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Természetföldrajzi Közlemények
a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetéből 2 (1) 2013. 3-20.

A természeti környezet hatása a településállományra a
Bánátban
Pozsár Vilmos

Absztrakt: A Bánát településföldrajzi folyamatainak feltárása nem mondható a hazai vizsgálatok központi
témájának, a kérdés tanulmányozása ezért hiánypótló. A megismert folyamatok és fejlődési törvényszerűségek
a Bánátban végzett eddigi igen gazdag és sokirányú hazai társadalomföldrajzi kutatásokat tematikailag teljesebbé teszik. A hazai földrajzi kutatásokban figyelemre méltó a település és környezete közötti kapcsolatok
elemzése. Ez a tanulmány e kapcsolatok sokszínűségének feltárását határainkon kívüli területekre terjeszti ki.

1. Kutatási előzmények
A természeti környezet és a településállomány közötti kapcsolatrendszer elemzésének gazdag irodalma van. A településföldrajzi elemzések – többek között – több tematikus csoportra oszthatók:
– A demográfiai, és ezen belül a bánáti etnikai viszonyok, ill. időbeli folyamatok napjainkra már kitűnően ismeretesek (KÓKAI S. 2001a, 2001b, 2002a,
2002b, 2007a, 2007b, 2008). Ezek az elemzések feltárják az etnikai sokféleséget, térbeli és létszámbeli
elhelyezkedésüket település és regionális szintű bontásban.
– A korábbi kutatások megismertetnek bennünket a
városok fejlődésével, térbeli szerepükkel (KÓKAI S.
1996, 2004a, 2004b), valamint a települések morfológiájának, pontosabban alaprajzának kialakulásával
és típusaival is (KÓKAI S. 2006).

– A hazai kutatások újabb témaköre a településhálózat és a természeti környezet közötti kölcsönhatást
elemzi (GYENIZSE P. 2001, 2006, LOVÁSZ GY. –
POZSÁR V. 2000 stb.). Tanulmányunk ebben a témában is hiánypótló kíván lenni a Bánátra vonatkozóan. A településhálózat és a természeti környezet közötti kapcsolat tanulmányozása a Bánát területén elhanyagolt téma volt korábban, csupán a közelmúltban készült elemzés ebben a témában (POZSÁR V.
2005).

2. Célkitűzés

– Újabb kutatási irány rajzolódik ki a településfejlődés és természeti környezet kapcsolatában a városok
tekintetében (GINZER M. 2006, GYENIZSE P. 2003,
MIKHÁZI Zs. 2006, NAGYVÁRADI L. 1998a).

A korább kutatásokat figyelembe véve elsődleges
célunk a Bánátra vonatkozó eddigi ismeretek bővítése. Feladatunknak tartjuk ugyanis egy Kárpát-medencei térség – ebben az esetben a Bánát – települései és természeti környezetük közötti kapcsolatrendszert azonos módszerrel tanulmányozni, a teljesség igénye nélkül. A választott feladat megoldása
kapcsán ezért használtuk fel a témakörben publikált
számos elemzést.

– Számos tanulmány a legkülönbözőbb módszerekkel elemzi a hazai kisebb települések térbeli fejlődését a természeti környezetben (GYENIZSE P. –
LOVÁSZ GY. 1996, GYENIZSE P. – KOVÁCS B.1999,
2000, GYENIZSE P. – VASS P. 1998, NAGYVÁRADI L.
1998a, 1998b). Még a térinformatika is helyet kap
(GYENIZSE P. 2003, 2004, 2009, GYENIZSE P. et al.
2008, stb.). Bánát azonban e tekintetben mellőzött.

