
A dunai hajózás szerepe a táj életében1 

Balázs György meghatározása szerint a Kisalföldet malomgeográfiai szempontból két 
nagyobb táji t ípus jellemzi: az egyik a Duna és mellékfolyói által szabdalt, erősen besüllyedt 
vagy hordalékkúpos folyóvizekben gazdag vidék; a másik pedig az ezt övező teraszos, 
magasabb fekvésű száraz jellegű, helyenként dombos terület, mint a Sokoró, a győri puszták 
környéke. Ez azért fontos, mert ha a malmokról beszélünk, akkor először is el kellene 
különíteni nemcsak a Kárpát-medence nagytáji berendezkedése szerint különböző típusú 
malmokat, hanem az ilyen kisebb tájon is, mint a Kisalföld. Tehát a földrajzi, geográfiai, 
vízrajzi adottságok erősen meghatározták a malmok típusát, valamint szerepét a táj életében. 

A Duna-menti kelet-nyugat, illetve észak-déli közlekedési útvonal mentén köztudottan 
nagyon hamar kialakult az a máig élő településrendszer, ami részben a szabad királyi városok, 
részben a mezővárosok, illetve az árutermelésben, valamint a hajózásban nagy szerepet játszó 
városoknak a középkortól ismert jogait jelentik. Ha az országos átlagot nézzük és történeti 
szempontból vizsgáljuk a kérdést, viszonylag sűrűnek nevezhetjük azt a város- vagy 
településrendszert, ami itt a Duna folyása mellett, a kisalföldi térségben kialakult. A városok 
népességének ellátására, valamint a város-környéki, falusi népesség ellátására nagyszámú 
malomnak kellett működnie. Persze jelentős szerepük lehetett a kézi malmoknak is a gabona 
őrlésében, de a Kisalföldön adottak voltak a lehetőségek mind a szárazmalmok, mind a 
szélmalmok, mind pedig a vízenergia által működtetett malmok működtetéséhez. Ismeretes 
egy 1876-os statisztikai adat, amely a Kisalföld három megyéje - Győr-, Moson-, Sopron 
megyék - , valamint Győr város és Sopron város adatait tartalmazza. Ezek szerint Sopron 
megyében gőz- és műmalom ebben az időben 6 volt, Sopron városban 3, Győr megyében 4, 
Győr városában 1, Moson megyében 6. Összesen tehát 20, az akkor korszerűnek, vagy 
korszerűbbnek tekinthető malmok száma. Szárazmalomból Sopron megyében 15, Sopron 
városban egy sem volt, Győr megyében 29, a városban magában nem volt, Moson megyében 
pedig 1. Tehát összesen 45 szárazmalmot tartottak nyilván. Szélmalom működött 4 Sopron 
megyében, 3 Sopron városában, Győr megyében 2, a városban egy sem, Moson megyében 1, 
összesen 14. Tehát a gőz-, a száraz-, illetve a szélmalmok száma összesen 79. Ezzel szemben 
Sopron megyében 188 volt a vízimalmok száma, Sopron városán belül 4, Győr megyében 275, 
Győr városában 38, Moson megyében 78, tehát összesen 583. Azt hiszem elgondolkodtató, 
illetve jellemző ez az adat, főleg ha figyelembe vesszük, hogy a múlt század végén, tehát 
abban az időszakban, amikor a statisztika született, már erősen, törvények által is korlátozott 
a Duna vizén működő hajós malmok szerepe, szerepük és számuk tehát visszaszorulóban 
volt. Mégis az 583 vízimalommal szemben összesen 79 az egyéb energiával működtetett 
malmok száma. Fontos dolog, hogy ebben az 583-as számban nincs elkülönítve, tehát nem 
tudjuk igazán, hogy valójában mennyi a tényleges vízmalom, vagyis a partra épített, ma-
lomházzal rendelkező malom, illetve mennyi a hajómalom. Ha a városi, illetve a megyei 
adatokat nézzük feltehetjük, hogy legalább kétharmaduk hajómalom volt. 

