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Kedves Túrázó! 

Ezt a kiadványt azért szerkesztettük, hogy némi útbaigazítást, támpontot adjon a „Dél-

Baranya” turistája túramozgalom túráinak tartalmasabb lebonyolításához. A túramozgalom 

célja megismerni a Villányi-hegység és az Ormánság természeti, kulturális és történelmi 

értékeit. Ezért bekerültek olyan felkeresendő pontok is, amelyek nem jelzett turistaúton 

vannak. Ettől ne ijedj meg, mert a két tájegység turista térképeinek segítségével túráidat ide is 

könnyen meg tudod tervezni. A Villányi-hegységben és az Ormánságban mindig vannak 

vezetett nyílttúrák és teljesítménytúrák, amelyek segítenek a túramozgalom teljesítésében ezért 

érdemes őket figyelemmel kísérni. Igazolásként a településeken (templom, italbolt, múzeum, 

stb.) és a tereppontokon (kihelyezett fémdoboz, tetőlapján kóddal) öntapadós matricákat 

helyeztünk ki, melyeket az igazoló füzet megfelelő négyzetébe kell beragasztanod. A pecsételő 

helyeket a leírások végén találod, azokon a településeken ahol a pecsételő hely italboltban, 

vegyesboltban van, figyeljünk a túra szervezésénél, mert lehet, hogy csak részleges nyitva 

tartással üzemelnek!   Igazolásként elfogadunk még minden a település nevét tartalmazó 

pecsétet is, indokolt esetben a túravezető aláírását, a doboztetők kódját vagy fényképet is. Egy 

kérés: a pecsételő helyeken soha ne lépjünk fel követelőzően erőszakosan, mert ezzel a 

szervezők és az utánatok jövők dolgát is megnehezíthetitek! Kérdéseiddel a túramozgalom 

elbírálójához, Jancsi Attilához fordulhatsz a 20-580-6078-as telefonon vagy a 

j.atika@freemail.hu email címen. Ne feledd, ha nem indulsz neki, soha nem tévedsz el!   

Villányi-hegység 

Magyarország legdélebbi fekvésű, bonyolult szerkezetű karsztos felszínű hegysége, mely K-Ny-i 

tájolású, 20-25-km hosszú és mindössze 4-5-km széles. Szigetként emelkedik ki a Dél-Dunántúl 

alacsonyabb tájaiból. A hegységet alkotó üledékes kőzetek a felső karbontól a kréta időszakig rakódtak 

le, a hegység ma hét, dél felé dőlő "pikkelyből" épül fel. A villányi templomhegy (Korábban Mész-hegy) 

elhagyott kőbányáit 1989-ben nyilvánították védetté, elsősorban a belső bányaudvarban található 

kőzettani értékek és az országban egyedülálló jura időszaki ammonitesz, valamint pliocén-pleisztocén 

korú gerinces maradványok megóvására. Hüllőcsigolyák, sekélytengeri élőlények maradványai kerültek 

elő. Az 1910 óta tartó kutatások eredményeként 10 lelőhelyről a kutatók 27 új állatfajt itt fedeztek fel. A 

pleisztocén legidősebb időszakának világszerte használt rétegtani elnevezése, a Villanyium innen 

származik. A Villányi-hegység ritkaságai közül a fokozottan védett rozsdás gyűszűvirág él a 

templomhegyen. Akár másfél méteres virághajtásait sok gyűszű alakú virággal nyár közepén hozza. A 

déli meleg, napsütéses sziklafalakon és a bányaudvar szikláin az első megtelepülő fajok között igen 

gyakori a kövi varjúháj, és más húsos levelű, szárazságot jól tűrő varjúháj-fajok. A legelső megtelepülő 

fajok között vannak kora tavaszi, egészen apró, pár cm-es növénykék is, mint pici kőtörőfüvek, 

ködvirágok, aprócska veronikák. A háborítatlan löszfalakat szívesen választják költőhelyül a trópusi 

madarakra emlékeztető, igen színes gyurgyalagok. 

Villány 

A római birodalom Krisztus születése táján foglalta el Villány környékét. A honfoglalást követően tiszta 

magyarlakta területté vált. A jelenleg ismert első okleveles említése 1352-ből való, ettől kezdve azonban 

több névváltozatban – Villam, Viglam, Vilha, Villiam, Vykam – is szerepel. A török hódoltság ideje alatt 

a településről teljesen eltűnt a magyar lakosság. Az új honfoglalók elsősorban Délnyugat-
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Németországból érkeztek. A döntően szőlőművelésre alapozott gazdasági szerkezetben kiemelt szerepet 

játszott a kereskedelem és az ipari tevékenység, a község kőbányái és mészégetői a régió fontos 

szállítóivá váltak. A település a Pécs–mohácsi vasútvonal megépítésével kapcsolódik be a nemzetközi 

gazdasági vérkeringésbe. Az I. világháborút követően az új országhatár megvonásával a település ipara 

és kereskedelme elvesztette korábbi bázisait, elszigetelt helyzetbe került, a gazdasági növekedést a szőlő 

hozta el. Villány az ismételt talpra állásnak köszönhetően az 1950-es években újra járási székhely rangra 

emelkedett, 1987-ben nyerte el a szőlő és bor városa címet. A városi címet 2000. júliusában kapta. 

Hangulatosak a sorházszerűen húzódó pincék. Bormúzeuma és két római katolikus temploma van. A 

vasútállomástól 300 méterre, Keletre található a templomhegyi tanösvény. A felhagyott kőbánya 

sziklafalában ammoniteszek megkövesedett maradványai láthatók, a jurakor idejéből. Az elénk táruló 

kőzetek 80 millió év eseményeinek emlékét őrzik. Az 1910 óta tartó ásatások eredményeként a kutatók 

27 új állatfajt itt fedeztek fel. 

   

 

Villánykövesd 

A terület már időszámításunk előtt 2800 körül, a Lengyeli kultúra idején is lakott volt. A települést 

először 1290-ben említik írásos források Kuestd néven. Az Árpád-korban a községet magyarok lakták, 

főbirtokosa a Siklóssy-család. A török hódoltság alatt – ekkor magyar urai a Zrínyiek voltak – 

elnéptelenedő faluba szerbek telepedtek, akik a Rákóczi szabadságharc idejét leszámítva állandóan a 

településen éltek. Az 1750-es években németek telepedtek le a községben, mely fokozatosan 

elnémetesedik. A betelepült németek alapos szakismeret birtokában erőteljesen a szőlőtermelés felé 

fordultak.  II. József engedélyezte, hogy a jobbágyok egész évben értékesíthessék boraikat. A lakók az 

egész hegyoldalt betelepítik szőlővel. Ekkor épülnek sorban a pincék, a feldolgozáshoz szükséges 

épületek. Az uradalom által termelt, illetve a jobbágyoktól dézsmaként beszedett borokat az időközben 

megépült, s a falu tulajdonosáról elnevezett Batthyány-pincében tárolják. A II. világháborút követő ki- és 

betelepítések a községet is érintették, magyarok Debrecen környékéről, illetve a Felvidékről érkeztek. 

Ennek ellenére az itt maradt lakosság szokásait, életvitelét, kultúráját – ha megcsonkítva is – a mai napig 

megőrizte. 1870-ben épült a római katolikus templom. Többszintes pincesora védett. A Batthyány-pince 

„borkatedrálisában” kerül megrendezésre minden évben az Európai Bordal fesztivál nyitó ünnepsége.  

