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1. BEVEZETÉS, KÖSZÖNTŐ 

 

A kézikönyv Dunaszentgyörgy lakosságához, a településen építkezni vágyókhoz szól elsősorban.  

Dunaszentgyörgy épített környezetének legértékesebb elemeit a templomok, a közösségi épületek, 

valamint a népi lakóházak és gazdasági épületek, a polgárosodás jegyeit magukon viselő lakóépületek 

jelentik, amelyek elsősorban a településközpontban találhatóak.  

A történeti településközponthoz csatlakoznak az elmúlt évtizedek tervezett vonalvezetésű utcái, 

amelyek beépítése, épületeinek kialakítása az adott korszak stílusjegyeit tükrözik. 

Az utóbbi évek átalakításai, új építései formálták tovább Dunaszentgyörgy településképét és így 

alakult ki jelenlegi arculata. 

A kézikönyv célja a település értékeinek bemutatása, megvédése oly módon, hogy a jelenkor építési 

igényei is megvalósulhassanak.  

A településképi arculati kézikönyv a település természeti és épített környezetét kívánja bemutatni, 

feltárni értékeit. Ezen felül ajánlásokat, iránymutatásokat fogalmaz meg a településkép minőségi 

formálására vonatkozóan a jövő építtetői számára.  

A település értékeinek megismerésével, a javaslatok figyelembe vételével reményeink szerint az 

egyéni elképzelések is jobban beilleszthetőek lesznek a település épített környezetébe, amely 

Dunaszentgyörgy további fejlődését eredményezi. 
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2. A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA 

TELEPÜLÉSTÖRTÉNET 

 
 

Dunaszentgyörgy a Dunamenti-síkság  Dunántúlra átnyúló részén, a Tolnai-Sárköz és a Dél-Mezőföld 
találkozásánál, Pakstól 10 km-re, délnyugatra fekszik. A település közelében fekvő mezővárosok, 
Paks, Fadd, Tolna, valamint a község mellett elhaladó római és középkori úthálózat nagymértékben 
befolyásolta a település fejlődési ütemét, és egyben bekapcsolta a térség gazdasági vérkeringésébe. 
Az előkerülő nagyszámú kőkori, bronzkori, keltakori, római, népvándorlás-kori, avar és Árpád-kori 
régészeti lelet és feltárás a település történelmi múltba visszanyúló voltát mutatják. 

A település ősidők óta lakottságát mutatják a Daróczy- és a Jeszenszky puszta környékén talált 
szemcsés agyagú prehistorikus edénytöredékek. Római korból származó épület falmaradványokat és 
római pénzérméket tártak fel az egykori község északi részén, a Sánchegy és a Várdomb környékén. A 
község Árpád-korban lakott voltát bizonyítja egy S-alakúan meghajtott fülönfüggőből és hajgyűrűből 
álló lelet, valamint Eötvös Károly földbirtokos és szomszédainak udvarán feltárt Árpád-kori sírmező. A 
falu 1215-ben a fehérvári káptalan birtokában volt. Egy 1384-ben kelt oklevél Feledi Gáspár Gömör 
vármegyei családjának birtokaként tünteti fel a települést. A kalocsai káptalan 1424. évi oklevele 
“Magnamviam, que de villa ZenthgurgodpredictamvillamFaadduceret”-ként említi a községet. 1471-
ben a helység a fejérvári káptalan birtokához tartozott. Mivel egyházi birtok volt, valószínű, hogy 
templom vagy kápolna már állt a községben, melynek védőszentje Szent György volt. 1526-ban II. 
Lajos Mohács felé vonulva seregével augusztus 6-án érkezett Szentgyörgy közelébe. Brodarics István 
szerémi püspök, a király kancellárja innen írt levelet Mária királynénak, amelyben a leendő 
végveszély vészhírét igyekszik eloszlatni és kéri a királynőt, hogy maradjon Budán. 1565-ben 
Szentgyörgy falu a paksi bérlethez tartozott, s jövedelmeinek végösszege 32833 akcse volt 95 kapu 
után. A település megsínylette a római provincia, a tatár és a török hódoltság évszázadait, az 1703. év 
utáni összeírásokban már Szentgyörgyöt puszta vagy lakatlan helyként említik, így valószínű, hogy 
közel 15-20 évig a terület teljesen lakatlan volt. 

