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Dévényi Sándor és munkatársai
A DRÁVA-PROJEKT

Műszaki leírás a Dráva-Medence komplex 
ökoturisztikai fejlesztése pályázati terv építészeti 

és turisztikai munkarészeihez
A Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regio-
nális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság turisz-
tikai vonzásának fejlesztésére kiírt pályázata l-es kompo-
nense a nemzeti parkok és más védett természeti területek 
turisztikai látogathatóságához szükséges fejlesztéseket 
céloz meg. A terv a Duna-Dráva Nemzeti Park drávamenti 
területe környezetének fejlesztését szolgálja. A terv két fő 
elemből áll. Az egyik: Őrtilostól Nagyharsányig húzódó 
ökoturisztikai útvonalrendszer kialakítása. A másik: egye-
di projektelemek sorozata, melyek részben kiegészítik az 
útvonalat, részben önálló tartalommal bírnak.

A Dráva folyó természeti környezete turisztikailag 
szinte fehér folt. A terület infrastrukturálisan nem fejlődött 
az utóbbi évtizedig, térképek sem jelentek meg az Ormán-
ságról, a Dráva-mentéről. A látogatottság hiányának az is 
oka volt, hogy a folyó medervonulata egyben Magyaror-
szág és Horvátország államhatára is, amelyet az előző idő-
szak politikai akarata szerint nem lehetett megközelíteni, 
időnként még a helyi lakosságnak sem. Ezért a természet 
vad burjánzása, érintetlensége, helyenként őserdő jellegű, 
buja erdős területek, ill. – az állattartás révén – legelők és 
vadvizek váltakozása alakultak ki. A rideg jószágtartás – 
disznókondák és marhacsordák legeltetése – elhalt. Jelenleg 
néhány juhnyáj és szür kemarhacsorda lelhető fel a Dráva 
mentén. A helytelen erdőgazdálkodás révén nem honos 
akácfaerdőket is telepítettek, ami jelenleg a méhészeknek 
kedvez. A Dráva az olasz-osztrák határon, a Tiroli Alpok-
ban ered, teljes hossza 695 km. A magyar szakasz 157 km 
hosszú, Somogy és Baranya megyéket érinti. Több vízbe-
folyás táplálja, ebből 24 nagyobb, közülük a legnagyobb 
a Mura, amely Őrtilosnál egyesül a Drávával.

A Drávát gyors vízjárásúnak nevezzük, az Alpok ma-
gasságából érkezve helyenként szűk mederben folyik. Ezt 
a gyors folyást a folyó teljes hosszában mintegy 23 vízierőmű 
hasznosítja. A gyors vízjárást az is okozza, hogy ezt a folyót 
is szabályozták: levágtak sok kanyart, ezért 232 km-rel rö-
videbb lett. A levágások jelentős holtágak kialakulását 
eredményezték. Amelyiknek nem volt vízi kapcsolata a 

folyóval, lassan eliszaposodott, majd erdősávvá változott. 
Ahol megmaradt az átfolyás, az horgászvízzé alakult. A 
folyó gazdag halban; a zátonyokon, kisebb szigeteken és 
a partfalakban különböző madárfajok találhatók: kis lile, 
billegető cankó, parti fecske, gyurgyalag, ritkábban előfor-
duló haris vagy búbosbanka. A puhafás ligetekben fészkel 
a réti sas, a fekete gólya, de halászsas is előfordul vagy a kék 
galamb, a fekete harkály. Egyedül itt költ a vörös kánya.

A mocsaras részek lakói a teknősök, békák,  siklók és a 
madarász kígyó. A vizesebb részeken él a vízityúk és a 
vöcsök, valamint a nyári lúd és a cigányréce, újabban a 
holtágak nyílt vizein hattyúkat is láttak. Az erdők-mezők 
lakója a róka amely itt is megtalálható, helyenként vad-
macska is él, újabban a vidra is előfordul, egy-két éve meg-
figyeltek nádi farkast is, ezenkívül jelentős a szarvasállo-
mány. A Dráva folyó jellemző fás társulásai kőris, fűz-nyár 
ligetek, éger-kőrises láperdők. E vidéken látható szlavón 
tölgy, a legelőkön hagyásfaként kocsányos tölgy és magyar 
kőris. A lágyszárú növények közül gyakran előfordul a 
mocsári nőszirom, a borostás sás, a pirítógyökér, a morot-
vákban tündérfátyol, tündérrózsa, sulyom. Az ország táj-
egységeiből az Ormánság helyezkedik el a Dráva mellett. 
A terület mocsaras volt és vizenyőssége miatt kiemelkedő 
helyekre, „ormákra” építkeztek. Ezekről kapta a tájegység 
a nevet. 