  

 

Kisjakabfalva  

Oklevél először 1465-ben említette Jakabfalwa formában. Egy népi vélekedés azt állítja, hogy a község 

Jakabfalvi Borjádi Miklósról kapta a nevét. A török hódoltság alatt megszűnt a helység magyar jellege, 

viszont a megszállók lakhatták. Szabó László lokálpatrióta kiderítette, hogy a mohácsi csatát követően 

egy kisebb ütközet zajlott a mai falu és Ivánbattyán között. A törökök hajdani aktív jelenlétére utal a ma 

is használt Török-domb dűlőnév. Halomsírjában a régészek négy csontvázat leltek. A törökök kiverése 

után kis pusztaként éledt újjá a település, melyet először rácok (szerbek) szálltak meg, akik csak a 

Rákóczi-szabadságharc majdnem egy évtizede alatt nem éltek itt. 1712-ben újból megjelentek 

Szlavóniából áttelepülve, majd 1760 körül végleg elköltöztek. Ittlétükre utal a volt szerb templom. Mária 

Terézia és II. József uralkodása idején két hullámban érkeztek a mai németek telepeselődei. Római 

katolikus temploma 1735-ben épült barokk stílusban. Pincesora a falun kívül az út mellet van. Ahol a 

régi vasútnyomvonal keresztezi az országutat, egy 1938-ban állított Zsolnay-porcelánból készült Mária-

kép áll. 
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Ivánbattyán 

 A település első írásos említése az Anjou-korból származik, bár az akkoriban feljegyzett Iwan falunév 

Ivándárdára is vonatkozhat. Később Nagywan néven szerepel. A török hódoltság időszakában teljesen 

elnéptelenedett, majd a 17. század utolsó esztendeiben a délszlávok, rácok újból benépesítették. Jóllehet a 

18. században fokozatosan odébbálltak, helyükre német családok költöztek a faluba. A múlt században 

már néhány magyar és horvát is letelepedett itt. Népessége a második világháború befejezése után a 

felére csökkent. Római katolikus temploma 1838-ban épült, berendezése klasszicista. A falu határában 

szép horgásztó van. 

  

 

Palkonya 

A község neve az írott forrásokban először 1296-ban bukkant fel Polkona alakban. A szó valószínűleg a 

tavak jelenlétére utal, melyeket falu alatt csörgedező patak látott el vízével. A német telepesek 

megjelenése után a Németpalkonya névből az előtagot törölték. A magyar középkorban és a török 

hódoltság alatt birtokosa volt Óvári Konrád, majd a Gyulai és a Pálfi család. A török hódoltság alatt 

horvátok telepedtek ide, de a nagyharsányi csata végén elnéptelenedett. A 17. század végén szerbek 

érkeztek a faluba, akik a Rákóczi-szabadságharc idején elmenekültek, később visszatértek. 1740 táján a 

falu egész népessége kicserélődött a németek idetelepítésével. A németek jelentős része Württembergből 

érkezett, a második világháború utáni kitelepítéskor nagy részük ide tért vissza. Római katolikus 

temploma műemlék. A Batthyány család építette egy törökkori templom felhasználásával, 1816-ban. 

Freskóit Gebauer Ernő festette. Ötven présházból álló pincesora védett. Palkonya leglátogatottabb 

ünnepe a "Pünkösdi Nyitott Pincék", melyet a lakosság és az önkormányzat minden évben, pünkösd 

vasárnapján rendez meg. 

  

 

Feketehegy, Vylyan pince 

A Fekete-hegy fokozottan védett, karsztbokor erdejében 48 védett növény él. Pld: Bíboros sallangvirág, 

Méhbangó, Répás holdviola és Sárga len. Lábánál van a Vylyan Rt, a borvidék legjelentősebb 

magánpincészete és borászata. Ez magyar családi vállalkozás, amely újjáéleszti a vidék legértékesebb 

hagyományait. A birtok több mint százhektáros. Ötvözi a régi tradíciót a modern technológiával, zamatos 

fehérborai és tüzes vörösborai méltán híresek. Lehetőség van előzetes egyeztetés után pincelátogatásra és 

borkóstolásra. 

  

 

Szársomlyó, szoborpark 

A Szársomlyó, vagy Nagyharsányi-hegy 442 m magas. A hegy anyaga, triász- és krétakori mészkő. Az 

egymásra csúszott mészkőlemezek kb. 70 fokos szögben kibillentek, így alakult ki a hegy mai képe. A 

hegy déli oldalának sziklagyepéből kilátszó mészkőpikkelyek karrfejei ihlették az, Ördög szántotta hegy 

legendáját. A déli oldal jellemző növénytársulásai, a sziklagyepek és a karsztbokorerdők. Az északi 

oldalt ezüsthársas erdő borítja. A magyar flórában csak a Szársomlyón található meg a magyar kikerics, a 

dalmát csenkesz, a korongos lucerna, a magyar méreggyilok és a törpe varjúháj. Ezeken kívül még 

jellemző növénye a kövirózsa, pikkelypáfrány, a borzasszulák és a selymesboglárkafélék. A hegy 

fokozottan védett hüllője a haragos sikló. A vulkáni eredetű domb sajátos szubtrópusi, mediterrán 

éghajlattal rendelkezik, melynek déli oldala 1944-től, a kétforintoson is látható, magyar kikerics pedig 

1982-től védett. A Szársomlyó csak engedéllyel látogatható! Keleti végén egy felhagyott kőbányában 
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kapott helyet a Siklósi Nemzetközi Szobrász Szimpózium műhelye és a Nemzetközi Szoborpark, ahol 

hazai és külföldi művészek több mint száz szobra látogatható.  

  

 

Nagyharsány 

A legkorábbi régészeti leletek Krisztus előtti XI.-VIII. századból valók, a hegy déli lábánál közvetlenül 

víz közeli helyzetű élő telep nyomaira bukkantak. A mai falu területén gazdálkodó ősi népek elsősorban 

állattartással, emellett földműveléssel is foglalkoztak. A község 1249-ben Harsan, 1486-ban Naghharsan 

alakban bukkant fel az írott forrásokban. Az előbbi időpontban IV. Béla adományozta Miklós dubichiai 

grófnak, aki Szársomlyó hegyén várat is épített. Az 1333-as pápai tizedjegyzékben már plébániával, 

templommal rendelkező helynek jelölték. A falu a török hódoltság alatt folyamatosan lakott hely volt. A 

törökök kiűzése után a környék legnépesebb magyar települése. Itt zajlott le a Szent Liga és a törökök 

közötti nagy csata 1687-ben. A falu műemlékké nyilvánított temploma a 13. századból való. A 15. 

században bővítették, és felépítették a jelenlegi támpillérekkel körülvett szentélyt. Mai barokk formáját a 

torony kivételével 1782-ben kapta. A templom előtti téren 1980. október 30-án avatták fel Nyírő Gyula 

művét, Sztárai Mihály mellszobrát. A török korban óriási jelentőségű nagyharsányi csatának is 

emlékművet állítottak. Műemlék református temploma XIII. századi, román stílusú. Pincesora a népi 

építészet szép példája. Az általános iskolában helytörténeti kiállítás van. A település északi részén 

található a „Szársomlyó” tanösvény, amit az öreg temető felöl, vagy a kőbányához vezető út keleti 

oldaláról közelíthetünk meg (Kolónia utca). Itt megismerkedhetünk a hegy növény- és állatfajaival, a 

hegyet felépítő kőzetekkel és a legismertebb népmondákkal. 

