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Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület 

Mosonmagyaróvár 

Mosonmagyaróvár városa a glóbusz északi szélesség 47,873810o és a keleti hosszúság 17,268730o által  
meghatározott helyen fekszik. A száraz számok a Mosoni-Duna – Lajta összefolyásánál, az egykori „Mosonyi kapu” 
torkában megtelepült város helyzetét rögzítik. Három határ közelében, Bécstől 84 km-re, Pozsonytól  
34 km-re, Budapesttől 160 km-re van. 
A Bécs – Budapest (Párizs-Isztambul) vasúti fővonal, valamint az M1 és M15 autópálya tárja fel. A 86-os számú 
Adria – Balti összekötő út itt torkollik az 1. számú nemzetközi főútba, s innen  ágazik ki a szigetközi falvakat 
felfűző, Győrbe vezető gerincút is. 

A mai város három önálló település XX. század eleji összevonásából jött létre. Először Magyaróvár és a török 
háborúk után az óvári vár szomszédságában kibontakozó Lucsony község olvadt össze (1905), majd Moson és 
Magyaróvár 1939. július 1-én egyesült Mosonmagyaróvár néven. A döntés a háború küszöbén született, a 
bizonytalanul beinduló összeépülés elakadt., így a tényleges közös élet csak 1945 után indulhatott be. Míg Moson 
mai alakját folyamatos szerves fejlődéssel érte el, addig Óvár a belváros és a vár körül időben és térben jól 
körülhatárolható módon, több lépésben, telepszerűen növekedett. 
A két városrész összekapcsolódása az ötvenes évek végén családi házakkal folytatódott. A teljes "zárást" a két 
települést elválasztó szántókon három évtized alatt kiépült lakótelep (Városközpont) adta. Magyaróvár és Moson 
máig őrzi identitását: a 32 ezres város lakói ma is "mosoniaknak" és "óváriaknak" vallják magukat. 

1. Magyaróvár 

Az első ismert település a Mosoni - Duna és a Lajta összefolyásánál létrejött római erőd, Ad-Flexum castruma és a 
hozzátartozó polgári település volt.  

Magyaróvár első várát Győr nembeli Konrád építette fel Moson 1271-es elpusztítása után. A kialakuló település 
1354-ben királynéi kiváltságokat kapott, a városi fejlődés felgyorsult. Mária Terézia a királynéi városhoz tartozó 
uradalommal együtt 1766-ban hozományul lányának ajándékozta, városi kiváltságait lassan elvesztette, mezővárossá 
süllyedt. Hírnevét az 1818-ban alapított Magyaróvári Gazdasági Akadémia és a főhercegi mintagazdaság tartotta 
fenn. 

Trianon nyomán vármegye-központ szerepe megszűnt, járási székhellyé vált. Az első világháborúban létesült hadi 
giga-üzem (Ipartelep) részeire a két világháború között gyárak sora települt. Újabb városrészek születtek (a XX. 
század elején Mofémtelep, Károlyliget és Újtelep, a ’60-as évektől a Városközpont, a rendszerváltás körül - és után 
- a Halászi úti lakóterület, a Gyöngyös lakóterület, a Lajta lakókert...) 

2. Moson 

A Mosoni - Duna, a Lajta mocsaras partvonulata és a Hanság ingoványos világa között évezredek óta természetes 
átjárót képezett a Mosonyi kapunak nevezett szoros. A honfoglalás után gyepű-kapuként szolgált, majd a keresztény 
állam létrejöttekor a király a határispánság várával erősítette meg. Az erősséget II. Ottokár cseh király 1271-ben 
elpusztította, a vármegye központja Óváron éledt újjá. 

A török háborúk után a Mosoni - Duna kikötőjétől szekereken fuvarozták Bécs felé az Alföld, Temesköz és Bánát 
uszályokon Győrig szállított gabonáját. A kikötőre iparok sora települt, Moson polgársága gazdagodott, a település  
szépült. 1944-ben a kereskedő zsidóság nagy részét deportálták, a háború után a módos németajkú  
paraszt-polgárokat kitelepítették. A megkopott városrész rehabilitációja csak a rendszerváltás után indult el. 

3. Majrok 

Az óvári vár északi oldalának védelmét biztosító mocsarat 1786-ban lecsapolták. Az így felszabaduló területre 
költöztek a városból kitiltott tűzveszélyes létesítmények: fazekasműhelyek, terménytárolók. Ezeket követték az 
uradalom alkalmazottai. A XIX. század végén főhercegi minta-tehenészet létesült. 
Az 1813-ban folytatódó lecsapolás eredményeként a Majrok mellett megteremtették a főhercegi ligetet, a város 
"Park"-ját (Wittmann park). 
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4. Lucsony és Károlyliget 

A vár melletti, Lajta-ágakkal körülzárt terület a török háborúk idején a keresztény hadak gyülekező helye volt.  
Beépítésére a háborúk lezárulása után nyílt lehetőség. Első hullámban az uradalom alkalmazottai, majd iparosok is 
költöztek ide. Idővel a kis telep önálló faluvá nőtt saját kocsmával, bíróval, mészárszékkel, templomocskával.  
Magyaróvár városához 1905-ben csatlakozott. Az akadémia számos tudományos intézménye települt a hangulatos 
városrészbe. 
Az 1968-ban fúrt termálkút vizére - az egykori híres tormaföldek helyén - gyógyfürdőt és szállót építettek. 

Lucsonyhoz közvetlenül kapcsolódóan, a Lajta-kanyarban lévő egykori liget XX. század eleji kiparcellázásával jött 
létre a tisztviselőknek, akadémiai dolgozóknak otthont adó Károlyliget, mely máig megőrizte kertes-családiházas-

fasoros arculatát. 

5. Mofémtelep 

A városban az első komoly "zöldmezős" ipari beruházás a Hirtenbergi Vadásztöltény-, Gyutacs és Fémárugyár  
megtelepedése volt 1899-ben. Az üzemekhez munkás lakótelep is épült. A gyár utóda a Mosonmagyaróvári  
Fémszerelvénygyár (MOFÉM), mely hamarosan a város második legnagyobb ipari létesítménye lett. A lakótelep 
bővült, művelődési házat, sport-uszodát, iskolát építettek. 
Az 1990-es évek végén egy híd építésével feltárták a Lajta túlpartját, ahol néhány év alatt nőtt ki a földből a Lajta  
lakókert városrész rendezett utcáival, fasoraival, korszerű házaival. 

6. Ipartelep 

A világháborúra készülő Monarchia nagyszabású fegyverkezésbe fogott. Moson és Óvár határában, a vasút mellett 
építették meg a városnyi méretű gyárat, a "Lőporgyárat". Az 500 holdat meghaladó területű üzem az ipari  
csarnokokon kívül vasútállomást, villanytelepet, tűzoltóságot, vízművet, munkás és tisztviselő lakásokat, tiszti  
kaszinót - sőt még templomot is - tartalmazott. A létesítmény a korai vasbeton építészet kiemelkedő alkotása.  
Trianon után a gyárat leszerelték, helyén számos, később jelentőssé váló üzem települt. 

