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Mosonmagyaróvár városrészei
Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár a glóbusz északi szélesség 47,873810 o és a keleti hosszúság 17,268730o által
meghatározott helyen fekszik. A száraz számok a Mosoni-Duna – Lajta összefolyásánál, az egykori „Mosonyi kapu”
torkában megtelepült város helyzetét rögzítik. Három határ közelében, Bécstől 84 km-re, Pozsonytól
34 km-re, Budapesttől 160 km-re van. A Bécs – Budapest (Párizs-Isztambul) vasúti fővonal, valamint az M1 és M15
autópálya tárja fel. A 86-os számú Adria – Baltikum összekötő út itt torkollik az 1. számú nemzetközi főútba, s innen
ágazik ki a szigetközi falvakat felfűző, Győrbe vezető gerincút is.
A mai város három önálló település XX. század eleji összevonásából jött létre. Először Magyaróvár és a török
háborúk után az óvári vár szomszédságában kibontakozó Lucsony község olvadt össze (1905), majd Moson és
Magyaróvár 1939. július 1-én egyesült Mosonmagyaróvár néven. A döntés a háború küszöbén született, a
bizonytalanul beinduló összeépülés elakadt, így a tényleges közös élet csak 1945 után indulhatott be. Míg Moson
mai alakját folyamatos szerves fejlődéssel érte el, addig Óvár a belváros és a vár körül időben és térben jól
körülhatárolható módon, több lépésben, telepszerűen növekedett.
A két városrész összekapcsolódása az ötvenes évek végén családi házakkal folytatódott. A teljes "zárást" a két
települést elválasztó szántókon három évtized alatt kiépült lakótelep (Városközpont) adta. Magyaróvár és Moson
máig őrzi identitását: a 34 ezres város lakói ma is "mosoniaknak" és "óváriaknak" vallják magukat.
1. Magyaróvár
Az első ismert település a Mosoni-Duna és a Lajta összefolyásánál létrejött római erőd, Ad-Flexum castruma és a
hozzátartozó polgári település volt.
Magyaróvár első várát Győr nembeli Konrád építette fel a XIII. század közepétől. A kialakuló település 1354-ben
királynéi kiváltságokat kapott, a városi fejlődés felgyorsult. Mária Terézia a királynéi városhoz tartozó uradalommal
együtt 1766-ban hozományul lányának ajándékozta, városi kiváltságait lassan elvesztette, mezővárossá süllyedt.
Hírnevét az 1818-ban alapított Magyaróvári Gazdasági Akadémia és a főhercegi mintagazdaság tartotta fenn.
Trianon nyomán vármegye-központ szerepe megszűnt, járási székhellyé vált. Az első világháborúban létesült hadi
giga-üzem (Ipartelep) részeire a két világháború között gyárak sora települt. Újabb városrészek születtek (a XX.
század elején Mofémtelep, Károlyliget és Újtelep, a ’60-as évektől a Városközpont, a rendszerváltás körül - és után
- a Halászi úti lakóterület, a Gyöngyös lakóterület, a Lajta lakókert...)
2. Moson
A Mosoni-Duna, a Lajta mocsaras partvonulata és a Hanság ingoványos világa között évezredek óta természetes
átjárót képezett a Mosonyi kapunak nevezett szoros. A honfoglalás után gyepű-kapuként szolgált, majd a keresztény
állam létrejöttekor a király a határispánság várával erősítette meg. Az erősséget II. Ottokár cseh király 1271-ben
elpusztította, a vármegye központja Óváron éledt újjá.
A török háborúk után a Mosoni-Duna kikötőjétől szekereken fuvarozták Bécs felé az Alföld, Temesköz és Bánát
uszályokon Győrig szállított gabonáját. A kikötőre iparok sora települt, Moson polgársága gazdagodott, a település
szépült. 1944-ben a kereskedő zsidóság nagy részét deportálták, a háború után a módos németajkú
parasztpolgárokat kitelepítették. A megkopott városrész rehabilitációja csak a rendszerváltás után indult el.
3. Majrok
Az óvári vár északi oldalának védelmét biztosító mocsarat 1786-ban lecsapolták. Az így felszabaduló területre
költöztek a városból kitiltott tűzveszélyes létesítmények: fazekasműhelyek, terménytárolók. Ezeket követték az
uradalom alkalmazottai. A XIX. század végén főhercegi mintatehenészet létesült.
Az 1813-ban folytatódó lecsapolás eredményeként a Majrok mellett megteremtették a főhercegi ligetet, a város
"Park"-ját (Wittmann park). E városrészben nyílt meg a város új köztemetője, s bővült a város keleti irányban a
Halászi úti, a r endszer váltás után a Gyöngyös telepi és a Duna lakóparki lakóter ülettel.
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4. Lucsony és Károlyliget
A vár melletti, Lajta-ágakkal körülzárt terület a török háborúk idején a keresztény hadak gyülekező helye volt.
Beépítésére a háborúk lezárulása után nyílt lehetőség. Első hullámban az uradalom alkalmazottai, majd iparosok is
költöztek ide. Idővel a kis telep önálló faluvá nőtt saját kocsmával, bíróval, mészárszékkel, templomocskával.
Magyaróvár városához 1905-ben csatlakozott. Az akadémia számos tudományos intézménye települt a hangulatos
városrészbe. Az 1968-ban fúrt termálkút vizére - az egykori híres tormaföldek helyén - gyógyfürdőt és szállót
építettek.
Lucsonyhoz közvetlenül kapcsolódóan, a Lajta-kanyarban lévő egykori liget XX. század eleji kiparcellázásával jött
létre a tisztviselőknek, akadémiai dolgozóknak otthont adó Károlyliget, mely máig megőrizte kertes-családiházasfasoros arculatát.
5. Mofémtelep
A városban az első komoly "zöldmezős" ipari beruházás a Hirtenbergi Vadásztöltény-, Gyutacs és Fémárugyár
megtelepedése volt 1899-ben. Az üzemekhez munkás lakótelep is épült. A gyár utóda a Mosonmagyaróvári
Fémszerelvénygyár (MOFÉM), mely hamarosan a város második legnagyobb ipari létesítménye lett. A lakótelep
bővült, művelődési házat, sportuszodát, iskolát építettek.
Az 1990-es évek végén egy híd építésével feltárták a Lajta túlpartját, ahol néhány év alatt nőtt ki a földből a Lajta
lakókert vár osr ész r endezett utcáival, fasor aival, kor szer ű házaival.
6. Ipartelep
A világháborúra készülő Monarchia nagyszabású fegyverkezésbe fogott. Moson és Óvár határában, a vasút mellett
építették meg a városnyi méretű gyárat, a "Lőporgyárat". Az 500 holdat meghaladó területű üzem az ipari
csarnokokon kívül vasútállomást, villanytelepet, tűzoltóságot, vízművet, munkás- és tisztviselőlakásokat, tiszti
kaszinót - sőt még templomot is - tartalmazott. A létesítmény a korai vasbeton építészet kiemelkedő alkotása.
Trianon után a gyárat leszerelték, helyén számos, később jelentőssé váló üzem települt.
7. Városközpont
Az egyre iparosodó város sokasodó munkásainak lakást kellett biztosítani. A megoldás: a Moson és Óvár közötti
2 km-es beépítetlen sávban lakótelep építhető. Az 1960-ban indult hagyományos szerkezetű, majd a ’70-es években
panelosra váltott technológiával közel 3000 lakást építettek. Az egyesült város súlypontjában lévő lakótelepen - a
Városközpontban - intézmények sora létesült: iskola, óvoda, művelődési ház, rendőrség, pártház, szálloda. A
Városközpont - szemben más városok számos sivár lakótelepével - máig megőrizte, illetve kialakította barátságos,
élhető arculatát.
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Mosonmagyaróvár műemlékeinek javasolt sétaútvonala
1. MAGYARÓVÁR
1.1.

Vár

1.2.

Várkapu-torony

1.3.

Pozsonyi út 87. Sóház (lakóház)

1.4.

