláblépcsők szintje. E felett a hegyoldal hirtelen 
meredekebbé válik, megakadályozva a település könnyű terjeszkedését. A patakok számos 
kisebb-nagyobb platóra, hegyoldali félsíkra szabdalták az egykor összefüggő hegyláblépcső-
ket és a hegylábfelszínt. A települések kialakulását nehezítő, összefüggő, vizenyős területek 
120-140 m tszf.-i magasságban, a mai 6-os főút mentén találhatók, de a patakok mentén 180 
m-ig is felhúzódnak. Így tehát nem véletlen, hogy a D-i oldal falvai a meredek hegyoldal és a 
vizenyős terület közötti, eróziós völgyek által tagolt hátakra és völgyperemekre települtek. 
Alaprajzformájukat tekintve az első katonai felmérés óta alig változtak. Részben halmaztele-
pülésnek (Kővágószőlős, Kővágótöttös, Cserdi), részben útifalunak (Boda, Bakonya) tekint-
hetjük őket. A falvakat korábban összekötő (az egykori római úttól É-ra húzódó) vásárút men-
tén fekszenek. A változatos domborzat miatt alaprajzuk nem tekinthető példaértékűnek. Utca-
hálózatuk csak részben igazodik a szintvonalakhoz, patakokhoz vagy völgyecskékhez. Több 
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helyen is megfigyelhető a települések eróziós völgyek általi megosztottsága (Kis- és 
Nagytöttös, Kővágószőlős és Golgota, Boda és bodai szőlőhegy). Ezek a keskeny völgyek 
ebben a tszf. magasságban még nem tekinthetők olyan jelentős természeti akadálynak, mint 
például a Bükkösdi-völgy, amelynek széles, egykor mocsaras völgytalpa már megakadályoz-
ta, hogy a települések egyszerre mindkét oldalára kiterjedjenek. Jelentős alaprajzi változás 
csak Kővágószőlősnél figyelhető meg, ahova az uránbányászat beindulásával több üzem tele-
pült. A bányászat beindulásakor jött létre a falutól Ny-ra fekvő szomszédos háton a Golgota 
nevű sakktábla alakú településrész, majd a terjeszkedés D-i irányúvá válásával, a 6-os főút 
felé vezető bekötőút mentén jött létre házsor (139. ábra). 1930-tól, a fénykort képviselő 1980-
ig mintegy kétszeresére nőtt a lakosság száma Kővágószőlősön. Ezen belül az iparban dolgo-
zók aránya 7,5-szeresére nőtt, míg a mezőgazdasági foglalkoztatottságúak részaránya 1/10-ére 
csökkent. A bányászat elmúlt évtizedben lezajlott visszafejlesztésével, majd a bányák bezárá-
sával sok ember vált munkanélkülivé. Így a települések számára ma már sem a mezőgazda-
ság, sem a bányászat nem ad megélhetést. A jövőt talán a terület még megmaradt, kiemelt 
szépségű természeti és kulturális értékeire épülő turizmus jelentheti. 
 

 
 

 
131. ábra. Pécsvárad alaprajzi változása 1783-1988 között (szerk. Gyenizse P.) 
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132. ábra. Pécsvárad beépített területének változása 1783-1988 között 
(szerk. Gyenizse P.) 
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133. ábra. Pécsvárad lakosságszámának változása 1870-1990 között 
(KSH adatok alapján szerk. Gyenizse P.) 
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134. ábra. Pécsvárad és környékének lejtőkitettségi térképe (szerk. Gyenizse P.) 

(1 – É; 2 – ÉK; 3 – K; 4 – DK; 5 – D; 6 – DNy; 7 – Ny; 8 – ÉNy; 9 – sík terület) 
 
 
 
 

 
135. ábra. Pécsvárad és környékének lejtőkategória térképe (szerk. Gyenizse P.) 

(1 – 0-10%; 2 – 10,1-20%; 3 – 20,1-30%; 4 – 30,1-40%; 5 – 40,1-50%; 6 – 50,1-60%; 
7 – 60,1-70%; 8 – 70,1-80%; 9 – 80,1-90%; 10 – 90,1% fölött) 
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 1783 1856-60 1881 1950 1967 1988 
0-10% 37.4% 41.9% 45.1% 47.5% 47.5% 54.7% 
10.1-20% 45.7% 40.6% 40.0% 39.4% 40.1% 36.1% 
20.1-30% 11.6% 12.3% 10.4% 9.2% 8.6% 6.7% 
30.1-40% 3.8% 3.7% 2.9% 2.5% 2.5% 1.6% 
40.1-50% 1.5% 1.4% 1.5% 1.3% 1.2% 0.8% 
50.1-60% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 
60.1-70% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
70.1-80% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
80.1-90% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
90.1%- 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

 
 

136. ábra és 32. táblázat. A lejtőkategóriák százalékos megoszlásának változása Pécsvárad 
beépített területén 1783-1988 között (szerk. Gyenizse P.) 
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 1783 1856-60 1881 1950 1967 1988 
É 0.4% 0.3% 0.3% 0.1% 0.2% 0.1% 
ÉK 1.5% 2.8% 2.2% 1.7% 1.5% 0.9% 
K 31.1% 25.7% 25.7% 23.9% 22.9% 18.6% 
DK 30.1% 32.7% 30.6% 30.3% 28.5% 30.0% 
D 11.5% 13.5% 14.1% 13.4% 14.1% 15.0% 
DNy 22.9% 23.7% 25.6% 28.7% 30.5% 33.8% 
Ny 1.2% 0.9% 0.6% 1.8% 1.8% 1.2% 
ÉNy 0.6% 0.1% 0.4% 0.0% 0.2% 0.2% 
Sík 0.7% 0.3% 0.5% 0.1% 0.3% 0.2% 

 
 

137. ábra 33. táblázat. A lejtőkitettségi arányok változása Pécsvárad beépített területén 
1783-1988 között (szerk. Gyenizse P.) 

(A diagramm nem tartalmazza a sík területek arányát, 
csak a táblázatban szerepelnek ezek az adatok!) 
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138. ábra. Pécsvárad környékének alaprajz-terjeszkedési szempontú 

környezetminősítő térképe (szerk. Gyenizse P.) 
(piros – Pécsvárad 1988-as alaprajza; kék – építkezés szempontjából legrosszabb terület; 

sárga – építkezés szempontjából közepes terület; zöld – építkezés szempontjából legjobb terület; 
nyíl – a vizsgált természeti adottságok alapján a terjeszkedésre legalkalmasabb irány) 

 
 

 
139. ábra. Kővágószőlős mikrokörnyezettípus térképe (szerk. Gyenizse P.) 

(jelmagyarázat a 118. ábránál) 
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13. A TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK SZEREPE A VILLÁNYI-HG. TELEPÜLÉSEI-

NEK KIALAKULÁSÁBAN ÉS FEJLŐDÉSÉBEN 
 
 
13.1. A vizsgált települések természeti környezete 
 
A vizsgált települések életében a Villányi-hg., annak is elsősorban a hegylábi területei játsza-
nak fontos szerepet. A Villányi-hg. Magyarország legdélebbi hegysége, mely voltaképpen egy 
Ny-K irányban húzódó, szigetszerűen kiemelkedő, hatalmas horsztsorozat. A főleg mezozóos 
mészkő- és dolomitrétegek pikkely formájában torlódtak fel a párhuzamos DNy-ÉK-i törés-
vonalak mentén valószínűleg a miocéntől kezdődően (RAKUSZ GY.-STRAUSZ L. 1953). A 
hegység legmagasabb térsége – morfológiai szempontból – a felsőpliocén, ópleisztocén plató. 
A D-i oldalon középső pleisztocén hegylábi lépcsők, majd újpleisztocén korú, lösszel vasta-
gon fedett törmelékkúpok húzódnak (LOVÁSZ GY. 1977h). A hegység D-i előterében 
mezozóos mészkőből felépülő sasbércek emelkednek ki a törmeléklejtőből, melyek valószínű-
leg az előtér újpleisztocén süllyedéséből kimaradt szerkezeti egységekként értelmezhetők. 
Ezek a siklósi Várhegy, a Siklós melletti Göntér, a Szársomlyó (Harsány-hegy) és a legdéleb-
bi pikkelynek a felszínen maradt része, a Beremendi-mészkőrög. Az utóbbit geológiai és mor-
fológiai sajátosságai miatt a hegység részének tekintjük. 
 A felső-pleisztocénben a Villányi-hg. erős emelkedése következtében, annak D-i előte-
rében medencék sora jött létre (Harkányi-, Siklósi-, Nagyharsányi-medence), amelyek a hegy-
ség közelébe kényszerítették a Drávát. A holocén mozgások által ismét D felé térített folyó 
morotvákkal és morotvaközi homokhátakkal tagolt síkot hagyott hátra. Az egykori Dráva ár-
teret É-on a Nyárád-Harkányi, würm eleji, lösz fedte terasz választja el a Villányi-hg.-től, 
amely a hegység előterében lejtőtörmelékkel eltemetett, a D-i pereme viszont alaktanilag is jól 
kirajzolódik a hajdani folyók oldalazó eróziójának hatására. 
 A terület éghajlatának legfontosabb jellemzője, hogy hazánkban itt érződnek legjob-
ban az un. mediterrán klímahatások. Hazánk legnagyobb inszolációjú (2000-2100 órás évi 
napfénytartam, 110-120 kcal/m2 évi besugárzás) és legmagasabb éves középhőmérsékletű (11 
C°) területei közé tartozik. Évi csapadék: 650-700 mm. 
 A Villányi-hg. nagy részén az eredeti növénytakarót kiirtották (cseres-tölgyesek, 
ezüsthársas gyertyános tölgyesek). Ma jelentős területet borítanak sziklagyepek, pusztafüves 
lejtősztyeppek és kultúrnövények (pl. szőlő).  
 A meredek, mészköves, D-i lejtőkön rendzinák; a lösszel fedett, nedvesebb helyeken 
agyagbemosódásos barna erdőtalaj; a szárazabbakon barnaföld; a meleg, száraz hegylábi fel-
színeken erdeiből mezőségibe átmenő talajféleségek találhatók (LEHMANN A. 1995).  
 
 
13.2. Helyi és helyzeti energiák szerepe a települések fejlődésében 
 
A települések fejlődését elősegítő természeti tényezők közül ki kell emelni a történelem során 
nagy jelentőséggel bíró kőbányászatot. A Siklóstól É-ra bányászott középső-triász „siklósi 
vörös márvány” kedvelt díszítőkő mind a mai napig az egész Dunántúlon. Villányban a mere-
deken dőlő és ezért könnyen bányászható templomhegyi jura mészkövet a rómaiak útépítésre 
használták, majd a XIX. század derekától a vasúti töltések anyagaként szolgált. A környéken 
a Villányi-hg. és az É-ra fekvő dombság egykori erdőinek és az itt fejtett mezozóos mészkő-
nek a felhasználásával évszázadokon át meszet égettek. Ma a Villányi-hg. legjelentősebb 
mészkőbányája Nagyharsányban működik. 1962-ben, az addig csak kétkezi munkásokat fog-
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lalkoztató üzemet gépesítették, így termelési kapacitása évi 1 millió tonnára nőtt. A kitermelt 
nagy tisztaságú (69-98 % CaCo3) mészkő nagyrészét a Beremendi Cement Művek és a Dunai 
Vasmű hasznosította. A feltárt készletek, az évszázados kitermelés ellenére, még mindig je-
lentősek: Siklóson 3763 Em3 díszítő mészkövet és 3184 Em3 zuzalékkövet, Nagyharsányban 
666 077 Em3 mészgyártási mészkövet tartanak számon. Található továbbá Túrony területén 
gipszből 83 Em3 földtani készlet, Siklósnál 1 Em3 falazóhomok és 555 Em3 tömör téglaagyag 
valamint Csarnótánál 233 Em3 műrevaló falazó mészkő (MAROSI S.-SOMOGYI S. 1990). A 
hegységben bányászott agyagra évszázadokon keresztül nagyszámú fazekas, majd siklóson 
téglagyárak települtek. Az utóbbiak fénykorukban, 1968-ban, összesen 15,2 millió db kismé-
retű, B-19-es, kettősméterű és B-30-as téglát gyártottak (ERDŐSI F. 1972). 
 Beremenden a német betelepülők már az 1700-as évek végén rájöttek arra, hogy nem 
csak a föld felszínét lehet hasznosítani, hanem a Föld gyomra is kincset rejt magában. Ez a 
kincs a mészkő, amelyből az ország legjobb meszét gyártották és gyártják. Azokban az idők-
ben mészégető-kemencék egész sora telepedett meg a környéken, melyek jelentőségét már 
Haas Mihály is említi (HAAS M. 1845). A mészkővagyonra épült rá 1910-ben a Schamburg 
Lippe német herceg által építtetett cementgyár. Telepítő tényező a kiváló minőségű mészkő 
volt. A cementgyártás mellett a mészégetés is jelentős maradt. A természeti kincsre települt 
gyárnak köszönhetően a század elejétől Beremenden megindult a polgárosodás. 1972-ben 
beindult az új Beremendi Cement Művek (BCM), mely az előző gyártól eltérően már nem a 
beremendi bánya mellé, hanem a jövőbeli nyersanyag-biztosítás érdekében a Nagyharsányi- 
és a Beremendi-hegy között félúton épült. Ma a jelentős leépítések mellett is a Duna-Dráva 
Cement- és Mészművek Kft. Beremendi Gyára a legjelentősebb munkáltató a községben. 

A táj hasznosítható ásványi nyersanyagai közül kiemelhető továbbá a Szársomlyó ba-
uxitkészlete, amely már jórészt lefejtett. A kitermelését 1936-tól 1945-ig egy német részvény-
társaság végezte. 11 km hosszú vágatrendszert hajtottak ki, de a hegyoldalban ma is megfi-
gyelhető meddőhányók a szellőzőjáratokból kerültek ki. A kitermelt ércet drótkötélpályán 
szállították a hegy lábáig. A még számításba jövő reménybeli készlet (0,5 millió t) kitermelése 
a természetvédelmi érdekek miatt ma már problematikus (SZÁRAZ P. 1987).  
 A területnek gyakorlatilag hasznosítható felszíni vízkészlete nincs, a domborzat nem 
teszi lehetővé tározók létesítését. A csaknem függőlegesen torlódott rétegek a mélybe vezetik 
a csapadékvizet, ezért gazdaságilag számbavehető források sincsenek. A természeti értékek 
közül ki kell azonban emelni a mélységi vizeket. A Villányi-hg. D-i előterében a világhírű 
Harkányfürdőn kívül Máriagyűdnél, a már említett siklósi Várhegyen, Kistapolcán és 
Beremendnél is kénes hőforrások törnek a felszínre, de kéntartalmuk és hőmérsékletük K felé 
csökken. A hévizek feltörése a mélyben lévő mészkövek hasadékaihoz kötött, felszínre törése 
a mészkőrögök szegélytöréseinek közvetlen közelére korlátozódik (VADÁSZ E. 1942). Ez biz-
tosítja jelenleg Siklós és Beremend strandjának vízszükségletét is, de ez hozta létre a bányá-
szat során feltárt hidrotermális eredetű barlangokat, melyek közül legjelentősebb a szigorú 
védelem alatt álló beremendi Kristálybarlang. 
 A terület korai betelepülésében és mai életében is nagy szerepet játszik a Villányi-hg.-
nek a környező, alacsonyabb területekből kiemelkedő Ny-K irányú vonulata. Ez megóvja a D-
i, DK-i előterében fekvő területeket a hűvös É-i szelektől. Továbbá a 20-25 %-os lejtésű, déli-
es kitettségű lejtőire a napsugarak meredek beesési szöggel érkeznek, ami az előbbi tényező-
vel párosulva a szőlő- és gyümölcstermesztésnek nagyon kedvező helyi klímát eredményezett. 
Péczeli György számításai alapján tudjuk, hogy éves szinten már egy 18 %-os dőlésű, déli 
kitettségű lejtő is egyharmadnyival több energiát kap, mint az É-i párja. A 20-25 %-os lejtők 
esetében ez a különbség tovább nő (PÉCZELY GY. 1979). A mediterrán vonásokat tükröző he-
lyi klíma is jelentős szerepet játszott a gyenge fűtési és szigetelési technikával rendelkező 
őseink helyválasztásában. De ezen kedvező éghajlati viszonyoknak köszönhetően olyan jó a – 
hg. D-i lankáin termesztett szőlőből készített – világhírű villányi és siklósi bor. 

 194



 A Villányi-hg. löszön kialakult barna erdőtalajjal borított D-i kitettségű domboldalaira 
az első szőlőtőkéket még a rómaiak telepítették az I.-II. sz.-ban. A középkorban az ártéri le-
geltetés és a hegylábi szántóföldi művelés mellett egyre nagyobb szerepe lett a szőlőművelés-
nek a lakosság életében. Mivel a földesuraknak jóval nagyobb haszna volt a borból, mint a 
szántóföldi terményekből, ezért támogatták az új szőlőparcellák létesítését. A szőlőtermesztést 
az 1740-es években nagy számban bevándorolt német telepesek fejlesztették tökélyre. Az új 
parcellák feltörése, a mészégetés és egyéb emberi tevékenység vezetett a Villányi-hg. eredeti 
növénytakarójának majdnem teljes kiirtásához. A II. József korabeli térképeken ugyanis meg-
figyelhető, hogy délies domboldalakon kívül a szőlők még a platókat és a meredek É-i lejtőket 
is beborították. Haas Mihály a XIX. sz. közepén igen kedvezően nyilatkozott a hegység borai-
ról: „… Ugyanez áll vörös borainkról is, mellyek közt a’ Villányi ugy tünik elő mint a’ száza-
dos agg tölgy a’ bokrok fölött; de nem mind a’ villányi, épen nem nagy kitarjedésü szőlőhe-
gyen terem ez, a’ mi ezen név alatt kereskedésbe jön: a’ szomszéd délnek fekvő, magas és 
árnyékával a’ villányit mintegy eltakaró nagy harsányi hegy – sok helyt még jobbat szolgál-
tat.” (HAAS M. 1845) A kedvezőtlen kitettségű területeket ma már nem művelik, a szőlőpar-
cellák terjeszkedésére a D-i irány jellemző. Az itt termesztett szőlőt a rendszerváltásig 
egyeduralkodóan a Villány-Mecsekaljai Borgazdasági Kombinát (2003-tól Csányi Pincészet) 
dolgozta fel, de ma mintegy 600 kis és nagygazdaság működik a borvidéken és közülük több-
nek országosan, nemzetközileg is jegyzett bora van (pl. Bock-, Gere-, Polgár-, Tiffán-pince). 
 A hegység legmagasabb, a Tenkestől Szársomlyóig tartó területén a talajok természe-
tes termőképessége kicsi, csak a IX. osztályba sorolhatók a tízes skálán. A hegylábi területe-
ken ez az érték már közepes (V-VI. osztály). A több évszázada intenzíven megművelt mere-
dek oldalakon az erózió hatására csonka szelvényű talajok jöttek létre, sőt egyes helyeken már 
a lösz bukkan a felszínre. Ez tovább rontja a földművelési ágak lehetőségeit a területen. Az 
ember által gerjesztett lineáris erózió löszmélyutakat, illetve ezek felhagyása után mély lösz-
hasadékokat eredményezett a térségben (TENGLER T. 1997). Ezek az antropogén formák a 
Villányi-hg. előterében mindenütt megtalálhatók, ahol a szőlőművelés meghatározó 
(CZIGÁNY SZ. 1996). 
 A vizsgált területen a legtöbb település a domborzati és a mikroklimatikus viszonyok 
miatt a hegylábi részen, sok esetben a belvízveszélyes síkság, illetve a túl meredek hegyoldal 
közötti sávban alakult ki, zömében egy-egy nagyobb hozamú forrás körül (140. ábra). A me-
redek lejtővidéket D-en kevés, É-on több völgy tagolja. A lejtőhöz a Dráva-terasz lösszel vas-
tagon (3-4 m) fedett tökéletes síksága csatlakozik, melyre legtöbb esetben szintén kiterjed a 
települések határa. Az optimális mezőgazdasági tevékenység szempontjából tehát két részre 
bonthatjuk a vizsgált települések külterületét. Egyik típushoz a meredek, még lösszel és lö-
szös lejtőüledékkel fedett lejtők tartoznak, amelyek a tradicionális szőlőművelés színterei. A 
másik terület a lösszel fedett sík, amelyen szántóföldi növénytermesztés folyik. A legtöbb 
település a két „mezőgazdasági öv” határán fekszik. 
 A természeti alappal rendelkező helyzeti energiák közül ezen a tájon egyedül a D-i 
peremen jelentkező vásárvonal jelenlétét lehet kimutatni az országos vásárok nagyobb száma 
alapján. Jelentősége azonban kisebb, mint a Ny-Mecsek D-i előterében kialakult vásárvonal-
nak. Ennek éltetője ebben az esetben is a két jelentősen eltérő jellegű táj találkozása, éles ha-
tárok mentén. Elsősorban a Villányi-hegységben termelt bor és a Dráva mentén tenyészetett 
lábasjószág és hal cserélt itt gazdát. Regionális szinten jelentős vásáros hely volt Villány, 
Nagyharsány, Siklós, Harkány és Diósviszló, évente 3-4 országos vásárt tartottak (PRINZ GY. 
19??). 
 A helyi és helyzeti energiák szerencsés összekapcsolódásából adódóan a területen egy 
jelentős közigazgatási központ alakult ki: Siklós. Tóth József vizsgálatai alapján elmondhat-
juk, hogy befolyását mind a mai napig megtartotta a hegység településeire, bár É felől Pécs 
vonzása kissé gyöngíti azt (TÓTH J. 1978). A területen a XX. sz. elején két jelentős közlekedé-
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si csomópont feküdt: Villány és Siklós. Az előbbiben a közlekedési dolgozók tették ki a kere-
ső népesség 5,1 %-át, az utóbbiban pedig a 4,7 %-át. A XIX.-XX. sz. fordulóján a vasút újfaj-
ta munkaalkalmat jelentett ezeken a településeken, elősegítve a polgárosodás folyamatát. Vil-
lány esetében ki kell emelni a vasút azon jelentőségét is, hogy az ott termelt bor nagy tömeg-
ben juthatott el segítségével távoli területekre, akár külföldre is (MAJDÁN J. 1989). 
 
 
13.3. A természeti adottságok szerepe a Villányi-hg. településeinek alaprajzi fejlődésé-
ben  
 
Ennél a tájnál is meghatároztuk a települések fejlődését befolyásoló domborzati formák ará-
nyát. Itt is a völgyek, a völgyoldalak és hátak a legfontosabbak, akár a Mecsek esetében, de 
már nagyon jelentős a kis lejtésű hegylábi térszínek hatása is (141. ábra). A településállomány 
lejtőexponáltsági viszonyait bemutató 142. ábra jelzi számunkra, hogy a hegység K-Ny-i irá-
nyú fekvéséből adódó terjedelmes É-i és D-i lejtők következtében – mind az 1780-as években, 
mind a XX. sz. végén – az északias és a délies kitettségek uralkodnak. A korábban bemutatott 
klaszteranalízis eredményeképpen elmondhatjuk, hogy hegységhez sorolt 13 db XX. sz.-i te-
lepülés 69 %-a az alacsonydombsági, „B2” kategóriába tartozik, sőt 3 db „C1” kategóriájú is 
akad. Ezt az eredményt azzal magyarázhatjuk, hogy a kis kiterjedésű, de tagoltabb, belső terü-
letek lakatlanok, míg a lealacsonyodó hegylábi területeken sűrű a településhálózat. Kifejezet-
ten síksági környezettel rendelkező, „C2” osztályba tartozó település azonban nincs a vizsgált 
tájon. 
 A klaszteranalízis csak egyetlen települést sorolt a középhegységi, magasdombsági 
természeti környezettípusba: Bissét. A falu a Villányi-hg. É-i peremén, kis lejtésű hátakon 
fekszik. Alaprajzának alakja azonban jól jelzi, hogy a település „kényszerpályán” fejlődött az 
elmúlt évszázadokban, ugyanis a hátakat meredek, csuszamlásra hajlamos oldalú völgyek 
szabdalják, melyek nagyon megnehezítik Bisse fejlődését (143. ábra). 
 A természeti környezet egyik figyelemreméltó hatása az, amikor a kedvezőtlen adott-
ságú hegységperemi térségből a település D-felé fejlődik. Máriagyűd a XVIII. sz. második 
fele óta a Dráva ártér felé fejlődik, elhagyva a kedvezőtlen hegységi környezetet. Ebben a 
szántóföldi növénytermesztés súlyának növekedése és a vasútépítés is közrejátszhatott (144. 
ábra). Ezt látszik igazolni a „C1” osztályba sorolt Kisharsány két évszázados térbeli mozgása 
ahol már az ősi falumag is kedvező, kis lejtésű területen feküdt (145. ábra). 
 Valószínűleg a hegységi domborzat által determinált természeti környezeti adottságok 
is szerepet játszottak abban, hogy Kistótfalu az 1780-as évek óta „elhagyta” a Villányi-
hegység erősen felszabdalt É-i lejtővidékét, és „áttelepült” a lösszel fedett, lényegesen kedve-
zőbb adottságú felszínre. A helyváltoztatásban valószínűleg a vasút megjelenése is szerepet 
játszott. A XIX. sz. második felében a község már a mai helyén van. Régi helyét mai részletes 
térképeink „Ófalu szőlő” néven szerepelő térsége jelöli. Az első katonai felmérés (1782-1785) 
Kistótfalut még itt ábrázolja (146. ábra). Hasonló fejlődési irányt figyelhetünk meg Túrony 
esetében is, amely a XVIII. sz. végén még a hegység É-i peremén, annak 10-12 %-os lejtőjén 
feküdt teljes terjedelmében. Azóta a Pécs-Siklósi út mentén átfejlődött a Mecsek és Villányi-
hg. közötti dombság egy kislejtésű dombhátára. Ma már ez a falurész meghaladta kiterjedésé-
ben az ősi, de rosszabb természeti adottságokkal rendelkező mag területét (147. ábra). A Vil-
lányi-hegységi elemzések tehát igazolni látszanak, hogy ha egy település kedvezőtlen hegylá-
bi felszínen van, akkor igyekszik onnan távolodni a (mezőgazdasági) termelés és az építkezés 
számára kedvezőbb térségbe. 
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140. ábra. A Villányi-hegység területe és települései (szerk. Gyenizse P.) 
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141. ábra. A Villányi-hg településeinek alaprajzi fejlődését befolyásoló domborzati formák 
százalékos aránya (egy település több típust is képviselhet – megosztva) (szerk. Gyenizse P.) 
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142. ábra. A Villányi-hg. településeinek orográfiai exponáltsága (szerk. Gyenizse P.) 

(Egy település több irányt is képviselhet.) 
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 A Szársomlyó D-i lábánál sajátos természeti környezet jött létre a würm után. A Dráva  
a würm elején – szerkezeti mozgások hatására – megközelítette a hegyet, így a hegylábi lejtő 
a vizenyős Nagyharsányi-medence felszínébe simul. Nagyharsány alaprajzára, és fejlődésére 
ez a természeti környezet nyomja rá a bélyeget. A régészeti leletek tanúsága szerint a 
Szársomlyó D-i lába 3000 éve lakott terület. A D-i irányban fekvő, zsákmányban gazdag mo-
csárvilág jó megélhetési alapot nyújtott. A római birodalom telepesei a hegy D-i előterében 
várost emeltek, amely mintegy 800 m hosszan nyúlt el a II-IV. sz.-ban az országút mentén. A 
település virágzásának a népvándorlás vetett véget. A megtelepedésre kedvező helyet később 
avarok is lakták, majd a honfoglaló magyarok, akik 1223-ban templommal is építettek. A te-
lepülés ma is Ny-K-i irányban hosszan elnyúlt (148. ábra). A XVIII. sz. második fele óta be-
következett környezethasználat-változások következtében némi térbeli mozgás is kirajzolódik. 
Az 1780-as évek közepén a Szársomlyó ÉNy-i lejtőjén, (a mai kőbánya É-i szomszédságában) 
jelentős szőlővidék volt. Abban az időben ebbe az irányba is fejlődött egy főleg présházakból 
álló településrész. Ez azonban később elsorvadt valószínűleg azért is, mert a tapasztalat iga-
zolta az északias kitettség gyengébb borminőségét, valamint az iparszerű kőbányászat káros 
hatásait a környezetre. A település ugyanakkor viszont közelített a Nagyharsányi-medence 
lecsapolt, bár még mindig vizenyős térszíne felé. Ez a mai főutcával D-ről párhuzamos mel-
lékút kialakulásában nyilvánul meg. 
 A vizsgát terület legnagyobb települése Siklós, amely a Villányi-hg. D-i előterében, a 
lösszel borított pleisztocén hegylábi félsík és a Dráva holocén ártér határán, 95-132 m-es tszf. 
magasságban fekszik. A terület már a lengyeli kultúra idején (i.e. 2800-2500) is lakott volt 
(BÁNDI G. 1979). A római korban Serena néven katonai tábor (castrum) feküdt itt a hegy lá-
bánál futó hadiút mentén (TÜSKÉS T. 1979). Azóta is folyamatosan lakott település. 
 A telepítő tényezők sorában elsősorban a kedvező domborzati, vízrajzi és klimatikus 
okokat kell megemlíteni. A település központja kétezer éven keresztül a Várhegy mezozóos 
tömbjére épült erődítés, majd a XIII. sz.-tól a kőből épített vár volt. A Dráva síkja felé hirtelen 
elvégződő (30-40 %-os meredekségű), abból 35-40 m-rel kiemelkedő és a hegylábi lejtő felé 
kevésbé meredek kréta rög, mindenkor védelmet nyújtott a támadások ellen (149. és 153. áb-
ra). Evlia Cselebi írta róla a XVII. sz.-ban: „Egy tágas síkságnak egészen a közepén, az ég 
csúcsáig felnyúló magas vár ez, melynél a belső vár magas csúcsáig menve háromszoros, erős 
kőfal van. … A felebb fekvő belső várat a külváros palánkája nem fogja körül, mert a belső 
vár nyugoti oldalának két helyén nádas, süppedékes ingovány van, minden oldalról pedig na-
gyon meredek és mély körülötte.” (KARÁCSON I. 1985) A Várhegy D-i oldalán feltörő meleg, 
kénes vizű Tapolca-forrás is elősegítette az állandó település kialakulását. Ez is a Villányi-hg. 
előterében húzódó „termál vonal” egyik tagja, melyet évszázadok óta ivásra, fürdőzésre, mo-
sásra használtak (VADÁSZ E. 1942). Maradék vize a várárokba folyva erősítette a vár védelmi 
pozícióját. Ma a strand vízellátását szolgálja. A vár 37 m mély, kőbe vágott kútját is ez a víz 
táplálja, melyről Cselebi is megemlékezett: „…vize mint az életvíz”. A város minden korban 
a Villányi-hg. környékének gazdasági, kulturális és közigazgatási központja volt. Ezek a 
funkciók a fejlődés stabil alapját képezték az elmúlt kétszáz évben is, amit a lakosságszám és 
az alaprajz-kiterjedés növekedése is mutat (150-151. ábra). 
 A történeti forrásokból kiderül, hogy Siklós belsőségének határa a XIII. sz.-ban lénye-
gében megegyezett a mezozóos rögre épült vár ötszögletű, külső várfalával, tehát kiterjedése 
nem lépte túl a Várhegyet. Evlia Cselebi 1660-as években készült leírása szerint a Siklós az 
alsó várban lévő 50 deszkazsindellyel fedett, kert nélküli házon kívül már palánkkal védett 
külső várossal is rendelkezett, amelyben 800 ház állt (KARÁCSON I. 1985). Az 1784-es II. Jó-
zsef korabeli katonai térképen már megfigyelhető a domborzat adta lehetőségeknek megfelelő 
K-i, illetve É-i terjeszkedés (149. ábra).  
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143. ábra. Bisse mikrokörnyezettípus térképe 
(szerk. Gyenizse P.) 

(jelmagyarázat a 118. ábránál) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
144. ábra. Máriagyűd mikrokörnyezettípus térképe 
(szerk. Gyenizse P.) 
(jelmagyarázat a 118. ábránál) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

145. ábra. Kisharsány mikrokörnyezettípus térképe 
(szerk. Gyenizse P.) 

(jelmagyarázat a 118. ábránál) 
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146. ábra. Kistótfalu mikrokörnyezettípus 
térképe (szerk. Gyenizse P.) 
(jelmagyarázat a 118. ábránál) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

147. ábra. Túrony mikrokörnyezettípus térképe 
(szerk. Gyenizse P.) 

