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volt. A káptalan kezelte. 1495-ben még 17, 1518-ban
már csak 3 portája volt.
Ujváros.
8. Újváros. 1519. táján említenek területén álló
néhány igénytelen házat Sz. Katalinról nevezett tem
ploma és kórháza körül. Sűrűbb betelepülése 1543.
óta kezdődött. Győr veszélynek kitett részeiből és a
Sokorói dombvidékről jöttek lakói. Folyóktól nem vé
dett részén 1566-ban karópalánk védte. 1548-ban még
Újfalu a neve, de 1572. óta már Újváros. 1598-ban
már hid vitt át Újvárosból a Belvárosba és Szigetbe.
Házainak száma 1615-ben 92. A kath. templomot (a
mai zsinagóga helyén) 1638-ban gr. Zichy Pál, a vár
alkapitánya építtette. 1673-ban leégett Újváros is, de
még nagyobbra fejlődött. 1701-ben már 488 háza volt,
A városnak voltak nemesi lakosai. 40 ház volt nemesé,
241 polgáré, 154 katonai alattvalóé és 53 hajdúé.
1705-ben, illetve 1784-ben itt épült az ág. h. evangéli
kusok, ezzel körülbelül egy időben, illetve 1865-ben,
a reformátusok temploma, iskolája és paplakja. A há
zak négy hosszú utcában sorakoztak, de a XV III. szá
zad elején még vályogból készült a faluk, nádból, fa
zsindelyből a tetejük. Az utcák kövezése ekkor indult
meg. Volt még templomuk a görög keleti szerbeknek
(1724.). S itt épült fel a zsidó zsinagóga is a kiegyezés
utáni években.
Sziget.
9. Sziget. Területe kir. bírtok volt 1271-ig. Ekkor
V. István a győri hospeseknek adta. Valószínűen I.
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tűzoltóságnak. Az 1907. évi B a ck malmi nagy tűzkatasztrófa
után történik meg a tűzoltóság újjászervezése, amelynek ered
m ényeként G yőrnek nem csak modern, hanem mintaszerű tűzol
tósága van.

Újváros,
A Rábahidon áthaladva, a Sétatérre érünk, me
lyen balkéz felől a színház, jobbkéz felől a Kíosk
áll.
A régi rábaparti füzesek — mint amilyenek ma
is a Hosszuhidon túl messze követik a Rába folyását,
hajdanában Győrnek rendkívül kedves és kellemes
keretet adtak. Még a 40-es években is csupa erdőn ke
resztül lehetett jönni a Kálvária uccától egészen a
Karmelita templomig. A vasútépítéshez szükséges
nagymennyiségű földet azonban ez erdős területek
ből emelték ki.
A Radó-tér, mely néhány év előtt is Győrnek igazi
lombos parkja s a győriek kedvelt sétahelye volt az
. 1925-i nagy árviz rombolásait még nem tudta kihe
verni. Jó néhány év kell még ahhoz, hogy gondos kér-'
tészkedés mellett régi szépségét visszanyerje. Déli
sarkán csinos emléktábla hirdeti a rábaszabályozó
munka befejezését.
A hídtól jobbra gesztenye soros álléen keresztül
jutunk a Cziráky térre, melyen egy obeliszk hirdeti
Czíráky Béla gróf a Rábaszabályozó Társulat elnöké
nek emlékét, A Cziráky tér végénél gyönyörködhe
tünk a Dunába ömlő Rába színkeverésében s egyrészt
a pompás dunai panorámában, másrészt a püspökvári
bástya romantikus szépségében.
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A „kisszeminarium" bejárata.
(W eichínger K. rajza.)

Ha innen a Duna partján felfelé haladunk még a
révfalui hid előtt láthatjuk a külső várbástyák utolsó
maradványát, majd feljebb a Rábca torkolatát, melyen
túl az ú. n. Tákó és Püspökerdő következik.
Visszatérve a Sétatérre, átmegyünk a második
Rába hidon. Balra áll az evangélikus egyházközség
konventépülete, mely újszerű, gömbalakú díszeivel
1900-ban épült és jelzi az 1900-ig terjedő „történelmi"
korszak stílusának végét és a secessío első tapogatódzását. Mellette hosszan nyúlik el az Evangélikus Egy
ház 1842-ben emelt hatalmas tömegű, de egyszerű
épülete, melyet a 20-as évek kedves vasrácsai (nyi
lak!) tesznek érdekessé.
Az evangélikus egyház már a reform áció első idejében
erőre kap Győrben. B ak ics P ál várkapitány 1530— 37 maga is
protestáns és lefoglalja a P üspökvárat, Jo ach im „b estalter
P rad ik er dér D eutschen R eu ter zu R aab in U ngarn" le írja
„Confessio oder Bekann tn is des Glaubens und L eh re " című
1567-ben m egjelent m unkája előszavában, hogy habár csak az
ezredes úr (Rueber) házában szabad prédikálnia, de azt a felsőbbség tudtával és engedélyével teszi. A városban nyolc h e 
lyen trom bitaszó hirdeti a préd ikáció kezd etét és mivel az e z 
redes úr háza nyilvános téren áll, akár zsoltárt énekel, akár
szentséget osztogat, akár másminő iste n tiszteletet végez, nem
tudja annélkül tenni, hogy a sok vásárló és eladó a piacon ne
hallja,
1614-ig a Szt, István templom a protestánsoké. Ezután
több ízben k ell a városból eltávozniok, 1614-től 1647-ig P a ta 
házán van a reform átusokkal közös imaházuk és lelkészi épü
letük. Ezután sorsuk változatos, 1705-ben épül fel Ú jvárosban
a mai Józseftem plom helyén kőtem plom uk, az Evangélikus
Egyház birtokában levő területen. 1749-ben a helytartóság e l
tiltja az evangélikus isten tiszteletet, elrendeli a templom b e 
zárását és m egfelelő kártalan ítással az egyházi épületek k isa-