Az 1718-1740 közötti években a Nyitra, Bars, Gömör, Veszprém és Zala megyéből érkező betelepülők 
létrehozták Tolna vármegye egyetlen nemesi curialis községét. A betelepülő, szolgáltatásra 
kötelezett, földet művelő kisnemesség a földesúrtól Fördős Mihálytól 25 forintért bérelt egy szekció 
földet. 1718-ban Dunaszentgyörgynek 444 fő lakosa volt, ebből 75-80 zsellér, a többi nemesi rangú 
volt. A települést körülvevő lápos-ingoványos területet 1870-ben a Fadd-Paks csatornával csapolták 
le, így növelték a község művelhető földterületét. Szentgyörgy lakossága az 1809. évi utolsó nemesi 
felkelésben a tolnai lovasszázadot és a gyalogzászlóaljat jelentős számmal képviselte. Az 1848-as 
forradalom és szabadságharc csatáiban részt vett nemzetőrök és népfelkelők Tolna Megyei Honvédek 
Névjegyzékében számos dunaszentgyörgyi születésű lakos szerepelt. 
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1944 novemberében Dunaszentgyörgy és környéke átvonulási front területévé vált. A község 
második világháborús embervesztesége közel 100 fő volt. 1957-ben megalakult Szentgyörgy első 
mezőgazdasági szövetkezete, Szabadság Mezőgazdasági Termelőszövetkezet néven. 

A rendszerváltás eseményei közé tartozott 1993 márciusában a Dunaszentgyörgyi Mezőgazdasági 
Szövetkezet létrejötte. A kárpótlás keretében a 348 tagnak részarány tulajdon juttatás céljára 1992-
től jelöltek ki földeket a község 3017 hektár területén. Ma Dunaszentgyörgy 2711 lakosának a Paksi 
Atomerőmű Vállalat és helyben a Dunaszentgyörgyi Mezőgazdasági Szövetkezet, a Paksi Ruhaipari 
Szövetkezet, a Paks és Vidéke ÁFÉSZ, valamint a Fadd és Vidéke Takarékszövetkezet adja a legtöbb 
munkalehetőséget. 

Forrás: Samay László 
Dunaszentgyörgy a harmadik évezred küszöbén 
(múlt, jelen, jövő) 
kiegészítve Dr. Gere László Dunaszentgyörgy építészettörténete című dolgozatából 

 

TELEPÜLÉSSZERKEZET 

A település szerkezetét az úthálózat és az elsősorban a domborzati viszonyokból fakadó 
tájszerkezet és tájhasználat határozza meg. 
Dunaszentgyörgyöt az országos vérkeringésbe a települést nyugatról határoló M6 autópálya és a 
6. sz. főközlekedési út kapcsolja. Helyi jelentőségű kapcsolatot biztosít az 5112 sz. összekötő út Fadd 
irányába, illetve a 6-os útról nyugatra kicsatlakozó 6234 sz. összekötő út a megye középső részei felé. 
 
A tájszerkezet a kistáj általános jegyeit hordozza, a domborzatból adódó tájhasználattal. 
 
A településen két, markánsan elütő adottságú terület találkozik, amelyek észak-déli tengelye a 6-os 
út nyomvonala. Az úttól nyugatra húzódó területet egyöntetű, nagytáblás szántóföldek borítják, az 
igazgatási határ mentén dombvidéki, szőlőkkel beültetett, majd erdővel borított lezárással. A 
tengelici útelágazásnál alakult ki a község kertes mezőgazdasági területe, nagy arányban szőlővel 
beültetve. A belterülettől nyugatra jelentős állattartó funkciót tartalmazó major található. A 6-os 
úttól keletre húzódó terület a Duna valamikori ártere. Régi holtágak nyomait őrző, vizenyősebb 
terület ez, amit ártéri erdők, gyepek, árkokkal szabdalt szántók borítanak. Jelentős kiterjedésű a 
természeti értéket képviselő terület.  
 
