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 Cím 
 Mosonmagyaróvár,  

 Fő utca 6. 

 Helyrajzi szám  121 

 GPS koordináták 
 470 52’ 40” N 

 170 16’ 14” E 

 Törzsszám  3114 

 Nyilv. azonosító  4530 

 Eredeti funkció  Városháza (Magyaróvár) 

 Jelenlegi funkció  Bank, étterem, kulturális funkció 

 Építés ideje  1827 

 Tervező  Frisch Mihály  

 Stílus  Klasszicista 

 Adatfelvétel ideje  2021. 11. 27. 
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2.9.  Mosoni fiúiskola (Haller Iskola) 

A műemlék leírása 

A műemlék története 

1.1.  Vár 

Magyaróvár régi tanácsülési jegyzőkönyveiben a XVII. századtól olvashatunk a városházáról. Elsőként 1683-ból, 

amikor egy peres ügy kapcsán a városházi kocsma bérlőjét említik. Ez az épület a ma is álló Régi Városháza helyén 

emelkedett. Itt lakott a jegyző, földszintjén pedig – miként az előzőekből is kitűnt – kocsma működött. Ám még a 

XVIII. század második felében is megesett, hogy a tanácsüléseket máshol tartották: indirekt módon legalább is erre 

utal a városi jegyző 1776-os javaslata, amely szerint minden ülés a városházán „tartassék”. A növekvő irattermelés 

miatt 1787-ben városi levéltár kialakítására került sor, ezért az épületben működő kocsmától elvettek két helyiséget és 

a jegyzőt is kiköltöztették. Ez az épület 1825-re oly rozzant állapotba került, hogy a tanács nem látta értelmét a 

további javítgatásnak és új városháza építését határozta el. A következő évben a város földesura, a főhercegi uradalom 

is jóváhagyta az építkezést.  

1827. március 19-én tették le a klasszicista épület alapkövét, amelyet Frisch Mihály győri építész tervezett. Az 

ácsmunkát Eckhardt Ferenc helybeli mester végezte. 1827. július 31-én tartották az átadási ünnepséget, ekkor került a 

Városház utcai kapu fölé a latin nyelvű tábla, amely szerint Magyaróvár tanácsa és közönsége építtette az épületet 

Károly főherceg pártfogásával. Az emeleten van az egykori városi tanácsterem, amelyben a Moson megye követévé 

választott Széchenyi István 1847. nov. 25-én tette le az esküt. Erről az eseményről tudósít a Váradi Dobóczky Imre 

helyi születésű képzőművész által készített dombormű és felirata, amelyet 1941-ben avattak föl. A földszinten voltak 

a városháza hivatalai 1924-ig, a Fő utcára nézett a nagyobbik vendéglő (Főhercegi Söröző, később Központi 

Kávéház), a Városház utcára a kisvendéglő (Városházi vendéglő ill. a Kék Szőlőhöz vendéglő). A két világháború 

között jelentős közösségeknek (Széchenyi Kaszinó, Magyaróvári Férfidalárda) adtak helyet az épületben, miután a 

város hivatalai 1924-ben a megüresedett megyeházába költöztek. 1950-től az állami vendéglátó vállalat működtette a 

Fő utcai részen a Széchenyi éttermet. A Városház utcai részt zeneoktatásra használták, ezt az 1970-es években söröző 

váltotta fel. Ma az épületben bank és a Széchenyi Étterem és Söröző működik, az emeleti nagyterem kulturális 

funkciókat lát el, s ugyanitt lakásokat is kialakítottak. 

Egyemeletes régi városháza övpárkánnyal. A Fő utca felöli oldalon 5, a Városház utcai oldalon 4+1+4 

ablaktengellyel, háromszögű ablakszemöldökökkel. Emeleten timpanonos, edikulás ablakokkal. A Városház utcai 

középtengely timpanonjában címerrel, a címerben OVARIENSIS RESPUBLICA felirattal. A Fő utcai homlokzat 

tengelyében kőgyámos erkély van eredeti klasszicista vasráccsal. A Városház utcai boltíves kapu alatt kovácsoltvas 

empire ajtón jutunk a lépcsőházba. Az emeleten van az egykori városi tanácsterem. A lépcsőfeljáróban Justitiának, az 

Igazság istennőjének szobra található.  

1.3.  Sóház 1.10.  Városháza 

A műemlék állapota 

Az 1950-es években az emeleti és a földszinti boltíves termet síkfödémesre építették át. A rendszerváltás után 

különböző vállalkozások használták, a 90-es évek második felében felújították, így az épület elfogadható állapotban 

van. 
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Archív fényképek   

Forrásmunkák 

1.1.  Vár 

1. Lakatos Kálmán – Kováts István: Mosonmagyaróvár városképi és műemléki vizsgálata. Bp., Városépítési Tervező 

Vállalat, 1954. 25. old. 

2. Mosonmagyaróvár városképi és műemléki vizsgálata. Kézirat a Huszár Gál Városi Könyvtárban 196? 

3. Uzsoki András: Mosonmagyaróvár. Sopron, 1958. 66. old. 

4. Thullner István: Események és városkép (1713-1849). In: Mosonmagyaróvár. Feketeerdő, 2018., Mosonvármegye 
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