7. Városközpont 

Az egyre iparosodó város sokasodó munkásainak lakást kellett biztosítani. A megoldás: a Moson és Óvár közötti  
2 km-es beépítetlen sávban lakótelep építhető. Az 1960-ban indult hagyományos szerkezetű, majd a ’70-es években 
panelosra váltott technológiával közel 3000 lakást építettek. Az egyesült város súlypontjában lévő lakótelepen - a 
Városközpontban - intézmények sora létesült: iskola, óvoda, művelődési ház, rendőrség, pártház, szálloda. A  
Városközpont - szemben más városok számos sivár lakótelepével - máig megőrizte, illetve kialakította barátságos, 
élhető arculatát. 
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1. MAGYARÓVÁR 

1.1. Vár 

1.2. Várkapu torony 

1.3. Pozsonyi út. 87. Sóház (lakóház) 

1.4. Kapucinus utca. 4. Lourdesi kápolna 

1.5. Móricz Zs. utca. 10. Csiszár villa (lakóház) 

1.6. Fő út. 3. (lakóház) 

1.7. Fő út. 5. (lakóház) 

1.8. Fő út. 7. (lakóház) 

1.9. Fő út. 9. Fekete Sas fogadó 

1.10. Fő út. 11. Városháza 

1.11. Fő út. 13. (lakóház) 

1.12. Fő út. 15. (lakóház) 

1.13. Fő út. 17. (lakóház) 

1.14. Fő út. 19. Cselley ház (lakóház) 

1.15. Fő út. 21. (lakóház) 

1.16. Fő út. 23. (lakóház) 

1.17. Fő út. 25. (lakóház) 

1.18. Fő út. 39. (lakóház) 

1.19. Fő út. 14. (lakóház) 

1.20. Fő út. 12. (lakóház) 

1.21. Fő út. 8. Holzhammer ház, (lakóház) 

1.22. Fő út. 6. Régi városháza 

1.23. Fő út. 4. Piarista rendház 

1.24. Fő út. 2. Habsburg -ház 

1.25. Deák tér, Nepomuki Szt. János szobor 

1.26. Deák tér 3., Magyar u. 2. Főhercegi malom, Sörgyár 

1.27. Magyar utca. 4. (lakóház) 

1.28. Magyar utca. 5. (lakóház) 

1.29. Magyar utca. 9. (lakóház) 

1.30. Magyar utca. 16. (lakóház) 
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1. MAGYARÓVÁR 

1.31. Jókai utca. 5. (lakóház) 

1.32. Kereszt utca. 3. Pieta szobor 

1.33. Magyar utca. 26-28. (lakóház) 

1.34. Magyar utca. 30. (lakóház) 

1.35. Szent László tér, Magyaróvári rk. plébániatemplom 

1.36. Szent László tér 1. Magyaróvári rk. plébániaház 

1.37. Szent László tér 2. (lakóház) 

1.38. Városház utca. 3. (lakóház) 

1.39. Templom utca. 1. (lakóház) 

1.40. Templom utca. 2. (lakóház) 

1.41. Templom utca. 4. (lakóház) 

1.42. Lotz K. utca. 2. Menház, kápolna 

1.43. Városkapu tér 9. (lakóház) 

1.44. Fő út. 43. Schultzer - malom 

1.45. Fő út. 30. Hőnel - villa (lakóház) 

1.46. Fő út. 32. Evangélikus templom 
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1.21  Holzhammer ház  

 Cím  Mosonmagyaróvár, Fő út. 8. 

 Helyrajzi szám  166 

 GPS koordináták 

 470 87’ 79’’ N 

 170 27’ 04’’ E 

 Törzsszám  3116 

 Nyilv. azonosító  4532 

 Eredeti funkció  Nemesi kúria, takarékpénztár 

 Jelenlegi funkció  Lakóépület üzlethelyiségekkel 

 Építés ideje  XVII. sz., 1830, 1880  

 Tervező  - 

 Stílus  Historizáló 

 Adatfelvétel ideje  2018. 11. 20. 

1.21.
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1.21  Holzhammer ház  

A Fő út és a Városház utca sarkán álló, kissé szabálytalan alakú telken emelkedik az U alaprajzú háromszintes, 
historizáló stílusú épület. Főhomlokzata nyugati irányban a Fő útra néz, s itt nyílik a főbejárat a középső  
tengelyben. A főhomlokzat tizenhárom tengelyes: a szélső három-három tengely rizalitot alkot, amely enyhén  
emelkedik ki a homlokzat síkjából. A homlokzat középső három tengelye enyhe kiülésű diadalívszerű kapuzatot  
alkot. Az enyhén kiugratott lábazaton rusztikázott testű, toszkán fejezetes pilaszterek nyugodnak, amelyek sima  
gerendázatot hordoznak. A középső, szélesebb tengelyben nyílik a kapu, sarkain kerékvető kövekkel. A földszintet és 
az első emeletet erőteljes kiülésű, fogrovatos osztópárkány választja el, amely a rizalitoknál és a kapuarchitektúránál 
golyvázódik. Az első és a második emelet falfelülete sima, amelyet nagyméretű ablakok tagolnak. A  
leghangsúlyosabb az első emelet, ahol az ablakokat a rizalitokban szegmensíves, míg középütt háromszögű timpanon 
koronázza. Az épületet erőteljes, több részből álló koronázópárkány zárja. A Városház utcai oldalhomlokzata  
öttengelyes. Az udvari homlokzat gangos, függőfolyosós kialakítású, nélkülöz mindenfajta tagolóelemet.  

A Mosonmagyaróvár Fő út. 8. szám alatti Holzhammer-ház a történeti Magyaróvár egyik kiemelkedő műemléki és 
városképi értéke. A háromszintes, hosszan elnyúló „palota” a környező polgárházakhoz viszonyított monumentális 
megjelenésével, méreteivel, homlokzatának reprezentatív kialakításával miként egykoron, úgy most is meghatározó 
eleme a magyaróvári Fő útnak. 

A Holzhammer-ház telke a középkori település Fő újára néz, így valószínűsíthető, hogy már a XIV-XV. századtól állt 
rajta épület. Első említésével azonban csak jóval később találkozunk. Az 1667. esztendőben Magyaróvár városa meg 

vásárolta Spadi János Ádám és János György hauskircheni nemesek curiáját 1500 aranyért és 200 Rheichsthalerért. 
Az egykori tulajdonosok neve rajta maradt az épületen, amelyet még egy évszázad múlva is Spadihofnak hívtak.  

Az épületben a XVIII. század elején városi kocsma működött, amelyet bérlők üzemeltettek. E korszakból  
származhatnak a mai épület földszintjének boltozott helyiségei. A század második felében a Spadihof - nak nevezett 
épület Nunkovics András nemesi kúriája volt, amelyhez a város határában húzódó szántóföldek, rétek, nádas  
területek és erdők is tartoztak. A Nunkovicsok karrierje a XVII. század második felében kezdődött: kamarai  
hivatalnokként a pénzügyigazgatásban dolgoztak, ahol sikerült vagyont gyűjteniük s ezzel együtt tekintélyt s  
nemességet szerezniük.  

A műemlék leírása 

A műemlék története 
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1.21  Holzhammer ház  

A XVIII. században már a vármegye legtehetősebb kisnemesei voltak. Nunkovics András, aki előbb Moson  
vármegye „kebelbéli adószedője” volt, később alispán (1779-től) és királyi tanácsos (1763), csere révén jutott a 
Spadihof - hoz, az Óvárott szokatlanul nagyméretű kúria megszerzésével saját maga és családja rangját kívánta  
reprezentálni.  