  

Kisharsány 

A község neve, ugyanúgy, mint a szomszédos Nagyharsányé, a hársas erdőre utal, és 1249-ben lehet 

először olvasni írott forrásokban is. Első birtokosai a Kán nemzetséghez tartoztak, majd a Garay és a 

Perényi család, valamint Caprara Aenaes tábornok tulajdona az értékes terület. A XVII. század végén a 

Batthyányiaké. A környékbeli falvak török hódoltság alatt szétszóródó népét is Kisharsány fogadta be. A 

zömmel magyarlakta község nevéhez fűződik a határában, 1687 augusztusában lezajló csata, amely 

Baranya felszabadulását hozta a török uralom alól. A korábban a mainál népesebb település az ország 

egyik legnagyobb hagyományú bortermelő vidéke, amely mellől a szükséges kisipar sem hiányzott. 

Református temploma 1840-ben épült késő klasszicista stílusban. A falu északi határában lévő pincesor 

olyan, mint egy különálló kis falu. 

  

 

Nagytótfalu 

A község nevét írásos források 1294-ben említik először. A Tótfalu helynév Györffy György szerint a 

honfoglalás előtt itt élt, az akkori nyelvben tótnak nevezett, s a magyarba olvadt pannonszláv néptöredék 

egykori jelenlétére utal. A Nagy előtag a településtől északra, a hegy túlsó oldalán fekvő Kistótfalutól 

különbözteti meg. A Bajcsy-dűlőben épült egykori pálos monostorát a törökök rombolták le. Papjai a 

faluba menekültek, ezért nevezték egykori írások Remetetótfalunak. Lakossága a középkortól magyar, 

mindvégig a siklósi uradalom jobbágyfaluja volt. A település három utcából áll, egykor oszlopos 

beépítettségű házsorok alkották. Az oszlopos tornácú lakóházakból manapság már csak 12, a 

zsúptetősökből pedig egy maradt meg. Református temploma 1780-ban épült késő barokk stílusban. 

Kerítőfalában XVIII. századi barokk kapu látható. A Kossuth utca 6-ban van a tájház és iskolamúzeum. 
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„Írisz”kulcsosház 

A Vokányi-völgy kék sávjából elágazó kék négyzet turistajelzés visz fel minket a Gombás-hegy oldalában 

megbúvó, erdei fenyőkkel körülölelt volt vadászházhoz. A kulcsosház a Tenkes Természetbarát Egyesület 

kezelésében áll, a Tenkes 30 teljesítménytúra állomáspontja. A nomád életmódot kedvelőknek nyújt 

kikapcsolódási lehetőséget, ugyanis áram és víz nincs a kulcsosházban. A ház mellett sátrazásra is van 

lehetőség. Jelenleg felújítás alatt áll.  

  

 

Vokány 

A község írásos emlékekben először a törökök kiűzése után szerepelt. Története szorosan kapcsolódik az 

e helyen 1183-ban alapított Trinitás bencés apátsághoz. A bencés kolostor mellett már a XIV. században 

létezett Szenttrinitás falu is. A kolostor és a templom romjai még a 18. században is láthatóak voltak. 

2000-ben ennek a templomnak a romjait tárták fel a Baranya Megyei Régészeti Múzeum munkatársai. 

Vokányban a 18. század elején többségében szerbek éltek, helyükre 1752-1768 között németek 

költöztek. A német kitelepítés sok családot érintett. 1970-ben 904 magyar és 445 német lakta. Jelenleg a 

lakosság száma 987 fő. Római katolikus temploma 1793-ban épült copf stílusban. Berendezése 

klasszicista. Határainkon belül és kívül is híres a vokányi német nemzetiségi énekkar. 

  

 

Kistótfalu 

A történelmi korok viharai ezt a falut sem kímélték, az itt lakók azért keltek vándorútra, és építették fel 

falujukat egy évezred alatt több különböző helyen. Az elsőt Ábrahámtótjának nevezték (896-1546), a 

Trinitás apátsághoz tartozott. A Büröki réten található Téglási-dűlőben éltek, átvészelve a tatárjárást, a 

mohácsi vészt, itt ismerkedtek meg a reformációval. A második a Hegymegi Tótfalu volt (1546-1695). A 

törökök elől egy völgykatlanban, ma Faluhelynek nevezett részen telepedtek le. Ezen a területen a 

törökök kiűzéséig tartózkodtak, itt tértek át a református hitre. A harmadik Tótfalu (1695-1840). A 

nagyharsányi csata után a török végleges vereséget szenved, a település lakói előjönnek erdei 

lakhelyükről és letelepednek a két völgy közötti részen. 1827-ben érlelődik meg a falu lakóiban az 

elhatározás az új település építésére. A negyedik Tótfalu (1829-től). Mérnöki tervek alapján építik fel a 

falut, 11 év alatt készült el mai formájában. Református temploma 1839-re épült fel késő barokk 

stílusban. A faluban van még néhány régi lakóház. A Kossuth utca 44. szám alatti védettséget élvez. 

  

 

 

Akasztódomb, emlékkereszt 

A Csukma tetején a piros sáv és sárga sáv találkozásánál található az emlékkereszt. Ilyen kereszt többfelé 

is található a hegyen, mert a betelepült németek annyira vallásosak voltak, hogy szőlőművelés közben is 

megálltak imádkozni. Innen délre indulva a sárga sáv jelzésen 1km-en belül elérjük az Akasztódombot. 

Itt kiváló kilátás nyílik a Fekete-hegytől, Siklóson át Máriagyűdig, majd 270 fokban. Az emlékkeresztet 

övező dombtető és a hozzá tartozó Akasztódomb növényei közt fellelhető sok védett faj, többek közt az 

árvalányhaj, tavaszi hérics, fekete kökörcsin, tarka nőszirom és a leánykökörcsin és több kosborfaj is. 
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Siklós 

Siklós várát és városát Pécstől délnyugatra, alig 30 kilométerre a Dráváig húzódó síkság, és a Villányi-

hegység találkozásánál a lapályból kiemelkedő dombra építették. A vár és a város története szorosan 

összefügg. A domb aljában meghúzódó település, akkori nevén Soklos már XII. században hallat 

magáról, de a várról csak később, a XIII. században történik említés. Első birtokosai a Siklósi 

családbéliek voltak, akiket a XIV. század utolsó harmadában a felfelé törekvő Garaiak váltották fel. 

Aztán rövid időre a vár többször gazdát cserélt. Mátyás idejében fia, Corvin János volt a város ura, 1515-

ben Siklós ismét jelentős család kezébe került, a király Perényi Imrének, az ország nádorának 

ajándékozta. A török Pécs elfoglalásával egyidőben, 1543-ban háromnapi ostrom után szerezte meg. 

Buda visszafoglalása után került sor Dél-Dunántúl felszabadítására. Ezután Capara tábornok kapta meg a 

várat, ő viszont hatalmas várkastéllyá kívánta átépíteni. Az építkezés a XVIII. században fejeződött be. 

1873-ban a várat Benyovszky Lajos pozsonyi ügyvéd vásárolta meg. A vár legjelentősebb műemléke a 

gótikus egyhajós várkápolna. A várfalak délkeleti csücskében, a Perényi-bástya mellett áll a katolikus bej 

dzsámija, mely az 1550-es években épült. A Táncsics Mihály utcában szerb ortodox templom, a Deák 

Ferenc utcában római katolikus templom, és a Kálvin utcában copf stílusú református templom áll. 