Kapucinus utca 4. Lourdesi kápolna

1.5.

Móricz Zs. utca 10. Csiszár-villa (lakóház)

1.6.

Fő utca 3. (lakóház)

1.7.

Fő utca 5. (lakóház)

1.8.

Fő utca 7. (lakóház)

1.9.

Fő utca 9. Fekete Sas fogadó

1.10. Fő utca 11. Városháza
1.11. Fő utca 13. (lakóház)
1.12. Fő utca 15. (lakóház)
1.13. Fő utca 17. (lakóház)
1.14. Fő utca 19. Cselley-ház (lakóház)
1.15. Fő utca 21. (lakóház)
1.16. Fő utca 23. (lakóház)
1.17. Fő utca 25. (lakóház)
1.18. Fő utca 39. (lakóház)
1.19. Fő utca 14. (lakóház)
1.20. Fő utca 12. (lakóház)
1.21. Fő utca 8. Holzhammer-ház, (lakóház)
1.22. Fő utca 6. Régi városháza
1.23. Fő utca 4. Piarista rendház
1.24. Fő utca 2. Habsburg-ház
1.25. Deák tér, Nepomuki Szent János szobor
1.26. Deák tér 3., Magyar u. 2. Főhercegi malom és sörgyár
1.27. Magyar utca 4. (lakóház)
1.28. Magyar utca 5. (lakóház)
1.29. Magyar utca 9. (lakóház)
1.30. Magyar utca 16. (lakóház)
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Mosonmagyaróvár műemlékeinek javasolt sétaútvonala
1. MAGYARÓVÁR
1.31. Jókai utca 5. (lakóház)
1.32. Kereszt utca 3. Pieta szobor
1.33. Magyar utca 26-28. (lakóház)
1.34. Magyar utca 30. (lakóház)
1.35. Szent László tér, Magyaróvári rk. plébániatemplom
1.36. Szent László tér 1. Magyaróvári rk. plébániaház
1.37. Szent László tér 2. (lakóház)
1.38. Városház utca 3. (lakóház)
1.39. Templom utca 1. (lakóház)
1.40. Templom utca 2. (lakóház)
1.41. Templom utca 4. (lakóház)
1.42. Lotz K. utca 2. Menház, kápolna
1.43. Városkapu tér 9. (lakóház)
1.44. Fő utca 43. Szulczer-malom
1.45. Fő utca 30. Hőnel-villa (lakóház)
1.46. Fő utca 32. Evangélikus templom
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1.1. Vár

Cím

Mosonmagyaróvár,
Vár tér 2.

Helyrajzi szám

313/10

GPS koordináták

470 52’ 49” N
170 16’ 23” E

Törzsszám

3102

Nyilv. azonosító

18045

Eredeti funkció

Vár és uradalmi központ

Jelenlegi funkció

Oktatási (egyetem) és turisztikai

Építés ideje

XIII. századtól

Tervező
Stílus

Román kori, gótikus, reneszánsz

Adatfelvétel ideje

2022. 02. 15.

Mosonmagyaróvári
Mosonmagyaróvári Városvédő
Városvédő Egyesület
Egyesület

1.1.

2.9. Mosoni fiúiskola
1.1. Vár(Haller Iskola)

1.1. Vár

Mosonmagyaróvári
Mosonmagyaróvári Városvédő
Városvédő Egyesület
Egyesület

2.9. Mosoni fiúiskola
1.1. Vár(Haller Iskola)

1.1. Vár

A műemlék leírása
A magyaróvári vár szabálytalan ötszög alaprajzú kétemeletes épület három lépcsőházzal és négy saroktoronnyal,
amelyek közül a déli homlokzaton lévő kettő előreugrik a homlokzatból s manzárdos lefedésű. Az északi
saroktornyok az 1810. évi építkezésnél beleolvadtak a 2. emeletbe. A nyugati saroktorony a főhomlokzat síkjához
képest ferde elhelyezésű. Az épület nyeregtetős, nyugati és északi oldalán az első emeleten pártázat található, ez
esetleg az eredeti védőfolyosó maradványa lehet. Az északkeleti szárnyban gótikus kápolnát alakítottak ki 1473 előtt,
amely 1696-ban még biztosan állt. A Szűz Mária kápolnát valószínűleg a XVIII. században bontották el. Maradványát
1978-ban Pusztai Rezső tárta föl. Az 1957. évi tatarozásnál a torony keleti oldalán a vakolatréteg alól barokk napóra
maradványai bukkantak elő. Dél felől kosáríves kapun lehet a mai állapotában XIX. századi megjelenésű épületbe
bejutni. Hatalmas kapujánál balra a lépcsőn egy börtöncellába jutunk. Az első és talán részben a második szint is késő
középkori, amelyek 1,5-2 méter vastag falai magukban rejtik az Árpád-kori vár falait. A 2. szint részben XVII.
századi, a 3. szint XIX. századi. Lenau magyarországi születésű költő 1822. évi látogatásának emlékét idézi a
várudvarban elhelyezett kőpad. A várat körülvevő árokban a XIX. sz. elején a főhercegi uradalom a sörgyártás céljára
ászokpincét épített.

A műemlék története
A magyaróvári vár azon ritka magyarországi várak közül való, amelynek nem csupán romjai láthatók, viszonylag
épségben megmaradt, ma Mosonmagyaróvár egyik legfontosabb műemléke. Középkori magját a Győr nembeli Óvári
Konrád emeltette a XIII. sz. közepén a Lajta hídjánál az ország határainak védelmére. Megerősítésére V. Istvántól és
IV. (Kun) Lászlótól is kapott jövedelmeket. Az Árpád-kori várból azonban semmi sem maradt, csupán egy torony
szegletét hozták felszínre Pusztai Rezső ásatásai 1973-ban.
A középkor következő évszázadaiban a mosoni ispán és az óvári uradalom központjaként szolgált. A XV. században
az uradalmat is birtokló Szentgyörgyi és Bazini grófok emelték a ma is álló, kissé szabálytalan alakú, négy
saroktornyos várkastélyt, előtte árokkal és külső sánccal, amelyen kaputorony nyílott. A hatalmas birtokkal
rendelkező, magas méltóságokat betöltő család a XV. sz. közepén házasság révén szerezte meg az uradalmat és a
várat, és itt rendezték be székhelyüket. Újabb keletű hagyomány szerint a várban töltött egy éjszakát a 15 éves
Hunyadi Mátyás, amikor V. László Bécs felé menekült. A Szentgyörgyiek kihalása után, 1522-ben II. Lajos király a
feleségének, Habsburg Máriának ajándékozta a várat és a hozzá tartozó birtokot, amely 1945-ig a Habsburg-családé
volt. A várépületet a török elleni harcok idején többször megerősítették. 1602-ben az első emelete már állt, de
mindössze akkor töltött be jelentősebb védelmi szerepet, amikor Győr 1594-98 között török kézre került. Katonai
szerepe 1711-ben szűnt meg, s benne az uradalom tisztjei számára lakásokat, továbbá uradalmi börtönt és magtárakat
rendeztek be. A hagyomány szerint a kaputól balra lévő börtöncellában raboskodott az 1710-es években többször az
ítélkezésre ideszállított lőcsei fehér asszony, Korponay Jánosné Géczy Julianna.
Az épület sorsa a XIX. század elején vett újabb fordulatot, ekkor húzták föl rá a 2. emeletet, s benne 1818-ban Albert
Kázmér szász-tescheni herceg a Habsburg-birtokok számára gazdatiszteket képező intézetet alapított. Azóta is a
Magyaróvári Gazdasági Magán Tanintézet és jogutódai – jelenleg a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és
Élelmiszertudományi Kara – használja az épületet.
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2.9. Mosoni fiúiskola
1.1. Vár(Haller Iskola)

1.1. Vár

A műemlék állapota
2019-20-ban a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram keretében megvalósult a komplex műemléki
felújítás a vár teljes földszinti részén, a teljes belső udvaron, az épület homlokzatán, valamint környezetének egy
részén. A munkálatok során eltávolították az utólag beépített, műemléki értékkel nem rendelkező válaszfalakat,
vizesblokkokat, burkolatokat és egyéb infrastruktúrákat. Idegenforgalmi funkciót (kiállítások, foglalkoztató,
rendezvény helyszín) kapott a vár földszinti része.
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1.2. Várkapu-torony

Cím

Mosonmagyaróvár,
Vár tér 2.