A XIX. században az épület egy másik nemesi család, a Bikessyek birtokába került, akik szintén a  
hivatalnok-nemességhez tartoztak. Vagyonukat ők is a pénzügyigazgatás terén dolgozva szerezték: Bikessy András 
(1732-1805) pozsonyi főharmincados (tkp. vámtiszt), ausztriai vámszedő, a királyi jövedelmek beszedésének első 
ellenőreként lett Moson vármegye táblabírája. A Spadihofot vagy ő, vagy fia, Ferenc (aki szintén megyei tisztségeket 
viselt, aljegyző és adószedő volt) szerezte meg: 1830-ban az addig földszintes épületre emeletet húztak. A Bikkessy 
Ferenchez köthető emeletráépítés nem annyira reprezentatív, mind inkább gazdasági megfontolások motiválhatták. A 
bővítéssel a földszinti helyiségek boltként vagy műhelyként bérbe adhatók lettek. Az emelet szolgálhatott a  
tulajdonos otthonául. 

A következő, közel fél évszázadban az ingatlan továbbra is a Bikkessy család birtokában maradt. Az 1872. évi  
községi házadó lajstrom szerint a 36. házszámú épület Bikkessy Guido tulajdona volt, aki ekkor 1400 forintnyi  
bérjövedelmet húzott belőle: ez a többi ingatlannal összevetve rendkívül magasnak számít. Az 1877-es lajstromból 
pedig kiderül, hogy az épületben 17 szoba és 8 bolthelyiség volt. Guido érdekes figurája családjának: miközben a 
hagyományokat folytatva a vármegye szolgálatában állt (esküdt, aljegyző, árvaszéki ülnök), szabadidejében  
ornitológiával foglalkozott, a témában cikket is írt, s Herman Ottóval levelezett. 

Az épület életében a legfontosabb fordulatra 1879-ben került sor, amikor is a Mosonmegyei Takarékpénztár 33 000 
forintért szerezte meg székház céljára. A következő esztendőben teljesen átépítették a házat: második emeletet húztak 
rá és a kor ízlésének megfelelő, pompás, historizáló homlokzatot kapott egy ismeretlen építész tervei szerint.  
Ekkoriban a megelőző történelmi korszakok (antik, reneszánsz, barokk) stíluselemeit használták fel az épületeken 
ezért láthatunk háromszögű timpanonokat és más klasszikus elemeket a homlokzaton. Ezeket vakolatból alakították 
ki, és valóságos palotává varázsolták a házat. Az 1884/85-ös adólajstrom szerint az épületben ekkor 21 szoba, 5 bolt, 
5 kamra, 6 konyha, 4 padlás, 6 pince és 3 raktár kapott helyet. A hatalmas épület dekoratív homlokzatával immáron 
nem a nemesség, hanem a polgári világ új urai, a bankárok hatalmát hirdette.  

Az épület földszintjén Holzhammer Károly működtetett vegyeskereskedést, melyet a korabeli fényképekről jól ismert 
dekoratív portál hirdetett. A takarékpénztár 1935-ig tulajdonolta az ingatlant, ekkor azonban kényszerfelszámolás alá 
került. Ugyanezen esztendő október 28-án a házat Holzhammer Károlyné, született Wallisch Irma és fia, 
Holzhammer Jenő 60 000 aranypengőért megvásárolta.  

A műemlék állapota 

A Holzhammer-házat a kommunista hatalomátvételt követően, 1952-ben államosították. A leromlott állagú épületet 
1967-ben „újították” meg, amelynek során megfosztották homlokzatdíszeinek egy részétől, a rizalitok két szintet  
átfogó, kannelurázott törzsű, kompozit fejezetes pilasztereitől. Legutóbbi felújítására 2016-ban került sor.  
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Alaprajz 
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1.25  Nepomuki Szent János oszlop  

 Cím  Mosonmagyaróvár, Deák tér 

 Helyrajzi szám  116 

 GPS koordináták 

 470 87’ 91’’ N 

 170 27’ 06’’ E 

 Törzsszám  3148 

 Nyilv. azonosító  4525 

 Eredeti funkció  Emlékmű 

 Jelenlegi funkció  Emlékmű 

 Építés ideje  1744 

 Tervező  - 

 Stílus  Barokk 

 Adatfelvétel ideje  2018. 11. 20. 

1.25. 
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1.25  Nepomuki Szent János oszlop  

A Deák tér dísze a barokk Nepomuki Szent János oszlop. Az emlékmű ívelt oldalú háromszög alaprajzú. Magas, sima 
talapzatát párkány zárja le, amelynek északnyugati oldalán a sziklabarlangjában fekvő Szent Rozália látható. A  
talapzat hordozza az obeliszk volutákkal megtámasztott, domborműves bázisát. Az északnyugati mezőben Nepomuki 
Szent Jánost a Moldva vizébe hajítják c. jelenet látható. A déli oldalra a Nepomuki Szent János a királynét gyóntatja 
c. jelenet került. Az északra néző jelenetben Vencel király magas egyházi méltóságot és kincseket ajánlva próbálja 
rávenni Nepomuki Szent Jánost, hogy árulja el a gyónási titkot. Az íves, barokk keretbe foglalt jelenetek alatt latin 
feliratos mezők. A bázis párkányán három pestises szent szobra: a halálra nyilazott Szent Sebestyén és a zarándok 
Szent Rókus valamint Borromeo Szent Károly. A bázison díszes obeliszk nyugszik, amely a felhőkön mennybe  
emelkedő Nepomuki Szent Jánost hordozza. Az emlékművet sokszögben tört bábos korlát övezi.  

A barokk kor népszerű szentjének szinte minden katolikus településen található szobra. A magyaróvári monumentális 
méretű, többalakos emlékműve azonban nemcsak Magyarországon számít unikálisnak, de Közép-Európában is  
ritkaság számba megy. A szoborcsoportot 1744-ben Mária Terézia megkoronázásának emlékére emeltette a  
magyaróvári uradalom jószágkormányzója, Hugenstein Károly József. A kivitelező művész ugyan ismeretlen, de az 
emlékmű mestere kiemelkedő művészi színvonalon dolgozott.  

A műemlék leírása 

A műemlék története 

A műemlék állapota 

A monumentumot több alkalommal is felújították, így 1851-ben, 1888-ban és 1928-ban és már ennek során is  
pótoltak részleteket. Az idő elsősorban a szobrokat kezdte ki, amelyek komoly sérüléseket szenvedtek. Az 1968-as  
restaurálás során Szent Sebestyén fejét és jobb karját, Szent Rókus fejét valamint Borromeo Szent Károly jobb  
kézfejét kellett kiegészíteni. Az 1986-ban zajlott restaurálás során pedig az eredeti szobrokat újrafaragott másukkal 
helyettesítették, amelyeket Szomolányi Péter készített. Az oszlopról leemelt Szent Rókus szobra a Cselley-ház  
kapualjában nyert elhelyezést, míg Szent Sebestyén egy Győrikapu utcai ház homlokzati fülkéjébe került. Utolsó  
restaurálása 2007-ben történt Szűts László szobrászművész által. 
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1.25  Nepomuki Szent János oszlop  

Alaprajz 

      Archív fényképek   

Forrásmunkák 

1. Szakál Ernő: Az Országos Műemléki Felügyelőség kőszobrászati helyreállításai 1967-68. In: Magyar  
Műemlékvédelem. 1967-1968. Országos Műemléki Felügyelőség Kiadványai 5. Budapest, 1970. 370-371. pp.  