Ezeket a vizsgálatokat azért is tartjuk fontosnak, mert ma a társadalom túlnyomó része különböző nagyságú településeken él és ezek fejlődési irányai, lehetőségei, gazdasági és kulturális szempontból egyre jelentősebbek. E téma kidolgozása keretében választ kerestünk a településmorfológiai sajátosságok, valamint a településhálózat és a természeti
környezet közötti egyéb kapcsolatok elemzésére.
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3. Módszer
Vizsgálatainkban legfőképpen a történeti földrajz
módszereit használtuk. Az ősi természeti környezet
főbb sajátosságait elsősorban a korábbi történettudományi információk tükrében tettük meg. Igénybe
vettük a korábbi idők katonai felmérései során szerkesztett térképeket is.
Elemzésünk során figyelembe vettük – és a téma kidolgozása során alkalmaztuk – a témában végzett hazai kutatások számos tematikai elemét, és
módszertani eljárásait (GINZER M. 2006, GYENIZSE
P. 2003, NAGYVÁRADI L. 1996, 1998a, SZILASSI P.
2003).

4. Eredmények
4.1. A természeti környezet hatása a településhálózat fejlődésére
A társadalomfejlődés igen alacsony fokán elsősorban
a felszíni vizek, azaz a folyók, patakok, források
vonzották a települések legkezdetlegesebb formáit, a
szálláshelyeket (MENDÖL T. 1963, SZABÓ I. 1966). A
kis népességű települések lakói szinte kizárólag a
vízben szerezték táplálékukat (halászat, pákászat). A
településállomány sűrűsége azonban másként formálódott egy folyó mentén és másként a mocsaras, ingoványos, hordalékkúp-síkságon. Előbbi természeti
tényező a települések (szálláshelyek) vonalas elrendeződését indukálhatta. Az ember itt a folyóközeli
árvízmentes, azaz magasártéri szinteket, gyakran terasz-szigeteket foglalta el. A mocsaras hordalékkúp
síkságon a felszínt behálózó folyóágak közötti árvízmentes magaslatokon (folyóhátakon) telepedett meg
az ember. Ebből az általános törvényszerűségből következően valószínűsíthető az állománysűrűség vonalas jellege a Tisza és a Maros mentén, de természetesen más nagy folyóknál is megfigyelhető ez a
hatás. Figyelembe véve a domborzat mai magasságát, a felszínépítő kőzetet, valamint a löszt, igen valószínű, hogy a hordalékkúpok folt-szerűen, és a folyómentén vonalasan elrendeződő településállománya között a hálózat ritkább lehetett.