A kisalföldi vízimalmoknak kedvező terepet nyújtott a vízrajzi környezet, bár ha a 
Rábaközben körülnézünk, szinte érthetetlen, hogy mi módon működtek a vízimalmok? Ehhez 
fontos tudni, hogy a múlt század végéig, egészen a Rábaszabályozó Társaság működéséig, 
illetve a múlt század közepén hozott tiltó rendelkezésekig a megye vízrajzi térképe nemcsak a 
Duna, illetve a mosoni Duna, vagy a szigetközi ágak folyása szempontjából egészen más, 
hanem a Rába, Rábca, Lajta, Vulka, de még a Bakonyból lefutó kisebb ereknek is más a 
jelentőségük, egészen más a vízhozamuk, és sok esetben - mondjuk a Rába és a Marcal 
esetében - egészen más még a folyómeder, illetve a beömlési pontok is. Ez azért érdekes, mert 
történeti adatokból tudjuk, hogy nemcsak a klasszikus malomhelyeknek számító Rábán és a 
Marcalon voltak vízimalmok. Ezek közül a nagyobbak, amiket ismerünk Gyírmódon, 
Pinnyéden, Patonyán, Malomsokon voltak, de tudjuk, hogy a Vulka, az Ikva, a Lajta vize is 
hajtott malmokat, sőt egy feljegyzés szerint nem csupán a folyókra, patakokra épültek, hanem 
szinte mindenhova, ahova a víz ereje még a malomkereket egyáltalán elhajtotta. Nagyon 

1 A XXV. Honismereti Akadémián, Győrben, 1997. július l-jén elhangzott 
előadás szerkesztett szövege. (Szerk.) 
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érdekes, hogy Bozón a víztározóból kifolyó víz hajtott egy malmot, amit erre építettek. A 
mostani Burgenlandban lévő Neuhöflein-ben pedig a felbukkanó forrás vizére. Ez elég jól 
érzékelteti, hogy a vízenergia kihasználásánál törekedtek az egészen minimális energia 
hasznosítására is. Ezeknek a malmoknak a múltjáról nem sokat tudunk, annyi bizonyos, hogy 
Szent László által összeíratott pannonhalmi birtokkataszterben már hét malomról esik szó. 
Ezeknek egy része feltételezhetően vízzel hajtott malom. Mindenesetre a XIII. századtól már 
tudunk ipari jellegű bütykös malmokról, tehát ami már egyértelműen nagyobb teljesítményű. 

Ezekkel a malmokkal viszonylag korán meg is gyűlik mindenféle hatóság baja, ugyanis már 
1622-ben törvénnyel próbálták szabályozni. Próbálták, de ez a törekvés legalább két 
évszázadig elhúzódott. Úgy látszik, hogy a malmokra való igény, ami természetes dolog, 
illetve a malmos gazdáknak az összefogása sokkal erősebb volt, mint a bármilyen helytartó 
tanács által kihirdetett, megyékhez leírt törvények végrehajtása. Pedig már 1622-ben úgy 
találták a kiszálló bizottságok, hogy a Rába, a Marcal, valamint-a kisebb patakok árvizeinek 
legfőbb okai: a malmok, a malomárkok szabályozatlansága, továbbá a különböző malom-
gátak építése, és megpróbálták ezeket részben lebontani, részben pedig olyan szabályozások 
alá vonni, amik gyakorlatilag tönkretették volna a molnárokat. Elhúzódott ez az úgy egészen 
1873-ig, amikor a Rábaszabályozó Társulat Újházi János tervei alapján megkezdte a Rába, 
majd a többi kisebb folyó szabályozását. Érdekes, hogy Újházi még ekkor, a múlt század 
végén is úgy találja, hogy a Rábán az árvizek legfőbb oka nem más, mint amit már a XVII. 
századi leírásokban előhoztak, vagyis a malmok működése. A malmok kitiltása, lebontatása 
és áthelyezetése tönkre is tette a Rábaszabályozó Társaságot, tőkéjének nagy részét el-
emésztette a malomhelyek kiváltása, illetve a malomgazdák kifizetése. Mindez több mint 15 
méter esésnövekedést eredményezett, ami azt jelentette, hogy a Rába felső szakaszán elmúlt 
az árvízveszély, de mindazok a kellemetlenségek, amik ezen a szakaszon érezhetők voltak 
éppen a torkolat környékére kerültek és Győrt kezdték veszélyeztetni. A malmos gazdák 
ugyanis saját érdekükben viszonylag nagy biztonsággal szabályozták a Rába folyását. A 
Rábán, a Marcalon, illetve a kisebb folyókon működő klasszikus vízimalmok tehát a 
folyószabályozásnak estek áldozatul. A Kisalföld északi részén, a Duna mentén a vízrajzi 
okok miatt nem volt ajánlatos parton álló malmokat építeni, mivel itt nem voltak meg a 
telepítés feltételei. A számtalan ágra szakadó, itt-ott segély, kavicsos, hordalékos Duna 
alsófolyás jellegű volt ugyan, de a szabályozásig nem volt állandó medre. A malomépítőknek 
tehát alkalmazniuk kellett ahhoz, hogy másik helyre kell a malmot telepíteni. 1783-ban 
például a közepes vízszinthez képest a Duna a szigetközi részen hat métert emelkedett. Tehát 
sem az ingadozó vízállás miatt, sem pedig a part, illetve a folyómeder egyenetlensége miatt 
nem volt alkalmas a mosoni Dunaág arra, hogy klasszikus vízimalmokat telepítsenek rá, 
viszont rendkívül alkalmas volt az a malomtípus, amit a helyiek hnjósmnlomnak, hajórtuilomnák 
vagy egyszerűen vízimalomnak neveztek. Tehát a levéltári dokumentumokban egyszerűen 
vízimalomként szereplő létesítmények jelentős része valójában nem vízimalom, hanem 
változtatható helyű hajómalomról van szó. 