Helyrajzi szám

313/10

GPS koordináták

470 52’ 46” N
170 16’ 22” E

Törzsszám

3103

Nyilv. azonosító

18046

Eredeti funkció

Várkapu

Jelenlegi funkció

Turisztikai

Építés ideje

XV-XVI. század

1.2.

Tervező
Stílus

Késő gótikus

Adatfelvétel ideje

2022. 02. 15.
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2.9. Mosoni
1.2. Várkapu-torony
fiúiskola
1.1. Vár(Haller Iskola)

1.2. Várkapu-torony

A műemlék leírása
Mintegy 14 méter hosszú a főtengelyében kissé megtört, félkörös dongaboltozatú, kőből és téglából épült várkaputorony és folyosó. A tört főtengely hadászati jelentősége abban állt, hogy a várat a kapun keresztül nem lehetett
közvetlenül belőni. Építésekor két római követ használtak fel itt, amelyet az egykori település közelében állomásozó
római XIIII. Ikerlégió készíttetett. Eredetijüket ma a Hansági Múzeumban őrzik, az itt látható másolat. A várkapufolyosó mennyezetén a Szentgyörgyi és Bazini grófok faragott, csillag-domborműves címere látható, amely az eredeti
középkori kapu építését a XV. század második felére keltezi. Jelen állapotában XVI. századi vegyes falazású
(terméskő, tégla). Mintegy 2 méter magasságig az oldalfalak középkori eredetűek, szabálytalan alakú kő- és
téglaboltozatból készültek 7 db kőkeretes, íves záródású ülőfülkével és 140 cm magas kőkeretes ajtónyílással,
amelyen a kapu tetejére lehetett följutni. A várudvarhoz csatlakozó szárnyakban egy-egy ajtó- és ablaknyílás látható
kőkerettel. Az egykori felvonóhíd bejáratánál kőkeretes, félköríves kapunyílás található. A várkapu-toronyhoz ma a
XVII. században épült ötnyílású, 38 méter hosszú híd vezet a várárkon át, amely eredetileg a teljes épületet
körbevette, ma csak a nyugati és déli fél karéja van meg.

A műemlék története
A várkapu-torony és folyosó a XV. századi megépítése óta osztozott a vár történetében. A megerősítések és átépítések
során a felvonóhíd helyén tömör mellvéddel és kőlapokkal ellátott híd készült. Ennek során eltűnt a kaputorony régi
fotókon még látható kő és kovácsoltvas mellvédje, s az 1937-es felújítás során vették le a homlokzat középső részéről
azt a címert, amelyet a magyaróvári akadémiát alapító Albert Kázmér szász-tescheni herceg 70. születésnapja
alkalmából helyezhettek el. A vár és környéke (60 kat. h. ingatlan) 1940-ben került Habsburg Albrecht főhercegtől a
magyar állam tulajdonába, addig örök bérletként rajta működtette az akadémiát. A XIX. századtól kezdve jelentős
leletanyag, XV–XVII. századi fegyverek, lószerszámzat darabok, vastárgyak kerültek elő a várárokból, amelyek ma a
Hansági Múzeum gyűjteményében találhatók. 2016. nov. 10-én avatták föl a hídon Fekete István író (1900 – 1970)
Trischler Ferenc által készített szobrát. Fekete István 1926-ban a Magyaróvári Gazdasági Akadémián szerzett
oklevelet.

A műemlék állapota
2021-ben a vár rendbetétele után a várkaput is felújították.
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1.2. Várkapu-torony
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1.3. Sóház

Cím

Mosonmagyaróvár,
Pozsonyi út 87-89.

Helyrajzi szám

320

GPS koordináták

470 52’ 51” N
170 16’ 18” E

Törzsszám

3106

Nyilv. azonosító

4563

Eredeti funkció

Kapucinus rendház és templom

Jelenlegi funkció

Lakóház

Építés ideje

1697 - 1725

Tervező
Stílus

Klasszicista

Adatfelvétel ideje

2021. 09. 11.
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1.3. Sóház
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2.9. Mosoni fiúiskola
1.3.
1.1. Sóház
Vár(Haller Iskola)

1.3. Sóház

A műemlék leírása
Két emeletes várszerű épülettömb vastag falakkal, övpárkánnyal, a sarkokon quaderezéssel, a déli főhomlokzaton
középmotívummal, 2-2 lizéna által közbezárt háromosztású 1-2-1 arányú ablak 3 ablaktengellyel. A Pozsonyi út felöli
oldalon 9 ablaktengellyel, az ablakok alatt könyöklőpárkánnyal, amely a sarkokon és a lizénáknál megszakad.
Klasszicista homlokzat. Az egész épületegyüttes mai formája klasszicizáló.

A műemlék története
A XVI. századi alapítású kapucinus rend szerzetesei 1697-ben kaptak letelepedési engedélyt Magyaróvárott. Lipót
király 1697. okt. 4-én adta ki az engedélyt, s utasította a Habsburg családi tulajdonban lévő óvári uradalmat, hogy a
kolostorhoz a telket biztosítsák. Ennek helye a Pozsony felé vezető út nyugati oldalán, a városfalon kívül volt. 1697
után szinte azonnal elkezdték az építkezést a kapucinusok. 1713-ban már a kolostor állt, s 1725-ben jelentették a
római központnak, hogy a templom is elkészült. A Kantalicei Szent Félix (1515-1587) első kapucinus szent
tiszteletére emelt templom egyhajós volt, hosszúkás téglalap alakú szentéllyel. Déli homlokzata a hajó szélességében
egyszerű, háromszög alakú oromfallal zárult, a középtengelyben elhelyezett egyenes szemöldökű bejárat feletti
négyzet alakú falképben szentek ábrázolásai voltak. (Szále János képein jól látható az 1845 előtti állapot.) Az
épületegyüttes északi oldalát képezte a téglalap alakú udvart körülfogó egyemeletes kolostori rész, a déli szárny keleti
felét egy árkádos folyosó mögött szentélyével északra, a főhomlokzatával délre forduló templom szentélye és
sekrestyéje alkotta. 24 cellát alakítottak ki a rendházban.
A kapucinusok 1787. évi feloszlatásakor az épületegyüttest a mosoni főhercegi posztógyárnak adták el, harangja a
tatai rendházhoz, szószéke a bezi evangélikus templomba került, de a berendezés nagy része elkallódott. A kolostor
legféltettebb kincse, szent Augustus és szent Krisztina üvegkoporsóban őrzött teljes hiteles relikviája az óvári római
katolikus plébániatemplomba került. Eleinte magtárolónak, 1809-től sóraktárnak használta az épületeket az uradalom
(innen az elnevezés), majd a XIX. sz. középső harmadában laktanyának, levéltárnak, és az uradalom alkalmazottai
laktak benne. A Pozsonyi útra nyílt az Utolsó Garas vendéglő, amelynek egykori vendégszobájában Szále János
magyaróvári biedermeier festőnek a várost, közte az egykori kapucinus templomot és kolostort feltüntető képeinek
másolatai voltak. A XIX-XX. században többször gyökeres átalakulásnak esett áldozatul a templom, de az épület más
részein is kisebb-nagyobb átalakításokat végeztek. Valószínűleg már a XX. században az épületet teljesen
átalakították, két emeletes lakóházzá építették át. A keleti helyiségsor fölé új, a korábbinál szélesebb déli homlokzatot
emeltek, az egykori templomhajó területét alápincézték. Az 1981-82. évi helyreállításkor gombásodásra hivatkozva a
keleti szárny fa tetőszerkezetét teljesen lecserélték.
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1.3. Sóház

A műemlék állapota
A Pozsonyi út 87. sz. alatti (Földhivatal felé eső) részben jelenleg komfortfokozó felújítás folyik, a Pozsonyi út 89.
sz., a belváros felé eső részben megtörtént a felújítás. Itt már szakemberek laknak, s a 87. sz. alatti lakások belső
felújítása után ezek is a város számára fontos szakemberek lakhatását szolgálják. A 48-as tér felé eső homlokzaton
tábla található Jummerspach Frigyes uradalmi jószágkormányzó és építész emlékére, aki a XIX. sz. második felében
itt lakott. Ugyancsak tábla jelöli az épület műemlék voltát.

