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Az 1954. év nyarán Győr-Sopron megye területén pUsztitó 
árviz és a vele kapcsolatos védekezési munkálatok irányitot
ták rá figyelmemet a régebbi árvizek, gátépitések és folyó
szabályozások történetére. Ez az érdeklődés annál is inkább 
indokolt volt, mert a Szigetközben élő idősebb falusiak még 
élénken emlékeztek a századforduló táján lezajló vizáradások
ra, különösen pedig az 1897. évire. Egyes helyekről azért nem 
is menekültek el idejében~ mert akkoriban íalujuk bizonyos 
részei szárazon maradtak. A különféle, gombamódra elszaporo
dott téves nézetek is szűkségessé tették egy, a nagyközönség 
számára is áttekinthető, szakszerü s a mult tanulságait fel
táró kép megrajzolását. 

I~ Az áradások természeti okai aKisalföldön 

A Kisalföld déli részén elterülő vidék, a történeti Győr 
és Moson-aegye (l) területe számtalanszor volt az ide össze
szaladó folyók: a Kis- és Nagy-Duna, továbbá a Rába, Rábca és 
Marcal áradásainak sz1ntere. Az ármentesités előtti időkben a 
két megyét jóformán teljes egészében időszakos viz borította. 
Mindennek magyarázatát a táj róldrajzi adottságaiban kell ke
res~ 

A Kisalföld fő folyója, a Duna - a dévényi szorost el
hagyva - Pozsony alatt nagy eséssel érkezik ki a hajdan lepusz
titott síkságra. Itt elveszti esését, és hordalékát felhalmoz
va hatalmas törmelékk-upot épit. Európában ez a legnagyobb tör_O 
melékkup. Alsó vége.Győrnél és KOmáromnál van. Ezért itt fut
nak össze a fó-fattyuágak és a mellékfoly6k. E törmelékkup 



duzzaszt ja fel a Fertő és Hanság lefolyástalan vizeit - ez u
tóbbit délkelet fe15~ a Rába törmelékkupja is elzárja - s e
zért a Lajta is csak Mosonmagyar6várnál torkollik a Kis-Duná
ba. A legmagasabb pontnál az Öreg-Duna fő-fattyuágakat bocsá
tott ki magából, sőt a folytonos feltöltődés következtében ma
ga is állandóan változtatta medrét, Ártere óriásivá nőtt, s 
rengeteg hardalékával küszködve és egészen elfajulva, szige
tek és zátauyok tömkelegété:pitette és pusztitotta a laza ta
la;jban. Ezért a XVIII. században még a - ma már egységesnek 
látsz6 - Szigetköz és Csal16köz is számtalan aprb szigetből 
állott. Ezeket az azóta feliszapo16dott és feltöltött kisebb 
fattyuágak választották el egymást61. 

Az Öreg-Duna folyásának ismertetett als6szakasz jellegé
ből következik, hogy az régebben hajózásra általában alkalmat
lan volt. Erre csak az utolsó száz esztendő folyószabályozási 
és kotrási munkálatai következtében kerűlhetett sor, de ma is 
az a helyzet, hogy Gönyütől felfelé Pozsonyig a vontatóhajók 
8-10 uszály helyett csak 2-3, esetleg 4 uszályt vihetnek ma
gukkal. 

Hig a főágra az alsó folyamszakasz vonásai jellemzőek, 
addig a két fő-fattyuág, a Mosoni- és Vág-Duna középszakasz 
jellegii. Med.rükben kisebb menn;riségii és finomabb hordalék mo
zog. Bár mindkét ág kanyargós, könnyen hajózhat6k. Ennek kö
szönhatte a Mosoni-Duna és egy1dőben Győr városa is a maga gaz
dasági jelentőségét. A történelem folyamán ugyanis a déli ágon 
keresztül vezetett a hajók utja. Itt szállitották Bécs felé a 
mult századokban a győri gabonakereskedők gazdag rakomán;rait. 
A középső ág szabályozása és a rajkai zsilip megépitése óta már 
kevesebb viz jut a győri Duna-ágba. s igy gőzhajók számára ma 
már csak Győrtől lefelé járható. De ez a hajózhatóság is csak 
állandó kotrással tartható fenn. 

Az á-~lzveszély megértése szempontjából lényeges még tud
nunk, hogy a Duna főágának vizszintje a kavics és homoklerako
dások, továbbá a partbeomlások miatt állandóan emelkedik s itt
ott magasabb lesz, mint a környezete. Nagy vizállások alkalmá-



val könnyen kerülhet tebát sor arra, bogy a viz oldalt kitör
jön, s a mélyebb ter'J.letek felé vegye irányát. A ,multban 
gyakran jöttek létre ilyen módon kisebb fattyuágak •. (2) 

Az eddig ismertetett földrajzi adatokat ki kell még e
gészitenünk azzal, hogy az egész Kisalföldnek legmélyebb 
pontja éppen Győr városa és a körülötte elterülő sikság: a 
Győri-medence. Az egyébként is alföldi jellegü tájboz képest 
ez a terület a jelen róldtani időszakban is süllyed. A Duna 
jobbparti mellé~zei vizáradások alkalmával itt futnak ösz
sze, veszélyezt~tve a viszonylag alacsonyan fekvő tájékot. 

Az emlitett tényezők azonban csak közvetett uton járul
tak bozzá e terület gyakori elárasztásáboz. A közvetlen okot 
az Alpokban időnként bekövetkező, magas vizállást okozó bóol
vadásokban, a koranyári bőséges esőzésekben és a téli idő

szakban jelentkező jégtorlaszok kialakulásában kell keresni. 
A ~él vége felé és tavasszal az Alpok alacsonyabb lejtőin, 
májusban és juniusban pedig már a magasabb begytetőkön is el
oh'Cld a hó. A vizállás nyári maximumát fokozza az a körülmény, 
bogy a csapadék legnagyobb része a nyári esőzések idején bull 
le. Nyáron a vizszállitást a gleccservizek is fokozzák. Mind
ezek a tényezők együttvéve bozzák létre a csaknem minden esz
tendőben, május-juniusban jelentkező un. zöldárt. Néba a Kis
alföldön szeptember végén, október elején egy második, kisebb 
árbullám is mutatkozik. Persze csak olyankor, ha a jellegze
tes szeptemberi második csapadék-maximum nagyobb mennyiségü. 
Érdemes itt megemlitenünk, bogy a Rába folyó az, amelyik ősz
szel, a mediterrán esőzések batása alatt viszonylag sok vizet 
szállit. Egyébként az elmult időkben nem anny;-ra vizmenn;risé
ge, mint inkább tulságosan kanyargós jellege és vizének a szám
talan akadály miatt történő lassu lefolyása révén veszélyeztet
te a környékbeli falvak lakóit. Hozzájárult mindehhez az is, 
hogy torkolatánál a birt elen irányváltoztatás miatt sokszor 
következett be jégdugulás. 

Magas vizállások alkalmával a folyók batalmasan megduz
zadt vize sokszor egyik napról a másikra ijesztő erővel kezd
te ostromolni a régebben kezdetleges parti töltéseket. Mivel 
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pedig a m.egszokott irányban nem. tudott elég gyorsan lefolyni, 
átszakitotta a gyenge gátakat, kilépett m.edréből, s időszako
san m.üvelés alatt álló, nagyobb terlleteket boritott el. Ez 

az eset az ármentesités előtti korban ugyszólván mindennapos 
jelenség volt, de szüks~gszerüen azóta is többször megismét
lődött. (.3) 

II. Győr- és MosOll-m.esye vízjárta tájai 

Győr-Hoson m.egya területe 1919 és 1950 között 2347 km
2 

volt. Az ármentesités előtti hosszu évszázadokban az álló és 
folyóvizek állandó, vagy időszakos jelleggel ~lboritották a 
két m.egye területének legnagyobb ·részét. 

Moson m.e.gyét délről és Győr m.egyét nyugat felől a Hanság 
határolja. E területet még a XVIII. században is hatalmas, 
kelet-nyugati irányban hosszan elnyuló, tőzeges, mocsaras t 

Lápföldes tó boritotta. Nagyságára nézve nem volt kisebb a 
mai Fertő-tónál s azzal összefüggésben óriási, részben nyilt 
viztükröt alkotott. Ide torkollott az Ikva, a Répce. és a Rábá
nak Beled környékérŐl ki'induló egyik ága. E folyók magas viz
állása a tavaszi hóolvadások és az őszi esőzések alkalmával 
néha annyira m.egduzzasztotta> hogy a Rábca medrén keresztül, 
a bősárkányi láptoroknál vizfolyása keletkezett a Duna felé. 
Máskor viszont az áradó Duna nyomta vissza a Rába és Rábca 
vizét a lianságba, sőt azon tul még a Fertőbe is. A lápm.eden
cé~ fokozatosan töltötte fel az évről-évre vastagodó tózegta
karó. Végül a XIX. század elején m.eginduló szabályozások a 
lD.integy 100.000 katasztrális holdra kiterjedő ősi lápvilág 
p~ztulását eredményezték. 

A Hanság állandó jellegü vizi-világa mellett az időszako

san elöntött Szigetközben, Lajtaközben, Tóközben és Rábaszög
ben is eleven vizi élet bontakozott ki. Eterületeket - a 8zi
get köz kivételével - a Lajta, a Rába és Rábca folyók kevics-
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terraszai vették köril. A vízjárta te~ilete~ közé ékelődc 
Mosoni-sikság, a Sokoróalja, a Győri-dombvidék és a volt 
Pusztai-járás lösz hátsága kisebb tájegységek. Győr és Moson 
megye igazi arcát még ma is a fOlYóvölgyek és a csillogó ta
vak adják. Az Öreg-Duna, a Mosoni-Dunaág, a Lajta, a Rába, 
Rábca, Repce, Marcal, Bakonyér és Pdndzsa-ér mellett sok az 
elhalt morotva és tó. A Lipóti és Ladoméri tó, a Fehér tó, a 
Kónyi tó s a Hanság folytonosan kisebbedő, nevezetes tavai. 
Mennyivel inkább uralkodtak ezek a vizek akkor, mikor az em
ber megkezdte harcát a természetes táj fokozatos átalakitásá
ért. Kezdetben zugó, vad fOlyókat, zabolátlan fattyuágakat, 
áthatolhatatlan nádasokat, lápokat, óriási erdőrengetegeket 
talált itt. Legelső településeit magasabb szinteken, kavics 
és lösz-hátakon, domboldalakon épitette fel. Ezeket az utak 
gyöngyszemek módjára füzték össze. Különösen szépen látszik 
még ma is a falvak településének ősi módja a Rába mentén. A 
vizek korlátlan uralma idején az igy megtelepedett emberek 
életmódját teljesen a viz határozta meg. A régi idők emberei 
halászok. pásztorok, aranymosók, vizi-molnárok, révészek, er
dővágók, szénégetők, csáklyások, cs ikász ok, pákászok, füvé
szek, fünyüvők, szénaszáritók, rákászok, halárusok, káka- és 
gyékény fonók, tojásszedők, nádvágák stb. voltak. Erdőt irtot
tak, galy- és nádutakat épitettek az ingoványba, kezdetleges 
cölöpházakban, majd sárral tapasztott, fonott, sövényfalu 
kunyhókban laktak. A vizek halat., az erdők vadat adtak bővi
ben. A rétek aus szénáján kövérre hizott a jószág, mig a nád, 
káka, szittyó háziipari anyagot szolgáltatott a gyékény és 
kosárfonáshoz. Az ármentesités előtti korszakban a legjelen
tősebb foglalkozási ág a szilaj-marha tenyésztése volt. Első
sorban a Hanságban, azután a szigeteken és a mocsárhátak le
gelőin. A bécsi és pozsonyi marhavásárokra erről a vidékről 
sok állatot hajtottak fel, de vittek szénát is. A földesurak 
jó pénzért külföldre is eladták a nádat. (4) A földmívelés a 
folytonosan megismétlődő és a veteményeket elpusztitá árvizek 
miatt csak az ármentesités után válhatott uralkodóvá. S éppen 
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a vizek lecsapolás a nyomán, abelterjesebb földmüvelés révén 
alakult át fokozatosan a hajdani természetes táj is a mai 
kulturtájjá. Hogy azonban a táj jelenét és jövőjét felmérhes
sük, szükséges, hogy a:?ó irásos emlékek világánál végiglapoz
zuk. a vidék mult ját is. Igy ismerkedhetünk meg a vizeket visz
szaszoritó és azok erejét a saját szolgálatába állit ó ember 
munkájával. 

III. Árvizvédelem a régmultban 

A dunai áradás okról és az ellenük való védekezésről ta
nuskodó hiradások szinte a legrégibb történe~korokig nyul
nak vissza. A legelső általunk ismert sánc- és gátmaradványok 
még a r6maiak korából származnak. Hasonlók maradtak fenn a 
népvándorlás századaiból is; különösen az avar időkből. 

Magyar vonatkozásban a legrégibb időre talán Ásvány köz
ség neve utal, amely egyes vélemények szerint vizlevezetéssel 
kapcsolatos ásott árok elnevezésből származhatott. (5) Egyéb
ként a feudalizmus legelső századaiból a Duna vizének áradása
irÓl csak olyan krónikás hiradások maradtak fenn, amelyek ál
talánosságban az egész Közép-Duna szakaszra vonatkoznak. Igy 
például tudjuk, hogy l012-ben sok emberélet és lakóház lett 
az árviz áldozatává. 1126-ban ugyancsak feljegyezték a vizára
dás pusztitásait. 1193-ban kétszer is kiöntött a folyam. Ember
életben és anyagiakban ekkor is tetemes kár keletkezett. 1211 
és 1212 szin~én árvizes évek voltak. Bartal Com.M. Lukács ré
gi f'öldesur levéltárából kikerül t egy olyan okID.ány, mely 1242-
ben emliti a "Korous-Duna n /korous = koros = öreg! árvize ál
tal elárasztott földeket. 1267-ben jeges árviz volt karácsony
kor, majd 1268 februárjában ismét. Árvizes évek voltak még: 
1272, 1275, l280, 1316, 1402, 1426, 1465, 1480, 1490, 1508, 
1516. (6) 

Egyik-másik árvizről részleteket is tudunk. Zsigmond ki
rály.nak egy 1426-ból való oklevele borzalmas jeges árvizrol 
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szól. Ugyancsak ez az oklevél mondja ki, hogy So~crja város 
lakói la Csallóközbeú! a Duna vize ellen való védekezés erde
kében töltések, mederelzárások épitése és rendbehozata~a cél
jából szerszámokkal és más eszközökkel rendeltessenek ki. (7) 
!rásos emlékek nem világit ják meg pontosan a~~, hogy ezek a 
középkori magyar időkből emlitett töltések milyen jellegűek 
voltak. Feltehető azonban, hogy már ebben a korban is voltak 
körtöltéssel védett községek, vagy kisebb települések. Nagyon 
kérdéses azonban, hogy történt-e már ekkoriban valami érdem
leges intézkedés vagy kezdeményezés a vármegyék részéről a 
gyakori árvizveszély elháritására. 

Több oklevél tesz emlitést a partvédelem népi formájáról, 
az un. "pösölés"-ról. A nép bizonnyal már a legrégibb idők 
óta ezekkel a rőzse-gátakkal védekezett a viz ellen. Ez is 
mutatja, hogy~ilyen nagy veszedelmet jelentettek a Sziget
közben a Duna partszaggatásai. Ezek pusztitották el Körtvé
lyes, Csörösztó és Görgeteg községeket, melyek az Anjou-kor
ban még virágzó helységek voltak. (8) 

A következő századokból is számos vizáradásról tudunk. 
1557-ben, ujév napján, "a nagy jégzajláskor" valamennyi dunai 
hajót szétszaggatta a jég. Ez ismétlődött weg 1561, 1565, 
1567, 1569, 1570 és 1573-ban. 15?O-ben a Duna jégtáblái meg
rongálták a győri vár lőréseit, s megingatták a hatalmas fala
kat. Győrben és Komáromban 1576-ban télire faházakat épitet
tek a hajók számára. A jég azonban ezekkel 6gfitt is elpusz
titotta őket. Az 1573. évi ~~z a Csallóközben is sok bajt 
okozott. 1600. junius 6-án a Györig portyázó tatárok és a vár
őrség összecsapását csak a vizáradás akadályozhatta meg. 1601-
ben a "soha nem hallott óriási jégzajlás" eZ6n a szakaszon el
pusztitotta az összes dunai hajókat. (9) 

Általánosságban még 1595, 1622, l~O, 165é, 1661, 1668-
ban emlitenek árvizeket a Duna magyar szakaszán. 

A Rába gát jait először 1226-ban, majd 12~-ben emlitik 
okleveleink. Csáky István nádor egy 12~7-ből való oklevele 
pedig a Rábán és a Rábcán épitett malmokról szól. A folyó 
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egyébként 1602, 1603, 1611 és 1670-ben okozott áradásával 
nagy károkat. (10) 

A XVII. század folyamán a Duna partszaggatásai sok bajt 
okoztak, s többek közt létében fenyegették magát Győr várát 
is. 1653-ban az elzátonyosodott Mosoni-Duna uj ágat alakitott 
ld. magának, s egyenest a győri várnak vette LT'ányát. A. hely
zet kivizsgálására bizottság alakult; ennek tagja volt Kere
kes Menyhért mosonmegyei alispán is. korának kitü:nő vizügyi 
szakértője. A. nagy:fontosságu várat, mel~ek sorsa 1668-ban 
magát Montecuccolit is foglalkoztatta, végülis Francesco Wymes 
báró, mérnökkari ezredes és Francesco Fatinelli vizépitő mér
nök mentette meg. Mindketten I. Lipót sZOlgálatában állottak. 
A szeszélyes Duna-ágat elzára~ták, és Győrtól kissé északra a 
folyónak uj medret ásattak. A vár előtti partokat kőhányással 
és cölöpökkel erős it ették meg. Pozsonyból e célra 18 hajó 48 
öl jkb. 400 m3j követ hozott. 1676-ra a bajok ismt.t kiujultak 
anélkül azonban, hogy orvoslásukra végleges megoldást találtak 
volna. (ll) 

Az uj kori magyar államszervezet kiépülése után az 1569. 
évi XXI. törvénycikk intézkedett a csallóközi árvizek elleni 
közös védekezésről. Az 1618. évi LIV. törvénycikk a Masoni
Duna szabályozását is elrendelte. Ez utóbbiból azonban nem 
sok -valósulhatott meg. A törvény arról is gondoskodott, hogy 
Pozsony és Komárom megyék lakói az évi 12 nap ingyenes köz
munkából 6 napot árvédelmi rnmkáJrra fordítsanak. A törvényes 
intézkedések azonban nem tudtak segiteni a megyék tőkeszegény
ségén, a munkaerő-hián.yon és egységes, átfogó terveket sem 
tudtak adni. Igy a töltések fenntartását a megyei tisztvise
lők irányitása" mellett a községek végezték; legtöbbször kevés 
szakértelemmel. A töltések és gátak minösége különböző volt, 
gyakran egyáltalán semmit sem értek. Az árvizek pedig folyto
nosan rongál ták. és ismételten átszakitották ezeket a hitvány 
gátakat. l657-ben pl. Győr megye határozatot hozott a Duna és 
a Csiliz folyó védtöltése1nek helyreállitásáról. (12) 
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A Dunához hasonlóan a Rábával is foglalkoztak a XVII. 
századi országos törvények. Igy az 1618. évi. kTV. t.C. bizto
sakat küldött ki a folyó szabályozására. Az 1622. évi XLII. 
t.c. elrendelte a meder kitisztitását. Az 1625. évi xv. és 
még több más törvénycikk intézkedéseket tartalmaz a folyó 
megrendszabályozásáról. A.z 1655. évi XXX. t.c. gr. Nádasdy 
Ferencet küldte ki az itteni munkák lebonyolitására. Feltehe
tő. azonban, hogy érdemleges eredmények a század folyamán sem. 
ntutatkoztak. 

A XVIII. századtól kezdve a folyók életéről már részle
teSt az általunk közelebbről vizsgált terlletre vonatkozóan 
pedig kinteritő adatokat tartalmazó hiradások állnak rendelke
zésünkre. 