Az is bizonyosnak látszik a természeti környezet rekonstrukciójának tükrében, hogy a delibláti homokvidéken valószínűleg ritka volt a település hálózat (szálláshely). Ez elsősorban a vízhiánnyal hozható összefüggésbe. Hálózatritkulást feltételezhetünk a
szomszédságban fekvő Alibunári-mocsár területén
is. Jelentős telepítő tényezőt képviselt az erdő is. Az
emberi, illetve társadalmi tevékenységtől még igen
kis mértékben módosult természeti környezetben elsősorban a tatárjuharos tölgyes, az ártéri ligeterdők
és a mocsarak voltak jellemzők a Bánátban. A víznek azonban most is kiemelten fontos szerepe volt.
A mainál lényegesen sűrűbb település hálózat
(szálláshely) feltételezését a Bánátra vonatkozó régészeti adatok tükrében tesszük. A XX. század elejéig végzett vizsgálatok szerint számos helyen ismernek emberi nyomokat, ahol ma nincs település
(KISLÉGHY NAGY GY. 1910, SZENTKLÁRAY J. 1910).
Természetesen azt meg kell jegyeznünk, hogy a szálláshelyek igen gyakran ideiglenesek voltak
(MENDÖL T. 1959). Ennek feltehetően kapcsolata lehet a kor emberének természethasználatával. Ha például a környék hal- vagy vadállománya megcsappant, a kor embere elhagyta szálláshelyét és tovább
költözött. Erre kényszerülhetett akkor is, ha szálláshelyét árvíz rombolta le.
A társadalomfejlődés következő szakaszában
megjelent, ill. jelentős szerepet kapott a szántóföldi
művelés. Ennek hatása volt a településállomány fejlődésére is. A szántóföldi tevékenység már jelentős
mértékben stabilizálhatta a korábban még helyüket
változtató szálláshelyeket. A szántóföldi tevékenység
megjelenésének következtében ui. növekedett a természeti környezet eltartóképessége. A víz szerepe
azonban ebben a fejlődési szakaszban is meghatározó volt, hiszen ez a természeti elem biztosította az
emberi és állati ivóvíz-igények kielégítését. Feltételezhető, hogy ebben szakaszban a vízmentes, illetve
árvíztől nem veszélyeztetett magas árterek, a pleisztocén végi lösszel fedett, valamint a dombsági felszínek „felértékelődtek”, többek között a a löszön képződött, jó termőképességű csernozjom talajok miatt.
Ezzel szemben viszont – éppen a „vízveszély”
következtében – az ártereken és a mocsaras térségekben a településállomány némi ritkulása igazolható a korábbi kutatások eredményeinek ismeretében
(KNIEZSA I. 1939). Ebben a fejlődési szakaszban –
ennek valószínűleg a második felében – a népesség-
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szám növekedése következtében a „lakóházak” száma növekedett, tehát megkezdődött a települések
alaprajzának kialakulása.
A török hódoltság alatt jelentős változások voltak a településállományban. Ez nemcsak a Bánátban,
de korábbi kutatások szerint az É-i szomszédságban
is jellemző volt (BOROS F. 1957, 1958). A megszállók elől menekült a lakosság. Ennek következtében
nemcsak az addig művelt szántóföldjét és karban tartott kezdetleges vízvédelmi berendezéseit hagyta el,
de lakóhelyét is. Ebben a hosszantartó időszakban a
települések jelentős hányada elnéptelenedett. A lakosság egy része a védelmet nyújtó nagyobb városokba menekült. Mások a táj áthatolhatatlan erdőségeiben, illetve mocsaraiban kerestek menedéket.
A kor jellemző, azaz leggyakoribb településalaprajz-típusa a Bánát síksági jellegű területein
minden valószínűség szerint a halmaz alaprajz volt.
Ez az alaprajz a kezdeti időszakban az egymás mellé
települt szálláshelyekből is kialakulhatott (MENDÖL
T. 1963, SZABÓ I. 1966). A most vázolt folyamat következtében egyrészt az állomány jelentősen megritkult, másrészt a védelmet nyújtani képes települések
népességszáma megnövekedett, azaz a népességszámot tekintve fejlődtek, funkciójuk bővült. A Bánát
nagyobb települései, mint pl. Temesvár, Arad, Nagybecskerek, Pancsova, Nagykikinda stb. a török hódoltság alatt viszonylag jelentősen fejlődtek
(BOROVSZKY S. 1910).
A településállomány jellegében alapvető változások vannak a hódoltság után, a betelepítések időszakában. Amint a történettudományi kutatásokból
ismeretes, nemcsak a településhálózat, de a lakosság
is számottevően megritkult. Helyét elsősorban német
telepesek foglalták el, de a hegyekből is leszivárogtak pl. a románok. A betelepült olaszok és spanyolok
száma elenyésző volt. Ekkor alakult ki a soknemzetiségű Bánát (BOROVSZKY S. 1910, KÓKAI S. 2001)
(1. ábra). Az 1718-1733 között négy hullámban érkező telepesek, illetve nemzetiségek meghatározott
térségeket foglaltak el. A főleg Bajorországból, Baden-Würtenbergből és Elzász-Lotharingiából érkező
németek a legnagyobb mértékben Bánát É-i és Ny-i
részén telepedtek le. A szerbek és a hódoltságot túlélő magyarok legfőképpen az alacsony fekvésű Tisza-mentén foglaltak területet. A hegyekből leszivárgó románok viszont a hegységhez közeli, illetve a
Krassó-Szörényi-Érchegység hegylábi felszínén
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koncentrálódtak (KOCSIS K. 1996). A területi elkülönülés azonban nem volt minden esetben éles. Előfordult, hogy két nemzetiség is elfoglalt egy új települést. Ennek bizonyítékát a település nevében lehet
felismerni (pl. Magyar Ittebe és Szerb Ittebe).