Archív fényképek
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1950

Forrásmunkák
1. Mosonmagyaróvár városképi és műemléki vizsgálata. Mosonmagyaróvár, 196? (Kézirat a Huszár Gál Városi
Könyvtárban.)
2. Lővei Pál: Az óvári kapucinus kolostor és templom. In: Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon.
Szerk. Haris Andrea. Bp., Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 1994. 517-536. oldal.
3. Enzsöl Imre: A kapucinusok és a Sóház históriája. In: Mosonvármegye. 2013. 12. 20. 17. oldal.
4. Képek forrása: Dimény Luca, Bella Sándor, archív képek Ferencz Tibor.

Mosonmagyaróvári
Mosonmagyaróvári Városvédő
Városvédő Egyesület
Egyesület

1.4. Lourdesi kápolna

Cím

Mosonmagyaróvár,
Kapucinus utca

Helyrajzi szám

323/7

GPS koordináták

470 52’ 51” N
170 16’ 16” E

Törzsszám

3167

Nyilv. azonosító

4547

Eredeti funkció

Római katolikus kápolna

Jelenlegi funkció

Római katolikus kápolna

Építés ideje

1883

Tervező
Stílus

Neogót

Adatfelvétel ideje
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1.4. Lourdesi kápolna

A műemlék leírása
Az egyszerű, téglalap-alakú épület bejárata csúcsíves, felette rozetta, nyeregtetőjén fióktorony. Hosszanti falán egyegy csúcsíves ablak, amit két oldalról lizéna keretez. A hajóban fémbe öntve latin nyelvű szöveg az alapítás tényét és
az alapítók nevét örökíti meg. A szentély kialakítása a lourdesi sziklatemplomot jelképezi, berendezése adakozásból
jött össze. A mellette álló óvodával együtt azonos modorban, egységes díszítő elemekkel készült. A kápolna és az
óvoda között egy neogótikus falmélyedésben 1881 óta Szent Hildegard (1098-1179) szobra áll. A Hildegard óvoda
utcasorba beépített kis kápolnája szerény megjelenésével a gótizáló historizmus egyetlen épülete Magyaróvárott.

A műemlék története
A 48-as tér északnyugati sarkán állnak a néhai Hildegardeum (ma katolikus óvoda) Jummerspach Frigyes uradalmi
főépítész tervei alapján készült épületei. Magyaróvárott Steiner Márton (1828-1892) apátplébános szorgalmazására
1874-ben jótékonysági nőegylet alakult, ami Albrecht (1817-1895) főherceg fiatalon elhunyt feleségének,
Hildegardnak a nevét vette föl. A Hildegard alapítvány 1881-ben vette meg a telket, és 1882 augusztusában Zalka
János győri püspök fel is avatta a kisdedóvót az apácák lakásával. 1885-86-ban bővítették az épületeket. 1883-ban
Gladich Pál magyarkimlei plébános és édesanyja Gladich Pálné Zincz Terézia saját költségén építtette föl a kápolnát a
lourdesi jelenések 5. évfordulóján, az alapítvány telkén. A kápolna berendezésére dr. Sőtér Ágost ügyvéd
szentségtartót, dr. Steiner Fülöp nagyváradi kanonok kelyhet, mások egyházi ruhákat adományoztak. Gladich Pál a
kápolna fenntartására is tett alapítványt, amit dr. Cselley János közjegyző meg is tetézett. A lourdesi kápolnát 1883.
október 7-én Zalka János püspök avatta föl. Búcsúünnepe a szent jelenések napja, február 11-e, a katolikus óvoda
azonban inkább a névnaphoz, április 30-ához köti a megemlékezést.
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1.4. Lourdesi kápolna
A műemlék állapota

A rendszerváltás után az óvoda fenntartói változása következtében az egykori Hildegardeum épületeit felújították, a
kápolna állapota megfelelő.
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1.5. Csiszár-villa

Cím

Mosonmagyaróvár,
Móricz Zsigmond utca 14.

Helyrajzi szám

334

GPS koordináták

470 52’ 48” N
170 16’ 10” E

Törzsszám
Nyilv. azonosító

30700

Eredeti funkció

Lakóház

Jelenlegi funkció

Lakóház

Építés ideje

1929

Tervező

Toroczkai Wigand Ede

Stílus

Népi romantikus

Adatfelvétel ideje

2021. 09. 11.
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1.5. Csiszár-villa
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1.5. Csiszár-villa
A műemlék leírása

A város fürdőhelyén, feltöltéssel kialakított telken, a Lajta partján áll a mindössze 7,5 x 7,5 m alapterületű 1929-ben
készült épület. Kő- és téglafalú, amelyet meredek cseréptető következik az utca felől fűrészelt deszka oromzattal, a
tetőtéri szobák erkélyével. A másik három irányban a cseréptetőből háromszögű tetőablakok emelkednek ki. A
robusztus tető széles eresszel ül a falra. Az eresz 1,1 méterre nyúlik ki a fal elé. Jóllehet szögletes épület, kerek
benyomást kelt: bejárata a sarkon a kerek tornácról nyílik, a belépőből egyik oldalon a konyhába (onnan az
alagsorba), a másikon a köríves cserépkályhával kezdődő és körívvel záródó, három térrészből összeálló, gerendás
mennyezetű nappaliba jutunk. A tűzhely köré szervezett térből falépcső vezet az emeletre. Az emelet már a tetőtérben
van, koporsófedésű. Itt két szoba nyílik a közös virágerkélyre, az egyikhez pihenő (gardrób), a másikhoz fürdő
csatlakozik. Az alagsorba vezető lépcső íves mellvédjétől az ablak- és ajtókeretek gömbölyű kiképzéséig minden
részlet s a körívvel záródó terek, a csigalépcső spirálja körbe komponált. Lényegében két helyiségből áll a ház: a
földszinti nappaliból és az emeleti hálóból. A házat költészet hatja át, a tervező gondot fordított a bensőséges és a
nyilvános terek elkülönítésére. A ház a népi hagyományokra építő romantikus szemlélet kései példája.

A műemlék története
Építtetője Csiszár József (1901-1955) nemzetközi hírű mikrobiológus, a Magyaróvári Tejgazdasági Kísérleti Intézet
igazgatója volt, aki házasságkötése után kérte meg a magyar építészet legkiválóbbjai közé tartozó Toroczkai Wigand
Ede (1869-1945) építészt a kertes családi ház megtervezésére. A festőből lett építész, Wigand kiemelkedő szerepet
játszott a magyar szecesszió művészetében, tagja volt a Gödöllői Művésztelepnek is. Munkásságában a magyar –
elsősorban erdélyi – népi építészet tanulságait felhasználva alakította ki a szecesszió saját nemzeti változatát. Az 1929
-ben elkészült épület a főként Erdélyben dolgozó mester legnyugatibb alkotása. A kertet és a berendezést lakói
tervezték, Csiszárné maga szőtte a lakás gödöllői típusú szőnyegeit. A faoromzat eredeti színezése a Kalotaszegre
jellemző kék-piros volt, melyet néhány éve festettek át barnára. Egyéb részeiben híven megőrizték az eredeti
állapotot.
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1.5. Csiszár-villa

A műemlék állapota
Állandóan lakott, jól karban tartott ház.

Archív fényképek
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1.7. Fő utca 5. lakóház

Cím

Mosonmagyaróvár,
Fő utca 5.

