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TERMÉS

A folyóvizek szerepe
Győr történeti modellváltásaiban*

Győr azon ritka magyar városok közé tartozik, ahol 1905-ig három folyó futott össze, még-
pedig igen közel egymáshoz. A Mosoni-Duna, a Rába és a Rábca találkozott a város szívé-
ben. Magyarországon csak Esztergom hasonlítható hozzá, de ott a folyók (Duna, Garam, 
Ipoly) egymástól távolabb ömlenek a Dunába. Európában egyedül Passauhoz hasonlít, ahol 
a Duna és az Inz ugyancsak igen közel találkozik egymással. Már a települések elnevezései 
is a folyókra utalnak. Győr római kori neve Arrabona, ami magas partot jelent. A város 
középkori elnevezése, Raab a mai Rába folyóra utal. Esztergom elnevezése már bonyolul-
tabb és az etimológusok között is vita tárgyát képezi. Középkori német neve Gran volt, ami 
vélhetőleg a mai Garam régi neve. Esztergom nevében az Iszter szó jelentése Duna. A ma-
gyar városok közül Győr jellemzője az, hogy gazdasági modellváltásaiban a folyók szerepe 
rendkívül nagy volt. A város egyedisége abban is megjelenik, hogy mindezeket a modell-
váltásokat sikeresen, gyorsan és nagyobb megrázkódtatások nélkül tudta megvalósítani.1

Az első szerepkör a védelmi jellegű funkció volt. A Bécs elleni török hadjáratok a víz-
szükséglet miatt mindig a Duna jobb partján történtek. A 130–150 ezres seregnek állataik-
kal együtt hatalmas volt a vízigénye. A törökök számára a város központi szerepet játszott, 
hiszen innét könnyebben tudtak hadjáratot indítani nyugati irányába. Az osztrákoknak 
is fontos volt a város birtoklása, hiszen igen közel feküdt Bécshez. Nem csoda, hogy a tö-
rökök kezén csak négy évig (1594–1598) volt. A német tartományoknak is fontos volt Győr, 
hiszen a törökök céljai a Bécsen túli német területek voltak. A katonai szerepkörnek gaz-
dasági felhajtóereje is volt. A korabeli összeírások szerint 1567-ben a település lakosságá-
nak 38%-a volt katona. Egy későbbi részletesebb kimutatás szerint a háztulajdonosok 31%-a 
német, 26%-a pedig magyar katona volt. A védelmi szerepkör később sem tűnt el.   Erre 
utal Borovszky Samu2 monográfi ájának Győrt érintő része. E szerint „Heister tábornok és 
Draskovics gr. alparancsnok védelme alatt tömérdek zsidó, görög, rác és örmény telepedett le 
Győrött”, akik a véderő ellátásában is központi szerepet játszottak. 

Buda visszafoglalása (1686) után a város fellélegezhetett, de gazdaságát tekintve stagnált. 
Erre utalnak Bácskai Vera kutatásai, amelyek szerint 1757 és 1800 között az adózók száma 
lényegében alig változott. A kereskedelem és az ipar kizárólag a helyi lakosság és a kör-
nyékbeli falvak igényét elégítette ki. A nemesek száma és aránya meglehetősen nagy volt, 
ami késleltette a polgári fejlődést.3

Az igazi változást és fellendülést az 1800-as évek közepe hozta, amikor hírtelen megnőtt 
Nyugat-Európában a gabonakereset. Az 1780-as évektől meginduló első ipari forradalom 
gyorsan lecsökkentette a falusi földműves lakosság létszámát. Szászországban már 1750-
ben a városlakók aránya az egész népességen belül 36% -ra tehető.4 Ezzel felerősödött a már 
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korábban is létező intrakontinentális munkamegosztás. Az egyre jobban iparosodó nyu-
gatot Kelet-Közép-Európa látta el gabonával és állatokkal. Ebbe a folyamatba Győr folyói 
lévén kiválóan be tudott kapcsolódni. Bácska és Bánát gabonáját és részben a Dél-Alföldét 
a Duna segítségével a város közvetítette Nyugat felé. Az 1860-as években az út 4–5 hónapig 
is eltarthatott, hiszen az uszályokat többnyire a partról vontatták a lovak. Győrben hatal-
mas raktárakban tárolták a terményt, majd átrakták burcsellákba. Ez a szállítóeszköz egy 
kisebb, lapos fenekű hajó volt, amely képes volt áthaladni sekély folyószakaszokon is. Győr 
és Moson között csak így tudták megoldani a szállítást. Az első időben emberek vontatták, 
majd később felváltották őket a lovak, esetleg az ökrök, noha az utóbbi jószágok az előb-
bieknék sokkal lassabbak voltak. A burcsellások egy évben kb. fél évet dolgozhattak, mert 
a tavaszi hóolvadás után a fagy megjelenéséig volt csak hajózható a folyó. Emléküket ma 
már csak egy kis utca és egy kicsi burcsellás vendéglő őrzi. E vendéglőbe a kereskedelem 
fénykorában döntően a burcsellás gazdák és  legényeik jártak.