Még az előző század végén történt, hogya Duna ÁsVány 
falu nagyrészét elszakitotta, s ennek folyamán a község régi, 
négytornyu tem.ploma is a folyamba zuhant. Ezért a földesur, 
Viczay Ádám. 1700-ban áttelepitette itt élő jobbágyait végle
ges, máig fennálló lak6helyükre. (13) 

1700-ban az árviz Kisbabót község nagyrészét is romba 
döntötte. Árvíz volt 1709-ben, majd 1712 tavaszán. Ez u~6~bi 
alkalommal Győrszigeten 39 ház dőlt össze. (IL) l7l6-ban, 
l 730-ban , l732-ben és 1733-ban ujra emlitenek általánosságban 
megfigyelt hazai Duna-árvizeket. 1735-ben a Duna ~vize Orosz
~~on, Csunyban, Ra j kán , Kálnokon és Lucsonyban okozott nagyobb 
kÉ-~kat. A következő, 1736. évi kiöntés Győrszigeten 200 lak6-
házat pusztított el. (15) Árvizes évek még a XVIII. század fo
lyamán általánosságban 1740, 1744, 1748, 1755, 1760, 1764, 
1768~ 1770, 1771, 1772, 1774, 1775, 1780, 1781, 1783, 1786, 
1787, 1788, 1789, 1795 és 1799. (16) 

:Ezek közül az 171+-4. évben a D=a jegének összetor16dása 
folytán a vízáradat Oroszváron több ntint 100 házat döntött 
romba. (17) Az 1764-től 1772-ig terjedő időben a Duna ntentén 
lévő községek jórészt eltüntek. 1783-ban és 178~ben az egész 
Szigetköz nterő viz volt. A már em.litett Ásvány nev'ti falun ki-
vül valószinüleg ez ~dő tájt települt át uj helyére Kisbodak, 
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Remete és a csallóközi oldalon lévő Nagybodak község is. Kö
züJ.ü.k: Kisbodak régi telepüJ.ési helye 1712-ben és 1736-ban 
pusztult el. (18) 

Ismeretes továbbá, hogy az 1764., az 1768. és az 1772. 
évi kiÖlltések Győr városában is pusztitottak. 1768-ban Abda 
község egyrésze is viz alá került. 1789-hen a Cslliz és Szi
getközben is károk keletkeztek. (19) A XVIII. századi Győr
UjV'árosr61 azt irja RáthKároly, hogy ••• -"ha egy kissé árad
tak a vizek, az egész ujvárost elöntötték. Egész II. József 
uralkodásáig csak ezen poványos helyen megsüllyedt utaz6 ko
csik átvontatásából éltek, de ekkor rendes országutak épittet
tek s azolta emelkedett ennyire •• ," (20) 

A XVIII. században, a ~ri árvizek miatt a Rába mentén 
is keletkezett egy uj falu, mégpedig Ujmalomsok. Alapitói az 
6malomsokiak voltak, akik a Marcalon tul :fekvő földje1ket a 
kiöntések miatt csak nehezen tudták megmüvelni. A :&ába ellllOs
ta az ő templomukat is. Erre az időre esik a mérgesi kőhid 
pusztulása. Alapjait a gyakori árvizek elmosták, mire a hid 
összedőlt • (2l) 

A század nevezetessége egy 1712-ből fennmaradt árvizvé
delmi összeirás , melY Doborgaz és Vajka községek gazdáinak kö
telező munkaszolgáltatásait tartalmazza, s az önerejükre utalt 
szigetközi községeknek a természeti csapásokkal szemben kifej
tett hősiességéről tanuskodik. (22) 

Igen jelentős számunkra, hogy ugJollCSak ebből a századból 
rendelkezésünkre áll "Res .!.rabonis 1762" ll. Rába ügye 17621 
cimmel az a nagy:fontosságu forrásnak sz/mdt6 könyv, mely rész
letesen elénk tárja a korabeli megyei árvédelem helyzetét. E

szerint a Helytartótanács 1759-ben arra utasitotta Sopron, Vas, 
Győr és Veszprém-megyéket. hogy a Rába folyó szabályozása ügyé

ben jöjjenek össze, vizsgálják meg a gyakori árvizek okait, s 
javitsák meg a folyó melletti gátakat, töltéseket, ahogy akkor 
mondták HeszterÓ"-kat. Igy került sor Szany mezővároskában egy 
árvédelm1 bizottság összehivására. A bizottság áttanulmányozta 
az l699-ben és 1746-ban hasonló célból történt tanácskozások 
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anyagát, s ezt saját tapasztalataival kiegészi~ve a követke
zőket állapitotta meg; Sopron-megyében a Rába rendszerese~ 
elönti a közvetlen környékén lévő egész vidéket. A Rábaköz
ben 26 falu szokott viz alá kerJlni. Különösen nagy kár ok 
származtak ilyen módon 1602-ben, 1603-ban és lEll-ben. Az 
áradások okozóját egyesek a marcaltői hidban, mások a sopron
megyei Ásván nevü falunál épitett gátakban vélték felismerni. 
Védekezésül kérték annak elrendelését, hogya vizek ut jából 
a vizi- és hajó-malmokat, hidakat, a vizbe esett fákat, gyö
kereket, farönköket áradások alkalmával távolitsák el, hogy 
ezek összetorlódva ne akadályozzák az árhullám lefolyását. 
Ilyen alkalmakkor gondoskodni kell a vizen lévő malmok kellő 
elhelyezéséről is. Különös gonddal kell végrehajtani az aka
dályok eltávolitását a Rába győri torkolatánál. 

A bizottság az 1699. évi bejárásnak megfelelően 1762-ben 
ujra végigment a Rába mentén s nagy gonddal vizsgálta meg a 
vizi- és hajó-~almok állapotát. Ahol erre szükség volt, elo
irták a malmok duzzasztott vizszintj"ének csökkentését. 1761-
ben a Rába egész folyásának feltérképezésére megbizást adtak 
Fritsch András esküdt mérnöknek, akinek tanácsait és térképe
it a bejárás alkalmával mindig szem előtt tartották. /A tér
kép azonban a könyvben nincs benne./ 

A könyvben utalás történik arra, hogy az 1635. évi LKIV., 
továbbá az 1638. évi XIII. és végül az 1647. évi CXXIX. t.c. 
is foglalkozott már a Rába folyó medrének kitisztitásával. 

A viz gyors lefolyásának biztositása mellett nem hanya
golhatták el a partok mellett lévő töltések ügyét sem. Kecöl 
községnél "karós-eszterók"-at taliltak. Kapuvár környékén meg
állapitották, hogy a folyó mindkét partján megfelelő töltések 
vannak. Részletes tervet dolgoztak ki a gátak megerősitéséről 
és kiegészitéséről, különféle csatornázási munkálatokról, 
melyekkel a könyv oldalakon keresztül foglalkozik. Megállapi
tották, hogy a Marcal medrét is ki kell tisztittatni és széle
siteni. A folyók szabályozásával kapcsolatos munkákat a jobbá
gyok vállaira rakták, akik telkeik arányában kivatett közmunka 
formájában voltak kötelesek azt elvégezni. 
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lruJ.ön érdekessége a könyvnek, hogy részletes le irás t és 

szabályozási te.rvet tartalmaz a korabeli Hanság.r6l is. A.. be
járás alkalm.ával !:Eorok neV'Ü hel;ységnél, majd Nagy-Rolodnál 
beeveztek a Rábának abba az ágába, mely ebben az időben még 
a lIanságba folyt. Ez az ág kétfelé szakadva Vitnyéd és Kapu
vár mellett öm.1.ött a Ranságba. Ezen kivül a Hanság 'vizét táp
lálta még a Répce, a Kőris, továbbá a Ták6-ér, SáI'dos-ér és 
a Herczeg, vagJ Keszeg-ér. A megáradt Duna vize, mely aRábán' 
például Patonáig szokott felhatolni, a F..ábcán keresztül szin
tén bejutott a Hans ágba • EImek következtében azután a "Hany" 
elég gyakran megnagyobbodott s ilyenkor elöntötte a környékén 
lév6 fal vaksi;. A bizottság csatornák ásásával akarta lehetővé 
tenni a Hanság vizének gyorsabb lefolyását s az árvizveszély 
csökkentését. Sőt egyenesen azt yették tervbe, hOgJ a Ransá
gat kis zárit ják. (23) 

A szép tervektól a megva16sulásig terjedő hosszu utat a 
megyék a már emlitett okok miatt nemcsak ekkor, h.mem még a 
következő század folyam.án sem tudták megtenni. Annyi m.i.nden
esetre történt, hogy Győr város elöljárósága l776-ban szét
verette a Rábán a molnárok gát jait, akik hajóikat télviz ide
jén ezekhez huzták be. (24) A malomgátak ugyanis megduzzasz
tották a folyó vizét, s ezáltal esését csökkentették, ami vi
szont a felettük lévő szakaszokon növelte az áradás veszél~ét~ 
A városnak ez az intézkedése bizonyára kellemetlenül érintette 
a legnépesebb céh tagjait. A vizi~olnárok jellegzetes hajói 
és malmai elválaszthatatlan tartozékai voltak a XVIII. század
ban a környék valamennyi fOlyóvizének. Emellett számra nézn 
sem igen előzhette meg őket az ország egyetlen más l folyóvi
zekben gazdag tája sem. Tanuskodjanak minderről az adatolu 

l721-ben a molnár kiscéhben 15 feles- és 48 kilencedeslegény 
l728-ban .. n 25" 24 .. 

l744-ben n n 28 legény 69 ft volt. 

l73l-ben volt 71 molnár~ester 
1744-ben" 79 ft ft 

l749-ben ft 85 ft ft (25) 
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Az 177O-es évek körül Győr vármegye területén mintegy . 
241 vizimalom müködött. (26) 

A vizi-molnárok sajátos mesterségük és nagy területen 
való szétszórtságuk miatt egészen különálló céhet alkothat
tak. Ezért nem szerepeltek pl. az 1737-1738-as Győr városi 
összeirásban. (27) Számuk a kezdődő folyószabályozások mi
att, majd a következő században létrejövő gőzmalmok versenye 
következtében rohamosan megcsappant. Mint érdekességet meg
emlitjük azonban, hogy 1848 után is változatlanul céhes szer
vezetbe tömörülve dolgoztak. 1876-ban·38 önálló vállalkozó 
volt a vizi-molnárok szakmájában, 54 segéddel és 29 tanulóval. 
1881-ben már csak 20 vizi-, hajó és szélmalom volt található 
a környéken. A gőzmalmok megjelenése után a vizima1mok azért 
tarthatták fenn magukat, mivel a parasztok saját liszt szük
ségletüket náluk őröltették meg. A legutolsó négy vizimalam 

,1944-1945-ben a hadmüveletek következtében Nagybajcs vidékén 
pusztult el. A molnárok az általuk őrzött céhkönyveket az u
tolsó pillanatig vezették. (28) 

A városi elöljáróság másik intézkedése az volt, hogy az 
1800-as évek elején a Rába folyása mentén kivágatta a fákat. 
Nyilvánvalóan azzal a célzattal, hogy ezek se akadályozzák a 
viz gyors lefOlyását és a jég levonulását. 1800-ban egyébként 
védőgátakat épitettek a Duna több szakaszán is. 1807-re a Szi
getközben is több helyütt elkészültek, de az 1809-i árviz 
rendre elpusztitotta azokat. (29) 

Az eddig felsorolt, itt-ott még eléggé hézagos a~atok 
után, a XIX. század folyamán már eleven és szines tudósitások
kal is találkozunk. Ezekből az egész lakosságnak, különösen 
pedig a parasztságnak az elemi csapások által okozott sok-sok 
szenvedése és kárvallása bontakozik ki. 

Feltünően sok baj volt a század első évtizedeiben a Rába 
folyóval. l821-ben a gyirmótiak minden marhája elveszett az 
árviz miatt. Ugyanitt l823-ban és l824-ben a szántóföldeket és 
kaszálókat öntötte el a szörnyü áradás. Ezért a falu lakói a 
Győr-megyei elöljár6sághoz fordul tak:" Leborulva és Könyhullai-
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tások Közt Esedezünk az Tekintetes Nemes Vármegyének Kegyes 
8zine előtt. Méltóztassék e sérelmes panaszunkat Kegyes tekin
tetbe venni és e nagy nyomoruságbul bennünket ki segéteni. •• n 

Hogy a vizkiöntés milyen gyakori lehetett, annak bizonysága 
az, hogy a beadvány na már számtalan Esztendőktül fogva foly
vást tartó Viz áradásn-ról beszélt. A falu lakói emiatt el 
akarták hagyni még jobbágy-telkeiket is. 1824-ben a malomso
kiak is hasonló panasszal fordultak a megyéhez. 1826-182?-ben 
a Rába és a Marcal Rábapatona határát tette tönkre. l834-ben 
Gyirmótnál ujra kiöntött a Rába. Itt különben a viz rendsze
resen el szokta árasztani a falu rét jeit. (30) 

Az emlitett 1809. évi árviz után l824-ben és 1825-ben 
ujabb dunai áradás okat jegyeztek fel. l826-ban ugyancsak a 
dunai jeges árviz zuzott össze 200 malmot és hajót a Kisal
föld e vidékén. (31) Ugyanez év juniusában a Dunán ujabb, 
összesen 3 hónapig tartó áradás vette kezdetét. Viz alá ke
rült a Tóköz, a Csiliz és 8zigetközi járás nagyrésze, a 80-
koróaljai járás községeiből pedig jónéhány. A termés annyira 
elpusztult, hogy a marhákat zöld náddal kellett etetni. A 
kárt vallott községek a Rába mentén, ahová a Duna vize felha
tolt, a következők voltak: Réti, Kapi, Czakóháza, Fejértó, 
Markota, Sövényháza, Kóny, Csécsény, Ó- és Uj-Malomsok, Móricz
hida, Kis-Babót, Kisszentmiklós, Rábaszentmihály, Mérges és 
Gyirmót. A megyei hatóság a károkat nem nagyon vette tekintet
be, mert a községekre kivetette a rendes évi adót. (32) A 
következő két évben, 182?-ben és 1828-ban szintén volt áradás 
a Dunán. Ezek miatt Abda község lakói a Rábca pinnyédi oldalá
ról áttelepültek mai helyükre, a Győr~osoni országut mellett 
lévő un. nPityer dombn-ra. 1845-ben felépült uj templOmuk is. 
(33) 

Az 1829. év végén és 1830 elején olyan nagy havazások 
voltak, hogy a közlekedés hosszabb időre fennakadt. Ennek kö
vetkeztében Győr városában nagy élelmiszer-hiány keletkezett. 
A folyókat 99 napon keresztül jég boritotta. A h601vadás azon
ban feltünően korán megkezdődött, s ismét árvizet okozott. 
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Február 27-tól márc~us 2O-ig tartott ez az állapot. Győrben 
a v:i.z a mélyeb~...n fekvő utcákat is elbor~totta~ Emiatt sok 
érték pus-ztuJ.t el a városban és kÖr.!lyékén. (34) 

A század első feléból dunai ~-zeket jegyeztek fel még 
a következő esztendőkből: 1838, 1841, 1845, 1846. 1848 és 
1849. (35) Ezek közül az 1845. év:i.ről részleteket is isme
rünk. A jeges ár ekkor szak~totta át a tejfalusi "öregfüzest" 
és egy ma is igen erős folyásu uj medret ásott magának, a kü-
lönös alakjáról elnevezett Görbe-Dunát; (36) 1846-ban pedig 
Győrben mosott el az ~-z több városrészt. (37) 

A XIX. századdsl a folyók szabályozásának és az ármente
si.tésnek is uj korszaka vette kezdetét. Az első évtizedekben 
még csak tapogatóz6 munka folyt, de ez sok tekintetben irányt
mutat6nak bizo~ t az 1850-es évek után megindul t, s a kapi
talista ~dőkben befejeződött, hatalmas vizépitési, árvizvédel
mi Ill.1lnkálatok számára. 

A század első felében a megyék még fenntartották a köz
munka rendszerét, amely ~vételesen a namesekre is kötelező 
volt. (38) Ily módon igyekeztek azoknak a töltéseknek karban
tartásáról gondoskodn~? melyek legfeljebb közepes árvizek el
len w~tak ugy, ahogy védelmet nyujtan~. 18Gl-ben előbb Sop
ron és Vas vármegyék kötöttek eg;ymással egyezséget a Rába fo
lYó megrendszabályozásáró1, majd 1816-ban a Rába szabályozá
sának megbeszélésére ujból összeg;rültek Győr, Moson, Sopron, 
Vas és Veszprém-megyék küldöttei. Az értekezlet szinhelye ez
uttal Győr ~~osa volt. A gyűlést egy ~lyi Comissio IEizott
sági hivta össze? melynek feladata a folyók szabályozása lett 
volna. A megbeszélésen a megyék közös tettekre határozták el 
magakat. Ezek azonban később nem valósultak meg. Relyettük 
annyi még~s történt, hogy Vas, Veszprém és Sopron-megye saját 

,területére vonatkozóan önállóan ig~ekezett megoldani e nehéz 
feladatokat. Győr-megye pedig, ahol az árvizveszély mindig a 
legnagyobb volt} sajnálatosan tehetetlennek, s a feladat el
végzésére teljességgel képtelennek_b:i~onJ1Ult. 1824-ben, majd 
l838-ban emlitést tesznek ugyan ~-'Raba mellett lévő gátakról, 

17 



de ezek nem alkottak összefüggő rendszert, s nem kisérték 
megsza1d.tás néJ.kiil a v.Lz mindkét partját. Egyes helyeken, 
mint pl. a keszei határban, a folyónak "semmi partja" sem 
volt. Igy azután :M6riczhida, Kisszentmikl6s, Tét, Rábaszent
mihály, Kis-Bab6t, Mérges, Rábapatona, Koroncó és Gyirmót ha
tárában rendsaeres volt az árvizkár. 

E falvak paraszt jai a Győr~egyei elöljárósághoz inté
zett beadV"ányaikban h:l..báztatják a Rába és a Marcal karlyaru
lat ait , a malmokat általánosságban, különösen pedig az á~á
sit. Ezért kér:l..k a kanyarulatok átvágását és csatornák ásá
sát. Mindezt annál :I..s inkább sürgetik, mert Sopron~egye a 
maga területén már megcsináltatta a gátakat, s eltávolittatta 
a Kis-Rábán lévő malmok duzzasztó gát jait. Igy a lezudul6 
v:l..ztömeg mindig az als6 folyás mentén lévő falvak határait 
árasztja el. (39) 

A megyei t:l..szt:l..kar a folyton :l..smétlödő károk ellenére, 
melyektől Győr és Győrsziget :I..s sokat szenvedett, Pdt6 Pál 
nyugalmával szemlél te a v:l..zszabályozás sürge-t;ő ügyét. 1834-
ben még mindig csak tervezték a munka meginditását, amiből 
1847-re sem lett semmi. 

A munka :!..gy tolódott át fokozatosan az állami szervek és 
a különféle társulatok kezébe, melyek lényegében a polgári 
korszakban végezték el e feladatokat. Ennek ismertetése elöt~ 
megemlitem még, hogy a Rába-szabályozás legelső lépését Fes
tetics Ignác gróf tette meg, aki l8l2-ben az egyik kanyarulat 
megröviditése céljáb6l a sobri és egyedi kert jeinél csatornát 
ásatott. (40) A földbirtokos osztály a XIX. század eleji gabo
na és gyapju konjunktura hatására :!..gyekezett földjeit és rét
jeit a vizáradásoktól öntevékenyen megszabaditani. A Cs:l..liz
közben, melyekkor még Győr megyéhez tartozott, Amade Ferenc 
gróf bősi és váxkonyi uradalmait töltésekkel látta el. A szom
szédos Csicsón pedig Zichy gróf rendezett be uradalmi kerteket 
a volt posványosok helyén. (41) 

Moson megyében a vizszabályozás ügye egészében előrehala
dottabb állapotban volt, mint Győr megyében. A megyei hat6ság 
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maga is sokkal tevékenyebb • .Már a XVIII. században sikeresen 
birkózott meg visz' -:ylag könnyebb felae., 3.ival, aminek egyik 
bizonysága az oroszvári gát megépitése, nem is beszélve az 
itteni uradalmak nagyarányu vizlecsapolási tevékenységéről. 
A XIX. század első felében a Lajta és a Hanság körül nagyará
nyu csatornázási munkálatokba kezdtek. 18l9-ben elkészült a 
Lajta vármegyei csatornája. (~2) A Hanság csatornázását még 
1795-ben kezdték el. A 34 km. hosszu fő csatornát mellékcsa
torn~~ egészitették ki, melyeknek létrehozásában nagy része 
volt az óvári uradalom birtokosának, Károly főhercegnek és 
Eszterházy Miklós hercegnek is. (~3) 'A csatornázások révén 
a Hanság jelentékeny területei már ekkor kiszáradtak. 

Az állami kezdeményezés jegyében a folyószabályozások 
végrehajtására 1815-ben ujból megszervezték az Épitési Igaz
gatóságot. Ennek nyomán az 1840. évi IV. t.c. által kiküldött 
bizottság megállapitott a későbbi időkre vonatkozóan egy igen 
fontos tételt, hogy ti. a fOlyószcbályozás és hajózhatóvá té
tel országos érdek, mig az ármentesités a közvetlenül érdekelt 
birtokosok feladata. 

