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A műemlék leírása
A kálnoki rév felé vezető út és a Lajta bal partja között álló kis háromszögű építmény. Tulajdonképpen nem is
kápolna, hanem a szűk kis térben elhelyezett Pieta szobor védőépülete. A zárt kis boltozott térbe ajtó nem nyílik, csak
két vasrácsos ablak világítja meg a harmadik, nyílás nélküli oldalon falfülkében elhelyezett szobrot. A kis építmény
két részből áll. Az alsó nagyobb rész foglalja magába a boltozott teret, élei fele magasságig élszedettek, majd az
egészet egy gazdagon tagozott párkány zárja le. Efölött emelkedik az ugyancsak háromszög alaprajzú, kisebb méretű,
alacsonyabb, toronyszerű rész, amely szintén erőteljesen tagozott párkánnyal zárul. Tetején kovácsoltvas kereszt van.
Az építményt vasrács veszi körül.

A műemlék története
A barokk kápolna 1716-ban, más források szerint a XVIII. század II-III. negyedében épült. Alaprajzi kiképzése
építészeti tükröződése annak a jezsuita fölfogásnak, amely szerint a háromszög a Szentháromság szimbóluma.
Hazánkban az ismert háromszög alaprajzú épületek a XVIII. században létesültek az új barokk formáknak Ausztria és
Csehország felől történt behozatala idején. Régebben ez volt a kálnoki kegyhely búcsújának első állomása. A
korábban itt álló eredeti festett Pieta biztonsági okokból 1979-től a magyaróvári plébániatemplom egyik kápolnájában
látható, a jelenleg itt lévő festett kőszobor művészi kvalitásai nem érik el az eredeti alkotásét. A kálvária többi része
megsemmisült.

A műemlék állapota
Az 1970-es években renovált kápolnát a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület1998-ban újította föl ismét. Ekkor
rendezték a körülötte lévő kerítést és a környéket is. Ma már a belső térben ismét omladozik a vakolat.
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