Győr közvetítő gabonake-
reskedelme az 1850-es évek-
től bő másfél évtizedig igazi 
prosperitást hozott a város-
nak. Számítások szerint a 
település jelentős részének 
(15–20%) adott munkát. Vö-
rös Károly kutatásai szerint 
1859-ben 3 636 000 mérő búzát 
szállítottak Győrbe, míg két 
évvel később 283 000-re nőtt 
a mennyiség.5 Ennek munka-
erőigénye rendkívül nagy volt, 
hiszen legalább 200 zsákhor-
dó dolgozott és legalább 6 na-
gyobb vállalkozó félszáz var-
rónőnek adott állandó mun-
kát. Az egyik leggazdagabb 
zsákos (a korabeli adólistákon 
ezzel a szóval jelölték) Hat- 
schek Jakab volt. A gabonakereskedelem igen jövedelmező foglalkozásnak tekinthető, hi-
szen közülük az egyik leggazdagabb, Scheiber Ignác 1905-ben a legtöbb adót fi zetők listáján 
az ötödik helyen szerepelt.6 A gabonakereskedelemhez kötődő Back Hermann malomtu-
lajdonos pedig ugyanebben az évben a második helyet foglalta el. Ő elsőként ismerte fel a 
vízimalmok alacsony hékonyságát. A korabeli „regula” szerint csak Szent József napjától 
(ma március 19.) Szent András napjáig (ma november 30.) működtek.

A város térszerkezete is átrendeződött. A Duna és a Rába partján több utca apró ab-
lakokkal ellátott magtárakból állt. Egy részüket családi házakból alakított ki, de újak is 
épültek. Emléküket ma már csak a visszaállított, igen nagy alapterületű és belmagassá-
gú lakások őrzik. A gabonakereskedő vállalkozások száma 250-re tehető, akik 1861-ben 
már 4,7 millió métermázsa gabonát tároltak Győrben, várva addig, míg a bécsi piacokon 

5 Vörös Károly: Gazdaság és társadalom a dualizmus korában. Győr, 1971. 325.
6 Szakál Gyula: Vállalkozó győri polgárok. Budapest, 2002. 423.
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felmegy az ára. Megépült egy elevátorház, ami az 1910-es években még egy képeslapra is 
felkerült. A hajókra rakott ömlesztett gabonát az elevátor rakta át vasúti kocsikra, amelyek 
azután az alig egy kilométerre lévő raktárakba szállították. A vasúti sín még a 2000-es évek 
elején is megvolt. Az elevátorházat mára luxus színvonalú épületté alakították, amelyben 
irodák és lakások találhatók.

A közvetítő kereskedelem Pisztóry Mór fi gyelmét is felkeltette, aki ugyan nem volt győri 
születésű, de 1869-től 1874-ig a helyi jogakadémián tanított és a Győri Közlönyben cikkso-
rozatban értékelte a település nyüzsgő kereskedelmi életét. Egyik cikkében például így írt: 

„A gabnás hajók, melyek Győrrbe szállitják a gabonát részben az itteni kereskedők és hajósok 
tulajdonát képezik. A legénység csaknem egészen győri és családtagjaik állandóan Győrött 
laknak. Összesen 31 nagyobb hajó van győri lakosok birtokában és még a nem győri hajók 
legénységének is egy része ugy látszik győri lakos, mert az ujvárosi plébános és az ev. lelkész ft . 
Karsay buzdítására 1869-ben létre jött »györi hajós egylet« 285 tagot számit, kiknek nagy ré-
sze családos. […] a győri gőzhajózási társulat szintén oly vállalat, mely létét egyedül a győri 
gabna kereskedésnek köszöni. A társulat hivatalnokainak száma Győrött 6, ezenkivül van 
egy hajó gyára Győrött, mely átlag folytonosan 30–40 embernek nyujt foglalkozást.”7

Az 1861-ben megnyitott Buda–Trieszt vasútvonal alapjaiban rengette meg a város keres-
kedelmi pozícióját. Ugyanis a gabona eddig Győrön, Bécsen át haladva jutott el Triesztig, 
ahol továbbították a német tartományok felé. Ezzel alapvetően átrendeződött a közlekedési 
erőtér. Ezt a város is nyilván megérezte, hiszen 1876-ban még 84 jelentős gabonakereskedés 
volt Győrben, addig 1881-ben már csak 17-et regisztráltak. A fi atalabb generáció Pestre tette 
át székhelyét, míg az idősebbek járadékosokká váltak, tehát felhalmozódott vagyonukból 
éltek. A felhalmozott vagyon azonban továbbra is jólétet biztosított számukra. A termény-
kereskedelem nem szűnt meg teljesen, hiszen Bécs és Felső-Ausztria igényét Győrön ke-