105

já títá sá t. A reform átus épü leteket dr. Muhlarz veszi meg és ott
alap ítja meg a győri kórházat. A z evangélikusok tem plom át
pedig gr. Zichy püspök Jó z s e f napján Szt. Jó z s e f templommá
szen teli fel. O tt épül aztán 1843-ban Fruhm ann, a régi rajz
iskola tan ára terv ei szerint az új Salv ato r templom, m elyet
azonban a nép a régiről még ma is Jó z se f templomnak nevez.

Az evangélikusok temploma 1783—85-ben épül
fel II. József türelmi rendelete alapján zárt udvarban
és torony nélkül. Vele egykorú a két földszintes is
kolaépület. Az egyszerű épület nemes arányai, szépen
tükrözik vissza a komolykodó ,,copf“ stíl törekvéseit.
Belseje is egyszerű és arányos.
A tem plom ban csinos k eresztelő állvány 1817-ből, benne
az igen nemes form ájú ónmedence és edény 1746-ból. Az
egyház tulajd onában van egy gyönyörű úrvacsora kehely
1684-ből, egy b o rtartó (teved ekorációval, talán ausgburgi
munka) 1625-ből és egy 1691-ben készült gyönyörű ostyatartó
(törökös motívum okkal) továbbá a szép ezüst baro k k gyer
tyatartók , o ltár térítők stb. Igen szép a 34 szóló regiszteres or
gona is, m elynek középső része még régi.

Újváros főútvonala a Kossuth Lajos-utca, mely
nek vonala már a XVI-ik századbeli metszeteken is
tisztán felismerhető.
A Zsidótemplom a Zichy István győri vicegene
rális által épített Szt. Salvator templom helyén épült
1868-ban. Benkő Károly tervei szerint. Szép kupolá
jával impozáns épület. A templomot 1927-ben kibő
vítették, amikor is régi teljesen szimetrikus formáját
elveszítette.
G yőrött már 1560 körül van zsidó utca, m elyről csak
annyit tudunk, hogy a K áptalandom b aljában a D unakapu felé
futott. A X V II-ik században ism ételten van zsidólakossága
G yőrnek, k ik e t M ontecu ccoli 1680-ban kitilt a várból. 1710
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körül egy Donáth nevű zsidó 2 fiával a várkapítányság „schutzju d ja" 200 forint véddíjjal. 1749-ben végleg kitiltatn ak Győr
város terü letérő l és csak a püspöki fenhatóság alatt levő G yőrszigetben, mint a püspök védenceinek, szabad 30 zsidó család 
nak lakni. 1795-ben épül Győrszigetben a Kigyó-utcai zsidó
templom. A X lX -ik sz. 30-as éveiben a győri vásárokon már
gyakran zsidók a sátrak tulajdonosai. 1845 után m ár a város
területén újvárosban laknak, 68-ban épül fel az újvárosi tem p
lom és még ugyanazon évben a tem plom építés folytán előállott
szakadás kö v etkeztében m egalakult a győri orth. izr. hitközség
és felépíti tem plom át G yőrszigetben.