(jelmagyarázat a 118. ábránál) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
148. ábra. Nagyharsány mikrokör-
nyezettípus térképe 
(szerk. Gyenizse P.) 
(jelmagyarázat a 118. ábránál) 
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149. ábra. Siklós alaprajzi változása 1784-1992 között 
(szerk. Gyenizse P.) 
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Az ezt követő kétszáz évben folytatódik ez a tendencia és a település a K-Ny irányú fő 
közlekedési út és a szőlők felé vezető dűlőutak mentén folyamatosan felfelé terjeszkedik a 
pleisztocén hegylábi területen (BÁLINT F. 1928). Megfigyelhető, hogy a város ősibb, a Vár-
hegytől É-ra és K-re eső részeinek utcahálózata még jól igazodik a szintvonalak futásához, 
illetve a hegyoldali sekély deráziós völgyek futásához, az utóbbi évtizedekben kialakított 
sakktábla alaprajzú városrészek esetében viszont ez már kevésbé érvényesül.  
 Az 1:10 000-es térképek alapján készített FIR-ünk segítségével lejtőexpozíciós és lej-
tőkategória térképet készítettünk Siklós környékére is (152-153. ábra). A kitettségi térképen 
jól elkülöníthető az egységesen délies irányultságú hegylábi terület, valamint a 
mikrodomborzat sajátosságai miatt változatos pleisztocén végén–holocén elején még vízjárta 
térség. A lejtőkategória térképen is egyértelműen kirajzolódik a két terület határa egy több 
méter ugrómagasságú, 10 %-ot meghaladó meredekségű lépcső formájában. Siklós elsősorban 
a Várhegyen és az É-ra fekvő hegylábi lejtőn terjeszkedett az elmúlt évszázadokban, aminek 
nyoma a 154-155. ábrán és a 34-35. táblázatban is megtalálható. A XVIII. sz. végén még a 
település egyötöde feküdt a Várhegy 10-50 %-os lejtőjén, de ez az arány mára nem egészen 5 
%-ra csökkent. A védelmi funkció értékvesztése mellett, a kislejtésű területek felértékelődése 
figyelhető meg az elmúlt évszázadokban. A lejtőexponáltság változása a lehető legideálisabb 
irányba haladt a XVIII. sz. végétől máig, ugyanis az É-i kitettségű területek (Várhegy É-i lej-
tő) aránya folyamatosan csökkent, a D-ies lejtők aránya pedig másfélszeresére nőtt. 

Siklós esetében is elkészítettük a település természeti környezetének értékelését a tele-
pülésterjeszkedés szempontjából. A lejtőkategória, a lejtőexponáltsági és a vízrajzi adatok 
mellett azonban ebben az esetben mindenképpen figyelembe kellett vennünk a tszf. magassá-
got is. Ugyanis a Várhegytől D-i, DNy-i irányban a Dráva óholocén ártere húzódik, amely 
mind a mai napig megakadályozta a település D felé való jelentős terjeszkedését. A dombor-
zati térképekről leolvasható, hogy Siklós D-i határvonala kísértetiesen egybeesik a 94-95 m-es 
szintvonallal, ami elválasztja egymástól a lösszel borított hegylábi lejtőt és az egykori morot-
vákkal, lápos területekkel borított óholocén árteret. A Csukmai, Váraljai, Jókai-, Rákóczi- és 
Széchenyi-dűlői területeket ugyan a XX. század elején lecsapolták (Lanka-csatorna), de lé-
nyegében még ma sem indult meg erre a település terjeszkedése (156. ábra és 36. táblázat). 
Mivel a településfejlődésre legalkalmasabb területek kijelöléséhez ebben az esetben (továbbá 
Harkánynál és Sellyénél) nélkülözhetetlennek ítéljük a tszf. magasság figyelembe vételét is (a 
már ismertetett jellemzők mellett), ezért a 94 m alatti területek 1×-es, az a fölöttiek 2× szorzót 
kaptak. Az így kapott minősítő térkép alapján elmondhatjuk, hogy a város jövőbeni alaprajzi 
terjeszkedése szempontjából a belvízveszélyes területnél és a meredek Várhegynél is kedve-
zőbb az É-ra elterülő lankás hegylábi terület. A délies irányok kivételével tehát mindenfelé 
adottak a terjeszkedést lehetővé tevő természeti adottságok (157. ábra). 
 Villány a vizsgált táj másik városa, amely a róla elnevezett hegység K-i előterében 
fekszik. É-ról a Villány-Pogányi-vízfolyás, illetve a Templom-hegy, K-ről a Karasica-patak 
holocén ártere és Ny-ról az egyre meredekebbé váló hegylábi terület, illetve hegyoldal hatá-
rolja. Környékén már a lengyeli kultúra kőkori emberei megtelepedtek, amit a község É-i ha-
tárában fekvő templomhegyi kőfejtőben talált szerszámaik bizonyítanak (BÁNDI G. 1979). A 
település XVIII. sz. óta változatlan alaprajzú központja a pleisztocén hegylábi területekről a 
holocén ártér határáig nyúlik le (158. ábra). A K-i, 98-105 m tszf. magasságú részét többször 
elöntötte a történelem folyamán a megduzzadt Karasica és Villány-Pogányi-patak (KOVÁCS 
A. 1970). 1808-tól fokozatosan csatornázták a települést veszélyeztető vízfolyásokat, így fej-
lődése az É-i és K-i irányban is megindulhatott, bár csak kisebb mértékben (Virágos felé ve-
zető út mentén, vasútállomás, Borgazdaság). A Ny-i, hegylábi területen fekvő részeken a 
szintvonalakhoz jól igazodó utcahálózat jött létre. Az elmúlt kétszáz év során a település alap-
rajzának terjeszkedése elsősorban nem a belvízveszélyes ártéri, hanem a hegylábi területeken 
történt. 
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 A város alaprajzi kiterjedésének növekedése az 1780-as évek óta töretlen, azonban a 
népességszám változásáról már nem mondható el ugyanez (159. és 160. ábra). A II. világhá-
ború utáni népességszám ingadozás, stagnálás valószínűleg azt jelzi, hogy a település az eltar-
tó képességének határára ért. Villány gazdasági tekintetben egy lábon áll, amelynek alappillé-
re a szőlőtermesztés, illetve a ráépülő borkészítő és értékesítő vertikum. Ez látványos mennyi-
ségi növekedést valószínűleg már nem fog a település életében eredményezni. A helyi lako-
sokkal folytatott beszélgetésből kiderült, hogy a jövőben is ezt tartják a fejlődés egyetlen le-
hetséges útjának. 
 Villány alaprajzi és gazdasági fejlődését elsősorban a hegység kis lejtésű, keleties irá-
nyokat képviselő lejtővidéke befolyásolta (161. és 162. ábra). Ez kedvezőbb terepet biztosított 
a gazdálkodásra és az építkezésekhez, mint a Karasica mocsaras ártere, vagy a Templom-hegy 
meredek (a bányászat előtt is 30-60 %-os lejtőkkel határolt) tömbje. Az alaprajzi változások 
legszembetűnőbb tulajdonsága az, hogy a 10 % alatti lejtők részaránya nőtt, a 10 % fölötti 
meredekségű lejtők aránya pedig csökkent az elmúlt kétszáz évben (163. ábra és 37. táblázat). 
A kitettségi arányok lényegében semmit sem változtak a vizsgált időszakban, pedig az alapte-
rület mintegy háromszorosára nőtt (164. ábra és 38. táblázat). Ez az adat a település természeti 
környezetének viszonylagos homogenitására utal (ebből a szempontból). 

Térinformatikai módszerekkel Villány természeti környezetét is minősítettük, melyhez 
a meredekségi, kitettségi és vízrajzi adottságokat vettük figyelembe (165. ábra). Ez azt mutat-
ja, hogy a fejlődés jövőbeli fő iránya valószínűleg DNy-ira vált a közlekedési úttal párhuza-
mosan, illetve tovább kapaszkodik a település a lejtőn felfelé, Ny-i irányban. Ezt a tendenciát 
bizonyítja a község D-i részén legújabban kialakult mérnöki alaprajzú településrész is. Elkép-
zelhető továbbá, hogy a ma már gátak közé szorított Karasica egykori árterének Ny-i peremét 
is beépítik, de itt elsősorban ipartelepek létrejötte várható.  

A síksági települések közül kakukktojásként kell kiemelni Beremendet, amely termé-
szeti környezete miatt a Villányi-hegységhez sorolandó. A Siklóshoz és Nagyharsányhoz ha-
sonlóan ezen település kialakulásában és fejlődésében is nagy szerepet játszott egy a Villányi-
hg. D-i előterében felszínen maradt alsókréta agyagmárgából és mészkőből álló rög. Ez a ki-
csiny szirt is tulajdonképpen a Villányi-hg. lépcsőzetesen süllyedő, de ma még felszínen lévő 
maradványaként értelmezhető. Mintegy 70 m-rel emelkedik a környező magasártér szintje 
fölé, attól gyakran 25 % fölötti meredekségű lejtőkkel határolódik el. Kiváló terepet adott a 
letelepedni és gazdálkodni szándékozóknak, így nem meglepő, hogy már az újkőkortól fo-
lyamatosan lakott. 
 A település gazdagságának alapja a különböző termelési területekre kiterjedő határá-
ban rejlik. A kis hegykúp D-i oldalában a szőlőművelésre, a magasártéri területeken (ÉK-i 
rész) a szántóföldi művelésre, az egykori morotvák területén (DNy-i rész) a zöldségtermesz-
tésre nyílt kiváló lehetőség. A környező településeknél ezek a tényezők csak részben vagy 
csak egyoldalúan szerepelnek. Az 1858-ban megkezdett csatornázásokkal értékes területeket 
hódítottak el a Dráva mocsárvilágától és jelentősen kiterjesztették a község határait, mely így 
nagyobb népességet tudott eltartani. A geológiai adottságokra épülő mészégetés és cement-
gyártás további kiváló lehetőségeket biztosított a megélhetésre. 
 A Beremendi-szőlőhegy lábánál, a régi Dráva-meder DNy felé exponált peremén, a 
100 m-es szintvonalat követve húzódik a majdnem 2800 fős település régi, ma már 3 km 
hosszú főutcája (166. ábra). A község az 1780-as években egyutcás útifalura jellemző alap-
rajzzal rendelkezett, amely az említett szintvonalat követve húzódott ÉNy-DK irányban a vi-
zenyős terület határán, a domb aljában. Az alaprajz későbbi fejlődési irányára is ez volt a jel-
lemző egészen a mészkőbányászat és cementgyártás iparszerű művelésének megkezdéséig. 
Ekkortól a munkáltató igényeinek megfelelően a település a bányához közeli, mérnöki alap-
rajzú településrészekkel bővült. 
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150. ábra. Siklós beépített területének változása 1784-1992 között 
(szerk. Gyenizse P.) 

 
 
 

151. ábra. Siklós lakosságszámának változása 1870-1990 között 
(KSH adatok alapján szerk. Gyenizse P.) 
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152. ábra. Siklós és környékének lejtőkitettségi térképe (szerk. Gyenizse P.) 

(1 – É; 2 – ÉK; 3 – K; 4 – DK; 5 – D; 6 – DNy; 7 – Ny; 8 – ÉNy; 9 – sík terület) 
 

 
153. ábra. Siklós és környékének lejtőkategória térképe (szerk. Gyenizse P.) 

(1 – 0-10%; 2 – 10,1-20%; 3 – 20,1-30%; 4 – 30,1-40%; 5 – 40,1-50%; 6 – 50,1-60%; 
7 – 60,1-70%; 8 – 70,1-80%; 9 – 80,1-90%; 10 – 90,1% fölött) 
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 1784 1856-60 1880 1950 1967 1992 
0-10% 78.6% 89.2% 87.7% 91.4% 91.2% 95.1% 
10.1-20% 14.0% 8.8% 9.7% 6.9% 6.7% 3.8% 
20.1-30% 4.9% 0.6% 1.1% 0.7% 0.9% 0.5% 
30.1-40% 1.7% 0.8% 0.9% 0.6% 0.8% 0.4% 
40.1-50% 0.8% 0.6% 0.6% 0.4% 0.4% 0.2% 
50.1-60% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
60.1-70% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
70.1-80% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
80.1-90% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
90.1%- 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

 
 

154. ábra és 34. táblázat. A lejtőkategóriák százalékos megoszlásának változása Siklós beépí-
tett területén 1784-1992 között (szerk. Gyenizse P.) 
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 1784 1856-60 1880 1950 1967 1992 

É 3.8% 3.2% 3.0% 2.2% 1.6% 1.3% 
ÉK 12.2% 9.3% 9.0% 6.5% 5.7% 3.8% 
K 16.4% 13.2% 14.2% 10.6% 9.7% 6.4% 
DK 7.9% 7.9% 9.5% 9.0% 9.3% 7.5% 
D 13.9% 14.4% 15.7% 22.6% 23.6% 25.6% 
DNy 20.1% 28.3% 25.0% 30.6% 31.8% 36.1% 
Ny 13.5% 14.5% 14.4% 11.9% 12.8% 14.1% 
ÉNy 9.0% 6.5% 6.7% 4.8% 4.1% 4.0% 
Sík 3.2% 2.7% 2.5% 1.8% 1.4% 1.2% 

 
 

155. ábra és 35. táblázat. A lejtőkitettségi arány változása Siklós beépített területén 
1784-1992 között (szerk. Gyenizse P.) 

(A diagramm nem tartalmazza a sík területek arányát, 
csak a táblázatban szerepelnek ezek az adatok!) 
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 1784 1856-60 1880 1950 1967 1992 

92,1-93m 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
93,1-94m 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 1.1% 
94,1-95m 0.0% 0.0% 0.6% 2.1% 2.8% 5.2% 
95,1-96m 0.5% 1.5% 1.1% 2.9% 3.7% 5.7% 
96,1-97m 2.7% 1.5% 1.3% 1.3% 1.7% 2.4% 
97,1-98m 2.7% 1.6% 1.1% 1.2% 1.3% 2.0% 
98,1-99m 2.9% 3.7% 2.5% 3.3% 3.5% 3.8% 
99,1-100m 3.3% 4.5% 3.8% 4.2% 4.1% 3.8% 
100,1-101m 2.8% 3.8% 3.4% 5.1% 5.1% 3.9% 
101,1-102m 3.9% 5.1% 5.1% 5.0% 5.5% 4.8% 
102,1-103m 7.8% 12.2% 10.4% 8.1% 7.6% 10.2% 
103,1-104m 9.5% 9.6% 9.6% 7.3% 7.3% 8.4% 
104,1-105m 19.1% 20.7% 20.7% 15.1% 14.7% 10.7% 
105,1-106m 10.3% 13.2% 13.8% 11.3% 12.7% 12.3% 
106,1-107m 9.7% 9.6% 10.5% 8.5% 7.7% 7.5% 
107,1-108m 4.3% 4.2% 4.6% 5.3% 4.6% 4.3% 
108,1-109m 3.7% 3.2% 3.7% 6.4% 6.0% 3.8% 
109,1-110m 2.1% 1.8% 2.0% 5.0% 4.2% 3.6% 
110,1m fölött 14.7% 3.8% 5.8% 7.8% 7.4% 6.5% 

 
156. ábra és 36. táblázat. A beépített terület tszf. magasságának százalékos megoszlása Sikló-

son, 1784-1992 között (szerk. Gyenizse P.) 

92
,1-

93
m

93
,1-

94
m

94
,1-

95
m

95
,1-

96
m

96
,1-

97
m

97
,1-

98
m

98
,1-

99
m

99
,1-

10
0m

10
0,1

-10
1m

10
1,1

-10
2m

10
2,1

-10
3m

10
3,1

-10
4m

10
4,1

-10
5m

10
5,1

-10
6m

10
6,1

-10
7m

10
7,1

-10
8m

10
8,1

-10
9m

10
9,1

-11
0m

11
0,1

m fö
löt

t

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

1784
1856-60
1880
1950
1967
1992

 208



 
157. ábra. Siklós környékének alaprajz-terjeszkedési szempontú 

környezetminősítő térképe (szerk. Gyenizse P.) 
(piros – Siklós 1992-es alaprajza; kék – építkezés szempontjából legrosszabb terület; 

sárga – építkezés szempontjából közepes terület; zöld – építkezés szempontjából legjobb terület; 
nyíl – a vizsgált természeti adottságok alapján a terjeszkedésre legalkalmasabb irány) 

 
 
 

 
158. ábra. Villány alaprajzának változása 1784-1992 között 

(szerk. Gyenizse P.) 
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159. ábra. Villány beépített területének változása 1784-1992 között 
(szerk. Gyenizse P.) 

 
 
 
 
 
 

160. ábra. Villány lakosságszámának változása 1870-1990 között 
(KSH adatok alapján szerk. Gyenizse P.) 
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161. ábra. Villány és környékének lejtőkitettségi térképe (szerk. Gyenizse P.) 

(1 – É; 2 – ÉK; 3 – K; 4 – DK; 5 – D; 6 – DNy; 7 – Ny; 8 – ÉNy; 9 – sík terület) 
 
 
 
 

 
162. ábra. Villány és környékének lejtőkategória térképe (szerk. Gyenizse P.) 

(1 – 0-10%; 2 – 10,1-20%; 3 – 20,1-30%; 4 – 30,1-40%; 5 – 40,1-50%; 6 – 50,1-60%; 
7 – 60,1-70%; 8 – 70,1-80%; 9 – 80,1-90%; 10 – 90,1% fölött) 
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 1784 1856-60 1880 1950 1967 1992 
0-10% 76.9% 78.7% 79.5% 79.1% 80.9% 84.5% 
10.1-20% 19.4% 17.2% 16.6% 17.1% 14.9% 11.1% 
20.1-30% 3.2% 3.6% 3.5% 3.2% 3.1% 3.0% 
30.1-40% 0.4% 0.4% 0.3% 0.5% 0.8% 1.1% 
40.1-50% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.3% 0.3% 
50.1-60% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
60.1-70% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
70.1-80% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
80.1-90% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
90.1%- 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

 
 

163. ábra és 37. táblázat. A lejtőkategóriák százalékos megoszlásának változása Villány be-
épített területén 1784-1992 között (szerk. Gyenizse P.) 
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 1784 1856-60 1880 1950 1967 1992 
É 0.8% 1.2% 1.1% 0.9% 1.3% 1.0% 

ÉK 7.2% 6.7% 6.3% 6.8% 5.8% 4.9% 
K 37.0% 35.4% 33.5% 36.8% 32.6% 32.8% 

DK 21.0% 20.8% 21.0% 22.4% 19.7% 23.5% 
D 3.7% 2.7% 3.7% 3.8% 3.3% 4.4% 

DNy 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 
Ny 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 

ÉNy 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.2% 
Sík 30.1% 33.0% 34.1% 28.8% 36.7% 33.0% 

 
 

164. ábra és 38. táblázat. A lejtőkitettségi arány változása Villány beépített területén 
1784-1992 között (szerk. Gyenizse P.) 

(A diagramm nem tartalmazza a sík területek arányát, 
csak a táblázatban szerepelnek ezek az adatok!) 
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165. ábra. Villány környékének alaprajz-terjeszkedési szempontú 

környezetminősítő térképe (szerk. Gyenizse P.) 
(piros – Villány 1992-es alaprajza; kék – építkezés szempontjából legrosszabb terület; 

sárga – építkezés szempontjából közepes terület; zöld – építkezés szempontjából legjobb terület; 
nyíl – a vizsgált természeti adottságok alapján a terjeszkedésre legalkalmasabb irány) 

 
 

 
166. ábra. Beremend mikrokörnyezettípus térképe (szerk. Gyenizse P.) 

(jelmagyarázat a 118. ábránál) 
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14. A TERMÉSZETI KÖRNYEZET SZEREPE A ZSELICI TELEPÜLÉSEK KIALA-

KULÁSÁBAN ÉS FEJLŐDÉSÉBEN 
 
 
14.1. Természetföldrajzi viszonyok 
 
Az 1084 km2 területű Zselic természetföldrajzi határait nehezen tudjuk pontosan megadni, 
mivel geológiai és morfológiai viszonyai csak részben teszik ezt lehetővé. É-i pereme egyér-
telműen a Kapos-folyó szerkezeti árkában jelölhető ki. D-en és Ny-on azonban csak egy, a 
törésvonalak mentén, a szomszédos tájak (Fekete-víz síkja, Nagyatádi-dombság) felé fokoza-
tosan lealacsonyodó szegélyterületet tudunk megjelölni. Így itt különböző kutatók és kutató-
csoportok (kis eltéréssel) más-más helyen húzták meg a határvonalat (HAJDÚ-MOHAROS J.-
HEVESI A. 1997; KAPRONCZAY J. 1965;  LEHMANN A. 1971; LOVÁSZ GY. 1977j; MAROSI S.-
SOMOGYI S. 1990). Mi Ny-on a Gyöngyös-patak és a Bárdi-patak völgyét, D felé pedig a Szi-
getvárt és Szentlőrincet összekötő vonalat tekintettük a Zselic peremének. K-felé a Baranya-
csatorna É-D-i és a Bükkösdi-víz ÉK-DNy-i szerkezeti völgyét vesszük határnak. A vizsgált 
területet az 167. ábra mutatja. 
 A Zselicet a pleisztocéntől tekinthetjük egységes nagyszerkezeti egységnek. Ekkor 
kezdődik meg a terület kiemelkedése. A pleisztocén és az idősebb mélyszerkezeti vonalak 
közötti korreláció nem mindenütt szoros (LOVÁSZ GY.-WEIN GY. 1974). A dombvidék mai, 
azaz a pleisztocénben keletkezett, vagy fölújult törések mentén kialakult völgyhálózatában is 
kimutatható a mélyszerkezettel való kapcsolat. A völgyhálózat futásirányát tekintve két részre 
osztható. Az első, a nagyobb kiterjedésű Ny-i rész, amelyet az É-D-i irányítottság jellemez. A 
Bükkösd-Csebény vonaltól K-re azonban az irány K-ire vált, ami már a Mecsekre jellemző 
szerkezeti bélyegnek tekinthető. 
 A paleozós alaphegység a táj nagy részén nem közelíti meg a felszínt. A terület Me-
csekkel szomszédos peremén azonban kisebb-nagyobb foltokban is felbukkan a permi ho-
mokkő. Bükkösd és Hetvehely térségétől ÉÉNy-ra nagy területen a felszínre került a triász 
mészkő és dolomit, melynek gazdasági jelentősége is van. A Kishajmás-Csebény-Ibafa-
Hetvehely településekkel körülvett területen az uralkodó felszíni kőzet a miocén konglomerá-
tum, agyag és agyagmárga, melyeket csak ritkán fed el pannon agyag vagy homok. A Me-
csektől távolabbi területen a negyedkori lösz és löszszerű anyagok, valamint a folyóvízi hor-
dalékok az uralkodóak. Ezek alól csak az eróziós völgyekben és a D-re kibillent rögök mere-
dekebb, É-i oldalában bukkan fel a felső-pannon agyag és homok (ritkábban homokkő, mész-
kő). Az agyag ezeket a felszíneket csuszamlásra hajlamossá teszi (KAPRONCZAY J. 1965). 
 A pleisztocénbeli eltérő fejlődésmenet miatt a területen morfológiailag három körzetet 
lehet elkülöníteni. A legnagyobb területű az ún. Központi-, vagy Magas-Zselic. Ez emelkedett 
a legintenzívebben, és itt a legtagoltabb a felszín. Itt található a táj legmagasabb pontja a Hol-
lófészek (358 m). Az ún. Dél-Zselicre a terjedelmes, völgyekkel kissé szabdalt D-i lejtők és a 
rövid, de meredek (és csuszamlásveszélyes) É-i lejtők a jellemzőek. Ezek a dombvidék pere-
mén található, és az emelkedés közben D-re billent rögök északias lejtőin alakultak ki. Az ún. 
Északkeleti-Zselic legfeltűnőbb morfológiai vonásaként a vastag lösszel fedett, és a 
pleisztocénban alacsonyra emelt platók említhetők. Itt nincs jelentősége a pannon alapkőzet-
nek (LOVÁSZ GY. 1977j).  
 A Zselic éghajlata mérsékelten meleg, mérsékelten nedves. A napsütéses órák száma a 
területen Ny-ról K-t felé nő (1950-2050 óra/év). Az évi középhőmérséklet 9,8-10,7 °C közöt-
ti. A terület a Dunántúl DK-i, melegebb feléhez tartozik (KAPRONCZAY J. 1966). A Zselic 
hazánk csapadékosabb tájai közé tartozik. Területének nagy részén 700-750 mm az évi átla-
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gos csapadékösszeg. Ebből is kiemelkedik azonban a Hollófészek környéke, ahol 750 mm 
fölé emelkedik (FODOR I. 1977). A domborzat, illetve a völgyek futásiránya sajátos 
helyiklímákat hoz létre a dombvidéken. A Zselic É-i részén, ahol a völgyek igen mélyek és 
keskenytalpúak, jelentős a domborzat okozta napfényveszteség. Ez az átlagosnál hűvösebb és 
ködhajlamosabb helyi klímát hoz létre a völgyperemeken fekvő településeken. A dombvidék 
D-i részén, ahol a felszín a pleisztocénben alacsonyabbra emelkedett, a völgyek sekélyek, így 
az árnyékhatás mérsékeltebb. Ezért az ottani helyiklíma kedvezőbb. Természetesen ez a dom-
borzati hatás csak az É-D-i futású völgyekben érvényesül. 
 A terület kis vízhozamú talaj és rétegvízforrásokban gazdag. Nagyobb jelentőségű 
forrás a geológiai adottságok miatt nem alakulhatott ki. A dombvidéket a fő vízválasztó két 
részre osztja. Az É-Zselic folyóvizeit a Kapos-folyó, a D-Zselicét a Dráva-folyó gyűjti össze. 
Az É-Zselic patakjai általában kisebb vízgyűjtővel rendelkeznek és rövidebbek. A vizsgált 
területen eredő nagyobb folyóvizek vízjárási jellemzői a 39. táblázatban láthatók. A kisvízfo-
lyások vízjárását elsősorban a tavaszi hóolvadásokból, illetve a nyári záporokból keletkező 
vízmennyiségek határozzák meg. Az árhullámok gyakran elöntik a völgytalpakat, de általában 
rövid idő – pár óra, esetleg egy-két nap – alatt lezajlanak. 
 A dombvidék leggyakoribb erdőtársulásai a gyertyános kocsánytalan tölgyesek, az 
ezüsthársas cseres tölgyesek, az éger-kőris és tölgy-kőris-szil ligeterdők. A magasabb és észa-
kias kitettségű területein a bükkösök jellemzőek. A századunkba újraerdősített területeken 
gyakoriak a tájidegen fenyőfélék (LEHMANN A. 1976). 

A tájat a különböző löszökön, mint talajképző kőzeten kialakult agyagbemosódásos- 
és a Raman-féle barna erdőtalajok uralják. A peremi területeken az előzőnél jobb termőképes-
ségű barnaföldek is előfordulnak. Az eróziós völgyek kiszélesedő közép- és alsó szakaszán a 
lápos- és az öntés réti talajok a jellemzőek. A mezőgazdálkodás egyik legfontosabb tényező-
jének, a talajnak a termőképessége rendkívül változatos a dombvidéken. Ez elsősorban a ge-
netikai típus, másodsorban a lepusztultsági állapot függvénye. Ez utóbbi, azaz a talajlepusztu-
lás elsősorban a Zselic É-i részén jelentős. A dombvidék D-i peremén már gyengébb. Legki-
sebb az alacsonyra emelkedett és plató jellegű ÉK-Zselicben (LEHMANN A. 1973). 
 Az un. természetes termőképesség – azaz a legjobb hazai talajokon elérhető termésát-
laghoz viszonyított százalékszám – a Zselicben 50-60 % között mozog (V. osztály). Ahol 
azonban jelentős mértékű a talajpusztulás, ott ez a viszonyszám 10-20 %-ra is csökkenhet (IX. 
osztály). A völgytalpakon, amelynek a közelében fekszenek a települések, általában 30-40 %-
os a talajok termőképessége (VII. osztály). 
 
 
14.2. A települések történetének rövid áttekintése 
 
A Zselic területe az i.e. V-IV. évezredtől már lakott, bár sűrűbb településhálózatról csak ró-
mai, majd az avar időszakban, illetve a XI. sz. után beszélhetünk. A dunántúli vonaldíszes 
kerámia népének korától (i.e. V-III. évezred), a rómaiakon keresztül (i.e. XIII. sz.-i.sz. V. sz.), 
az Árpád-korig jellemző volt a hódító, letelepedő népekre, hogy először csak az összefüggő 
erdőséggel borított táj peremét foglalták el. Később a jelentősebb patakvölgyek mentén hoz-
tak létre irtványtelepüléseket. A első kereskedelmi és hadi útvonalaknak is a kényelmesebb 
közlekedést lehetővé tevő széles, fővölgyekben, és a lankás dombhátakon futottak (BÁNDI G. 
1979, ECSEDY I.-MARÁZ B. 1982; KATONA GYŐR ZS.-KÁRPÁTI G.-TASNÁDINÉ NAGY E. 
1985). 
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167. ábra. A Zselic területe és települései (szerk. Gyenizse P.) 

 
 
 
 

39. táblázat. A Zselicben eredő nagyobb folyóvizek vízjárási jellemzői 
(forrás: MAROSI S.-SOMOGYI S. 1990) 

 
Vízfolyás: Vízmérce LKV (cm) LNV (cm) KQ (m3/s) KÖQ (m3/s) NQ(m3/s)

Almás-patak Szigetvár 48 326 0,015 0,45 52 
Gyöngyös főága Görösgal 0 170 0,02 0,4 55 
Surján-patak Szentbalázs -3 257 0,02 0,27 37 
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A honfoglaló magyarság etelközi életformáját új hazájában is megőrizte, és elsősorban 
a síkságokat, alacsonyabb dombvidékeket szállta meg. A gyér szláv őslakosság inkább a he-
gyekben és hegylábi területeken élt, de lassan beleolvadt a magyarságba. Egykori jelenlétüket 
mind a mai napig őrzik a hegyesebb, erdősebb területeken megszaporodó szláv eredetű hely-
nevek, így a Zselic szó is. Ez Filep István múlt századi református lelkész szerint a „zselicza” 
= kies, ékes, kellemes rác szóból; Györffy György szerint a „zselezo” = vas szóból származik 
(GYÖRFFY GY. 1987). Egyesek szerint a sün (magyar) szóból származik, míg mások személy-
névből eredeztetik (KISS L. 1988).  Nagy valószínűséggel azonban igaza van Lehmann 
Anatalnak, és az előzőekkel szemben inkább a „zselud, zselod” = makk szláv szóból ered a táj 
neve (LEHMANN A. 1971). Ez ugyanis fontos gazdasági tényező volt, a sertéstenyésztés alapja. 
Számos falunak a pecérek, azaz a kondások voltak az alapítói az Árpád-korban. A Zselic név-
vel fémjelzett terület határai a történelem során sokat változtak. A X-XVI. században a Zselic 
részének tekintették a Mecsek É-i oldalát, valamint a Hegyhát és a Völgység egy részét is. 
Később ezzel a névvel már csak a Kaposvártól D-re elterülő erdős dombvidéket illették 
(TIMÁR GY. 1985). 

A török hódoltság előtti időszakban a Zselic népessége színmagyarnak mondható. A 
XVI sz.-i bordézsma- és adójegyzékekből kiderül, hogy a vizsgált terület falvainak népessége 
kicsi volt, általában 4-6 adózót írtak csak össze egy helyen. Ugyanezen jegyzékekből kiderül, 
hogy ekkor a táj legfontosabb terményei: a búza és a bor (kevésbé fontos az árpa és a rozs).  

Buda (1541), Pécs (1543), Dombóvár (1544), Szigetvár (1566) eleste után a Zselic tel-
jes területe török megszállás alá került (TIMÁR GY. 1982). A háborús időszakot legjobban a 
szigetvár környéki és a fontos hadiutak mentén élő emberek érezték meg. Ezért a török idők-
ben és a felszabadító háború másfél évtizede idején a legtöbb település a Zselic D-i peremén, 
valamint a Baranya-csatorna környékén pusztult el (VASS E. 1982). Ekkor igencsak felértéke-
lődött a Zselic felszabdalt, erdőkben (és rejtekhelyekben) gazdag központi területe, ahová 
sokan vándoroltak át a kevésbé védett területekről. A terület 1689-es felszabadulása után alig 
maradt lakott hely a vidéken (BEZERÉDY GY. 1982; FÜZES M. 1985). 

A nagy népességcsökkenést a földbirtokosok dél-németek betelepítésével ellensúlyoz-
ták az 1760-as évektől. A svábok és magyarok szorgalmas munkájának köszönhetően a me-
zőgazdasági hasznosítású területek nagysága többszörösére nőtt. A XIX sz. elején lelassult ez 
a folyamat, mivel elfogyott a könnyen művelés alá vehető föld. A terjeszkedés csak az erdők 
irtásával és a mocsaras területek lecsapolásával vált lehetővé. Ekkor tértek át a két-, majd há-
romnyomásos gazdálkodásra és kezdték el az állattenyésztést (juh, szarvasmarha) is fejleszte-
ni. A kezdeti rideg állattartás helyett egyre inkább hódított az istállózó forma. 

A XIX. század közepén a legfontosabb termények a búza és a rozs volt, megelőzve a 
szőlőt, kukoricát, burgonyát és a takarmánynövényeket. Az 1820-70 közötti időszakban a 
szőlőterület jelentős növekedését kell kiemelni. Ez ugyanis a szegényebb rétegeknek is jó 
megélhetést nyújtott. A XIX. század végén rohamosan fejlődni kezdtek a közlekedési útvona-
lak. A közutak 1870-es években megkezdődött kövezésével csökkent a falvak elzártsága. 
1882-ben épült meg a Pécs-Budai vasútvonal, majd nemsokára Kaposvár és Szigetvár irányá-
ban is vonal létesült (ERDŐSI F. 1979). Ennek következménye kettős volt. Egyrészt lehetővé 
tették a versenyképes Zselici búza és faáru távolabbi területekre való eljutását, másrészt vi-
szont az olcsó alföldi bor beáramlásával visszaszorította a helyi szőlőtermesztést. Szintén 
nagy csapást jelentett a szőlőkultúrára a századelőn jelentkező filoxéra (MÁRFI A. 1985; SÁN-
DOR L. 1982). 