7 Pisztory Mór: Győrött a Duna partján… Győri Közlöny 1871. március 16.
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resztül biztosították. Még 1900-ban is a 67 legnagyobb adófi zetőből 17 egykori termény-
kereskedő volt. A vállalkozások sok esetben egymásra épültek. A terménykereskedelemre 
alapozta Back Hermann a hatalmas malmát. Innovatív vállalkozó volt, mert rájött, hogy 
a lisztet nagyobb haszonnal lehet érvényesíteni. Nem lévén utóda, ezért Morvaországból 
hazahívta unokaöccsét, Richards Richárdot. Ő viszont nem értett a malomiparhoz, így a 
közeli telken impozáns textilgyárat alapított. A textilgyártás szintén vízigényes. Az üzem 
már nem működik, de a hatalmas víztorony még mindig látható. 

A válság kezelésének módja igen sokrétű volt. Most csak azokat emeljük ki, amelyek 
a vízhez kapcsolódtak. A gabonakereskedelem lecsengése után szerepét részben át tudta 
venni a közvetítő sertéskereskedelem. A víznek két szempontból is jelentősége volt. Elő-
ször még lábbal hajtották a sertéseket a Duna mentén. Az évi több mint 200 ezer körüli 
állatállománynak már útközben is hatalmas vízigénye volt. A Szerbiából és Szlovéniából 

„lábon érkező” állatok hajtásra alkalmasak voltak, de páronként csak 2–300 kilogrammig 
hizlalhatták fel őket. A víz másik szerepe a helyi hizlalásban volt, amelynek nagy volt a fo-
lyadékigénye. Az egyik vállalkozó család 14 holdon egyenként 300 hízó számára alkalmas 
szállásokat épített. Ez a Svédországból városunkba települt Nirnsee család volt, amelynek 
hatalmas szállásai közvetlenül a Rába folyó mellett voltak. Jelentős sertéskereskedő volt 
még Halbritter Károly, akinek a leszármazottai még ma is Győrben élnek. Alapított még 
egy szalámigyárat is, ahol telente olasz vendégmunkások dolgoztak. (A vállalkozó fi ának 
szóbeli közlése, aki az interjú készítésekor, 1998 júliusában 86 éves volt.)

Az igazi modellváltáshoz, az iparváros megteremtéséhez ugyancsak vízre volt szükség. 
Az egyik leggazdagabb terménykereskedő erről így vélekedett: „a hanyatlásnak indult ke-
reskedés legalább részben pótoltassék és az általános forgalom emeltessék”.8 Egy szeszgyár 
alapítását tervezték és sikerrel végre is hajtották. Ezt akkor még újszerű módon, részvény-
társasági formában hozták létre. Az 1884 tavaszán létrejött társaság 15 tagú igazgatóságából 
7 fő korábban gabonakereskedő volt. A szeszgyártás az egyik legvízigényesebb iparág. A 
napi 400 métermázsa gabona feldolgozásához 150 hl vízre volt szükség.9 Ehhez még hozzá 
kell számítani a kb. 1800 db szarvasmarha igényét is. A gyár területén 5 db, egyenként 5000 
köbméteres tartályt építettek. 

A három folyó más funkciót is betöltött. Településrészeket és etnikumokat választott el, 
de a város kis területe és így a rövid távolságok miatt ennek inkább csak szimbolikus jelen-
tősége volt. Mindössze egy-egy hídon kellett átmenni és máris más városrész következett. 
A zsidó lakosság 1747-es kiutasítása után átköltözött a szigeti városrészbe, ami akkor káp-
talani birtok volt. A távolság mindössze 1–200 méter lehetett. A reformátusoknak 1613-ban 
kellett elhagyni a várost és ugyancsak egy hídon átmenve elköltöztek Pataházára. Ezidőtájt 
egész Európát vallási türelmetlenség uralta. A törökök elől menekülő rác kereskedők szin-
tén a Rába túlpartján egy utcában telepedtek le. Ezt sokáig „Rác-utcá”-nak hívták. Később 
nyomtalanul eltűntek. Emléküket már csak egy templom őrzi. Mivel Győr katolikus több-
ségű püspöki székhely volt, az evangélikusokat elűzték a Rába túlpartjára.  A város evangé-
likus lakosságának többsége ma is ezen a szűk tájékon él. Itt található óvodájuk, iskolájuk 
és egy evangélikus szeretetház.

Szakál Gyula
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