Ezekről a hajómalmokról fontos tudni, hogy telepítésüket már a XVI. században a 
haditanács szorgalmazta. A katonaság ellátására nyílván szükség volt olyan helyváltoztató 
malmokra, amiket nem veszélyeztet sem a törökök portyázása, sem más hadiesemény. 
Olyannyira, hogy Németországból hozattak a már meglévő magyar modellekhez új modellű 
szerkezeteket, molnárokkal együtt. Valószínűleg ebben az időben alakult ki maga a szakma is, 
hiszen valaha a hajómalom tulajdonosa gyakorlatilag nem foglalkozott a gabona őrlésével, 
inkább a supper, az ács szerepét töltötte be: maga megépítette a malmot, gazdája volt, de 
külön molnár dolgozott. Ettől az időtől megváltozott a helyzet, a molnár meg tudta csinálni a 
hajómalom bizonyos alkatrészeit, elvégezte az apró javítási munkákat , sőt gyakran ácsként 
működik közre a falusi és városi építkezéseknél, de szakmája szerint már inkább gabonaőrlés 
a feladata. 

Tehát az első fő szempont a vízrajzi adottság, ami meghatározta ezeknek a malmoknak a 
helyét és helyzetét. A másik pedig a történelmi helyzet, vagyis a török dúlásaitól terhes időszak. 
Bedi Vincze feljegyzése szerint - bár forrásait nem igazán tudja igazolni - már a XVI. 
században jeles iparnak tekinthetők a Kis-Dunán, a Rábán és a Ráczán az úszó malmok. Ezek, 
ha minden igaz, ellátták Győr városát, a helyőrséget, és gyakorlatilag Győr megye sík vidékeit 
is, így nem is volt szükség szárazmalmok építésére. Annyi bizonyos, hogy egy Hufnagel 
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metszeten már két, jól kivehető hajómalom szerepel. 1632-re olyan erős volt a hajómalom 
tulajdonosok szervezete, hogy külön céhet alakítottak. A szabad királyi jogot kapott Győr 
városából levált egy céh Újvárosban, a másik Révfaluban, aztán egyesültek a szigetközi 
hajómalmosok egy szigetközi céhbe, majd külön szakadtak a Duna túlpartján, tehát a 
csallóközi részen dolgozó hajómalom-tulajdonosok. A céhiratok és a peres anyagok azt 
tükrözik, hogy a XIX. század közepéig rendkívül prosperáló iparág volt, olyannyira, hogy -
akárcsak a folyók esetében a vízimalmoknál - , tízévenként új szabályrendeletet kellett kiadni 
megyei és helytartó tanácsi szinten. A hajómalmok kikötésére levert cölöpök ugyanis annyira 
eltorlaszolták a Duna folyását, hogy az egyre élénkebbé, gazdasági szempontból jelentősebbé 
váló hajózás a gabonakereskedelemmel összefüggésben akadályokba ütközött, és ezt az 
akadályt mindenki a malmokban látta. A hajómalom ugyanis alkalmas arra, amire egyetlen 
más malom sem, hogy a meder, illetve a fenék megváltoztatása nélkül mindig a megfelelő 
vízhozamú részre menjen, így kialakult egy vetésforgóhoz hasonló rendszer. Vagyis több 
hajótartó cölöpöt vertek a mederbe és a Duna vízhozamához alkalmazkodva, hol a jobb, hol a 
bal partra vontatták a hajómalmot. Miután ezeket a cölöpöket a legritkább esetben szedték ki, 
hacsak el nem rohadtak a Duna bizonyos szakaszain, ahol a legjobb volt a vízhozam, 
apadáskor szinte gátakat alkottak. Ezt megakadályozandó több szabályrendelet született, így 
a XIX. század elejétől a hajómalmokat tekintették a legfőbb közellenségnek a Dunán . Az 
1830-as évekig ugyanaz volt a helyzet a hajómalmokkal kapcsolatban, mint korábban a Rába, 
illetve a Marcal malmaival, vagyis a különböző kiadott szabályokat, rendeleteket és 
törvényeket nem hajtották végre, mert a céhes testület olyan erős volt, illetve a városok, vagy 
a helyi földbirtokosok érdekei sokkal jobban érvényesültek az őrletés kérdésében, mint holmi 
helytartótanácsi határozatok. Ennek meg is lett a következménye, mert az 1840-es évektől 
kezdve olyan erős volt az ellenérzés, hogy külön bizottságok szálltak ki és joghatósági 
ellenőrzést tartottak. A század közepére eljutottak odáig, hogy egyszerűen nem engedték 
megújíttatni a hajómalmokat. Olyan korlátozó intézkedéseket hoztak, amelyek alapján a 
hajómalom örökölhetőségét megszüntették, új hajómalom állításához, vízre bocsátásához 
pedig olyan bonyolult engedélyeket kellett kérni, illetve olyan kauciót kellett letenni, hogy a 
fiatalabb molnárok képtelenek voltak a terheket vállalni. Másrészt mindennapossá váltak az 
atrocitások, amik a periratokból kitűnően kölcsönösek lehettek. A Dunai Gőzhajózási 
Társaság panaszai szerint a hajómalmok minden módon akadályozzák a hajók és a dereglyék 
közlekedését, kövekkel dobálják meg őket, szitkokat szórnak feléjük, sőt Komárom térségében 
puskával rálőttek egy gőzhajóra, ami nyilván óriási botrányt kavart. Ugyanakkor például 
nagyon érdekes per maradt fönn 1844-ből, amikor is a Win nevű gőzhajó jöttében és mentében 
is, több hajómalmot elsodort a Dunán, mégpedig oly módon, hogy - a tanúvallomások szerint 