Az alapvetően mezőgazdasági berendezkedésű tájra negatív hatással volt a II. világhá-
ború utáni államosítási, szövetkezetesítési időszak. A TSZ-ek nagyüzemi módszerei nem vál-
tak be a Zselic központi és É-i területein. Sokan a környező városokban (Kaposvár, Szigetvár, 
Komló, Pécs) kerestek munkát. Számos főközlekedési úttól távolabb fekvő kistelepülés lakos-
sága elöregedett, sőt egyes települések el is néptelenedetek (Gorica, Gyűrűfű, Kán). A leérté-
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kelődött helyi- és helyzeti energiák mellett természetesen a szocialista gazdaság- és területfej-
lesztési politikának is nagy szerepe volt a negatív tényezők erősítésében. Szerencsére vannak 
kivételek is (pl. Szigetvár, Sásd, Nagypeterd, Kaposszerdahely), azonban ezek általában köz-
ponti funkcióval, vagy pozitív helyi- és helyzeti energiával rendelkező települések, melyekből 
ma már kevés van a területen. A rendszerváltás után a helyzet még kritikusabbá vált a legtöbb 
községben a munkahelyek számának jelentős csökkenése és az általános gazdasági recesszió 
miatt. 
 
 
14.3. Helyi energiák szerepe a települések fejlődésében 
 
A Zselicben előforduló geológiai képződmények – mint hasznosítható anyagok – zömmel 
pleisztocén korúak. Paleo- és mezozóos képződmények csak a táj K-i, DK-i szélén találhatók. 
Az utóbbiaknak van nagyobb jelentősége, mivel a Bükkösd és Hetvehely határában található 
triász, anizuszi mészkövek igen jó minőségűek. Építőkőként, útburkolásra és vasúti töltések 
építésére már régóta használták. Már Haas Mihály is kiemeli annak jelentőségét, hogy 
Bükkösdön négyfelé „ásnak” különféle „márványokat” (HAAS M. 1845). A környező erdősé-
gek fakészlete és a mészkő az itt lakókat évszázadok óta kiegészítő jövedelemhez juttatta, 
mivel mészégetéssel is foglalkoztak. A II. világháború után a mészkövet ipari módszerekkel 
kezdték bányászni és kisteljesítményű kőzúzó és mészégető berendezést is telepítettek rá. A 
mészkő bányászata és égetése tehát a XIX. században és a XX. sz. első felében sajátos ipari 
jellegű funkciót adott a két településnek. Ez azonban a modernizáció folyamatában elhalt. 
 A kainozoós képződmények felszíni előfordulása szintén kis kiterjedésű. A pannon 
homok- és mészköveknek volt csak helyi jelentősége a térségben (ugyanis a XIX. század vé-
géig – a szállítási nehézségek miatt – nehezen jutottak a jobb minőségű, pl. kővágószőlősi 
homokkőhöz). A homokkőből vályúkat, csatornákat, ajtófélfákat készítettek többek között 
Somogyhárságyon is. Egyik-másik község titokban a határában található homokkövet hasz-
nálta fel útépítésre az előírt „baranyai kövek” helyett (CSORBA J. 1857). Nagyobb jelentősége 
volt a hasonló korú üveghomoknak, melyből az almamelléki Lukafa-pusztán, a gálosfai 
Szentluka-pusztán és a Szilágyon lévő hutákban üveget készítettek. A kis földesúri manufak-
túrákban a szántóterületek növelésekor kiirtott erdők fáját használták fel energiahordozóként 
(LEHMANN A. 1969a, 1971a, 1971b). 
 Legnagyobb jelentősége a pannon agyagnak, a pleisztocén lösznek és löszszerű anya-
goknak van. Mária Terézia „szilárd” falú lakóházakat megkövetelő rendelete óta majdnem 
minden községben működött téglaégető, ami a helyi igényeket elégítette ki. A már említett 
Lukafa-pusztán az üveghuta mellett „cserépedény gyár” és pipaégető is működött a múlt szá-
zad közepén. Már Haas Mihály is például a Bükkösd környéki fehér, kiváló minőségű edény-
agyagot, melyet messze földre szállítottak. A II. világháború után koncentrálódott az építő-
ipar, és kevesebb, de nagyobb kapacitású, gépekkel felszerelt téglagyárak kezdték meg műkö-
désüket (pl. Csertőn, Antalszálláson, Godisán, Kaposváron). (ERDŐSI F. 1972, 1976) 
Kishajmáson már a XIX. sz. végén kialakult némi népi fazekasipar, melynek alapanyagát a 
felsőpannon agyag biztosította. Később erre közepes jelentőségű kerámiaipar települt 
(LANTOSNÉ IMRE M. 1982). 
 Morfológiai szempontból a legkiemelkedőbb jellegzetessége a területnek a nagyfokú 
felszabdaltsága. Ez főleg az É-i és a középső területeken érvényesül, és igen negatívan hat a 
települések fejlődésére. Nagymértékben befolyásolja a gazdálkodást, a településhálózat sűrű-
ségét, de egyes települések alaprajzi fejlődésének irányát is. Ezeket a hatásokat konkrét pél-
dákkal igazoljuk a későbbiekben. 
 A Zselic domborzatából és geológiai felépítéséből adódóan forrásokban és folyóvizek-
ben gazdag terület, de forrásai és patakjai kis vízhozamúak, valamint ingadozó vízjárásúak. A 
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táj felszíni és talajvíz készlete a történelem során mindig biztosította az emberek és a háziál-
latok vízigényét. A talajvíznek kedvező, azaz a felszínközeli és bőséges előfordulása az egyik 
legdöntőbb telepítőtényezője volt a települések helyválasztásakor. A Zselicnek elsősorban a 
határain folynak jelentősebb vízfolyások (Kapos-folyó, Baranya-csatorna), de ki kell emelni 
az Almás- és a Gyöngyös-patakot, amelyek a vizsgált területen erednek. A hidrológiai erőfor-
rásoknak két nagy csoportja hat a települések fejlődésére. A nagyobb vízhozamú és kevésbé 
ingadozó vízjárású patakokra vízimalmokat telepítettek, kihasználva azok megújuló energia-
forrását. Legtöbbjük gabonát őrölt, de volt köztük néhány kőtörő malom is, melyek Bükkösd 
térségében koncentrálódtak. Az utóbbi két évszázadban kb. 72 db nagyobb, huzamosabb ideig 
működő vízimalmot jegyeztek fel a területen (ERDŐSI F. 1977a). A völgytalpak vizenyőssé-
gük, árveszélyük, fagyveszélyük miatt jobbára kaszálók, legelők voltak. A nagyobb patakok 
völgyeibe már a múlt században kisebb-nagyobb halastavakat rekesztettek el, amelyek 
víziszárnyasok tenyésztésére is alkalmasak voltak. Századunkban a technika fejlődésével na-
gyobb kapacitású mesterséges tavakat hoztak létre, amely a földek öntözését is lehetővé tették 
(jelenleg 50 víztározót ismerünk). A jövőben valószínűleg nagyobb szerep vár ezekre a szép 
környezetben létesült tavakra, hiszen a turizmus egyre jobban fölfedezi a korábban elzárt, és 
ezért alig alakított tájak romantikáját. A kis tavak partján már ma is léteznek kempingek, hét-
végi házak (pl. Boldogasszonyfán). 

A nagy, hirtelen esőzések utáni árvizek nagy károkat okoztak a múltban (,de az utóbbi 
évtizedekben is) az Almás- és a Súrján-patak, de főleg a Bükkösdi-víz mentén. Ezek az allú-
vium teljes szélességét elöntve hatalmas pusztításokat végeztek, jelentős károkat okozva az 
emberi javakban. Még 1951 után is 7 alkalommal vonult le jelentősebb árhullám a Bükkösdi-
vízen, melyek a legnagyobb károkat Hetvehely és Bükkösd térségében okozták. Ezek a gyors 
lefolyású természeti folyamatok negatívan befolyásolták a gazdálkodást és a települések alap-
rajzi fejlődésén is nyomot hagytak (ESZÉKY O. 1992; VASS P. 1997). A hidrológiai erőforrás-
oknak a vizsgált települések fejlődésében betöltött szerepét összefoglalva elmondhatjuk, hogy 
ezek túlnyomóan pozitív hatásúak voltak. A lakosság életminőségét mindenkor javították 
(malmok, mesterséges tavak stb.). A modernizálódás során azonban szerepük minimálisra 
csökkent, illetve korábbi sokrétű hatásuk szimplifikálódott. A gabonaőrlés pl. területileg kon-
centrálódott (Sásd, Kaposvár, Dombóvár), a halastavak jórésze pedig feliszapolódott, vagy 
felhagytak benne a halgazdálkodással. 

A talajvíz korábbi pozitív szerepe – elsősorban szennyeződése következtében – tulaj-
donképpen megszűnt. Másrészt a II. világháború után jelentősen megnövekedett vízigényeket 
sem tudta már kielégíteni. Az új igények elsősorban a lakosság felől (pl. fürdőszobák számá-
nak növekedése), valamint a mezőgazdaság részéről (pl. nagy arányú, koncentrált állatte-
nyésztés) jelentkeztek (LOVÁSZ GY. 1979b). 

A Zselic területén élő emberek számára a legfontosabb megélhetési forrás mindig is az 
erdő volt. Ez biztosította az építőanyagot, a tüzelőt, a szerszámok és használati eszközök 
anyagát és nagyrészt a munkalehetőséget. Számos településnévben ma is fellelhető egyes fa-
fajták elnevezése (pl. Kercseliget, Almamellék, Almáskeresztúr, Bükkösd, Csertő, Cserénfa, 
Somogyhárságy, Kishárságy). A középkorban a „Somogyi rengteg” nagy számú sertést tudott 
eltartani. Egyes Észak-Zselici települések alapítói a pannonhalmi apátság és az Árpád-házi 
királyok kanászai voltak (pl. Bőszénfa, Szenna, Zselickislak). A terület nagy eltartó képessége 
miatt távolabbi falvak kondáinak bérmakkoltatását is vállalták. A XVIII. században bevándor-
ló német telepesek magas színvonalú szarvasmarha- és juhtenyésztést valósítottak meg a terü-
leten, ami felváltotta a korábban uralkodó sertés- és kecsketartást. Az állattartásnak elsősor-
ban a Középső- és Észak-Zselicben volt nagy jelentősége, ahol csak földművelésből nem le-
hetet megélni a mostoha körülmények miatt. Itt kell megemlíteni a háztáji gazdálkodás egy 
speciális formáját, a méhészkedést, melyet már szintén a korai időktől fogva űztek a területen. 
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A vadméhek befogásának, majd a kaptárakba telepített raj legeltetésének legfontosabb színte-
re az erdő volt. 

Már a középkorban is nagy jelentősége volt a fakitermelésnek. Századunk elejéig sok 
ember foglalkozott favágással, fafeldolgozással. Asztalosok, ácsok, szerszámkészítők, kocsi-
kerékgyártók, kádárok és kosárfonók jelentős számban éltek a falvakban. CSORBA J. (1857) 
kiemeli a hársfa fontosságát, ugyanis a német telepesek elsősorban ebből készítették az igen 
praktikus klumpát (fapapucsot). Századunkban is komoly mennyiségű fa került ki a zselici 
erdőkből, amit ipari-, bánya- és tűzifának dolgoznak fel (bár ennek csak kisebb része zaj-
lott/zajlik a helyszínen). Sok községben működött kisebb „deszkametsző” műhely, de fűrész-
telepek is létesültek (pl. Almamallék, Mozsgó, Bőszénfa). Ezek közül csak az utóbbi rendel-
kezik napjainkban is nagyobb kapacitással és az országos igények kiszolgálására is alkalmas. 
A rendszerváltás után a kisebb fűrésztelepek megszűntek, de magánvállalkozóként sokan él-
nek ma is fakitermelésből. 

Az elmúlt két évszázadban, amikor a szántóföldi területek növelése érdekében nagy te-
rületen vágták ki az ősi erdőket, nagyban űzték a Zselicben a faszénégetést. Egyesek még a II. 
világháború után is művelték ezt a mesterséget néhány évig. Szintén ez a nagymérvű fakiter-
melés tette lehetővé a már említett üveghuták és porcelán manufaktúrák létesítését is. A fa itt 
elsősorban mint energiahordozó szerepelt, de a fahamuból készített hamuzsír is az üveggyár-
tás egyik fontos alapanyaga volt. A faszén égetésének melléktermékeként kocsikenőcsöt 
(„degecet”, vagy „kalamázt”) állítottak elő, melyről híres volt Bőszénfa és Mozsgó 
(LEHMANN A. 1969a, 1971a, 1971b). 

A zselici erdők további fontos termékeket is szolgáltatnak, melyből egyeseket ma is 
felhasználnak. Ilyen pl. a gyanta, amit a területen nagy mennyiségben tenyésző fenyőfákból 
nyernek és festékipari alapanyagként szolgál. De meg kell említeni a tölgy és csererdők guba-
csát is, amit már évszázadokkal ezelőtt is gyűjtöttek, mivel a bőripar fontos cserzőanyagának 
alapja volt. Ezen kívül a lakosság egy részének komoly megélhetési forrást, majd a múlt szá-
zadtól mellékjövedelmet (piacozás) jelentettek az erdőben gyűjthető egyéb termények, növé-
nyek (pl. gomba, csipkebogyó, földiszeder, gyógynövények, különféle virágok). Ezeket elein-
te csak környező városok (Kaposvár, Pécs, Szigetvár, Dombóvár) piacain értékesítették, de a 
közlekedési lehetőségek fejlődésével az utóbbi évtizedekben Budapestre is jutott belőlük 
(LEHMANN A. 1971). A nagy kiterjedésű zselici erdők mindig is nevezetesek voltak kis- és 
nagyvad állományukról. A középkortól kezdve azonban ezek vadászatát a törvények csak az 
uralkodó rétegnek engedte meg, a falvak lakossága csak kis mértékben részesült belőlük. Ma 
a vadásztársaságok privilégiuma ugyanez. 

Az erdőnek a települések életében, illetve fejlődésében betöltött szerepe tehát jelentő-
sen módosult az idők során. Korábban a mindennapi igények széles skáláját elégítette ki, mára 
azonban jelentősége visszaesett. Csupán a tüzelőanyag igényeket elégíti ki, és néhány ember-
nek ad munkalehetőséget. Előtérbe került azonban a vadászat és a bakancsos turizmus, ame-
lyek azonban a települések fejlődésére csak minimálisan hatnak. 

A Zselic még napjainkban is szinte kizárólag mezőgazdasági terület, amiből követke-
zik, hogy az itteni megélhetés egyik legalapvetőbb természeti tényezője a talaj. A talajfélesé-
gek és az éghajlat elméletileg fejlett szántóföldi gazdálkodást tenne lehetővé, ha ez nem páro-
sulna a morfológia kedvezőtlen adottságaival. Ugyanis a nagyfokú tagoltság igen csak meg-
nehezítette már a múltban is az É-i és a középső területeken a földművelést. A dombvidék 
ezen részein évszázadok óta a kicsi, 8-10 ha-os, sokszor jelentősen elkülönült parcellák a jel-
lemzőek. A felszabdalt vidék kis kiterjedésű hátain és völgytalpain ma sem éri meg nagyüze-
mi jellegű földművelést folytatni (LOVÁSZ GY. 1976). A területen gyakoriak a 25 %-nál mere-
dekebb lejtők. A múltban végrehajtott nagyfokú erdőirtással nem járt együtt a talajvédelem, 
így a Zselic talajtakarójának nagy része már az erózió martalékává vált. Szerencsére az utóbbi 
évtizedekben a sok negatív tapasztalat után jelentős a visszaerdősítés (LEHMANN A. 1969b, 
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1981a). A nagyfokú felszíntagoltság miatt maradhattak meg a Zselic központi és É-i részén a 
nagy kiterjedésű erdőségek. A történelem során legkevésbé bolygatott, összefüggő erdőségből 
hozták létre 1976-ban a Zselici Tájvédelmi Körzetet. 

A vizsgált terület D-i és ÉK-i peremén azonban – mint már azt említettük – nem any-
nyira jellemző az eróziós és deráziós völgyek felszabdaló hatása, ezért elsősorban itt lehet 
kedvező mezőgazdasági feltételekről beszélni. A helyenként 8-12 m vastagságot is elérő lö-
szön barnaföldek alakultak ki. A dél felé kibillent rögök platóin és széles hátain kedvező felté-
telek jöttek létre a szántóföldi művelés, szőlő és gyümölcstermesztés számára. Ezért ez a terü-
let népesült be a történelem folyamán először, és a későbbiekben is megmutatkozik a különb-
ség a településsűrűségben és a lakósság számában a központi, és a peremi területek között. 

A Zselic éghajlata a gazdálkodás szempontjából kedvezőnek mondható. A napfény és 
csapadékmennyisége kevés kivétellel minden évben kielégíti a mezőgazdaság igényeit. Az 
aszály igen ritka jelenség a vidéken. A hőmérsékleti ingadozás kevésbé szélsőséges, amit el-
sősorban a földrajzi helyzetének, domborzati sajátosságainak, valamint erdőkben való gaz-
dagságának köszönhet. 
 
 
14.4. Helyzeti energiák 
 
A történeti, statisztikai adatokból kiderül, hogy a Zselicben a vásárok számát és jelentőségét 
tekintve három csomósodás figyelhető meg. Legjelentősebb vásározó helyek a Bükkösdi-víz 
D-i és a Baranya-csatorna É-i kapujában csoportosulnak. Az első terület a jelentősebb (mivel 
három, nagyjából különböző gazdálkodási alappal rendelkező táj csomópontja), de ez csak 
részben fekszik a Zselic területén. Egy kevésbé karakteresen elhatárolható sáv rajzolható ki a 
Zselic É-i peremén, a Kapos-folyó mentén. A vizsgált területnek sem D, sem Ny felé a terü-
lethasználatban nincs éles határa, ezért itt vásárvonal sem jött létre (csak egy-egy vásártartó 
település elszórva). (PRINZ GY. 19??) 

Régen a fő közlekedési útvonalak a nagyobb vízfolyások völgyoldalában, vagy az 
egész éven át száraz és kis lejtéssel bíró dombhátakon haladtak. A Zselic központi tömegét 
1900-tól szelte át vasút, de ezt a szocialista racionalizálas miatt megszüntették (1976), ami a 
környező települések helyzeti energiájának csökkenését eredményezte. 1910-ben csupán egy 
településen haladta meg a közlekedési dolgozók száma az országos átlagot, ez a mezőváros 
Szigetvár volt (MAJDÁN J. 1989). Mivel a Zselic központi tömegén jelenleg csak egyetlen 
jelentősebb főút (a 66-os) halad át, számos település közúti elérhetősége rossz, ami nagy hát-
rányt jelent a mai gyors áru-, munkaerő- és információáramlást igényelő világban.  

Területünkön központi szerepkörű település Sásd, Szigetvár, de számításba kell venni 
a lehatároláson kívül eső, de befolyását többé-kevésbé érvényesítő Kaposvárt és Dombóvárt 
is. Figyelmet érdemel, hogy mind a négy város a táj peremén foglal helyet! Tóth J. vizsgálata 
alapján elmondható, hogy a Zselic területe elsősorban Kaposvár és Szigetvár, kisebb mérték-
ben Sásd gazdasági vonzáskörzetébe tartozik. Dombóvár hatása a táj községeire minimális 
(TÓTH J. 1978). 
 
 
14.5. A természeti környezet hatása a települések alaprajzi fejlődésére  
 
Érdekes információkat szolgáltatott az a vizsgálat, amely során az 1:25 000-es morfológiai 
térkép alapján statisztikát készítettünk a települések fekvését befolyásoló domborzati formák-
ról. Mint az a 168. ábrán is látható, az esetek 3/4-ed részében az eróziós és deráziós völgyek 
játsszák a főszerepet. Ez érthető, sőt várható is volt, hiszen az időjárás viszontagságai ellen 
legvédettebb területek a völgyek. A települések leginkább a völgyoldal már ármentes, de még 
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nem túl meredek lejtőlábi zónájában (gyakran teraszokon) alakulnak ki. Így érhetik el leg-
könnyebben a különböző gazdálkodási szinteket – a völgytalpon a vizet, legelőt; a lejtőn, pla-
tón a szántót; a magasabb, meredekebb területeken az erdőt. További figyelemre méltó adalé-
kot szolgáltatott az É- és D-Zselic külön-külön történő felmérése ezen szempontból. Ebből 
kiderült, hogy az É-Zselicben csak a települések 3 %-a fekszik völgyközi háton, addig a D-
Zselicben 20 %. Ennek az értéknek a növekedése a völgyek hatásának visszaszorulásával jár 
(É-on 86 %, D-en 66 %). Az adatoknak, és a már ismertetett domborzati jellemzőknek az ösz-
szefüggése egyértelmű. 
  Az 1783/84-es és az 1988-as térképekről meghatároztuk a települések orográfiai expo-
náltságának %-os arányát, amelyből – az egész Zselicet összesítve – a 169. ábrát szerkesztet-
tük. Jól látható a K-i és Ny-i irányok uralma, ami a zömmel É-D-i csapásirányú völgyek K-i 
és Ny-i oldalán fekvő településrészek orientációjával magyarázható. Továbbá ki kell emelni a 
délies fekvésű települések, településrészek nagy súlyát, ami viszont az embernek a kedvező 
besugárzási mennyiséggel rendelkező területek felé való törekvését mutatja. A diagramm két 
vonala közötti különbség a települések alaprajzi fejlődésének következménye. Ebből megál-
lapíthatjuk, hogy a területen az ÉK-i, illetve Ny-i kitettségű területek részarányának (részben 
érthető) csökkenése, és a DNy-i, illetve K-i fekvésű településrészek növekedése volt tapasz-
talható az eltelt időszakban.  

Ennél a vizsgálati módszernél is érdemes elkülönítve megrajzolni az É- és D-Zselicre 
jellemző adatokat, ugyanis jelentős eltéréseket tapasztalhatunk (170. és 171. ábra). Míg a 
dombság D-i részének a településeire egyértelműen jellemző a kedvezőtlen fekvésű területek-
ről a délies irányokba „menekülés”, addig ez az É-i részre egyáltalán nem figyelhető meg. 
Sőt, a poligon ellaposodása és a D-i, DNy-i, Ny-i pozitívnak mondható irányok visszaszorulá-
sa tapasztalható. Ezek a diagrammok jól mutatják az alapvetően különböző terjeszkedési lehe-
tőséget kínáló É-i és D-Zselic közötti jelentős különbséget. 

A Zselicben a települések döntő része (69,8 %) a klaszteranalízissel kapott „B2” cso-
portba tartozik, azaz közép- és alacsonydombsági környezettel rendelkeznek. A maradék 30,2 
%-on egyenlő arányban osztoznak a magasdombsági („B1”) és a dombságszegélyi („C1”) 
települések. A következőkben ennél a tájnál is néhány jellegzetes településalaprajzot szeret-
nénk bemutatni, amelyekre nagy hatással volt a természeti környezet. Először a „B” főcso-
portba tartozó, főleg eróziós és deráziós völgybe települt, tehát leginkább a vízfolyás, a völgy-
talp, az esetleges teraszok és a különböző meredekségű völgyoldalak által befolyásolt telepü-
lésekre hozunk példákat. Utána pedig két jellegzetes dombságperemi térszínen kialakult alap-
rajzot mutatunk be.  

A magasdombsági kategóriába tartozó települések a Központi-Zselic területén feksze-
nek. Alaprajzuk formáját elsősorban meredek oldalú, keskeny talpú völgyek befolyásolják, de 
néhány település völgyközi háton jött létre. Mivel az előbbi típusra a „B2” osztályú települé-
sek között is számos példa van, ezért most az utóbbira hozunk először példát. Ezekre a falvak-
ra jellemző, hogy ki vannak téve az erős szélből adódó hátrányoknak és forrásoktól, folyóvíz-
től is távol vannak. Mégis találunk a vizsgált területen ilyet, azonban ezek a kislétszámú tele-
pülések csupán a múlt században jöttek létre. Erre a legjobb példa a Zselic központi részén 
fekvő Kishárságy (172. ábra). A XVIII. sz. végén – az akkor még nagyobb forgalmú – É-D 
irányú út mellett egy csárdát építettek. E mellé települtek nem sokkal később német, majd 
magyar zsellérek is. Itt tehát a helyzeti energia nagy szerepet játszott már a település kialaku-
lásakor is. A települést K-i és Ny-i irányból meredek, csuszamlásveszélyes domboldalak hatá-
rolják, így terjeszkedése csak É-D irányban volt lehetséges. A szilárd burkolatú utak kiépíté-
sével a falu zsákutcává vált, így a korábbi telepítő tényező elvesztette értelmét. Ehhez hasonló 
természeti környezettel bír még Antalszállás, Csebény és néhány puszta is. 
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168. ábra. A vizsgált települések alaprajzi fejlődését befolyásoló domborzati formák %-os 
aránya (egy település több típust is képviselhet - megosztva) (szerk. Gyenizse P.) 
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169. ábra. A zselici települések 
orográfiai exponáltsága 
(szerk. Gyenizse P.) 
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170. ábra. Az Észak-Zselic vizsgált 
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171. ábra. A Dél-Zselic vizsgált települé-
seinek orográfiai exponáltsága 
(szerk. Gyenizse P.) 
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A felsőszakasz jellegű völgyekben kialakult falvak közül igen érdekes alaprajzzal ren-
delkezik Simonfa (173. ábra). A Zselic-patak egyik jobb oldali mellékágának völgyfőjében 
fekszik a település belsősége. Mivel már őseink is igyekeztek az éghajlati elemek kedvezőtlen 
hatásait kerülni, ezért települhettek az északias szelektől védett völgybe. Az Árpád-kori falu a 
török alatt is lakott maradt az elzártsága miatt. Így magja megőrizte halmazos formáját, amit a 
völgyfő központi területén ma is megfigyelhetünk. Ebből a magból sugárirányban rövid, sok-
szor csak féloldalasan beépített utcák indulnak ki a legjobb domborzati és vízrajzi adottságú 
területek felé. A település fejlődését az északias és keleties, valamint DNy-i irányban a mere-
dek lejtők, D és Ny felé a vizenyős völgytalp akadályozza. Szorult helyzetéből kitörési pontot 
csak a keskeny lejtőlábi szakaszok, illetve az eróziós-deráziós völgyek jelentenek. Ez utóbbi-
akban vezetnek a dűlőutak a hátakon fekvő szántókhoz és az elsősorban délies kitettségű lej-
tőre telepített szőlőkhöz. Ezen térszínek gyorsabb elérhetősége is ösztönözhette a terjeszkedés 
ilyen irányát. A sokszor 25 %-ot is meghaladó meredekségű lejtőkről lezúduló, eső utáni, 
hordalékos vizek ma is nagy problémákat okoznak a lakosságnak, így a település vezetése 
nagy erőfeszítéseket tesz a csatornák kiépítésére. 

Keskeny talpú, mély völgyszakasz határozza meg Dinnyeberki fejlődési irányait (174. 
ábra). Ebben az esetben csak a Kám-völgyi-patak É-D irányú fővölgye befolyásolja a telepü-
lés alaprajzát, mivel nincsenek oldalvölgyek. K-i és Ny-i irányú kitörésre nem ad módot a 
meredek, csuszamlásveszélyes, eróziós árkokkal tagolt lejtő, így csak annak alján, a patak-
völgy mentén lehetséges az ősi magból való terjeszkedés. Viszont a település alaprajzát alig 
bontja meg a vízfolyás, mivel nem hozott létre széles, mocsaras völgytalpat. Bár már így is 
kettő, lejtőlábi főutca alakult ki. Az elzártságból adódó védettsége miatt a tatár és a török alatt 
is lakott maradt, jelenleg viszont az elnéptelenedés, elöregedés felé tart ugyanennek a helyzeti 
energiának a visszájára fordulása miatt. Hozzá hasonló – két főutcás útifalu – Almáskeresztúr 
(175. ábra). Csupán a szélesebb, vizenyősebb völgytalp miatt a település ÉNy-i és DK-i, fél-
oldalas beépítésűre „soványodott” utcája eltávolodott egymástól és középen megmaradt egy 
legelőnek, kaszálónak, mosóhelynek használt kb. 100 m széles térség. E típus módosulásának 
tekinthető Zselickislak is (176. ábra). Ebben az esetben a település ősi magja egy ÉNy-i 
kitettségű meredek lejtőnek támaszkodott eredetileg. A lakónépesség növekedésével D felé 
próbált terjeszkedni, de itt hamar összeszűkül az alkalmas lejtőlábi terület. Az ÉK felé kanya-
rodó völgy igen csak kiszélesedő völgytalpa, hirtelen meredekké váló és É-i kitettségű oldala 
meggátolta a falu erre történő terjeszkedését is. A kedvezőbb égtáji fekvés és morfológia egy 
új, az előbbitől kissé elhatárolt utca kialakulását indukálta a szemközti völgyoldalban, mely-
nek neve is Újfalu. A település nagy népességcsökkenését meggátolta Kaposvár közelsége 
(pozitív helyzeti energia), ahová a munkaképes lakosság jelentős része bejár dolgozni. A falu 
ÉNy-i határában fekszik a kiterjedt szőlőterületű Deres-hegy, ahol a földek nagyobb része ma 
már kaposvári gazdák kezében van (kiskertes, hétvégiházas rekreációs övezet). Az utóbbi 
három környezettípus közös jellemzője a belsőséghez közeli meredek lejtés és az ezen kiala-
kuló, a településeknek sok problémát okozó lejtőfolyamatok jelenléte. Egy másik hasonlóság 
a szeles helyiklíma, ami a völgyek északias tájolásából adódik. 

A nagyobb patakvölgyek allúviuma annyira kiszélesedhet, hogy a két parton megtele-
pülők között nehézkessé válik a mindennapi szoros kapcsolat fenntartása. Ekkor általában 
csak az egyik, a kedvezőbb feltételeket nyújtó oldalon jön létre településmag és terjeszkedése 
során is csak nagyon ritkán fejlődik át a túlsó partra. Egyes kivételes esetekben akár több ki-
lométer hosszú útifalu is kialakulhat ilyen körülmények között. Ennek a típusnak a jellegzetes 
képviselője Mindszentgodisa (177. ábra). Ez a ma már egységes falu Felsőmindszent, Godisa 
(és a tőlük É-ra fekvő Gyümölcsény) egyesítéséből keletkezett 1979-ben. A korábban önálló 
településmagok a Felsőmindszenti-víz délies kitettségű völgyperemén jöttek létre, de mára 
szinte teljesen összenőttek, és egyetlen hosszú útifalut alkotnak (LOVÁSZ GY. 1985b).  
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172. ábra 
Kishárságy mikrokörnyezettípus térképe 
(szerk. Gyenizse P.) 
(jelmagyarázat a 118. ábránál) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

173. ábra 
Simonfa mikrokörnyezettípus térképe 

(szerk. Gyenizse P.) 
(jelmagyarázat a 118. ábránál) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
174. ábra 
Dinnyeberki mikrokörnyezettípus térképe  
(szerk. Gyenizse P.) 
(jelmagyarázat a 118. ábránál) 
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175. ábra 
Almáskeresztúr mikrokörnyezettípus térképe  
(szerk. Gyenizse P.) 
(jelmagyarázat a 118. ábránál) 

 

 

 

 

 

 

176. ábra 
Zselickislak mikrokörnyezettípus térképe 

(szerk. Gyenizse P.)  
(jelmagyarázat a 118. ábránál) 

 

 

 

 

177. ábra. Mindszentgodisa mikrokörnyezettípus térképe (szerk. Gyenizse P.) 
(jelmagyarázat a 118. ábránál) 
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Ebbe a típusba sorolható még számos másik zselici település is, de természetesen ki-
sebb-nagyobb módosulásokkal. Kaposhomok például a Kapos-folyó igen széles ártere és az 
É-Zselic hirtelen elvégződő, meredek, északias kitettségű domboldalai közé van beszorítva 
(178. ábra). A magja még viszonylag kedvező, lankás (5-12 %-os) lejtőre tudott telepedni egy 
kis patak mellé, de az újabb, DK-i része már egyértelműen kényszerpályán fejlődött. A 25 %-
nál meredekebb lejtő és a vizenyős terület határára beszorítva csupán egy elnyúlt, féloldalas 
utcasor tudott kialakulni. Viszont ez a településrész már védettebb helyen (egy deráziós völgy 
torkolati szakaszán) és kedvezőbb kitettségű (K-i) oldalban fekszik. Mindszentgodisa és 
Kaposhomok természeti környezetének további közös vonását a széles, nagyterületű, vizenyős 
ártér sajátos helyiklímája jelenti, ami miatt gyakori a ködhajlam. 
 A Zselic ÉK-i és D-i, lealacsonyodó, kevésbé tagolt területein az eróziós és deráziós 
völgyek befolyásoló hatása mellett megjelenik a kibillent rögök lankásabb síkjainak és a pla-
tóknak a befolyásoló szerepe is. A Dél-Zselicben fekszik Mozsgó (179. ábra). A Porovica-
patak erősen aszimmetrikus keresztmetsztű völgyének É-i oldalában húzódnak É-D irányult-
ságú utcái. Ezek futását már csak részben befolyásolják kisebb-nagyobb völgyek, inkább a 
szerkezeti vonalat jelző fővölgytől É-ra lévő rög délies kitettségű lankáira települt a lakosság. 
A tendencia már a XVIII. sz.-ban is megfigyelhető volt, de igazán a XIX-XX. sz-ban erősö-
dött fel. Míg a település alaprajza É-i irányban lényegében akadálytalanul fejlődhetett, addig a 
Porovica-patak D-i partján a 25 %-nál nagyobb meredekség; a csuszamlásveszély; a keskeny, 
településre alkalmas lejtőlábi terület és a kedvezőtlen kitettség ezt meggátolta. A vizsgált terü-
let ÉK-i részén fekvő Jágónak is könnyen „felkapaszkodott” az ősi halmazos magtól K-re 
fekvő, széles, délies exponáltságú völgyközi hátra, ahol már útifalu formában fejlődött tovább 
(180. ábra). A völgytalpat és a hátat elválasztó völgyoldal nem haladja meg a 12 %-os mere-
dekséget, így az utcahálózat futása (Mozsgóhoz hasonlóan) itt sem igazodik a szintvonalak-
hoz. Mozsgó és Jágónak topográfiai fekvésében közös az, hogy délies kitettségű völgyközi 
hátakra kúsztak fel fejlődésük során. Így belsőségük több káros folyamattól mentesült (pl. 
utcák, udvarok feliszapolódása; ködhajlam). 

