1.18. Fő utca 39. lakóház

Cím

Mosonmagyaróvár,
Fő utca 39.

Helyrajzi szám

257

GPS koordináták

470 52’ 37” N
170 16’ 07” E

Törzsszám

3125

Nyilv. azonosító

4545

Eredeti funkció

Üzlet, lakóház

Jelenlegi funkció

Gyógyszertár, lakóház

Építés ideje

1690

1.18.

Tervező
Stílus

Barokk, eklektikus

Adatfelvétel ideje

2021. 11. 27.

Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület

2.9. Mosoni
1.18.
1.5.
1.4. Fő
Lourdesi
fiúiskola
1.1.
utcaVár
39.
5.kápolna
(Haller
lakóház
lakóház
Iskola)

1.18. Fő utca 39. lakóház
A műemlék leírása

Egyemeletes épület 7 tengellyel. Enyhén tört homlokzatú síkkal járdától a főpárkányig érő lizénás tagozással. A
barokk stílusú épületben valószínűleg a kezdettől gyógyszertár is működött, mai bejáratánál megvan az eredeti
kőkeret 1690-es évszámmal. A földszintje mindenütt boltozott. A kapu mellett barokk cégér, amelynek egyik oldala a
kígyón taposó Mária Immaculátát, míg másik oldala a gonosz felett győzedelmeskedő Mihály arkangyalt ábrázolja (az
eredeti a Hansági Múzeum kiállításán látható). Eredetileg két különálló épületből áll, egyikben létesült Magyaróvár
első gyógyszertára. Erre építették a XIX. század második felében az emeletet, és eklektikus stílusban újították föl.
1935-ben az emeletes épület melletti földszintes lakóházra is emeletet húztak, és egységes homlokzattal, azonos
tulajdonossal egy épületté vált.

A műemlék története
1697-ből való az első adat arról, hogy Magyaróváron van már patikus. A patika épületét Józsefy György gazdag
magyaróvári polgár építtette, kezdetben neki lehetett ott üzlete, s talán a kor szokása szerint egyéb áruk mellett
gyógyszereket is árult benne. Feltehetőleg ő volt a város első gyógyszerésze, de 1697-ben már nem ő árulta a
gyógyszereket, talán bérbe adta az épületet. 1747-ben Hinger János patikus kapott engedélyt a várostól, ő volt az első,
aki csak gyógyszerekkel kereskedett. Ettől kezdve folyamatosan működött Magyaróváron patika ugyanazon
épületben. Benn a boltíves helyiség falán a két világháború közötti falfestmény Dobóczky (Váradi) Imre magyaróvári
festő munkája: Segítő Mária óvári táj előtt. Duschanek János mosonmagyaróvári festő újította meg 2000-ben. Eredeti
festett vas cégére a múzeumban látható.
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1.18. Fő utca 39. lakóház
A műemlék állapota

Föltehetőleg az 1970-es évek végén induló városrevitalizáció során, majd a 2000-es évek elején újították föl. Ez
utóbbinál került vissza a cégér a homlokzatra a múzeumban található eredeti alapján. Ma gyógyszertár és lakások
vannak az épületben.
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