Jellegzetes épülettípusa a talpasház. A házakat fa ge-
rendákra, talpakra építették, amelyeket így szükség esetén 
el tudtak húzni. Mind itt, mind a Dráva-mente másik 
tájegységén, a Belső-Somogyban hagyományos magyar 
háromosztatú parasztház a jellemző építési forma. A koráb-
ban oldaltornácos, csonkakontyos, favázas épületek, ké-
sőbb, a XIX. sz. második felétől oromfalas, oszloptornácos 
házak, jellegzetes dél-dunántúli formaelemeket hordoznak. 
Az Ormánság sajátossága a megmaradt néhány festett 
kazettás mennyezetű református templom (Drávaiványi, 
Kórós, stb.), de szépek Csurgó, Berzence barokk építésze-
ti emlékei, a nagyatádi és a nagyharsányi szoborpark vagy 
a siklósi vár is.

A Dráva mentén szénhidrogén-kutatásokat folytattak, 
majd olajkutakat létesítettek, amelyek ma is termelnek. A 
kutatófúrások következményeként melegvizek is törtek a 
felszínre, ezeket termálfürdőként hasznosították (Babócsa, 
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Csokonyvisonta, Szulok). Az időközben létrehozott 
DDNP komoly erőfeszítéseket tett és tesz a Dráva-mente 
védelméért, pl.: védett és szigorúan védett területek, élőhe-
lyek, tanösvényeken történő bemutatásával vagy a vadví-
zi evezés (vízi turizmus) szabályozásával. Az utóbbi évti-
zedekben infrastrukturális fejlődés is bekövetkezett: utak, 
hidak, vezetékes víz, telefon- és villanyhálózat-bővítés, stb. 
Térképek jelentek meg a területről, pl.: az Ormánság tu-
rista térképe, a Dráva folyó, stb. Megjelentek az ún. szelíd; 
gyalogos, kerékpáros, evezős és lovasturisták, illetve horgá-
szok, vadászok. Jelentősebb az idegenforgalom, amely a 
falusi turizmus szolgáltatásait igényli, és van már kulcsos 
ház is, környezetében alakuló turistaút-hálózattal.

Útvonalunk a magyar történelem felidézésére is alkal-
mas: az ország török alóli felszabadító háborújának hely-
színeit járhatjuk végig. A kezdet a Muraközben fekvő 
Új-Zrínyivár ellenerődje helyén állított Zrínyi-emlék 
Őrtiloson, ahol elindult a felszabadító háború, az útvonal 
vége Nagyharsány, a győztes nagyharsányi csata emlékére 
a szoborpark peremére állított emlékmű.

Dévényi Sándor

A Dráva medence komplex ökoturisztikai fejleszté
se című projekt tervezési területe Őrtilostól 

Nagyharsányig terjed. Az útvonalat végigtekint-
ve két történelmi eseményt szeretnék felidézni.