- a gőzhajó vezetője szándékosan olyan közel ment a malmokhoz, hogy azok részben 
megsérültek, részben leszakadtak a kötélről. Emiatt a hajósgazdák beperelték a Gőzhajózási 
Társaságot, de mert a Társaság ellen reménytelen volt pert indítaniuk, ezért egy Sina György 
nevű magyar bárót, osztrák hajótulajdonost perelték be. Sina Györgyöt elsőfokon vagyonához 
képest jelentéktelen összegre, 34 forint 54 krajcár kár megtérítésére kötelezték, de másodfokon 
- miután kiderült, hogy a hajógazdák végső soron a Gőzhajózási Társaságot perelik, és ennek 
alapító tagja és fő részvényese és tulajdonosa nem más, mint a király - elvesztették a hajósok 
a pert. 

A hajóforgalom megindulása, illetve a Duna szabályozása és az ezzel összefüggő új 
rendeletek olyan helyzetet teremtettek a hajómalom tulajdonosok számára, hogy végül is fel 
kellett adniuk a versenyt. Ehhez tudnunk kell, hogy a XIX. század közepén működöt t egy 
hengermalom Győrben, és ez a hajómalom a szokásos 25-30 %-os vám helyett csupán 10 %-ot 
kért. 

Mégis jellemző, hogy 1869 és 1874 között, amikor a rendeletek értelmében ezeknek a 
malmoknak már el kellett volna tűnniük a Dunáról, csak a szigetközi szakaszon még csaknem 
kétszáz hajómalom működött, éspedig a véneki révnél 57, a nagybajcsinál 29, a medveinéi 29, 
a szapinál 15, az ásványinál 24, a patkányos ágon 1, Révfalunál 8, Győrújfalunál 7, Zámolynál 
13, Öttevénynél 5, Dunaszentpálnál 7 és Hédervárnál 1. Ha pedig a század végén még ennyi 
hajómalom működött és ezeknek a dolgozói, tulajdonosai is képesek voltak megélni az őrletés 
hasznából, akkor bizony a rendelkezések, az új, olcsóbb technológia megjelenése nem sok 
hatással volt a hajómalmok életére. Ennek egyrészt az volt az oka, hogy alkalmazkodni tudtak 
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a vízhozamhoz, illetve a víz folyásához, másrészt pedig az a szervezeti egység, ami ugyan már 
nem céhes keretek között, hanem ipartársulatként működött, közös vagyonuk, külön 
rakodóházuk, révük volt. A mostani Híd utcában külön épületük volt, amit boltként 
működtettek és a közös helyiségen kívül az egész lakóházat bérbe adták, így egyéb 
jövedelmekkel is rendelkeztek. 

