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1.9. Fekete Sas fogadó

A műemlék leírása
Két emeletes, öttengelyes, ikerablakos, övpárkánnyal, udvarán kőgyámok tartotta függőfolyosóval. A XVII.
században épült barokk stílusban, a földszint és a későbbi I. emelet ebből a korból való. Mai formáját 1896-ban nyerte
el, amikor Jummerspach Frigyes uradalmi főépítész tervei alapján két emeletesre alakították. A munkálatok során az
új ikresített, szegmensíves ablakok beépítésével, új nyíláskeretezéssel a homlokzat elvesztette eredeti barokk
megjelenését, romantikus stílusú lett.

A műemlék története
A XVII. században már állhatott az egyemeletes barokk épület, amelyben a hagyomány szerint Bethlen Gábor szállt
meg, a főhadiszállása is itt volt. Ekkor az épületben Randhof néven uradalmi sörház és vendéglő működött. 1667-től
1680-ig a jezsuiták rendháza lett. Elköltözésük után Magyaróvár a sörfőzési joggal együtt megvásárolta. A két XIX.
századi bővítés és átépítés után nyerte el mai alakját. A XIX. sz. második felében helyszíne volt a megyegyűlések és
fogadások díszebédjeinek, otthont adott a Magyaróvári Férfidalárdának, színpadán a II. világháború előtt gyakran
szerepeltek amatőr előadók és hivatásos színtársulatok. Mai neve 1703-ban szerepelt először, s 1835-ből innen
származik a város első ismert magyar nyelvű étlapja. 1954-ben a helyi földművesszövetkezet kezelésébe adták, amely
felújította, és 1957-ben megnyitotta benne a szállodát és éttermet, amely akkoriban Mosonmagyaróvár legnagyobb
vendéglátó helye volt.

A műemlék állapota
A rendszerváltás után megszűnt a vendéglátó egységeket üzemeltető Győr-Sopron Megyei Vendéglátóipari Vállalat, s
az új éttermek versenyében egyre kisebb lett a Fekete Sas jelentősége. A nevezetes épület a többszöri átépítés ellenére
a rendszerváltás utánig megőrizte eredeti rendeltetését, de az 1980-as évekbeli rekonstrukció óta egyre elavultabbá
vált, szobákat már nem adtak ki, csak a földszinti vendéglő működött. 1996-tól a mosonmagyaróvári egyetemi kar
hallgatóinak bérelt szálláshelye lett, s felújítás után tanárok és hallgatók számára speciális szakkollégiumot terveztek
itt. 2000-ben az Oktatási Minisztérium megvette az épületet, s kezelését az egyetemi karnak adta át, de pénz
hiányában a terv nem valósult meg. 2019 óta az Ecolochem Magyaróvár Termelő Kft. tulajdona. Hasznosítási
elképzeléseik között szerepel a Fő utcai műemlék épület lakásokká alakítása, az udvari toldalék épületek elbontása.
Az utcai homlokzat felújítására polgármesteri kötelezést kapott a cég, ennek következményeképp újult meg 2022-ben.
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