1. ábra. Nagyobb etnikai tömbök a Bánátban a XIX.
század közepén (KÓKAI S. 2001 adatai alapján
szerk. Pozsár V.)
1 = magyar; 2 = német; 3 = szerb; 4 = román;
5 = vegyes; 6 = nincs adat
A telepesek számára a bécsi mérnökök tervei
alapján sok tekintetben új utcahálózatú településhálózat épült fel. Az állomány új településeit a korszerű sakktábla alaprajzok bizonyítják, illetve jellemzik.
Ez a hálózat valószínűleg ritkább lehetett, mint a hódoltság előtti. A településállomány – mondhatnánk –
gyökeres átalakulásának újabb jellemzőjeként említhető, hogy a hódoltság utáni fejlődés során eltűnt a
halmaz jellegű alaprajz és felváltotta a sakktábla jelleg. Az újjászülető településállománynál ebben a fejlődési szakaszban kezd megjelenni egy új formacsoport: a szórvány település (BECSEI J. 2004). A tanyákban, a szállásokban és majorokban „realizálódó” szórvány települések térbeli elrendeződése némi

kapcsolatot mutat a természeti környezeti adottságokkal. Ezek ugyanis elsősorban a sík felszínek mélyenfekvő térségeiben jelennek meg (2. ábra). A Bánát tagoltabb domborzatú tájain, már nem jellemzők.
Egyesek térképi elnevezése (pl. szállás) a funkcióra
is utal. Kialakulásuk az állattartással kapcsolatos.
Az újjászerveződő településállomány, illetve településrendszer azonban az igen kedvezőtlen természeti környezeti adottságú területeket kerülte. Ebből
adódóan ritka hálózat jött létre a korábbi nagy területű ártereken, amelyeken az ármentesítési társulatok
tevékenysége ellenére a belvízgyakoriság, azaz az
ingoványos, vizenyős természeti környezet volt a
jellemző. A delibláti futóhomok felszínt szintén a hálózat ritkulása jellemzi.

4.2. A település-alaprajz kapcsolata a természeti
környezettel
Az alábbiakban az alaprajz fogalma alatt egyrészt az
utcahálózat égtáji irányultságát másrészt a belsőség
(alakját) értjük, amelyet természetesen a sajátos utcahálózat jellemez. A vizsgált térség településeinek
utcahálózata három típusba sorolható, némelyiknek
azonban több változata is megkülönböztethető.
Csaknem az összes kialakulásában szerepe van a természeti környezet jellegének. A három típus létrejöttében az idő-tényező is alapvető szerepet kap.
A legidősebb, ún. jellegtelen úthálózat elsősorban a dombvidéki jellegű természeti környezetben
uralkodik. Mai formájukat elsősorban a domborzat
határozza meg, és létezésük a kora középkortól,
vagy az ezt megelőző időktől régészeti leletekkel is

