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1.46. Evangélikus templom
A műemlék leírása

Az egyhajós kialakítású templom dongaboltozattal fedett teréhez az északi oldalon félkör alakú apszis csatlakozik fél
kupola lefedéssel. A neoromán stílusú templom főbejárata felett négyzet alaprajzú toronytest, felette szintén bélletes
nyílású rózsaablakkal készült, két oldalt félköríves lezárású ikerablakokkal. A festés nélküli - simított vakolatú homlokzati felületek gazdag vakolatarchitektúrával készültek (rusztikus tagozatok, ívsoros párkányok stb.). A
fedélszék eredetileg természetes palával fedett. A templombelső felületeit a kor szellemének megfelelő gazdag
ornamentális festés díszíti. A hármas tagozódású, neoromán oltár a templom tengelyében áll. Gazdag díszítményű,
timpanonszerű középső felépítményét korintoszi oszlopok tartják, benne Jézus szobrával. Jobbról-balról kisebb méretű
fülkében Péter és Pál szobrait helyezték el. Az oltár kialakításával azonos modorú a templom oldalfalán lévő szószék.
Igényes munka az oltár előtt lévő kovácsoltvas rácsozat. Az eredeti pedálos harmónium helyett 1958-ban Angster
típusú kétmanuálos orgona készült, vele együtt a karzatot is bővítették.

A műemlék története
A magyaróvári, mosoni, lucsonyi és halászi evangélikusokat tömörítő gyülekezet templomának építését Fischer
Henrik magyaróvári polgár 1855. évi végrendelete alapozta meg, aki magyaróvári házának értékét ajánlotta föl a
templom fölépítésére. Feltétele az volt, hogy Feldman Magdolna halála után három éven belül köteles fölépíteni a
templomot a gyülekezet. Fischer 1860-ban, Feldman Magdolna 1876-ban hunyt el. A hagyaték értéke 2525 forint
volt, s mivel ez kevés volt az építkezéshez, a gyülekezet még az évben 3733 forintot gyűjtött össze. I. Ferenc József
100 forintot adományozott a nemes célra, Magyaróvár város ingyen telekkel támogatta az ügy megvalósítását. A
historizmus építészeti kategóriájába sorolható templom építésze Jummerspach Frigyes, építője a lucsonyi építőmester,
Brendl Gottlieb Károly volt, Jummerspach Frigyes építési ellenőrként is felügyelte a kivitelezést. További
közreműködők: Hild ácsmester (Sopron), Schwab tetőfedő (Bécs), Kopmanicz lakatosmester (Bécs), Koppi
asztalosmester (Magyaróvár). 1879-ben tető alá került az épület, de még további 5 év kellett a befejezéshez. Az
elkészült templomot 1884. június 8-án szentelték föl. Oltárát és a szószéket a lipcsei Gusztáv Adolf egylet, az
úrvacsorai edényeket a soproni evangélikus nőegylet adományozta a gyülekezetnek. A templomtoronyban 1896. aug.
23-án szentelték föl a három harangot, 1908-ban a toronyórát. A templom hajójában 1938-ban helyezték el az 1554től 1560-ig Magyaróváron nyomdát működtető Huszár Gál protestáns lelkész, író, zsoltárköltő és nyomdász
emléktábláját.

Mosonmagyaróvári
Mosonmagyaróvári Városvédő
Városvédő Egyesület
Egyesület

2.9. 1.46.
Mosoni
Evangélikus
fiúiskola
1.3.
1.1. Sóház
Vár(Haller
templom
Iskola)

1.46. Evangélikus templom
A műemlék állapota

1960-ban kisebb külső tatarozásra került sor. 1966-ban a fél évszázada elvitt két kis harangot is pótolták. 1983-ban
teljes felújítás történt a templom felépítésének 100. évfordulójára Závory Zoltán festőművész irányításával. 2000 és
2003 között a templom kívülről is teljesen megújult a tetőpala cseréjével együtt. A tornyot 2012-ben restaurálták.
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