Szintén a fokozatosan lealacsonyodó ÉK-Zselicben fekszik Sásd is, a térség egyik leg-
dinamikusabban fejlődő települése (181. ábra). A későbronzkor óta biztosan lakott hely. A 
rómaiak óta fontos hadi- és kereskedelmi utak haladnak keresztül rajta a mai 66-os és 661-es 
főút vonalán. Békeidőben vámhelyként és piachelyként jelentős földrajzi energiákkal rendel-
kezett, amihez kedvező mezőgazdasági adottságok is társultak. Háborús időszakokat viszont 
pontosan a főút menti fekvése miatt mindig nagyon megsínylette, így a török alóli felszabadí-
tó háborúk alatt is teljesen elnéptelenedett. A XVIII. sz. végétől egyre több központi funkciót 
kap. 1882-óta fontos vasúti megállóhely. Jelentős részben itt történt a zselici gazdaságok ter-
mékeinek vagonokba rakása (a rönkfa, vasúti talpfa és táp forgalma ma is kiemelkedő). 1936-
ban hozzá csatolták a szomszédos Hörnyéket. A II. világháború óta a mezőgazdasági üzemek 
mellett élelmiszer-, könnyű- és építőipari gyárak (kenyérgyár, keverő-, fafeldolgozó- és kesz-
tyű üzem, varroda, valamint téglagyár) is megélhetést nyújtanak. Éppen ezért a – a főleg me-
zőgazdasági, esetleg elzárt zselici településekkel szemben – itt a lakosságszám és a beépített 
terület nagyságának dinamikus növekedése volt megfigyelhető az utóbbi ötven évben is (182 
és 183. ábra). 1995-ben városi rangot kapott. A természeti környezet adottságai kiválónak 
mondhatók, hiszen a mezőgazdaság minden formáját lehetővé tették. A Gödrei-vízfolyás és a 
Baranya-csatorna vizében itattak, halásztak, sőt még malmokat is hajtattak velük. A széles 
allúviumon legeltethettek, kaszálhattak. (A mocsaras, vizenyős terepet kedvelő sás növény 
nagy mennyisége miatt kapta a helység a ma is használt nevét.) De ugyanilyen könnyen meg-
közelíthetők voltak a településtől É-ÉNy-i irányban fekvő jó minőségű (löszön kialakult talaj-
jal rendelkező) szántók és a DNy-ra, tagoltabb terepen fekvő erdőségek is (LOVÁSZ GY. 
1982b). 
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178. ábra. Kaposhomok mikrokörnyezettípus térképe (szerk. Gyenizse P.) 
(jelmagyarázat a 118. ábránál) 

 
 

 

 

179. ábra. Mozsgó mikrokörnyezettípus térképe (szerk. Gyenizse P.) 
(jelmagyarázat a 118. ábránál) 
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180. ábra. Jágónak mikrokörnyezettípus térképe (szerk. Gyenizse P.) 
(jelmagyarázat a 118. ábránál) 

 
 
 

 
181. ábra. Sásd alaprajzának változása 1783-1987 között 

(szerk. Gyenizse P.) 
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182. ábra. Sásd beépített területének változása 1783-1987 között 

(szerk. Gyenizse P.) 
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183. ábra. Sásd lakosságszámának növekedése 1870-1990 között 
(KSH adatok alapján szerk. Gyenizse P.) 
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A település magja egy DK felé gyengén alacsonyodó, általában 5 %-nál kisebb lejtésű 
plató peremére települt (184. és 185. ábra). Az alaprajzára a XVII. sz-i újjáépítés után teljes 
egészében a mérnöki forma vált jellemzővé. A település terjeszkedésének irányára az ármen-
tes térszín peremén maradás volt jellemző, bár a 1970-es években a szabályozott patak ártere 
felé terjeszkedés is megfigyelhető volt (főleg iskolák és ipari létesítmények). A utóbbi évtize-
dekben, a családiházas építkezések fellendülésével az ÉNy-i irány vált meghatározóvá. A vá-
ros beépített területe döntően mind a mai napig a 10 % alatti lejtésű platón fejlődött, de min-
dig is voltak olyan részek, melyek az ennél meredekebb partoldalban létesültek. Ezek részará-
nya a XX. sz. második felében észrevehetően megemelkedett (186. ábra és 40. táblázat). A 
morfológiai viszonyok ismeretében nem ér minket váratlanul az a vizsgálati eredmény, hogy a 
település kitettségi viszonyait minden vizsgált időpontban a keleties irányok uralma jellemez-
te, továbbá hogy a Ny-i exponáltságú területek aránya egyszer sem érte el az 1 %-ot (187. 
ábra és 41. táblázat). A lejtőkategória, a lejtőkitettségi és a vízfolyás-távolság adatok felhasz-
nálásával készített településkörnyezet-minősítő térképünkről leolvasható, hogy Sásd jövőbeni 
fő terjeszkedési iránya várhatóan Ny-ÉNy-i lesz, a főútvonalak mentén. A patakok szabályo-
zása azonban bizonyos területeken azt is lehetővé teszi, hogy a város az egykori ártér felé 
terjeszkedjen. Bár ezek a területek lakóépületek létesítésére a magas talajvíz és a kedvezőtle-
nebb mikroklíma miatt alig alkalmasak (188. ábra). 

A Zselic D-i részén a dombvidék egyre jobban ellaposodik és a domborzat mellett 
egyre nagyobb szerepet játszik a vízrajz a települések alaprajzi fejlődésében. Itt a falvak he-
lyét, terjeszkedési irányát elsősorban a magas talajvizű területek határa jelöli ki. A szántóföldi 
és kertgazdálkodásnak legalkalmasabb színtere ez a Zselicben. Ezen a területen is leginkább 
egy- és többutcás útifalvak helyezkednek el (pl. Botykapeterd, Kacsóta, Nagypeterd). Érdekes 
kivételt jelent Csonkamindszent, aminek ősi alaprajza egyedülálló módon körfalu (nagymére-
tű Rundlig) formájú (189. ábra). A falu a D felé lealacsonyodó zselici lankák és a Bükkösdi-
víz vizenyős völgytalpának a határára települt. Ezzel a síksági jellegű, védtelen tereppel indo-
kolhatjuk alaprajzának alakját. A település fejlesztési terveiben napjainkban is nagy hangsúlyt 
kapott a belvíz elvezetése, ami ma is nagy problémákat okoz. A falu zsákutcás, terjeszkedési 
iránya az utóbbi időben D-i (a kedvezőtlenebb körülmények ellenére), amit azzal magyaráz-
hatunk, hogy a központjától nem egészen két kilométerre D-re húzódik a 6-os főút (és nem 
sokkal messzebb fekszik Szentlőrinc város). 

Szigetvár a Zselic D-i határán az alsószakasz jellegűvé váló Almás-patak két partján 
fekszik (190. ábra). A város környékén talált kő- és bronzkori leletek mutatják a terület korai 
betelepültségét. A rómaiak idején fontos kereskedelmi út vezetett a területen K-Ny irányban, 
kb. a mai 6-os út mentén. Tehát a kedvező helyi energiákkal pozitív helyzeti energia is társult. 
A XI-XII. sz-ban a megtelepedő bencés és premontrei szerzetesek példája nyomán fellendült 
az ipar és a kereskedelem is. Az egyre nagyobb gazdasági szereppel rendelkező település 
1446-ban mezővárosi rangot kapott. A krónikák szerint várát egy görög bevándorló kezdte el 
kiépíteni a mérnöki munkával szabályozott Almás-patak nagyobb szigetén, a XIII. sz-ban. 
Később a Török család birtoka lett. A törökök – Zrínyi Miklós önfeláldozó hősiessége ellené-
re – 1566-ban bevették a maroknyi védővel rendelkező végvárat. A magyar lakosság szétszó-
ródott, helyükre szlávok, törökök, görögök települtek. A népesség összetételét színesítették az 
1689-es felszabadulása után betelepülő németek és visszatelepülő magyarok. A gazdasági élet 
fellendülését Mária Terézia rendelete töri meg, ugyanis eladja a települést, lakói jobbágysorba 
kerülnek (KOVÁTS V. 1977). A helyi kézműveseknek és kereskedőknek köszönhetően újra 
beindult a fejlődés a XIX. sz. második felére. 1868-ban átadták a forgalomnak a Pécs-Barcsi 
vasutat. Így az országos vasúti hálózat fejlődésével bekapcsolódhatott a kereskedelmi és ipari 
vérkeringésbe. Ebben az időszakban alakultak meg a település híres nagyüzemei is. 1881-ben 
a Fehér-féle gőzmalom, 1884-ben a Cipőgyár, majd a két világháború között a konzervgyár 
(1937). 1950-ben Somogytól Baranya megyéhez csatolták, 1966-ban városi rangot kapott 
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(ekkor csatolták hozzá Hobolt, Zsibótot és Becefát). A település lakosságszáma 1870 és 1990 
között megkétszereződött, a beépített területének kiterjedése pedig kb. megháromszorozódott 
(191. és 192. ábra). Ma is Ny-Baranya közigazgatási, egészségügyi és gazdasági központja. 
Sajnos, a rendszerváltás óta a TSZ-ek és a gyárak összeomlása magas munkanélküliséget 
eredményezett. 

A település alaprajza mind a XVIII. sz. második felében, mind ma első ránézésre ket-
téosztott képet mutat (190. ábra). Ennek oka egyértelműen az Almás-patak maturus völgye. 
Az mocsaras völgytalp korábban védelmet jelentett (vár), de az utóbbi századokban inkább a 
terjeszkedés gátjává vált. Ez a helyi energia tehát a XIII-XVII. sz. között előnyös volt, azóta 
negatív lett. A város ősi alaprajzi formáját nem ismerjük a többszöri teljes újjáépítés miatt. Az 
1784-es térképeken már nagyrészt mérnöki alaprajzot figyelhetünk meg, ami két elkülönült 
(K-i és Ny-i) városrészre oszlik.  

A város területén és környékén egyáltalán nem fordul elő az építkezéseket már gátló, 
10 %-nál nagyobb meredekségű lejtő (194. és 195. ábra, valamint 42. táblázat). Ezért a külön-
böző irányú lejtők esetében mért besugárzási különbségek, és az ebből adódó mikroklimatikus 
eltérés sem jelentős a térségben (193. ábra). A várostervezők ennek ellenére elsősorban a déli-
es lejtőket részesítették előnyben az elmúlt kétszáz évben (196. ábra és 43. táblázat). A telepü-
lés terjeszkedését főleg nem a domborzat, hanem a hidrológiai viszonyok befolyásolták. La-
kóház mind a mai napig alig települt a vizenyős területekre, itt inkább ipari üzemeket hoztak 
létre (Konzerv- és Cipőgyár). Az alaprajz fejlődésére leginkább a keleties és nyugatias irá-
nyok a jellemzőek. Valószínűleg nagy befolyással van ezekre a 6-os főút vonzó hatása is. A 
településnek egy minimális D felé törekvése is megfigyelhető, de csak a vasúti töltés vonalá-
ig. Ettől D-re már kiszélesedik a vizenyős, belvízveszélyes terület. A város jövőbeni terjesz-
kedését is várhatóan a vízrajzi adottságok fogják meghatározni. Modellünk szerint az építke-
zések számára legalkalmatlanabbak az Almás-patak környéke, valamint a belvízelvezető csa-
tornákkal sűrűn behálózott (valószínűleg belvízveszélyes) ÉK-i és D-i részek. A terjeszkedé-
sének várható iránya a jövőben elsősorban K-i és Ny-i lesz, a 6-os főút mentén, de kiváló és 
nagy kiterjedésű területeket találhatunk erre a célra az É-i és ÉNy-i részeken is (197. ábra). 
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184. ábra. Sásd és környékének lejtőkitettségi térképe (szerk. Gyenizse P.) 

(1 – É; 2 – ÉK; 3 – K; 4 – DK; 5 – D; 6 – DNy; 7 – Ny; 8 – ÉNy; 9 – sík terület) 
 
 

 
185. ábra. Sásd és környékének lejtőkategória térképe (szerk. Gyenizse P.) 

(1 – 0-10%; 2 – 10,1-20%; 3 – 20,1-30%; 4 – 30,1-40%; 5 – 40,1-50%; 6 – 50,1-60%; 
7 – 60,1-70%; 8 – 70,1-80%; 9 – 80,1-90%; 10 – 90,1% fölött) 
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 1783 1856-60 1880-81 1950 1967 1987 
0-10% 98.4% 92.8% 96.2% 96.8% 96.7% 89.9% 
10.1-20% 1.6% 7.2% 3.8% 3.0% 3.1% 8.7% 
20.1-30% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 1.3% 
30.1-40% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 
40.1-50% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
50.1-60% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
60.1-70% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
70.1-80% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
80.1-90% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
90.1%- 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

 
186. ábra és 40. táblázat. A lejtőkategóriák százalékos megoszlásának változása Sásd beépített 

területén 1783-1987 között (szerk. Gyenizse P.) 
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 1783 1856-60 1880-81 1950 1967 1987 
É 1.6% 0.9% 3.5% 4.5% 4.4% 2.3% 
ÉK 12.5% 2.1% 16.2% 13.5% 13.2% 12.4% 
K 11.0% 34.5% 17.7% 20.6% 20.8% 33.3% 
DK 54.4% 17.8% 19.9% 33.5% 33.4% 26.8% 
D 11.0% 14.7% 16.2% 9.9% 9.7% 8.7% 
DNy 3.5% 1.4% 2.4% 9.6% 10.0% 7.1% 
Ny 0.2% 0.2% 0.9% 0.7% 0.7% 0.7% 
ÉNy 2.4% 4.6% 5.5% 2.0% 1.9% 0.9% 
Sík 3.4% 23.8% 17.7% 5.7% 5.9% 7.8% 

 
187. ábra és 41. táblázat. A lejtőkitettség arányának változása Sásd beépített területén 

1783-1987 között (szerk. Gyenizse P.) 
(A diagramm nem tartalmazza a sík területek arányát, 

csak a táblázatban szerepelnek ezek az adatok!) 
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188. ábra. Sásd környékének alaprajz-terjeszkedési szempontú 

környezetminősítő térképe (szerk. Gyenizse P.) 
(piros – Sásd 1987-es alaprajza; kék – építkezés szempontjából legrosszabb terület; 

sárga – építkezés szempontjából közepes terület; zöld – építkezés szempontjából legjobb terület; 
nyíl – a vizsgált természeti adottságok alapján a terjeszkedésre legalkalmasabb irány) 

 
 
 
 

 
189. ábra. Csonkamindszent mikrokörnyezettípus térképe (szerk. Gyenizse P.) 

(jelmagyarázat a 118. ábránál) 
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190. ábra. Szigetvár alaprajzi változása 1784-1991 között 

(szerk. Gyenizse P.) 
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191. ábra. Szigetvár beépített területének változása 1784-1991 között 
(szerk. Gyenizse P.) 
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192. ábra. Szigetvár lakosságszámának változása 1870-1990 között 

(KSH adatok alapján szerk. Gyenizse P.) 
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193. ábra. Szigetvár és környékének lejtőkitettségi térképe (szerk. Gyenizse P.) 

(1 – É; 2 – ÉK; 3 – K; 4 – DK; 5 – D; 6 – DNy; 7 – Ny; 8 – ÉNy; 9 – sík terület) 
 
 
 
 

 

 
194. ábra. Szigetvár és környékének lejtőkategória térképe (szerk. Gyenizse P.) 

(1 – 0-10%; 2 – 10,1-20%; 3 – 20,1-30%; 4 – 30,1-40%; 5 – 40,1-50%; 6 – 50,1-60%; 
7 – 60,1-70%; 8 – 70,1-80%; 9 – 80,1-90%; 10 – 90,1% fölött) 
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 1784 1856-60 1880-81 1950 1967 1991 
0-10% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
10.1-20% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
20.1-30% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
30.1-40% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
40.1-50% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
50.1-60% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
60.1-70% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
70.1-80% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
80.1-90% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
90.1%- 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

 
195. ábra és 42. táblázat. A lejtőkategóriák százalékos megoszlásának változása Szigetvár 

beépített területén 1784-1991 között (szerk. Gyenizse P.) 
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 1784 1856-60 1880-81 1950 1967 1991 
É 1.3% 3.9% 4.4% 4.0% 4.0% 4.1% 
ÉK 17.4% 14.1% 15.7% 13.0% 12.4% 11.2% 
K 18.8% 16.7% 15.9% 16.6% 16.0% 15.6% 
DK 16.1% 16.8% 16.7% 20.3% 20.5% 18.2% 
D 9.9% 12.5% 13.5% 13.0% 13.1% 19.3% 
DNy 12.4% 11.3% 11.0% 10.4% 11.0% 11.2% 
Ny 14.7% 15.5% 14.0% 13.3% 13.4% 12.7% 
ÉNy 9.2% 9.1% 8.7% 9.3% 9.5% 7.3% 
Sík 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.4% 

 
196. ábra és 43. táblázat. A lejtőkitettség arányának változása Szigetvár beépített területén 

1784-1991 között (szerk. Gyenizse P.) 
(A diagramm nem tartalmazza a sík területek arányát, 

csak a táblázatban szerepelnek ezek az adatok!) 
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197. ábra. Szigetvár környékének alaprajz-terjeszkedési szempontú 

környezetminősítő térképe (szerk. Gyenizse P.) 
(piros – Szigetvár 1991-es alaprajza; kék – építkezés szempontjából legrosszabb terület; 

sárga – építkezés szempontjából közepes terület; zöld – építkezés szempontjából legjobb terület; 
nyíl – a vizsgált természeti adottságok alapján a terjeszkedésre legalkalmasabb irány) 
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15. A TERMÉSZETI KÖRNYEZET SZEREPE A MECSEK ÉS A VILLÁNYI-HG. 
KÖZÖTTI DOMBSÁG TELEPÜLÉSEINEK KIALAKULÁSÁBAN ÉS FEJLŐDÉSÉ-

BEN 
 
 
15.1. Természetföldrajzi adottságok 
 
A geomorfológiai körzetet É-on a Pécsi-félmedence, a Mecsek-hg. és a Geresdi-dombság; K-
en a Karasica-patak (ez morfológiailag kevésbé, genetikailag jól rögzíthető); D-en a Villányi-
hg.; Ny-on a Pécsi-víz szerkezetileg előrejelzett völgye határolja (198. ábra). 
 A terület gyengén kiemelt, általában pannon alapzatú, lösszel vastagon fedett dombvi-
dékként jellemezhető. A gyenge kiemelkedés következtében platók jellemzik. Az egész 
dombvidékre uralkodóan rányomja a bélyegét az ÉNy-DK irányú mélyszerkezeti árokrend-
szer, amely kimutatható a Zselicben, a Völgység határán és a Közép-Mecsekben is. Ezt az 
irányt követi a dombvidék É-i részének völgy- és vízhálózata (Karasica, Szemelyi-patak, 
Pogányi-patak, Vasas-Belvárdi-vízfolyás stb.) is. 
 A Mecsek és Villányi-hg. közötti dombvidék mai morfológiai formáját a pannontól 
máig terjedő időszakban kapta. A terület pannon előtti fejlődése is rendkívül változatos volt, 
amelynek során alakult ki a ma is érvényesülő ÉNy-DK-i pásztázottság. Az alsó-pannonban 
még csak a terület É-i peremén, majd a felső-pannonban az egész területen transzgresszió volt 
jellemző. Ennek következtében 80-150 m vastag agyagból, agyagmárgából, homokból és 
konglomerátumból álló rétegsor alakult ki. A rendkívül heterogén mélyszerkezeti egységek a 
pannon kezdetétől kovácsolódtak egységes tömbbé és ettől az időszaktól mozognak nagyjából 
egységesen. A felső-pliocéntől feltehetően a középső-pleisztocénig a mai dombvidék területe 
a környezetéhez képest mély fekvésű volt. A dombság É-i peremén a morfológiai vizsgálatok 
a Mecsek-hegységből érkező vízfolyások – ma már eltemetett – hordalékkúpjait tárták fel.  
 Az újpleisztocén végén valószínűsíthető egy gyenge kiemelkedés a terület Ny-i pere-
mén. Az emelkedő Görcsönyi-hát Ny-i peremén keletkezett törésben a Pécsi-víz mai lefolyási 
területe alakult ki. Ennek az emelkedésnek köszönhetően alakult ki a terület legmagasabb 
pontja Gyód község közelében (242 m). Az újpleisztocén végén, az óholocén elején a domb-
vidék D-i része rövid de intenzív süllyedésen ment keresztül. Ebben az időszakban újult fel a 
Középmecseki-süllyedék folytatásában, a területre jellemző törésrendszer, kialakítva a ma 
meglévő ÉNy-DK irányú völgyhálózatot és vízfolyásrendszert. A holocén időszakra a 
deráziós völgyhálózat fejlődésén kívül a Villányi-hg. É-i előterében elterülő gyenge süllyedék 
löszrétegeiben végbemenő dolinaképződés jellemző (LOVÁSZ GY. 1977g). 
 A táj mai morfológiai képét a völgyek közötti, nagy területeket elfoglaló platók (főleg 
a Ny-i és D-i részen) és a szerkezetileg preformált völgyhálózat (elsősorban ÉK-en) jellemző. 
A völgyhálózatban aszimmetria alig mutatható ki. A deráziós völgyek szerepe alárendelt. 
 A terület felszíni vizekben gazdag. Folyásirányukat az ÉNy-DK irányú törésrendszer 
determinálja. A legnagyobb vízfolyás a Karasica, amely a terület 3/4-éről gyűjti össze a vize-
ket. Villánynál 1,6 m3/sec vízhozammal rendelkezik, Szederkénynél vízjárása 0,1-3,3 m kö-
zött ingadozik. Jobboldali mellékvizei: a Pécsváradi-patak, a Szilágyi-víz, a Vasas-Belvárdi-
vízfolyás és a Villány-Pogányi-patak, amelyik a legjelentősebb. A dombság Ny-i részéről az 
Egerszegi-patak gyűjti össze a felszíni vizeket. Az elmúlt évszázadokban a patakok 89 jelen-
tősebb vízimalmot működtettek. Jelenleg 57 kisebb-nagyobb tározót és halastavat duzzasztot-
tak fel a területen (ERDŐSI F. 1977a). A felszín alatti vizek jelentősége kisebb. A területen 
eddig mélyített mélyfúrású kutak katasztere szerint a megye legkisebb vízadóképességű terü-
lete. Kútjainak átlagos vízhozama alig haladja meg a 100 liter/percet. 
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198. ábra. A Mecsek és Villányi-hg. közötti dombság területhasználati formái 

(szerk. Gyenizse P.) 
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 A terület éghajlata mérsékelten nedves, mérsékelten meleg. Jellemző az Adria közel-
ségéből eredő, elsősorban tavasszal és ősszel érvényesülő szubmeditarrán hatás. Az évi kö-
zéphőmérséklet 10,5 °C, az éves csapadékennyiség sokévi átlaga 650 mm. A napsütéses órák 
sokévi közepes összege 2000-2050 óra, tehát Magyarország napsütésben viszonylag gazdag 
területéről van szó (FODOR I. 1977). 
 A terület 90 %-án barna erdőtalaj lelhető fel, aminek termőképessége közepes (V. osz-
tály). Gyengébb termőképességű agyagbemosódásos erdőtalaj található a vizsgát terület ÉNy-
i részén, Görcsöny és Pogány között. A patakok mentén öntés és réti talajok alakultak ki 
(MARGITTAI L. 1977). A dombvidék nagy részén tölgyesek különböző társulásai húzódtak. A 
nedvesebb területeken (patakok mentén) égererdő volt jellemző. Mára az eredeti erdőterüle-
teknek mintegy 75 %-át kiirtották (szántóvá, legelővé alakították). 
 
 
15.2. A települések történetének rövid áttekintése 
 
Hatvanhét község történelméről összegzően írni nehéz feladat, hiszen így könnyen elsikkad-
nak az egyes településeket érő jelentős befolyásoló tényezők. De jelen dolgozatunk keretei 
között sem annak témája, sem lehetséges terjedelme nem teszi lehetővé a történelmi vonatko-
zású események részletesebb kifejtését. 
 A vizsgált terület a kőkortól (ie. IV-III. évezred óta) biztosan lakott, mint azt a régé-
szeti leletek is mutatják (BÁNDI G. 1979). A korai embercsoportok számára jó megélhetést 
biztosított a Mecsek és a Villányi-hg. közötti dombvidék. A dombokat borító erdőkben és a 
patakmenti nádasokban vadászhattak, gyűjtögethettek, majd később a dombhátakon és a ked-
vező kitettségű domboldalakon földet művelhettek. A völgyekben feltörő források és a pata-
kok ivó- és itatóvizet adtak. 
 A római időkből is számos lelet maradt fenn (eddig 42 feltárásról van tudomásunk). A 
vizsgált terület K-i részén haladt keresztül a Mitrovica-Pécs-Szombathely-Sopron-Bécs hadiút 
és Pécs (Sopianae) – Pannonia tartomány fővárosa – is közel volt. Sok kiszolgált légionárius 
kapott itt telket és a tehetősebbek villákat, nyaralókat építtettek. 
 Honfoglaló őseink sűrű avar és szláv településrendszert találtak itt, melyet ők is átvet-
tek, magukba olvasztva a korábbi népeket. A terület az un. Coasti ispánsághoz, „Baranja” vár 
uralma alá tartozott. Az Árpád-korban Baranya megye legsűrűbban lakott tája volt. 
 A törökök 150 éves uralma alatt a lakosság száma erősen lecsökkent, a Drávamenti 
mocsarakba, a Mecsek erdősségeibe menekültek. A délről bevándorló szerb és horvát népes-
ség aránya igen magas lett. Török alóli felszabaduláskor (1687 – Nagyharsányi csata) egész 
Baranyában csupán 18 000 főre tehető a lakosság száma. Az 1700-as évek elejéig az erdőterü-
letek aránya még magas volt, a kisszámú lakosság önellátó szintű, váltógazdálkodásos föld-
műveléssel és elsősorban külterjes állattartással foglalkozott. 
 A délszláv lakosság az 1704-es kuruc hadjárat elől elmenekült, helyükre az 1730-as 
években délnémeteket telepítetek be a vidék új urai. A svábok új legelőket és szántókat alakí-
tottak ki, ami jelentős erdőirtással járt – ezt az állapotot mutatják számunkra az első katonai 
felmérési térképek (1783-84). A XIX. sz. elejére kiirtották török uralom alatt még meglévő 
erdőségek közel 50 %-át. A XVIII. sz. végén elkezdődött a Karasica-vízfolyás szabályozása 
(döntő munkák később, 1804-1812 között zajlottak), mely korában Borjád alatt nagy mocsár-
világba torkollott. 18 800 öl hosszú csatornával 5700 holdnyi termőföldet szabadítottak fel. 
 A XVIII. sz. közepén történt jelentős változásokhoz hasonlóak zajlottak le a XX. sz.-
ban is: népességszám növekedése, világháborúk, németek kitelepítése, új gazdálkodási rend-
szer bevezetése, közlekedési lehetőségek javulása, erdők további irtása, kisebb folyóvizek 
szabályozása stb. 
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15.3. A földrajzi energiák szerepe a települések fejlődésében 
 
A dombvidék ásványkincsekben szegény. Ebből kifolyólag jelentős ipar mind a mai napig 
nem létesült a területen. Egyedül az építőipar által hasznosítható anyagok találhatóak meg itt 
értékelhető mennyiségben és minőségben. A legjelentősebbek: Görcsönyben 8600 Em3 blokk-
tégla agyag és 25 Em3 tömörtégla agyag, Villánykövesden 1170 Em3 tömörtégla agyag és 
Szilágyon 281 Em3 falazóhomok (MAROSI S.-SOMOGYI S. 1990). A helyi szükségletek kielé-
gítésére a két világháború között 15 kis, községi vagy uradalmi téglagyár is működött a terüle-
ten (ERDŐSI F. 1972). Azonban a gyenge minőségű nyersanyag, a szállítási lehetőségek javu-
lása és a szocialista központosítás miatt csak Görcsönyben és Villánykövesden maradtak élet-
ben.  
 A táj a történelem során mindig is mezőgazdasági hasznosítású volt elsősorban. A kö-
vetkezőkben Görcsöny község példáján keresztül festünk általános képet a területhasználati 
formákról. A Görcsöny környéki táj kőkortól lakott, amit a régészeti leletek is mutatnak. A 
település ősi magja a Görcsönyi-árok villásan szétágazó völgyfőjében alakult ki (199. ábra). 
Itt elegendő hely jutott a letelepedni vágyó embercsoportoknak. A völgy szelektől védettebb 
terepet nyújtott, mint a környező dombhátak. A felszíni vizekben szegény platókkal ellentét-
ben, az itt feltörő talajvízforrások és a patak ivásra, tisztálkodásra és egyéb szükségletekhez 
biztosították a vizet. A település XVIII. sz. végi alaprajza a szétágazó völgyfőhöz és az azt 
övező lankásabb völgyoldalakhoz igazodik. Görcsöny esetében a völgy hosszában való to-
vábbi terjeszkedést megnehezítette a széles, vizenyős völgytalp. Az újabb, XX. sz.-i település-
részek már az építkezést és telekosztást megkönnyítő platón és lankás völgyoldalban alakultak 
ki. Ezt a fejlődési irányt elősegítette a K-Ny irányú, falun áthaladó út is. Századunkban a jobb 
építési, szigetelési és fűtési technológiák már lehetővé teszik a kevésbé védett helyen való 
építkezéseket. 
 A területhasználat jól illeszkedik a természeti adottságokhoz. A nagy kiterjedésű pla-
tókon – melyeket „igyeneseknek” neveztek – könnyen és gazdaságosan lehetett szántóföldi 
gazdálkodást végezni. Ezt elősegítette a löszön kialakult jó minőségű talaj. Elsősorban búzát, 
kukoricát, árpát, rozst és cukorrépát termesztenek mind a mai napig. A délies kitettségű 
völgy- és domboldalakon a vidéken tradicionális szőlőtermelés folyik. Már az elmúlt száza-
dokban is nevezetes volt a szilágyi és berkesdi fehérbor. A villányi borvidék északi szom-
szédságában fekvő Villánykövesd, Palkonya és Ráczpetre (ma: Újpetre) vörösborának sötét-
vörös színét, „fűszerszámos” kellemes ízét, állandóságát Haas Mihály is kiemeli (HAAS M. 
1845). A dombság déli részén helyenként tíz métert is meghaladó vastagságú löszbe könnyen 
lehetett pincéket mélyíteni, ami további pozitív hatással volt a szőlőtermesztésre és a borké-
szítésre. Palkonyán és Villánykövesden többszintes, százat megközelítő számú pincéből álló 
sorokat alakítottak ki. 
 A patakok mentén, a vizenyős völgytalpakon kaszálókat, legelőket alakítottak ki. A 
délnémetek betelepülése után ezeknek a területeknek nagy szerepe lett, mivel elkezdődött a 
belterjes állattenyésztés. A sertés és juhtenyésztéssel szemben a legfontosabbá a szarvasmarha 
vált. Egészen a II. világháborúig híresek voltak ezek a falvak tejtermelésükről, tejtermékek 
készítéséről. A völgyekben kenderföldek húzódtak, és a patakok mentén kenderáztatókat léte-
sítettek. A patakokon, malomcsatornákon vízimalmok működtek. Volt olyan falu, amelynek 
határában tíznél is több. A vízfolyások felduzzasztásával halastavakat hoztak létre. 
 A vizsgált területen országos vásárokat tartó települések alig fordultak elő. Jelentős 
vásárvonal kialakulásáról nem beszélhetünk ezen a tájon, csupán a Mecsek felé, Pécsvárad 
környékén sűrűsödnek a vásártartó települések (PRINZ GY. 19??). A dombságon a helyzeti 
energiák egyéb megnyilvánulása nem fedezhető fel, nincs jelentős közlekedési csomópont, 
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sem pedig saját központi helye (az egész dombvidék Pécs vonzáskörzetébe tartozik). 
(MAJDÁN J. 1989; TÓTH J. 1978) 
 
 
15.4. A természeti környezet szerepe a települések alaprajzi fejlődésében 
 
A pannon alapzatú dombvidék széles völgyközi hátain és platóin ritkán találhatók települések, 
azonban a felszínt szabdaló eróziós és deráziós völgyekben és völgyperemeken annál gyak-
rabban. A dombvidéken a mai közlekedési útvonalak leginkább a platókon, dombhátakon 
futnak. Így tapasztalhatjuk meg a vizsgált terület egyik jellegzetességét, ha a Pécs-Villányi 
úton utazunk 11 km-en át, Kozármisleny és Újpetre között. Itt hét település mellett haladunk 
el, de nem vesszük észre azokat, mivel az úttal párhuzamos, attól néhányszáz méterre húzódó 
völgyek alján fekszenek. 
 A Mecsek és a Villányi-hg. közötti dombvidék településeinek alaprajzi fejlődését 
mintegy 72 %-ban befolyásolták eróziós vagy deráziós völgyek (200. ábra). Sík területen, 
dombháton, vízszintes vagy kissé lejtő platókon fekszik a községek 28 %-a. A sík felszínen 
kialakult települések nagy része a vizsgált terület DNy-i, a Pécsi-víz és a Fekete-víz síkságába 
fokozatosan átmenő részén fekszik, amely már kevésbé tagolt. A 201. ábrán a vizsgált terület 
településeinek orográfiai expozíció megoszlását láthatjuk. Jól látható a diagrammon a Ny és 
DNy-i, illetve a K és ÉK-i kitettség dominanciája. Ez az elmúlt kétszáz év során alig módo-
sult. Ezen jellegzetes megoszlás okaként az ÉNy-DK-i irányultságú völgyhálózatot jelölhetjük 
meg. Ugyanis a völgyekben kialakult települések legtöbb esetben a fent említett irányba néző 
völgyoldalakra húzódtak fel. 
 A korábban már ismertetett statisztikai alapú osztályozás alapján elmondhatjuk, hogy 
a dombság településeinek 70,2 %-a a középdombsági, „B2”-es kategóriába tartozik. Jelentős 
számban találhatók még a területen magasdombsági, „B1” osztályba sorolt falvak is (13,5 %), 
melyek a Mecsekkel határos részeken és a Görcsönyi-háton fekszenek. A Ny-on lealacsonyo-
dó, a síkságba átmenő peremterületeken „C1” és „C2” osztályú települések is megtalálhatók 
(8,1-8,1 %). 
 A települések alaprajzát a Mecsek és a Villányi-hg. közötti dombságon elsősorban a 
domborzat (eróziós és deráziós völgyek) és a vízrajz befolyásolta. Legjellegzetesebb alaprajz-
típus a térségben az útifalu változat, melyek eleinte egy- majd később többutcás formát öltöt-
tek. Létrejöttükben feltehetőleg fontos szerepet játszott a „helyhiány”, mivel a patakvölgyek-
ben a vizenyős ártér és a meredek lejtő felé is kedvezőtlen volt a terjeszkedési lehetőség. En-
nek a típusnak egyik legjellegzetesebb képviselői Pécsdevecser és Kiskassa. A meredek 
völgyoldal és a vizenyős völgytalp együttes domináló szerepét mutatja Pécsdevecser alapraj-
za. Ha a fent említett két természeti környezeti elem égtáji irányt változtat, ezt követi az alap-
rajz is. Így jött létre Pécsdevecser É-i részének hirtelen irányváltása (202. ábra). 
 A lejtő determináló szerepére utal Belvárdgyula alaprajza. A 203. ábrán nyomon kö-
vethető, hogy ahol a völgyoldal lejtőszöge mérséklődik, ott az utcahálózat kibővül a lejtő csa-
pásirányával együtt futó további utcákkal. Ahol a lejtő meredekké válik (a település É-i és D-i 
vége), ott egyutcássá módosul az alaprajz. 
 Nem csak a jól kifejlett, közép- és alsószakasz jellegű eróziós völgyek, de a völgyfők 
is befolyásolják a települések alaprajzát. Erre jellemző példa Lovászhetény, ahol a két domb 
közötti nyeregbe települt község főutcája villásan szétágazik (Y alakban) egy meredek oldalú 
völgy két oldalán (204. ábra).  
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199. ábra. Görcsöny mikrokörnyezettípus térképe (szerk. Gyenizse P.) 