  

 

Matty, madáremlékpark 

Egyes kutatók 1355-ből, mások 1211-ből is ismernek okleveles településemlítést. A megnevezés alakja: 

Moch, amelynek az alapszavában magyar személynév: Mot, Mod, Mogy bújik meg. 1754-ből tudunk a 

Mocs falunévről. A középkori faluelődök helyét sejtetik a határrészjelölések: Faluhely, Pusztafalu, 

Kengyeles, Öregpuszta, Matyipuszta, Páznaháza, Szártás, Keserősfapuszta és a Vittyás puszta. Hajdan 

tanyákon éltek, az utóbbi évtizedekben csaknem húsz ilyen külterületi rész tűnt el. A török felperzselte a 

siklósi várhoz tartozó területet, ezért egy mocsárszigetre húzódtak a lakók. Az új falut, amelynek Siklós 

felől volt a főbejárata, árvízszelídítő csatornák óvták. A vízi világban, ahol nemrég csónakkal 

közlekedtek a gazdák, egy kiadós eső után halakat fogtak az udvaron is. A hódoltság idején rácok is 

lakták, akiket igazolnak a ma is használt szerb határnevek, mint a Rác rét és a Rác temető. A második 

világháború alatt annyira heves harcok dúltak, hogy majdnem minden házat újjáépítettek 1945 után. 

Több mint fél évszázad óta híres az itt beérő most már fóliás paprika és saláta. A falu határában 

madáremlékpark található. Kelet-Dráva tájegységben a Mattyi Madár Emlékparkot elhagyva 

Keselyősfapuszta határában a „Kormorános erdő” tanösvény ismerteti a Dráva árterének élővilágát. A 

régi medreken érjük el a folyó partját, a hol egykor nagyszámú kormorán kolónia fészkelt. A madarak a 

telepről elköltöztek. Jelenleg a 73 fkm-nél lévő jobb parti magyar területen fészkelnek. A Hotedra 

zsilipnél lévő Kafka-lénián keresztül lehet a telephez menni. 

  

 

Harkány 

A régészeti ásatások során a város környékén az 5-6. századból származó hun emlékek kerültek elő, ám 

további római, illetve avar leletegyüttesek is megtalálhatóak. Utóbbiak esetében a városhoz tartozó 

Lulupusztán a 6–9. századból származó sírok kerültek elő Fejes György 1934-es ásatásai nyomán, míg a 

ma már a város részét képező Terehegyen 1962-ben Kiss Attila további tíz avar sírt tárt fel. Az írott 

források elsőként 1323-ban Harkan néven említik a települést. A község előbb királyi szolgák lakhelye, 

majd 1323-ban Pál fia György temesvári altábornagy, majd 1364-ben Mick bán tulajdona, de birtokosai 

között megtalálható még a Gara-család – mely 1397-ben kapta adományba – éppúgy, mint a siklósi vár 

mindenkori urai, így például a Batthyány- és a Benyovszki-család. A török uralom alatt Siklós sorsában 

osztozott, mint hozzá tartozó falu, 1698-ban a siklósi uradalommal együtt Caprana marsall kapta meg, 
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Batthyányi-tulajdonná 1726-ban vált. A harkányi víz gyógyhatását 1823-ban egy napszámos fedezte fel 

teljesen véletlenül. Az első két kutat Zsigmondy Vilmos bányamérnök fúrta 1986–87-ben, melyek 62–70 

fokos vizet adtak. A település első medencéjét 1925-ben avatták fel, ma a fürdő területe közel 13 hektár.  

Református temploma 1802-re készült el Terehegyen. 

  

 

Máriagyűd 

A kegyhely története a római korba vezethető vissza. A domb alatt futott a Sopianaet Mursaval (mai 

Eszék) összekötő forgalmas út, az ott lévő forrás természetes pihenőhelyül szolgált az utazóknak. E 

forrás mellett állítottak fel egy Mária-szobrot, később a keresztény szlávok Mária-oltárt helyeztek itt el. A 

falu nevét a X. sz.-ban ideérkező magyar törzsek után Győd vezérről kapta. A XI. sz.-ban Mária 

tiszteletére egy kápolnát építettek, ami a XV. sz.-ban gótikus kinézetet kapott, a XVIII. sz.-ban pedig 

barokk stílusban építették újjá. Máriagyűdet VII. Pius pápa 1805-ben hivatalosan is elismerte 

zarándokhelyként. A kegytemplomtól keletre van a Szentkút, amelynek vizét egykor a híres gyűdi 

korsókban vitték haza a zarándokok. A kegytemplom épületegyüttese mögött a domboldalon kálvária 

húzódik, stációinak domborművi képei Zsolnai porcelánból készültek. A kálváriakápolna 1780 körül 

épült copf stílusban. 1806-ban szintén copf stílusban épült a műemlék református templom. 

  

 

Csodabogyó tanösvény 

A Duna-Dráva Nemzeti Park és a Mecseki Erdészeti Zrt által kialakított tanösvény Máriagyűdről indul 

nyugati irányba a sárga sáv turistajelzésen. A Píber gunyhót elhagyva eléri a kék sáv turistajelzést, és 

tovább már ezen, nyugati irányba halad tovább, és a sárga kereszt turistajelzéssel találkozva ér véget. 

Számos hagyományos táblán és érdekes, húszfokos szögben elvágott fatuskókra szerelt tűzzománc 

táblán mutatja be a Tenkes-hegy és a Villányi-hegység földtani értékeit, állatvilágát és növényzetét. 

Hossza: 4 km. A túra végén déli irányban a sárga kereszt turistajelzésen lehet visszajutni Máriagyűdre. 

 

 

Bisse 

Más baranyai településekkel együtt a besenyőktől kapta a nevét. Feltételezhetően vele együtt az Árpád-

kori Bezen község is. Az első pápai tizedlajstromok Basse, Byse néven említik. Az 1542-es 

adóösszeíráskor Byssch néven fordult elő. Református egyházát már az 1734. évi kerületi névtár említi. 

Templomát a toronnyal időtálló anyagból 1805-ben építették. Az első világháború fegyveres eseményei 

megkímélték a falut, 28 szülötte más frontokon vesztette életét. A második világháború sem érintette a 

falut, 17-en a településtől távol haltak hősi halált. A falu főterén álló háborús emlékmű őrzi emléküket. A 

falu szülötte, Nagy Ferenc 1945-47 között a Kisgazda Párt elnökeként házelnök, majd Magyarország 

miniszterelnöke volt. Emlékét a templomban és a szülőháza falán emléktábla őrzi. Református temploma 

XIX. századi, bár tartalmaz gótikus elemeket. A község közelében két horgásztó is segíti a kellemes 

kikapcsolódást. 

  

 

Túrony 

Turul alakban, 1237-ben olvasható neve alakul át névhasonulással a „torony” szavunk hatására 

Túronnyá. Már a XIV. század elején plébániája van. A török hódoltságot követően már katolikusból 

reformátussá váló, magyarok lakta község. Egyhajós Árpád-kori templomát 1414-ben gótikus elemekkel 

bővítve alakítják, 1726-ban is átépítik, református tornyát 1827-ben kapja. A határában talált gazdag 
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leletanyag – fenőkövek, cserépdísz – prehisztorikus korokba visszanyúló múltról tanúskodik, déli 

határánál űzik tovább a török seregeket Zrínyi csapatai 1566-ban, míg az 1849-es Dráva menti 

népfelkelés, amit a császáriak vertek le, túronyi csata néven vonult a történelembe. Református műemlék 

temploma a XV. Században épült. Szentélye gótikus stílusú, a XVIII. Században barokk tornyot emeltek 

hozzá. A templom előtt van a rajtja a Tenkes teljesítménytúrának, amit minden év áprilisának első 

szombatján rendeznek meg ezen túramozgalom kiírói. 