Az ősi településmag a középkori Szentgyörgy helyén, a mai református templom környékén alakult ki. 
A történeti település innen terjeszkedett folyamatosan nyugati irányba körülbelül a temető vonaláig. 
Főutcája a Rákóczi Ferenc utca volt. A táji adottságok nem tették lehetővé, hogy a lakótelkek 
folytatásában alakuljanak ki a mezőgazdasági művelés területei. Ezek a lakóterülettől távolabb jöttek 
létre. Ezáltal a település nem lineárisan, hanem utcahálózattal tudott fejlődni. A temető és a 6-os út 
közti területek beépítése újabbkori, a ll. világháborútól kezdve napjainkig folyamatos. A település 
északi lezárásaként a 6-os út és a Rákóczi utca közti területen gazdasági terület van kialakulóban. 
Dunaszentgyörgyön klasszikus értelemben vett településközpont nem alakult ki, jól lehatárolható 
azonban a temetőtől északra egy oktatási funkciójú, attól keletre pedig egy művelődési, rekreációs 
funkciójú intézményterület. A településszerkezetre jellemző a sok teresedés, amit parkosítottak. A 
sok közpark, a fásított utcák kellemes lakókörnyezetet biztosítanak.  
 
A középkori falu a régészeti leletek bizonyossága szerint a mai település helyén volt, hiszen itt Árpád-

kori temető maradványait tárták fel. A faluhoz nyilván templom is tartozott, a pécsi Püspökség 1733-

as leírása kőtemplom romjairól beszél. Az ősi falu pontos helyét, nagyságát régészeti kutatással 

lehetne meghatározni. 
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Az újkori falu fejlődéséről a korabeli térképek tanulmányozása adhat képet. Az első felmérésen 

látszik, hogy a település a hadi úttól keletre eső, a Duna árterébe benyúló földnyelvre települt.  

 
 

Dunaszentgyörgy ábrázolása az Első Katonai Felmérésen (1763-87)  
 
A következő időszakban a meglévő utcák fejlődtek, illetve jelentős terület épült be a temetőtől délre. 
Megjelenik a Szent György csatorna, a holtágak, vizenyős területek visszaszorulnak. 
 

 
 

Dunaszentgyörgy a Második Katonai Felmérés idején (1806-69) 
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A következő években nincs alapvető változás, a bővülés néhány háznyi. 

 
 

a Harmadik Katonai Felmérés (1869-87) 
 

 
 

Az 1866. évi kataszteri térkép már pontos telek és épületadatokat közöl, sőt a tulajdonviszonyokat is 
nyilvántartja. Ábránk egy részletet mutat, a teljes terület ábrája értelmezhetetlen lenne, de bárki 

hozzáférhet a mapire.eu honlapon. 



8 
 

Dunaszentgyörgy településképi arculati kézikönyve 
 

Az újabbkori beépült és beépülő területek a korábbiakhoz képest nyugatra, az országút felé jöttek 
létre. 

A TÁJ, A TELEPÜLÉSKÉP, ÉS AZ ÉPÜLETÁLLOMÁNY ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 