Ilyen alapon kezdődtek meg a század első évtizedeiben a 
Duna szabályozásának legelső lépései. 1812-ben Dunaszabályozó 
Bizottság alakult, melynek ténykedése nyomán a munkát az 1830-
as években a Helytartótanács kezdte meg. l823-tól l840-ig az 
Épitési Igazgatóság kebelében Huszár Mátyás és Vásárhelyi Pál 
mérnökök vezetésével elkészült a Duna szabályozási terve Pet
ronelltől Turnu-Szeverinig. Ezt megelőzően természetesen fel
vették a szükséges vizrajzi adatokat is. (44) Tudomásunk van 
arról, hogy a Felső-Duna szabályozására 1832-ben 200.000 p. 
forint állt rendelkezésre. EDből az összegből komoly szabályo
zások folytak l83l-ben Pozsony és Gutor, l837-ben pedig Gutor 
és Vének között. Lezártak több mellékágat, a főágba pedig 38 
sarkantyut épitettek be. Ezáltal összeszoritották a medret s 
biztositották a hajózás számára szükséges mélységet. A sar
kantyuk azonban hamar tönkrementek s igy nem sokat segitettek. 
1845-ig a munkáért a Helytartótanács 1,300.000 p,forintot fi-



zetett ld. A ldadás nem volt arányban a csekély.n.ek mondhat 6 
eredményekkel •. ~ mellékágak elzárás a és a partok erősitése 
ugyan fol"vt, sőt l846-ban uj tervekkel is előálltak, de a 
szabályozási mllveletek nem váltották be a hozzájuk füzött 
reményt. Ideiglenes intézkedésekkel, kotrással, partvédeke
zéssel a hajózást is csak félig-meddig sikarJlt biztositani. 
A Felső-Dunán az alacsony vizállás miatt veszteglő hajók tö
mege még jó ideig általános jelenség maradt. (45) 

IV. A polgári korszak árvi..zei és ármentesitő. fol:rószab'!'l :rozó 
mu:okája 

A mult század második feléből fe:n:nm.aradt adatokból már 
nemcsak az eddigi szokványos árvízi kép bontakozik ld, hanem. 
megmutatkoznak a szerencsétlenül járt lakosság segélyezésének, 
továbbá a mentési mu:okálatoknak azóta eléggé bevált módszerei 
és szervezeti foxmái is. 

Mindjárt 1850 telén uj szerencsétlenség zudult Győr kül-
városaira és a környéken lévő szigetközi falvakra. Február és 
március folyamán a jégtorlaszok miatt megduzzadt frana vize ki-
áradt. Az árteruleten lakó emberek igen nehéz helyzetbe kerül
tek. Kénytelenek voltak szorultságukban a me gye i hatóság se
gitségét kérni. A pi!l.:rlyédiek február l2-én ezt irták: "Tekén
tetes alispán Url Míutánna már ötöd nap ja annak, hogy bennU:a.
ket a nagy árvi..z· elborított, ugy ~ hogy szobái:n.k:Dan sem marad
hattu:nk~ mert ma jd embermagasságIl.y-i viz vagyon benne, hideg 
padlás ainkra 1l1ene1."Ültiink: m:i..:ndentől elzá.........,,-a vagyunk, mind ek
koráig egyik a másikon csak segitett. de most egészen ki fogy
tunk már az élelembő1 2 kenyerünk sints, főzni pedig nem. lehet, 
mert a viz elboritotta a tüzhelyeinket .... Ezért azt kérték a 
győriektől, hogy küldjenek számukra kenyeret. 

Az abszolutizmus kormá:o.;r-hat6ságaitól kinevezett megye
főnök kiküldöttei kenyér-szállitmányaikkal fel is keresték a 
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veszélyeztetett falvakat. Hallgassunk meg egy ilyen kiszállás
róé szóló jelentést: "Hivatalos jelentés a folyó évi február 
9.-én Győrből, az árviz iltal elöntött, s élelem dolgában 
szűkölködő, Bácsai, Kis és.Nagy Bajcsi lakosság szánára szál
litott 600 darab kenyérről. 

Alulirott hivatalosan jelentem, miszerint folyó évi feb
ruár 9-ik napján Nagyságos Balogh Kornél Megyei Főnök Ur ál
tal, az aránt lévén kiküldve, hogy a Bácsai, Nagy és Kis Baj
csi lakosságnak, kik a nagy árviz által egészlen elöntetvén, 
a közlekedéstől csak nem egészlen el z árvák, élelem szereket 
- nehogy éhel kéntelenittessenek elhalni - szállittassak, 
mell.vnek folytában hat ügyes hajós legény segitségével hosz
szas törtetés s hányattatás után a mondott nap délutánján 
csakugyan sikerült 200 darab kenyérrel együtt a Bácsai Pap 
lakba, melly volt akkor már csak száraz, a segedelemre nem 
ia számitott lakosság közé el jutnom, a hol némi rendelések té
tele után, a mondott kenyereket, valamint későbben a Likócsi 
Pusztáról is - ahova Győrből kocsikon szállittattam - még 400 
darabot odaszállittatván a Helybeli Birának részint az ott é

lelem dolgában már szűkölködő lakosság közt leendő aránylagos 
kiosztás, részint pedig Kis és Nagy Bajcsra szállitás végett 
nyugató mellett által adtam ••• Kelt Győrött aprilis l8-án 
1850. Patonay Jósef k.i. Szolgabiró." 

Az árvizsujtotta terület lakosságának a me gye nagymennyi
ségü élelmiszert volt kénytelen kiosztani. Igy többek közt 

Győr v6.....ros 
Pataháza 
Révfalu 
Sziget 
Szögye 
Zámoly 
Vámos 
Abda 
Pinnyéd 
Révfaluban 
Pat aház án 

512 
471 

1659.5 
3905 

67 
153.5 
150 
180 
13.5 kenyeret kapott. 

55 
20 
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Győr-Szigeten 

Pilmyéden pedig 
130 család 

98 egyén szorult ellátásra. 
Szőgyén a segélyezettek száma 37 volt. 

Ezeken kivül Fekete Kálmán szolgabir6 személyesen vitt ki 
Uj:faluba 300 t Zám.olyra 300, Bácsára és környékére pedig 2000 
adag kenyeret és egr hordó s6t. Balogh Kornél cs.kir. :f5nök 
Vámosra egr alkaJ.ommal még 1000 adag kenyeret s ugyancsak egy 
hord6 s6t száll.itott. Ugyanide egr Bognár new közbátorsági 
biztos még 1200 darab keD;Yeret juttato'trt • .4.z elmondott!?kon ki
vül segélyez'trék még Gy5r-Ujváros lak6it is. (46) 

Az árviz következ'trében Abda, Öttevé:o;r, Dunaszeg, 'Duna-
szentpál ad6elengedést kért az őszi gabonában elszenvedett 
nagy károk miatt. (47) Az árviz rombadölltötte Nyársd és Szap 
községek nagyrészét is. (48) 

Röviddel ezután, l852-ben ujra baj történt. RábapatoDat 
Koronc6, Markotabödöge és Kóny közsé gak egyrészét öntötte el a 
viz, Egyedül KbD;Y határában 574 hold föld volt v:i.i. alatt. Kárt 
szenvedtek a g;y'irm6'tri rétek :is. A károsultak ezuttal is ad6ked
vezményt kértek a megyai hat6ságoktól. (49) 1858 teléről is 
kisebb áradás'tr jegyeztek :fel. (50) 

A következő áradás 1860. ja.n.uár 9-éll volt, amikor Kis-Ba
b6tot tette tönkre a v:i.z. A község ad6ja felének elengedését 
kérelmezte. (51) 

1862. :február 2-án a Duna jege Pozsony városától kezdve 
megin.d.ult lefelé. A jég által felduzzasztott v:i.z 12 lábnyi 
/3,8 ml magasságra emelkedett, és betört a Szigetközbe, sőt a 
Rába folyó torkolat-vidékére is. Hireink vannak Abda, Hédervár 
és G;yi:tmót ujabb károsodásáról. 

Az áradat a töltést Sza.n;ynál 4000 méter hosszuságban, sőt a 
Győr környékén lévő vasuti töltést s a gőzhajó-kikötő alatti 
töltéseket is átszakitotta. Az á.rv:i.zkárosultak részére ekkor 
gyűjtöttek legelőször társadalmi uton kö:o;röradomáDyokat. Igy 
tb"'bbek közt a Győri Kereskedelmi G;yüJ..de tagjai 400 forintot a
jánlottak fel. (52) 
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A folyók szabályozására vonatkozó intézkedéseket minden 
vonatkozásban erősen befolyásolta a mult század közepétől 

kezdve feltörő győri ke2eskedelmi burzsoázia érdeke. Ismere
tes, hogy az 1850-es években Pest és Győr lett az ország g9-
bonakereskedelmének két központja. Mig az eloobi inkább 9 bel
földi fogyasztás piaca, addig Győr és részben Moson a kivite
li állomások volt~. E szerepüket egyesegyedül a dunai haj6-
zásnak köszönhették. A gőzhajók megjelenéséig, s a Duna főágá

nak szabályozásáig a 26-28 lóval vontatott burcsellás hajók 
utja a Mosoni-Duna volt. A rossz utrviszonyok miatt Győrött a 
gabonát a nagy hajókból többnyire kiBebbekre rakták át, mert 
Mosonig csak ezek közlekedhettek. Innen azután tengelyen vit
ték tovább Ausztria felé. A gabonakereskedelemnek ezt a Moso

ni-Dunán haladó utját a gőzhajók versenye, majd később a vas
utak tették tönkre. A virágzás ideje lS56-tól 1881-ig tartott 
s Glőrött a Kereskedelmi Gyülde, maja pedig 8 Györi Lloyd meg
alapitását eredményezte. A városban élő kb. 280 gabonakereske
dő a bánsági, bácskai és tiszavidéki gabonanemüekből. továbbá 
a het ivás áro s hajókon szállitott kisalföldi gabonából hatalmas 
forgalma t bonyolitott le. 1865-től 1869-ig 40,000.000 mázsa 
volt a forgalom, mig egyetlen esztendőben, l867-ben ugyanez 
9,000.000 mázsára szökött fel. Hogy a györi kereskedők szál
litmányaikkal zavartalanul közlekedhessenek a frunán, a vizi 
utak rendbehozatala sürgőssé vált. A Kereskedelmi Gyülde az 

1860-as években állandóan sürgette a Kisduna medrének tiszti
tását, kotrását, a rakod6partok rendezését, a hidak átépitését, 
a kikötőtől a va sut állomás ig vezető utak javitását, valamint a 
kisdunai hajózási és kikötési rend szigoru szabályozását. 1861-
ben a Kereskedelmi Gyülde kezdeményezésére városi szabályren
delet jelent meg a Győr-Gön~ii Dunaág kotrásáról. Az alacsony 
lli~állás miatt ugyanis a nagy hajók nem tudták Györt megközeli
teni. A városi közgyülés erre a célra 30.000 forintot meg is 
szavazott. l862-ben kezdődtek meg a kotrási munkálatok. Ekkor 
6.784- köböl ;kb. 54. OOO m3; homokot kotortak ki a Kis-Dunából 
20.901 forint 73 krajcár költséggel. 
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Ennek köszönhették, hogy ez időtől kezdve a gőzhajók 
Györig közlekedhettek. A Bécs-Szönyi vasut kiépitése után a 
gabonát Győrben vasutra rakták. Moson, a vontatóhajók addigi 
végállomása pedig, elveszitette korábbi jelentöségét. Keres
kedői éppen ezért beköltöztek Györbe. Győr forgalma még min
dig emelkedett; olyannyira, hogy a vas ut raktárainak befoga
dóképességét az eredeti négyszeresére kellett nagyobbitani. 

A mind jobban kiépülő és Budapestnek kedvező vasuti há
lózattal azonban Győr is nehezen harcolt; Ez ellen hozták lét
re 1867~ben a Györi Gőzhajózási Társaságot 450.000 Ft részvény
tőkével. A társulatnak volt 5 teherszállitQ gőzhajója (Rába, 
Kinizsi, Ország, Deák és Rábcai, két csavargőzöse Ipropelle
rel, 6 vas- és 20 f~JSzályhaj6ja, összesen 423.748 Ft 24 kraj
cár értékben. Emellett volt még a győri kereskedőknek 31 más, 
nagy gabonás hajójuk is. l869-bén 285 taggal megalakult a Győ
ri Hajós Egylet. A győri hajósok kezdetben csaknem kizárólag 
gabonát szállitottak, majd később már sertést is. A társaság 
tiszta jövedelme 1868-ban 60.000 Ft volt. 1881-ben e hajókkal 
914.262 mázsa árut vontattak. 

A vasutak versenye ellen azonban ez sem sokat használt. 
Mig 1858-ban 817 hajó 6 millió mérő gabonát szállitott Győr
be, addig a forgalom 1867-ben már csak 422 hajóval szállitott 
3 millió mérő gabonát tett ki. Pest a gabonakereskedelem mel
lett elhóditotta Győrtől az 1860-a8 évek elején még oly fontos 
sertéskereskedelmet is. 

Röviddel ezután feltiinik egy ujabb vetélytárs: Bécs váro
sa. Az uj vetélytárs ténykedésének betetőzését jelentette az 
a pillanat, mikor a bécsi liszt- és gabonatőzsde tagjai 1879-
ben értekezletre gyűltek össze, és elhatározták a Duna-Egylet 
megalapitását azzal a céllal, hogy Bécs és Gönyü között a Du
nát kotortassa ki. Ezek után a győri gabonakereskedók nem te
hettek mást: át kellett vagy Budapestre, vagy Bécsbe költöz
ködniök. 

A Győr-Gönyűi Dunaág kotrásával is időnként bajok voltak. 
1892-ben pl. a viziutnak ez a szakasza járhatatlan volt. s 
ezért 20.000 mázsa, hajókra rakott, Regensburgba irányi,tott 
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gabona vesztegelt a kikötőkben. Végül 1902-ben - a Győr város 
által egyszer s mindenkorra felajánlott 400.000 Ft ellenében
az állam vállalta magára a győri Dunaág gondozását. (53) 

A folyószabályozások másik mozgatója az immár polgári 
jellegüvé- átalakult államhatalom lett. Az az elv, hogy a fo
lyószabályozás országos érdek, az ármentesités pedig a -birto
kosok feladata, az 1850. évi császári nyilt parancsban is ki-
fejezésre jutott. Később, az 1884. évi XIV. tiszai, majd pe
dig az 1885. évi XIII. törvénycikkben /vizjogi törvény/-tör
vényerőre is emelkedett. (54) 

Az időszakosan megismétlődő árvizek mellett nagy vesze
delmet jelentettek a Duna partszaggatásai is. A Pozsonyi Gaz
dasági Egyesület 1866-os hivatalos kimutatása szerint 10 év 
alatt a Gutortól Sülyig terjedő szakaszon, a Szigetköz terü
letéről 2.000 hold föld omlott a Dunába. Korábban pl. Vaj
kának egy egész utcarésze - ősi kápolnájával együtt - szakadt 
bele a Dunába. (55) Az eddig meglévő, nem nagy értékű gátak 
is erősen megrongálódtak. A Kis-Duna szakitásai Ásvány község
nél az 1861-ig terjedő 20 év alatt 70 folyó-ölnyi /132 ml gá
tat vittek el. Csilizradvány is arról számolt be, ~ogy a hatá
rában lévő gátak erősen rongáltak. (56) 1863-ban megkezdődött 
a töltések helyreállitása, sőt a szigetköziek 4.800 Ft erejéig 
egy zsilip épitésébe is belefogtak. (57) Ezt megelőzően, 1860-
ban épült a Remete és Lipót közti partvédezet 3171 méter hosz
szuságban, 1851 és 1858 között pedig elkészült az 531 méter 
hosszu szapi partvédő erősités. Hasonló, helyi jelentőségü 
parterősitések folytak még Szőgye környékén. A partvédő anya
got a terméskő és a füzrőzse szolgáltatta. (58) 

Ezeken tulmenően a Helytartó tanác s azt is elhatározta, 
hogy az ásványi mellékágat zárógáttal leválaszt ja a Nagy-Duná
ról. Ehhez országos segélyt helyezett kilátásba, a munkaerőt 
viszont az érdekelt községeknek kellett volna biztositaniok. 
1868-ban a Közlekedésügyi Minisztérium is arra az elhatározás
ra jutott, hogy a Felső-Dunát és mellékágait, továbbá különös
képpen a Mosoni-Duna Győr-Gönyü közti szakaszát szabályoztatni 
fogja. Az Ásvány község mellett lévő holt Dunaág elzárás át is 
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szorgalmazta, Ez az ág azzal a veszélyel fenyegetett, hogy 
rajta keresztül az Öreg-Duna áttör a Mosoni-Dunába. Természe
tes, hogy a minisztérium is támogatni kivánta a munka elvég
zését bizonyos összeggel. Győr-megye elöljár6i 1876-bao 300 
gyalognapszámmal 6hajtottak hozzájár~ az ásványi gátépi
téshez. Maguk a községek pedig~ mint pl. Abda, Börcs, ötte
vény, Öttevénysziget, Révfalu egyenesen azt kérték, hogy a 
rájuk kivetett közmunkát gát jaik helyreállitására fordithas
sák. E szakaszon az 1888-ig teljesitett szabályozási munkák 
összesen 4,5 - 7 milli6 forintot emésztettek fel. (59) 

Még mielőtt azonban a hosszu időt igénybevevő gát~pitési 
tervezgotés valami végleges eredményt hozott volna, ismét u
jabb, katasztrofális méretü kár ért.e a folyó menti helysége
ket. 1876 februárjában és márciusában hat hétig tart6 árviz 
tört a KisalfÖld·déli részére. Horvátjárfalunál jégtorlasz 
keletkezett, majd ettől délre Csuny, Gutor, Szap és Dunaalmás 
mellett is megakadt a jég. A jégtorlaszok miatt fe1duzzadt 
vi~ Öttevénysziget és Mecsér közt áradt szét aSzigetközbe. 
A viz elöntötte az egész T6szigeti és Csilizközi járást, sőt 
kivülük a Sokor6aljai-járásnak a Rába és a Marcal közötti 
községeit. Viz alá került Ikrény, Győrsziget és Révfalu. Az 
árviz nagy területeket lepett el Moson-megyében is. A 17 láb 
és II hüvelyk /5,66 ml magasságig emelkedő viz miatt Győr
Uj,~os területét egy méter magasság~ "fenékviz" /talajviz/ 
boritotta. A Belvárosban a német ispotály /kórház/ környéke 
is viz alatt állt. A vizáradás legnagyobb magassága Győrnél 
február 25-én 18 láb 4- hüvelyket /5,80 ml mutatott. A Duna 
mellékvizei, a Rába folyó és a Pándzsa-ér is alaposan megduz
zadtak. Elég tetemes volt a kár. Összedőlt és megrongálódott 
220 lakóház, továbbá III gazdasági épület. Az őszi vetések 
háromnegyed-része semmivé lett. Bácsán emberáldozat is volt. 

A mentési munkál a toknál ekkor emlitik meg elős7ör a ka
tonaság jelenlétét. E~ alkalommal az 5. számu huszárezred tag
jai vették ki rész~et az ár elleni küzdelemből. Mintegy 3000-
en szorultak segélyre. Számukra népkonyhákat állitottak fel. 
A belügyminiszter 8.000 forint gyors-segélyt adott, társadalmi 
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adakozásból pedig 4.402 forint gyült össze. Végül tetemes 
meIW:yiségü vol t a term.ény és élelem ado:mány is. 

Az árv1zi beszámolót tartalmazó "Győri Közlöny" erélyes 
hangon követelte a vizek sürgős szabályozását. (60) A nagy 
árv1zeket a gátépités fellendülése követte már a multban is. 

Emlitettem, hogy a hajózásnak, különösen pedig a gőzha
jók megjelenésének milyen nagy befolyása volt a folyószabályo
zások meggyorsítására. HasonLó hatással volt az ármentesitési 
nnmkálat,ok megkezdésére az a körülmény, hogy a kitünő külföl
di gabonaértékesítési lehetőségek miatt a Kisalföldön is egy
re nagyobb lett az árugabona term.elése nemcsak a nagybirtoko
sok körében, hanem még a kapitalizálódó parasztbirtokokon is. 

Az 18?Q-es évek elején pl. a Rábaköz módosabb paraszt jai éven
te 500.000 mázsa gabonafelesleget term.eltek. Részben innen 
látták el Bécset a gabonán kivül hussalt baromfival. tojással 
~s vaddal is. Moson megyében 1868-ban u.gyaJ:lClöak 319,400 mérő 
/1 pozsonyi mérő = 62,5 liter; l pesti mérő = 93,75 liter/ 
gabonafelesleg mutatkozott. A piacra termelés egyrészt nagyobb 
biztonságot követelt meg, másrészt pedig a vizáradások miatt 
eddig kihasználatlanul maradt területek meghóditására csábi
tott. Az ármentesitésne~ köszönhető, hogy a hajdani ártéri te
rületeken - a korábbi külterjes állattenyésztéssel szemben -
uralkodóvá válhatott a belterjes fö1dmüvelés, mégpedig első
sorban a gabona, s csak később. fokozatosan a ta.ka.rmányterme
lés is. (61) 

Az ármentesités először is olyan töltések és gátak épi
tését követelte meg, melyeknek koronája legalább l métArrel 
emelkedik a legmagasabb árvíz szint je fölé. A Kisalföldön ez 
az 1954. évi árv1z előtt 1,2 és 1,5 méter között váltakozott. 
(62) Azután szükségessé vált a bel viz-levezető csatornák 
megásása. A következő lépés már maga a folyószabályozás: a 

kanyarulatok átvágása, a folyó ut jának megröviditése volt. Az 
ármentesitéanek azért van szüksége ezekre, hogy az esés meg
növelésével a viz gyors lefolyását lehetövé tegyék, s ezáltal 
csökkenjen a gátakra huzamosabb ideig nehezedő nyomás. A folyó
szabályozás, a hajózhatóvá tétel v.i..szont a csatornázások és 
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a kanyarulatok átrvágása révén általában szükiti a medret, és 
igy megakadályozza a hordalék lerakodását is. Megállapitható 
azonban, hogy az utóbbi szempont a kisaliöldi vizszabályozá
soknál tulnyomórészt nem érvényesült. Sőt a töltések közt is 
legtoobször-oly nagy II - 5,5 km! a távolság az öre&-Dunánál 
s a hullámtér annyira kiszélesedik, hogy egyenesen lehetővé 
tette a hordalék okozta állandó meder enelkedést. (63) 

Elsőnek 1854-ben a Csilizközi Lecsapoló Társulat alakult 
meg. Ez a társulat kiépitette belvizlevezető csatornái:t s az 
árvédelmi töUésekbe 5 helyen belviz-zsilipet épitett. A kö
vetkező években a Szigetközben négy kisebb társulat m~dött. 
(64) Ezeket követte 1859-be.n a Marcal Szabályozási Társulat, 
majd 1871-ben a Bábaszabályozó Társulat. Ez utóbbi 1874-ben 
nyerte el alapszabályai jóváhagyását. 1877-ben a Rábavédgát 
Társulat m.üködéséről is történik- emlités • Az Öreg-Duna és a 
Mosoni-Duna vidékén működött továbbá az 18M-ben fel tüD.ő T6-
közi Véd gát Érdekeltség; 1876-ban név nélkül hivatkoznak egy 
harmadik Duna-menti érdekeltségre is. Az 1870-es években te
hát ~ékünkön összesen mintegy 6-10 gátépitő társaság mü
ködését figyelhet jük meg. (65) Mindezeket a társulatokat az 
ártéri nagybirtokosok, a volt földesurak és a községekben tes
tületileg megszervezett parasztok hivták életre. 