1. Téli hadjárat, 1664. I. 21. – II. 25. 
Az első történelmi eseményre az Őrtiloson felállított Zrí-
nyi-emlék figyelmeztet. Itt állt az elő-erőd, amellyel szem-
ben állt a Muraközben Újzrínyivár. 1660-ban a bécsi 
udvar, hogy a törökkel való nyílt katonai összeütközést is-
mételten elkerülje, hajlott rá, hogy megengedje a török 
csapatoknak, hogy Magyarország déli területein, Horvát-
országon és Szlavónián szabadon átvonulhassanak a Velen-
cei Köztársaság ellen. Ezzel egyidőben, 1661-ben kezdte 
építeni Zrínyi Miklós Újzrínyivárat, más néven Zrínyiújvárt, 
hogy innen indíthassa a törökök elleni felszabadító harcát. 
A vár építését a bécsi udvar hiába próbálta megtiltani, Zrí-
nyi ennek ellenállt. A törökök is panaszt nyújtottak be, 
mindhiába. Megállapodás is született 1661-ben a törökök 
és az osztrákok között, hogy a várat lerombolják, de Zrínyi 
ezt nem engedte. Ezután a törökök – a vár építését casus 
belliként felhasználva – 1663-ban megindították a háborút 
Bécs ellen. A Köprülü nagyvezír vezette török seregeknek 
Bécset kellett volna elfoglalniuk, de a nagyvezír előbb 

Ma gyaror szág még nem török kézen lévő területeit és 
néhány osztrák tartományt akart meghódítani, hogy ha-
rapófogóba fogja a császárvárost. 1663 augusztusában a 
törökök bevették Érsekújvárt, Montecuccoli visszavonult 
Bécset védeni, Zrínyi Miklós horvát bán, Wesselényi Fe-
renc nádor és Nádasdy Ferenc országbíró segítségért a 
né met fejedelmekhez folyamodtak, s a Rajnai Szövetség 
csapatokat küldött Magyarországra. 1663. augusztus 9-én 
a király Zrínyi Mik lóst az egész magyar hadsereg főpa-
rancsnokává nevezte ki. Ezután a császári udvar is komo-
lyan vette a háborút.  

Gróf Zrínyi Miklós 1664 januárjában indította eszéki 
vagy más néven téli hadjáratát. A 25 ezres magyar-horvát-
német sereg bevette Berzencét, Babócsát, majd Pécset is. 
A horvát-magyar lovasság február 1-én elérte az eszéki hi-
dat, s felgyújtották a törökök fontos utánpótlási vonalát. 
Ezután a haderő főparancsnoka Zrínyi és Montecuccoli 
lett. A kezdeti sikerek után azonban csak áprilisban kezd-
ték meg Kanizsa felszabadítását, melynek során a 60 ezres 
török sereg elől Zrínyinek vissza kellett vonulnia. A törö-
kök az 1500 fővel védekező Újzrínyivár ellen fordultak, 
amely a már a közelben tartózkodó Montecuccoli vezette 
60 ezres fősereg szeme előtt és tudtával esett el június 30-
án. Ezután a török és az európai fősereg a szentgotthárdi 
csatában csapott össze, ahol az európaiak fényes győzelmet 
arattak. Montecuccoli Kőszeg és Sopron felé indult, Köp-
rülü nagyvezír Veszprém és Sümeg sikertelen ostroma után 
Budára vonult vissza. 

A győzelmet egész Európában nagy lelkesedéssel fo-
gadták, sokan Zrínyi Miklósnak tulajdonították, Monte-
cuccolit a kereszténység megmentőjeként ünnepelték. A 
francia király további katonai segítséget ígért, a magyar-
országi rendek a franciabarát Rajnai Szövetséggel szövet-
keztek, Montecuccoli további hadműveleteket tervezett, s 
ezalatt a bécsi udvar és az udvari Titkos Tanács 1664. au-
gusztus 10-én megkötötte a szégyenletes Vasvári békét, 
amely szentesítette Újzrínyivár lerombolását, Várad és 
Érsekújvár török kézre kerülését, a törököknek a Velencei 
Köztársaság felé való szabad átvonulását (1669-ben Velen-
ce el is esett). A békét csak szeptember 27-én merték nyil-
vánosságra hozni. Még maga Montecuccoli is épp egy 
törökellenes haditanácson vett részt, és egész Európának 
leesett az álla. Zrínyi Miklós azonnal Habsburg-ellenes 
szervezkedésbe fogott, hogy megszabadítsa Magyarorszá-
got a törökökön kívül maguktól a Habsburgoktól is. 
Azonban a Csáktornya melletti erdőben 1664. november 
18-án, vadászbalesetben, a mai napig tisztázatlan körül-
mények között meghalt. 
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2. Nagyharsányi csata 1687. VIII. 12.
A Vasvári béke után 1683 júliusában a török ismét megost-
romolta Bécset, de a július 29-i pozsonyi csatában veresé-
get szenvedett. Ekkor végre a bécsi haditanács is úgy 
döntött, hogy Magyarországon is üldözni fogja az ellen-
séget. Buda első, sikertelen ostroma után, 1686-ban a tö-
rökellenes Szent Ligához csatlakozott Oroszország, Bajor-
ország, Litvánia, Szászország és Brandenburg. 1686. szep-
tember 2-án felszabadult Buda vára, s lehetővé vált Ma-
gyarország és Erdély egész területének felszabadítása. 1687 
augusztusában, a nagyharsányi csatában csapott össze a 
60 ezres európai és a 60 ezres török haderő, ahol is a törö-
kök megsemmisítő vereséget szenved tek. A vereség súlyos 
politikai bomlást idézett elő az oszmán birodalomban: IV. 
Mehmet szultán kivégeztette Szulejmán nagyvezírt, majd 
a szultánt is megbuktatták, s helyére öccse került. Károly 
herceg Magyarország jelentős területeit szabadította fel, 
majd Szlavóniát és az Erdélyi fejedelemséget is.