Az 1930-as évekig még állt néhány hajómalom mutatóban, de igazi halálukat nem az 
olcsóbb technológia megjelenése okozta, hanem a partok jogviszonyának megváltozása. Ez a 
múlt század végén, ennek a századnak az elején olyan lehetetlen körülményeket okozott, 
hogy szinte nem tudták megközelíteni a hajókat az őrletni kívánók, mert olyan magas bérleti 
díjakat kellett volna fizetniük a partszakaszokért, ami lehetetlenné tette a működésüket. 

Befejezésként annyit, hogy a hajómalmok a táj életében betöltött fontos szerepét napjainkig 
nem vette át senki. E malmoknak a gazdái ugyanis amellett, hogy a megélhetésüket jelentő 
őrlést végezték, víz- illetve földtulajdonosként olyan kötelezettségeket is vállaltak, ami nem 
csak számukra volt fontos, hanem a táj, illetve a környezet számára is. Például rendben 
tartották a hajójukhoz tartozó medret, gondozták a partszakaszon azokat a lejárókat és ki is 
építették, hogy könnyebben meg lehessen közelíteni a malmokat, és szerződésük értelmében 
a malmos gazdák a hozzájuk tartozó partszakaszokon csendbiztosi feladatokat is elláttak. Ez 
a folyamszabályozással, és a hajómalmok megszűnésével állami kezelésbe ment át, de ha 
valaki végiggyalogol a Mosoni-Duna, vagy a Duna töltésénél, tapasztalni fogja, hogy ez az 
állami szerep napjainkban is csak hellyel-közzel működik. Ha megnézzük az árvízvédelmi 
töltések, az árterek és az egyéb létesítmények, lejárók állapotát, elgondolkodhatunk, hogy ki 
volt jobb gazda, a Vízügyi Igazgatóság, vagyis az állam, avagy a pár száz méteres szakaszok 
felügyeletével megbízott malomgazda. 

Perger Gyula 

Hírek Hírek 
A sepsiszentgyörgyi Református Székely Mikó Kollégium 1943. évben végzett 

növendékei 1983. július hó 23-án, a XL. érettségi találkozójuk alkalmával, székely zászlós 
kopjafát állítottak emlékül elhalt osztálytársaik és tanáraik emlékére, a vártemplom külső 
várfala északi bástyájának tövébe. Itt tudtuk a kegyelet virágait elhelyezni olyan volt 
osztálytársaink és tanáraink emlékére is, akik távoli - egyesek jeltelen - sírokban nyugszanak. 

Akkor 18 halott osztálytárs és 20 elhunyt tanár neve vésetett a kopjafába, melyet a vargyasi 
Máthé Ferenc Ilonka népművész faragott. Az első emlékoszlopot 1984 és 1985. évben újabbak 
követték, de azután a hatalom megtiltotta az emlékezést, s a meglévő kilencet is el akarták 
távolítani. 1990 után ismét felelevenedett ez a szép, kegyeletes szokás és 1996-ra, a II. Mikós 
Világtalálkozóra már negyvenkettőre nőtt az Emlékhely kopjafáinak száma. 

Magyari Lajos költő az első esztendőben, mikor még csak két kopjafa állott, ezt írta: „A 
zivataros, az emberek soraiban sok széltörést véghezvitt évek föltartott figyelmeztető ujjaiként 
is állnak, egy békés, termékeny jövőért." Beke György Székely Siratófalnak nevezte és 
emlékbeszédében emígy szólt: „Ez a panaszfal itt Sepsiszentgyörgyön szétszóratásunkban 
minket is örökös számadásra és összefogásra kötelez." A szintén Mikós véndiák Czegő Zoltán 
versben adta tanácsát: „...adassék hótiszta szilencium / azoknak, akik bíztak az ember / 
meg-megingó, de örök jóságában". 

Számunkra mégsem siratófal, hanem biztatás, remény a megmaradáshoz. E kopjafák 
körülölelik nemcsak a mohos várfalat, hanem a történelmet, minket is és azokat is, akik majd 
utánunk következnek. 

Dr. Szőts Dániel 
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