Az 1850-es évek után a Bába-m.enti gátak épi!iése változat
lanul igen lassan folyt, leginkább még a torkolat környékén. 
Ugyanakkor az öreg-Dunának és győri mellékágának az 1870-es é
vekben az emlitett társulatok kezelésében már mintegy 81,5 km 
hosszuságra tehető töltése volt. (66) Látniva16 ebból, hogy a 
különböző gátépitő társulatok már bizonyos eredményeket mutat
hattak fel a megyei hatóságokt61 örökölt feladatok ellátásá
ban. Mind8lÍl.ellett az 1870-es években még inkább csak a tervez
getés és az előkészitő munkálatok folytak. Ezek közül legjelen
tősebbnek a Rábaszabályoz6 Társulaté mondható. Tudnunk kell, 
hogy Keczkés Károly főmérnök már 1838-ban nagyszabásu Bábasza
bályozási tervet készitett. Ezt Győr-megya közgyülésén Zichy 
Jenó gr6f kormánybiztos terjesztette eló, a terv azonban a sza
badságharc alatt elveszett, s helyette 1858 és 1861 között, 
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majd 1868-ban Ujházy János ujat dolgozott ki. 1870-ben a fo
lyó szabályozásában érdekelt felek Szombathelyen tanácskozás
ra gyültek össze. Olyan szabályozást óhajtottak, mely az ár
mentesités m€llett a hajózást és az öntözést is biztosit ja, 
a malJnok száli!á.ra pedig külön csatornákat ásat. R megbeszélés 
eredményeképpen 1871-ben al~~t meg végleges formában Rába
szabályozó Társulat néven az uj eg;y-esülés. (67) ]l. társula.t 
azt' tüzte ki céljául, hogy- a Bábát átmetszésekkel kiegyenesiti 
és Sárvártól kezdve gátak közé szontja. ]l. folyó vizének gyors 
lefolyását akadályozó malomgátakat ebben az időben már mind 
elisávoliisot-ták a medeI'ből. Ugy szá1!l.iisották. hogy átmetszések 
révén a folyó eddigi 130 kilométeres hosszát 81 km-re csök -
kenthetik. A szabályozás első,reáDk maradt részletes terveze
te 1873-ban Budapesten jelenis meg Ujházy János főmérnök tollá
ból. A mü eme: nA Rába s a vele vizmüv'ueg összefüggő Rábcz2., 
Répcze, Kisrábatorok és Marczal Szabályozása és csatornázása, 
továbbá a Hanyság és a Fertő lecsapolása." 1877-ben Bodoky 
Lajos terjesztett elő Győrben egy másik tervezetet. REnek ci
me: tTJ\liüszaki vélemény a Rábasza'oályozó-társulat által eszkö
zölt ártérfejlesztésröl és a Rába vizszerkezethez tartozó fo
lyók szabályozásáról, árterületüknek a kiöntések elleni bizto-
sitásáról f valaw..int vize:i..kn.ek hasznositásárólo 14 Mindkét munka 
alapos és körültekintő részletességgel ta~lalja az ármentesi
tendő hatalmas terület vizeinek problémáit. Végül a Pábaszabá
lyozó TárSulat megalakul.ása után, l878-ban a társulat "vezér
mérnöke", Meis=er Ernő készitett részletes szabályozási ter
veket 2 melyeket átdolgozott formában ~eg is valósitottak. (58) 
De ezuttral is nehezen kezdtek neki a munkálatokcak. Még egy 
nagyméretrü árviznek kellett jönnie ahhoz~ hogy ismét siettes
se a vizszabályozási munkálatoknak a veszedelmek elmultával 
mindig ellanyhuló üte~t. 

1879-ben ujra kiöntött a Rába~ de ez alkalommal csak Kis
Babóish és Mérges község szenvedett kisebb károkat. 1880-ban és 
188l-ben a Dunán észleltek jeges árvizeket, Az utóbbi némi ká-
rokat okozott a Rába vidékén is. (69) 
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ll:indezek. eUörpültek az 188,3. évi árviz okozta lényeges 
károk mellett. 1833. jan-uár 7-én hatalmas dunai áradás tört 
rá ismét Győr város környékére. A több napig tartó esőzés s 
az ezt megelőző szokatlanul korai hóolvadás oly magasra emel
te a vizek szintjét, hogy az - 20 cm hijján - megközelitette 
az l876-os vizállást. A megár~dt Duna megduzzasztotta a Rába 
vizét is egészen Rábaszentmihály község határáig. A Kis-Duna 
Pinnyédnél és Zámolynál, a Nagy-Duna pedig Gönyünél szakitot
ta át a gátakat. Kiöntött a Rábca is, mégpedig Abdánál és 
Börcsnél. A legmagasabb vizállás Gyórnél január 8-án 619 cm 
"iTolt. ASzigetköz falvai közül Zámoly, Ujfalu, Zurány, Vámos, 
Szabadi, Kisbajcs, Nagybajcs, Bácsa, Szőgye és Vének határai, 
valamint e községek belterület ének egyes részei ke~Jltek viz 
alá. A vizbe került 276 ház közül összedőlt 4~, megrongálódott 
145. A Rába mentén viszont SövéIiyházán, Bezin~ Enesén, Rába
patonán, Ikrényben, Börcsön, Abdán, Pinnyéden és Gyirmóton 
összesen ,308 ház került·viz alá. Ezek közül 29 összedőlt, .74 
pedig megrongálódott. 

Viz boritotta még Győrsziget, Pat aház a , Révfalu és Ujvá
ros nagyrészét is. A Győr b elváro s ában lévő Bástya utcában 
feltört a talajviz. Összesen mintegy 10.000 ember maradt haj
lék nélkül. Győr-megye 4.600, Győr-város pedig 1.940 személyt 
látott el élelemmel. A falvakból kitelepitett parasztok és csa
ládtagjaik száma elérte a 7.000 főt. Volt olyan naPt bogy a vá
rosban egyetlen alkalommal 1. 798 ember kapott meleg ételt és 
kenyeret, 

Az árviz elleni küzdelmet a megyei alispán irányit otta • A 
városi vész-bizottság és a helybeli katonaság voltak legjelen
tékenyebb segitő társai. Különösen a ll. huszárezred, a 19. 
gyalogezred, továbbá a győri önkéntes tüzolt6-egylet és a re
gatta-társulat vették ki részüket a mentési munkálatokb61. Hő
si küzdelem folyt mindenfelé, leginkább Győrsziget megmentése 
érdekében. Sajnos ez ut6bbi nem járt eredménnyel. Igy Győrszi
geten 349, Révfaluban pedig 2,30 ház került vizbe. Ezekből 51 
összedőlt, 82 pedig erősen megrongál6dott. HA számtalan elön
tött helység között Győrsziget vesztesége a legirt6zatosabb, 
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mert ennek lakossága csaknem k:i..zár6lag a kézm.üves és mu.nkás
osztályhoz tartozvá:u, az áxviz által elvesztet-te otthonát és 
otthonával mindenét" - irja a Győri Lloyd korabeli felhivása. 

Az árvízkárosultak segélyezésére külön bizottság alakult. 
Ennek inditvá:uyára a belügyminiszter által engedélyezett or
szágos gyűjtés kezdődött A A gyüjtés során a szerencsétlenül 
jártaknak a Győri Lloyd kereskedő társulat 10.000 forintot a
dományozot-t. Az Országos Veres Kereszt ruha- és fehérnemü-fé
leségeket adott, a közigazgatási hatóságok pedig élelmiszerek
kel segitették a károsultakat. A hajléktal-anok ellátására csak 
Győr-megye 4.357 forintot költött. A károkat a megyei hatóság 
a községekkel pontosan felmérette és a segélyeket ennek alap
ján osztották ki. (70) 

Az 1883. évi árvizet követően kisebb jeges áradást ész
leltek még l888-ban. 1889. szepteniber 19-én a Rába vizállása 
602 cm volt, de kiöntéséről nem tudunk. (~) 

A soha addig nem tapasztalt nagyméretű károsodás komoly 
lökést adott a gátépitések immár több évtizede huzódó.s vég
leges megoldást még mindig nem talált ügyének. A következő 
évben, l884-ben a birtokosság ellenzése miatt ugyan nem lehe
tett megkezdeni a Rába szabályozását, de egy évre rá az 1885. 
évi XV. t.c. alapján mégiS megkezdődhetet-t az összes nagy fo
lyóvizekre kiterjedő és megszakitatlanul összefüggő gátrend
szer megépitésének legelső lépése, a Rábaszabályozó TárSulat 
hatalmas munkája. (72) 

A Rábaszabályozó Társulat az ország egyik legnagyobb ár
mentesitő szervezete volt. Működési köre kiterjedt a Rába fo
lyó mintegy 15.000 km2_nyi vizgyüjtő területének alsó szaka
szára, beleértve a Hanság vidékét is. A társulat székhelye az 
1948. évi államositásig Győrött volt. Ismeretes, hogy a Rába 
folyó Vas-, Söpron- és Győr megyék érintésével folyik a Duná
ba. Ártere Vas-megyében 73.900, Sopron-megyében 46.300 és Győr
megyében pedig 32.500 kat. hold. Összesen tehát l53.oo0 hold 
föld. Vizhozama áradások alkalmával nagyon megnő. Mig kis viz
nél mindös sze 2l m3 Imp r árviznél a 480 m3/mp-et is eléri. A 
folyó esését csökkentették a vizi malmok. Igy azután áradások 



alkalmával. sokszor a viz fele részének el kellett hagynia a 
fol.y6 medÍ-éto Ezt a kanyarulatai miatt oly veszélyesfoly6t 
kellett a Bábaszabá1.,y-ozÓ Tá.:rsulatnak megszeliditenie. (73) 

Az l885~ ért XV. t.c. a szabályozást á.ll.amköltségen és 
az érdekeltek bevonás ával akarták megve16sitani. Erre a célra 
7, OOO. OOO forintot irányoztak elő. A lD.UIlkát az 1885. évben 
kinevezett kormánybiztos: Radó Kálmán vezetésével kezdték meg. 
Radó Kálmán 10 évig, vagyis 1895-ig állott a társulat élén. 
Ez idő alatt a Rábát S~~tól Győrig 87 átvágással kiegyene
s.itették~ s mindkét parton árvédelmi töltésekkel látták °el. A 

töltések hossza kezdetben 275 km volt, majd később 345 km lett. 
A rtznek általában 400-600 m-ig terjedő hu:Llámteret hag;yt!ik a 
4-6 méte~yi koronaszélességü, padkás védótöltések között. Igy 
a hajdan oly sok kárt okoz6, vad,és rakoncátlan.folyótmegza
bolázták és békés, nyugodt természetre kényszerit ették. Á fo
lyó Sárvártól számított eredeti, 130 km-es hossza a szabályo
zás folytán 79 km-re csökkent. Rossza egyedül. Győr-megye teru
letén 25 km-rel rövidült meg. Az ármentesitett terület 390.000 
kat. holdat tett ki. .!. Bábához hason1.óan Bősárkányt61 Győrig! 
gátak közé szoritották és csatornázták a Rábcát ~omogytól Ka
piig, ahol az a Rábcába torkollik, kiásták a Ranság csatornát. 
Ugyanekkor reodezték a ~ folyó alsó szakaszát és szabá
lyozták a Pándzsa-eret is • .!. folyókon itt-ott még megmaradt 
malmok jogositványait felülYizsgálták, és számukra külön csa
tornákat biztositottak. Győr és Sá-~ között 23 malmot végleg 
eltávolitottak. (74) 

.A társulat hatá .. 1rörebe tartozott az egyébként killöná1l6 
s a Fertő-tóval. hajdan összefüggő viztükröt alkotó Ranság le
csapolása is. A viztelenités a XIX. század eleji próbálkozá
sok után nagy változást jelentett e táj szempontjáb6l is. Az 
első levezető csatornákon keresztül a "Rany" talajvizének 
nagyrészét elvesztette. Naponta mintegy 25.000 m3 viz áramlott 
ki a medencébőlc Ezáltal a láptőzeg me gül ep e det t és a láprétek 
kiszáradtak. Mindössze 20.000 kat. holdnyi láprét maradt öntöz
hető a kiépült csatornahálózat segitségével. A fejlődő techni
ka eszközei /főleg a vasekel, a lecsapolt területeket mindenatt 
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beyonták a szántóföldi müyelésbe. Ugyanakkor kezdetét yette 
a tőzeg ki~-D.J';;'szása is. A kezdeti csatOInázások lecsapolták 
a tavak zömét és az árYizek okozta mocsarakat, de a munka 
csak akkor vált teljessé, amikor a medencébe összefutó folyó
vizeket is megrendszabályozták. A Hanságot függetlenitették 
a Rábától, az ide tóduló Yizeket pedig igyekeztek ~~z szem
pontjából yeszélyt~leniteni. Medreiket szélesre épitett töl
tésekkel látták el. Ezek a munkálatok az 1900-as évek elején 
befejezést nyertek~ de az áradások Y8szélyét Yéglegesen nem 
küszöbölték ki. (75) A bel~-zek leyezetésére szolgált külön
ben a lébényszentmiklósi. bősárkányi, sövényházi és oszhelyi 
szi vattyutelep is. Megemlitjük, hogy a társulatot foglalkoz
tatta a Fertő-tó lecsapolásának gondolata is. (76) 

A Rába-Yidék utolsó szabályozási ~jaként 1907-ben a 
Rábca-torkolat áthelyezéséyel készültek el. A folyónak Győr 
ll"á,rosán kivül, a mai helyén, uj medret ástak. Addig ugyanis 
Győr-UjYáros és Győrsziget közt, a mai Bercsényi-liget helyén 
folyt. A Rábca medrét a gyakori árYizek miatt kellett áthe
lyezni. Különösen intő jelöl szolgált e tekintetben a későb
biek folyamán tárgyalandó lB99. éYi árYiz. Ekkor lic""Yanis - a 
672 cm-es árYizzel szemben - a 7,20 m magas töltés elégtelen
nek bizonyult. A Rábca torkolat kihelyezésén kivül felemelték 
Győr Yárosában a töltések magasságát is, mégpedig 8,5 m-re. 
A 15 km hosszu töltések me~pitése 1,600.000 koronába került. 
Ebből 1,000.000 koronát az államkincstár adott; a többit Győr 
Yáros tette hozzá. (77) 

A Rába szabályozásával és környékének ármentesitéséY8l 
csaknem egyidőben történt meg az öreg-Duna szabályozása is. 

lBBO-tól l882-ig készültek el a helyszini mé=öki felvételek, 
majd az 1885. éYi VIII. t. c. alapján még ugyanabban az évben 
megkezdődött a munka s l896-ban fej~ződött be. A költségek 
összesen 34,000.000 koronára rugtak. A Duna-szabályozás Bodo
ky Lajos mérnök, országos Yizépitési felügyelő tervein alap
szik. Ahol lehetett, a folyam természetes mély medrét megtar
tották. Ahol azonban erős kanyarulatok voltak, ott átvágások
kal kiegyenesitették a Yiz utját. Mintegy 36 km össz-hosszu-
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ságban 13 átvágás készült. A különféle mederelzárásokba és 
szabályozási müvekbe 3,5 millió m3 terméskövet épitettek be. 
A főmedret párhuzam.-müvekkel igyekeztek összébb szoritani. A 
bós-szanyi szakaszról kiindulva a Duna szélességét 340-400 m 
közöttinek állapitották meg, am.i Pozsony és Medve között ál
landósult is. A fámeder kiképzésére, valamint a mederszéles
ség biztositására terméskóból 2,8 m magasságu és 2 m korona
szélességü párhuzam-müveket épitettek. A meglévő partokat 
pedig 2 m magasságu s 2 m korona-szélességü kóhányásokkal biz
tositották. A rézsüket 30 cm-es kőburkolattal látták: el •. 

A holt és mellékágakat 3-4 m korona-szélességü s 3 m ma
gasságu kógátakkal zárták: el. Ezeket l m felett burkolták. A 
145 km-es távolságon 18.185 m hosszuságban összesen 278 elzá
rás készült. Emellett még 36 párhuzammü is 62.a~ m hosszuság
ban. Az ugyanekkor létesitett 14 bekötógát össz-hossza 9.179 
m-t tett ki. Ezek mellett még 29 helyütt, 27.282 m összhossz
ban butositották a' partokat. 

A szabályozási munkálatok vezetői Popper István és Na
schauer H. mérnökök voltak. 

A hajózást szolgáló kotrások során a medret 2 m mélységig 
kikotorták, s 7 millió m3 föld és kavics-anyagot emeltek ki 
belőle. A hajózás ut jából töob nagy szigetet is eltüntettek. 
Az évente lerakodó hordalék k~otrása azóta is állandó fel
adat. Ezzel véglegesen megoldódott az Öreg-Dunán a gőzhajózás 
kérdése. Nem kellett többé a nehéz uszályokat Gönyünél átrsk
ni. (78) 

A Duna szabályozásával párhuzamosan folyt az ánnentesi
tés is. Ezt az 1892-ban Győrött megalakult Szigetközi Ármente
sitó Társulat végezte. Négy kisebb, helyi érdekeltség munkáját 
vette át, melyek közül az előbbiek folyamán többet meg is ne
veztünk. A szigetközi társulat dunai védmüveinek egységes ter
vét l889-ben Fekete Zsigmond főmérnök és Vály Károly mérnök 
készitette el. E terv szerint Csuny-nál a Nagy-Dunán szoritó
müveket épitettek, amely korlátozza aMosoni Dunaágba befolyó 
vizmennyiséget. Kis viz-nél 60 m3_t, nagy viz-nél 150-300 m3_t 
enged bele. 



E tervek alapján 1900-t61 1904-ig készült el a Csuny tól 
Vénekig huz6d6 töltés az Öreg-Duna jobb partján, mintegy 60 km 
hosszu.ságban. (79) 

A Mosoni-Duna szabályozására, illetőleg ármentesitésére 
a főágéval egy időben, 1886 és 1894 között ke~ilt sor. Az it
teni gátakat is a Szigetközi Ármentesitő Társulat csináltatta, 
de a költségeket kezdetben Győr és Moson-megye pénztára i visel
ték az á-~entesitett területek arányában. Az eredeti tervek 
szerint Moson megyében 20.460, Győr megyében pedig 23.677 kat. 
holdat szándékoztak ármentesiteni. A megyék az érdekelt nagy
birtoko s okkal és a községekkel térittették meg a költségeket. 
Az ármentesi té s 26 köz sé get és 13 olyan birtokost érintett, 
akinek 100 holdon felüli földje volt. Az érdekelt községek a 

. következők voltak: Révfalu, Patahá.za, Bácsa, Kisbajcs, Nagy
'bajcs, Szabadi, Vámos, Zámoly, Ásvá:rry, Ujfalu, Ladamér, Duna
s~eg, Dunaszentpál, Ráró, Hédervár, Lipót, Remete, Kisbodak, 
Püski, Halászi, Kiliti, Feketeerdá, Kálnok, Magyar-Kimle, Arak, 
Darnó és Zseli. Később az ármentesitésbe még további községe
ket is bevontak ugy, hogy számuk végül is 34-re emelkedett. (80) 

A Mosoni-Duna baloldalán, a Szigetközben csak a Dunaszent
pál és Vének közti szakaszon készült töltés, mintegy 33 km hosz
szuságban. A védekezés feljebb már nem szük$éges, mivel itt van 
anagydunai árviz visszaduzzadásá:oak határa. A Mosoni-Duna Győr 
és Vének közti szakaszát sürün· kotorták, sőt jobboldalát part
biztositásokkal is ellátták. A gátak a jobbOldalon, Gyártól 
felfelé is megépültek 20 km hosszuságban, egészen Mecsér vona
láig. A Mosoni-Duna vizmennyiségének szabályozását végül a Raj
ka mellett épült ZSilip tette lehetövé. l888-ban és l889-ben 
kezdték el a Mosoni-Duna felső kitorkolásának rendezését. En
nek folytán az addig 300 m széles medret itt 40 m-re szoritot
ták össze. E szabályozás lejjebb szállitotta a Nagy-Duna árviz
szintjét is Oroszvár és Somorja határai között, Végre 1907-ben 
elkészült aSzigetköz árvédelme szempontjából olyan nagy jelen
tőségü rajkai zsilip. Feltehető, hogy ez utóbbi munkához adott 
a kormány laz 1904. évi XXXIX. t.c. alapján! 2 millió korona 
kama~entes kölcsönt. A talajviz levezetésére közel 200 km 

35 



hOsszuságu csatornahálózatot ástakt ehhez 8 szivattyutelep 
tartozik. Igy aSzigetköz 65.000 kat. hold területéből a tár
sulat összesen 52.402 kat. holdat tudott ármentesiteni. (81) 
Az itteni gátak hibája, hogy a 4 m korona-szélességü töltések 
nincsenek padkával ellátva; ezért az 1899. évi árviz után nem 
volt meg az l méteres biztonsági magasságuk sem. E hiányossá
gok is elősegitették az 1954. évi szigetközi gátszakadást. 