A fényes győzelmeket azonban néhány súlyos belpoli-
tikai esemény követte a magyar történelemben: lemon-
datták II. Apafi Mihály erdélyi fejedelmet, a pozsonyi 
ma gyar országgyűlésen a magyar nemesség lemondott 
szabad királyválasztási jogáról és az Aranybulla ellenállá-
si záradékáról, törvénybe iktatták a Habsburg-ház örökö-
södési jogát, 1687. december 9-én Lipót császár fiát, I. 
József  néven magyar királlyá koronázták, ezzel a magyar 
nemzeti királyság formálisan is megszűnt.

A fenti események egyik legfőbb tanulsága számomra, 
hogy nem elég a csatát megnyerni, mert azt még követhe-
ti vesztes háború.

Az első csatát már megnyertük: a turizmus végvárai 
már állnak. De az azokat összekötő utánpótlási vonalak, 
az Őrtilostól Nagyharsányig húzódó ökoturisztikai túra-
útvonal-rendszer még nem. A haditerv már megvan, de 
még csaták sorozata vár ránk. 

Halas Iván

SIKLÓS – MÁRIAGYŰD TÚRAÁLLOMÁS
Építész vezető tervező: Dévényi Sándor, építész tervező: Halas Iván,  építtető: Siklós Város Polgármesteri Hivatala

A túraállomás a Kegytemplom magaslatának nyugati 
lábánál fekvő völgyben, erdővel körülölelt tisztáson kap 
helyet. A tisztást a telekosztás három telekre bontja, mely-
ből az egyiken épül fel a multifunkcionális közösségi tér. 
A másik telken lévő elhanyagolt vízmű épület bontását az 
önkormányzat elhatározta, de ez külön tervdokumentáció 

része. A harmadik telekre esik egy meglévő vízmérő akna, 
mely megmarad, s felette új ivókút létesül.

A multifunkcionális közösségi tér a tisztás észak-nyu-
gati sarkában, mint a rajta átmenő, s az erdőbe vezető út 
kapuja helyezkedik el. Elhelyezéséből adódóan a Kegy-
templom völgy felőli látványát kínálja.



11

BARCS, GYALOGOS HÍD A RINYA TORKOLATA FELETT
Építész vezető tervező: Dévényi Sándor, hídtervező: dr. Sigrai Tibor, építész tervező: Baranyai Bálint, 

szobrász: Palotás József, építtető: Barcs Város Polgármesteri Hivatala
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BARCS, DRÁVAI SZABADSTRAND ÉS SZABADIDŐ KÖZPONT
Építész vezető tervező: Dévényi Sándor, építész tervező: Baranyai Bálint, 

építtető: Barcs Város Polgármesteri Hivatala

A Nemzeti Park területével érintkező területen, a Dráva-
parton található a strand. A telek a Dráva ártere. Az épü-
let műszaki kialakításánál figyelembe kellett vennünk azt 
a körülményt, hogy átmenetileg, 20 éves gyakorisággal 
víz alá kerülhet. A 100 éves gyakoriságú, legnagyobb ár-
vízszint magasságáig víztűrő anyagokat alkalmaztunk.