A következő épület a Nádor-szálló. a j ET é íi . szá
z a d in postahivatal, majd beszálló volt. Ma a lebon
tását várja, hogy helyébe épüljön az iparostanoncískola új székháza.
A reformátusok temploma a brassói templom
mintájára épült.
M ár 1544-ben voltak G yőrött reform átusok, mert ez év
tavaszán a pápai iskola rek to ra á tjá rt G yőrbe prédikálni. A
X V I-ik században G yőrött is, mint általában a Dunántúl a k ét
protestáns egyház együtt működött. Közös volt a templomuk,
hol a k é t egyház lelkészei felváltva h ird ették az igét. A z első
reform átus lelkész a győri sereg lelkésze Kecskem éti Szana
M áté volt. Az 1591-ik csepregi értekezlet után a protes
táns egyház k ét külön egyházra szakadt, G yőrött azonban e k 
kor még nem következett be a különválás, bár a jó békesség
nem állo tt fenn a k é t felek ezet között. A szakadás 1662-ben
tö rtén t meg végleg és ekk or a reform átus egyházközség Gál
Istvánt, a későbbi püspököt v álaszto tta meg lelkipásztorául.
Az ú. n. gyászévtized alatt a győri ref. egyházközség é le t
működése szünetelt. A lelkész Kom árom i Sülye István elűzet
vén, Á csra m enekült, honnan a nápolyi gályára került. Csak
1682-ben kaptak engedélyt a győri reform átusok isten tiszte
le tre és iskoláztatásra. N éhány év múlva a belvárosból kiszo
rítva, csupán Ú jvárosban volt szabad vallásukat gyakorolni.
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M ai egyházi épületük tőszom szédságában te lk e t vásároltak és
azon tem plom ot és isk olát é p ítettek . A templom 1686-ban le 
égett és ú jraép ítése után ism ét leég ett 1713-ban és 1731-ben.
1749-ben M ária T erézia b e tilto tta Győr területén a protestáns
vallásgyakorlatot, és csak az 1781-ben kiad ott türelm i rend e
let után szervezkedtek meg ú jra. 1783-ban megvették a M atkovics család tu lajd onát képező 3 utcára és egy szabad térre
néző házat, m elynek terü letén felép ítették a templomot, az e n 
gedély szerint u tcai b ejárás és torony nélkül. M a is ezen a te l
ken vannak az egyház összes épületei. Új templomukat 1906ban é p ítették .
Az egyházközség mai lélekszám a 2737, a szórványokkal
együtt 3318. (1929-ben.)
K egytárgyaik közül em lítésre méltó egy 1648-ban, a szét
v álás után készült aranyos tányér (győri munka), egy nemes
ezüst tányér 1741-ből, gyönyörű urvacsorai kelyhek, 1662-ből
(az nagy-győri E ccle sián ak K örösi H ajnal Sámuel) 1717-ből
(nagyon szép domborművekkel) 1726-ból, k é t 'X V II. századbeli
arany kehely, (évszám nélküli magyar ötvösmunka), egy szép
k e reszte lő tál. Igen szépek az o ltárterítő k is. Köztük egy igen
érté k e s tö rö k kendő a X V II. századból.

A Kossuth Lajos-u. 13. sz. ház a régi kórház, az
épület részben az 1749-ben megváltott református tel
ken, részben a szomszédos Csejtei-féle telken áll.
A reform átusok épülete 1784-ben, mikor M ária Terézia
azt k isajátítan i elrend elte, porrá égett. H elyén még ugyanazon
évben felépült az első győri kórház (xenodolium) m ellette
M uhlarz dr. 1765-ben é p ítte tte fel a még ma is fennálló házat,
m ár ered etileg is azzal a ren d eltetéssel, hogy az halála után
a kórházhoz fog tartozni. H om lokzatát az irgalmas szam aritá
nus kép e d íszítette, m elyet most bev akoltak . Itt állt a győri
kórház egészen 1895-ig, am ikor dr. P etz L ajos buzgalma foly
tán az új Szenthárom ság kórház N ádorvárosban felépült,
A kórház tulajdonképeni alap ítójának dr. M uhlarzot kell
tartanunk. M ár az első építkezéshez jelen tő s adom ánnyal já 
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rult hozzá, és későbbi bőkezű adom ányaival ő te tte lehetővé
a kórház fennm aradását.
A kórház tö rté n e té t dr. P etz A ladár írta meg, egy rend
kívül alapos és szép munkában.

A Kossuth Lajos u. másik oldalán áll a már em
lített „ Jó z sef tem plom “ szép arányával, tiszta, vilá
gos elrendezésével, a 40-es évek legsikerültebb építke
zéseihez tartozik. Északi falán még régi evangélikus
templom és temető korából egy emléktábla van latin
és francia felirattal, mely ,,Ci git un grand pécheur"
kezdetű felírással jelzi, hogy báró Guilleaume de
Sauerlatte ezredes (1685— 1738) holtteste fekszik ott.
Érdemes a Kossuth Lajos uccával majdnem pa
rallel futó, azelőtt Rác-utcán, ma Bálint Mihály-utcán
végigmenni. A Bálint Mihály u. 54 sz. a régi Rác temp
lom. Érdekes faragott, régi kapun kell bemenni. A
kapu felett levő Szt. Miklós domborművet még a vi
lágháború alatt Komáromba vitték, A templomot régi
kerítés veszi körül, amelyben hajdan szentképek vol
tak. A templom gyönyörű barokk építmény 1727-ből,
belseje nagyon szép faragás és telve régi szentképek
kel. A bejárat mellett régi faragott sírkövek. Néhány
szép diófa ez elhagyott templomnak kedves keretet ad.
M a már alig 12 görögkeletihitü család van G yőrött, k ik 
nek szám ára évenként csak 2— 3-szor van isten tisztelet. H aj
dan virágzó hitközség, különösen a mai Je d lik Ányos ucca k ö r
nyékén élt még a X lX -ik század elején számos, úgynevezett
tö rök keresked ő.
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