(jelmagyarázat a 118. ábránál) 
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200. ábra. A Mecsek és a Villányi-hg. közötti dombság településeinek alaprajzi fejlődését 
befolyásoló domborzati formák %-os aránya (szerk. Gyenizse P.) 

(egy település több típust is képviselhet - megosztva) 
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201. ábra. A Mecsek és Villányi-hg. közötti dombság településeinek orográfiai exponáltsága 
(Egy település több irányt is képviselhet.) (szerk. Gyenizse P.) 

 
 

 
202. ábra. Pécsdevecser és Kiskassa mikrokörnyezettípus térképe (szerk. Gyenizse P.) 

(jelmagyarázat a 118. ábránál) 
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203. ábra. Belvárdgyula mikrokörnyezettípus térképe (szerk. Gyenizse P.) 

(jelmagyarázat a 118. ábránál) 
 
 
 

 
204. ábra. Lovászhetény mikrokörnyezettípus térképe (szerk. Gyenizse P.) 

(jelmagyarázat a 118. ábránál) 
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Másként jelentkezik a völgyfő gátló hatása a völgyoldalakra települt Áta falu esetében. 
Itt a nagyjából É-D irányú főutca C betű alakba görbülve kerüli ki a lankás domboldalakkal 
határolt, vizenyős völgyfőt. Tehát ebben az esetben nem az árok meredek oldalai, hanem a 
nedves völgytalp az akadályozó tényező (205. ábra). Pogány esetében viszont megfigyelhető, 
hogy az ősi falumag pontosan „kitölti” a Villány-Pogányi-víz egyik oldalágának szétágazó 
völgyfőjét (206. ábra). Ebben az esetben tehát a meredek völgyoldal nem a környező dombhá-
takról „befelé” terjeszkedést, hanem a völgyből való „kijutást” nehezítette meg. Az utcák ren-
dezetlensége ősi halmaztelepülésre utal. A régi faluhoz ÉNy-ról kapcsolódó új településrész 
már mérnöki alaprajzú. A falu mai két „magját” egy beépítetlen terület választja el egymástól, 
ami a túl meredekké váló, csuszamlásveszélyes völgyoldallal esik egybe. 
 A patakok alsó folyása mentén egyre szélesedő mocsaras völgytalpak korlátozzák a 
települések terjeszkedését. Ilyenkor általában csupán a völgy egyik oldalán húzódik a község. 
Ilyen például a már említett Pécsdevecser, Kiskassa és Belvárdgyula. Ha falu a vízfolyás 
mindkét partjára települt, akkor eltérő mértékben befolyásolja alaprajzi fejlődését a különböző 
szélességű vizenyős völgytalp. Ha ez keskeny és kevésbé mocsaras (felső szakaszokon), ak-
kor az alaprajzot nem vágja ketté, nem határolja el jelentősen a két oldalán fekvő falurészt. 
Vannak azonban olyan települések is, amelyek közép- vagy alsószakasz jellegű részen fek-
szenek, ahol jól láthatóan két részre tagolja őket a kiszélesedő völgytalp. Ez utóbbira jó példa 
a Karasica-patak mentén fekvő Szederkény. Ez a település már a dunántúli vonaldíszes kerá-
mia népének kortól (ie. 4000-2800) lakott, és a római időktől kezdve már biztosan fontos át-
kelőhely volt a Mohács-Pécs útvonalon. Első írásos említése 1272-ből való. A Karasica már a 
régi időkben is fontos gazdasági tényező volt, hiszen rá négy vízimalom települt, a községnek 
30 jó, bővizű kútja volt (magas talajvíz miatt), és a patak mentén első osztályú kaszálók és 
legelők húzódtak – ahogyan egy 1786-os leírásban is szerepel. A település alaprajzára is nagy 
hatással van a Karasica. A mai község 1948-ig a két szemközti parton fekvő Szederkényből és 
Nyomjából állt. Mindkét falu már a kezdeti időszakban is csupán kis távolságra települt a pa-
taktól, ami annak karakteres medrével magyarázható. Nem alakult ki jelentős mocsaras rész a 
meder mentén. A patakot kísérő terasz itt közelebb húzódik a mederhez, viszonylag biztonsá-
gosabb települési feltételeket biztosítva. Ennek köszönhető a régre visszavezethető átkelő 
szerep. Csupán a nagy esőzések és a tavaszi hóolvadás utáni magas vízállás és árvizek fenye-
gették a települések házait, lakóit. Magas vízállás esetén ma is jelentkezik a falak vizesedése, 
a pincék elöntése. A település alaprajzi terjeszkedésére éppen ezért a magasabb térszínek felé 
való terjeszkedés a jellemző (207. ábra). A Karasica alsószakasz jellegű részén figyelhetjük 
meg, hogy az akár kilométeres szélességet is elérő mocsárvilág szinte minden kapcsolatot 
megszakít a két szemközti parton fekvő települések között. Erre jó példa Kisbudmér és Pócsa, 
amelyek a völgyoldalban, annak futásához, alakjához igazodva húzódnak. Közöttük a 
Karasica egykori, csatornázás előtti ártere, vizenyős meanderei találhatók, melyeken keresztül 
mind a mai napig nem vezet kiépített közlekedési útvonal (208. ábra). 
 Itt kell megemlíteni egy sajátos, általunk „kettős osztatúnak” nevezett alaprajzot is, 
amely a természeti környezet és a társadalmi-gazdasági fejlődés kombinációjaként jött létre. 
Kitűnő példa erre a dombság D-i peremén fekvő Vókány, amely az 1780-as évek közepén 
még a lösszel fedett plató peremén feküdt. Közelében az 1850-es évek végén megépült a vas-
út. Hatására megindult a terjeszkedés a vasút felé vezető út mentén. Az egységes alaprajz ki-
alakulását azonban gátolta a település és a MÁV állomás között húzódó eróziós völgy. Ennek 
következtében az állomás közelében, a völgy túlsó oldalán kisebb településrész jött létre. 
Vókány esetében a fenti fejlődés újabb sajátos eredménye két, több utcás, mérnöki alaprajzú 
„falunegyed” kialakulása (209. ábra). 
 Pécstől DK-re, a dombság és a Pécsi-medence határán fekszik a vizsgált táj legnépe-
sebb települése: Kozármisleny. Fejlődésének vizsgálatakor kimutatható az a XX. sz.-i jelleg-
zetes irány, hogy míg korábban a természeti adottságok domináltak, addig ma a társadalmi 
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folyamatok inkább a meghatározók. Az elemzés eredményeként négy típusba sorolhatjuk az 
egyes településrészeket, attól függően, hogy kialakulásukban a természeti vagy a társadalmi 
tényezők játszottak nagyobb szerepet (NAGYVÁRADI L. 1998a). Az első településtípus a falu 
Misleny nevű XII. századtól biztosan meglévő része. A telepítő tényezők ekkor kizárólag a 
természeti környezet pozitív adottságai voltak, úgy mint a jó víznyerési lehetőség a völgyben 
és a jó védhetőség a dombtetőkön (GYŐRFI B. 1965). A falu további fejlődése során a 
mislenyi oldallal szemközt, attól délre fekvő dombhátak épültek be. Ez volt Kiskozár telepü-
lés. A völgyekben csak a vízmentes térszínre építkeztek, miután ezek zsúfolttá váltak, a 
dombtetők, hátak népesültek be. E falurész kiépülésénél már a mezőgazdasági funkciók is 
jelentős szerepet játszottak. A lösszel fedett magasabb fekvésű dombhátak ugyan nem biztosí-
tanak szélárnyékot és a víznyerési lehetőség is csak kutakból oldható meg, de a jó minőségű 
termőtalaj erős telepítő tényezőként hatott. Mindkét típusba tartozó falurész szabálytalan alap-
rajzú, halmaz formájú. 
 A település alaprajzát egybevetve a geomorfológiai adottságokkal jól látható, hogy a 
beépített területek a lejtők inflexiós pontja felett helyezkednek el, mert itt kevésbé vannak 
kitéve a lejtőlepusztulásnak és jobban lehet telkeket kialakítani. Ezeknek a lejtőknek az infle-
xiós pont alatti részét mind a mai napig nem építették be. A falu fővölgyének (Árpádi-árok) 
lejtői a mai napig beépítetlenek maradtak, hiányosságot mutatva a falu utcahálózatának foly-
tonosságában (201. ábra). A harmadik típus morfológiáját tekintve sakktábla alaprajzú, mely-
nek telepítő tényezője kizárólag közlekedésföldrajzi, társadalomföldrajzi hatóerő, de a kitűnő 
sík felszín is lehetőséget adott a telep kialakítására. Az Újtelep elnevezésű lakóteleprész sza-
bályos utcahálózata szorosan nekiépült az 57-es számú főközlekedési útnak. Megépülése ide-
jén több mint 1 km-es távolság választotta el a völgyben lévő régi faluközponttól. Ez az űr a 
70-es évek során épült be szabályos utcahálózatával. A meredek völgylejtőket azonban mind a 
mai napig szabadon hagyta a településfejlesztés. A negyedik típus az igen intenzív bevándor-
lásból eredő népességnövekedés eredményeként létrejött falurész. Az újtelep, illetve északi 
lakóterület nevet viselő egységek funkciójukat tekintve alvó településként működnek. A nega-
tív hatások – a sűrű beépítettség, kedvezőtlen szélviszonyok, északi lejtőkitettség, felgyorsult 
csapadékvízleöblítés – már napjainkban megmutatkoznak. Az elmúlt évtizedre jellemző 
nagyvárosokból (így Pécsről) történő kiköltözések egyik fő célpontja lett Kozármisleny. A 
már említett Pécshez közeli fekvés és jó közműellátottság emberek százait vonzotta a faluba. 
A lakosságszám az utóbbi 25 évben megkétszereződött. A település fejlődési irányát az utóbbi 
másfél évtizedben már nem befolyásolja döntően a természeti környezet, ugyanis 
Kozármisleny a társadalmi nyomás miatt ma már kényszerpályán halad. 
 Az előzőekben Áta kivételével a „B” főcsoportba sorolt települések közül válogattunk 
típuspéldákat, azonban a helyét érezzük annak, hogy a kissebbségben lévő „C” főcsoportból is 
bemutassunk két települést. Tengeri és Téseny a dombság Ny-i, lealacsonyodó részén foglal 
helyet. Ezen a területen a morfológiai adottságok már nem akadályozzák sem a gazdálkodást, 
sem a településfejlődést, mivel 5 % feletti meredekségű lejtők alig fordulnak elő. Tengeri a 
lapos völggyel rendelkező Baksai-árok Ny-i oldalán fekszik (211. ábra). A település irányult-
ságát azonban a vízfolyás, illetve annak völgye egyáltalán nem befolyásolja, ugyanis 
Pécsdevecsertől és Kiskassától eltérően itt nincs meredek völgyoldal. Egyetlen akadályozó 
tényező a széles, mocsaras völgytalp. Téseny esetében még ez utóbbi tényező sem jelent gon-
dot, ugyanis a mikrokörnyezettípus térképen látható módon, a település pontosan keresztbe 
épült egy jelentéktelen vízfolyás völgyén (212. ábra). A dombság Ny-i pereme tehát morfoló-
giai és hidrológiai szempontból kiváló területet jelent a letelepedés, a gazdálkodás számára, 
ugyanis a bel- és árvizektől mentes, de már síksági jellegű.  
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205. ábra. Áta mikrokörnyezettípus térképe (szerk. Gyenizse P.) 

(jelmagyarázat a 118. ábránál) 
 
 

 
206. ábra. Pogány mikrokörnyezettípus térképe (szerk. Gyenizse P.) 

(jelmagyarázat a 118. ábránál) 
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207. ábra. Szederkény mikrokörnyezettípus térképe (szerk. Gyenizse P.) 

(jelmagyarázat a 118. ábránál) 
 
 

 
208. ábra. Kisbudmér és Pócsa mikrokörnyezettípus térképe (szerk. Gyenizse P.) 

(jelmagyarázat a 118. ábránál) 
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209. ábra. Vókány mikrokörnyezettípus térképe 
(szerk. Gyenizse P.) 
(jelmagyarázat a 118. ábránál) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

210. ábra. Kozármisleny mikro-
környezettípus térképe 
(szerk. Gyenizse P.) 
(jelmagyarázat a 118. ábránál) 
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211. ábra. Tengeri mikrokörnyezettípus térképe (szerk. Gyenizse P.) 

(jelmagyarázat a 118. ábránál) 
 
 
 
 
 
 

 
212. ábra. Téseny mikrokörnyezettípus térképe (szerk. Gyenizse P.) 

(jelmagyarázat a 118. ábránál) 
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16. TERMÉSZETI KÖRNYEZET ÉS A TELEPÜLÉSEK KAPCSOLATA A DRÁVA-

ÁRTÉREN ÉS A FEKETE-VÍZ SÍKJÁN 
 
 
16.1. Természetföldrajzi viszonyok 
 
A vizsgált táj 1312 km2 kiterjedésű, 87-120 m közötti tszf. magasságú, részben tökéletes, 
részben pedig tökéletlen síkság. Határai nem húzhatók meg méteres pontossággal, ugyanis a 
környező területeknél mélyebben fekvő, üledékgyűjtő területekről van szó, így a mélyszerke-
zeti vonalak legtöbb helyen eltemetődtek. Ny-on a Belső-Somogy, É-on a Zselic felé fokoza-
tos az átmenet, éles határ nem jelölhető ki. K-en a Pécsi-víz vonala és a Villányi-hg. tömbje 
már kontúrosabban megadja a természetes határokat. D-en, az ország mai területéhez igazod-
va, részben természetes (Dráva-folyó), részben mesterséges (országhatár) határokat kellett 
figyelembe vennünk, amelyek nem alkalmazkodnak a Dráva-árok geomorfológiai adottságai-
hoz. Viszont éppen ezen adottságok alapján tekintjük a tájhoz tartozónak a Pécsi-félmedencét, 
ami kialakulás-története révén egyértelműen kapcsolódik a Dráva-árok rendszeréhez. DK-en, 
a könnyebb lehatárolás miatt, a tanulmányozott területet a Karasica szerkezetileg kijelölt völ-
gyéig toltuk ki – tehát a vizsgálatokba bevontuk a Nyárád-Harkányi-sík mintegy harmadát is –
, amit az itt élő nép közös történelmi-gazdasági-társadalmi múltja is indokol. (213. ábra) 

A Dráva-ároknak és a vele kapcsolatban álló részmedencék geomorfológiai fejlődés-
története nem egységes (LOVÁSZ GY. 1964, 1967, 1977d; SZABÓ P. Z. 1957, 1964; VADÁSZ E. 
1942). A terület kialakulására a folyamatos süllyedés nyomta rá bélyegét a miocéntől máig. 
Ennek köszönheti feltöltött, elegyengetett, síksági képét. A miocénben a folyó Barcson felüli 
szakaszán egy nagy medence – Varasdi-medence, vagy Szlavóniai-beltó – keletkezett és ma-
gához vonzotta az Ős-Drávát, Ős-Dunát és a Mecsek, illetve a Zselic kisebb vizeit, melyek 
folyamatosan feltöltötték. A feltöltődés innen fokozatosan átterjedt a DK-i szomszédságában 
lévő tavi medencékre is. Ebből a térszintből csak a Villányi-hg. mezozoós tömbje emelkedett 
ki. A Dráva felső és középső szakaszán a kristályos alaphegység felszíne több mint 5000 m 
mélyre süllyedt, de a minket érintő szakaszon is 3-4000 m mély horpadások keletkeztek. Eze-
ket vékonyabb miocén és vastagabb alsó- és felsőpannon képződmények, töltik ki. A Dráva-
árok besüllyedésének újabb bizonyítható időszaka a würm. Ekkor mind az Ormánság, mind a 
Dráva torkolata süllyedék volt, melyekben vastag folyóvízi rétegek rakódtak le. A Dráva-árok 
würm végi besüllyedése nem volt egységes folyamat, benne kicsiny részmedencék sora kelet-
kezett. Ilyenek a pl. Ormánsági-, Harkány-Siklósi-, és Nagyharsányi medencék. 

Az óholocénben az Ormánság kismértékben a vízjárta terület fölé emelkedett és így 
nem alakulhatott ki rajta morotvahálózat. Ugyanakkor a szél megtámadta a csupasz homok-
felszínt és futóhomokká alakította. A süllyedés súlypontjának D felé való eltolódásával a Drá-
va medre áthelyeződött az Ormánságtól D-re, nagyjából a mai helyére. A negyedkori üledé-
kek vastagsága igen különböző a térségben. Míg Barcs közelében meghaladja a 450 m-t, ad-
dig innen lefelé általában 20 m-re, a felszín alatti horpadásokban pedig 120 m-re tehető. A 
Drávasík feltöltődése napjainkban is épphogy lépést tud tartani a süllyedéssel. 

A pleisztocénben megkezdődött, de a holocénben teljes mértékben érvényesült a Drá-
va jobb- és balparti környezetének eltérő fejlődése. A Dráva bal partján mélyen benyúló, si-
mára feltöltött öbölzetek, elhalt folyómeder maradványok, K-Ny-i és É-D-i szerkezettel elha-
tárolt, főképpen a holocénben megemelt hátságok a jellemzőek. A jobb parton pedig olyan sík 
felszínek találhatók, melyek alatt a bal partinál lényegesebben mélyebb, feltöltött, de még 
mindig süllyedő medencék foglalnak helyet. 

Négy geomorfológiai körzetet különböztethetünk meg a tájon belül. A legkisebb kiter-
jedésű és legalacsonyabb felszín a közvetlenül a Drávához, illetve nagyobb mellékpatakjai 
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medréhez simuló jelenkori Dráva-ártér. Csaknem teljes egészében iszapos rétegek építik fel. 
A magas szintű mezőgazdasági termelés és a települések szempontjából a legkedvezőtlenebb 
terület. 

A Dráva jelenkori völgyétől É-ra morotvák és futóhomokfelszínek váltják egymást. Ez 
az Ormánság. Az óholocén-holocén hordalékból származó futóhomok a síkságnak ezen a sza-
kaszán az allúviumon is megjelenik, a morotvákkal azonos területen. A megkötött homok a 
morotvák közti magasabb térszíneket fedi. A Dráva menti községek kivétel nélkül ezekre a 
magaslatokra települtek. Itt még ma is könnyen felismerhetők a folyó által elhagyott félkör 
alakú holtmedrek, kígyózó holtágak, egykori levágott kanyarulatok. A morotvák ma is vize-
nyős területek, rajtuk csak rét és legelőgazdálkodás folyik. A legösszefüggőbb futóhomok-
felhalmozódás az Ormánságban van, ahol keskeny, Ny-K irányban elnyúlt felszínen lankás 
homokdombok (az ún. ormányok) alakultak ki. 

A meanderes területek szomszédságában elegyengetett felszínek találhatók, ahol a Pé-
csi-víz és a Fekete-víz hordaléka, valamint a szél által szállított futóhomok a Dráva 
meandereit, morotváit feltöltötte. A Fekete-víz síkja É felé lösszel fedett, enyhén tagolt sík-
ságba megy át. A löszfelszínt gyakran ÉNy-DK-i irányú iszapos, agyagos, homokos folyóvízi 
üledékből épült alacsonyabb, lapos felszíni mélyedések tagolják, melyekben a Mecsekből és a 
Zselicből érkező kisebb vízfolyások futnak le. A Villányi-hg. előterébe is áthúzódó Nyárád-
harkányi würm eleji lösz terasz nagyrészt eltemetődött az általános letarolás útján érkező lej-
tőtörmelékkel, így morfológiai határa a hegység felé elmosódott. A déli peremén azonban 
alaktanilag is jól megmutatkozik a hajdani folyóvizek oldalazó eróziója, melyek Máriagyűd–
Siklós–Kistapolca–Beremend vonalon feltárták a viszonylag kimagasló mezozós alaphegysé-
get, melyből ezen a vonalon termálvizek lépnek ki. Ennek a hegylábi terasznak a magassága 
néhol a 6-7 m-t is elérheti. 

A terület éghajlata Ny-on a mérsékelten hűvös és nedves, K-en a mérsékelten meleg és 
mérsékelten nedves kategóriába sorolható. Hazánk legnagyobb inszolációjú (1950-2000 órás 
évi napfénytartam, 110-120 kcal/m2 évi besugárzás) és legmagasabb éves középhőmérsékletű 
(10,2-10,8 °C) területei közé tartozik. Az évi csapadék K-ről Ny-ra nő, 680-760 mm. Mérsé-
kelten nedves és nedves vidék, ezért a vízigényesebb növényeknek is kedvező az éghajlat. 
Leggyakoribb szélirány az ÉNy-i, de főleg az őszi hónapokban nem elhanyagolható a D-i, 
DK-i szél sem (FODOR I.  1977). 

A Dráva-ártér és a Fekete-víz síkja teljes egészében a Dráva vízgyűjtőjéhez tartozik. A 
vízfolyások száma és sűrűsége nagy, amit a természetes vízfolyások mellett a mesterséges 
csatornák nagy száma is indokol.  A legnagyobb vízfolyás a térségben a Dráva-folyó, amely 
75 km hosszan határolja a vizsgált tájat. További jelentősebb vízfolyások a Fekete-víz, a 
Gyöngyös-patak, Sikota-víz, a Somogy-Baranyai-határárok, az Almás-patak, a Körcsönye-
csatorna, az Okor-csatorna, a Pécsi-víz, az Egerszegi-csatorna, a sellyei Gürü, a Gordisai-
csatorna és a Lanka-csatorna. A Dráva, a Fekete-víz, az Egerszegi-csatorna, a Gyöngyös- és 
az Almás-patak vízjárásának legfontosabb jellemzőit a 44. táblázatban olvashatjuk. A Dráván 
tavaszelőn, nyár elején és ősszel is lehetséges árvíz, míg kisvizeket főleg télen produkál. A 
kisebb vízfolyások főleg nyár elején, esetleg ősz végén hoznak sok vizet, de máskor is meg-
áradhatnak. Kisvizeik fő időszaka az ősz eleje. A gátaktól védett területek belvizeit kb. 400 
km hosszú csatornahálózat vezeti le. A Dráva határfolyó, így kihasználtsága minimális, vi-
szont vízminősége megmaradt I. osztályúnak. A kisebb vizek II. osztályúak, kivéve a Pécsi-
vizet, ami III. osztályú. A területen 30 állóvíz található, amelyekből 18 a Dráva holtága, 5 
természetes tó és 7 mesterséges tározó. A talajvíz 2-4 m mélységben mindenütt megtalálható, 
de gyakran nitrátos, így fogyasztásra kevés helyen alkalmas. Mennyisége D-en 5 l/s feletti, 
ÉNy-on 1 l/s körüli. 
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213. ábra. A Dráva-ártér és a Fekete-víz síkja területe és települései 

(a Nyárád-Harkányi sík egy részével) (szerk. Gyenizse P.) 
 
 
 

44. táblázat. A Dráva-ártér és a Fekete-víz síkja legjelentősebb vízfolyásainak 
vízjárási adatai 

(forrás: MAROSI S.-SOMOGYI S. 1990) 
 

Vízfolyás Vízmérce LKV (cm) LNV (cm) KQ (m3/s) KÖQ (m3/s) NQ(m3/s) 
Dráva Drávaszabolcs -10 596 151 486 2100 
Fekete-víz Csányoszró 22 310 0,05 2,4 95 
Fekete-víz Baranyahidvég -10 366 0,15 4,5 170 
Gyöngyös főága Kétújfalu 40 380 0,03 1,2 65 
Egerszegi-csatorna Kémes 13 198 0,02 1,6 80 

 
 
 

Növényzet szempontjából a terület a Dél-Alföld flórajárásába tartozik. Legjellemzőbb 
potenciális erdőtársulásai a fűz-nyár-égerligetek, a tölgy-kőris-szil ligeterdők és a gyertyános 
kocsányos tölgyesek. Az egykori berkek, mocsarak vízkedvelő növényzete ma már csak kis 
foltokra szorult vissza. A valamikor óriási kiterjedésű erdőségek is jelentős részben átadták 
helyüket a szántóknak, melyeken ma leginkább búzát, kukoricát, sikókukoricát és egyéb ta-
karmánynövényeket termesztenek. 

A Dráva mentén elsősorban öntés réti és kisebb részben nyers öntéstalajokat találunk, 
melyek természetes termékenysége V-VI-os osztályú. Távolabb réti, réti öntés, agyagbemo-
sódásos barna erdőtalaj, barnaföld jellemző (V-VIII. oszt.). A Magyartelek és Királyegyháza 
közötti réti csernozjomok, valamint a Dencsháza és Bánfa közötti alföldi mészlepedékes 
csernozjomok igen jó termékenységűek (II-III. oszt.). (MAROSI S.-SOMOGYI S. 1990) 
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16.2. Történelmi áttekintés 
 
A vizsgált táj az állandó árvízveszély, az egészségre ártalmas környezet, a rossz közlekedési 
viszonyok, a megművelhető földek korlátozott volta stb. miatt mindig is a Dél-Dunántúl utol-
jára benépesülő és meglehetősen korlátozott megélhetést nyújtó területei közé tartozott. Az 
emberi kultúra első nyomai az i.e. IV-III. évezredből, a dunántúli vonaldíszes kerámia nép-
ének idejéből maradtak fent a területen, de ezek is csupán a táj peremén, Szentlőrincnél és 
Pécsnél ismertek. Az i.e. III.-I. évezredben, a réz-, bronz-, majd a vaskorban egy-egy lelet már 
felbukkan a lösszel borított síkságokon és az Ormánságan is. Számuk azonban ekkor is csu-
pán egy a Mecsek, illetve a Zselic központi területeihez hasonlóan alig lakott terület képét 
vetíti elénk. Hasonló volt a helyzet a rómaiak idején is, amikor is csupán a Pécsről 
Görcsönyön és Sellyén át Ny-felé vezető út mentén, valamint a Villányi-hg. előterében volt 
egy-két település, pedig a megyénk K-i fele a mai sűrűséget megközelítő településhálózattal 
rendelkezett. Az i.sz. X-XI. sz.-ig nincs nyoma nagyobb népességnek, csak a honfoglalás ko-
rából került elő néhány lelet. Valószínűsíthető, hogy a gyéren lakott megye egészét a fejede-
lem sajátjának nyilvánította és csak – az ország más részeihez képest – későn indult meg a 
terület betelepítése. Ezt támasztják alá az első írásos feljegyzések is (X. sz. vége), amelyek 
szerint Baranya területének nagy részét maga a király birtokolja (BÁNDI G. 1979). 

Az államalapítás utáni évszázadokban is igen változatos, vad képet mutatott a síkság 
nagy része. A Dráva bal parti völgyét a folyó fattyúagai hálózták be, mert a főmeder gyakran 
változtatta helyét. Árvíz alkalmával csak a völgy kiemelkedő halmai maradtak szárazon, és 
utána mikor a Dráva visszahúzódott medrébe, a mélyedésekben megrekedt víz elmocsarasítot-
ta ezeket a területeket. A mocsárvilág kiterjedése mintegy 115 000 ha lehetett. Régi okirataink 
ismételten megemlékeznek erről a mocsárvilágról. Egy 1294-ben kelt oklevél megemlíti azo-
kat az időszakos elöntéseket és mocsarakat, amelyek Suklius (Siklós), Nogfalu (Nagyfalu) és 
Horoszty (Egyházasharaszti) községek határában voltak. Zákány fölött a Dráva 1190 körül 
még két ágra szakadt, melyek közül az északi ágat III. Bélának 1193-ban a fejérvári keresztes 
lovagok birtokait felsoroló okirata „Sceliarivus” néven említi. A régi időben a Fekete-víz 
medre még nem létezett. Az Ormánság területén található széles lapály nagyrészben mocsári 
erdőkkel borított hatalmas vizenyős, mocsaras vidék volt, melyet a Mecsekről és a nyugati 
nyúlványokról lerohanó vizek tápláltak. A mocsár nyugati oldalán volt az Okor (régen Okur) 
vízfolyás, mely több ágban folyt a Dráva felé. Valahol a mai Fekete-víz vonalán. Ezt bizonyít-
ja, hogy egy 1257-ből való okirat a Samud (Sámod) község határában levő Okur magnum 
fluvium-ról tesz említést, mely IV. Béla idejében Okorágtól Nagycsányon keresztül Sámod 
felé folyt a Dráva irányába számos vízállásos területen keresztül. De Zaláta, sőt nyugatabbra 
Markóc község is mocsarakkal volt körülvéve. A vizenyős völgynek tehát volt némi lefolyása, 
s aszályos időben nagyrészt szárazra került, aminek bizonyítéka, hogy itt a láposodás, tőzeg-
képződés nem kimutatható. Ide folyt a Somogy megyéből eredő Gyöngyös vízfolyás, vala-
mint az Almás-patak (1256-ban „Alma fluvius” néven említik), melynek Szigetvár környékén 
erősen elmocsarasodott völgye volt. Az Okor mellékvize volt az árvízkor sok vizet hozó 
Bükkösdi- és Pécsi-víz is. Külön folyt a Drávába a Pécstől délre eső dombokon eredő 
Egerszegi vízfolyás is (IHRIG D. 1973). 
 A XIII. sz.-ban az Almás- és az Okor-patak környékét, tehát a mai Szigetvár és 
Szentlőrinc közötti területet nevezték Ormánnak. Ezen terület és a Dráva-folyó között terület 
el az Ormánköz, aminek a K-i fele volt a Bőköz. Elmondható tehát, hogy eredetileg, 700-900 
évvel ezelőtt, az Ormánság elnevezés lényegében még az egész síksági tájra vonatkozott, nem 
csak a Fekete-víz és a Dráva közötti homokdombos vidékre. Ebből kifolyólag a következők-
ben az Ormánság, valamint a Dráva-ártér és a Fekete-víz síkja elnevezéseket szinonim fogal-
makként fogjuk használni. Az Ormánság elnevezés a természeti adottságokra vezethető visz-
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sza, ugyanis a nyelvészek szerint vagy a finnugor „ur”, „urma”, „ormo” = vízből kiemelkedő 
hát, domb, vagy a török „urman”, „orman” = erdő szóból ered. 