Az íves falazatok bugyrokat alkotnak, melyek változó 
magasságaikkal szolgálják a helyiségek bevilágítását, oldják 
az épület tömegét, elősegítik a Dráva-part laza facsoportos 
ligetébe való beilleszkedését. A nyári használatú épület 
szellős, átjárható, felesleges nyílászárók nélküli. Az épület 
nyitott előcsarnoka egyúttal a büfé fedett fogyasztótere is.
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BARCS – DRÁVASZENTES, A DRÁVA ÉRTÉKEIT BEMUTATÓ KÖZPONT 
Építész vezető tervező: Dévényi Sándor, építész tervező: Halas Iván, épületgépész vezető tervező: Skrobák László

munkatársak: Baranyai Bálint, Balogh Miklós, Kászonyi Gyula, építtető: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága

A Duna-Dráva Nemzeti Park oktató és bemutató köz-
pontja Barcs- Drávaszentes Barcs felőli határán, a Györ-
gyös patak és a Fő utca között elterülő, a patak felé lejtő 
lankás réten található. A tájegységkezelő épület elkészült, 
mely a telek közepén létesült. A telek déli felét a telekhatá-
ron túl jellegzetes Dráva-vidéki ártéri erdő határolja, mely-
nek előterében kap helyet a Dráva értékeit bemutató 
központ és természettudományi kiállítás épülete. 

A központ meredeken lejtő magas-tetős tömegű, me-
lyet a tetőtéri ablakok összefogott vízszintes sávja és a 
lépcsőház-előtér-galéria kereszttengelyes magastetős töme-

ge egészít ki. Az utca felőli főbejáratot ez utóbbi kereszt-
irányú tető hármas torlódású lelépcsőzése hangsúlyozza, 
ugyanez a lépcsős tagozódás a kert felőli oldalon a homlok-
zati síkok játékában ismétlődik meg. A tervezett épület és 
kiülő bástyák fő funkciója, hogy a látogatók egész napos 
itt tartózkodását biztosítsa. A Dráva értékeit bemutató 
természettudományi kiállítás a nagyterű tetőtérben kapott 
helyet. A főbejárat a fél-szintre nyílik, ahonnan a földszin-
ti kiszolgáló helyiségekhez keskenyebb lépcsőn juthatunk 
le. A két szint a lépcsőházi térben a galériás kialakítással 
válik egy térré, keletről és nyugatról is bevilágítva.
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NAGYHARSÁNY, MŰVÉSZTELEP, GYIMÓTHY-VILLA BŐVÍTÉSE 
Építész vezető tervező: Dévényi Sándor, építész tervező: Halas Iván, statikus tervező: Szován Géza

spületgépész tervező: Skrobák László, építtető: Baranya Megyei Önkormányzat
 

A tervezési program két fő célkitűzése: kiállítóterek létre-
hozása és épületfelújítás, fűtéskorszerűsítés. A fentiekből 
következik, hogy a kiállítóterek külső látogatói forgalmát 
és a felújított villaépület zárt, alkotó művészközösségének 
életét el kell választani egymástól.

Az új kiállítóterek: pinceszinti nagyterem kiállítótérré 
átalakítva, új kiállítóterem a földszint utca felé történő 
bővítésével. A villa pinceszinti és földszinti kiállítóterei egy 
új – a megközelítési irányhoz igazodó – látogatói bejáraton 
keresztül közelíthetők meg. A bejárat mellett kap helyet a 
pinceszintre vezető lépcső, egy akadálymentes zártterű 
emelő és egy új mozgássérült mosdó-wc. A pinceszinten 