A ha~adik ármentesitő egyesülés Hegyeshalmon alakult 
meg. Pontos neve: "Lajta Vizrendező Társulat" volt. Az álta
la ármentesitett terület 5.845 kat. hold. Mint a számok'is 
mutatjákt jelentősége meg sem közelitette az első kettőét.(82) 

A már emlitett Csilizközi Ármentesitő Társulat később 
egyesült az Alsó-Csallóközi Ármentesitő Társulattal. Önálló 
müködést csak egészen rövid ideig fejtett ki.~Győr megyének 
az Öreg-Duna balpartján lévő rés~ein ez az egyesit ett társu
lat végezte el az ármentesitést. Gátakat épitett Nyárádtól 
Kulcsodig 14 km, a Csiliz jobbpartján pedig Patastól Kulcso
dig 22 km hosszuságban. E gátak - bár csak 20-30 cm-rel emel
kedtek az árviz fölé, - 1954-ben sértetlenek maradtak. (83) 

A két nagyobb ármentesitő társulat főbb adatai 1900-ban 
a következők voltak (84): 

Ártéri terület 
Védőtöltések hossza 
Zsilipek száma 
Belvizcsatorna 
Összes beruházások 
Évi jövedelem: bevétel 

kiadás 
Érdekelt községek száma 
Tagok hozzáj~ülása 
kat.holdanként évi 

Rábaszabályozó T. Szigetközi J.T. 
318.652 kat.hold 52.402 kat.hold 

275 km 93 km 
15 
47 km 

20,070.100 Kor. 
2,2l9.356 Kor. 

821. 208 Kor. 
163 

2,44 Kor. 

12 
165 km 

2,857.047 Kor. 
1,196.306 Kor. 

167.939 Kor. 
34 

2,34 Kor. 

A gátépitések és folyószabályozások az eddigiekhez képest 
komoly biztonságot adtak az egész vidéknek. Az álland6an ve
szélyeztetett földeket és telepÜlés eket most már olyan töltések 
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védték, amelyek csak egészen kivételesen magas vizállás mel
lett szakadhattak át. A folyók szabályozása és az árvédelmi 
töltések megépitése bizvást sorolható a polgári korszak leg
nagyobb alkotásai közé. Hozzá foghatónak egyedül a vasutépités 
mondható. Éppen ezért az utókor is méltán rója le háláját az 
épités kivitelezői: a magyar viz-mérnökök és a névtelen nap
számos fölmmJnkások, a kubikusok ezrei előtt. (84/a) 

V. Szá.zadunk vizgazdálkodása 

A századunkba is átnyult folyószabályozási és ármentesi
tési munkálatok befejezése nagyon jelentős határkőnek számit 
az egész kisalföldi táj életében. A mult század utolsó két év
tizedében ennek DYomán minőséginek mondható változás állott 
be az egész vidék mezőgazdaságában és iparában. Az ármentesi
tett területeket feltörték és müvelés alá vették. Igy a föld
mllvelés, kisebb részben a kerti gazdálkodás vált uralkodóvá 
a csaknem teljesen kulturtájjá átalakított hajdani vad, ter
mészetes-tájon. A külterjes állattenyésztést felváltotta a 
takarmányozó, istállózó állattartás. Mindezekben a müvelési 
ágakban országos viszoDYlatban is az első helyre került a két 
megye. A virágzó mezőgazdasági termelés viszont élénk állat
és gabonakereskedelemnek, továbbá számottevő mezőgazdasági 
nagyiparnak vetette meg alapját /cukor, olaj, szesz, sör, ke
ményítő, malom, tészta, keksz és ostya, továbbá husipar/. 

A mult század 80-as éveitől kezdve Győrött és Magyaróvá
ron tömegesen honosodtak meg más iparágak is. Különféle textil 
és gépgyárak /köztük mezőgazdaságia~ alakultak. Az ipari tő
kések vállalatai révén 1900 körül Győr már mintegy 30 gyárral 
rendelkező, jelentős ipari gócpont. Ezzel párhuzamosan a vá
rosok lélekszámban is megnövekedtek, de a lakosság száma álta
lánosságban is rohamosan emelkedett. l 940-r e a két megye népes
sége elérte a 154.587 fót, ami 112,3 népsürűséget jelent min-
den km~en. (85) 
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A azázadfo:rduJ.6val nagyot változott élet kisérő jelensé
ge az is, hogy a töltések közé szoritott folyók már csak kivé
teles alka1makkc"t' tudják megzavarni a termelő munka békés ~
galmát. .;Az áradások.nem. ~anak most sem.. Csak péJ.dának 
emlitjük meg, hogy az 1833-t61 187l-ig terjedő időben és a 
századfordul6n 95 éven karesztü1 figyelte a jégzajlást Földes 
Joachim. és Tim.aff'y Eodre. Megf:ig;reléseik szerint ez idő alatt 
összesen 12-szer, tehát átlagosan minden D;YolcadikesztendOben 
volt téii árViz. Jégtorlasz képződött 1891-ben Csunynál, a Mo
aoni-Drma kitorkol.ásánál. Ugyanezen évben még Szapnál é~ Gő
n;yii alatt is megtorl6dott a jég. 1893-ban ugyancsak SzapnáJ.. 
és Gönyünél, továbbá Rorvátjárfalunál volt baj a jégzajlás 
natt. RorYátjárfalunál a Dun.a:ftyn alaku kanyarulatában állt 

meg a jég. Ezt a veszedelmes :k:anyart a folyam.szabál;rozások al
kalmával átvágták. Arr61 nincs semmi hiradás , ":hOgy e két eset:.. 
ben a még :régit prim.iti v állapotban lévő gátak valahol is en
gedtek volna a viz nyomásának. (86) 

l890-ben kisebb árvizkárok voltak Moaon-meg;rének az Öreg
Duna és a Rábca foly6 mentén lévő faJ.vaiban. 

1892 juniusában a Dunán és a Lajtán volt áradás. Ez alka
lomm.al Győr várm.egyében a szigetközi és a szemközti régi töl
tések szakad~ak át, de nem a lefolyó, hanem. a Gönyütől v1ssza
torlódó nagy viz miatt. 

l895-ben Kisbodaknál a :régi töltés helyére épitett kőka
pun át behato16 Duna vize mintegy 100 holanyi jó legelőt és 
50 hold szántóföldet árasztott el. A Nagy-Duna vizá1lása ak
kar Kisbodaknál 4-70, Lip6tnál pedig 4-38 cm. volt. (87) 

Ezt követően 1897 nyarán ismét hatalmas v.Lzá:radás volt. 
E:r:uJp",.k története ezért is különösen érdekes, mivel sok vonatko
zásban előképe a lényegesen nagyobb károkat okoz61954. évi 
árviz:uek. Másik nevezetessége az,. hogy lefol;yf;sár6l részletes 
hirlaptudósitások állnak már rendelkezésünkre. Igy vaJ,.am.ennyi 

~15zőnél szinesebb és elevenebb képünk van róla. (88) 

A Győrött megjelené "Dunántuli Hirlapfl 1897. évi augusz
tusi számai pillanat-felvételekben jelenitik meg az árviz egész 
lefolyását: "A Közép-Eur6pában beállt s a napokig tartott rend-
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kivüli esőzések olyan veszedelmet zuditottak a lakosság nya
kába, amilyenre a legöregebb emberek nem emlékeznek ••• Ausztri
ában roppant károkat okoztak a megáradt folyók. Hazánkban is 

több helyen nagy károkat okozott az árvíz. Győr-, Mosony- és 
Pozsony megyék egy része viz alatt van. Különösen nagy a ve
szedelem Győr-megye egyes községeiben ••• " Ezután igy folytat
jat " ••• :Megyénk nagyrésze viz alatt van... a gabonák a sok 
esőzés folytán csiráz6félben ••• egy tenger az egész határ. Itt
ott emelkedik ki még a vizből egy dombocska t de a piszkos ára
dat rohamos növekedése lassanként ezeket is elnyeli ••• " 

Az áradás m.á:r augusztus 3-án, kedden este elérte a Radó
teret s a Kisfaludy szobor talapzat át nyaldos ta. A Győrsziget 
terü1etén lévő, mélyebben fekvő kerteket és lakásokat,elöntöt
te a talajviz, vagy ahogy akkor mondták: a "fenékviz". Rév.t:a
luban az egész lakosság talpon volt s éjjel-nappal dolgozott, 
~ Pataházánál a gyenge töltést átszakitással fenyegette a 
folytonosan növekvő áradás. 

"Nagy baj volt - amint az ujság is megállapitotta - hogy 
Győrött most kevés a katonaság; gyakorlatra vonultak el s igy 

a lakosság nem kaphatott segitséget ••• " Ezenkivül az is akadá
lyozta a védekezést, hogy egyeseket csak a kiváncsiság vitt ki 
a gátakra. Igy sokakat keUett karhatalommal és csenóórszurony
nyal munkára kényszeriteni. Később megérkeztek a veszélyezte
tett pataházi töltéshez az ujfalusiak és a zámolyiak. Győrszi
getböl kirendeltek ide még vagy 60 embert és mintegy két szá
zad huszárt. A segitség felhasználásával s 1.000 földzsák be
épitésével sikerült Révfalut megmenteni annak ellenére, hogy a 
főmérnökm.á:r feladta és megkezdődött kiűritése is. 

A Belvárosból a Sarkantyu-köz került viz alá, mikor 632 
cm-'ig emelkedett az ár. 

A Duna gát jai nem is Győrnél, hanem Véneknél szakadtak át. 
Az igy keletkezett résen keresztül elöntötte a viz aSzigetköz 
déli részét egészen Révfaluig. Árvizkárt szenvedett Abda, Bá-
csa, Nagybajcs, Kisbajcs, Börcs, Gönyü, Gyirmót, Ladamér, ötte
vény, Kunsziget, Pinnyéd, Révfalu, Szabadi, Győrsziget, Szőgye, 
Vének, Ujfalu, Zámoly~ Vámos. Összesen 21.893 hold föld és 199 
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ház keriiJ..1i viz alá; ezek közül 52 össze is dőlt. Élelm.ezésre 
szorult 3.000 ember. A károk összege meghaladta a félmillió 
forintot. Győr városa 4.300 forintot költött el a védekezés
re. 

Moson megyét ugyanakkor különösebb kár nem érte. "Az ár
viz az erélyes és öntudatos védekezés folytán, eltekintve az 
oroszvári szakitástól és a mo soni kiöntést5l, nagyobb károkat 
nem okozott. A védekezés erélyes, öntudatos vezetéséért, va
lamint önfeláldozó kötelességteljeeitéséért a vármegyei tisz
tikart teljes elismerés illeti meg. n - irja l897-ben Moson
megye közgyülési jegyzőkönyve. Az emlitett kiöntést a Lajta 
fOlyó okozta. A viz ellepte Zurány, Miklósfalu, Hegyeshalom 
és Magyar6vár határának nagy részét. A külvilágt6l elzárta 
Feketeerd5, Halászi, Rajka, Kálnok, Magyar- és Horvát-Kimle 
falvakat. 

Győr-megye elöljár6sága a veszedelem elmultával köszöne
tet mondott a mentési munkákban résztvevő 5. hadtést parancs
nokságá.nak, a 9. huszárezred tisztikarának, ? 19. gyalogezred
nek, a pozsonyi két utász-századnak, a győri Csónakázó Egylet
nek, Moson megye alispánjának, a Magyar Tenger és Folyamhajó
zási Társaságnak, a Os. és Kir. Szabad Dunagőzhaj6zási Társa
ságnak, az Als6-Csal16közi és Csilizközi Ármentesitő Társulat
nak stb. 

A megyei közgyülésen inditványozták a gyüjtés azonnali 
megkezdését. A belügyminisztertől rögtöni segélyt kértek, mert 
eddig csak 500 forintot küldött. A földmüvelésügyi miniszter
hez pedig felirtak, hogy na szigetközi ármentesitő társulat; e.- t 
Révfalu-Pataháza árvédelmének sürgős keresztülvitelére, ••• a 
Rábaszabályozó Társulatot pedig a Kuns z iget-Mecs éri védvonal 
mielőbbi kiépitésére ••• kötelezni sziveskedjék ••• " Inditvá
nyozták azt is, hogy amegye nhivja feL,. a magas ko:rm.ány fi
gyelmét a nagy Duna szabályozásának a vármegyére nézve hátrá
nyos hatásaira és kérelmezze ennek oly-módoni sürgős orvoslá
sát, hogy nagy viznek lefolyása is biztositassék ugy a nagy, 
valamint a kis Dunának mélyítése, szabályozása által," (89) 
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1899-re az árvizkárosultak részére 17.497 forint gyült 
össze. Házépitési segitséget összesen 88 egyén kért. Ez az 
összeg persze csak toldozás-foldozásra volt elegendő. (90) 

Még egy, azóta is tapasztalható érdekes jelenséget fi
gyelt J!f'g árviz alkall:tával a Dunántuli Hirlap: " ••• boldog
boldogtalan beállt szakértőnek és kritikusnak. Annyi volt az
tán a megjegyzés, a gáncsoskodás, hogy inkább azok özönét ől 
retteg~, mint az árviztől." 

1899 szeptemberében, az őszi esőzések nyomában ujabb ~ 
viz· következett. A Duna vizállása PozsonYnál 770 cm-re emel
kedett. Nagybajcs és Szunyog-major közt átszakadt a gát. A 
viz a Szigetközben ujra elárasztott mintegy 10.000 kat. hol
dat. A katonaság részéről ujra megjelent a 19. gyalogezred és 
a 9. huszárezred, hogy a mentési wJnkákban segitséget nyujt
son. Rajtuk kivűl utászok is voltak a gáton, akik megakadályoz
ták a győrszigeti töltés átszakadását. (91) 

A megyei közgyülés a közelmult károsodásai és az 1899. 
évi árviz tanulságai alapján részletes és alapos összegezés
ben tárta fel a védekezéssel kapcsolatos teendőket. Ebben töb
bek közt megállapitják, hogy "Győr-vármegye árvédelmi viszo
nyai sem a legutóbb lefolyt árviz ellen kellő biztonságot nem 
nyujtottak, annál kevésbé felelhetnek meg egy esetleg várható 
nagyobb áradásnak; hogy sem a Rába-szabályozási védtöltések 
nem elegendők avisszatorlódó Dunaviz elleni védekezésre, sem 
a Kis ~s Nagy-Duna menti töltések rendeltetésüknek meg nem 
felelnek, hogy a Nagy-Duna vizlefolyása és esése Lipót és Ás
ványnál a reánk zu~uló felső viz számára nem elegendő, a Nagy
Duna hullámtere tovább nem szükithető, hogy a közerővel való 
védekezés czéljának meg nem felel, - végül, hogy a legtöbb ár
mentesitett, kül önös en Duna-menti község lakossága oly sanyaru 
anyagi viszonyok között van, hogy árvédelem fokozásához s~
séges kiadások viselésére nem képes." (92) 

Éppen ezért felirat ot intéztek a kormányhoz, melyben kér
ték, hogy ne bocsássanak nagy mennyi$é.gü vizet a megyére ; 

hogy tanulmányozzák a Nagy-Duna esési viszonyait s a 

lefolyás akadályait, kül önös en Ásvány és Lipót községek hatá-

41 



raiban távolitsák elj 
hogy a szigetközi és a csilizkőzi á.~entesitő társulat 

töltései az 1899. évi szeptemberi legnagyobb vizállásnak meg
felelően emeltessenek meg és erősittessenek megj 

hogy a csal16közi ármentesitő társulat ne szükithesse 
a Nagy-Duna hul.lám.terét; 

hogy Győrsziget község védtöltését erősiteni kell; 
hogy a csuny:L szoritó mü. csak éIJlIlYÍ vizet engedj en a 

Kis-Dunába, amen:nyi a Gy5r-Gönyüi szakasz haj6zhatásához szük
séges; ennél több vizet még árvíz alkalmával se engedjenek 
bele; 

hogy a Eábaszabályoz6 Társulat legyen köteles védvonala
it emelni a visszator16d6 Duna dz miatt;· 

hogy a GYQr-G~ törvényhat6sági ut megerősitendő, 
mert árviz ellen is védelmet nyujt; 

hogy a ltezd5dlS árvizek alkalmával a miiszaki közegek kö
telesek tam llmán yozni a ·töltések állapotát; 

hogy a nem elégséges közer5 helyett az önvédelmi társu
latok kötelesek díjazott csapatokat szervezni. A legjobbnak 
bizonyult katonai segitséget igénybe kell venni. 

A felirat hatásának tudhat6 be a Rábca-torkolat áthelye
zése és a Győr-vá:ros területén lévő gátak magasságának m.eg
emelése. Ezekről fentebb már részletesen sz61tunk. Val;ame.D.ZlYi 
többi gátat is tovább erősitették és magasitották. A terv
szerű töltéserősitési ~ a századfordul6 óta ugysz61ván 
állandóan folytak. 1945 óta pl. a nagydunai védvonal Cik?la
szi.getnél lévő gátjaináJ.. Az épités üteme azonban a rendelke
zésre bocsátott hitelek elégtelensége miatt nem. volt megfelelő. 
Ennek tulajdoníthat6 mégis, hogy bár az 1955 n;y-arán a Dunán 
végigvonuló ár.bull.ám magassága nem. volt sokkal alacsonyabb az 
1899 évinél, a gátak sértetlenek maradtak. Akkor a v:l..zállás 
Pozsonynál 770 cm volt, 1955. julius 14-én pedig 775 cm. Győr

nél l899-ben a viz magassága 672 cm, 1955-ben pedig hozzávető
leges számitásaim szerint 622 cm körüllehetett. (33) A tölté
sek ennek ellenére jelenleg szilárdan, minden különösebb ne
hézség nélkül birták a viz nyomását. 
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Sőt, ha ide iktat juk a régebbi árvizek általunk ismert 
magassági adatait, bátran kimondhatjuk, hogy mostani gátrend

szerünk, mely az utolsó 50 évben lényegesen megerősödött, az 
1954. értt kivéve, bi.zonyára dacolni. tudott volna a mult szá
zad második felének minden árvizével. Még akkor is, ha a v:i..z
magasságok összehasonlitásánál számításba vesszük a folyó med
rének az elmult évszázad alatt történt feltöltődését is. 

A vi.zállás magassága ezeknél Győrött a következő vol t: 

1862. 

1876. 
1883. 
1897. 
1899. 

1954. 
1955. 

évben 
ft 

It 

ft 

If 

tt 

" 

kb. 430 cm 
639 If 

619 ft 

632 It 

672 n 

745 fl 

622 If 

Az 1899. évi ~-z a mult idők utolsó nagy, pusztit6 ki-
ö~tése volt. Annyi bi.zonyos, hogy Győr megyének ebból az al
kalom.b6l a koI'lll.á.nyhoz intézett felirata sok olyan szempontra 
mutat rá~ és sok olyan tapasztalati. anyag alapján leszürt, 
hasznos tanulságot tartalmaz, amit még ma sem ártana tüzete
sen tanul.mányo zni. 