  

 

 

Csarnóta 

A fennmaradt első írásos emlék 1309-ből származik Csarnótáról. Akkor Chernethe, majd később Crnota 

néven említik a települést. Közvetlenül a török hódoltság előtti évben, 1542-ben már Charnotha az 

elnevezése. A falu első ismert birtokosai a Dorozsma nembéli Garaiak voltak, akik 1378-ban 

kényszerűségből a báthmonostori káptalan kezére adták a település jelentős részét. Mátyás király a XV. 

század második felében a Kisvárdai családnak adományozta a falut. Csarnóta a török hódoltság után – 

néhány birtokosváltást követően – a XVIII. században a Batthyány család kezére szállt. A falu hajdan 

némiképp máshol helyezkedett el, mint most. A jelenlegi területét csak 1856-ban népesítették be, miután 

a mai „ófalusi” kertekből, egy délre eső völgyből 100–200 méterrel feljebb, sík terepre költöztek a 

családok. A református templom és a paplak 1858-ban épült. 

  

 

Nagy-hegy 

A villányi hegység nyugati végének utolsó 272 m magas „hegye”. Itt újra visszaköszön a Szársomlyóra 

jellemző karsztos sziklagyepes környezet. Felhagyott kőbányája kőzettanilag érdekes. 

 

 

 

Ormánság 
 

Elsősorban néprajzi, csak másodsorban földrajzi fogalom. Baranya délnyugati szögletében 45 

színmagyar faluból áll. Nyugati részét nevezték Okorvidéknek, keleti szélét Bőköznek, középső részét 

Ormányköznek, vagy egyszerűen Ormánynak. Jellemző volt a talpas-ház építkezés: erős fatalpak, sárral 

tapasztott oldalfalak és zsúptető. Templomaikat festett fakazettákkal díszítették. Az Ormánság növény- 

és állatvilága igen gazdag, egyes helyeken ritka és gazdag populációk élnek. A Dráva folyó mentén 

húzódó növényzet, a fűz- és nyárligetek, a tölgy-kőris-szilfaligetek igen érdekesek mind a látvány miatt, 

mind pedig természetvédelmi szempontból. Az Ormánság két tipikus fafajtája a szlavóniai kocsányos 

tölgy és a magyar kőris, egyéb nevezetes fái a vénicszilfa, a fekete- és fehérnyár A hajdani gazdag vízi 

világ maradékai a holtágak, mocsarak, lápok. Természetvédelmi szempontból értékes védett növényei a 

békalilom, tündérfátyol, fehértündérrózsa. Több holtágban megtalálható a gyógynövényként ismert, de 

szintén védett kálmos. A hajdan jelentős állattartás emlékeit őrzik az egyre fogyó fáslegelők. A 100-150 

éves kocsányos tölgy, magyar kőris hagyásfák alatt valaha a delelő állatok pihentek. Napjainkban a 

legelőket felverte a gyom, benőtte a galagonya, tájképi jellegük fogyóban van. A gazdag madárvilágból 

néhány fokozottan védett fajt emelnénk ki. A háborítatlan erdőségek fészkelői a fekete gólya, a rétisas. 

Az országosan is ritka vörös kányából két pár is fészkel a területen. 
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Diósviszló 

A falu nagymultú település, valamikor még várszerűen kialakított udvarházzal is rendelkezett. A község 

eredetileg Márfa és a mai falu között lévő ingoványos területen, a későbbi Alsóerdő-dűlőben alakult ki. 

A mai helyén a 18. század második harmadában épült fel, a megyei hatóságok 1730-ban kiadott 

rendeletére. A 16. században földesura a pécsi káptalan, illetve az Istvánffy család volt. A török hódítás 

alatt lakott magyar falu volt, ebben az időszakban váltottak vallást, és lettek római katolikusokból 

reformátusokká. A népesség azóta is magyar. Diósviszlót az Ormánság kapujának is nevezik, erre egy, a 

falu határában felállított emlékmű is utal, mely Szatyor Győző munkája. Az emlékmű egy szökrönyt 

ábrázol. A településtől D-re a kék sávval jelzett turistaút mentén található a helyi védett fáslegelő. 

  

 

Drávaszerdahely 

Területén valószínűleg római őrtorony állt, romjai 1838-ban még láthatók voltak, sőt a 20. század első 

harmadában is találtak a romok helyén téglákat, hamvvedreket és pénzérméket. A Szerdahely helynév 

arra utal, hogy a falu egykor szerdánként tartotta a heti vásárt, amely egyben azt is mutatja, hogy a 

település egykor jelentősebb hely volt. A török időben is folyamatosan lakott falu, bár magyar lakói a 

közeli ingoványos Szödönybe menekültek, ahol cölöpökön álltak a házak. Református templomát 1837 

és 1839 között építették. A tőzeges láp mocsárban a világháborúban egy német harckocsi süllyedt el, 

amit azóta is az ingovány rejt. A szántó-vető emberek nem egy cölöphíd-maradványt, sőt Szent István-

korabeli tört agyagedényt is leltek.  

  

 

Kovácshida 

A jelenlegi ismeretek szerint az ormánsági falu nevét először tartalmazó okirat 1342-ben keltezett. Abban 

még ilyen írásmóddal szerepel a település: Koachhyda. A falu az Árpád-korig visszanyúlóan régi magyar 

település, amely hajdan a Dráva kiöntéses, mocsaras területére épült. A XIII. században a siklósi várúr 

vámszedőhelye volt. A XV. században a pécsi káptalan birtoka lett. A XVI. században a falu 

reformátussá vált. A település a török hódoltság alatt végig lakott maradt. Műemléki védettséget kapott a 

község 1833-ban épült, klasszicista stílusú, fakazettás mennyezetű református temploma. A római 

katolikus hívők hitéletének gyakorlására 1948-ban egy pajtából és istállóból kápolnát alakítottak ki. Az 

Assisi Szent Ferenc tiszteletére szentelt kápolna az 1962-es átépítésekor kapta jelenlegi formáját.  

  

 

Szödönyi-tó 

A tőzegbányászat után maradt mederből kialakított kovácshidai horgásztó - vagyis Szödönyi-, 

Kertekalja- és Új-tó alkotta együttese -  a mint 250 tagot számláló BCM Horgászegyesület kezelésében 

van. Ezen kívül a település határában van még egy kisebb, öthektáros vízfelületű, hasonlóképpen kedvelt 

horgásztó, a Kacsa-tó, amelyet egy helybeli vállalkozó működtet. A tórendszer fontos élőhelye számos 

védett vízimadárnak. Különösen jelentős a gémállomány. Az országút melletti rekettyefűzeken 

kiskócsagok, bakcsók fészkelnek. Sokan járnak ide természetfotózásra is szerte az országból, és külföldi 

természetjárók is előfordulnak. 
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Drávacsehi 

A község neve az írott forrásokban először 1346-ban bukkant fel Chehy alakban. A Csehi helynév cseh 

nemzetiségű telepesekre utal, jelentése cseh, cseheké. A megkülönböztető szerepű Dráva előtag a folyó 

közelségére utal. A török hódoltság alatt is folyamatosan lakott magyar falu volt, lakossága a 18. és 19. 

században is színmagyar. A 19. század végén két puszta alakult ki a falu határában, Csehipuszta és 

Jégverempuszta. A község a második világháború végén, 1945. márciusában, a nagy drávai ütközetben 

szinte teljesen elpusztult. A templomot 1944-ben lebombázták. Az azóta, eltelt 62 év alatt nem épült új. 

              

 

Drávapalkonya 

Az első okiratos említés 1336-ból való. Ekkori alakja: Palkanya. Északi szláv szó, de értelme tisztázatlan. 