– a megszűnő olajos kazán helyén – látogatói vizescsoport, 
installációs raktár és az új gázüzemű kazán berendezései 
kerülnek elhelyezésre. A pinceszint új megközelítése teszi 
lehetővé a meglévő, belső pincelépcső elbontását, ami a 
földszinti nagyterem otthonossá válását eredményezi nap-

pali-étkező funkcióval. Ebből a központi térből előtéren 
keresztül az új kiállítóterembe juthatunk, mely kisebb 
szobrászati munkáknak is helyet adhat. A földszinti bő-
vítés a pinceszinti nagyterem fölött készül, alaptestjei a 
pinceboltív mellett a teherbíró talajra támasztva. Tömege 
a villaépülettel nem konkurál, közel vízszintes zöldtető fedi, 
belső tere dél- és északnyugat felé nyitott. A látogatói bejá-
rat és a pincébe vezető lépcső tömege szoborszerűen haj-
togatott kőburkolatú fal, melynek hegyes csúcsra a pincele-
járatot megvilágító üvegfelület. A szoborszerűség az épület 
rendeltetésére utal, a hajtogatott, origami-szerűség a Drá-
va-projekt arculat-vázlataiban megfogalmazott egységes 
megjelenés elérését célozza. A kőlapokból álló tömeg és a 
villaépület tornya közötti hasítékot a látogatói bejárat üveg-
fala tölti ki. A villa kert felőli oldalán az eredetihez jobban 
hasonlító faerkélyt állítanánk vissza, a földszinti nappali-
étkező kerti bejárata elé fa lábakkal letámasztva.
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TÚRONY, TÚRAÁLLOMÁS 
Építész vezető tervező: Dévényi Sándor, építész tervező: Halas Iván,

építtető: Túrony Község Polgármesteri Hivatala

A túraállomás telke Túrony településközponti rendezvény-
területétől keletre található gyepterület, melyet délről a 
telekhatáron fakadó forrás által táplált patak határol. A 
patak mellett földes közút halad, a telket a többi irányból 
erdő határolja. A multifunkcionális közösségi tér épületét 
a telek súlypontjába helyeztük, az alkalmi lóállást a telek 
észak-keleti sarkába. Mindkét épület a közösségi terével 
fordul az érkezési irány felé, a vizesblokk és a trágyatároló 
rejtve marad. A gyalogutat pallóhíddal vezetjük át a pata-
kon, tőle nyugatra a távlatban kis tó duzzasztását javasol-
juk. Távlati cél a forrásfoglalás méltó kialakítása.

A közösségi épület formája a tetősíkok origami-szerű 
hajtogatásából ered, mely egy nagyobb főtömeget és egy 
alárendeltebb melléktömeget eredményez. Ez utal az épü-
let fő funkciójára, egy fedett multifunkcionális közösségi 
térre, melybe alkalmi előadások, közös étkezések, liturgi-
kus szertartások, kiállítások és közös beszélgetések történ-
hetnek. Az alkalmi lóállás széna-szalma, nyereg és kerék-
pártárolóval készül, formája ismét origami-szerű, a lóállá-
sok felett hosszan elnyúló, a kétszintes gazdasági résznél a 
sarkán felmagasodó tetősíkokkal, a homlokzati falak 
anyagváltásánál hosszan elnyúló háromszögformákkal.
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NAGYATÁD, LÁTOGATÓKÖZPONT
Építész vezető tervező: Dévényi Sándor, építész tervező: Pap László,

építtető: Nagyatád Város Polgármesteri Hivatala

A meglévő művésztelep területén a szállásépület részleges 
felhasználásával létesül. A kiállítóterem új. Az átlós szer-
kesztésű épület észak-keleti toldaléka új előadóterem. A 
megmaradó épületszárnyban iroda és teakonyha létesül. 
A kb. 250 m²-es kiállítótermet részben földbe süllyesztve, 
monolit, íves vasbeton lemez lefedéssel, földdel takarva 

alakítottuk ki. Ennek az épületrésznek megjelenése a szo-
borpark dombsorának szerves folytatása. Üvegezett hom-
lokzata észak felé az erdőnek mutatja meg belső lényegét. 
A teremben a környék élővilágát, természeti szépségeit 
bemutató, diorámákkal berendezett kiállítás létesül, egyút-
tal teret engedve a fafaragó művésztelep kiállításainak. 