Györffy Gy. kutatásai alapján tudjuk, hogy XI-XIII. sz.-ban a terület a székesfehérvári 
káptalan, a pécsváradi apátság, az aradi prépostság, a pécsi káptalan és a nyúlszigeti apácák 
birtoka volt, amelyeket a királytól kaptak adományként. Sem jelentős mezőváros, sem vár 
neve nem volt ekkoriban a tájon. A nagyvátyi földvár tágabb környékén élő székely „lövők” 
vigyáztak a területre, különösen a Dráva menti fontos kereskedelmi útra. A határőrző széke-
lyek viszonylagos szabadsága a tatárjárásig tartott. A későbbi királyok egyre több szolgálta-
tásra kötelezték őket. Akik nem bírták a terheket, valószínűleg a drávamenti ritkábban lakott 
területek felé húzódtak és számos kisnemesi falut hoztak létre a területen. Talán innen eredez-
tethető az ormánsági népek arisztokratikus viselkedése, tehát az, hogy az állattenyésztésen és 
a fafaragáson kívül minden más munkát lenéztek (GYÖRFFY GY. 1987). 

A tatárdúlás és a török uralom idejéből elsősorban a háború pusztításait kell kiemelni, 
amely azonban a terület jelentős részén – az országos szinthez képest – csak kisebb mértékű 
volt. Ez a mocsárvilág védelmi funkciójával magyarázható. Az utak mellett fekvő falvak la-
kossága a közeledő hadak hírére az erdők és lápok közé menekült. Hosszantartó háború során 
néha az egész falu elköltözött egy nehezen megközelíthető ormányra, szigetre. Sajnos a mo-
csárvilág sem menthette meg a falvak jelentős részét pl. 1664-ben Zrínyi Miklós hadaitól, aki 
Eszékig felégette a falvakat. 1686-87-ben többször is átvonultak az ormánsági falvakon is a 
felszabadító csapatok, összegyűjtve az útjukba akadó takarmányt és élelmiszert. Az É-i falvak 
1789 februárjáig szenvedték Szigetvár ostromát. A 150 évnyi török uralomnál is nagyobb 
pusztítást vittek végre a 1704-ben a menekülő kurucok után a Dráván átkelő rácok, akik mivel 
jól ismerték a mocsarak világát, kisebb csapatokba tömörülve kíméletlenül fosztogatták az 
ormánsági falvakat. A háborús időszakok megtizedelték ugyan a lakosságot, de a megélhetést 
nyújtó természeti forrásokat nem vették el, így újra benépesülhetett a vidék. A hagyományos 
ormánsági gazdálkodásra a végső csapást a Dráva szabályozása, a mocsárvilág lecsapolása 
mérte. 

A Dráva árvizei által okozott károk miatt 1730 körül merültek fel panaszok. Az érde-
kelt birtokosok Mária Terézia uralkodása alatt 1740-50 között „Drávai Gátegylet”-be tömö-
rültek és megkezdték az árvédelmi gátak építését. A bal parton Drávaszabolcs és Dárda között 
épült az első összefüggő töltés. 1753-ban Mária Terézia királynő rendeletére fel térképezték a 
Dráva völgyét a mederszabályozás érdekében. Kiviteli munkákra azonban csak 1784-től ke-
rült sor, amikor is több megszakítással 1948-ig a Murától a torkolatig 64 átvágás készült 75 
km összhosszúságban. A Dráva Légrádtól a Dunáig 454 km-ről 182 km-rel 272 km-re rövi-
dült. 1833-ban a munkák irányítására „Drávaszabályozási Királyi Bizottság” létesült, melynek 
fő feladata ekkor már a hajózás lehetőségének a megteremtése volt. A tervek megvalósítását 
az állam vette kezébe és évről évre jelentős összegeket áldozott erre a célra. Kőből és rőzséből 
készült terelő és partvédő műveket építettek és az átvágott kanyarokat elzárták. A felső szaka-
szon is készült munka, bár hajózási szempontból ebben az időben a barcs-vízvári szakasz volt 
a legkedvezőbb állapotban, s itt még 1919-40 között is lehetett hajózni. 1915-ig Zákánytól a 
Dunáig 272 km hosszú szakaszon több részletben összesen 106,5 km hosszban végeztek sza-
bályozási munkákat. Az első világháború után a Dráva országhatár lett, ettől kezdve a rend-
szeres hajózás megszűnt és minthogy magyar részről csak a legszükségesebb partvédezeteket 
építették, vagy egyéb helyi szabályozásokat végeztek, jugoszláv részről pedig alig végeztek 
munkát, a Dráva újból elfajult. 1957-ben a két állam között egyezmény jött létre közös szabá-
lyozási terv készítésére. 

A Sárvíz és Kapos sikeres lecsapolása után 1839-ben megalakult a „Feketevíz Lecsa-
poló Társulat” is, mely 1841-ben Beszédes Józsefet bízta meg a lecsapolási tervek elkészítésé-
vel. Beszédes javaslatát 1843-ban nyújtotta be Baranya vármegye alispánjának. Eszerint „a 
Feketevizek fogassanak fel egy félrevivő csatornával és vitessenek az árvizek járta föld szélé-
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ben haladva a Drávába Palkonya helység alatt”. Beszédes a lecsapolás mellett komplex víz-
hasznosításra is gondolt, s azt javasolta, hogy „a Fekete mocsárok kiszárítási terve összefog-
laltassék hajózható, géphajtó, öntöző és faúsztató csatornával”. Beszédes lecsapolási terveit 
1848-ig részben végre is hajtották. 1913-ban megállapították, hogy a csatornák nem elégséges 
méretűek, ezért kerülnek a Pécsi-víz, Fekete-víz, Okor, Körcsönye mentén nagy területek víz 
alá, a mélyebb területekről pedig a vizek be sem vezethetők a csatornába azok elégtelen fe-
nékmélysége miatt. 1926-35 között az új tervek alapján nagymérvű csatornabővítési munká-
kat kezdtek, kialakítva a mai állapotukat (IHRIG D. 1973). 

A vízrendezés utolsó 120 éve alatt 30 ormánsági község határát szabadították meg az 
árvizek pusztításaitól. Általában 100-400 holdnyi területet mentesítettek, de volt olyan helyi-
ség (Okorág, Kórós, Sellye stb.), ahol 700-800 hold földet gátoltak el, csapoltak le. A berkek 
eltűnése véget vetett a korábbi gyűjtögető, halászó, vadászó életmódnak. Az Ormánságban 
azonban a vízrendezés minden eredménye a nagybirtokosokat gazdagította. A kisparaszti bir-
tokokat fojtogató gyűrűként vették körbe a nagybirtokok és a kötött birtokok. A felszabadult 
jobbágynak a megfelelő életszínvonalat biztosító földterület megtartásához csak egyetlen esz-
köze maradt, a születésszabályozás. Az „egykézés” eredményképpen az 1900-1945 közötti 
időszakban a természetes szaporodás az Ormánságban csak 3,7 % volt, ami az országos 52,8 
%-hoz viszonyítva aggasztóan kicsi volt. A II. világháború után végrehajtott államosítás gyö-
keresen megváltoztatta a mezőgazdaság struktúráját, így az egykézés alapvető oka is meg-
szűnt, az Ormánság természetes szaporodása megnőtt (KOLTA J. 1958). A szocializmus idő-
szakában a lakosság döntő többsége továbbra is a mezőgazdaságból élt. Csak néhány olyan 
jelentősebb vagy Pécshez közeli település volt, ahol ipari üzem, esetleg a tercier szektor is 
jelentősebb mértékben munkát biztosított. A rendszerváltás után a mezőgazdasági nagyüze-
mek „szétverése” következtében hirtelen megugrott a munkanélküliek száma, akiknek az 
egyéni gazdálkodók, vagy a kis és közepes vállalkozások nem tudnak munkát biztosítani. A 
táj gazdaságilag továbbra is egy lábon áll, ami ma is összerogyással fenyeget. 
 
 
16.3. Helyi energiák szerepe a települések fejlődésében 
 
Az elmúlt évezredekben a megélhetési lehetőségeket általában a természeti adottságok bizto-
sították. A lakosság bányászta az ásványkincseket; a domborzati, vízrajzi és éghajlati viszo-
nyoknak megfelelően művelte földjeit; begyűjtötte, felhasználta az állat és növényvilág 
„adományait”. A vizsgált síksági terület számos pozitív adottsággal bír, azonban ezek mind a 
mai napig csak egy gazdasági ágazat – a mezőgazdaság – számára jelentettek telepítő ténye-
zőt. Ásványkincsek és fizetőképes kereslet hiányában az elmúlt kétszáz évben jelentős gyár-
ipar nem települt ide. Geológiai felépítéséből adódóan hasznosítható nyersanyagai igen korlá-
tozottak, csak folyóvízi homok (Sellye, Vajszló, Kétújfalu – 0,4 Mm3) és talajjavításra hasz-
nálható tőzeg, valamint lápföld (Kovácshida – 0,5 Mm3, Marocsa – 0,3 Mm3) található itt 
iparilag is hasznosítható, de alig kihasznált mennyiségben (MAROSI S.-SOMOGYI S. 1990). 

A terület lakhely kiválasztásában mindig döntő szerepe volt a mikrodomborzatnak és 
az ezzel szoros kapcsolatban álló vízrajzi viszonyoknak. A település kialakításakor is megha-
tározó volt a hely kiválasztása. Elsősorban a Dráva és a Fekete-víz mocsárvilágában volt fon-
tos az ármentes hely kiválasztása, de a síkság peremén fekvő, árvizek által kevésbé fenyege-
tett falvak is maximálisan igazodtak a mikrodomborzat adottságaihoz. A Szentlőrinc körüli 
falvakról a múlt század első harmadában Karay-Szabó P. a következőket írta: „A többi falunál 
egyszerű szemlélet alapján is megállapíthatjuk, hogy a síksági talajjal szemben bármily cse-
kély emelkedésnek nyújtják az előnyt a települési hely megválasztását illetőleg.” (KARAY-
SZABÓ P. 1926). Ennél sokkal karakteresebb különbségek jelentkeztek a Drávához közelebb 
eső területeken, ahol a települések kivétel nélkül nagyobb kiterjedésű ormóra, ormányra, eset-
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leg több homokhátból álló dombcsoportra települtek. Az ófalu mindig a dombhát legmaga-
sabb pontján, gerincén épült fel, közvetlenül a templom mellett. Csak amikor már teljesen 
beépítették a hátat, akkor kezdtek el a lejtők („horhó”) és legvégül a környező alacsonyabb 
területek („lapis”) felé terjeszkedni (KISS G. 1986). 

A lakóépületeknek, melléképületeknek, szállásoknak amennyire lehetett, jól kellet bír-
ni az árvizekkel való elöntést, és ha károsodtak, akkor gyorsan újjáépíthetőnek kellett lenniük. 
Ezeknek a problémáknak a kiküszöbölésére alakította ki az ormánsági ember az un. 
talpasházakat. Az árvizeket sokszor átélt lakóházak, templomok több száz évig szolgálták a 
lakosságot. Az építmények titka az önhordó keményfa váz volt, ami falak nélkül is megtartot-
ta a tetőt. A fal fonott és sárral betapasztott sövény volt, amit egy-egy árvíz károsítása után 
könnyen újra ki lehetett javítani. Az építőanyagokat a környező, nagykiterjedésű tölgyerdők 
és fűzfaligetek szolgáltatták, a tapasztóagyag is mindenütt rendelkezésre állt. A tetőt szalmá-
val, sással, később zsuppal borították. Árvízveszély vagy háború esetén lehetőség volt a há-
zak, sőt templomok görgőkön való elmozdítására, így a falu néhány nap alatt biztonságosabb 
helyre költözhetett. A lakóépületek tehát teljes egészében a helyi alapanyagokból, a természeti 
környezet adottságainak, veszélyeinek figyelembevételével épültek. 

A múltban a területhasználatot is erősen befolyásolták a domborzati és a vízrajzi vi-
szonyok. Kb. 95 m tszf.-i magasságig csak halászni lehetett, mert itt víz borított mindent. A 
gyűjtögetés számára az időszakosan vízzel borított területek (95-97 m tszf.) biztosítottak lehe-
tőséget. A százméteres magasságig érő erdőrégió már a rideg állattenyésztés színtere, ahol 
makkoltattak, vagy takarmányt gyűjtöttek. A szántóföldi művelés csak a 100 m tszf. területe-
ken jöhetett szóba, de a vízjárásnak megfelelően a megművelt területek nagysága hol kiter-
jedt, hol összehúzódott (KISS Z. G. 1991). 

Az Ormánságban a szántóföldi művelésre alkalmas területek aránya a szabályozások 
előtt kicsi volt. Az ott élő közösségek létfenntartásában nem is játszott korábban kizárólagos 
szerepet. Legalább olyan fontos volt, ha nem fontosabb, az élelmezés és megélhetés szem-
pontjából a gyűjtögetés, halászat, vadászat és az extenzív állattartás. Ez utóbbiak 
elsorvasztásával (XVIII.-XIX. sz. fordulóján: erdők regulálása, vízszabályozás), a földműve-
lés már nem tudta eltartani a lakosságot, egyre gyakoribb lett az éhezés, ami az „egykézéshez” 
vezetett. 

Haas M. leírása alapján elmondhatjuk, hogy a vízszabályozások után – tehát kb. más-
fél évszázaddal ezelőtt – a szántóföldi gazdálkodás vette át a vezető szerepet. Ez elsősorban a 
nagybirtokos réteg számára volt jövedelmező, ugyanis a köznép továbbra is csak a saját szük-
ségleteiknek a megtermelésére és nem árutermelésre törekedett. Az önellátás korábban is jel-
lemző volt. A legtermékenyebb talajok a Pellérd-Szigetvár-Gilvánfa háromszögben alakultak 
ki, amelyek a kitűnő domborzati, vízrajzi és klimatikus viszonyokkal párosulva a szántóföldi 
művelés számára legjobb területet adták. Szintén kedvező adottságúak voltak a D-i részén 
fekvő magasártéri részek, de itt csak a legjobb adottságú hátakat művelték, és termékeikkel 
kereskedést nem folytattak a nehézkes közlekedési viszonyok miatt. Haas M. szerint az 1840-
es években a területen mindenütt termesztettek búzát, de külön kiemelte Sellye és Pellérd 
környékét, ahol szerinte a bánáti gabonával is felér a minősége. Szintén elterjedt volt a kuko-
rica és a zab, amelyek a Dráva mentén meghatározó termények voltak. A siklósi járásban kö-
les, len- és komlótermesztés is jelentős volt. Haas az egész megyében hiányolta a jövedelme-
ző gyümölcsösöket, de a jó példák között kiemelte a terehegyi és pellérdi almát és cseresznyét 
amelyért szép pénzt adtak a pécsi piacon. A legváltozatosabban a szilvát hasznosították, 
amelyből igen sok volt a Dráva vidékén. Az egyetlen gyümölcs volt, amit aszalva vagy lek-
várként tartósítottak, de fontos alapanyaga volt a szeszfőzésnek is. (A környéken Pellérden, 
Pécsen, Beremenden volt a helyi terményekre épült szeszfőzde.) Haas szerint igen nagy kárt 
és nehézséget okozott a földek szétszórtsága, ami miatt a gazdák egyszerre nem tudták meg-
óvni őket a tilosban legeltetőktől, de a területek közötti ingázás is sok időt, energiát vett el. 
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Ennek volt betudható, hogy pl. a kitűnő minőségű földekkel rendelkező, szabad kisnemesek 
által lakott Szabadszentkirály, jövedelmeit tekintve nem tartozott csak a közepesen módos 
falvak közé (HAAS M. 1845). 
 A szántóföldek a szabályozások előtti Ormánságban csak a legmagasabb térszíneken 
voltak jelen. A mélyebben fekvő területeken nagy kiterjedésű erdők, legelők, rétek, mocsarak 
és tavak húzódtak. Ezek arányát tekintve azonban meg kell jegyeznünk, hogy a táj É-i pere-
mén kevesebb volt a tó, a mocsár és az erdő, de nagyobb volt a patakok mentén, a vizenyős 
„lapisokban” a rétek és legelők aránya. Területhasználat szempontjából azonban mindenkép-
pen külön kell választanunk az időszakosan és az állandóan vízzel borított területeket. Az 
időszakosan vízzel borított felszínek biztosították ugyanis a lehetőséget a rideg állattartáshoz 
és a gyűjtögetéshez, amelyek így az ormánsági ember megélhetésének talán legfontosabb for-
rásai voltak. Míg a növénytermesztésből a köznép ritkán húzott hasznot, hiszen eladható fö-
löslege nem volt, addig a tenyészetett állatok jelentős részét elcserélte, eladta. Az elmúlt év-
századokban mindig is híres volt síkság D-i része a szarvasmarháiról, melyeknek kiváló lege-
lői voltak a ligeterdőkben és a tavaszi vizek levonulása után a berkekben. A sertésállomány is 
jelentős volt, hiszen a mocsaras környezet, a tölgy, bükk és csererdők, valamint a nagy meny-
nyiségben termesztett kukorica kedvezett neki. Keresett árucikk volt a horvátországi vásáro-
kon. A lótenyésztéséről elsősorban a Szentlőrinc és környéke volt híres, ahol sok fuvaros la-
kott. A méhészetről, mint kiegészítő tevékenységről elsősorban a siklósi és a szentlőrinci já-
rásban tesznek említést. Haas Mihály különösen fontosnak tartotta megemlíteni, hogy orszá-
gunkban az elsők között indult meg Pellérden a selyemhernyó-tenyésztés. Az 1680-as évek 
végén egy Passardi János nevű olasz ember hozta be a selyemhernyókat és kezdte meg az 
eperfák telepítését. Később Pécsen és Mohácson is megalakult a Selyemtenyésztő Társulat, de 
a XIX. sz. közepén már alig funkcionáltak (HAAS M. 1845). A XVIII. sz. végéig lényegében 
osztó földközösségben éltek az ormánsági emberek. A XIX. sz. elején vezették be a tilalmas 
erdők rendszerét és kezdték meg a termőföldek parcellázását. Ezek a változások a korábban 
nagyon sikeres állattenyésztés végét jelentették, ugyanis az ormánsági nép nem tudott, nem 
akart átállni a takarmánytermelésre és az istállózó állattenyésztésre.  

Az erdőknek és nádasoknak számos más nagyon fontos szerepe is volt korábban. In-
nen vágták a házak építéséhez az oszlopokat és a tetőgerendákat. A keményfa szintén jó alap-
anyaga volt a szerszámnyélnek, a bútoroknak, a szekereknek. Messzeföldön híres fafaragók 
voltak az ormánsági emberek. Az erdők és az időszakosan vízzel borított berkek ideális tere-
pet biztosítottak a gyűjtögetéshez és a vadászathoz. Számos, az étrendet kiegészítő gyümöl-
csöt, salátának valót, gombát stb. szedtek. A növények közül sokat gyógyító hatásáért gyűjtöt-
tek. Fontos volt az édesítéshez használt méz, amihez legtöbbször vadméhek kifosztásával ju-
tottak, és az eladásra is kerülő makk. A vadászatnak, csapdaállításnak mesterei voltak. Pótol-
hatatlan fehérjeforrás volt a vadhús és a madártojás. A mocsarakban nagyszámban élő külön-
féle vízimadarak jelentőségét Haas M. is kiemelte (pl. vadkacsa, vízityúk, szalonka, kócsag, 
gólya, hattyú, egyéb halász és búvármadarak). Miután az 1800-as évek első felében kiszorítot-
ták a jobbágyokat az erdőkből, felszántották a berkek egy részét, alig maradt hely a vadászatra 
és gyűjtögetésre. Ebből az időszakból írja Haas: „E’ vidék népe évenkint nem eszik egyebet, 
mint főtt babot, nyomorú köles-kenyeret és levest minden fűszer nélkül, főtt tésztát tojás és 
zsír nélkül (aztán éretlen gyümölcsöt, főtt tököt és kukoriczát mértékletlenül).” (HAAS M. 
1845) 

A völgyek és berkek legmélyebb pontjain patakok folytak, tavak gyűltek össze. A 
„Baranya megye földrajzi nevei” c. gyűjtemény alapján elmondható, hogy a vizsgált települé-
sek határában még az 1970-80-as években is több mint hetven tó, vagy vízzel megtelt gödör 
volt, és a patakok, csatornák száma is több mint százra tehető (PESTI J. 1982). Az ormánsági 
embernek az állattenyésztés, a gyűjtögetés és a földművelés mellett a negyedik, igen fontos 
megélhetési forrása a halászat volt. A Dráva és mellékvizei, valamint a környékükön fellelhe-
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tő számos természetes és mesterséges tó mindig is bővelkedett halakban, rákokban. A halászat 
nagyrészt az uradalmaknak jelentett nagy jövedelmet, de a lakosság mindennapi élelmezésé-
hez is nagyban hozzájárult. A nagymennyiségben fogott, jó minőségű hal eljutott nem csak 
Pécs, hanem Kaposvár, Nagykanizsa, Pest, sőt Bécs piacaira is. Míg a nagyobb halastavakon 
a hálóval történő lehalászás volt a leginkább használt módszer, addig a köznép inkább varsá-
val, horoggal, szigonnyal, emelőhálóval fogta a halat, esetleg a rekesztő-, tapogató-, vagy 
tüzihalászatot művelte. A víz energiáját malmokkal csak a Pécsi-vizen és mellékvizein hasz-
nosították, a síkság legnagyobb részén a folyóvizeket nem lehetett ilyen célra használni a kis 
lejtés miatt. A D-i területektől a Drávához hordták őröltetni a gabonát, ahol számos hajóma-
lom működött. A kutaknak és a forrásoknak csak kis szerepe volt a síksági települések gazda-
sági életében, hiszen felszíni vizekben gazdag a terület. Egyedül Harkány esetében kell ki-
emelni a felszín alatti víznek, mint természeti erőforrásnak a rendkívül erős fejlesztő hatását, 
amiről a későbbiekben még részletesen megemlékezünk. 
 
 
16.4. Helyzeti energiák 
 
Az alföldi magas árterek „életkamráihoz” hasonló területnek tekinthető a Dráva és a Fekete-
víz által közrefogott homokhátság is, aminek az év jelentős részében alig volt összeköttetése a 
környező területekkel. Így ez a terület saját vidékközpontot tudott létrehozni. Sellye nem fej-
lődhetett megyei, vagy országos jelentőségű nagyvárossá a természeti adottságok szűkös volta 
és a csak közepes erősségű helyzeti energiák miatt, de a környéknek megfelelő társadalmi-
gazdasági regionális centruma lett. 
 Az eltérő természeti és gazdasági adottságokkal rendelkező vidékek találkozásánál 
kialakult vásárvonal jelenlétére is rábukkanhatunk a történeti források tanulmányozása köz-
ben. A legjelentősebb vásározó települések a Mecsek D-i lábánál foglaltak helyet, a Pécsi-
medence É-i szegélyén, Pécstől Szentlőrincig. Különösen nagyszámban voltak Szentlőrincen 
és környékén vásárok, ahol a mecseki, zselici és a síksági települések árui kerültek piacra. 
Egy gyengébb vásárvonal is felfedezhető a Villányi-hg. D-i előterében, a Villánytól Siklóson 
és Harkányon át Diósviszlóig terjedő szakaszon (PRINZ GY. 19??).  
 A természeti alappal rendelkező helyzeti energiák érvényesülnek a drávai átkelőhe-
lyeknél is, bár ezek nagysága sohasem volt olyan jelentős, mint a Duna, vagy a Tisza mellett 
fekvő városoké. A korábbi évszázadokban két jelentős átkelőhely is volt a területen: 
Drávaszabolcs és Révfalu. A Trianon utáni új határ és a II. világháború utáni ellenséges vi-
szony a D-i szomszéddal nem segítette elő a fejlődésüket, sőt Révfalu ma már kihaltnak te-
kinthető. Az elmúlt években Révfalu is egyre inkább üdülőfaluvá vált, tehát a kedvezőtlen 
helyzeti energia hatására létrejött „nyugodt környezet” ma már pozitív helyi energiaként jele-
nik meg. Míg az országhatár közelsége pl. Debrecen fejlődését a török időkben nagymérték-
ben elősegítette, addig az elmúlt fél évszázadban a Dráva környékét földrajzi és gazdasági 
szempontból is perifériára szorította. A drávaszabolcsi átkelőhely és az országhatár közelsége 
csak lokális konjukturát eredményezett a rendszerváltás óta, amit csak a drávaszabolcsi, har-
kányi és siklósi kereskedelmi, szolgáltatási vállalkozásokat lendítette fel. 
 A vizsgált területen a természeti alapokat nélkülöző helyzeti energiák közül a közleke-
dési csomópontokat lehet kiemelni. A legforgalmasabb köz- és vasútvonalak nem haladnak át 
a táj központi területein, csak a szélein futnak (ami részben a természeti adottságoknak kö-
szönhető). Az É-i peremen találjuk a 6-os főutat, valamint a Pécs-barcsi vasútvonalat, és a K-i 
részen rövid szakaszon pedig az évszázados múlttal rendelkező 58-as másodrendű főút metszi 
a síkságot, Harkány és Drávaszabolcs között. Az előbbiekhez képest mindig is kisebb jelentő-
séggel bírnak csak az ormányok által determinált futású, a Drávával közel párhuzamosan futó 
köz- és vasútvonalak. Majdán J. kutatásai alapján tudjuk, hogy 1910-ben a két legjelentősebb 
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közlekedési központ Sellye és Szentlőrinc volt (a közlekedésben dolgozóknak az összes kere-
sőn belüli aránya alapján). Sellyén a lakosság 3 %-a, Szentlőrincen pedig a 13,9 %-a(!) volt 
vasúti alkalmazott, foglalkozott közúti, vagy vízi áruszállítással (MAJDÁN J. 1989). Korábban 
a Dráván is jelentős volt az áruszállítás. A felső szakasz irányából leginkább rönkfákat úsztat-
tak le, D-ről pedig gabonaszállító uszályokat vontattak fel. Az árukészlet egy részét 
Drávaszabolcsnál és Révfalunál rakodták át szárazföldi szállítóeszközökre. 
 A természeti adottságok és a helyzeti energiák együttes érvényesülése révén jöhetnek 
létre központi szereppel rendelkező települések egy területen. Ezek közigazgatási, kereske-
delmi, kulturális, foglalkoztatási stb. központtá nőve befolyásolják a környező települések 
életét. Kifejezetten a vizsgált táj területén egyetlen ilyen centrum alakult ki – Sellye. Vonzás-
körzete azonban nem nagy, csak a síkság DNy-i része tartozik hozzá, és a kötődés intenzitása 
is igen csekély, bizonytalan. A táj peremén elhelyezkedő centrumok (Pécs, Szigetvár, Siklós) 
vonzáskörzetei nem terjednek ki jelentősen nagyobb területre, de befolyásuk erősebb, szilár-
dabb. Az ÉNy-i rész Szigetvár, az ÉK-i terület Pécs, és a Villányi-hg. előtere Siklós társadal-
mi-gazdasági erőterébe tartozik (TÓTH J. 1978). 
  
 
16.5. A természeti adottságok hatása a települések alaprajzi fejlődésére 

 
A vizsgált tájon meglehetősen egysíkú képet mutatnak az alaprajzokat befolyásoló morfológi-
ai formák (214. ábra). Az 1:25 000-es topográfiai térképek tanusága szerint a települések fej-
lődését négyötöd részben a síksági formakincs alakította, tehát 5 %-nál nagyobb meredekségű 
lejtő csak elvétve fordul elő. Ki kel továbbá emelni az egyéb kategóriába sorolt tényezőket is, 
amelyek majdnem egyötöd részt tesznek ki. Ide elsősorban az alaprajzzal érintkező 
mikrodomborzati és vízajzi elemek sorolhatók (pl. homokdombok; kisebb kiterjedésű belvíz-
veszélyes, mocsaras gödrök; gyakran patakokat, tavakat befogadó morotvák; patakmenti bel-
vizes, alacsonyabb fekvésű területek; tavak). Mivel a táj települései szinte teljes egészében 
síksági területen fekszenek (tehát a kitettség nem befolyásolja a településfejlődést), ezért nem 
készítettünk orográfiai exponáltsági számításokat. 

A klaszteranalízissel kapott csoportok közül ezen a tájon a „C2” osztályba tartozó te-
lepülések fordulnak elő döntő módon. Csupán 14 %-ot tesznek ki a „C1” csoportba tartozó 
települések, amelyek elsősorban a dombságokkal határos peremeken és az ormánsági 
komokhátakon találhatók meg. A Pécsi-félmedencében négy „B2” típusú, egykor önálló tele-
pülés is színezi a képet. A „C1” és a „B2” csoport tagjai a jéghegy csúcsaként jelzik számunk-
ra, hogy a vizsgált tájat két részre lehet osztani a települések természeti környezete szempont-
jából. Elsősorban a peremterületeken, ahol a domborzati viszonyok már átmenetet képeznek a 
dombvidékek felé, már nagy kiterjedésűek a lakóhelyek építésére alkalmas bel- és árvízmen-
tes felszínek (pl. széles, lapos hátak). Itt a település-alaprajzok fejlődését ritkán korlátozzák 
jelentősen a mikrodomborzati, vagy vízrajzi adottságok. Viszont a síkság alacsonyabb terüle-
tein már nagyobb, sőt egyes esetekben döntő szerep jut ezeknek a környezeti adottságoknak. 
A statisztikai osztályozás eredményeit azonban mindenképpen finomítani kell a településtör-
téneti irodalmak, a topgráfiai térképek és a terepbejárások felhasználásával. A vizsgált tájat 
ezek alapján három környezettípusra oszthatjuk, melyeket az alábbiakban mutatunk be. 

Az első környezettípusba a síkság É-i részén fekvő települések tartoznak. Itt a tökélet-
len síkságot a Fekete-víz mellékvizei hálózzák be, nagy kiterjedésű, lapos hátakat és széles, 
vizenyős völgyeket hozva létre. A települések kizárólag a patakközi hátakon jöttek létre és 
eredetileg egy-, vagy többutcás utifalvak voltak. Ebbe a környezettípusba tarozik pl. 
Szabadszentkirály és Szentlőrinc. 

Szabadszentkirály többutcás útifalu, mely a Sitfő-árok két partjára települt. Az ÉNy-
DK irányban megnyúlt alaprajzot nagyjából felezi az É-D irányú patak (215. ábra). Jól megfi-
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gyelhető a térképeken, hogy a morfológia és a vízrajz nem rendelkezik elég „erős” hatással a 
településre, és nem tudja alaprajzát a völgy futásirányához (É-D) igazítani. A község nagyobb 
részben a környező lankás platókon fekszik. Mivel ott nincs akadályozva terjeszkedése, így 
jöhetett létre Sitfő-árok két partján fekvő, többutcás, K-i és Ny-i településrész. 

Mint a legtöbb település esetén itt is megfigyelhető, hogy őseink ivásra, főzésre, tisz-
tálkodásra, állatok ellátására alkalmas víz közelébe települtek. De nem közvetlenül mellé, 
mivel akkor az ár- és belvizek veszélyeztették volna őket (ld. a XVIII. sz.-i alaprajzot). A 
Sitfő-árok is hasonló célokat szolgálhatott elsősorban, azonban a falutól É-ra tavakat is duz-
zasztottak belőle (Sitfő-tó, Kis-Bandi tó, Nagy-Bandi tó). A településtől délre egykor kender-
földek húzódtak. A kender áztatására szintén vízre volt szükség. A patakok menti alacsonyabb 
területeken rétgazdálkodást folytattak (legeltetés, takarmánygyűjtés). A megélhetés szempont-
jából legfontosabb területek azonban mindig is a patakközi lapos hátak voltak. Ezeken folyt és 
folyik napjainkban is szántóföldi gazdálkodás, amelyek Szabadszentkirály gazdagságnak 
alapját jelentik. Ma ezeken a területeken nagyrészt a Béke Szövetkezet gazdálkodik. Erdőgaz-
dálkodásról ma már nem beszélhetünk, mivel a területet eredetileg borító tölgyeseket kiirtot-
ták. Az I. Katonai Felmérés térképein még jelölve van egy jelentősebb erdőség, ami a 
Szabadszentkirály-Bogota-Velény háromszöget kitöltötte. Az emberek tűzifa, építőfa, szer-
számfa igényét elégítette ki, de talán egykor még sertéseket is makkoltattak benne. 
Szabadszentkirály mindig is agrár település volt. Mivel a falu környezetében nincsenek ipari-
lag felhasználható nyersanyagok, ezért jelentős bányászat, ipar nem alakulhatott ki. A szocia-
lista iparosítási programban Szabadszentkirályon is létesült Fémipari Szövetkezet (ma Szent-
király Kft.), ami azonban a szabad munkaerőre települt. 