Helyrajzi szám

276

GPS koordináták

470 52’ 46” N
170 16’ 16” E

Törzsszám

3108

Nyilv. azonosító

4529

Eredeti funkció

Rendek háza

Jelenlegi funkció

Lakóház, önkormányzati
bérlakásokkal

Építés ideje

XVIII. század

1.7.

Tervező
Stílus

Barokk

Adatfelvétel ideje
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1.7. Fő utca 5. lakóház

A műemlék leírása
XVIII. századi barokk egyemeletes épület 2+1+2 ablaktengellyel, övpárkánnyal, szép boltozott kapubejárattal.
Homlokzatán a romantikus elemek egy későbbi átépítés nyomai. Földszintjén quaderképzés van vakolatból, mintha
nagy faragott kövekből emelték volna: ez jelzi, hogy a földszint hordja az emelet súlyát. Kőkeretes, kerékvetővel és
kopogtatókkal ellátott kapuját az 1975. évi tatarozás során eredeti állapotának megfelelően állították helyre. A
kapubejárattól balra az udvarban egyemeletes szárny hasonló homlokzatképzéssel, mint az utcára néző épületszárny.

A műemlék története
Az épület a megyegyűlésekre érkező nemesek szállása volt, ezért nevezték Rendek házának.
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1.7. Fő utca 5. lakóház
A műemlék állapota

1976-ban a magyaróvári belváros műemléki jelentőségű területté nyilvánításával hivatalosan is védelmet kaptak az
itteni régi épületek, s az 1978-tól induló városrevitalizáció után befejeződött a Lenin úti házsor megújítása. Jelenleg
az épületben felújítás folyik.
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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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1.10. Városháza
A műemlék leírása

Két emeletes, eklektikus stílusban épült 1892-ben Kiss István budapesti műépítész tervei alapján. Kiss István több
közintézményt, törvényszéki épületet (Komárom, Kalocsa, Miskolc, Nagyvárad) tervezett, az ő munkája a veszprémi
megyeház is, amely rendkívül közel áll a magyaróvári épülethez. Moson vármegye székháza volt 1924-ig, a megye
megszűnése után Magyaróvár, majd Mosonmagyaróvár város székháza. Helyén 1891-ig a régi megye- és
harmincadház barokk stílusú épülete volt, amelynek egy része a kosáríves, tornácos keresztszárnnyal védett szárny az
udvarban még látható. Sarkán fazsindely-födésű, hagymasisakos toronymaradvány. Az emeleten kosáríves nyílássor.
Az épület homlokzatát Moson vármegye címere díszíti.

A műemlék története
Az évezredes múltra visszatekintő vármegyék működése a XVIII. század elején jutott el arra a pontra, amikor
szükségessé vált az önálló épületbe való költözés. A megelőző évszázadokban ugyanis a közgyűléseket és a
törvényszékeket a főispán vagy még inkább az alispán házában tartották. Az országgyűlés az 1723. évi 73.
törvénycikkben kötelezte a vármegyéket arra, hogy gondoskodjanak alkalmas székházról. Moson vármegye több
épülettel is próbálkozott, míg 1790-ben Magyaróvárott megvásárolta a Bürdel-féle telket 3150 forintért. Itt épült fel a
vármegye immáron állandó székháza, klasszicizáló későbarokk stílusban. 1879-ben egy új építéséhez a
belügyminiszter is hozzájárult. 1882-ben a megyeház építésére létrehozott bizottság úgy döntött, hogy az új székház
az akkori magyaróvári megyeház helyén épüljön föl. Kivitelezésére Kiss István (1857-1902) tervét fogadták el,
amelynek alapján versenytárgyalást hirdettek az építésre. 1891. június végére megtörténtek a szerződéskötések a
nyertes budapesti, soproni, győri és bécsi vállalkozókkal, köztük két Moson megyei iparossal. A fő vállalkozó Ullein
József soproni építőmester volt, aki Szaflarski János kir. főmérnök ellenőrzése mellett a lebontott régi megyeház
helyére 1892. november 30-ára fölépítette az új székházat. A régi árkádsoros udvari szárnyat a közlekedés
megkönnyítésére egy tornyos építménnyel összekötötték az új épülettel. 1892 augusztusában az állványzat lebontása
után mutatkozott meg az épület impozáns, neoreneszánsz stílusú szépsége. Ünnepélyes felavatása 1893. dec. 12-én
történt gróf Pálffy-Daun Vilmos új Moson vármegyei főispán beiktatásával összekötve. Moson vármegye hivatalai
számára a három szinten összesen 22 utcai és 23 udvari szoba állt rendelkezésre. A történeti vármegye 1923-ban
történt megszűnése után Magyaróvár, 1939-től Mosonmagyaróvár városházája lett az épület.

A műemlék állapota
Az épületen 1989-ben helyezték el a Magyar Urbanisztikai Társaság által Mosonmagyaróvárnak adományozott Hild
János emlékérem két oldalának nagyított másolatát, a francia-osztrák békekötés valamint Napóleon 1809. évi
átutazásának emléktábláját és 1992-ben a Magyar Nemzeti Tanács helyi szervezete 1956. okt. 26-ai megalakulásának
emléktábláját. A városháza 2016-2019 között teljes energetikai korszerűsítésen esett át, megtörtént a nyílászárók
felújítása és cseréje, a tetőcsere, a födém szigetelése, a homlokzat teljes rekonstrukciója és 200 napelem telepítése.
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A műemlék leírása
Kétszintes, magas nyeregtetős épület, a földszinten kőkeretes nagy kapuval, tőle balra három, jobbra kettő, a
műemléki felújítás során létrehozott ablakkal. Az emeleten jelzésszerűen kialakított két vasrácsozott zárt faerkély,
három gazdag faragású kőkeretes, keresztosztós és egy kapu fölötti ablakkal. A kőkeretes ablakok a műemléki
helyreállítás óta díszei az épületnek. A dongaboltozatos kapualjon áthaladva félkörívű ajtónyíláson át jutunk le a
gótikus pincébe, amely érintetlenül maradt ránk. A gótikus pince lejárata mellett nyílik az 1730 körül épült szép
barokk lépcsőház kovácsoltvas ajtaja, amely fölvezet a kiállításokhoz. Az emeleti első teremben szintén egy szép
kovácsoltvas ajtót találunk a XVIII. sz. végéről. Az első emeleti nagyterem modern kiegészítésével, lefedésével a
helyreállítás azt hangsúlyozta, hogy nem közönséges városi polgárházról van szó. A nagyteremhez csatlakozó további
helyiségek barokk lakószoba jellegűek, összefüggésben az előtérrel, a lépcsőfeljárattal és a kapubejárattal. Az utcai
homlokzat fülkéjében az épület 1730 körüli átépítésekor elhelyezett Mária mennyei koronázását ábrázoló
szoborcsoportot az 1978-83 közötti műemléki helyreállításkor az udvarra telepítették át. Az udvaron látható
függőfolyosót a gótikus ablak- és ajtókeretekkel a műemléki helyreállítás hozta létre. A műemléki kutatást és az ezt
követő helyreállítást a középkori épület arányai és részletei minél teljesebb visszaállításának célja vezette.