Létezik egy népi névmagyarázat is, ami szerint egy Podgaiczi Schlavoniai Pál nevű pap erre járva 

lovaival belesüllyedt a mocsárba. Az állatok elpusztultak. A földrajzi jelölésben tehát a Pál személynév, 

valamint a ló jelentésű ugyancsak szláv konya maradt fenn. A középkori falunyom feltételezhetően az 

Avét utca, a Sereg, illetve az Ó lázok nevű helyen keresendő, a mai helység mellett nyugatra. A 

Drávaszabolcsról ismert ősi Páli faluelőd egy része Palkonyán is megtalálható, azon a Dráva-parton, ahol 

megyénk egyik legfontosabb réve működött. Röpülő néven komp is dolgozott itt, amely 1906-ban szűnt 

meg, amikor a szabolcsi hidat átadták. Az Óbecsér és a Telek nevű dűlőkben is valószínűleg középkori 

település helyezkedett el. A Sereg-részben épületalapozáskor majd négy méter mélyről őskori törött 

cserepek kerültek elő, míg a mai temetőnél bronzkori lakottságot igazoltak a régészek a mészbetétes 

edények népe korszakából. A második világháborúban összedőlt a harcok idején a házak 90 %-a. Az 

Öreg eperfánál nemrég német katonasírokat exhumáltak. Egy még áll a Hősök nyárfái közül, melyeket 

1918 után ültettek a fronton elesettek emlékére. A romtemplom valóban megfelel az elnevezésnek: 

mintha nem is hatvan, hanem ezer éve állna összeroskadtan. Mielőtt bombatalálat érte, belül nagy 

orgonája, tornyában két harangja volt. Az önkormányzat szerette volna annyira helyrehozni, hogy 

legalább az egyik megmaradt harang visszakerülhessen a tornyába. A tervek el is készültek, de pénz nem 

volt hozzá. A 8 mázsa 50 kilós harangot most egy alacsony harangláb tartja, rajta a település neve és 

Slezák László öntőmesteré, aki 1828-ban Budapesten öntötte. Hangja csak akkor kondul mélyen az 

időből, ha halottat búcsúztatnak. A templom meg maradt részét egy vállalkozó renováltatta. Az 

eddig hallott vélemények róla lesújtóak…! 

  

 

Drávapart, Fekete-víz befolyás 

A Fekete-vizet átívelő hidat elérve délkeleti irányba letérünk a kék sávról, követve a Fekete-víz folyását. 

Körülbelül 500 m múlva érjük el a Fekete-víz és a Dráva összefolyását, ahonnan a Drávából egy hosszú 

kanyarulatot láthatunk be, az összes szépségével együtt. A hidat lebontották, és egyelőre nem is 

tervezik újjá építését! Javasoljuk a Szaporcai vagy a Tésenfai híd használatát! 

  

 

Cún-Szaporcai Ó-Dráva-meder 

A Dráva holtága mindössze 257 hektár, de igazi kincs. Nyílt vízfelülete nagyon kicsi, főként nádasok és 

bokorfüzesek helyettesítik, ami azonban kiváló élőhely az állatvilág számára. A holtágakra jellemző 

erdők, mint a puhafa ligeterdők, a fűz - nyár ligeterdők és a keményfaligetek megtalálhatóak itt. Edényes 

növényei közül természeti értéket képvisel a sárga nőszirom, a borostás sás, a szálkás pajzsika és a fürtös 

gyűszűvirág. Vízinövényei közül természetvédelmi szempontból fontos állomány van jelen a fehér 

tündérrózsából, a tündérfátyolból, a sulyomból, a békaliliomból. Madárfaunáját tekintve is fontos élőhely 
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szaporcai holtág. Korábban kiskócsagból, nagykócsagból, és bakcsóból álló nagy gémtelep élt a 

területen, sajnos az emberi zavarás miatt a telep megszűnt. Előfordul még a térségben számos más 

fokozottan védett gémfaj is, mint a vörösgém, a törpegém, a bölömbika. Vöcsökfélék közül a kis vöcsök 

gólyaalkatúak közül pedig, a fehér gólya, valamint a fekete gólya egyedeit láthatjuk itt. Récefajok is 

képviseltetik magukat, mint a cigányréce fészkelő és vonuló állománnyal. Ragadozók közül a rétisas és a 

kékes rétihéja áttelel, míg a barna rétihéja fészkel a térségben. Élőhelye a holtág a jégmadárnak is. A 

szaporcai holtág 1969 óta természetvédelmi terület, majd 1996-ban a Duna–Dráva Nemzeti Park része 

lett. Világszerte ismert a természetvédők körében, hiszen 1979 óta a vízimadarak nemzetközi jelentőségű 

tartózkodási helyei közé tartozó úgynevezett Ramsari-terület. A sárga körútjelzésen járható körbe. 

  

 

Tésenfa 

Már az őskorban is lakott település volt. A római hódoltság időszakából egy Constantinus rézérme került 

elő. Egy 1346. évi okmányban Tesenfolwa, később Thesenfalua, Thesen falwa elnevezésekkel említik. A 

színmagyar települést – szerencsés kivételként – sikerült megőrizni a török uralom időszakában is. Egy 

1696-ból származó feljegyzés szerint Tésenfa Zrínyi Miklós gróf birtoka volt, majd a földesúr gróf 

Batthyány Antal kezébe került. A szabadságharc véres eseményei elkerülték a települést. A világháborúk 

pusztításai, de a gyakori gazdacsere sem kívánt súlyos áldozatot a falutól.  

  

 

Hegyszentmárton 

Egyes források szerint a kőkorszaki ember állandó tartózkodási helye volt, ahol hosszabb-rövidebb ideig 

letelepedett. A község neve már az Árpád-kor után felbukkant az írott forrásokban. A pápai 

tizedlajstromban S. Martinus de monte néven, később Villa Zenthmarton formában, majd 1473-ban 

Zentmarton alakban említik. Mai alakjában először 1554-ben jegyzik, mégpedig Hegyiszentmárton 

változatban. 1930-ban idecsatolták Alsóegerszeg községet, amelynek neve az írott forrásokban először 

1330-ban bukkant fel. 1930-ban a vele egyesített Alsóegerszeggel és Monyorósddal együtt több mint 

700-an laktak itt. Lakossága jelenleg túlnyomó többségében római katolikus, bár a községnek nincs 

temploma, viszont harangtornya mindhárom településrésznek van. Területén horgásztó és üdülőfalu is 

működik. 

   

 

Kórós 

Már az őskorban alkalmas volt a vándorló népek letelepedésére, ám bizonyíthatóan csak a IX. századból 

maradt fenn emlék az állandó lakosságról. A jelenlegi területétől körülbelül egy kilométerre lévő Palaj-

pusztán találtak ezt alátámasztó tárgyi emlékeket. Az 1848-49-es szabadságharcban több falubéli is részt 

vett a Mészáros Albert vezette szabadcsapatban. A későbbiek folyamán csendesen teltek a falu napjai, az 

első és a második világháborúban elesetteknek nemrégiben állítottak kopjafát a templom kertjében. 

Református temploma a XVIII. században épült. A környék legnagyobb temploma. Két különböző 

korszakból áll a mennyezet, mely festett fakazettás: a régi 1793-ból, az újabb 1834-ből származik. A 

temlomot Európából is sokan látogatják. 
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Drávapiski 

A helységet először 1472-ben említették Pyzky és Pysky formában. A megjelölés arra utal, hogy egy 

püspök, feltehetően a pécsi, birtoka volt itt. Más kutatók szerint a tatárjárás után a siklósi várhoz tartozott. 