2. Az alaprajzot készítette: Dimény Gábor (2018). 

3. A képek forrása: Moldoványi Géza (2018), az archív képek a Hansági Múzeum gyűjteményéből származnak. 
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2. MOSON 

2.1. Szent István kir. út. 58. (lakóház) 

2.2. Szent István kir. út. 70. (lakóház) 

2.3. Szent István kir. út. 72. (lakóház) 

2.4. Szent István kir. út. 109. (lakóház) 

2.5. Szent István kir. út. 113. (lakóház) 

2.6. Kápolna tér 12. (lakóház) 

2.7. Kápolna tér, Rozália kápolna 

2.8. Mosonvár utca. 5. (lakóház) 

2.9. Mosonvár utca. 15. Iskola 

2.10. Ostermayer utca. 30. (lakóház) 

2.11. Szent István kir. út. 123. (lakóház) 

2.12. Szent István kir. út. 102. (lakóház) 

2.13. Szent István kir. út. 139. (lakóház) 

2.14. Szent István kir. út. 143. Községháza 

2.15. Szent István kir. út. 145. Mosoni rk. plébániatemplom 

2.16. Szent István kir. út. 122. Korona Szálló 

2.17. Szent István kir. út. 124. (lakóház) 

2.18. Szent István kir. út. 140. Fehér Ló Szálló 

2.19. Szent István kir. út. 142. Magtár 

2.20. Kühne Ede tér 2. Magtár 

2.21. Gabona rakpart, Pieta szobor 
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2.9 Mosoni fiúiskola (Haller Iskola) 

 Cím 
 Mosonmagyaróvár, Mosonvár utca. 
15. 

 Helyrajzi szám  3233 

 GPS koordináták 

 470 51’ 19’’ N 

 170 16’ 18’’ E 

 Törzsszám  3175 

 Nyilv. azonosító  17700 

 Eredeti funkció  Iskola 

 Jelenlegi funkció  Iskola 

 Építés ideje  1909 - 1910 

 Tervező  Medgyaszay István 

 Stílus  Nemzeti szecesszió 

 Adatfelvétel ideje  2018. 11. 20. 

2.9. 
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2.9 Mosoni fiúiskola (Haller - iskola) 

A vasbetonból emelt épület tömege egyszerű hasáb. Az ortogonális formarendet a tető sem zavarja meg, 
mivel Medgyaszay – mint oly gyakran – itt is síkfödémet alkalmazott. Az épület kompozíciós zártságát  
csupán az északi szárny bontja meg. Az egymás felett két tantermet magában foglaló északnyugati traktus 
mind az északi, mind a nyugati homlokzat síkjához képest előreugrik. Az északkeleti traktus viszont  
alacsonyabb a többi szárnynál. E finom játék elsősorban a főhomlokzat élénkítését szolgálja. 

Az északi főhomlokzat héttengelyes és két részre tagolódik. A négytengelyes nyugati rész előreugratott, 
amelynek falsíkját mindkét szinten négy-négy szabályosan kiosztott nagyméretű, kétszárnyú ablak tagolja. 
A visszaugratott keleti rész háromtengelyes. A homlokzati sík váltásában, az épület középtengelyében  
nyílik a főbejárat, bal oldalán magas posztamensen szobor. Az „Anya gyermekével” a Horthy-korszak  
sokat foglalkoztatott művésze, Sidló Ferenc (1882-1954) alkotása. A két keleti tengely ablakai eredetileg  
zárterkély-szerűek voltak: a trapéz alakban, három oldallal szerkesztett ablakok a homlokzat síkja elé  
ugrottak. Könyöklőjüket két-két faragott konzol támasztotta meg.  

A homlokzat két szintjén eredetileg az ablakok egységesen kétszárnyúak voltak, kiugró  
szemöldökgerendával és könyöklővel. A könyöklőkhöz virágládák kapcsolódtak. Az erős kiülésű födémet 
erőteljes betongerendák sorával támasztotta meg Medgyaszay, amelyeknek alsó oldala a faragott  
fagerendákhoz hasonlóan ívelt s rovátkolt. A födém alatt festett, színes, magyaros motívumból szerkesztett 
kétsoros fríz fut körbe. 

Az épületbelső magját a központi „csarnok” alkotja, amely gúla alakú, acél-üveg felülvilágító révén kapja a 
fényt. A csarnok galériás kialakítású, amelyet faragott fagerendákat imitáló betongerendák tartanak.  
Mellvédje áttört. A galériára egykarú, áttört mellvédes lépcső vezet. Az egytraktusos szárnyak az aulát  
veszik körül. Az iskolát az utca felől faragott fejes oszlopokkal tagolt, áttört mintájú, fűrészelt deszkakerítés 
határolta eredetileg, amelyet az 1940-es években lecseréltek.  

A műemlék leírása 
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2.9 Mosoni fiúiskola (Haller - iskola) 

A XIX. századi Mosonban az általános gyakorlatnak megfelelően felekezeti iskolákban folyt a közoktatás. 
Az Eötvös-féle népoktatási törvény (1868. évi XXXVIII. tc.) életbelépésével a korábbi népiskolákat  
hatosztályos elemi népiskolává kellett átalakítani.  

A korábban a katolikus plébánia kezelésében működött népiskolát 1869-ben vette kezelésébe a község, 
amely a város népességének növekedésével szűknek bizonyult. Az áldatlan állapotok sok panaszt szültek, 
ám a megoldás csak 1908-ban kezdett körvonalazódni. Frigyes főherceg egy 1000 négyszögöles telket 
adományozott az iskola céljára, amelyről azonban hamarosan kiderült, hogy a hitbizományhoz tartozik. 
Ezért egy ugyanolyan nagyságú telekkel kellett kárpótolni a hitbizományt, amelynek 3792 koronás  
költségét az iskola építésére felvett kölcsönből folyósították. Ezzel egyidejűleg, 1908-ban a  
Vallás és Közoktatási miniszter engedélyezte 90 000 korona költségvetéssel az új fiúiskola építését, s a  
tervek elkészítésével Benkó (azaz Medgyaszay) Istvánt bízták meg.  A tervek 1909 márciusában készültek 
el, és az építkezés a következő esztendő során be is fejeződött. A kivitelezést Oross István mosoni építész 
végezte. Az új iskolaépületet 1910. szeptember 10-én szentelték fel, illetve adták át. 

Az épület – miként a helyi sajtóban olvashatjuk – „sajátlagos, meglepő” megjelenése, illetve a „magyaros 
stílus, érdekes cifrázatokkal” mind olyan elem volt, amely ekkor még újdonságnak számított, és amely  
révén az iskola architektúrája erősen különbözött a historizmus formanyelvétől. Hisz a felavatás körüli 
esztendőkben mind Mosonban, mind Magyaróváron még elsősorban historizáló épületeket emeltek, mint a 
Mosonvármegyei Múzeum szintén 1909-ben tervezett és 1910-ben elkezdett klasszicizáló épülete, vagy a 
Postapalota 1909-es, a francia reneszánsz stílusában fogant épülete.  