A műemlék története
A város legrégibb, ma is álló épülete a Cselley-ház. Építéstörténetét az 1975 és 1983 között folytatott műemléki –
régészeti kutatások révén ismerjük. A legkorábbi nyomok az Árpád-korba, a XIII. századba vezetnek vissza. Ekkor
kezdte építeni Konrád a várat, amelytől délre egy település is kialakult. Ennek egyik agyag tömésfallal épült háza állt
a Cselley-ház helyén. Ez az épület a tűz martaléka lett, ezt követően a XIV. században a mai kapualj két oldalán a
korábbinál igényesebben kivitelezett, városias ház épült fel, amelynek nyugati és keleti oldalát, azaz a
főhomlokzatokat kőfal alkotta. E két épület összekapcsolásával a XV. sz. második felében kétszintes épületegyüttes
jött létre. Ma is látható ebből az udvari szárny alatti pince és a műemléki helyreállítás után rekonstruált udvari
függőfolyosó. A Fő utcai szárny emeletén kialakított nagy terem, a főhomlokzat két zárterkélye s az egész épület
reprezentatív megjelenése előkelő tulajdonost sejtet. A helytörténet a királynék óvári házával azonosítja az épületet, a
Mátyás-kori átépítés azonban inkább az uradalom akkori birtokosaihoz, a Szentgyörgyi és Bazini grófokhoz vagy
familiárisaik egyikéhez köthető.
Tovább bővítették az épületet a XVI. században, a kapubejárót meghosszabbították és a földszinten valamint az
emeleten is konyhát alakítottak ki. A következő században a nagytermet formálták át, elbontva a famennyezetet,
amelynek a helyére pilléreken nyugvó dongaboltozat került. A műemléki kutatás során talált nyomok arra utalnak,
hogy ez az épület a XVII. sz. végén leégett: vagy az 1683-as török hadjárat idején, vagy néhány évvel később, amikor
szinte az egész város elhamvadt.
Az épületegyüttes megújulására, nagyarányú barokk átépítésére 1730 körül került sor. Ennek keretében a homlokzaton
új nyílásokat alakítottak ki, a két gótikus zárterkélyt pedig elbontották. Új díszt is kapott az utcai homlokzat, amelynek
emeletén egy fülkébe a Mária mennyei koronázását ábrázoló szoborcsoportot helyeztek el. A kapualjból faragott
kőkeretes, kovácsoltvas szárnyakkal ellátott kapun keresztül jutunk a tágas lépcsőházba, majd az emeleti teremsorba.
A nagyterem előtere és két másik szoba stukkós boltozatot kapott. 1885 körül gazdag historizáló homlokzatot kapott a
lakóház, a tetőt színes mázas cserepekkel burkolták.

Mosonmagyaróvári
Mosonmagyaróvári Városvédő
Városvédő Egyesület
Egyesület

1.14. Cselley-ház

1.14. Cselley-ház
A műemlék állapota
Az 1975 – 83. közötti műemléki helyreállítás, amelyet Sedlmayer János tervezett, megsemmisítette a XIX. századi
elemeket, hogy a középkori töredékek bemutathatóvá váljanak. Elbontották a nagyterem barokk homlokzatát, és
jelzésszerűen helyreállították a egykori gótikus zárterkélyeket. A Mária koronázása szoborcsoportot az udvarra
száműzték, és középkorias nyeregtetőre cserélték a tetőszerkezetet. Az épület 1983 óta a Hansági Múzeum állandó
kiállításainak ad otthont.
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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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1.21. Holzhammer-ház

A műemlék leírása
A Fő utca és a Városház utca sarkán álló, kissé szabálytalan alakú telken emelkedik az U alaprajzú háromszintes,
historizáló stílusú épület. Főhomlokzata nyugati irányban a Fő utcára néz, s itt nyílik a főbejárat a középső
tengelyben. A főhomlokzat tizenhárom tengelyes: a szélső három-három tengely rizalitot alkot, amely enyhén
emelkedik ki a homlokzat síkjából. A homlokzat középső három tengelye enyhe kiülésű diadalívszerű kapuzatot alkot.
Az enyhén kiugratott lábazaton rusztikázott testű, toszkán fejezetes pilaszterek nyugodnak, amelyek sima
gerendázatot hordoznak. A középső, szélesebb tengelyben nyílik a kapu, sarkain kerékvető kövekkel. A földszintet és
az első emeletet erőteljes kiülésű, fogrovatos osztópárkány választja el, amely a rizalitoknál és a kapuarchitektúránál
golyvázódik. Az első és a második emelet falfelülete sima, amelyet nagyméretű ablakok tagolnak. A
leghangsúlyosabb az első emelet, ahol az ablakokat a rizalitokban szegmensíves, míg középütt háromszögű timpanon
koronázza. Az épületet erőteljes, több részből álló koronázópárkány zárja. A Városház utcai oldalhomlokzata
öttengelyes. Az udvari homlokzat gangos, függőfolyosós kialakítású, nélkülöz mindenfajta tagolóelemet.

A műemlék története
Magyaróvár egyik kiemelkedő műemléki és városképi értéke. Valószínűsíthető, hogy már a XIII-XIV. századtól állt
épület a középkori település fő utcájára néző telken. Első említésével az 1667. évben találkozunk, amikor
Magyaróvár város megvásárolta Spadi János Ádám és János György hauskircheni nemeseknek a telken lévő kúriáját.
Tulajdonosaikról még egy évszázaddal később is Spadihofnak hívták az épületet, amelyben a XVIII. sz. elején városi
kocsmát működtettek a bérlők. A század 2. felében a pénzügyigazgatásban vagyont, nemességet, s ezzel a város
határában birtokokat szerző Nunkovicsok egyik tagjának, Nunkovics Andrásnak a kúriája lett. Ő Moson vármegye
adószedője volt, majd 1779-től alispánja lett, s az Óvárott szokatlanul nagyméretű kúria megszerzésével maga és
családja rangját kívánta reprezentálni.
A XIX. században az épület egy másik nemesi család, a Bikessyek birtokába került. Bikessy András a királyi
jövedelmek beszedésének ellenőreként lett Moson megye táblabírája, a Spadihofot ő vagy fia, Ferenc megyei
aljegyző és adószedő szerezte meg. 1830-ban a földszintes épületre emeletet húztak, így a földszinti helyiségek
boltként vagy műhelyként bérbe adhatók lettek, az emelet szolgálhatott a tulajdonos otthonául. 1872-ben az épület
Bikessy Guidó tulajdona volt, aki ekkor jelentős jövedelmet húzott belőle. 1877-ben az épületben 17 szoba és 8
bolthelyiség volt. 1879-ben a Mosonmegyei Takarékpénztár szerezte meg székháznak.
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Második emeletet húztak a házra, és a kor ízlésének megfelelő historizáló klasszikus elemeket kapott. Ezeket
vakolatból alakították ki, és valóságos palotává varázsolták a 21 szobát, 5 boltot, 5 kamrát, 6 konyhát, 4 padlást, 6
pincét és 3 raktárt magában foglaló házat. Földszintjén Holzhammer Károly működtetett vegyeskereskedést. 1935-ig
birtokolta a takarékpénztár az ingatlant, ekkor kényszerfelszámolás miatt Holzhammer Károlyné (szül. Wallisch
Irma) és fia, Holzhammer Jenő vásárolta meg 60 ezer aranypengőért.

A műemlék állapota
A Holzhammer-házat a kommunista hatalomátvételt követően, 1952-ben államosították. A leromlott állagú épületet
1967-ben „újították” meg, amelynek során megfosztották homlokzatdíszeinek egy részétől, a rizalitok két szintet
átfogó, kannelurázott törzsű, kompozit fejezetes pilasztereitől. Legutóbbi felújítására 2016-ban került sor.
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1.22. Régi városháza
A műemlék leírása

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.

A műemlék története
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.

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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1.23. Piarista rendház
A műemlék leírása

Egyemeletes épület kissé szabálytalan osztású 15 ablaktengellyel, övpárkánnyal, az emeleti ablakok között jón
falpillér. Enyhén tört alaprajzú homlokzati síkkal, egy egyenes és egy íves záródású kapubejárattal. A nyeregtetőn
fából épített barokk sisakú huszártoronnyal, a homlokzaton finom részletképzéssel. Három egymás mellett lévő
épületből keletkezett összevonás illetve átépítés révén. Az eredeti épületek XVII. századiak. Mai homlokzata és
lépcsőháza klasszicista a XIX. század elejéről. Kovácsoltvas belső kapuja 1838-ból való.