2. ábra. Szállások az ártéren Nagykikindától délre (forrás: III. Katonai Felmérés térképe 1884)
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3. ábra. Tésfalu alaprajza (forrás: III. Katonai Felmérés térképe 1884)
igazolható. Egyik változatként fogalmazható meg az
egyutcás falu (KÓKAI S. 2006), amely a leggyakrabban a keskeny völgy peremén alakul ki. Ennek a típusnak egyik reprezentánsa a Lipovai-dombságon
fekvő Tésfalu (3. ábra). Ezek az alaprajzok Lipovaidombvidék legmagasabb, ún. központi területén
uralkodnak. Ott ugyanis a felszínt keskeny, viszonylag mély völgyek tagolják. A térségben azonban a
szántóföldi művelés és a meredek lejtőkön az erdőgazdálkodás a jellegzetes.
Ebben a természeti környezetben gyakori a keskenytalpú völgy két oldalán kiépült út is (pl. Temeshódos). Nem ritka a dombvidéki, illetve hegységperemi területeken a völgytalálkozásokban képződött
úthálózat sem, amikor a tágasabb völgyutcájából egy
mellékvölgybe is kiágazik ún. mellékutca. Ezt képviseli a Hosszúág nevű települése alaprajza
Az osztrák mérnöki tervek szerint épült ún.
sakktábla úthálózat (KÓKAI S. 2006) elsősorban a
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sík felszíneken találhatók. Ezek az ún. telepített községek, amelyek a török uralom után mesterségesen
keletkeztek, többnyire a betelepülők, illetve a térségbe visszatelepülők számára. Az utcahálózat térbeli
irányítottsága egyértelműen jelzi, hogy tervezői figyelembe vették a táj uralkodó szélirányát is. A Bánát egész területére az ÉNy-i és DK-i felszín közeli
légáramlás a jellemző. Ez – az általunk – alaptípusnak nevezett alaprajz azonban több esetben négyzet,
illetve, téglalap alakú. Ez utóbbi esetében azonban a
hosszabb utcák szinte minden esetben szélesebbek.
A tervező ezzel az utcahálózattal mérsékelte település széles útjait a heves szelek kellemetlen hatásától
a csatornahatás csökkentése révén. Ennek példáit találjuk – többek között – az Alibunári-mocsár távolabbi szomszédságában Ürményháza és Végszentmihály utcahálózatában (4. ábra). Különösen Ürményháza példáján látszik a tervezői szándék. Ezt látszik
igazolni a sakktábla jellegű utcahálózat hiánya, amit
a téglalap hálózat helyettesít.

4. ábra. Ürményháza alaprajza (forrás: III. Katonai Felmérés térképe 1884)
Ebben a témakörben szükségesnek látjuk megemlíteni, mint újabb változatot Csóka község úthálózatát (5. ábra). A település közvetlen természeti környezetében az É-D-i csapású negatív mikroformák –
elhagyott medrek – uralkodnak. A tervezés ezek hatását nem vette figyelembe, mert az utcahálózat keleties irányultságú. A sakktábla hálózat azonban nem
jellemző. Ezáltal a teleülés minden utcája kitűnően
átszellőzik az uralkodó légáramlás idején.
Ha a sík, mikroformáktól nem zavart domborzat
lehetőséget adott, akkor szabályos négyzet alakú belsőséget terveztek, illetve építettek. Egyik legszebb
példáját Zsombolya igazolja (6. ábra). A település
utcahálózatának égtáji irányultsága bánáti viszonylatban a ritkaságok közé tartozik, amennyiben a hálózat É-D-i, illetve erre merőleges irányultságú. A település alaprajza azonban sok esetben nem négyzet,
illetve téglalap alakú még a sík felszínen sem. Jelentős szerepe van a környezet hidrológiai viszonyainak, amelyet a korábbi (már említett) kutatások a
száraz és vizes környezetek határterületén is kimu-