A terveket készítő Medgyaszay István (1877-1959) ekkor még pályája elején járó ifjú építész, hisz  
oklevelét nem sokkal korábban, 1904-ben szerezte meg. Tanulmányait a bécsi Képzőművészeti Akadémia 
Otto Wagner irányítása alatt álló építészeti mesteriskolájában, a bécsi Műszaki Főiskolán, majd a  
budapesti Műegyetem építész szakán (1902-1904) végezte. Terveivel számos díjat nyert, amelynek  
eredményeként megszülettek első nagyszabású megbízásai is, mint a veszprémi (1907-1908), majd a  
soproni (1908-1909) színház. Az 1909 és 1910 közötti esztendőkben több kisvárosi-falusi népiskola  
tervezésére kapott megbízást: Mosonon kívül ekkor épült fel Berekszó (Bârsău, Románia), Resicabánya 
(Reșița, Románia), Muszka (Mâsca, Románia), Alsóárpás (Arpașu de Jos, Románia), Mezőméhes (Miheșu 
de Câmpie, Románia) és Kiskapus (Copșa Mică, Románia) népiskolája is. A mosoni épület értékét s  
jelentőségét emeli, hogy e féltucat iskola közül a legtöbbet időközben átépítették, így  
eredeti megjelenését – a berekszói mellett – szinte csak ez őrizte meg.  

Medgyaszay építészeti formálásmódjának eredői között kiemelkedő jelentőségű Otto Wagner művészete 
és a magyar népi formakultúra. Az elemi geometriai alakzatokból komponált tömegforma, a síkban tartott 
homlokzat, nemkülönben a kétdimenziós felületté redukált építészeti dekoráció visszafogott használata 
osztrák mesterének munkásságából leszűrt tapasztalat. A díszítő részletek és némely szerkezeti  
megoldások (párkányzatot, galériát tartó gerendázat) viszont a magyar népi építészetből és  
díszítőművészetből erednek, amellyel a századfordulónak a magyaros stílust megteremteni célzó  
törekvéseihez kapcsolódott. Mindezt újszerű szerkezeti s technikai megoldásokkal kombinálta (vasbeton, 
acél-üveg). Az elsők között figyelt fel a vasbetonban rejlő lehetőségekre, s mind elméleti, mind gyakorlati 
síkon arra törekedett, hogy megalapozza a vasbeton építészet esztétikáját.  
Mindezek eredményeként alakult ki sajátos és egyéni formanyelve, amely a XX. század első felének  
kiemelkedő építészévé és a vasbeton építészet egyik úttörőjévé avatja Medgyaszayt. Művészetének 
minden fontos elemére ráismerhetünk a mosoni fiúiskola épületén.  

A műemlék története 
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2.9 Mosoni fiúiskola (Haller - iskola) 

A műemlék állapota 

Az elmúlt több mint száz esztendő alatt az épületen több átalakítást hajtottak végre, amelyek során eredeti  
megjelenése és esztétikai hatása jelentősen sérült. 1959-60-ban teljes felújításon esett át az épület az iskola 
50 éves fennállásának tiszteltére. Ekkor bonthatták el a főhomlokzat jellegzetes zárterkély-szerű ablakait. A  
Medgyaszay-épület bővítésére 1986-87-ben, majd 1995-ben került sor, amelynek keretében új szárnyakkal 
toldották meg. Az átalakítások során az összes ablakot kicserélték, eltűntek a keretelő tagozatok,  
virágládák. Ezzel az ablakok tkp. a falsíkba bemetszett nyílások lettek, mindenféle a falsíkból előreugró 
plasztikai érték nélkül, amely fontos eleme volt az eredeti terveknek. A fűtésrendszer korszerűsítésekor 
1987-ben az eredeti, jellegzetes formájú kéményeket is elbontották.  

Alaprajz 

      Belső tér  
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2.9 Mosoni fiúiskola (Haller Iskola) 

      Archív fényképek   

Forrásmunkák 
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2.15 Nepomuki Szent János rk. Plébániatemplom  

 Cím 
 Mosonmagyaróvár,  
 Szent István király út. 145. 

 Helyrajzi szám  3375 

 GPS koordináták 

 470 51’ 19’’ N 

 170 16’ 18’’ E 

 Törzsszám  3135 

 Nyilv. azonosító  4579 

 Eredeti funkció  Római katolikus plébániatemplom 

 Jelenlegi funkció  Római katolikus plébániatemplom 

 Építés ideje  1757 

 Tervező  

 Stílus  Barokk 

 Adatfelvétel ideje  2018. 11. 20. 

2.15. 
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2.15 Nepomuki Szent János rk. Plébániatemplom  

A szokatlan módon északnyugat-délkelet tájolású templomépület szentélye észak felé néz, míg  
középtornyos főhomlokzata délre tekint.  

A háromtengelyes főhomlokzat gazdagon tagolt, jelenlegi formájában neobarokk. Az oldalhomlokzatokat 
keskeny falsávokból kialakított keretek tagolják. A függőleges falsávok előtt pilaszterek futnak fel, amelyek 
az erősen kiülő, többrészes párkányzatot hordozzák. A faltükrökben nagyméretű, szegmensíves záródású 
ablakok kaptak helyet, vakolatból kialakított egyszerű kereteléssel. A szentélyhez a főtengelyben  
alacsonyabb sekrestye kapcsolódik.  

Az egyhajós, 2-2 sekély oldalfülkével tagolt hosszházhoz egyszakaszos, keskenyebb kórus csatlakozik,  
melyet belül íves, kívül sokszögzáródású szentély zár le. A fülkéket elválasztó széles falsávokat, illetve a 
szentély falát pilaszterek tagolják, amelyek golyvázott párkányzatot hordoznak. A hajó déli végébe ívelt 
homlokoldalú orgonakarzat került. A torony két oldalán egy-egy helyiség nyílik, amelyből a keleti  
keresztelőkápolnaként szolgál. A belső teret széles, a falsávokra lefutó hevederívekkel elválasztott  
csehsüveg-boltozatok fedik, amelyeket freskók ékesítenek.  

A műemlék leírása 

A műemlék története 

Moson szerény méretű, egytornyos, kváderkövekből emelt középkori temploma a XVIII. század közepére 
már a hívek egyharmadát sem tudta befogadni, és az épület állapota is leromlott. Ezért 1756-ban  
elbontották. Az új plébániatemplom felépítésére 1757-ben került sor. A költségeket a kegyúr, azaz a  
Habsburg-család magántulajdonában álló óvári uradalom fedezte. Az építész nevét, aki a templomhoz a 
korszak általános gyakorlatának megfelelő tervet készített, nem ismerjük.  

A középkori templom titulusát nem ismerjük, az 1670-es években, miután visszavették a reformátusoktól, 
Szent Gotthárd tiszteletére szentelték fel. Az 1757-ben emelt új templom kettős patrocíniumot kapott: 
Szent Gotthárd mellé Nepomuki János került. A XVIII. század végétől már csak az utóbbi titulussal  
emlegetik a templomot.  
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2.15 Nepomuki Szent János rk. Plébániatemplom  

A templom eredeti főhomlokzata – melynek képét századelős fotográfiák őrizték meg – háromtengelyes 
volt, amelyből a középső enyhén kiléptetett. A főtengelyt hangsúlyozta a homlokzat fölé magasodó  
középtorony, amelyet két oldalról voluták támasztottak meg. A torony testét szintén pilaszterek tagolták, 
koronázópárkánya órát foglalt magába, sisakja egyszerű sátortető volt. A főhomlokzat oldaltengelyeibe 
egy-egy ívelt szemöldökpárkányú, üres fülke került. Az épület közel 150 éven át állt ebben a formájában, 
míg Réthy József győri építőmester 1913-ban készült neobarokk terve alapján át nem építették. Az  
átalakítás során a kapu és az ablakok keretelése gazdagabb lett, a lándzsaívű timpanon üres felületét  
rokokó ornamentikával töltötték ki. A torony legfelső szintjét timpanonnal zárták le és egy új, gazdag  
formavilágú neobarokk sisak készült. Ugyanekkor készülhettek az üresen álló fülkékbe Szent Vendel és 
Szent Flórián gipszszobrai is. A kőfaragó munkákat Réthy Ferenc mosoni mester végezte. Az 51 m magas 
új toronyra 1913. augusztus 25-én helyezték fel a 3 méteres keresztet. Ezzel a templomépület elnyerte  
végleges formáját, amelyen az 1974-75-ben megejtett felújítás sem változtatott. 