A műemlék története
Zsidanics (Zidanics/Sidanics) István János (1671-1736) gazdag Moson vármegyei adószedő és harmincados 1736.
október 6-án kelt végrendeletében saját magyaróvári polgárházát és 10 000 forintot hagyott arra a célra, hogy a
piarista rend Óváron megtelepedjen és gimnáziumot hozzon létre. Zsidanics halála után a piaristák elfoglalták a Fő
utcai házat és a városháza melletti polgárházban 1739. nov. 3-án mintegy 100 tanulóval elindult a négy évfolyamos
kisgimnázium. A rendházat és a gimnáziumot befogadó jelenlegi épület 1793-ban a Zsidanics, Klár és Barbacs barokk
kúriák egybeépítéséből jött létre. Az így keletkezett épülettömb többszörösen tört homlokzati falsíkja a mai napig
megőrizte az egykori házak utcavonalát. Tornyos kápolnája 1761-ből való, klasszicista oltárképeit Schön Ferenc
pozsonyi festő festette 1820-ban, az oltárok May mosoni asztalos munkái. A főbejárat egyenes záradékú, kőkeretes
kapuja és a lépcsőház 1838-ban épült. A kapu fölött márványtáblán COLLEGIUM SCHOLARUM PIARUM felirat.
Ebben az épületben lakott a piaristák vendégeként 1858-tól 1870-ig Szále János magyaróvári biedermeier festő.
Emlékére 1970. jan. 6-án emléktáblát helyeztek el az épület falán. Ugyancsak tábla jelzi az épület műemlék voltát.
Mivel az oktatási feladatokhoz képest a gimnázium épületrésze kicsi volt, a rendház emeletén is folyt tanítás. Ennek
helyiségeit és a kápolnát csak a rendházon belülről lehetett megközelíteni. 1948-ban a piarista gimnáziumot
államosították, helyén az állami fenntartású Kossuth Lajos Gimnázium működött. 1950-ben a rendház is állami
kezelésbe került, így a Fő utcai épületrészt is fokozatosan a gimnázium vette igénybe, amely innen 1967-ben költözött
új épületébe. Ezután általános iskolát szerveztek itt (10. számú Széchenyi István Általános Iskola), amely 1990-től
közösen használta az oktatási tereket az akkor szervezett keresztény iskolával. 1994-től a piaristák vették át a
keresztény iskolát, ma már általános iskolát és gimnáziumot működtetnek az egyre szűkebbé váló területen.

A műemlék állapota
Az épületegyüttes csak a szomszédos épületektől kapott tantermekkel és a Soós János utcai részen épített
helyiségekkel tudott úgy-ahogy megfelelni az egyre bővülő tanulólétszámnak, ez tette szükségessé az állami
gimnázium költözését is új épületébe. A régi épületeket 1963-65 között két ütemben tatarozták, majd 2002-2003-ban
felújították az iskolaépület teljes főhomlokzatát. Mindez természetesen nem volt elegendő, a tervek szerint 2022-től a
jelenlegi levéltár épületével bővül az iskola, amelynek eddigi területeit is újragondolják, s az egész épülettömböt (Fő
utca – Városház utca – Soós János utca – Deák tér) felújítják, alkalmasabbá teszik az oktatás számára.
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1.24. Habsburg-ház
A műemlék leírása

Utcasorban álló, egyemeletes, összetett alaprajzú épület. Ablakai egyenes záródásúak, a földszintiek kisebb méretűek.
Falai a legtöbb homlokzati szakaszon sávozottak. A főhomlokzat a földszinten (6+K+1)+1+6 nyílásritmusú, az
emeleten (6+2+1)+1+1+1+8 tengelyes. A főhomlokzat jobb széle hátralép a homlokzat síkjától, az átkötő szakasz
emeleti részén 2 nagyméretű, kosáríves záródású, beüvegezett árkád nyílik. A kőkeretes kapu szegmensíves záródású,
mögötte a belső udvarra vezető kocsi-áthajtó húzódik, felette két konzolon nyugvó zárterkély látható, amelyet
timpanon zár le. A főhomlokzat jobb sarkának emeletén rézsút állított, két konzolon nyugvó, mindhárom oldalán 1-1
ablakkal ellátott zárterkély látható. A bal oldali oldalhomlokzat a földszinten 5+1, az emeleten 5+2 osztású, itt csak a
homlokzat jobb oldali része sávozott. A jobb oldali oldalhomlokzat a földszinten 3+K+3, az emeleten 9 tengelyes. A
kapu kőkeretes, kosáríves záródású.
A belső udvar két téglalap alakú részből áll, a kisebb udvar főszárny felőli oldalán 6 pilléren nyugvó, kosáríves
árkádokkal ellátott tornác húzódik, amely mögött A+4+A+A+A a nyílásritmus, az emeleten 5 ablak nyílik. A nagyobb
udvar főszárny felöli oldalán 5 pilléren nyugvó kosáríves árkádokkal ellátott tornác látható, amely mögött
A+A+K+A+1+A az osztás, itt nyílik a kocsi-áthajtónak az udvar felé eső szegmensíves kapuja is; az emeleten 4
ablakot alakítottak ki. A kisebb és nagyobb udvar tornácszakaszait egy 4 pilléren nyugvó, kosáríves árkádokkal
ellátott tornácszakasz köti össze, amely mögött 1 ablak nyílik.
A balszárny udvari oldala a földszinten 3+K, az emeleten 1+3+1 tengelyes, a földszinten kőkeretes, kosáríves
záródású kapu látható. A jobb oldali szárny udvari oldalának földszintjén kosáríves záródású kapualj nyílik, az
emeleten 2 ablakot helyeztek el. A hátsó szárny udvari homlokzata a földszinten A+1+A+4+A+A+1+A+2+A+2
nyílásritmusú, az emeleten 5+1+6 tengelyes. A két udvart az emeleti részen egy függőfolyosó választja el egymástól,
amely egykor nyitott volt, a kőbábos mellvéd napjainkban is látható. A házban a földszinti helyiségek boltozatos
kialakításúak, az emeleten síkmennyezetesek. Az épület egy része alatt pince húzódik. A Fő utca felöli rész XVII.
századi. A sarokerkély alatti pincerészből egy keskeny folyosó vezet egy kővel bélelt kúthoz, mely talán középkori
eredetű. A bal oldali második udvar épületei eredetileg földszintesek voltak, az emeletráépítés és a Soós János utcai
rész az 1920-as években készült.

A műemlék története
A XVII. század első felében épült polgárházat a város megvásárolta és raktárnak használta (Proviant-Haus). 1703-ban
költözött ide a magyaróvári uradalom kormányzója és vele az uradalom hivatalai. A beszállóházként is funkcionáló
épület nevezetes vendégei voltak: a napóleoni háborúkat lezáró béke előkészítésére Magyaróvárra érkező Champagny
francia külügyminiszter, Metternich osztrák követ (1809), V. Ferdinánd császár és király (1839), gróf Széchenyi
István (1847. október), Jellasich horvát bán (1848. október) és Kossuth Lajos 1848. október 23-án, amikor toborzó
körútján az erkélyről beszélt a nemzetőrökhöz és az érdeklődő lakosokhoz. Ennek az eseménynek az emlékére készült
az az emléktábla, amelyet az épület erkélyén helyeztek el 1948. március 15-én.
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1.24. Habsburg-ház

A több fázisban épült házat az 1920-as években ismét bővítették, a bal oldali második udvar eredetileg földszintes
épületeire emeletet húztak, amikor Habsburg Frigyes főherceg itt rendezte be rezidenciáját. A Habsburg-házat a II.
világháborúban kifosztották, majd kollégiumok működtek benne. 1994-ben a szomszédos épületben lévő keresztény
iskolát ismét a piarista rend vette át, s az ott tanító szerzetesek itt rendezték be rendházukat. 2002-ben a veszprémi
piarista rendházért cserébe megkapták az épületet. 2004-2006-ban egy PHARE pályázaton nyert pénzből felújították,
s az egyik szárnyban megnyílt a Főherceg Vendégház. Mivel a fejlesztés nem hozta meg a várt hasznot, öt év múlva
az emeleten alakították ki a piarista rendházat, és az iskola szorító helyiséggondjainak enyhítésére konyhát, ebédlőt,
műhelyt, szolgálati lakást hoztak létre az épületben.