Kora középkori falunyomai kevésbé ismertek, de a népi emlékezet tud arról, hogy a Puszta-dűlőben, a 

mai községtől egy kilométerre, Kórós irányában, egy erősen mocsaras részen terült el a hódoltság előtti 

falu, melynek házait cölöpökre erősített vastag gerendaalapokra építették vályogból. A környékben kis és 

nagy tavak, mocsarak húzódtak, és jól rejtették az apró szigeteken megbúvó helységet. Minderről 

kerámiatöredékek és csontmaradványok tanúskodnak. A mocsárvilág annyira áthatolhatatlan volt, hogy 

még az 1960-as években is halászmester: Dani Lajos szállította a bejáró gyerekeket csónakban a kémesi 

iskolába.  

  

 

Kémes 

A bronzkor késői szakaszában ie. 1100-800 között a régióban élt Umasiros kultúra népére vonatkozóan 

szórványleletek kerültek elő. A faluban, 1950-ben a hidépítés során késő római sír leletei is előkerültek. 

A középkori falu az 1333–1335 közötti pápai tizedjegyzékben szerepel először nevén. A török hódoltság 

alatt valószínűleg folyamatosan lakott település volt, régen Lakban volt a falu, de onnan a törökök 

elzavarták az embereket. A lakosság a templom harangját a Fölös nevű helyen eltemette, a törökök 

viszont megtalálták, és Pécsre vitték. Később a falu a Nagy-Kertben volt található. Ez alacsony fekvésű 

hely, gyakran elöntötte a víz, ezért költöztek el az akkori lakosok a jelenlegi helyre. A néphagyomány 

szerint a belterületen valamikor vár állt. A várat alagút kötötte össze a siklósi várral. A környékbeliek 

szerint itt mindig kevély emberek éltek. A református templomot 1826-ban építették az első leégett 

helyére, késő barokk stílusban. Karzata festett kazettás. Római katolikus temploma 1931-ben készült. 

  

 

Szaporca 

A levéltárakban fellelhető dokumentumokban először 1251-ben említik Villa Zaporcha néven, Siklós 

várához tartózóként. A szájhagyomány szerint lakói régen a Letönye-dűlő tájékán éltek. Még a múlt 

század végén is hatalmas alma-, körte-, szilvaültetvények, szőlőterületek voltak itt, a fent nevezett 

település emlékét őrizve. A megszállások, háborúk nem kerülték el a falut, jóllehet hadi szempontból 

jelentéktelen községnek számított. A harcok idején a lakosság a környező erdőkbe, nádasokba menekült. 

A második világháború alatt a térségben súlyos harcok folytak, egy tüzérségi támadás során a 

templomtorony is megsérül. A falu határában van a Hétöles tó. A vízfelület alig több mint fél hektár, de 

tó a helybeli idősek szerint soha nem fog kiszáradni, mert a hajdani pásztorkút van a közepén. Innen is 

ered a név: nem a tó, hanem az egykori kút volt ilyen mély. Évtizedekkel ezelőtt a Dráva árvize elfoglalta 

a régi legelőt, ebből maradt vissza a tó, amit továbbra is táplál a kút. 

  

 

Cún 

A község neve először az írott forrásokban, 1346-ban bukkant fel Chehy formában. A Csehi helynév 

cseh telepesekre utal. A török hódoltság alatt is folyamatosan lakott település, lakossága a XVII. és a 

XIX. században is színmagyar. Az első világháború után néhány német és horvát család telepedett itt le. 

A múlt század végén két puszta alakult ki a falu határában Csehipuszta és Jégverempuszta. Ezeknek 

1930-ban 39 magyar anyanyelvű lakója volt. A község a második világháború végén, 1945 márciusában 

a nagy drávai ütközetben sok kárt szenvedett. 
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„Bőköz” tanösvény, Mailáthpuszta 

A kék körút turistajelzésen körbejárható tanösvény 4,5 km hosszú, 6 ismeretterjesztő táblával mutatja be 

a Dráva ökológiáját, növényzetét és állatvilágát. A tanösvény a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 

és a Dráva TSE összefogásával készült. 2006 tavaszán került átadásra, a Dél-Dunántúli Regionális 

Természetbarát Találkozó keretén belül. A tanösvény elhalad a mailáthpusztai faházacskás 

horgászparadicsom mellett, mely a Dráva holtágán létesült. A horgásztó büféjében előzetes egyeztetés 

alapján melegétel rendelhető. Érdeklődni: tel: 30-392-2362 (Végi Jenőné) 73-496-203 (Halőrház) 

  

 

„Dráva” kulcsosház, Mailáthpuszta 

1928-ban csatolták Kisszentmártonhoz Majláthpusztát (Adelin Stano-t), addig az Ó-Dráva holtága alatti 

terület a Szerb-Horvát Királysághoz tartozott. Egykori központja a Majláth-kastélynak nevezett 

egyszerű, nagyméretű épület volt. A határőrlaktanya az ötvenes években a Tito-veszély idején épült. A 

kulcsosház, mely a Dráva TSE tulajdona, a kocsma utáni házban létesült. 20 főnek kényelmes, 

összkomfortos szállást biztosít. Érdeklődni az esti órákban Gida Tibornál a 72-310-390-es telefonszámon 

lehet. 

  

 

Sámod 

A faluról az első hiteles írásos emlékek 1244-ből maradtak fenn. A XIII. századtól a Margit-szigeti 

apácák tulajdonába került, ennek következtében fallal kerített birtokközponttá vált. Vajszló mellett 

Sámod központi szerepet töltött be ezen a területen. Lakosságszáma évszázadokon keresztül több mint 

kétszerese volt a többi, környező községekéhez képest, alig maradt el Vajszlótól. Az 1741-ben épült 

református temploma 1763-ban leégett, de a helybeliek támogatásával hat esztendő múltán újjáépítették. 

A mai templom 1810-ben épült fel. Előtte világháborús emlékmű látható, melyet Rigó István 

szobrászművész készített. 

  

 

Vajszló 

A község neve a szláv Waislow személynévből ered, de az első honfoglalás kori magyar falvak egyike, 

amely a XIII. században várral rendelkezett. A történelem során a jelentős helyek közé tartozik, a 

törökök kiűzéséig plébániai székhely, ahol a Nyúl-szigeti apácák alapítottak kolostort. Növekvő magyar 

lakossága a XIX. században német, majd délszláv telepesekkel gyarapszik, a cigányság is e század végén 

kezd megtelepedni határában. Vajszló már a XIX. század elején polgárosodó iparosréteggel, élénk 

közélettel, számos egyesülettel büszkélkedhetett. Kodolányi Jánosnak, aki több regényében is megörökíti 

az Ormánság életét, emlékmúzeuma van itt. A művelődési házban Haraszti Pál festőművésznek, a falu 

szülöttjének van állandó kiállítása. A XVII. század óta református vallású vajszlóiak temploma 1785-ben 

készül el, a katolikusokét már 1776-ban felszentelhették.  A településtől ÉK-re található, a 2007-ben 

védetté nyilvánított 452,2 ha területű Bükkhát Erdőrezervátum. 