A templom külső megjelenésével szemben a belső kiképzése illetve dekorációja az évszázadok során  
folyamatosan változott. Az építkezések befejeztével a falak még sokáig csupaszon álltak: kimeszelésére 
csupán 1774-ben adtak megbízást Carolo Antonio Cerenottinak. Ezt követően kerülhetett sor a szentély 
figurális kifestésére: az apszisba Nepomuki Szent János és Szent Gotthárd, a templom védőszentjeinek 
apoteózisa került. A kifejezetten kvalitásos freskók ismeretlen mestere a Paul Troger által a bécsi  
akadémián kialakított s tanítványai révén az egész Habsburg-birodalomban elterjedt „egyenstílus”  
jegyében dolgozott. 

A templombelső festészeti dekorációjának megújítására az 1892-es nagy renoválás alkalmával került sor, 
amelynek keretében Jakobey Károly, Altenbuchner Henrik és Greiner Károly díszítőfestéssel látták el a 
falakat, boltozatokat. 

A következő beavatkozásra 1938-ban került sor, amelynek keretében Pandúr József (1880-1943) új  
freskódísszel látta el a templom falait. Ennek során a szentélyben lemeszelték a barokk falképet s helyére 
Pandúr saját Nepomuki Szent János megdicsőülése c. freskóját készítette el. A hajó boltozatára a  
díszítőfestés helyére figurális falképek kerültek. Az északi boltszakasz mennyezetképe a Csodálatos  
kenyérszaporítás történetét idézi meg. A következő, középső boltszakaszba a Patrona Hungariae jelenete 
került. Mindkét jelenetet két-két, angyalok tartotta medalionban az evangélisták képmásai kísérik. A kórus 
feletti boltszakaszba a Pásztorok imádását festette meg. Pandúr sokregiszterű művészetében a  
legerőteljesebb hangot a neobarokk adta: mosoni freskói is ezen szólalnak meg, remekül illeszkedve a 
templom miliőjéhez. 

A legutóbbi, 1995-ös felújítás során Szkok Iván (1944) festőművész megsemmisítette a szentély falára 
festett Pandúr-féle főoltárképét, amely alatt megtalálta a barokk kifestést. A Nepomuki Szent János és 
Szent Gotthárd apoteózisát ábrázoló jelenetet leválasztotta a falról. A mennyezetképeket és az 
architektúrafestést is számos ponton módosította, kiegészítette. Teljesen új kompozíciót festett a  
szentélybe, amely a templom tituláris szentjeit és Szent Lászlót ábrázolják a térképszerűen megjelenő  
mosoni táj felett lebegve. A szentély nyugati falára a FUNDATOR REGNI HUNGARIAE (a magyar  
királyság alapítója) felirat alá a nemcsak az államot, hanem Moson megyét s talán az első templomot is 
alapító Szent István és kísérete került. Az ellenkező oldalon AEDIFICATRIX TEMPLI (a templom  
építtetője) felirattól kísérve a templomalapító Mária Terézia és leánya, az óvári uradalom birtokosa, Mária 
Krisztina főhercegnő tűnik fel. A monumentális vízióként megjelenő történeti alakokat mindkét oldalon 
ministránsok kísérik, élükön dr. Németh László plébánossal és Böck János áldozópappal. Ugyancsak 
Szkok munkája a keresztelőkápolna mennyezetén látható Feltámadás jelenete.  
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A templomban három oltár áll: a főoltár a szentélyben, míg a két mellékoltár a diadalív falához simul. A 
kisméretű oszlopos-baldachinos főoltárt, amelynek tetejét a Szent Korona ékesíti, a Szűzanyának  
szentelték. Az oltárépítmény a mariazell-i kegyoltár mása, amely alatt egykor a mariazelli kegyszobor  
kópiája állott, amely ma is megtalálható a keresztelőkápolnába áthelyezve. A baldachin alatt ma egy újabb 
kori Mária szobor áll. A szentélykorlát szélein Szent István király és Szent Imre herceg XIX. század  
végéről való, naiv hangvételű, festett szobrai állnak.  

A két, azonos felépítésű mellékoltárt a pozsonyi Joseph Freyheit asztalos készítette 1770-ben. A nyugati 
oldal mellékoltárát Szent Józsefnek állították, akit a FAMILIARUM COLUMEN (családok oszlopa)  
felirat a családját fenntartó férj és apa példájaként állít a hívek elé. Szent József alakját két oldalról a  
karmelita Avilai Szent Teréz és Alexandriai Szent Katalin szobrai kísérik. Az oltárasztalon a Máriát oktató 
Szent Anna szoborcsoportja látható.  

A keleti mellékoltárt a templom tituláris szentjének – ahogy a felette lévő párkányon olvashatjuk: 
PATRONUS NOSTER (patrónusunk) –, Nepomuki Szent Jánosnak dedikálták. A két mellékalak Padovai 
Szent Antal, aki egykor a gyermek Jézust tartotta kezeiben, és Júdás Tádé apostol. Az oltármenzán  
üvegezett szekrénykében szép barokk Immaculata szobor látható.  

A rokokó szószék az 1760-70-es években készült. A hangvető mennyezetére a Szentlélek galambja, a 
hangvető oromzatára pedig János evangélista szobra került, akinek kezében nyitott könyv, melyben a PAX 
VOBIS (békesség nektek – Jn. 20.19.) kifejezés olvasható. A szentélykorlátot Anton Mayer asztalosmester 
faragta 1776-ban, a pozsonyi Joseph Freyheit asztalos készítette a gyóntatószékeket 1771-ben, a barokk 
keresztelőkút 1769-ből való. 

A templom jelenlegi színes üvegablakai 1891-ben illetve a rákövetkező esztendőben készültek, amelyek 
Borromeo Szent Károlyt és Szent Terézt, az Angyali üdvözletet, Árpád-házi Szent Erzsébetet, Szent Imrét 
és Szent Józsefet, illetve Krisztus feltámadását ábrázolják. 

Jézus Szent Szíve és Mária Szent Szíve szobrát Mayerbeck Mihály ny. szentmártoni plébános állíttatta 
1908-ban. Ugyanekkor állíthatták fel a Szent Pétert és Szent Pált illetve Kis Szent Teréz karmelita szentet 
ábrázoló szobrokat is.  

A templom képi ábrázolásainak legfiatalabb rétegét a Hertay Mária (1932-2018) zománcképeiből álló  
keresztút alkotja, amely az 1990-es években készült. 