Innen kezdve 1954. nyaráig elmaradtak a régebbi időkben 
megszokott~ csaknem esztendőnként megismétlődő természeti csa
pások, Igy a mi. századunkban felnövő nemzedék tudatában :már 

elhal ván.yo do tt az árvizveszély, aIlÍi pedig az ősöknek még annyi 

sok keserüBégett gondot, kárt és bajt okozott. 
Az elmult félévszázad alatt a Kisalföldön csak kisebb viz

károkról van tudomásunk. Igy 1900-ban a feltörő talajv:i..z és a 
Sopron megye területéről behato16 ~-viz okozott némi. kárt. (94) 
1923. február elején a h60lvadás miatt ismét árhullám vonult 
végig a Dunán. Ez Komárom és Nagymaros között magasabbra emel
kedett, mint az addig észlelt legnagyobb ~-zszint. Általa o
kozott károkr6l, esetleges gátszakadásról azonban nincsenek a
dataink, (95) 

1926 nyarán ujra szokatlanul tartós árhullám vonult végig 
a Dunán. Május végétől augu . .sztus elejéig, közel száz napon át 
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tartott. Az áradás következtében a Szigetközben sok helyütt 
feltört a tala..jtiz. Az itteni laza talaj ugyanis nagyon hamar 
átengedi a talajtizet, melyne~ magassága rendszerint megegye
zik a Duna közepes vizállásával. Mival pedig a Szigetköz dél
keleti, alsó része alacsony fekvésü. itt a talajviz okozta ká
rok eléggé gyakoriak. Legmélyebb fekvésü az ÁsváDyráróhoz tar
tozó Öreg-Duna menti Bagamér és Gyürüs nevü terület, ezért itt 
a talajviz már a Duna viz s z int jének legkisebb ~elkedésére is 
feltör. Igy történhetett m.eg, hogy 1926-ben, noha a gátak sér
tetlenek maradtak, a talajviz nagy károkat okozott Győr város, 
valamint .Ásvány, Kisbodak, Dunar~te, Abda, Börcs, Bácsa, 
Győrszabadi, Kisbajcs, Nagybajcs, Dunaszeg, Győrzámoly, Ciko

lasziget, Koroncó, Sérfenyő8ziget, Gyirmót, Szőgye, Vének, 
Gönyü, Pinnyéd, Lipót és Doborgazsziget községek határáben. 

Győr megye a koDnánytól 50· millió pengó államsegélytr 
kért a károk helyrehozására. (96) 

Ugyancsak 1926-ba..tl történt, hogy az Ikva augusztusi ára
dása miatt olyannyira megduzzadt a Hanság vize is, hogy a 
szomszédos szántóföldekről cs6nakkal kellett lebordani a kévé
ket. A Hanságnál a szabályozás egyébként sem zárta ki annak 
lehetőségét, hogy a mélyebben fekvő 40.000 holdnyi szántóföld 
:magas viz állás esetén viz alá kerüljön. (97) 

Minden eddig tárgyal t 8 az irás os emlékek világánál meg

figyelhető árvizet felülmult méreteiben a nevezetes 1954. évi 
nyári áradás. A vizállás Győrött julius 16-án soha nem tapasz
talt magasságig, 745 cm-ig emelkedett. A reánk zuduló ól:iási 
vizmennyiség az ausztriai hóolvadásokból és akoranyári hatal
:mas esőzésekből /kb. 400 mm! származott. A lehullott csapadék 
mennyisége a Duna felső szakaszán, a Morava torkolatáig 18,7 
milliárd m3 volt. A julius l-2, 3-6 és 7-11-e közötti esőzések 
három árhullámot idéztek elő. Ezek közül a két utolsó már 
Ausztria területén egyesült és a magyar Dunaszakaszon utolér
te az előtte levonul6 közepes vizet is. A viz magasságát növel
te még az a körülmény, hogy a Duna kisalföldi szakaszán a hor
dalék lerakodása miatt csökkent a folyam emésztési szelvénye, 
vagyis viz-befogadó képessége. Ez a nagy viztömeg .Ásványrár6-



nál két helTJtt is átszakitoöta a Nagy-Duna gáöjait. ugyan
csak gátszakadás történt Kisbodakuál és Dunaki:..iünél is . .á. 

rohanó áradat előbb a Szige~köz legalacsonyabb részén =ekvő 
24 falut és ezek határait öntötte el, ~ajd a révfal~i körgáö 
átszakitása után /a ma már Győr városához tartozó/ Révfalut 
is. ASzigetközben 43.000, Győr határában pedig 10.000 hold 
föld került viz alá. Az elárasztott :helységekben lévő 5.0j8 
házból 1.500 összedőlt, kb. 1.000 pedig ~egrongálódott. (?8; 
Az árvizsujtotta területekről 30.000 embert kellett ideigle
nesen áttelepiteni, s hosszu időn keresztül natóságilag éle:
mezni. Az elárasztott területek termésének kétharmad része 
tönkrement, az állatállomány 37 százalékát azonban - a barom
fifélék kivételével - sikerült megmenteni. 

Még nagyobb károk keletkezését az akadályozta meg, hogy 
a kormány kezdeményezésére megmozdult az orszag egész népe a 
m~gáradt Duna folyam megfékezésére. Napokon keresztül özönlött 
a segitség emberben, anyagban és gépi felszerelésben a n8-TOE 
folyó halálos s'zoritásában vergődő Győr városába. A legkülön
bözőbb gyárak és üzemek küldték el munkásaikat a gátak védel
mére, itt küzdöttek a néphadsereg honvédei, val?~nt a szov
jet hadsereg hazánkban állomásozó katonái is. Mellettük tal
pon volt és segitett Győr város egész felnőtt lakossága, va
lamint a veszélyeztetett falvak népe. Kézi erővel és a leg
modernebb földmunka gép ekkel , homokzsákok tizezreinek beépi
tésével, közös nagy erőfeszitéssel sikerült megmenteni a vá
rost és utját állni annak, k ~5"<'';' árvíz átterjedjen a Rába 
és a Kis-Duna érintetlen vidékeire is. 

Amint igaz az, hogy az 1954. évi árvíz egyedülálló pusz
titásokat okozott, hasonlóképpen példa nélkül állnak a segit
ségnek és a helyreállitásnak méretei is. Az árvizkárok helyre
állitására külön kormánybizottság alakult. Ennek jelentése 
alapján a helyreállitásról a következő adatok állanak rendel
kezésünkre. 

Az árvízkárosultak segélyezésére a társadalmi gyüjtés ut
ján 64,.934.600 Ft jött össze. EzeIlki ml nag;ymeunyiségü ter
ményt, élőállatot, takarmányt, élelmiszert, háztartási cikket, 
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ruhanemüt stb. gfJjtöttek még össze. 
Az állam 100,000.000 Ft-oT, adott a házak helyreállitásá

ra és gazdasági eszközök beszerzésére. 
A megrongált lakóházak ujjáépitéséhez 36 millió tégla, 

7.600 tonna ce~snt!.4.500 tonna égetett mész, 2,7 millió pala 
és cser~p s végül 4.500 ru? fa érkezett a Szigetközbe. Az ujjá
épitéshez szükséges munkaerőket a Város és ~ózséggazdálkodási 
Minisztérium toborozta. 62 mérnök, 770 kőmüves, 300 ács és 
120 egyéb szakmn~~6s dolgozott 1954 őszén a falvakban. s ki-
vülük még az ipari üzemek önkéntes brigádjai. továbbá a ~phad
sereg és a szovjet hadsereg alaklllatai is. Ennek eredménye

képpen 5 h6nap alatt teljes egész éban 1.513 ház, 1.942 megron
gált családi ház pedig részben ujjáépült. (99) 3.400-3.500 
család került ilyen módon december l5-ig ujra tető alá. A kor
mány intézkedése folytán a Szigetközben nem szabad többé. sár
ból és vályogból épitkezni. Igy az elvitathatatlanul fájdalmas 
kár és veszteség mellett megvan az az örömünk, hogy a Sziget
köz lakói régi vályogházaik helyett ma már korszerlien épült. 
cserép vagy palafedelü házakban laknak. Az uj házak a jövőnek 
épültek. Az elso 58 uj házat és 28 helyreállitott épületet 
november 9-én Kisbodakon adták át gazdáiknak, ahol a Duna ju
lius l5-én áttörte a gátat. Ez alkalommal a község párttitká
ra beszédében a következőket mondta: "Olyan munkát hagytunK 
magunk mögött, hogy unokáink is büszkén emlegessék. És amikor 
hallják, hogy ujabb árhullám, ujabb veszély közeledik, nyu
godtak legyenek a kőházaikban, mert t-u.dják, hogy a falak, a
melyeket nagyapáik épitettek, minden veszéllyel dacolni tl'Q-

nak. n A helyreállitás során a győri Szerszámgépgyár munkásai 
Ásványrárón egy egész utcát épitettek ujjá, s ezt hálából a 
község lakossága nSzerszámgépgyár-utcá"-nak nevezte el. 

Egészségügyi Bzerveink a szomszédos Csehszlovákia orvo
salnak segitségével 21.000 embert részesitettek védőoltásban, 
9.500 kutat és 6.800 lakóházat fertőtlenitettek 1 500-nál tacb 
gyermeket pedig üdültetésre vittek el. 

Hasonló mértékü segitséget kaptak a községek paraszt jai 
a mezógazdaságot ért károk helyreállitásában is. A gép állomások 
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a szigetköz~ termelőszövetkezetek 14.200 hold földjét, az 
egyénileg dolgozó Parasztoknak pedig 22.500 holdat szántottak 
fel teljesen ingyen. Ezért a rendelkezésre álló traktorokon 
~vül még 350-et kellett munkába áll~tan~. Az irvizkárosult 
gazdák 15.200 mázsa vetőmagot kaptak. Továbbá 4,400.000 Et
ot takarmánysegélyre, 1,500.000 Ft-ot pedig az elpusztule 
gyümölcsfák pótlására. A talajerő pótlására 500 vagon szupe~
foszfát! 250 vagon kálisó és 1.000 vagon tőzegkorpa érkezett 
a Szigetközbe. Ezt az egyénileg dolgozó parasztok kétéves, a 
termelőszövetkezetek ped~g középlejáratu, kama~entes hitel 
keretében vehették igénybe. Az adókötelezettség 15 nillió 
for~ttal csökkent. A begyüjtési kötelezettséget 600 vagon 
buzával és egysj terménnyel, 67 vagon állattal és állati ter
mékkel, 19.000 hl. tejjel és 16.000 hl. borral csökkentették. 

A mezőgazdaság a komoly seg~tség kövatkeztében a károkat 
gyorsan ~everte. Bizonyság erre az 1955. é~ aratás. 1354. 
október 31-ig a Sz~getközben ~den őszi gabonát elvetettek. 
Az árviz által elpusztitott 6.735 hold helyett 6.903 holdat 
vetettek be buzával. A gép~ munka nyomán a földeket m~denütt 
mélyen megszántották, a mezőgazdászok talajvizsgáló előkészü
leteket tettek s ezeknek nyomában talajjavitó munkát is végez
tek. Végül ~tünő m~őségü volt az álla:mtól kapott vetőmag. 
A termelőszövetkezetek ezeken tulmenőleg alka~ztak egyéb 
nagyüzen munkamódszereket ~s. Ez az oka annak, hogy 1955 
nyarán termésátlagaü felülmulták az egyéni gazdákét. A győr
ladaméri tsz-ek őszi árpából 14 mázsát arattak holdanként. 
Győrzámoly és D~szeg 15-16 mázsa buzára számitott. Sőt Darnó
zseli és Ásványráró kat. holdanként 17-18 mázsa őszi árpát is 
betakaritott. Több helyütt, igy Kisbodakon és Darnózselin a 
~váló eredménYek meggyőző ereje nyomában uj termelőszövetke
zetek alakultak • 

. A lakosság élelmezésére és abutorkárok megtéritésére 
40 millió forintot, a ~üritésre és visszaszállitásra 
7.700.000 for~tot forditottak. (100) Meg kell itt emlékez
nünk arról, hogy e tragüuB események nyomán a Magyar Népköz
társaság jelentős külföldi adományokat is kapott. 
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Végül 1954. szeptember l5-ig 25 millió forint os költség
gel befejeződött a sulyosan megsérült s a toobhetes óriási 
~-ztömeg nyomása alatt megrongálódott gátak eredeti állapotba 
való visszaállitása. A gátak helyreállitásához félmillió kbo
méter földet mozgattak meg. Megerősitették a gátakat tartó 
meglazult anyaföldet. helyrehozták mind a négy gátszakadást, 
megszilárditották a rajkai töltés-szakaszt. Beépitették a 
pataházi 100 m-es és a véneki 600 m-es töltés-kivágás helyét. 
Helyre állit o t ták és megerősitették a révfalui körgátat. Eze
ken trulmenőleg azonban a Vízügyi Igazgatóság kidolgozta azo
kat a terveket is ~ melyak lehetővé teszik, hogy a gátrendBzert 
az árvíz tanulságainak figyelembevételével lényegesen megerő
sitsék,. 

A Duna szabályozásának befe~ezése után. az utolsó 50 év
ben is megszakitatlanul folytak bizonyos karbantartási és kot
rási munkálatok. Ezek a két világháboru között 1 a korabeli 
magyar-csehszlovák politikai ellentétektől függetlenül is 

folytatÓdtak. Az 1945 utáni változások kedvezőbb légkört ala
kitottak ki az ilyen természetü együ.ttmiiködés számára • .!. Duna 
a kisalföldi szakaszon rendkivül lassu folyásu s ezért 40-50 
év alatt kb. l méterrel tölti fel saját medrét. Ezért a szak
embereknek minden erejüket latba kell vetniök a feltöltődés 
megakadályozására és a viz folyásának meggyorsitására • .!. me
der kotrása most ujult erővel folyik • .!. töltések és gátak meg
erősitésére pedig évente teob millió forint áll rendelkezésre. 
Erob51 a pénzből folynak azok a ~, melyeknek során ujabb 
120 ezer m3 földet kézzel és 50 ezer m3_t gépi erővel mozgat
tak meg. 

ASzigetköz ujjáépitéséhez hozzátartozik még, hogy rend-
behoztak 170 km. hosszuságu utszakaszt, hel;y:reállitották a meg
rongált hidakat és kutakat, az ujonnan épült község:részeket 
pedig bekapcsolták a villanyvilágitÍisi hálózatba. A helyreál
litás összes költsége az 1954. esztendő végéig 160.463.000 
forintra emelkedett. (lQl) 

Igy győ z tük le a pusztitó árvíz közvetlen következményeit 
s tettük Szigetközt szebbé , mint amilyen volt. 
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A közhasználatba átm.ent szólás-mondás azt tartja, hogy 
a történelem az élet tanitómestere. Az 1954. évi árviz, amint 

_ azt a történeti anyag alapján láthatjuk, nem az elsó, de nyil
ván nem is az utolsó árvíz az országnak ezen a vidékén. Ezért 
helyes volt a tanulságok alapján meginditott, s a jövő esemé
nyeknek elébe menő, sietős helyreállitás, továbbá a gátak 
megerősitése. Ime: pontosan egy esztendőre már jelentkezett 
is az ujabb árhullám. 

1955. juliusában a Duna osztrák és bajor vizgyüjtő terü
letén kb. 200 mm-es esők voltak laz 1954. évinek a felel, e
zért a folyamon elég nagy árhullám indult meg lefelé. A viz
állás julius 13. körül Bécsnél 710 cm, J?ozsonynál 775 cm, Du-
narameténél pedig julius 14-én laz 1954. évi 692 cm-rel szem
ben/569 cm volt. A Szigetközben a laza, kavicsos altalaj mi
att a mélyebb területeket a felfakadó talajviz elöntötte. E-
zeket már kezdetben igyekeztek a belvizlevezető szivattyutele
pek segitségével eltávolitani. A megerősitett védelem révén 
sikerült a vizfeltöréseket lokalizálni. A másik, viszonylag 
nem jelentős kár abból származott, hogy a hullámtéren belül 
mélyebben fekvő és csak "nyári" gáttal elzárt, kereken 500 
hol~ börcs-abdai terület is viz alá került. A győri járás
ban az ilyen területekről a gabonát gyorsan betakaritották. 
200 hold termését sikerült is ily módon megmenteni. Mivel a 
gátak fő védvonala mindenütt sértetlen maradt, az áradás ez
uttal komolyabb bajt nem okozott. (102) 

Végül a dunai gátrendszer legnagyobb erőpróbája a közel
multban, 1965 tavaszán és nyarán, "a nagy dunai árvíz" alkal
mával z~jlott le. Ismeretes, hogy Budapesten a vizállás ju
nius 18-án elérte a 845 cm-t, ami 40 cm-rel vol t magasabb az 
1954. évi tetőzésnél. A legveszélyesebb helyzet most az ország 
déli részén, a Mohácsi sziget körzetében alakult ki. A rekord 
vízállás ellenére az ember és a természet hazánkban soha eddig 
nem látott, nagy mére~J küzdelmében a magyar Duna-szakasz mint
egy 610 km hosszu töltéseit sikerült maradéktalanul megmenteni 
és urrá lenni az áradó vizen. Mindezt a vizügyi dolgozók, hon
véde1nk, a szovjet katonák, a karhatalom és az érdekelt lakos-
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ság gigászi erőfeszitései, a népgazdaság erőforrásainak nagy
arányu, gyors mozgósitása, és a gépesitett védekezés tették 
lehetővé. Az utóbbi évtizedben árvizvédelemre forditott toob 

mint másfél milliárd forint nagyban hozzájárult a sikerhez. 
A védekezés méreteire egyébként jellemző, hogy ezekben a na
pokban több mint egymillió köbméter földmunkával nagyrészt 
állandó jellegü müvek, körtöltések stb. is épültek. Az árviz 
kár igy is elérte a 360 millió forintot. 

Közelebbi tájunkon, a Kisalföld déli részén, a Szibetköz
ben a viz állás csak részben emelkedett az 1954. évi szint fö~ 
lé. Dunaremeténél junius 17-én 654 cm-t mértek, szemben az 
1954. évi 692 cm-rel; Győrnél viszont már 757 cm-t az 1954. 
évi 745 cm-rel szemben. Ugyanez volt a helyzet Gönyünél, ahol 
787 cm volt a viz magassága a II .évvel korábbi 774 cm-tól el
térően. 

A sikeres védekezést most az tette elsosorban lehetővé, 
hogy az 1954. évi árviz óta bekövetkezett töltéserősitések 
eredményeképpen a Szigetközben a töltések meghágás a ellen vé
dekezni már nem kellett. E szakaszon a veszélyes buzgárok el
leni küzdelem jelentette junius folyamán a legnagyobb gondot. 
Ilyen buzgár volt az 1954. évi gátszakadások közvetlen oka 
is. A legveszélyesebb és legnagyobb burgárt Nagy~ajcs község 
mellett junius 17-én sikerült megfékezni éppen akkor, amikor 
a tulsó parton vele SZemben, a csehszlovák oldalon, Medve köz
ségnél átszakadt a gát. 

A gátszakadás órák alatt komolyapadást okozott s igy a 
Duna déli oldalán a helyzet fokozatosan javult. Ennek elle~é
re szükségessé vált kb. 90.000 köbméternYi földmunka árán uj 
körtöltés megépitése az 1954-ben elégtelennek bizonyult győr
révfalui körtöltés helyett. E munkával egy hét alatt készül
tek el. 

nA nagy dunai árvizn ismét bebizonyitotta, hogy az árviz
védelemnek hazánkban általánosságban is milyen kimagaslóan 
nagy jelentősége van. A figyelem ujra a védekezés további tö
kéletesitése felé fordult. Osak igy lehetséges ugyanis, hogy 
az elődeink által elért eredményekre támaszkodva megóvjuk a 
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foly6Yizektől elMditott árterületeken rlrágz6 emberi kul-
turát. (102/a) 

VI. A. jövő 

A. hazánk gazdaságr és társadalmi életében a felszabadu
lást követően~ 194-5 6ta végbement forradalmi változások nem 
hagyták: érintetlenÜl a vizgazdálkodás területét sem, sőt itt 
is kifejezetten uj korszakot nyitottak meg. Elkövetkezett az 
öntözéses gazdálkodás nagymérvü kiterjesztésének időszaka. 
Ez a folyamat az 1954. évi árviz óta fokozott mértékben fi~ 
gyelhető meg Győr kö~yékén is. A vizzel bőségesen ellátott 
területekre jellemző kerti vetemények a Szigetközben már a 
m.ult század folya:m.án is sok helyen diszlettek. Igy Hédervár, 
Ráró és Ásvány fejeskáposztát, Kunsziget pedig kitÜDŐ minösé
gü zöldséget adott a győri piacnak. A.z6tais változatlanul 
folyik$ napjainkban pedig egyre nagyobb méreteket ölt a ker
ti vetemények t&rmelése. A Duna, Rába és Rábca mentén elterü
lő községek termelőszövetkezetei és egyénileg gazdálkodó pa
rasztjai az árvíz után évről-évre bőségesebben látták: el Győr 
városát zöldségfélékkel. A. Szigetköz mélyebben fekvő részein 
ekkoriban mintegy 1.000 holdan káposztát termeltek. Győr zöld
övezetéhez tartozik az ország legjobb Duna-menti zöldségte:rm.e
lő vidéke: Kunsziget és öttevény községek határa. E két köz
ségben 1955 körül 300 holdon termeltek zöldségféléket, Györ
től keletre és délre pedig nagy területeket foglaltak el a 
d1nn;yeföldek és a gyümölcsösök. Győrszenti~ és Gönyü te:rm.e
lőszövetkezetei 1954-ben 300 holdon termeltek dinnyét, 1955-
ben pedig már Gyirm.óton, Koronc6n, :Bónyrétslapon és Téten is 

mintegy 200 holdon próbálkoztak meg vele • .A. győri "Uj Élet", 
a tényői "Szabad Föld", a gönyűi "Lc...nin" és más termelőszövet
kezetek 1955-ben 600 holdon paprikát 1 paradics omo t , hagymát 
és karfiolt termeltek. 1954-ben még csak a győrladaméri "Tanács" 
termelőszövetkezet rendelkezett vagy 12 hold és a győrszent-
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iváni "Uj Utakon" termelőszövetkezet 6 holdas öntözéses terü
lettel. Az 1955. esztendőben az öntözött terület egyszeriben 
a réginek sokszorosára nőtt. A zöldövezet termelőszövetkeze
tei azt tartják, hogy legértékesebb területeik az öntözéses 
müvelés alatt álló földek, 

Ehhez járult még, hogyaSzigetközben és Győr környékén 
mintegy 2.000 holdon gyümölcsöt :j.s termeltek. Az árviz utáni 
gyümölcsfa segélyből az állam 35.000 fiatal f~t juttatott a 
parasztságnak. Emlitést érdemel az összesen 4-.000 holdon foly
tatott nagybaráti, kisbaráti és kisbajcsi málna, illetve sza
móca termelés. A beszolgáltatás i engedményekből.következtetve 

a Szigetközben jelentős lett a szőlőtermelés is. 
Ontözéses kertészete van az Ikrényi Állami Gazdaságnak, 

hasonló természetü próbálkozásQk kezdődtek 1955 körül a hor
vátkimlei állami gazdaságban is. ·Végül meg kell még emlékez
n~ a nagyszentjánosi állami gazdaság 96 hoidas gyümölcsösé
ről. 