tattak (MENDÖL T. 1963). Számos térségben már
egy-két méter szintkülönbség is meghatározza a település terjeszkedési irányát. Ez a szituáció a legjellegzetesebb a folyók (Tisza, Maros, Béga, Temes)
árterének peremén. Ezekben az esetekben a sakktábla hálózatú belsőség alaktalan, mert alkalmazkodik
az ártér peremhez, illetve az ártér peremének közelében kialakult vizenyős laposok kiterjedéséhez. Ennek legjellemzőbb példáit a Temes alsó folyásszakaszán találjuk (7. ábra). Csenta község a Karas és a
Temes ártere közé szorult. A közeli Baranda a Temes
árterének ártéri szigetén települ. Térbeli terjeszkedését Ny-felé a Temes közvetlen ártere, K-felé a folyó
elhagyott morotvája gátolja. A közeli Opava települése az előző kettőhöz hasonló. Ez azonban É-felé
még tud terjeszkedni.
A delibláti futóhomok és az Alibunári-mocsár
találkozásának térségében szintén jelentős a természeti környezet hatása a települések alaprajzára és az
utcahálózatára (8. ábra). Alibunárt egyrészt a szomszédos mocsár a delibláti homokfelszínhez „kény-
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szeríti”. Ez determinálja az úthálózat kialakítását is.
A tervezés azonban kihasználta a mocsárban a holocénban kialakult ÉK-DNy-i csapású homokhátakat
is. Ebből adódóan a fejlődés következő szakaszában
az úthálózatnak kialakult az ÉK-DNy-i csapású irányultsága is. A közeli Szeleus és Iloncz úthálózatát
és a belsőség alaprajzát szintén a delibláti homok és
Alibunári-mocsár találkozása határozza meg. A ma-

lózat égtáji irányultságán is (K-Ny-i magyar és
DNy-ÉK-i futású német utcák). A soknemzetiségű
Bánátban azonban ez nem jellemző. Écska német és
román nemzetiségű lakósságból tevődik össze. A két
nemzetiség azonban azonos úthálózatú lakókörnyezetben él (10. ábra).
Az ún. vegyes úthálózat-típus kialakulása időben hosszantartó folyamat eredménye. A fejlődés

5. ábra. Csóka alaprajza (forrás: III. Katonai Felmérés térképe 1884)
gasártéri szinten igen gyakoriak a lefolyástalan laposok, az ezeket összekötő belvízlevezető csatornák.
Oroszlámos község belsőségének szokatlan alakját is
egy belvízlevezető csatorna, illetve vizenyős lapály
határozza meg.

kezdetén még halmaz-hálózat épült. A fejlődés fiatalabb időszakában ehhez a térséghez már mérnöki
alaprajz csatlakozott. A Bánság nagy városai, mint
pl. Arad, Temesvár, Nagybecskerek stb. ennek a típusnak reprezentánsai (11. ábra).

A sakktáblás úthálózat egyik újabb változata
már nem a természeti környezeti viszonyokkal mutat
kapcsolatot. A teljességre való törekvés miatt azonban erről is megemlékezünk, mert újabb hálózat típus határozható meg. A népesség nemzetiségi összetétele is befolyásolhatja az utcahálózat jellegét.
Nagyszentmiklós német és magyar lakosságból tevődik össze (9. ábra). A két nemzetiség élesen elkülönül a településen belül. Ez megnyilvánul az utcahá-

A településfejlődésre tett természeti környezeti
hatás egyik változatát az alábbiakban Temesvár példáján vázoljuk. A település magja a védelmi célokat
szolgáló vár. A vár telephely választását ui. elsősorban a folyóártéri vizenyős térség határozta meg,
amelyben az élő folyóágak közötti magasabb, ármentes felszínek adtak lehetőséget a várépítésre.
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6. ábra. Zsombolya alaprajza (forrás: III. Katonai Felmérés térképe 1884)

7. ábra. Csenta, Opava és Baranda alaprajza (forrás: III. Katonai
Felmérés térképe 1884)
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8. ábra. Alibunar, Szelus és Ilonc alaprajza(forrás: III. Katonai Felmérés térképe 1884)
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9. ábra. Nagyszentmiklós alaprajza (forrás: III. Katonai Felmérés térképe 1884)