A templomi berendezésnek az oltárok és a szószék mellett legmonumentálisabb darabjának a karzaton  
felállított orgona számított. A jelenlegi orgonát 1767-69-ben egy pozsonyi orgonaépítő mesterrel  
készíttették el. 1785-ben szintén egy pozsonyi orgonakészítő mesternek fizettek jelentős összeget: ekkor 
nyerhette el végső formáját a hangszer. 1874-ben a „közösség pénzén” megújították. Miként a harangokat, 
úgy az orgona fémsípjait is az I. világháború idején érte utol a végzet: 1918. március 20-án leszerelték s 
elvitték mindet. Az új hangszer elkészítésére 1926-ban került sor. A munkálatokat a pécsi Angster József 
és fia cég végezte. A hangszer 24 regiszteresre történő kibővítésére 1959/60-ban került sor.  
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Belső tér  

A főoltár tabernákuluma 

Nepomuki Szt. János  leválasztott freskója Szt. Gotthárd leválasztott freskója 
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A nyugatról a Szent István király út, keletről az Aranyossziget utca által határolt szalagtelek nyugati  
végében áll a Zsidanics-ház. Az L alakú, kétszintes épületet téglából emelték. A Szent István útra néző  
főhomlokzat reprezentatív kialakítású: az emeleten nyolctengelyes, a földszinten a két középső tengelyben 
kapott helyet a nagyméretű, kőből faragott kapuzat. A széles kapu kosáríves záródású, külső keretelését 
pilaszterek alkotják, amelyekről lendületesen ívelő golyvázott és megtört vonalú oromzat indul. E  
reprezentatív motívum a magyarországi kastélyépítészetből ered, ahol a középrizalitok dekoratív eleme 
volt. A motívum kapuarchitektúrához való adaptálása egyértelműen reprezentatív szándékról tanúskodik. 
Ezt még tovább fokozta az arisztokrácia palotáin és kastélyain megszokott, oromzaton elhelyezett faragott 
és festett kőcímer. A kerek pajzs negyedelt mezejében szablyát tartó kétfarkú ágaskodó oroszlán és  
ágaskodó griff alakja váltakozik. A szívpajzs hasított: heraldikai jobb mezejében a magyar kiscímer, míg 
bal mezejében harántkockás mező látható. A címeren zárt sisak, a sisakdísz koronás kétfejű sas, mellén L I 
(Leopoldus I. – I. Lipót) monogrammal. A címer alatti mezőben S I Z 1727 (Stephanus Joannes Zidanics) 
felirat olvasható.  

A főhomlokzat földszintjét vakolatból kialakított vízszintes sávok tagolják, amely a rusztikázás barokk  
építészetben megszokott formájaként a földszint teherhordó szerepét hangsúlyozza. A földszint ablakait 
keskeny, vakolatból kialakított egyszerű szalagkeret övezi. A két szintet erőteljes, tagolt övpárkány  
választja el. Az emelet falkiképzése sima. Az emeleti ablakokat faragott kőkeret hangsúlyozza. A  
könyöklők vonalával egy magasságban egyszerű szalag osztópárkány fut végig a homlokzaton. Az ablakok 
alatti mellvédmező táblás díszű. Az emelet sarkain sávozott falpilléreket alakítottak ki, amelyek fejezetét a 
golyvázott zárópárkány adja. A nyugati szárny kéttraktusos, míg az északi egytraktusos. A helyiségek  
minden szinten csehsüveg boltozattal fedettek. Az emeletre nagyméretű, reprezentatívnak szánt  
lépcsőházon keresztül lehet feljutni.  

A műemlék leírása 
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Az épületet a kapu monogramos címere alapján Zsidanics István János (1671-1736) emeltette. A címert a 
nemességgel együtt Zsidanics István János és felesége, Schubert Mária Anna, gyermeke: János István és 
Mária Anna valamint testvére, Fábián kapta az 1703. augusztus 2-án Bécsben kiállított oklevéllel I. Lipót 
királytól. Az adományozóra utal a sisakdíszt alkotó kétfejű sas mellén olvasható L I (Leopolus I.)  
monogram. A horvát származású Zsidanics család Moson vármegyében lelt új otthonra, s futott be jelentős 
karriert. István János rövid idő alatt jelentős vagyonra tett szert, s a vármegye tekintélyes nemese lett. A  
magyaróvári harmincad hivatalban 1696-ban helyettes harmincad ellenőrként bukkant fel, majd vámos lett. 
1699-ben nőül vette a mosoni Schubert Mária Annát, 1703-ban pedig – mint már említettük – I. Lipót  
császár-király a nemesek sorába emelte, s ezzel vette kezdetét vármegyei tisztviselő-karrierje. 1710-ben a 
vármegye adószedőjének választották meg, 1732-ben táblabíró. Úgy tűnik, hogy mind a harmincad  
hivatalt, mind vármegyei tisztségét vagyonának gyarapítására használta fel – nem egészen legális módon. 
Egy 1728-as összeírás szerint Zidanicsnak Rajkán egy, Mosonban két kúriája is volt. Ezen túlmenően 
Magyaróvárott is bírt egy házat, amelyet a hozzá tartozó földekkel s 10 000 forinttal együtt 1736. október 
6-án kelt végrendeletében a piarista rendre hagyott, azzal a feltétellel, hogy Magyaróvárott kollégiumot és 
gimnáziumot alapítsanak. 

A Korona Szálló története 1726-ban kezdődött, amikor Zsidanics a Moson központjában álló nemesi  
kuriális telket megszerezte. A következő esztendőben, 1727-ben már fel is épült a kúria, mint azt a  
kapucímer évszáma bizonyítja. Zsidanics Moson központjában emelt háza – mezővárosi körülmények  
között szinte palotája – a frissen meggazdagodott, felemelkedett és nemességet nyert homo novus  
reprezentációját tükrözi. A nagyszabású és reprezentatív épület azonban felemészthette Zsidanics anyagi 
erőforrásait, aki meglehetősen hamar, már 1733-ban árulni kezdte a házat. Vevő azonban nem akadt reá, 
mert öt évvel később, 1738-ban ismét arról hallunk, hogy immáron fia és örököse, Zsidanics János István 
el kívánja adni mosoni kúriáját. Az ingatlant az óvári uradalom még ebben az esztendőben meg is  
vásárolta, majd azon nyomban felajánlotta a vármegyének székház céljára. 1739-ben a vármegye és az  
uradalom között meg is történt az adásvétel, melynek során a korábbi Zsidanics-kúria minden tartozékával 
6000 forintért cserélt gazdát. A kúriával együtt a vármegyét illette a kocsma és bolt nyitásának joga is, 
amelynek majd a továbbiakban lesz jelentősége. Az épület úgy tűnik, hogy üresen állt, mivel a főispán a 
vásárlást követően intézkedett a bútorzat beszerzéséről. A székházban nemcsak a vármegyei  
adminisztráció (jegyző, adószedő) kapott volna helyiségeket, hanem a főispán is, illetve az épületben  
helyezték volna el a levéltárat is. Az átalakítás azonban vontatottan haladt, mivel ekkor már új koncepciója 
volt a vármegyének a székház-kérdés megoldására, és a Zsidanics-kúriát 1742-ben ugyanazon az áron, 
amelyen vásárolták – azaz 6000 forintokért – eladták az óvári uradalomnak. Eközben a földszinti boltokat 
bérbe adták: 1743 előtt 30 forintokért, míg ezt követően alacsonyabb áron, 20 forintokért. Az óvári  
uradalom azonban ekkor ismét túladott az épületen: ezúttal, 1744-ben Moson mezőváros volt a vásárló. 
Ezzel nyugvópontra jutott az épület sorsa: a következő évszázadokban folyamatosan Moson tulajdonában 
maradt az ingatlan. 