A környék gazdag terméséből nemcsak Győrnek, az ország 
harmadik legnagyobb ipari városának, hanem más városoknak is 

jut. Az 1955. esztendőben a termelőszövetkezetek és egyénileg 
gazdálkodó parasztok 730, az állami gazdaságok pedig 14-0 va
gon zöldségfélére kötöttek szállitási szerződést. Ezeken ki
vül a Győr-Sopron me gye i Zöldség és Gyümölcsértékesitő Szövet
kezeti Központ a szabadpiacon is sok káposztát és zöldségfé
lét vásárolt. A szerződéses és szabadpiaci felvásárlás segit
ségével Budapestre és az ország más ipari városaiba 500 vagon 
káposztát, 150 vagon zöldséget, 100 vagon sárgarépát, 300 va
gon görögdinnyét és mintegy 50 vagon sárgadinnyét szállitot
tak.GyümBlcsfélékből is hasonló módszer szerint látták el 
Győrt. Ezenkivül Budapestre és más vidéki városokba 30 vagon 
szilvát, 10 vagon szőlőt, 10 vagon almát, 15 vagon cseresz
nyét, 5-6 vagon epret és 30 vagon málnát szállitottak az ár
vizet követő esztendőben. 

Az öntözéses gazdálkodás felsorolt eredményei a kezdet 
kezdetéhez számithatók. A Szigetköz s általában egész Győr
Sopron megye kedvező helyzete, vizzel való bőséges ellátott-
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sága ezeknél jóval nagyobb lehetőségeket rejt még magában. 
Erre vall, hogy a mezőgazdaság szocialista átszervezésér61 
és a mezőgazdasági termelés fellenditéséről szóló 1955. ju
nius 9-i párthatározat is foglalkozott már a zöldségterme
lésnek Győr kö~yékén való tovább fejlesztésével. A határo
zat értelmében a gépállomások itt is rendelkeznek majd a 
zöldség gépi vetéséhez és sorközi mllveléséhez szükséges köny
nyü traktorokkal és kultivátorokkal. A termelőszövetkezetek 
segitséget kap~ az öntözött zöldség-termelésre .alkalmas te
,lepek létesitéséhez, továbbá az öntözéses zöldségtermelés 
nagyüzemi technikájának elsajátitásához. A korai zöldség ter
me1i~ének fokozása és a termésátlagok emelése érdekében el 
kell itt is terjeszteni a tőzeg-tápkockás palántanevelést. 

A határozatnak a gyümölcstermelésről szóló része is vo
natkoztatható a Győr környékén lévQ területekre, bár név sze
rint nem tett e vidékről emlitést. Uj gyümölcsösöket ugyanis 
elsősorban a szántóföldi mllvelésre nem alkalmas homokterüle
tekre és kopár földekre kell telepiteni. Kis mértékDen mind
kettő megtalálható a Szigetközben és a Rába ~~ékén. Az ár
mentesités alkalmával ugyanis sok terület vált hasznavehetet
lenné azáltal, hogy a vizet levezették róla. Megelőzően a mo
csaras. vizenyős ter~letek legalább jó legelők voltak. Mivel 
azonban tüzetesen nem vizs~alták meg talajuk összetételét, a 
kiszárítás után sok olyan földterület is akadt, amelyet szán
tóföldnek a továbbiakban már nem. használhattak, bármennyire 
is ezt a célt tüzték ki maguk elé a jószándéku ármentesitő 
mérnökök. Az ilyen kopár területeken esetleg gT~ölcsösök 
telepithetők, vagy öntözés segitségével más célra is használ
hatókká ~-lnak. (103) 

Az öntözéses gazdálkodás nemcsak a Szigetköznek, hanem. 
a nála jóval összetettebb és problematikusabb Hanságnak is 
szép jövőt igér. A Hanság eredetileg mintegy 100.000 kat. hold
nyi terlletén tulajdonképpen be kell fejezni a jól-rosszul 
megoldott ármentesitést is. A termelés ezen a vidéken minded
dig rendkivül bizonytalan volt. Néha káros viZbőség lépett 
fel, máskor pedig a magasabban fekvő peremvidékeken a száraz-
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ság gátoUa a IlÖ-vények fejlőd.ését. A lápvidék hasznositására 
éppen az emlitett okok miatt a multban nem is igen gondoltak. 
A hansági talaj kihasználása csak az 1953-ban indul 6 "komplex 

Hanság-terv" végrehajtásával kezdődött meg, melynek munká' ata
it az 1954. évi á..rviz is gyorsitotta. 

A Hanság-terv célja a terület vizgazdálkodásának végle
ges rendezését, ezt követően pedig a nagyobb arányu mezőgaz

dasági termelés megva16sitását célozza. A tervbe tehát bele
tartozik az árvizek és nagy esőzések alkalmával fellépő bel
vizek levezetése, továbbá az árhullám vizének öntözés céljai
ra val6 tárolása. A hansági termelést az Ikva, a Kardos-ér és 
a Kőris-patak árvizei teszik bizonytalanná.. Ezért az :ri:va és 
a Kardos-ér árvizeit a Fert"obe. a Répce és Köris-pat~ áradását 
pedig - árapaszt6 segitségével :- a Rábába irányit ják. A belvi
zek levezetésére szolgál majd a közol 10 km hosszu uj Ikva

meder, a Kardos-ér 3 km hosszu uj medre, a Répee kioővi.tése 
és a kapuvár-bősárkányi csatorna rendezése • .Az áradások mind-
eddig fel nem használt viztöbblete zárógát segitségével a 
Fertő-tóban kerül tárolásra, ahonnan a növényzet fejlőd.éséhez 
szükséges vizet csatornahál6zat és más öntözőberendezések se
gitségével még távolabbi, szárazabb területekre is el lehet 
majd juttatni. 

ny módon kb. 40.,000 kat. holdat mentesithetnek a viztől, 
és kb. 50.000 kat. holdnyi terület öntözése válik lehetövé. A. 
szántóföldek ezál tl;il 7. OOO holddal, az erdők pedig 6. OOO kat. 
holddal IlÖvelhetók., A. kalászosok, kukorica, burgonya és takar
mánynövények mellett ipari növények: cukorrépa, kender, len és 
cik6ria, továbbá gyógy- és vegyj.pari növé:D;rek termelésére is 
lehetőség nyílik. Ez utóbbiak annyira kedvelik a láptalajt , 
hogy a borsmenta itt holdanként 40 kg illó olajat ad, ami az 
országos termésátlag ötszöröse. Hasonló mennyiségű taDnést ad 
a gyüszüvirág is. 

A pozsonyi kapun át bejövő áll?Ildó szelek ellen 8.000 hol
dat kitevő mezővédő erdősáv létesül. Eonek jótékony hatását a 
fQvesvetésforg6 és a esatar.nahálózat fogja kiegésziteni, s 



együttesen azonos szinten tartják majd a talajvizet. Igy le
csökken a széljárás, s megszÜllik a szélnek talajpusztitó ha
tása. Egyben emelkedik majd a levegő páratartalma, s kiegyen
sulyozottabb lesz a hőmérséklet. 

A nagyobb mértékü növénytermelés emeli majd az állatál
lományt. A Hanság és a peremvidék szervasmarha állománya 
előreláthatóan 50 ezer db-ra, a sertésállomány 30 ezer, a ló 
és juhállomány 10-10 ezer db-ra lesz növelhető. 

A vizgazdálkodás területén esedékes változások már maguk
ban is megjavitják a Hanság eddigi nehézkes utviszonyait. A 
kiszélesitett csatornákon tervezett kishajózás mellett a kié
pülő gazdasági vasut alapjaiban változtatja majd meg a közle
kedés jelenleg még kezdetleges állapotát. A Hanság-terv végre
hajtása után lehetőség nyilik uj mezőgazdasági iparágak tele
pitésére is. A Hanság rendezésére kormányunk több mint 500 
millió forintot fordit. A tervezett munkák befejezése után e 
terület hozama a mainak csaknem kétszerese lesz. Ezáltal nem
csak a befektetett összeg térül meg, hanem gazdasági~ag meg
erősödik a környék egész lakossága, aminthogy ugyanez várható 
az öntözéses kertészet nyomában a Szigetközben és a Rába-men
tén is. Végül megemlitem, hogy 1955-ben Győr-Sopron megye egész 
területét városellátó övezetté nyilvánitották. Ez a döntés 
összefügg a megye fejlett mezőgazdaságának a vizek kellő fel
használása révén remélhető további erősödésével. 

Mindezek az intézkedések a közeljövőben azt eredményezik 
majd, hogy a ~alföld déli része véglegesen és teljes egészé
ben kulturtájjá alakul át. A rajta élő parasztság pedig, mely 
a mindennapi kenyér előteremtéséért a természettel állandó 
harcban, s ezen keresztül a tájjal legközvetlenebb kapcsolat
ban áll. igy válik majd a megzabolázott vizek urává, j ómóduvá , 
megelégedetté és müveltté. (104) 
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VII. JegYZetek 

l. E történelmi-földrajzi tanulmány nagyrészt a Győr-Sopron
megyei I. sz. Levéltár /a továbbiakban Gy.S.L. I./ g;yiijtő
körébe tartozó Győr és Moson megye levél tári anyagán épül 
fel, s igy általában"nem. foglalkozik a mai Győr-Sopron 
megye többi részével. 

2. L. minderre Tőry Ká.J..m.án: A Duna és szabályozása. Bp. 1952. 
passim.t továbbá Babos Zoltán - Mayer László: Az árm.entesi
tésekt belvizrendezések és lecsapolások fejlődése Magyar
országon. = Vizügyj. rózlem.ények. 1939. L sz. 

3. A foly6k vizállását a csapadék mennyisége és időbeli meg
oszlása mellett még a hőmérséklet és a széljárás is nagyon 
számottevően befolyásolja. Timaffy László: A Szigetköz viz
rajza. Mosonmagyar6vár t 1939. passim.. 

4, Győr megye területéhez taTtozott az Öreg-Dunától északra 
fekvő Csilizköz is, mely tulajdonképpen csak kis része az 
időszakosan szintén vizboritotta Csallóköznek. V.Ö. Tim.af
fy LászlÓ: Nézzünk körül a tájékunkon. Győr t 1947. és Ara
di Mátyás: A Hanság élővilága, Győr, 1954. passim.. 

5. Tóth Vilmos: A Rábcaköz gazdaság- és település-földrajza. 
Pécs, 1938. 22. l. továbbá Tim.affynak a 3. számu jegyzet
ben id. m. 24. l. 

6. Tőry id. m. 197. l. és Tim.affy id. m. 
7. Timaffy id. m. 
8. Uo. 
9. Takáts Sándor: A Dunai hajózás a XVI. és XVII. században. 

= Magy. Gazdaságtört. Szemle. 1900, 105. és 160. l. 
Alapy Gyula: A Csallóközi halászat története. Komárom, 
1910. 93. l. Ráth KárOly: A Győr vármegyei hódoltságról. 
= Magy. Tört. Tár. 7.k., Pest t 1860. 14-15. l. 

10. Tőry id. m. 197. l. t és Timaffy id. m. 24 L 
A "Res Arabonis 1762" c. kéziratos jelentés alapján~ 41. 
Gy.S.L. I. Győr megye levéltára, vizügyi iratok. Szavay 
Gyula: Győr. Monográfia a város jelenkoráról a történel
mi idők érintésével. Győr, 1896. 274-275. l., továbbá 
A Rábaszabályozó Társulat története és müveinek leirása 
az l896. évi ezredéves országos kiállitás alkalmából. Bp •• 
1896. c. kiadványban Szalacsy Lajos: A Rábaszabályozó Tár
sulat története. 5. l. 

ll. Takáts id. m. 98-104. 1-

12. Tőry id. m. 210. l. 
13. Magyarország vármegyéi és városa}. Szerk. Bornvszky Samu. 

Győr vármegye. Bp. 1910. 19. l. Ersek Imre: ASzigetköz 
története. Magyaróvár, 1924. 43. l. 

14. Borovszky id. m. 36. és 362. l. 



15. Uo. és Tőry id. m. 197. l., továbbá Major Pál: Mosonymegye 
monographiája. Magyaróvár, 1878. 2. fűz. 155. l. 

16. Tőry id. m. uo. 
17. Major id. m. 2. fűz. 147. l. 
18. Érsek id. m. 16. és 53. l. 
19. Borovszky id. m. 69. és 396. l., továbbá Timaffy id. m. 

24. 1. 
20. Ráth Károly: Győr városa története. = Hazánk. Győr, 1847. 

99.sz. 395. 1. 
21. Borovszky id. m. 43. és 65. l. 
22. Timaffy id. m. 24. l. 
23. "Res Arabonis 1762", Gy.S.L. 1., Győr megye levéltára, 

vízügyi iratok. Fritsch András Erik az l760-as években 
Pozsony megye hites mérnöke, Mikoviny Sámuel tanitrványa, 
majd munkatársa. Mesterének halála után befejezte és ki-
adta Mikovinynek több félbemaradt térképlapját. Korabin
szky "Geographisches Lexikon"-ja szerint Fritsch - többek 
között - önállóan megszerkesztette és megrajzolta Sopron, 
Vas, Győr és Komárom megye térképét. Valamennyit ismer
jük. A keszthelyi Festetics-levéltárból kerültek elő. 
Bizonyosnak látszik, hogy Fritsch Moson megye térképét 
is megrajzolta, ez azonban ez ideig még nem került elő. 
jBendefy László dr. közlése./ . 

24. A Rábaszabályozásra vonatkozó régebbi iratok 1750-1823. 
Gy.S.L. I., Győr megye levéltára, vizügyi iratok. 

25. A molnár céh iratai alapján. Xantus János Muzeu:m, Győr. 

26. Borovszky id. m. 118. l. A szerző szerint ez a szám az 
l870-es évekre vonatkozik • .A. jelek szerint azonban egy 
évszázadnyi elirás történhetett. 

27. Repartitio Magistratualis pro anno 1737-38. Gy.S.L. I., 
Győr város levéltára. 

28. A molnár céh iratai alapján. Xantus János Muzeum, Győr. 

29. A Rábaszabályozásra vonatkozó régebbi iratok 1750-1823. 
Gy.S.L. I., Győr megye levéltára, vizügyi iratok és 
Borovszky id. m. 140-143. l. 

30. Az 1824. évi Rába-Marcal szabályozás iratai, Gy.S.L. I., 
Győr megye levéltára, vízügyi iratok. 

31. Uo. és T9ry, id. m. 197. 1., továbbá Borovszky id. m. 
379. l. es Ersek id. m. 53. l. 

32. Az 1824. évi Rába-Marcal szabályozás iratai. Gy.S.L. I., 
Győr megye levéltára~ vízügyi iratok. 

33. Tőry id. m. 197. l., Borovszky id. m. 16. l. és Tóth id. 
m. 17. és "2J.. l. 

34. Borovszky id. m. 379. l. 
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35. Tőry id. m. 197. l. 
36. Timaffy id. m. 24. l. 

37. Hazánk. 1848. 175. sz. 699. l. 
38. Tőry id. m. 213. l. 
39. Az 1824. évi Rába-Marcal szabályozás -iratai. Gy.S.L. I., 

Győr megye levéltára, vízügyi iratok. Továbbá Győr megye 
1824, 72. számu és 18381 május 8-i közg;yüléseinek jegyző
könyvei, Gy.S.L. I., Gyor megye levéltára. = Szalacsy id. 
m. 6-8. l. 

40. 

41. 

42. 

-44. 

46. 

Az 1824. évi Rába~arcal szabályozás iratai. Gy.S.L. I., 
Győr megye levéltára, vízügyi iratok. 
Töredékek a Csal16közböl. = Tud. GYÜjt. 1821. 2.k. 56~57~ 
továbbá Holéczy Mihály: Az aranykert. uo. 1873. ll.k. 3..,. 
16. l. 
Fényes Elek: Magyarországnak s a hozzá kapcsolt tartomá
nyoknak mostani állapotja statisztikai és geographiai 
tekintetben. Pest, 1836. l.k. 173-174. és Turányi Kornél: 
Laáb Gáspár és Magyar István, -két kulturmérnJk müszak1 
szolgálatunk uttörői közül. Ep. 1958. pass im. 
Fényes Elek id. m. 174-175. 1., továbbá Major id.m. l.füz. 
8-9. l. és Kolossváry Ödön: Magyarország mederrendező és 
érvédelmi munkálatainak fejlődése 1899-ig. Ep. 1905. 5. l., 
továbbá Turányi id. m. pa ss i1Il.. 

EoroVBzky id. m. 140-143. 1. és Károlyi Zsigmond: A v1z
hasznositás, vizépités, vizgazdálkodás története Magyar
országon. Ep. 1960. 122-126. l., továbbá Kolossváry id. m. 
10-11. l. 
EoroVBzky id. m. és Töry id. m. 259. és 271. l.; Az Első 
Dunagőzhaj6zási Társaság 1830-ban Eécsben alakult meg. A 
társaság első gőzhaj6ja ugyanezen évben tette meg az utat 
a Dunán Eécstő1 Pastig. 
Árvízkárosultak iratai 1850. Gy.S.L. I., Győr megye levél
tára, viZÜgyi iratok. 

47. Megyehat6sági közigazgatási iratok. 
I., Győr megye levéltára. 

1850. 2982. sz. Gy.S.L. 

48. EoroVBzky id. m. 47. és 57. l. 
49. Megyehat6sági közigazgatási iratok. 1852. XIV. kutfő S. 10. 

Gy.S.L. I., Győr magye levéltára. 
50. Timaffy id. m. 24. l. 
51. 

52. 
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Az 1824. évi Rába-Marcal szabályozás-iratai. Gy.S.L. I., 
Győr megye levéltára, vizügyi iratok. 
Győr megye közgyülési jegyzőkönyve 1862. 516. tétel Gy.S. 
L. I., Győr megye levéltára, továbbá Eay Ferenc: A Győri 
Lloyd városáért és ~ereskedelméért 1856-1936. Győr, 1942. 
43. l. és Eorovszky id. m. 140-143. l. 



53. Bay id. m. pass im. , továbbá Borovszk;y id. m. 118. és 140-
148. 1. A győri kereskedelm.i burzsoázia már 1848 előtt is 
hangot adott fOlyószabályozási törekvéseinek. V. ö. Hazánk 
1847. 88-94.sz., továbbá l848. 175. szám.ait. 

~. Tőry id. m. 2ll. l. 
55. T:!Jn.affy id. m. 24. l. 

56. Győr megye közgyüJ.ési jegyzőkönyve 1861; 583., 1862. 624. 
tétel, Gy.S.L. I., Győr megye levéltára. 

57. Uo. 1863. 2233. tétel, Gy.S.L. I., Győr megya levéltára. 
58. Tőry id. m. 261. l. és Tim.affy id. m. 24. l. 
59. G~őr megya közgyü1ési jegyzőkönyve 1863., l849. és 1850. 

tetel, GyOr megya bizottmányi jegyzőkönyve 1868. 288- és 
4l0~tetel Győr megye bizottsági jegyzőkönyve l876. 42., 
341. és 342. tétel, Gy.S.L. I., Borovszky id. m. 140-143. 
l. és Kolossváry id. m. l3. l. 

60. Győr megye bizottsági jegyzőkönyve 1876. 252. tétel, Gy. 
S.L. 1., Győr megye levéltára. Továbbá: Győri Közlöny 1876. 
16-26. sz. 

61. Bay id. m. 102. l. és a Hivatalos Statisztiksi Közlemények, 
Pest, 1868. 169. l. 

62. 

63. 
64. 

65. 

66. 

67. 
68. 

69. 