10. ábra. Écska alaprajza (forrás: III. Katonai Felmérés térképe 1884)
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11. ábra. Nagybecskerek alaprajza (forrás: III. Katonai Felmérés térképe 1884)
A vár védhetőségét növelte az, hogy tulajdonképpen
a széles ártér egyik szigetén épült. Ennek következtében nagyterületű folyóhálózattal átszőtt a természeti környezet (12. ábra).
A településfejlődés első szakaszában csupán a
vár létezett a sajátos védelmi funkciójával. Ekkor a
várfalon belül halmazjellegű utcahálózat alakult ki.
A fejlődés második szakaszában a vár-funkció megszűnt, és az épületek egy része polgári funkciót kapott. Nyilvánvalóan ilyennek minősíthető az ábrán
látható Jezsuita templom, vagy pl. a gyógyszertár. A
halmaz jellegű utcahálózat azonban még jellemző
volt. A fejlődés következő szakaszában a várfalon
belüli terület mérnöki alaprajzú polgári lakónegyeddé alakult. A XIX. század közepétől kezdett a város
a vár közvetlen közelében fekvő térségre települni.
Ez a folyamat nyilvánvalóan csak a szükséges mederrendezések, illetve szabályozási munkák után
volt lehetséges.
A vár közvetlen környezetében – elsősorban a
folyóágak közötti ármentes területeken városnegyedek kezdtek kialakulni mérnöki alaprajzú utcahálózattal (13. ábra). Ezzel a városfejlesztési tevékenységgel volt kapcsolatos az 1800-as évek végére jellemző, szinte folyamatos Béga-mederrendezés,
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amely lényegében a Béga vizének a vártól való „kiszorítása”, azaz minél távolabbra kényszerítése volt.
A Begának a település fejlődésében játszott jelentős
szerepe a vízellátásban is megnyilvánult. A kezdeti
vízellátás ásott kutakból valósult meg. A településfejlődés során azonban ezeknek a kutaknak a minősége elromlott a felszínről érkező egyre nagyobb
szennyeződés következtében. Az ásott kutas ellátást
már az 1800-as évek végén (1888) felváltotta a fúrt
kutakból származó, most már jó minőségű, egészséges víz (BOROVSZKY S. 1910).
Az 1880-as évek végén (1888) megkezdődött a
város csatorna rendszerének kiépítése is. Korabeli
leírások szerint a hálózat kiépítésében alapvető szerepet játszottak a kissé mélyebben fekvő beépített
Béga-medrek (BOROVSZKY S. 1910). A város korszerűsödésével együtt járt a szilárd útburkolat megjelenése is. Az ehhez szükséges bazaltot a közeli
Sziklás, illetve Lukácskő bányái szolgáltatták.
4.3. A településhálózat sűrűségének kapcsolata a
természeti környezettel
A településhálózat sűrűsége – azaz az egymás közötti legrövidebb légvonalbeli távolság – nagy szélsősé-

12. ábra. Temesvár 1718-ban (BOROVSZKY S. 1910)
A = város; B = várkastély; C = Kis Palánk; D = Nagy Palánk; E = Nagy Őrház; F = katonai gyakorlótér
gek között ingadozik a Bánátban (14. ábra). A legjelentősebb ritkulás az ármentesített, azaz korábbi alacsony ártéri területekhez kötődik. Ezek elsősorban a
Tisza-ártéren rajzolódnak ki. Jelentős azonban a ritkulás a Béga-Temes hordalékkúp DNy-i részén, az
Alibunári-mocsár egykori területén. Amint korábban
említettük, „elkerülték” a települések a delibláti futóhomok térségét is. A legsűrűbb településhálózat-

nak két területi megjelenése ismerhető fel a Bánátban.
Az egyik a folyók mentén – azokban a térségekben, ahol az ártér felett magasan emelkedik az ármentes, többnyire lösszel fedett felszín – egymás
mellett szorosan foglalnak helyet a települések. A
legsűrűbb hálózat másik megjelenési területe a