Az egykori nemesi kúria hasznosításáról a vásárlást követő évtizedekből nincs adatunk, így azt sem tudjuk 
biztosan, mikor alakították át az épületet vendégfogadóvá. Az 1774-el induló mosoni adókönyvek már az 
első évben Ad Corona/A koronához néven említik az egykori Zsidanics-kúriát, amely cauponatus, azaz 
csapszék volt. A későbbiek során is megmaradt az elnevezése, az adókönyvek Corona educillum- illetve 
Krone Würtshaus-ként emlegetik. 

A műemlék története 
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A XVIII. század utolsó harmadában nagyobb szabású átalakításon eshetett keresztül az épület, amely  
leginkább a főhomlokzatot érintette. Az emeleti ablakok kőkereteit vakolatból kialakított szalagkerettel 
övezték, s a mellvédmezőben a késő barokk építészetre jellemző táblás tagolást alakítottak ki. 

Az 1850-es években készült kataszteri térkép tanúsága szerint az eredeti Zsidanics-féle kúria északi  
szárnyát megtoldották egy keskenyebb épülettel, majd egy újabb, némileg szélesebb szárnnyal, amely  
egészen a telek keleti végéig húzódott s ott derékszögben be is fordult. Az alaprajz talán megengedi azt a 
feltételezést, hogy a Korona Fogadót legalább kétszer bővítették, vélhetőleg silányabban kivitelezett  
épületrészekkel, amelyek alkalmasint kiszolgálóhelyiségeket, istállókat foglalhattak magukba. Az 1853-tól 
induló mosoni telekjegyzőkönyvek a Koronavendéglő házat 92ik szám alatt udvarral, kerttel és pajtával 
jegyezték fel. 

Az épület a II. világháborúig működött vendégfogadóként. A világháború után ifjúsági klubok használták, 
majd az 1950-es évek legelején a Kisalföldi Állami Erdőgazdaság kapta meg. Az önkormányzat  
városfejlesztő cége (Movinnov Kft.) 2013-ban vásárolta meg és 2016-ra felújította. 

A műemlék állapota 

Alaprajzok  
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3. MAJROK 

3.1. Kálnoki út. Lajta part, Háromszög kápolna 

3.2. Feketeerdei úti temető, „Nehézkereszt” szobor 
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4. LUCSONY ÉS KÁROLYLIGET 

4.1. Cserháti S. utca. Szent Anna rk. kápolna 

4.2. Lucsony utca. 1. Arany Szarvas Fogadó 

4.3. Lucsony utca. 12. (lakóház) 
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4.1. Szent Anna rk. kápolna 

 Cím 
 Mosonmagyaróvár,  
 Cserháti Sándor utca 

 Helyrajzi szám  311/1 

 GPS koordináták 

 470 52’ 75’’ N 

 170 16’ 46’’ E 

 Törzsszám  3163 

 Nyilv. azonosító  4553 

 Eredeti funkció  Római katolikus kápolna 

 Jelenlegi funkció  Római katolikus kápolna 

 Építés ideje  1713 

 Tervező   

 Stílus  Barokk 

 Adatfelvétel ideje  2018. 11. 20. 

4.1. 
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4.1 Szent Anna rk. Kápolna 

Huszártornyos barokk stílusú kápolna. Fa harangtorony koronázza meg a nyeregtetős épületet, melynek 
sisakja hagymakupolás. A hajóhoz trapéz alakú szentély kapcsolódik. A homlokzatok tagolása egyszerű: 
alacsony műkő lábazatról lizénák indulnak, amelyek tagolatlan koronázópárkányt tartanak. A kapuzat 
egyenes záródású kőkeret. A kapu felett fülke Immakuláta szoborral. Az ablakok félköríves lezárású 
kőkeretet kaptak. A kápolnában 12 fő részére ülő és kb. 10 állóhely van.  

A kápolnában barokk oltár áll. Középső fülkéjében Szent Anna a gyermek Máriával aranyozott fa 
szoborcsoport kapott helyet. Kétoldalt adoráló angyalok. A Szent Anna szoborcsoport alatt Szent Rozália 
fekvő figurája.  

„Lucsony község (korábban Máriakálnokhoz tartozó kisközség, 1905.01.01-től magyaróvári városrész) 
1713 óta áll kápolnája, amit Szent Sebestyén, Szent Rókus és Szent Rozália tiszteletére szenteltek és Szent 
Anna védnöksége alá helyeztek. Az 1711 - 1712-es tomboló pestisjárvány elmúltának emlékére emelték, 
búcsúnapja (július 26.) egyben a városrész Anna-napi búcsúnapja is.”  

A kápolnát Lucsony község emeltette 1713-ban a pestis idején tett fogadalom beváltásaként, a 
pestisszentek: Szent Sebestyén, Szent Rókus és Szent Rozália tiszteletére. A kápolnát az 1750-es években 
renoválták: 1751-ben megújították tornyát, és ekkor készült a kórus és az orgona is, 1759-ben pedig 
felállították a Szent Anna oltárt. Ugyanekkor, 1759-ben benedicálták a kápolnát, s ekkor kapta a Szent 
Anna titulust. A pestises szentekre az oltár mellékalakjai emlékezettek, e szobrok közül azonban ma már 
csak Rozáliáé van meg.  

2002-ben volt legutoljára felújítva és a 2009. 03. 07-ei műemléki felmérés még kiváló állapotban találta 
(ekkor csak az épület homlokzati lábazatán elszíneződés, „penész” nyomait vélték felfedezni). A jelenlegi - 
2018. évi - állapot szerint a leromlott faszerkezetet kezelni kellene. Több helyen a tető beázik, illetve a 
kápolna körüli vízelvezetés nem megoldott, mely miatt a lábazat vizesedik. Az 1998-ban Egri Hunor által 
szobrász és műemlék restaurátorok diplomamunkájaként készített „Mária Immaculata 1713” szobor festése 
megkopott, felújításra szorul. A tervek szerint 2019-ben megkezdődik a teljes körű restaurálása. 

A műemlék leírása 

A műemlék története 

A műemlék állapota 
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4.1 Szent Anna rk. Kápolna 

Archív fényképek  

Alaprajz 

Belső tér  

Forrásmunkák 

1. Thullner István (2003): A Római Katolikus Egyház Magyaróváron – A magyaróvári Szent Gotthárd 
plébániatemplom és a kápolnák, Mosonmagyaróvár 118 oldal    https://library.hungaricana.hu/hu/view/
Mutargyvedelem_2005_30/?pg=180&layout=s  – letöltve 2018.05.25.  

2. Historia Domus, Magyaróvár, Győri Egyházmegyei Levéltár  

3. Az alaprajzot készítette: Dimény Gábor (2018). 

4. Mosonmagyaróvár Integrált Településfejlesztési Stratégia I. kötet. Megalapozó vizsgálat, készítette: Pro 
Via ’91 Kft. NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 projekt p. 169; 218 oldal . 
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7. VÁROSKÖZPONT 