Szentlőrinc helyzete előnyös, mivel a Bükkösdi-víz völgykapujában fekszik, eltérő jel-
legű és adottságú tájak találkozásában. Benépesedése szempontjából elsőrendű tényező volt, 
hogy itt találkoznak a Sellye, Cserdi, Pécs és Szigetvár irányából futó utak. Évszázadokig 
nagy jelentőségű vásárhely, kereskedelmi központ volt. A török hódoltság alatt rövid időre 
elnéptelenedett település még a mai ótemető területén (a mai településtől É-ra fekvő szőlő-
hegy D-i lábánál) állt. Az új helyre csak az 1700-ban kitört pestisjárvány után költözött a la-
kosság. A XVIII. sz.-ban betelepülő hegyháti németek, majd horvát, tót és egyéb anyanyelvű-
ek új utcákat hoztak létre. Ekkor kezdett kialakulni a településre ma is jellemző sakktábla 
alaprajz (NAGY J. 1935). (216. ábra) Az 1868. május 6-án átadott Pécs-barcsi vasútvonal 
Szentlőrincet a személy- és teherforgalom gócpontjává emelte, ami az 1881-ben engedélyezett 
Budapest-Dombóvár-Szentlőrinc vasút 1886-os átadásával vált teljessé, bekapcsolva a várost 
az országos vérkeringésbe. Ezt a fellendülést az I. majd a II. világháború törte ketté. A XIX. 
sz. végével létrejövő vasúti csomópont újabb letelepülőket (vasúti alkalmazottakat) vonzott 
ide. Új helyzeti energiát jelentett az 1950-es években, a közeli Ny-Mecsekben meginduló 
uránbányászat, amelynek hatására két és félszeresére nőtt a község lélekszáma és a beépített 
terület nagysága is (217. és 218. ábra). A bányászat hanyatlása, majd 1997-es megszűnése 
jelentősen éreztette negatív hatását a város társadalmi-gazdasági életében is (KOVÁCS K. 
1995). Az 1950-es évekkel meginduló téeszesítés és az államigazdaságok létrejötte széttörte a 
kisárutermelő és az uradalmi nagybirtokok gazdaságát, helyükbe a nagyüzemi mezőgazdálko-
dás lépett. Szentlőrinc környékén jelentős eredményeket értek el, de az É-ra fekvő dombsági 
területeken már nem volt igazán kifizetődő. Az 1990-es rendszerváltás után a földek egy része 
újra magántulajdonba került. A téeszek többsége megszűnt, a szentlőrinci állami gazdaság 
átalakult és más formában működik tovább. Az 1996-ban újra városi rangot kapott a település 
– egyéb lehetőségek híján – ismét a mezőgazdaság felé fordul, amit a „gazdavárosban” rend-
szeresen megrendezett Szentlőrinci Gazdanapok bizonyítanak. 
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214. ábra. A Dráva-ártér és a Fekete-víz síkja településeinek alaprajzi fejlődését befolyásoló 

domborzati formák %-os aránya (egy település több típust is képviselhet – megosztva) 
(szerk. Gyenizse P.) 

 
 
 
 

 
 

215. ábra. Szabadszentkirály mikrokörnyezettípus térképe (szerk. Gyenizse P.) 
(jelmagyarázat a 118. ábránál) 
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216. ábra. Szentlőrinc alaprajzi változása 1783-1991 között 

(szerk. Gyenizse P.) 
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217. ábra. Szentlőrinc lakosságszámának növekedése 1870-1990 között 
(KSH adatok alapján szerk. Gyenizse P.) 
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218. ábra. Szentlőrinc beépített területének változása 1783-1991 között 

(szerk. Gyenizse P.) 
 
 
 
 

  Szentlőrinc természeti környezete igen jó adottságokkal bír a településfejlődés szem-
pontjából, ugyanis kislejtésű, de délies kitettségű területen fekszik (219. és 220. ábra). Az 
alaprajzi terjeszkedés irányát egyedül a vízrajzi viszonyok korlátozzák. A várostól Ny-ra hú-
zódó Bükkösdi-patak vizenyős ártere és a D felé húzódó magas talajvizű területek ma sem 
alkalmasak építkezésre, ezért a terjeszkedés elsősorban É-i és K-i irányú volt az elmúlt másfél 
évszázadban. Az 1800-as évek végén betelepülő közlekedési dolgozók az állomástól É-ra 
hoztak létre településrészt. Majd az uránbányászat fejlesztő hatására – 1970-80-as években – 
K-felé szabályos, sor és panelházas, majd az 1990-es években családiházas résszel bővült a 
város. Szentlőrinc alaprajza – az egysíkú morfológiai adottságok miatt – szinte teljes mérték-
ben 10 % alatti lejtésű felszínen terjeszkedett az elmúlt kétszáz évben. Egyedül a Bükkösdi-
patak völgyoldalának beépítése jelent ez alól kivételt. A kitettségi viszonyokat pedig a 
délnyugatias irányok uralma jellemzi, bár az utóbbi időben ezen belül egyre jobban megfi-
gyelhető a D-i exponáltságú területek előretörése (221. és 222. ábra, 45. és 46. táblázat). A 
fejlődés iránya valószínűleg a továbbiakban is K-i és É-i lesz, legalábbis a természeti adottsá-
gok erre a legkedvezőbbek. A vasúttól D-re fekvő területeken iparterületek kialakítására van 
még lehetőség. Az építkezésekre legalkalmatlanabb terület a Bükkösdi-patak széles ártere 
(223. ábra). 
 A második környezettípus a würm végén, illetve a holocén elején a Dráva árteréből 
kifújt futóhomok felszín. A dombok (ormányok) egyik alakrajzi változata keskeny, hosszan 
elnyúlt és a környezetből általában 3-5 m-re emelkedik ki. Közöttük a Dráva óholocén me-
dermaradványai találhatók. Ezen a környezettípuson épült pl. Csányoszró és Vajszló. Alapraj-
zukat teljes mértékben a dombok futása és térbeli méretei határozzák meg. 
 Vajszló keskeny ÉNy-DK-i csapású, hosszan elnyúlt dombra települt, amelyet minden 
irányból vizenyős lapály övez. Az 1780-as évek második felétől követhető térbeli terjeszkedé-
se csak a dombháton figyelhető meg ÉNy- de legfőképpen DK-felé. Vajszlónak új település-
része csak a vasút megjelenésével alakult ki, az állomás közelében a domb É-i lejtőjének és a 
széles vizenyős lapálynak a peremén (224. ábra). 
 Csányoszró domborzatilag kevéssé egységes futóhomokdombra épül, az egységes ge-
rincből ui. mellékhátak ágaznak ki É és D felé. Ezért a település alaprajza már nem annyira 
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elnyúlt. A főúthoz csatlakozó mellékutak a hátakon futnak. A település térbeli terjeszkedése 
elsősorban ezeken figyelhető meg (225. ábra). 
 Az Ormánság legnagyobb települése Sellye, aminek a területe 5000 éve szinte folya-
matosan lakott (226. ábra). A lengyeli kultúra nyomait ugyanúgy megtalálták itt, mint a római 
és a népvándorlás korabeli leleteket (BÁNDI G. 1979). Első írásos említése 1292-ből szárma-
zik. A középkorban írásos forrásokkal bizonyítható módon a terület közigazgatási és gazdasá-
gi központja volt. Területén a XIV. sz.-ban palánkvárat emeltek, amit az oszmán seregek 
1532-ben vettek be. A török alatt bírósági központ és katonaváros volt. Az 1689-es felszaba-
dító harcok alatt porig rombolták, de gyorsan újraépült és 1781-ben mezővárosi rangot kapott. 
A XVII. és XVIII. sz. fordulóján kezdtek németek és horvátok is betelepülni, de arányuk so-
hasem haladta meg jelentősen a 20 %-ot. A város nevezetessége a barokk Draskovich-kastély, 
amely körül az 1760-as években arborétumot létesítettek (1965 óta természetvédelmi terület). 
A település fejlődése a kritikus világháborús időszakoktól és a rendszerváltás évtizedétől elte-
kintve töretlen volt az elmúlt 150 évben (227. és 228. ábra). Létalapját a XIX. és a XX. sz.-
ban is a jó mezőgazdálkodási lehetőségek és központi funkciók (járási székhely) adták. Ne-
hézipara sohasem volt, csak a primer szektorhoz kapcsolódó vállalatokat telepítettek ide (Ag-
rokémia, Mecseki Erdészeti Rt., Baranyatej, Hunor stb.), de a mai napig jelentős a szolgáltató 
szektorban dolgozók aránya is. A rendszerváltás súlyosan érintette a várost, jelenleg 20 % 
körül mozog a munkanélküliek aránya. 1997 szeptemberében városi rangot kapott. 

Sellye ott alakult ki, ahol a futóhomok dombok a würm végén, illetve az óholocénban 
szinte egymásba olvadtak, illetve „rajokban” csoportosultak, így lehetőség volt a többutcás 
falualaprajz kialakulására. A mikrodomborzat jelentőségét kiemeli az a tény, hogy a homok-
dombok oldalának meredeksége több helyen meghaladja a 20 %-ot, bár csak kis távolságon. 
A változatos mikrodomborzat természetesen kaotikus kitettségi viszonyokat eredményez 
(229. és 230. ábra). Az 1780-as években még csak a dombcsoport legmagasabb része népesült 
be, követve annak a fekvő „S” alakját. Az É-i terjeszkedést azóta is gátolja a vizenyős lapály. 
Az összeolvadt, egymásba fonódó futóhomokdombok a gerinctől D-re fekszenek. Már a múlt 
században ebbe az irányba indult meg a település terjeszkedése (226. ábra). Az alaprajzi ter-
jeszkedés jellemzőjeként megemlíthető, hogy ebben az esetben nem a meredekségi és az ex-
ponáltsági viszonyoknak van rá a legnagyobb befolyásoló hatása, hanem a vízrajzi viszo-
nyoknak. A minimális kiterjedésű 10 % fölötti lejtők nem gátolják a település fejlődését, mint 
ahogy az északias lejtőket sem kerülik el, ha azok vízmentesek (231. és 232. ábra, 47. és 48. 
táblázat). Az 1:10 000-es térkép alapján létrehozott FIR-ünk igazolja azokat a történeti és nép-
rajzi forrásokat, amelyek a vízszabályozások előtti időszakban, letelepedésre alkalmasnak 
csak a 100 m tszf. magasság feletti területeket mondták. Sellye esetében is megfigyelhető, 
hogy a XVIII. sz. végén a beépített területének döntő része a 101-104 m-es magasságban hú-
zódott. Mára ezek az arányok kissé módosultak a lecsapolások és a szabályozások hatására. A 
település alaprajzának legnagyobb része ma már 99-103 m között fekszik. 99 m alatt jelenleg 
is minimális a beépítettség, ami a magas talajvíz és a belvíz veszélyére hívja fel a figyelmet 
(233. ábra és 49. táblázat). Ezek alapján elmondhatjuk, hogy Sellye jövőbeni alaprajzi fejlő-
désére nem lesz hatással sem a lejtőkitettség, sem a meredekség, hanem csak a tszf. magasság. 
Így a terjeszkedésre legalkalmasabb területek D, DK felé találhatók, míg a legalkalmatlanab-
bak É és Ny felé (Korcsina ártér, illetve Sellyei-Gürü-csatorna által lecsapolt, de ma is mocsa-
ras morotva). (234. ábra) 
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219. ábra. Szentlőrinc és környékének lejtőkitettségi térképe (szerk. Gyenizse P.) 

(1 – É; 2 – ÉK; 3 – K; 4 – DK; 5 – D; 6 – DNy; 7 – Ny; 8 – ÉNy; 9 – sík terület) 
 
 

 

 
220. ábra. Szentlőrinc és környékének lejtőkategória térképe (szerk. Gyenizse P.) 

(1 – 0-10%; 2 – 10,1-20%; 3 – 20,1-30%; 4 – 30,1-40%; 5 – 40,1-50%; 6 – 50,1-60%; 
7 – 60,1-70%; 8 – 70,1-80%; 9 – 80,1-90%; 10 – 90,1% fölött) 

 
 

 

 273



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 1783-84 1856-60 1880-81 1950 1967 1991 
0-10% 100.0% 100.0% 99.0% 100.0% 100.0% 99.8% 
10.1-20% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 0.1% 
20.1-30% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.1% 
30.1-40% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
40.1-50% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
50.1-60% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
60.1-70% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
70.1-80% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
80.1-90% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
90.1%- 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

 
 

221. ábra és 45. táblázat. A lejtőkategóriák százalékos megoszlásának változása Szentlőrinc 
beépített területén 1783-1991 között (szerk. Gyenizse P.) 
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 1783-84 1856-60 1880-81 1950 1967 1991 

É 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
ÉK 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 
K 0.2% 0.5% 0.8% 1.2% 0.9% 2.4% 
DK 4.5% 9.8% 9.4% 13.7% 10.6% 8.6% 
D 28.4% 36.8% 31.9% 43.1% 38.3% 30.0% 
DNy 33.7% 27.4% 28.0% 24.7% 36.0% 42.2% 
Ny 32.1% 25.0% 26.8% 16.8% 13.6% 14.6% 
ÉNy 0.8% 0.5% 3.0% 0.4% 0.5% 1.7% 
Sík 0.2% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 

 
 
222. ábra és 46. táblázat. A lejtőkitettség arányának változása Szentlőrinc beépített területén 

1783-1991 között (szerk. Gyenizse P.) 
(A diagramm nem tartalmazza a sík területek arányát, 

csak a táblázatban szerepelnek ezek az adatok!) 
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223. ábra. Szentlőrinc környékének alaprajz-terjeszkedési szempontú 

környezetminősítő térképe (szerk. Gyenizse P.) 
(piros – Szentlőrinc 1991-es alaprajza; kék – építkezés szempontjából legrosszabb terület; 

sárga – építkezés szempontjából közepes terület; zöld – építkezés szempontjából legjobb terület; 
nyíl – a vizsgált természeti adottságok alapján a terjeszkedésre legalkalmasabb irány) 

 
 
 

 
224. ábra. Vajszló mikrokörnyezettípus térképe (szerk. Gyenizse P.) 

(jelmagyarázat a 118. ábránál) 
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225. ábra. Csányoszró mikrokörnyezettípus térképe (szerk. Gyenizse P.) 

(jelmagyarázat a 118. ábránál) 
 
 
 

 
226. ábra. Sellye alaprajzi változása 1784-1991 között (szerk. Gyenizse P.) 
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227. ábra. Sellye beépített területének változása 1784-1991 között 

(szerk. Gyenizse P.) 
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228. ábra. Sellye lakosságszámának növekedése 1870-1990 között 
(KSH adatok alapján szerk. Gyenizse P.) 
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229. ábra. Sellye és környékének lejtőkitettségi térképe (szerk. Gyenizse P.) 

(1 – É; 2 – ÉK; 3 – K; 4 – DK; 5 – D; 6 – DNy; 7 – Ny; 8 – ÉNy; 9 – sík terület) 
 
 
 

 
230. ábra. Sellye és környékének lejtőkategória térképe (szerk. Gyenizse P.) 

(1 – 0-10%; 2 – 10,1-20%; 3 – 20,1-30%; 4 – 30,1-40%; 5 – 40,1-50%; 6 – 50,1-60%; 
7 – 60,1-70%; 8 – 70,1-80%; 9 – 80,1-90%; 10 – 90,1% fölött) 
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 1784 1856-60 1880 1950 1967 1991 

É 8.7% 11.5% 10.4% 9.1% 8.9% 10.3% 
ÉK 6.6% 6.4% 5.8% 9.0% 9.0% 10.7% 
K 4.7% 4.2% 5.8% 3.7% 3.8% 6.8% 
DK 7.9% 7.2% 6.6% 5.6% 5.6% 8.6% 
D 21.7% 17.2% 14.8% 13.3% 15.6% 14.7% 
DNy 28.2% 26.3% 22.5% 16.7% 16.2% 12.4% 
Ny 3.8% 5.8% 7.4% 9.7% 9.6% 8.5% 
ÉNy 5.7% 5.9% 10.5% 15.2% 14.4% 12.2% 
Sík 12.7% 15.5% 16.2% 17.7% 16.9% 15.8% 

 
 

231. ábra és 47. táblázat. A lejtőkitettség arányának változása Sellye beépített területén 
1783-1991 között (szerk. Gyenizse P.) 

(A diagramm nem tartalmazza a sík területek arányát, 
csak a táblázatban szerepelnek ezek az adatok!) 
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 1784 1856-60 1880 1950 1967 1991 
0-10% 91.8% 93.2% 94.7% 95.9% 96.2% 98.0% 
10.1-20% 6.1% 5.5% 4.3% 3.5% 3.3% 1.7% 
20.1-30% 1.9% 1.2% 0.9% 0.6% 0.5% 0.3% 
30.1-40% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 
40.1-50% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
50.1-60% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
60.1-70% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
70.1-80% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
80.1-90% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
90.1%- 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

 
 
 

232. ábra és 48. táblázat. A lejtőkategóriák százalékos megoszlásának változása Sellye beépí-
tett területén 1784-1991 között (szerk. Gyenizse P.) 
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 1784 1856-60 1880 1950 1967 1991 
95,1-96m 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
96,1-97m 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
97,1-98m 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
98,1-99m 0.0% 0.8% 0.0% 0.4% 0.4% 0.7% 
99,1-100m 0.9% 1.6% 3.4% 11.4% 12.7% 31.6% 
100,1-101m 3.4% 19.6% 18.8% 15.0% 14.6% 17.2% 
101,1-102m 23.3% 23.3% 28.0% 29.1% 28.2% 17.9% 
102,1-103m 35.5% 25.5% 23.0% 21.6% 21.3% 17.2% 
103,1-104m 22.2% 18.6% 17.3% 13.1% 13.1% 8.7% 
104,1-105m 5.3% 5.0% 4.2% 4.1% 4.5% 3.6% 
105,1-106m 3.8% 2.2% 2.2% 2.4% 2.4% 1.7% 
106,1-107m 1.6% 0.9% 1.0% 1.2% 1.2% 0.6% 
107,1-108m 0.7% 0.5% 0.4% 0.6% 0.5% 0.3% 
108,1-109m 2.4% 1.4% 1.2% 0.8% 0.8% 0.4% 
109,1-110m 0.6% 0.4% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 
110,1-111m 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 

 
 
233. ábra és 49. táblázat. A beépített terület tszf. magasságának százalékos megoszlása Sely-

lyén, 1784-1991 között (szerk. Gyenizse P.) 
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234. ábra. Sellye környékének alaprajz-terjeszkedési szempontú 

környezetminősítő térképe (szerk. Gyenizse P.) 
(piros – Sellye 1991-es alaprajza; kék – építkezés szempontjából legrosszabb terület; 

sárga – építkezés szempontjából közepes terület; zöld – építkezés szempontjából legjobb terület; 
nyíl – a vizsgált természeti adottságok alapján a terjeszkedésre legalkalmasabb irány) 

 
 
 

A homokdombok térbeli konfigurációja sajátos módon tudja a település térbeli fejlő-
dését determinálni. Jó példa erre Nagycsány alaprajzi változása (235. ábra). A község az or-
mánysági futóhomok D-i peremén fekszik abban a térségben, ahol É-D-i deflációs mélyedé-
sek (szélbarázdák) szabdalják a felszínt. Nagycsány egy szélbarázda É-i peremén települ. Tőle 
északias irányban mindenütt vizenyős lapály fekszik. A település már az 1780-as évek máso-
dik felében egyutcás volt. A múlt század második felében, a tőle alig pár száz méter távolság-
ban épült vasút (és állomás) sem tudta a települést É-felé fejleszteni, a már említett vizenyős 
lapály miatt. A községi alaprajz az északias irányokban fekvő lapályok miatt csak ívesen a 
dombháton tudott növekedni. 
 A síkság harmadik környezettípusa a holocén második felében keletkezett magas ártér, 
amelyet különböző fejlettségű morotvák és a közöttük fekvő magasabb térszínek jellemeznek. 
Itt már futóhomok nem található. A települések alaprajzára és térbeli fejlődésére ebben a tí-
pusban elsősorban a morotvák hatnak. A magas ártéren a morotvák egyrészt elmosódottabbak, 
másrészt elszórtabban találhatók. A közöttük fekvő, település kialakítására alkalmas száraz 
felszínek tehát viszonylag nagy kiterjedésűek. Megfigyelhető, hogy ezekben a térségekben a 
XVIII. század második felében halmazfalvak voltak, szemben a futóhomok felszínen már 
akkor is uralkodó útifalu típussal. Ez az alaprajz lényegében a mai településekre is átöröklő-
dött, amit kiválóan példáznak többek között Alsószentmárton, Kásád, vagy Siklósnagyfalu 
(236-238. ábra). Ezek a falvak az elmúlt két évszázad alatt alig változtatták a helyüket, hiszen 
minden égtáji irányból vizenyős lápok övezik őket. 
 A morotva-zugokban fekvő települések némelyike esetében megfigyelhető az 1780-as 
évek óta egyfajta „menekülés” az őket csaknem minden irányból körülvevő vizenyősök szorí-
tásából. Két évszázaddal ezelőtt Egyházasharaszti még halmazfalu volt a mai templom körül. 
A növekvő, illetve változó társadalmi igények és szükségletek hatására azonban megkezdő-
dött a falu terjeszkedése a morotva-nyak felé, ahonnan jobban elérhetőek voltak a nagyobb 
területű és száraz szántóföldek (239. ábra). E történeti fejlődés következtében 
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Egyházasharaszti alaprajza kettős: a község Ny-i alaprajza egyutcás, a K-i részében maradt az 
„átöröklött” halmaz jelleg. 
 A Drávához közelítve a morotvák egyre jellegzetesebbek, hiszen az újholocénben ke-
letkeztek. Bennük igen gyakran áll a víz (időszakos tó keletkezés), melynek oka a Dráva kö-
zelsége miatt felszín fölé emelkedő talajvíz (belvíz). Az időszakosan megemelkedő szintű 
morotva-tavak és a környékükön kialakult mocsárvilág jó vadászai, halászati, pákászati lehe-
tőséget és búvóhelyet biztosított. Bizonyos mezőgazdasági tevékenységek számára is kedvező 
környezetet biztosított (pl. kender termesztése és feldolgozása, legeltetés, rétgazdálkodás). A 
Drávához közeli térségben ismerünk olyan települést, amely a XVIII. sz.-ban még a morotva 
partján íves, egyutcás alaprajzú volt, majd a morotva másik partjára is átterjeszkedet. A két 
házsor között ma is vizenyős terület fekszik, esetleg benne belvízlevezető csatorna kanyarog. 
Jellegzetes képviselői ennek a típusnak pl. Drávasztára, Piskó és Vejti (240-242. ábra). Ismer-
ve az elmúlt két évszázad társadalmi-gazdasági fejlődésének trendjét, várható lenne, hogy 
ezek a települések elsorvadnak, illetve stagnálnak. A térképi információk viszont fejlődésüket 
igazolják, miközben „áttelepülnek” a morotva másik oldalára is (pl. Vejti). Az időszakos víz-
közelség (időszakos morotva-tó) minden valószínűség szerint némi vonzóerőt is jelenthetett 
korábban e falvak lakói számára. 
 A morotvák, illetve a természeti környezet újabb hatása Felsőszentmárton alaprajzi 
fejlődésében tanulmányozható (243. ábra). A település két évszázaddal ezelőtt terjedelmes 
laposok közötti háton, azaz óholocén felszínen épült. A történelem során egy Dráva-morotva 
felé terjeszkedett, először D-felé, később egy magas felszínű morotva-nyak felé. Ekkor azon-
ban a keskeny vizenyős laposon kellett túlterjeszkedni. A kedvezőtlen természeti adottságok 
miatt itt csak egy utca alakult ki. A domborzati, illetve felszíni hidrológiai viszonyok miatt a 
mai település alaprajza két részből áll és a két magasabb felszínen kialakult település-részt 
párszáz méteres utca köti össze. 

Harkány a Dráva egykori morotváival tagolt, holocén ártér É-i peremén fekvő város. 
Az avar kor óta majdnem folyamatosan lakott település, ma 3200 lakosa van. A terület XVIII. 
sz. végi térképéről még kitűnik, hogy Harkány egy morotvaközi hátra települt 1-200 fős kis 
halmazfalu volt (244. ábra). K-ről, Ny-ról és D-ről lápos, belvizes területek határolták, melyek 
vizeit Ny-ról a Terehegyi-víz, K-ről pedig a mai Lanka-csatorna vizei vezették le. Hasonló 
település lehetett mint a szomszédos Terehegy és Márfa, melyekről feljegyezték, hogy a Drá-
va áradásakor a vízzel feltelt morotvák miatt csak csónakon vagy hídon keresztül lehetett őket 
megközelíteni. Tehát a Dráva ártér tipikus, morotvaközi hátra települt, a vizenyős területek 
által erősen befolyásolt alaprajzú településével állunk szemben. 
 Mivel magyarázhatjuk akkor Terehegy és Márfa, illetve Harkány mai igen nagy kiter-
jedésbeli, lakosságszámbeli és fejlettségbeli különbségét? 1823-ban a falu melletti vizenyős 
területek lecsapolása közben az árokásó munkások a földből feltörő melegvízre lettek figyel-
mesek, mely enyhítette a reumás panaszaikat (CSEKEY I. 1957). Ez a csodálatos természeti 
kincs hamar országosan ismerté tette Harkány nevét. 1824 nyarán néha napi 500 ember is 
összegyűlt a forrás körül, hogy betegségét gyógyítsa. 1828-ban már kabinos kádfürdő és szál-
ló várta a gyógyulni vágyókat, sőt megkezdték egy 41 holdas park kialakítását is. 1866-ban és 
1887-ben két kutat fúrtak a zavartalan vízellátás érdekében. 
 A településtől K-re fekvő Büdös-tó vizét tápláló kénes, melegvizű forrásokat már 1823 
előtt is ismerték a környékbeliek, de nem használták semmire. Megjelenésüket valószínűleg 
mai kéregmozgások eredményezték, ugyanis korábbi meglétük esetén a Dráva laza, homokos, 
agyagos iszapja nem tudta volna betakarni a mezozóos mészkövet, melyből a hévíz feltör. A 
40 m-es mélységben, a holocén rétegek alatt feltárt hévíz magas hőmérséklete legalább 1500-
1600 m mélységig hatoló, a víz által könnyen járható rést tételez fel (SZABÓ PÁL Z. 1957).  

A hévíz első vegyi és gyógyászati elemzését Than Károly budapesti egyetemi tanár 
végezte és megállapította, hogy a magas szulfidion és fluoridion tartalmú, 62,2 °C-os víz ki-
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válóan alkalmas mozgásszervi, emésztési és egyéb betegségek kezelésére. (Ezen vizsgálatok 
közben fedezte fel a széndioxid-szulfidot.) A folyamatosan növekvő gyógyturizmus a lakos-
ság számára kereskedelemből és szállásadásból származó jövedelmeket, majd egyre szaporo-
dó munkalehetőséget adott, így az életszínvonal növekedését eredményezte. Ennek a termé-
szeti kincsnek a jelenlétére vezethető vissza tehát a lakosságszám és a község alapterületének 
a XX. sz. első évtizedeitől szembetűnő erőteljes növekedése (245. és 246. ábra). Míg a 
gyógyvíz jelenléte miatt Harkány népessége 1930 óta négyszeresére nőtt, addig a szomszédos 
Márfáé 20 %-kal csökkent. Az üdülőtelkek parcellázása a fürdő szomszédságában már az 
1920-as években megkezdődött, de igazából az utóbbi harminc évben erősödött fel. Harkány 
mai képét mérnöki alaprajzú lakótelepek uralják, azonban ezeket jól észrevehetően elválaszt-
ják egymástól az egykori morotvák és a bennük ma is futó patakok. A település ÉK-i és DK-i 
részén felépült üdülőtelepek utcáinak futása ma is erősen követi a mikrodomborzatot, tehát a 
morotvák kanyargását (244. ábra). A többi síksági és dombságperemi városhoz hasonlóan itt 
is megállapíthatjuk, hogy a város és környéke meglehetősen egysíkú domborzati viszonyokkal 
rendelkezik (247. és 248. ábra). Így sem a lejtőmeredekségi, sem az exponáltsági adottságok 
nem gyakoroltak jelentős hatást az alaprajzi fejlődésére (249. és 250. ábra, 50. és 51. táblá-
zat). Döntő hatása ebben az esetben is a tszf. magasságnak van, bár nincs olyan nagy „moz-
gástere” Harkánynak, mint pl. Sellyének. Az 1780-as években a település alaprajza – minimá-
lis kivételtől eltekintve – 95-97 m tszf. magasság között húzódott. A vízrajzi viszonyok ren-
dezése után megfigyelhető, hogy egyre nő a 94-95 m közötti területek aránya. Ma már az 
alaprajz egynegyede terül el ebben a magasságban, sőt a 94m alatti részek is megjelentek 
(251. ábra és 52. táblázat). Várhatóan a jövőbeni terjeszkedési irányokat is jelentősen befolyá-
solja majd a tszf. magasság. Az előrejelzés készítésénél ebben az esetben is csak ezt az adott-
ságot vettük figyelembe. Ez alapján megállapíthatjuk, hogy a terjeszkedésre legalkalmatla-
nabb irány a K-i, legalkalmasabb pedig a D-i (252. ábra). 
 
 
 
 

 
235. ábra. Nagycsány mikrokörnyezettípus térképe (szerk. Gyenizse P.) 

(jelmagyarázat a 118. ábránál) 
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236. ábra. Alsószentmárton 

mikrokörnyezettípus térképe 
(szerk. Gyenizse P.) 
(jelmagyarázat a 118. ábránál) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

237. ábra. Kásád mikrokörnyezettípus térképe 
(szerk. Gyenizse P.) 

(jelmagyarázat a 118. ábránál) 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

238. ábra. Siklósnagyfalu mikrokörnyezettípus 
térképe (szerk. Gyenizse P.) 
(jelmagyarázat a 118. ábránál) 
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239. ábra. Egyházasharaszti mikrokörnyezettípus térképe (szerk. Gyenizse P.) 

(jelmagyarázat a 118. ábránál) 
 
 
 
 

 
240. ábra. Drávasztára mikrokörnyezettípus térképe (szerk. Gyenizse P.) 

(jelmagyarázat a 118. ábránál) 
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241. ábra. Piskó mikrokörnyezettípus térképe (szerk. Gyenizse P.) 

(jelmagyarázat a 118. ábránál) 
 
 
 
 
 

 
242. ábra. Vejti mikrokörnyezettípus térképe (szerk. Gyenizse P.) 

(jelmagyarázat a 118. ábránál) 
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243. ábra. Felsőszentmárton mikrokörnyezettípus térképe (szerk. Gyenizse P.) 

(jelmagyarázat a 118. ábránál) 
 
 

 
244. ábra. Harkány alaprajzának változása 1783-1992 között 

(szerk. Gyenizse P.) 
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245. ábra. Harkány beépített területének növekedése 1783-1992 között  
(szerk. Gyenizse P.) 
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246. ábra. Harkány lakosságszámának növekedése 1870-1990 között 
(KSH adatok alapján szerk. Gyenizse P.) 
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247. ábra. Harkány és környékének lejtőkitettségi térképe (szerk. Gyenizse P.) 

(1 – É; 2 – ÉK; 3 – K; 4 – DK; 5 – D; 6 – DNy; 7 – Ny; 8 – ÉNy; 9 – sík terület) 
 
 
 
 
 
 

 
248. ábra. Harkány és környékének lejtőkategória térképe (szerk. Gyenizse P.) 

(1 – 0-10%; 2 – 10,1-20%; 3 – 20,1-30%; 4 – 30,1-40%; 5 – 40,1-50%; 6 – 50,1-60%; 
7 – 60,1-70%; 8 – 70,1-80%; 9 – 80,1-90%; 10 – 90,1% fölött) 
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 1783-84 1856-60 1880-81 1950 1967 1992 
É 7.7% 9.4% 10.1% 11.6% 13.6% 7.0% 
ÉK 23.5% 12.4% 13.6% 14.4% 16.2% 11.4% 
K 13.2% 6.7% 6.7% 6.2% 8.2% 11.6% 
DK 10.7% 20.6% 20.0% 14.7% 16.0% 13.6% 
D 9.0% 13.6% 13.5% 12.2% 11.7% 15.3% 
DNy 7.5% 4.8% 4.6% 4.9% 4.7% 13.0% 
Ny 5.6% 4.4% 4.2% 4.3% 4.0% 7.7% 
ÉNy 8.6% 8.3% 8.0% 8.5% 7.4% 9.3% 
Sík 14.2% 19.8% 19.3% 23.2% 18.2% 11.1% 

 
 

249. ábra és 50. táblázat. A lejtőkitettség arányának változása Harkány beépített területén 
1783-1992 között (szerk. Gyenizse P.) 

(A diagram nem tartalmazza a sík területek arányát, 
ezek az adatok csak a táblázatban szerepelnek!) 
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 1783-84 1856-60 1880-81 1950 1967 1992 
0-10% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
10.1-20% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
20.1-30% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
30.1-40% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
40.1-50% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
50.1-60% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
60.1-70% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
70.1-80% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
80.1-90% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
90.1%- 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

 
 

250. ábra és 51. táblázat. A lejtőkategóriák százalékos megoszlásának változása Harkány be-
épített területén 1783-1992 között (szerk. Gyenizse P.) 
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 1783-84 1856-60 1880-81 1950 1967 1992 
93.0-94 m 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.9% 
94.1-95 m 1.5% 6.9% 7.1% 8.7% 16.9% 24.5% 
95.1-96 m 91.9% 92.5% 91.7% 81.6% 69.7% 62.3% 
96.1-97 m 6.6% 0.6% 1.2% 9.7% 11.5% 7.7% 
97.1-98 m 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% 1.6% 
98.1-99 m 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
99.1-100 m 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

 
 

251. ábra és 52. táblázat. A beépített terület tszf. magasságának százalékos megoszlása Har-
kányban, 1783-1992 között (szerk. Gyenizse P.) 