14

13. ábra. Temesvár és környéke 1905-ben (forrás: ZENTAI L. 2000)
dombsági térszín. Itt összefüggő területen rajzolódik
ki a legsűrűbb hálózat (POZSÁR V. 2005). A dombságok völgyei a társadalomfejlődés kezdeti fokán még
vizenyősek voltak. Különösen így volt ez tavasszal
és ősszel. Ez a sajátos felszíni hidrológiai helyzet
nagymértékben gátolta a településsel átellenben, a
túlsó dombháton (völgyközi háton) végzendő mezőgazdasági munkálatokat: tavasszal a vetést, ősszel a
föld előkészítését. Ebből adódóan alakult ki a sűrű
hálózat, a szinte kizárólag a völgyperemeken fekvő
településekből.
A sajátos természeti környezet hatása ismerhető
fel a különböző népességű települések térbeli rendjében is. Szembetűnő, hogy a Bánátban gyakorlatilag
nincs törpe falu, azaz 500 fő alatti népességű település. Ez a típus olyan ritka, hogy térképezhetetlen. Az
500-1000 fő népességű települések (15. ábra) pedig
szinte kizárólag a pleisztocénben magasra kiemelt
pannon dombvidéki felszíneken találhatók. Ennek
oka a korábbiakban említettekben, azaz a völgyközi
hátak rossz megközelítésében valószínűsíthető.
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Az 1000-5000 fő népességű települések térbeli
rendjében figyelemre méltó a Tisza- és Marosmente
hálózat ritkulása (16. ábra). A viszonylag legnagyobb sűrűség a Maros dombvidéki folyás-szakaszán, illetve a Béga mentén rajzolódik ki. Fejlődésük, viszonylag nagy népességszámuk valószínűsíthetően kapcsolatban van a bánáti viszonylatban jelentősebb folyóval (Maros, Béga), illetve a nagyváros (Temesvár) közelségével.

5. Összefoglalás
A fenti vázlatos elemzést összefoglalva egyrészt ún.
időbeli kapcsolat látszik a településhálózat sűrűsége
és a hálózat elemeinek kora között. A ritka és bánáti
viszonylatban nagy népességű településekből álló
hálózat túlnyomórészt a kedvező természeti környezeti adottságú sík- és enyhe reliefenergiájú területek-

14. ábra. A Bánát település-sűrűség térképe (1914) (szerk. Pozsár V.)
1 = 2,5 km alatt; 2 = 2,5-5,0 km; 3 = 5,1-10,0 km; 4 = 10,1-15,0 km; 5 = 15,1 km fölött
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15. ábra. Az 500-1000 fő népességű települések sűrűség-térképe (1914)(szerk. Pozsár V.)
1 = 2,5 km alatt; 2 = 2,5-5,0 km; 3 = 5,1-10,0 km; 4 = 10,1-15,0 km; 5 = 15,1 km fölött
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16. ábra. Az 1000-5000 fő népességű településeinek sűrűség-térképe (1914)(szerk. Pozsár V.)
1 = 2,5 km alatt; 2 = 2,5-5,0 km; 3 = 5,1-10,0 km; 4 = 10,1-15,0 km; 5 = 15,1 km fölött
re jellemző. Kialakulása a török hódoltság utáni időre tehető. Utcahálózatát a sakktábla rendszer jellemzi, és alkalmazkodik a táj uralkodó szélirányához.
Másrészt figyelemre méltó összefüggés ismerhető
fel a mezorégió természeti környezeti adottságaival
is. Ez elsősorban a hálózat sűrűségének jelentős kü-

lönbségeiben nyilvánul meg. A történetileg idősebb,
sűrűbb és kisebb népességű települések a török uralomtól megkímélt K-bánáti, magasra emelt, völgyekkel sűrűn tagolt dombvidéken jellemző. Az utcahálózat is magán viseli a domborzat determináló befolyását.
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