  

 

Kisszentmárton 

Kisszentmárton területe bizonyítottan már a bronzkor óta lakott, Fenyerföldek részén került elő ebből a 

korból egy telep. A későbbi korból is több lelet ismert: Szigecske és Törökdomb lelőhelyen középkori 
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telep, Ataki lelőhelyen középkori telep és temető maradványai. Az Árpád-korban már magyarlakta 

település, első írásos említése a sámodi uradalom 1257-es határjárásban szerepel, az okori egyház 

(Okrimindszent) földjét és szigetét említik ott, ahol ma Kisszentmárton fekszik. 1332-ben már plébániája 

volt. A török veszedelmet nem vészelte át. Nagyon lassan népesedett be újra a falu. Kisszentmárton 

nagyobb földterületének, jó legelőinek köszönhetően módosabb és erre büszke település volt, erre utal 

nagy temploma, iskolája, hatalmas pásztorháza is. Ma is életképesebb a többi ormánsági falu zöménél, itt 

szinte minden magyar családnak van földje, amit meg is művel. A templomot idén újították fel, 

újraszentelése a baranyai reformátusság nagy ünnepe volt. 1828 előtt területe jóval kisebb volt, csak az 

Ó-Dráva egykori holtágáig tartott. A falu lakott területe a török előtti időben a maitól délebbre volt, erre 

utal az 1863-as térképen is feltüntetett néhány épület és azon a helyen a „régi házi ülések” megnevezés. 

1928-ban csatolták a faluhoz Majláthpusztát. Református temploma 1852-ben épült. Világháborús 

emlékművét Szatyor Győző készítette. 

  

 

Baranyahidvég 

Középkori források már említik a falut. Egy korabeli okmány Hydvygként tünteti fel, de szerepel 

Hydwegh írásmóddal is. Évszázadokkal később Kishidvég elnevezéssel bukkan fel. Bizonyítható az is, 

hogy több más birtokkal együtt a nyúlszigeti apácák birtokolták. A török hódoltság időszakában 

feltételezhetően már lakták a települést, ám a felszabadító háborúk idején elnéptelenedett. A 18. század 

első felében valószínűsíthetően református, míg második felében többségében katolikusok lakták. A 

faluképben említést érdemel jellegzetes temploma, amely egy kanyar közepén magasodik ki a 

településközpont házsorai közül. 1795-ben épült első fatemploma, amely helyett 1840–44 között hozták 

létre az ősök a ma is létező kőtemplomot.  

  

 

Vejti 

A község mai területén régtől fogva éltek emberek, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy az 

építkezések alapozásánál, a földek művelésekor régi agyagedények, pénzérmék is a felszínre kerültek. A 

török uralom kezdetén két Vejti elnevezésű, magyarlakta falu is ismert volt, az egyik Csányoszró 

területén, a másik a jelenlegi község helyén. Ez utóbbi a török uralom alatt folyamatosan lakott hely volt. 

A múlt század első felében a falutól délnyugatra, az uradalom területén állott a Kopistya csárda. A 

végleges úrbéri elkülönítés után itt létesült az uradalmi majorság Daróczyhalma néven. (1865-ben 

Daróczy Zsigmond volt az őrkanonok a pécsi káptalanban). A településen élők többségében magyarok, 

csak időnként volt néhány horvát és német anyanyelvű lakosa. 1830-ban a Dráva rendezésekor egykori 

feljegyzések szerint 300 ember süllyedt a folyóba, közülük 73-an vízbe fulladtak. A vejti kikötő egyben 

vízi túra táborhely is, melyet a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hozott létre. 

  

 

Drávasztára 

A község neve Stara Vea, vagyis ófalu volt. Ez azt jelenti, hogy első lakói a szlovinok voltak a középkori 

Szlavóniából. Aztán a lakosság kicserélődött, majd amikor a szlovinok visszatértek, új nevet adtak a 

településnek (Sztárin), amely a mai napig megmaradt. A pápai tizedjegyzékben mint jelentős falut 

tüntették fel, hiszen 1333-ban már fából és sárból épült temploma és plébánosa is volt. A Sztárai család 

kisnemesi família, országos tisztséget nem töltöttek be. A 15. században a falu a siklósi vár tartozéka 

volt. A török hódoltság alatt kis létszámmal, de lakott falu volt. A horvát betelepülés 1720-1744 között 

történt. A település történelmét nem kerülték el a katasztrófák. 1828-ban árvíz pusztított, 1864-ben a 
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kolera szedte áldozatait, 1891-ben pedig a település egy része tűzvész következtében elégett. Saját 

kápolnája 1851-ben épült a falunak, ez egészen 1948-ig, a római katolikus templom felépítéséig szolgálta 

a híveket.  

 

 

Drávaiványi 

Egyik állítás szerint 1554-ben említették először Iváni néven. Az alapszó és az i-képző azt fejezi ki, hogy 

egy Iván nevű ember birtokolta a területet. Valamikor nagy erdő borította a régi falu helyét, a legelső 

épületben erdész lakott, az őslakók még tudnak egy eltűnt ősi kovácsműhelyről is. Valaha alig pár száz 

méterre a mai településtől folyt a Dráva, melyen hajók jártak Sellyére, ahol kikötöttek. Napjainkban a 

határfolyó majdnem négy kilométerre található a községtől. A Mozs-portán római-kelta emlékeket lehet 

találni, valaha egy feliratos bronz tőrtartót is leltek. A hódoltság idején is éltek itt emberek, főként 

magyarok és kevés délszláv. A régészek tudnak egy török előtti faluelődről, aminek a neve Cilina, Célna 

volt. Történelmi értékű határrésznevek: Benntelek, Puszta, Mokra, Goráni Mokra, Börözde. A mostani 

falukrónikát Hollókövi Sándorné vezeti. 1792-ben épült református temploma elsőfokú 

műemlékvédettséget élvez. Festett fakazettás templom, mely az ősi magyar jelképrendszer és az 

ormánsági kultúra legszebb elemeit hordozza. 

  

 

Sellye 

A jelenlegi város és környéke már 6-7 ezer éve is lakott terület volt. Az első írásos emlék azonban csak 

1292-ből maradt fenn. A 14. században már mezővárosi rangja volt és vásártartási joggal is rendelkezett. 

Lakóit a mai Vár utca környékén palánkvár védte. Mátyás király idejében egyházi központként tartották 

számon. Az 1800-as évek elején még jelentős szerepe volt a környéken a szőlőtermesztésnek. Az 1848-

as szabadságharc idején a somogyi védvonal fontos katonai tábora volt, az első világháborút követő szerb 

megszállás alatt járási székhellyé nevezték ki. A település fejlődése a második világború után felgyorsult, 

1950-től 1964-ig járási székhely, a városi rangot pedig 1997-ben kapta meg. A főtéren áll a barokk 

stílusú Drassalkovich-kastély, mely jelenleg középiskolaként működik. Körülötte a 7,6 hektáros 

arborétum természetvédelmi terület. A Kiss Géza Ormánságmúzeumban helytörténeti és néprajzi 

gyűjtemény látható. Az udvaron a népi építészet egyik legrégibb formája tekinthető meg, a talpasház. A 

település északi határában termálvizes fürdő található. A várostól ÉNy-ra van a helyi védett Kisrét. Az 

egykori fáslegelőn védett növényfajok sokasága tenyészik. Nyári tőzike, mocsári-, pompás-, 

poloskaszagú kosbor, hússzínű ujjaskosbor virágzik. A kaszálás elmaradása ezt az értékes gyepet is 

végveszélybe sodorhatja. 

  

 

 

Ez a kiadvány a teljesség igénye nélkül, de jó szívvel készült. Reméljük hasznát vetted, és ha 

végeztél a túramozgalommal, akkor gratulálunk. 

Egészségedre! 

  

Szerkesztette: Rongyi & atiKA 

Lektorálta: Wágner László a Duna Dráva Nemzeti Park tájegységvezetője 