Tőry id. m. 221. l. Az 19~. éti tizállás olyan magas volt, 
hogy a szigetközi töltések koronája mintegy 20 :km hosszu
ságban alacsonyabbnak bizonyult a tetőző ártiznér s rajtuk 
ezuttal hevenyészett nyulgátakkal kellett védekezni. 
Tőry id. m. 2l7. l. 
Uo. 213. 1~ továbbá Kolossváry id. m. 70. l. és Győr megye 
bizottsági jegyzőkönyve 1876. 252. tétel, Gy.S.L. I., Győr 
megye levéltára. 
Kolossváry id. In.. 66-67. 1.1 továbbá a Tóközi Védgát Érde
keltség iratai, l884. és a Gsilizközi Beltiz Levezető Tár
sulat iratai, l886. Gy.S.L. I..t., Győr magye levéltára, viz
ügyi iratok. A Tóközi Védgát ~dekeltség és aRábavédgát 
Társulat beolvadt a Rábaszabályozó Társulatba. 
Győr megye bizottsági jegyzőkönyve 1876. 252. tétel és a 
Rábatorok gát iratai, 1850. Gy OS .L. I., GyOr megye levél
tára, vizügyi iratok. 
Borovszky id. m. 140-143. 1. és Szalacsy id. m. 5-l5L l. 

A Rábaszabályoz6 Társulat iratai 1 részben a Csilizközi 
Belvizlevezető Társulat iratai kozé keveredve. Gy.~.L. I., 
Győr megya levéltára, vizügyi irat~ továbbá Károlyi Zol
tán: A Hanság és a Fertő tó rendezési kérdése1nek fejlődé
se. = Vizügyi Közlemények. 1955. 291-332. L 
Győr m.egye közgyűlési jegyzőkönyve l879. 443. tétel Gy. 
S.L. I., Győr magya levéltára, 'l'őry id. m. 157. és 197. 1. t • 
továbbá Bay id. m. 156. l. és BorovszkY id. m.. 41. l. 
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70. Bay id. lll. 162-:L65. l., továbbá. BorovszJq id. lll. 53. l. 
Győ:;, lllegye közgyülési jegyzőkönyve 1883. 28. tétel és 
az .Arv:i.zk.á.I:-sul tak iratai, 1883. Gy .S.L. I. t Győr lllegye 
levéltára, Yizügyi iratok. 

7l. Tóry id. lll. 197. l. és lI8ll!l!ler Gyula: Győr. Városföldrajzi 
tanulm.á.ny. Győr, 1936. 15. l. 

72. Bay_id. lll. 187. l. és BorovszJq id. lll. 140-143. l. 

73. Tóry id. lll. 338. l. és Boroyszky id. lll. 4. és 140-143. l. 

74. Tóry id. lll. 215. és 338. l., továbbá BorovszJq ido. lll. uo. 
és Kolossváry id. lll. 68--69. l., végül T6th id. lll. 8-9. l. 
és Szalacsy id. lll. 5-151.1. 

75. Aradi id. lll. 16. és 29. l. 
76. BorovszJq id. lll. 140-143. l., Kolossváry id. lll. 69. l. 

és Károlyi Zolt~ id. lll. 291-332. l. 

77. Borovszky id. lll. uo. 
78. A dunai viziutak évi fenntartási költsége ez időtól kezd

ve 40.000 koronára tehető. Borovszky id. ID. - uo., Tőry id. 
lll. 278. l., Timaffy id. lll. 24. l., végül Kolossváry id. 
lll. 14. l. 

79. Borovszky id. lll. uo~, Timaffy id. lll. 27. l. és Kolossváry 
id. lll. 71. l. 

80. A Szigetközi Ármentesitő Társulat iratait lásd az 1476/1890 
lll.Osolllll.egyei alis-páni szám alatt. Gy .S.L. I., Moson lllegye 
levéltára. 

81. Uo., továbbá Timaffy id. lll. uo. és Tóry id. lll. 294. l.}vé-
gül Kolossváry id. lll. 71. l. 

82. Tóry id. lll. 402. l. 

83. Borovszky id. lll. 140-143. 1. és Kolossváry id. lll. 75-76. 1. 

84. Borovszky id. lll. uo. és Kolossváry id. lll. uo. 

84/a. Pogány Mária; A kialakul6 kubikusság m:un.kaYiszowai. 
= Történelmi Szemle, 1962. l.sz. A kubikusok. = Elet és 
Tudom.áDy. 23. évf. 33. sz. Pogány Mária: Tőkés vállal
kozók és kubikos bérm:u.nkások a Tisza szabályozásnál a XIX. 
század második felében. Bp. 1965. 

85. Major id. lll. l-2. füz. passim., továbbá BorovszJq és Bay 
id. lll. passim.. Magyar Statisztikai Közlemények. Uj folyalll 
15-18. kötet. -A Magyar Korona országainak lllezőgazdasági 
statisztikája. 1895. 

86. Tilllaffy id. lll. 19. l. és Töry id. lll. 157. l. 

87. L. erre a SZigetközi Ármentesitő Társulat iratait az 
1476/1890. lllosoIllll.egyei alispáni számnál. Gy.S .L. 1.. Moson 
lllegya levéltára. ' < 

88. L. erre Sárközi Zoltán: Az 1897. en árviz. = Győr-Sopron
lllegyei lIirlap. 1954. julius 25-i sz. 

60 



89. Győr megye közgyülési jegyzőkönyve 1897. 232/B és 
tétel. Gy.S.L. I., Győr megye levéltára. 

282/B. 

90. Uo. 1899. 83. tétel. 
91. Uo. 304. tétel és Tóry id. m. 197. l. 
92. Uo. 377. tétel. 
93. 

94. 

95. 

Dunaremeténél a vízállás 1954-ben 692 cm, 1955-ben 569 
cm volt, Győrnél 1954-ben pedig 745 cm. Arányosan számít
va 1955-ben 622 cm lehetett. Ezt látszik igazolni az a 
körülmény is, hogy Gönyünél 1955-ben 615 cm ~~zmagas
ságot mértek. 
Győr megye közgyülési jegyzőkönyve 1900. 35/Biz. tétel. 
Gy.S.L. I., Győr megye levéltára. 
Tőry id. m. 92. és 203. l. 

96. Uo. és Timaffy id. m. 8. l., továbbá Borovszky id. m. 
95. l., Győr megyei alispáni iratok 1927. XIV. kutfó, 
726. sz., továbbá Győr megye közgyülési jegyzőkönyve. 
1926. julius 15. Gy.S.L. I., Győr magye levéltára. 

~7. Aradi id. m. 29. l. 
98. Más adatok szerint aSzigetközben 22 község területéről 

. 35.800 hold föld-került víz alá. Rombadőlt 1.387 ház, 
- megrong~6dott 2.043, összesen tehát mintegy 3.430 épü
lat. Ismét más jelentés a rombadőlt házak-számát 1.296-
ra, a megrongáltakét pedig 1.462-re tette. A felsorolt 
adatok különbségének va16szinü oka, hogy nem a végleges 
számokat közlik, továbbá egyesek a hullámteret is elön
tött területnek számitották. 

99. Más adatok szerint 1.605 uj ház épült és 1.850 sulyosan 
megrongáltat állitottak helyre. 

lOD. A társadalmi adakozásból 43 milli6 forint jutott az épü
let helyreállitás i segélyre, 5,400.000 forint az élelme
zési és visszatelepitési költsegekre, 6,900.000 forint 
készpénzsegélyre, 4,300.000 forint pedig a természetbeni 
takarmánysegélyre. 

101. Az 1954. évi ~~z költségei l41 y400.000 forintot tettek 
ki. Az egész országban okozott kár 383,500.000 forint, 
összesen tehát 524,900.000 forint volt. 
Az árvíz tanulságai: l. A szigetközi töltéseket magasitani 
és erősiteni kell. 2. Nagyobb figyelmet kell forditani a 
vízáteresztő dunai altalaj okra. 3. Tökéletesiteni kell az 
árvízi előrejelzést és a felkészülést. 4. A vízügyi ható-

. ságok alá tartozó telepeket jobban el kell látni gépi be
rendezésekkel. 5. Fokozottabb mértékben kell a katonaság 
segitségét igénybe venni. 

102. Az 1954. évi árv1zre és a vele kapcsolatos helyreállitás i 
munkákra vonatkozó adatokat a Szabad Nép 1954. julius 23-i, 
julius 27-i, december 19-i, továbbá 1955. február 5-i, má
jus 28-i, és julius 22-i számaiból vettem. A Népszava 1954. 
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december l6-i és 1955. janu.á.Z' 9-i, valam.iJlt január 14-i 
szálllai. fogleil:oztak az árviz kapcsán fel.m.eriilt kérdések
kel. 
Az 1955. éviárhu1.lámZ'6l a Szabad Nép 1955. julius l2-16. 
számai il:'tak •. 
A töltések megerősitése a későbbi években is áLland6-mun
kát jelentett. 1956-ban 20 milli6 forint költséggel. 530 
ezer köbméter földet mozgattak meg. Vé~ő fokon a Nagy
Duna mellett az 1954. évi árviz szint jet l,0-112 méterrel 
meghalad6 gátrendszer épÜlt fel. V.ö. Szabad Nep 1956. 
március l-i és au~ztus 3-i számaival. 

102/a. A nagy dunai árV:LZ 1965. A vizgazdálkodás melléklete. 
Kiadja az Országos Vizügyi Főigazgatóság. Bp. 1966. passim. 

103. Már Timaffy L. is az öntözéses gazdál.kodásban látja' e vi
dék jövőjét. A tulságos lecsapolás hibáit is elsőként em
lítette. IId. m. 27. 1.1 
Az öntözéses gazdál.kodásra vonatkoz6 adatokat a Szabad 
Nép 1955. junG l., 9., ll. és 29-i számaiból vettem. A 
Népszava 1955. szeptember 6-i száma is hoz erre vonatko
zóan adatokat. A Szabad Nép.1955. okt. 6-~ száma közli az 
öntözéaes gazdálkodásra vonatkozó minisztertanácsi határo
zatokat. 

104. A Hanság-tervvel Aradi foglail:ozik. IId. m. 30-32. 1.1 
A Gy6r-_30pron megye egész teriiletét városellátó övezetté 
nyilvánitó határozat a Szabad Nép 1955. julius 20-i szá
mában jelent meg. . 

Szükségesnek látszik még, hogy összefogla16 magyarázatát 
adjuk a szövegben előforduló vizügy1 szakkifejezéseknek és a 
vizvédelemmel kapcsolatosan emlitett védmüveknek: 

a.1 Mi a rézsü? 
A. rézsü kifejezést a gyakorlatban 
a töltés lejtőjének, vagy a csator
na lankás partjának megjelölésére 
használjuk. Pontosabban a ma~asaág 
és a talpszélesség viszonyszamát 
értjük rajta. Az ábrán pl. l: 3-as . 
rézsü látható. /Egy a hármas rézsü./ 

b.1 Mi a foly6k vizének kö~terben megadott nagysága? 
Egy megadott, vagy kiválasztott keresztszelvényen másod

percenként átfolyÓ vizmennyiség koeméterben számitva. Ujabban 
vi.zhozanmak ~s mondják. Pl. a Duna legnagyobb vizhozama Bécs
nél 10.000 m Imp. 

c.1 Mi a sarkant-yu? 
Kőből, vagy kőből és rózséból épitett, a partról bizonyos 

szögben a mederbe benyu1.6 folyamszabályozási mti. Célja a sodor
vonal terelés e és a kisvizi meder szük:i.tése a szükséges haj6z6 
mélységek biztositása érdekében. 
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d.1 Hogyan erősitik a partvédő müveket? 
Az alámosott, szakadó és beomló partok biztositására 

készült épitményt partvédő müuek nevezzük • .A.n;yaga lehet kő, 
rőzse, betonlap. Formája rendesen lábazati kőhányás és vala
milyen anyagból készült rézsüburkolat. Karbantartása állandó 
jellegü,nagyfontosságu feladat. 

e.1 Mi a padkás védtöltés? 
Az átsziv~gó viz kilépésének megakadályozására és 

ezáltal az elázott töltés megcsuszásának elháritására szol
gáló,takarékossági okokból kialakitott töltésszelvény. 

PADKA 

LI Mi a párhuzamID.Ü.? 
Folyamszabályozási mü a tulságosan széles és emiatt nem 

eléggé mély kisvizi meder összeszoritására. 
g.1 Mi abekötőgát? 
Kőből, kav~csból kőburkolattal, vagy vegyes kő- és rőzse 

anyagból keszitett, a párhuzammüvet a parttal összekötő, ke
resztirányu gát. 
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VIII. YellékJ.etek 

~./ "Mappa Geographica Inclyti Comitatrus Soproniensisn cimü 
~. századi térkép részlete. Orsz. Széchényi Könyvtár 
Térkeptára, Ta 23. 

2./ "Magyarország vizboritotta és árvizjárta területei az ár
mentesitő és lecsapoló munkálatok megkezdése előttn cimü 
térkép részlete. Készitette a M. Kir. FÖ~Wnüvelésügyi Mi
nisztérium Vizra~zi Intézete. 1938. Bp. Szerkesztette: 
LászH:f:fy Woldemar dr. 

3./ Vályi Bé~a: A Dunavölgy vizszabályozási átnézeti térképe. 
1903. 

/A térképmellékJ.eteket Szilas Gyula rajzolta./ 

Ezuton mondok köszönetet Sik Jenőnek, az Országos V~
ügyi Hivatal nyugalmazott fómérnökének, továbbá Lász~óffy 
Woldemá.rnak, a TouJ.ous~i Tudományos Akadémia tagjának a Viz
gazdálkodási Tudományos Kutató Intézet :főosztályvezetójének 
a kézirat szakmai szempontból történt átnézéséért és B~defy 
László kandidátusnak, a Vizgazdálkodási Tudományos Kutató In
tézet tudományos :fómunkatársának munkám lektoráJ.ásáért. 
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ttberschweI!lID.'l.lAfre. Entwasserung und Fiussregul.ierung 

auf der Schütt-Insel und im. Geb:i.et des Unteren Raab 

'7.:. Sárközi 

Durell die das Gebiet des Komitats Raab-Ödenburg im. So=ar 

1954 ve:t'WÜStende tl"berschwem:m.uJlg der Donau und die damit ver
bundenen Schutzmassnahmen wurde die Au-~erksamkeit ~es Autors 
auf' die Geschichte der Űberschwe=u.ngen, des Da=baus und der 

Flussregul:ierungen früherer Zeiten gelenkt. 

Als erstes beschreibt der Autor die hydro10gischen Ver
hiiltnisse der Kle:illen Ungarischen Tiefebene. Er hiUt diese 

fiir die natiirlichen Grü.nde der im. Lauf'e der Geschichte so 
hauf'igen Űberschwe=nngen :ill diesem Gebiet. Nachher beschreibt 

er die Flussgebiete der Landschaft und schi1dert sod8llll aus

führlich, grösstenteils auf' Grund des Archivgutes, die mehre
re Jahrhullderte alte Geschichte des Hochwasserschutzes. In 
diesem Zusa=e:chang beschreibt er die verheerellden Wirkungen 

der Überschwenmmngen :ill der Zei t des Feudalismus ,sowie die 
prim.itiven und ungellÜgellden Mittel des damaligen Rochwasser
schutzes. In jener Zeit gelang es weder den Anstrengungen der 
Gem.einden, noch der Kom.itate, die katastropha1en Folgen der 
fast fata1 wirkenden natiirlichen Gegebenheiten der Landschaft 

zu iinde:rn. 

Die ersten bedeutenden Resultate zeigten sich erst ab Mit
te des vorigen JahrhUllderts wahrend der allmahlichen Heran-
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bildung des Kapitalismus. Durch gross angelegte Inves"itionen' 
gelang es den Entwasserungs-Gesellschaften und dem bürgerli
chen Staat, einen grossen Teil der aufgaben im Zusammenhang 
mit der Entwasserung tatsachlich zu lösen. Im Laufe der un
garischen Geschichte gelang es damals zum ersten Mal, die 
F1üsse zwischen dauerhafte Damme zu zwingen, ihre Biegungen 
zu durchsehneiden und die Flussbette für die Dampfschiffahrt 
geeigoet zu gestalten. Von dieser Zeit an kamen Dammbrüehe 
nur gelegentlieh ausnabmsweise hoher Wasserstande vor. Bolehe 
Falle ereigneten sich z.B. auf der Sehütt-Insel im Jahre 1897, 
und in unserer Zeit im Jahre 1954. Bei dieser letzteren Gela
genbeit durehbraeh ein Frühjabrshochwasser von bis dahin un
bekanntem Masse die Damme antlang des grossen Donauarmes und 
übersehwemmte 24 im Süden der Sehütt-Insel gelegenen Dőrfer 
samt ihrer Dorffluren. Dem Mass der Naturkatastrophe entsprach 
aber auch das unvergleicbliche Mass der geleisteten Hilfe und 
der Instandsetzungsarbeiten. Die Dőrfer wurden innerhalb einer 
fantastisch kurzen Zeit wieder erbaut und die Sehütt-Insel 
wurde schőner denn je. Zum Schutz der sich rasch regenerieren
den Landschaft bescblossen die befugten Behőrden des Wass er
wesens, die Damme weiter zu befestigen. Die an der ungarischen 
Donau-Strecke gelegenen Damme wurden wahrend der letzten zehn 
Jahre mit Investitionen von mehreren Milliarden modernisiert. 
Zu einer Kraftprobe der auf diese art erneuerten Damme kam es 
im Jahre 1965 wahrend der "grossen Donau-Uberschweemung". Da
mals gelang es, trotz der alle bisherigen Wasserstan~e über
treffenden Hőhe des Wassers, die Schutzlinie der ungarischen 
Donau-Strecke ihrer gsnzen Langen entlang unversehrt zu er

"halten. 

Der sozialistischen Gesellschaft verblieb auch die rest
lose Lösung der übrigen Aufgaben der Entwasserung und der 
Wasserwirtschaft. Die wichtigste Aufgabe der Zukunft ist die 
wachsende Verbreitung der Bewasserungswirtschaft. So dient 
auch die Regulierung des im Süden der Kleinen Ungarischen 
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Tiefebe.oe gelegenen Hanság-Gebietes der weite~en Entwicklung 
der landwirtschaftlichen Produktion. Die alles bisherige 
Mass weit úöert:reffende intensive Gem:ü.se- und Obstproduktion, 
die bewasserte. Gartenwi:rtschaft wird das einat von wilden 
Gewasse:m verheerte Gebiet in ein blühendes Kulturland ver-
wandeln. 

67 



Qlda~ 

I. Az áradások természeti okai a Kisal.földön 3 

II. Győr- és Moson-m.egye v.i.zjárta tájai ••••• 6 

III. Árvi.zvédelem a ré~ than ................ 8 

IT. A polgári korSzak árvizei és ármentesitő, 

fol;r6szabályoz6 munkája ••••••••••••••••• 20 

V. Századn:ok vi.zgazdáJ.kodása ••••••••••••••• 37 

VI. A ;Jovo ••••••••••••••••••••••••••••••• "'0: 51 

VIIa Jegyzetek OO.Q ••••• O ••••••• ~ ••••••••• O.O. 56 

VIII. Melléklet ek •••• 0-' ••••••••••••• o ••••••• o. 64-

~.'. 

Felelős kiadó: dr. Héberger Károly - Felelős szerkesztő: 
Kéki Béla - Példán:yszám: 300 - Terjedelem.: 4-,5 (A/5) iv. 
Készillt az Országos Jtiiszald. Körqvtár és Dokum.entációs 
Központ házi sokszaros:i:t6 üzemé~ - Fe1.el.ós vezető: 

Réczey Tibor 

68 





A Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára 
Műszaki Tudomány történeti Kiadványok 

l. sz. (Károlyi Zsigmond): Beszédes József élete és működése (1786-
1852). 1953. 

2. sz. Fodor Ferenc: Balla A.ntal életé és műszaki mnnkássága (1739-
1815). 1953. 

3. sz. Seress János: Petzval József (1807-1891). 1954. 

4. sz. Vendl Aladár: Schafarzik Ferenc, a hazai műszaki földtan meg
alapítója (1854-1927). 1954. 

5. sz. Fodor Ferenc: Az Institutum Geometricum. az egyetem bölcsé· 
szeti karán 1782·től 1850·ig fennállott mérnöki intézet. 1955. 

6. sz. Nagy Zoltán: Vedres István művészi munkássága (1765-1830). 
1956. 

7. sz. Vendl Aladár: A Budapesti Műszaki Egyetem Ásvány. és Földtani 
Tanszékének története. 1957. 

8. 8Z. Fodor Ferenc: Magyar vízimérnököknek a Tisza·völgyben a ki· 
egyezés koráig végzett fe1mérései, vízi munkálatai és azok eredmé· 
nyei. 1957. 

9. sz. Vendl Aladár: A százéves Magyarhoni Földtani Társulat története. 
1958. 

10. sz. Turányi Kornél: Laáb Gáspár és Magyar 15tván. Két kultúrmérnök 
műszaki szolgálatunk úttörői közül. 1958. 

ll. sz. Bendefy László: Szombathelyi Benedek rudasmester. Adatok a 
középkori magyar földmérés történetéhez. 1959. 

12. sz. Scheiber Mária: Novák Dániel (1798-1849). 1959. 

13. sz. Károlyi Zsigmond: A vízhasznosítás, vízépítés és vízgazdálkodás 
története Magyarországon. 1960. 

14. sz. A magyar mííszaki értelmiség és a Műegyetem a Tanácsköztársaság 
idején (Szerk. DevicE József, Károlyi Zsigmond és Zádor Mihály). 
1960. 

15. sz. Móra László: Wartha Vince, a hazai kémiai technológia megala
pítója (1844-1914). 1967. 

16. sz. Vadász Elemér; A magyar földtan útja Szabó József nyomában. 
1967. 