 
 
 
 
 
 

 294



 
 

 
 

 
252. ábra. Harkány környékének alaprajz-terjeszkedési szempontú 

környezetminősítő térképe (szerk. Gyenizse P.) 
(piros – Harkány 1992-es alaprajza; kék – építkezés szempontjából legrosszabb terület; 

sárga – építkezés szempontjából közepes terület; zöld – építkezés szempontjából legjobb terület; 
nyíl – a vizsgált természeti adottságok alapján a terjeszkedésre legalkalmasabb irány) 
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17. A TELEPÜLÉSFEJLŐDÉSRE HATÓ TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK TÁJAN-
KÉNTI ÖSSZESÍTŐ ÉRTÉKELÉSE 

 
Ebben a fejezetben rövid összefoglalót adunk a vizsgált tájak természeti adottságainak a tele-
pülések fejlődésére gyakorolt hatásáról. Először táblázatos formában mutatjuk be, hogy a tet-
raéder-modell természeti szférája hogyan hatott a másik három szférára. Ezt az értékelést a 
feldolgozott irodalmak alapján állítottuk össze, ezért nem tekinthető pontos statisztikának, 
csak egy relatív értékelésnek. Ezt követően települési szintű bontásban, statisztikai adatokra 
támaszkodva is elvégzünk egy értékelést, amely pontosabb, de kevésbé átfogó. 
 A Mecsekben a települések fejlődését rendkívüli módon elősegítették a hegységben 
feltárt ásványkincsek, melyekre nagy tömegeket foglalkoztató bányászat és ipar települt. A 
helyben fellelhető építőanyagok elősegítették a műszaki szféra fejlődését, de manapság már 
sokszor megnehezíti pl. az utak és egyéb vonalas infrastrukturális létesítmények kialakítását. 
A tagolt domborzat minden korban gátló hatású volt a közlekedésre, a mezőgazdaságra, az 
építkezésekre stb. csak védelmi funkciója pozitív. A hegységben nincsenek széles, mocsaras 
árterű, árvízzel fenyegető vízfolyások, melyek a fejlődést gátolnák. Hasznos a jelentős számú 
forrás, bár a nagyvárosok vízellátásához már elégtelenek. A délies lejtők kedvező mikroklí-
mája elsősorban a mezőgazdaság számára pozitív tényező, de az emberek (társadalom) szá-
mára is fontos (jó komfortérzet). A vadászat és gyűjtögetés helyét, valamint a famunkák alap-
anyagát, a tűzi- és építőfát adó erdő mindig jelentős pozitív hatással volt a vizsgált szférákra. 
Az alacsony termőképességű, jelentősen lepusztult talajok az igényes szántóföldi növények 
termesztésének gátjává váltak, az agyagos-márgás talajok pedig csuszamlásra való hajlandó-
ságuk miatt az építkezéseket nehezítették meg (53. táblázat). 
 A Villányi-hegység települései esetében szintén jelentős a geológiai adottságok hatása 
a gazdasági és a műszaki szférára. A kőbányászat és a ráépült mészégetés, majd cementgyár-
tás évezredek óta megélhetést nyújt. A kibányászott követ épületek, köz- és vasutak építésé-
hez használták fel a környéken. A szabdalt felszín ebben az esetben is akadályozó tényező, de 
a siklósi és még inkább a szársomlyói vár esetében telepítő tényező volt. A hegység jelentős 
forrásokkal, vízfolyásokkal nem rendelkezik. Az árvizek és mocsaras részek csak a peremte-
rületeken gátolták a települések terjeszkedését (pl. Villány, Siklós). A biológiai és talajtani 
adottságok a Mecseknél már leírt módon hatottak a települési szférákra (54. táblázat). 

A Zselic nem rendelkezik annyi hasznosítható ásványkinccsel, mint a már tárgyalt kö-
zéphegységek, ezért a geológiai adottságok szerepe itt pozitív de kismértékű. A 
magasdombsági felszín meglehetősen tagolt, így hatása mind a három szférára negatív. Ezen a 
tájon már jelentősebb vízfolyásokkal is találkozunk, amelyek energiáját vízimalmokkal hasz-
nosították, halásztak bennük, tározókat duzzasztottak rajtuk. Egyedül a műszaki szférára gya-
korolnak negatív hatást. A klimatikus adottságok kedvezőek a gazdálkodás és a megtelepedés 
számára, sőt a délies lejtőkön mediterrán hatások is érvényesülnek (bár ennek jelentősége 
kisebb, mint a hegységeknél). Az erdő- és vadgazdálkodás ezen a tájon is meghatározó jelen-
tőségű élelem és pénzforrás volt mindig. A talajok minősége (a megfelelő domborzattal páro-
sulva) a D-i és ÉK-i részen már lehetővé teszi a kifizetődő szántóföldi növénytermesztést is, 
míg a központi területeken az erdőgazdálkodás a meghatározó. Részben a helyi mezőgazda-
sági terményekre települt Szigetváron és Kaposváron az élelmiszer- és könnyűiparipar (55. 
táblázat).  

A Mecsek és Villányi-hg. közötti dombság ásványkincsekben szegény, csak a tégla-
gyártáshoz használható üledékes anyagok érdemelnek említést. A lösznek, mint talajképző 
kőzetnek van továbbá nagy értéke a mezőgazdaság számára. A széles, kislejtésű dombhátak 
és platók kiváló teret adnak a szántóföldi művelésnek és a közlekedésnek, csak az esetenként 
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meredekké váló völgyoldalak nehezítik meg azokat. A patakok számos vízimalmot hajtottak, 
és nagyszámú mesterséges tavat is duzzasztottak rajtuk az elmúlt évszázadokban. A közleke-
dést és a településterjeszkedést csak kismértékben gátolták. Az éghajlati adottságok összessé-
gében kedvezőek. A mikroklíma nem annyira mozaikos és szélsőséges, mint a Mecsekben. A 
biológiai adottságok hatása kicsi, mivel a ligeterdőket már korán kiirtották, így a vadgazdál-
kodási lehetőségek is minimálisak. A talajok természetes termőképessége ezen a tájon már az 
50-60 %-ot is eléri, ami a vizsgált terület egészét tekintve legjobbak közé tartozik, és már igé-
nyesebb növények termesztését is lehetővé teszi nagy területeken (56. táblázat). 

A Dráva-ártér és a Fekete-víz síkja ásványkincsekben szegény. A települések gazdasá-
gi, társadalmi és műszaki szférájára a domborzati és vízrajzi adottságok együttes hatása a leg-
nagyobb. Az ártéri természeti környezetben ugyanis a növekedés legerősebb korlátai a vize-
nyős laposok. Negatív hatásaikat még a mai magas szintű építési technika sem tudja kiküsz-
öbölni. Ezeken a felszíneken, a korábban gyakori árvizek már nem jelentkeznek, de fokozot-
tan számítani kell a belvíz kialakulására, magas páratartalomra, ködhajlamra, ami a műszaki 
létesítmények állapotát, a mezőgazdasági termésátlagokat és az emberi egészséget is befolyá-
solja. Nem véletlen az, hogy a települések az ár- és belvízmentes térszíneken, valamint szá-
raztalajú futóhomokdombokon alakultak ki. A kiterjedt ártéri erdők az álattartás alapját ké-
pezték, továbbá faanyagot biztosítottak a talpasházak építéséhez és a szerszámkészítéshez. Az 
erdők és vizek gazdag vadvilága jelentős élelemforrás volt. A talajok minősége D-ről É-ra 
haladva javul, Szentlőrinctől D-re már a 80-90 %-os termőképességet is eléri, ami országos 
tekintetben is kiváló. A talajtani adottságok ezen a tájon biztosítják a legjobb mezőgazdasági 
lehetőségeket a vizsgált területen (57. táblázat).  
 Tehát a geológiai adottságok összességében a Mecsek és a Villányi-hg. településeinek 
gazdasági, társadalmi és műszaki szférájára gyakorolt jelentős pozitív hatást. Az ásványkin-
csek hiánya elsősorban a síksági terület települései számára jelent hátrányt. A domborzat leg-
kevésbé a síkságon és legnagyobb mértékben a hegységekben akadályozta az emberi tevé-
kenységet. A vízrajzi adottságok a dombságokon a legkedvezőbbek, és a Dráva-ártér és a Fe-
kete-víz síkján jelentik a legnagyobb akadályt. Az éghajlati adottságok mindenütt kedvezőek, 
de kiemelkedő jelentősége van a mediterrán mikroklímának a hegységek D-i lejtőin. A 
pedológiai adottságok a síkságon a legkedvezőbbek és a hegységekben a legrosszabbak. 
 Ezen megállapításainkat megerősíti a földrajzi energiák összesítő értékelését bemutató 
térképünk is, amit a 8.2., a 9.2. és a 11.2. fejezetek felhasználásával szerkesztettünk (253. áb-
ra). A települések természeti környezetének mérhető statisztikai jellemzői alapján kialakított 
csoportok értékes adatokat szolgáltatnak számunkra a domborzati és a vízrajzi adottságoknak 
a műszaki (és közvetve a gazdasági) szférára gyakorolt hatásáról. A morfológiai és hidrológiai 
adottságok településekre gyakorolt pozitív, vagy negatív hatása másként érvényesül a síksági 
és másként a középhegységi településeknél. Ezen adottságokból származó helyi energiák ha-
tásait már ismertettük a 8.2. fejezetben. A különböző osztályokba sorolt településeket a térké-
pen az alakjuk alapján lehet megkülönböztetni. 

A 11.2.-es fejezet (Az aktív keresők gazdasági ágak szerinti megoszlása) eredményei 
segítettek minket a természeti adottságoknak a társadalmi és közvetve a gazdasági szférára 
gyakorolt hatásinak bemutatásánál. Az, hogy egy település népességének nagy része melyik 
gazdasági szektorban dolgozik, jelzi számunkra bizonyos helyi energiák meglétét, vagy hiá-
nyát. Ez elsősorban a primer és a szekunder szektorban dolgozók esetében érvényes. A tercier 
szektor uralma egy a helyzeti energiák által is támogatott közigazgatási, kereskedelmi, oktatá-
si stb. központot valószínűsít. A térképen az alakzatok színe jelzi a lakosság megélhetésében 
szerepet játszó elsődleges és másodlagos tényezőket. Ezek kialakításához az 1900-as és az 
1990-es adatsort használtuk fel. A vizsgált terület foglalkoztatási átlagát legjobban meghaladó 
gazdasági ág adja a főszínt, a második a mellékszínt. 
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A fent említett helyi energiákon kívül egyes meglévő helyzeti energiákat is feltüntet-
tük. A természeti alapokkal rendelkező helyzeti energiák közül a legfontosabb a vásárvonal 
megléte, de találunk példát „életkamrán” belül kialakult vidékközpontra és folyami átkelő-
helyre is. A 9.2. fejezet eredményei alapján feltüntettük azokat a területeket is, melyek távol 
esnek a főközlekedési és a vasútvonalaktól, így forgalmi helyzetük rossz, esetleg halmozottan 
rossz. 

Az összesítő térkép alapján elmondhatjuk, hogy a Mecsek települései a műszaki léte-
sítmények építését megnehezítő, mostoha domborzatú környezetbe települtek. A megélhetést 
elsősorban az ásványkincsekre települt bányászat és ipar biztosította a XX. sz.-ban. A közpon-
ti területeken a településfejlődést az elzártság is nehezíti, mivel a fő közlekedési útvonalak a 
hegységperemen húzódnak. A D-i és DNy-i oldalon a vásárvonal pozitív hatásával is számol-
ni kell. 

A Villányi-hg. települései a kis kiterjedésű hegység peremén foglalnak helyet, így a 
vizsgált jellemzőik alig különböznek az É-ra fekvő dombságétól. Az alapvetően mezőgazda-
ságból élő településeken fontos elemként jelenik meg a bányászat és az ipar (Nagyharsány, 
Beremend, Siklós, Villány). Hagyományos közigazgatási központjai a vidéknek Siklós és 
Villány, melyeket a vásárvonal is erősít. 

A Zselic elsősorban mezőgazdaságból és erdőgazdálkodásból élő települései között el-
vétve találunk jelentős bányászattal, iparral rendelkezőt. A XX. sz. elején volt megfigyelhető 
kézműipar fellendülése egyes helyeken, de ma már csak Szigetváron van jelen a helyi mező-
gazdasági termékekre épülő feldolgozóipar. A dombság peremén a településfejlődést inkább a 
hidrológiai és kevésbé a domborzati adottságok befolyásolják. A helyzeti energiák közül (a 
nem mindenütt érvényesülő) vásárvonalat és a jó forgalmi helyzetet lehet kiemelni. A közpon-
ti területek itt is halmozottan hátrányosak. Számos település tartozik az itteniek közül a kö-
zéphegységi és magasdombsági típusba, melyeken a morfológiai adottságokból adódó számos 
negatív hatás érvényesül, megtoldva a kedvezőtlen forgalmi fekvéssel. 

A Mecsek és Villányi-hg. közötti dombságon a középdombsági típusba sorolt telepü-
lések túlsúlya jellemző. Ezeken a domborzat és vízrajz negatív hatásai egyenlő mértékben, de 
az előzőekhez képest kevésbé hatnak. A lakosság döntően a jó adottságokkal rendelkező ter-
mőföldből él. Csak Pécs környékén találunk olyan falvakat, ahol a szekunder és tercier szek-
torban dolgozók aránya a döntő az ingázók miatt. A legrosszabb forgalmi fekvésű települések 
a dombság K-i és Ny-i részén fekszenek. 

A Dráva-ártér és a Fekete-víz síkja településeinek alaprajzi fejlődését, a XX. sz.-ban 
is, elsősorban a vízrajzi adottságok és a mikrodomborzat befolyásolta. A vízrendezések után 
megélhetést elsősorban a termőföld nyújtott. Ásványkincsekben a terület szegény. A síkság 
városaiban a tercier szektor (közigazgatás, turizmus) dominál, egyedül Szentlőrincen van em-
lítésre méltó ipar. A vizsgált tájak közül itt figyelhető meg a legkiterjedtebb rossz forgalmi 
helyzetű településcsoport, melyek adottságain a drávai átkelőhelyek sem javítanak jelentősen. 
Ezen elzártság válhatott pozitív irányúvá Sellye esetében, ugyanis a várost az ormánsági ho-
mokhát, mint homogén „életkamra” fejlesztette ki. 
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53. táblázat. A természeti szféra hatása a tetraéder-modell többi szférájára  
a mecseki települések esetében (szerk. Gyenizse P.) 

++ – jelentősen elősegíti a fejlődést; + – kicsit elősegíti a fejlődést; 0 – semleges; 
- – visszafogja a fejlődést; -- – erősen visszafogja a fejlődést 

 
Természeti  A természeti adottságok hatása a … 
adottságok: gazdasági szférára társadalmi szférára műszaki szférára 

Geológiai ++ + + 
Morfológiai  - - - - - 
Hidrológiai + + + 
Klimatológiai ++ + 0 
Biológiai ++ + + 
Pedológiai - - 0 - 

 
 
 

 
54. táblázat. A természeti szféra hatása a tetraéder-modell többi szférájára 

a Villányi-hegység települései esetében (szerk. Gyenizse P.) 
++ – jelentősen elősegíti a fejlődést; + – kicsit elősegíti a fejlődést; 0 – semleges; 

- – visszafogja a fejlődést; -- – erősen visszafogja a fejlődést 

 
Természeti  A természeti adottságok hatása a … 
adottságok: gazdasági szférára társadalmi szférára műszaki szférára 

Geológiai + 0 + 
Morfológiai  - - - - - 
Hidrológiai 0 0 - 
Klimatológiai ++ + 0 
Biológiai + + + 
Pedológiai - - 0 - 

 
 
 
 

55. táblázat. A természeti szféra hatása a tetraéder-modell többi szférájára 
a zselici települések esetében (szerk. Gyenizse P.) 

++ – jelentősen elősegíti a fejlődést; + – kicsit elősegíti a fejlődést; 0 – semleges; 
- – visszafogja a fejlődést; -- – erősen visszafogja a fejlődést 

 
Természeti  A természeti adottságok hatása a … 
adottságok: gazdasági szférára társadalmi szférára műszaki szférára 

Geológiai + 0 + 
Morfológiai  - - - - 
Hidrológiai + + - 
Klimatológiai + + 0 
Biológiai ++ ++ + 
Pedológiai - 0 - 
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56. táblázat. A természeti szféra hatása a tetraéder-modell többi szférájára  
a Mecsek és Villányi-hg. közötti dombság települései esetében (szerk. Gyenizse P.) 

++ – jelentősen elősegíti a fejlődést; + – kicsit elősegíti a fejlődést; 0 – semleges; 
- – visszafogja a fejlődést; -- – erősen visszafogja a fejlődést 

 
Természeti  A természeti adottságok hatása a … 
adottságok: gazdasági szférára társadalmi szférára műszaki szférára 

Geológiai + 0 + 
Morfológiai  + 0 0 
Hidrológiai + + - 
Klimatológiai + + 0 
Biológiai 0 0 0 
Pedológiai + 0 + 

 
 
 
 
 
 
 

57. táblázat. A természeti szféra hatása a tetraéder-modell többi szférájára  
a Dráva-ártér és a Fekete-víz síkja települései esetében (szerk. Gyenizse P.) 

++ – jelentősen elősegíti a fejlődést; + – kicsit elősegíti a fejlődést; 0 – semleges; 
- – visszafogja a fejlődést; -- – erősen visszafogja a fejlődést 

 
Természeti  A természeti adottságok hatása a … 
adottságok: gazdasági szférára társadalmi szférára műszaki szférára 

Geológiai - 0 0 
Morfológiai  + + ++ 
Hidrológiai - - - - - - 
Klimatológiai + 0 0 
Biológiai ++ + + 
Pedológiai ++ 0 0 
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253. ábra. A települések XX. századi fejlődését befolyásoló földrajzi energiák összesítése 

(szerk. Gyenizse P.) (A vizsgált tájak beazonosíthatók a háttérszínek alapján, amelyek megegyeznek az előzőek-
ben már használtakkal.) 

1 – „A” főcsoportba tartozó település; 2 – „B1” alcsoportba tartozó település; 3 – „B2” alcsoportba tartozó tele-
pülés; 4 – „C1” alcsoportba tartozó település; 5 – „C2” alcsoportba tartozó település; 6 – a lakosság megélheté-
sének legfontosabb forrása; 7 – a lakosság megélhetésében másodlagos, de fontos szerepet játszó tényező; 8 – 

mező-, erdő- és vízgazdálkodásból élő település; 9 – házi- és gyáriparból, vagy bányászatból élő település; 10 – a 
lakosság megélhetését első sorban a tercier szektor biztosítja; 11 – saját vidékközpontot kitermelő „életkamra”; 

12 – folyami átkelőhely; 13 – vásárvonal; 14 – főútvonaltól szilárd burkolatú közúton 10km-nél és vasútállomás-
tól légvonalban 5km-nél messzebb fekvő terület; 15 – főútvonaltól szilárd burkolatú közúton 10km-nél, vagy 

vasútállomástól légvonalban 5km-nél messzebb fekvő terület 
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19. FÉNYKÉPMELLÉKLET 
 
 
 

A képek tematikus sorrendben vannak. 
Először a települések fejlődésére ható geológiai és domborzati, majd a növényföldrajzi és 

vízrajzi képek következnek. 
 
 

A fotókat a szerző készítette. 
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1. kép. A Mecsek legjelentősebb mészkőbányáit a Bükkösdi-völgyben művelik évszázadok óta 

 
 
 

 
2. kép. A Ny-Mecsek D-i előterében bányászott permi vörös homokövet építőkövek, szobrok, ma-

lomkövek és sírkövek faragására használták (a kép a patacsi temetőben készült) 
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3. kép. A Szársomlyón (Harsányi-hegyen) folytatott bányászat évszázadokig adott kiegészítő jövedelmet a 
lakosságnak. A kiváló minőségű mezozóos mészkő nagyipari mértékű bányászata négy évtizede indult meg. 

A lakóterülethez és a természetvédelmi területhez való közelsége miatt számos káros hatását mutatták ki 
 
 
 
 

 
 

4. kép. A beremendi alsókréta agyagmárgából és mészkőből álló rög anyagát a XVIII. sz. végétől bányásszák 
mészégetés és cementgyártás céljára. Az ipari mértékű hasznosítása 1910-ben a Schamburg Lippe német 

herceg által építtetett cementgyár beindulásával kezdődött meg. 
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5. kép. A Nagyharsányi-hegy és a Beremendi-rög anyagát ma a kettő között félúton épült Duna-Dráva Ce-
ment- és Mészművek Kft. Beremendi Gyára hasznosítja, ami a környék legnagyobb foglalkoztatója 

 
 
 
 
 

 
 

6. kép. A villányi Templom-hegy anyagát a rómaik óta fejtik. Az É-i oldalon fekvő bányaudvarban ma a 
Csányi Pincészet Rt. (az egykori Villány-Mecsekaljai Borgazdasági Kombinát) raktára található 
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7. kép. A szigetvári vár kiváló példa a helyben fellelhető építőanyagok hasznosítására. Mivel a D-Zselicben jó 
minőségű követ nem bányásztak, a falakat a közelben fellelhető agyagos-márgás üledékekből égetett téglák-

ból húzták fel 
 
 
 
 

 
 

8. kép. A villánykövesdi téglagyár a helyben található pannon üledékeket használja fel 
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9. kép. A Mecsek és Villányi-hg. közötti dombság D-i részén a 10 m-t meghaladó vastagságú löszbe több-

szintes pincerendszereket vágtak, melyek közül a villánykövesdi a leghíresebb 
 
 
 

 
10. kép. Előtérben a földpátos homokot adó pécsváradi bánya, háttérben a mesterségesen duzzasztott 

Dombay-tó körüli üdülőterület látható (K-Mecsek) 
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11. kép. A Mecsek tagolt, központi részén található Mecsekszentkút egy D felé nyíló, de meredek oldalú 
völgyben. A házsorok nem a keskeny, árnyékos és nedves völgytalpra, hanem az oldal inflexiós vonala fölé, 

esetleg egy magasabban fekvő lejtős pihenőre települtek (Ny-Mecsek) 
 
 
 
 

 
 

12. kép. Bános azon kisszámú települések közé tartozik, melyek nem völgybe, hanem hátra települtek, így 
jobban ki vannak téve az időjárás viszontagságainak és a felszíni vizektől is távol vannak. A legfontosabb 

telepítő tényező ebben az esetben is a dombtetőn futó kereskedelmi út közelsége volt (Ny-Mecsek) 
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13. kép. Pécs ÉNy-i részén (Daindol), a szabdalt hegylábi részen figyelhető meg a beépített területek térbeli 
elkülönülése. Míg a völgytalpak és a hátak viszonylag sűrűn beépítettek, addig a meredek, 

csuszamlásveszélyes domboldalak épületmentesek 
 
 
 
 

 
 

14. kép. Pécsen (de más nagyvárosokban is) helyszűke miatt a meredek (40-70 %-os) lejtőket is beépítik. 
Ilyen esetekben a társadalmi-gazdasági érdekek tehát erősebbek, mint a természeti adottságok 
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15. kép. Pécsvárad a K-Mecsek negyedidőszaki hegylábi félsíkján fekszik. Központja a tatárjárás után várfal-
lal megerősített apátság, amely az ősi út fölött, egy kiugró, D felől nehezen megközelíthető lépcsőn foglal 

helyet (K-Mecsek) 
 
 
 
 

 
 

16. kép. A XX. században Pécsvárad K felé, egy kislejtésű, alig tagolt hát irányába terjeszkedett (K-Mecsek) 
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17. kép. Pécsváraddal ellentétben a szomszédos Zengővárkony mind a mai napig a védett völgytalpon fek-
szik. A falu fölött a híres, de ma már pusztuló szelídgesztenyés húzódik (K-Mecsek) 

 
 
 
 

 
 

18. kép. A kevésbé kiemelt és tagolt Közép-Mecsek előtere lehetővé tette Somogy, Vasas (háttérben) és Hird 
(előtérben) lakói számára, hogy a lankásabb domboldalakat jobban beépítsék 
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19. kép. A Dráva síkja felé hirtelen elvégződő (30-40 %-os meredekségű), abból 35-40 m-rel kiemelkedő 
Várhegyre épített erődítmény alapozta meg Siklós több évszázados regionális központi szerepét (Villányi-hg.) 

 
 
 
 

 
 

20. kép. Az É-i szelek ellen védelmet nyújtó, forrásokkal jól ellátott, szétágazó völgyfőbe települt Simonfa. 
Az utcák futásiránya a kisebb lejtésű eróziós-deráziós völgytalpakat követik (É-Zselic). Ld. még a173. ábrát! 
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21. kép. Simonfa Ny-i részén a hirtelen kiszélesedő, de vizenyős völgytalp nehezíti meg a terjeszkedést. Épít-
kezni csak a lejtőlábi területeken lehet (É-Zselic) 

 
 
 
 
 

 
 

22. kép. Bőszénfa beépített területe egyértelműen alkalmazkodott a völgy futásirányához (Központi-
Zselic) 
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23. kép. Zselicszentpál házai messze elkerülik a Zselic-patak kiszélesedő, mocsaras völgytalpát (É-
Zselic) 

 
 
 
 

 
 

24. kép. A D-zselici Boldogasszonyfa házsorai is a vizenyős völgytalp két oldalán, egymástól távol futnak, sőt 
a település a szélesebb hátakra is felhúzódott. A falu alatti mesterséges tó rekreációs célokat is szolgál 
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25. kép. Lovászhetény a Mecsek és Villányi-hg. közötti dombság É-i, tagoltabb részén fekszik. Alaprajzát egy 
eróziós-deráziós völgy osztja meg (É felöl, azaz balról). Ld. még a 204. ábrát! 

 
 
 
 

 
 

26. kép. Kiskassa a Szemelyi-patak jobboldali mellékvizének völgyoldalába települt. Ugyanúgy elkerüli a 
mocsaras völgytalpat, mint a szeles dombtetőt (Mecsek és Villányi-hg. közötti dombság). 

Ld. még a 202. ábrát! 
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27. kép. A Szemelyi-patak szemközti oldalán fekvő Pécsdevecser szintén a mocsaras völgytalp pereme és a 

még túl meredekké váló völgyoldal határán fekszik. Ld. még a 202. ábrát! 
 
 

 
28. kép. Kozármisleny újtelepi része lényegében alvóvárosnak tekinthető. Alaprajza csak kevéssé alkalmaz-
kodik a természeti viszonyokhoz. A telepítő tényező ebben az esetben Pécs, illetve az 57-es főút közelsége 

volt. Ld. még a 210. ábrát! 
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29. kép. Kozármisleny két ősi magját (Kiskozár és Misleny) az Árpádi-árok vizenyős völgytalpa választotta 

el. A völgytalpra ma sem építkeznek, inkább kisebb-nagyobb halastavakat duzzasztanak a patakon. 
Ld. még a 210. ábrát! 

 
 

 
30. kép. Az Ormánság legtöbb településén, így Bogdásán is, a bel- és árvíz elleni védekezés miatt a falvak 

területének legmagasabb pontján helyezkednek el a templomok. 
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31. kép. Nagycsány ÉK felől nézve. Az előtérben lévő temető egy különösen magas ormányon fekszik, ami 

mindenkor megvédte az elöntéstől. Ld. még a 235. ábrát! 
 
 
 

 
32. kép. A sellyei Draskovich kastély is magaslatra, ormányra épült 
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33. kép. A K-Mecsek D felől nézve. Kiválóan megfigyelhető a domborzat és a területhasználat kapcsolata. Az 
előtérben lévő dombságot szántóföldek, az alacsonyabb hegylábi területeket szőlők, a háttérben húzódó Zen-
gőt és Hármas-hegyet pedig erdők borítják. (Jól látható továbbá a 6-os főút jellegzetes vonalvezetése, ami a 

hegylábi területek és a dombság – Ny-on a Pécsi-medence – határán fut) 
 
 
 
 
 

 
 

34. kép. A K-Mecsek É felől nézve. Jól elkülönülnek egymástól a Völgység megművelt lapos hátai és a nagy-
részt erdővel borított hegység 
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35. kép. 60-70 %-os meredekségű és É-i kitettségű domboldal Pécsen. A helyhiány miatt mégis megművelik 
 
 

 
36. kép. Részben antropogén hatásra kialakult karrmező a Szársomlyón. Mezőgazdasági hasznosítása lehetet-

len 
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37. kép. A villányi szőlők legjobbja a Szársomlyó K-i oldalán húzódó Jammertalban terem. A hegy meredek, 
É-as kitettségű oldalát ma már nem művelik 

 
 
 
 
 
 

 
 

38. kép. Villány gazdagságának alapja évszádok óta a bortermelés és eladás. Az utóbbi időben egyre nagyobb 
a turizmus jelentősége is 
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39. kép. A Központi-Zselicben gazdaságtalan az intenzív mezőgazdálkodás. A leginkább dombtetőkön talál-
ható, kisterületű, szétszórt, gyakran meredek parcellákat nehéz nagy gépekkel művelni 

 
 
 
 
 

 
 

40. kép. A Zselic D-i széle Becefánál. A domborzati, vízrajzi és talajtani viszonyok miatt a dombság legjobb 
mezőgazdasági területe 
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41. kép. A Mecsek és Villányi-hg. közötti dombság széles, lapos platói kiváló mezőgazdasági területek 
 
 
 
 
 

 
 

42. kép. A Mecsek és Villányi-hg. közötti dombságon az erdők nagy részét kiirtották. A maradék leginkább 
északias lejtőkön és völgyoldalakon tenyészik. Jó példa erre a Martonfától DK-re (a képen mögötte) fekvő 

erdő 
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43. kép. A Mecsek és Villányi-hg. közötti dombság széles völgytalpai gyakran mocsarasak. A patakmenti 

területeket sok helyen ma sem művelik. (Háttérben a nagypalli halastavak láthatók.) 
 
 
 

 
44. kép. A Mecsek legjelentősebb hosszanti csapásirányú völgye az Öreg-patak völgye, ami a rómaiktól 

kezdve fontos K-Ny irányú közlekedési útvonal volt 
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45. kép. A technikai fejlődés ma lehetővé teszi, hogy a 6-os út nyomvonalát már csak részben kell a természe-
ti adottságokhoz igazítani. 60 m hosszú viadukt hidalja át a haladást akadályozó völgyet a K-Mecsekben (Bo-

londúti-híd) 
 
 
 
 
 

 
 

46. kép. Az 58-as főút ma is löszmélyútban fut a Villányi-hg. É-i lábánál, Túronytól D-re. Korábban a kimo-
sott mélyutak sok helyen nehezítették a forgalmat a dombságokon és hegységekben 
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47. kép. A mecseki és a zselici „rengeteg” évszázadokon keresztül a vadászat, a gyűjtögetés és a legeltetés 

színtere volt, számos embernek nyújtott megélhetést 
 
 
 

 
48. kép. A mecseki és zselici erdők fájára, mint energiahordozóra, számos üveghuta települt a XVIII-XIX. sz. 

fordulóján. Ma egyedül a Kisújbánya (Neu Glass Hütte) melletti huta van feltárva, felújítva 
 

 341



 
49. kép. A Dráva és a Fekete-víz mocsaras vidékét a szabályozások előtt nagy kiterjedésű tölgyesek borítot-

ták, melyeket mára nagyrészt kiirtottak, területüket szántóföldi művelésbe vonták 
 
 
 

 
50. kép. A szigetvári várat egykor körülvevő mocsár helyén ma dús park zöldel. A párásabb, nedvesebb mik-

roklímára utalnak a vízkedvelő fajok és a nyáron is dús növényzet 
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51. kép. A K-mecseki, kiváló tisztaságú Öreg-patakon duzzasztott tavakban pisztrángot tenyésztenek 

 
 

 
52. kép. A Mecsek legnagyobb barlangja az abaligeti cseppkőbarlang, amit korábban pincének is használtak. 

Ma turisztikai látványosság, de gyógyászati célokat is szolgál. Patakjának nagy vízhozama tette lehetővé, 
hogy kijárata előtt mesterséges tavakat hozzanak létre (Ny-Mecsek) 
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53. kép. Az abaligeti tavak rekreációs célokat szolgálnak (csónakázás, fürdés, horgászat) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

54. kép. Az Orfű melletti Vízfő-forrás látja el ivóvízzel az üdülőkörzetet és táplálja a négy mesterséges tavat 
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55. kép. A Vízfő-forrás vizére egykor malmok sora települt. A forrástól 300 m-re található Malom Múzeum-
ban áll a D-Dunántúl egyetlen ma is működő vízimalma (1856-ban épült). Érdekessége, hogy a 15-16 °C-os 

víz télen sem fagyott be, így az alsókerekes meghajtású malom a hideg évszakban is működhetett (Ny-
Mecsek) 

 
 
 
 

 
 

56. kép. A közeli nagyvárosok (Pécs, Komló) rekreációs igényeit szolgálja ki az 1970-es évek óta az orfűi 
tórendszer. Az elmúlt másfél évtizedben a D-Dunántúl legnagyobb idegenforgalmi központjává vált 

(Ny-Mecsek) 
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57. kép. A Zselicben és a Mecsek és Villányi-hg. közötti dombságon számos mesterséges tavat hoztak létre 
víztározási és haltenyésztési céllal. A képen a palkonyai tó látható 

 
 
 
 
 

 
 

58. kép. A Karasica Villánynál. Az egykor több száz méter széles, mocsaras völgyét lecsapolták, a patakot 
gátak közé szorították 
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59. kép. A síksági területeken ma is nagy szükség van a talajvíz lecsapolására és a belvíz elvezetésére. A ké-
pen látható terület magas talajvízszintjét bizonyítja a nyár közepén is zöldellő nedvességkedvelő erdei aljnö-

vényzet 
 
 

 
60. kép. A Fekete-víz az alsó szakaszon még nyáron is jelentős vízmennyiséget szállít 
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61. kép. A Dráva Matty melletti holtága ma horgászparadicsom 
 
 
 
 
 

 
 

62. kép. A mikroklíma Pécsen belül is jelentős eltérést mutathat 
(talajmenti köd a Pécsi-medencében, Donátusból nézve) 
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