Dunaszentgyörgy a tájkataszter szerinti besorolást figyelembe véve a Tolna-Sárköz kistáj 
területén helyezkedik el. 
Az észak-déli irányban hosszan elnyúló kistáj legészakibb települése Dunaszentgyörgy. A kistájnak ez 
a területrésze összefüggő alacsony ártér, tökéletesen sík terület. Itt a pannoniai üledékekre a 
Dunántúl irányából érkező folyók hordalékkúpja, majd a Duna ártéri hordalékanyaga rakódott le. 
A tájhasználat szempontjából fontos a talajvíz állás, mely 2-4 m között érhető el, de a Dunához 
közelebb fekvő területrészeken elsődlegesen a Duna vízállása a meghatározó. 
Talaját tekintve a terület homogénnek mondható, 95 %-ban réti talajképződmény. Többségében 
agyagos vályog, helyenként vályog mechanikai összetételű réti öntéstalaj.  
Az utóbbi 200 évet tekintve a katonai térképeken nyomon követhető a táj története.  
Az 1787-es katonai felmérés szerint jól látható a település alapvető táji adottsága: a síkvidéki tájban 
lényeges felszíni alakulat nincs.  A Duna közelsége ugyanakkor nagy szerepet játszik a tájalakításban, 
mivel a településtől keletre lévő területek magas vízállásúak, sok helyen mocsaras jellegűek.  
Az 1887-es katonai felmérés szerint a település mérete már lényegesen nagyobb, és a Szentgyörgy-
csatorna is megépült, a magas talajvizű területek rendezése érdekében. A Wesselényi utca végén 
kitekintve a feltöltődött, hajdani árteres, mocsaras területet látjuk. 
 

 
 
Dunaszentgyörgy jellegét meghatározza a háromszög alakú település zárt utcarendszere, a régebbi 
településrészeken a fésűs beépítésű szalagtelkeken az utcára merőleges ill. párhuzamos lakóházak 
rendje, melyek általában előkert nélkül az utcára épültek. Egyes szakaszokon az oldalsó telekhatár 
nem merőleges az utcára. Az épületek az oldalhatárral párhuzamosan épültek, így szerény 
fűrészfogazással jelentkeznek a házak.  A legújabbkori területek jellemzői a kisebb, rövidebb telkek, 
és az előkert megjelenése. Karakteres, jellegzetes elem a főutca jelentős kiszélesedése a református 
templom környékén és a régebbi részeken a számos kiskúria, polgárház jelenléte.  
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A településkép fontos elemei a református és az új római katolikus templom, illetve napjaink 

középületei. 

 
 

 

A szalagtelkek az utcára többnyire merőlegesen, változó telekszélességgel indulnak, mely a nőtt 
településekre jellemző. Jellegzetessége a belterületi szerkezetnek a lakótelkek folytatásában kialakult 
kertes terület, mely az egykori hordalékkúp aljáig leér. 
A változatos lakótelkek struktúrájára jellemző a 16-20 m telekszélesség és a 100-120 m hosszúság. A 
későbbi szabályosabb telekalakítások az utcarendhez alkalmazkodnak. 
A település történetileg kialakult lakóterületén alapvetően a fésűs, oldalhatáron álló beépítés 
dominál. A hagyományos, paraszti gazdálkodást folytató, hosszan elnyúló szalagtelkeken a 
lakóépületek alapvetően a nyugati illetve a keleti égtájakhoz közelebb álló oldalhatárra, az 
oldalkerttel párhuzamosan és az utcafrontra települtek.  
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A gazdasági épületek soros elrendezéssel a lakóépület folytatásában, jellemzően a lakóépülettel 
összeépülve készültek. A leghátsó gazdasági épület máshol jellemző befordításával itt csak elvétve 
találkozunk. A gazdasági épületek mögött a veteményeskert, majd a hosszabb telkek esetén a 
takarmánytermesztésre szolgáló kert húzódik.  
Az utcafronttal párhuzamosan, a századforduló környékén épült lakóházak és kúriák nem változtattak 
a telekhasználaton, de alapvető elemek a településképet illetően. 
A település történeti épületállományának építészeti karaktere hasonló vonásokat mutat, de jól 
megfigyelhetők az egyes korokra jellemző építési módok, melyek egymásra rakódtak. Középkori 
templom nem maradt fönn, a mai Református templom 1781-86 között épült. 
A legkorábbi lakóépületek a lopott tornácos parasztházak, melyek az 1800-as évek második felében 

épültek. Ezek közül eredeti állapotában kevés maradt fenn (pl.: Óvoda utca 21/A szám alatti épület). 

 

A későbbi épületeknél is ritka a végigfutó tornác, az utcafronton a teljes épületszélességet helyiségek 

töltik ki, kettő, vagy három ablakkal. 

 