A műemlék állapota
Távlati tervek szerint a piarista iskolát (Fő utca 4.) a Városház utcában működő levéltár helyiségeivel bővítik, és a
Habsburg-házzal immár négy utcára, térre néző épülettömböt felújítják, korszerűsítik. Ez minden bizonnyal érinti a
Habsburg-házat is.
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1.25. Nepomuki Szent János szobor

A műemlék leírása
A Deák tér dísze a barokk Nepomuki Szent János oszlop. Az emlékmű ívelt oldalú háromszög alaprajzú. Magas, sima
talapzatát párkány zárja le, amelynek északnyugati oldalán a sziklabarlangjában fekvő Szent Rozália látható. A
talapzat hordozza az obeliszk volutákkal megtámasztott, domborműves bázisát. Az északnyugati mezőben Nepomuki
Szent Jánost a Moldva vizébe hajítják c. jelenet látható. A déli oldalra a Nepomuki Szent János a királynét gyóntatja
c. jelenet került. Az északra néző jelenetben Vencel király magas egyházi méltóságot és kincseket ajánlva próbálja
rávenni Nepomuki Szent Jánost, hogy árulja el a gyónási titkot. Az íves, barokk keretbe foglalt jelenetek alatt latin
feliratos mezők. A bázis párkányán három pestises szent szobra: a halálra nyilazott Szent Sebestyén és a zarándok
Szent Rókus valamint Borromeo Szent Károly. A bázison díszes obeliszk nyugszik, amely a felhőkön mennybe
emelkedő Nepomuki Szent Jánost hordozza. Az emlékművet sokszögben tört bábos korlát övezi.

A műemlék története
A barokk kor népszerű szentjének szinte minden katolikus településen található szobra. A magyaróvári monumentális
méretű, többalakos emlékműve azonban nemcsak Magyarországon számít unikálisnak, de Közép-Európában is
ritkaságszámba megy. A szoborcsoportot 1744-ben Mária Terézia megkoronázásának emlékére emeltette a
magyaróvári uradalom jószágkormányzója, Hugenstein Károly József. A kivitelező művész ugyan ismeretlen, de az
emlékmű mestere kiemelkedő művészi színvonalon dolgozott.

A műemlék állapota
A monumentumot több alkalommal is felújították, így 1851-ben, 1888-ban és 1928-ban, és már ennek során is
pótoltak részleteket. Az idő elsősorban a szobrokat kezdte ki, amelyek komoly sérüléseket szenvedtek. Az 1968-as
restaurálás során Szent Sebestyén fejét és jobb karját, Szent Rókus fejét valamint Borromeo Szent Károly jobb
kézfejét kellett kiegészíteni. Az 1986-ban zajlott restaurálás során az eredeti szobrokat újrafaragott másukkal
helyettesítették, amelyeket Szomolányi Péter készített. Az oszlopról leemelt Szent Rókus szobor a Cselley-ház
kapualjában nyert elhelyezést, míg Szent Sebestyén egy Győrikapu utcai ház homlokzati fülkéjébe került. Utolsó
restaurálása 2007-ben történt Szűts László szobrászművész által.
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1.26. Főhercegi malom és sörgyár

A műemlék leírása
A Malomszer – Cserháti Sándor utca - Deák tér – Magyar utca – Sörház utca által határolt hatalmas épületegyüttes
Mosonmagyaróvár jelentős ipari műemléke. Az 1530 tájára keltezhető várerődítési terven már a Lajta mindkét
oldalára kiterjedő malomépület látható. Ez volt a mag, amelyet 1845 után alapjaikból teljesen átépítettek, és a víz
fölött keresztbe futó szárnnyal kötöttek össze. Ma a Cserháti Sándor utca felőli oldalon egy háromszintes épület áll
nyeregtetővel, alulról 3+2+2 ablakkal, a folytatásban mellette lévő magasabb épület négyszintes, szintenként 5
ablakkal, az ötödik szinten kisebb, lőrésszerű ablakokkal. A Deák tér felőli oromfalas homlokzata négy szinten 4-4
ablakos. A Lajta fölötti 3 szintes, 3-3 ablakos szárny köti össze a szimmetrikus párját képező négy emeletes, 3-3
ablakos épülettel. Az 1954-es és 1959-es műemléki összeírásban szerepel a Cserháti utca 1. sz. alatti egyemeletes,
nyeregtetős épület 1+4+1 ablaktengellyel, rövid oldalán 3 ablaktengellyel. Ez az ún. tiszti lak volt a malomépület
legrégibb része, amely hosszoldalával a Lajta bal partján, a Cserháti utcában feküdt. (Keleti homlokzatáról származik
az 1605 – 1616. évszám és R II. jelölésű tábla, jelezvén, hogy a malom a XVII. sz. elején II. Rudolf birtokában volt. A
tábla ma a Hansági Múzeumban található.) Ezt az épületet 1962-63-ban lebontották, ma parkoló van a helyén. A Deák
térre néz a malom egyemeletes irodaháza 11 tengellyel. Eredetileg földszintes volt, 1820 körül kapott emeletráépítést
övpárkánnyal, a Magyar utca felőli végén, a lesarkításon erkélyszerű kiugrással. Az épületegyüttes ma is álló
legrégebbi egysége a XVII. század 2. felében, föltehetőleg 1648 és 1671 között épült barokk magtár az udvarban,
amely Magyarország legkorábbi fennmaradt ilyen méretű gazdasági épülete. Háromemeletes, nyeregtetős, az épületen
végighúzódó szalagövvel. Durva fecskevakolású. Mai formáját a XIX. sz. első felében nyerte el. Szalagkeretes,
kőkeretű eredeti ablakai jórészt megvannak, később erősebb átalakításon estek át a déli oldal ablakai és földszinti
nyílásai. Oromfala a Deák tér felől az eléje épített irodaépület miatt alig látható.
Az épületkomplexum másik egysége az uradalom által 1710-ben épített sörgyár. 1787 és 1821 között épült össze a
Magyar utcai és a Sörgyár utcai szárnya. Az 1910-ben kezdődő újabb átépítés alkalmával készült el az épületegyüttes
képét ma is meghatározó kémény, az új malátaszárító és egy hatalmas silóépület, s bővítették az irodaépületet is. Mind
a malom, mind a sörgyár eredetileg barokk épületeit a XVII. – XVIII. sz. óta többször átépítették, hozzátoldottak, így
sokat vesztettek eredeti jellegükből.
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1.26. Főhercegi malom és sörgyár
A műemlék története
Egy 1279. évi oklevél szerint Magyaróváron, a Lajtán már biztosan álltak malmok. A település 1354. évi mezővárosi
kiváltságlevele szintén megemlékezett a királyné és a polgárok malmairól. Ezek helyét ma már pontosan nem lehet
meghatározni, de a vár török kori megerősítésének terveiben a Lajtán éppen ott jeleztek malmot, ahol a mostani
épület is elhelyezkedik. Középkori tulajdonosairól valószínűsíthető, hogy ugyanúgy, mint a XVI. századtól mindig,
az uradalom része volt. 1521-től az óvári uradalom a Habsburg-család kezére került, később sokszor zálogbirtokosok
működtették. Amikor a Draskovich-család zálogbirtoka volt az uradalom, 1661-ben a malmot korszerűsítették,
amelyben ezután a 12 pár malomkő 1000 mérő gabonával többet tudott megőrölni. A kapacitás állandó bővítésére a
katonaság kenyérrel való ellátása és az uradalmi jobbágyok gabonájának növekvő mennyisége miatt volt szükség.
1766-tól az uradalom és üzemei Mária Krisztina főhercegnő és férje, Albert Kázmér szász-tescheni herceg és később
örököseik, 1895-től Habsburg Frigyes főherceg és fia, Albrecht főherceg birtokába került.
A XVIII. századi átalakítások során emeletet húztak a meglévő épületre, és tovább növelték a malom kapacitását.
1806-ban a napóleoni háborúk konjuktúrájának hatására 14 őrlőkőre bővítették a malomépületet, akkor készült a
többszintes impozáns belső faszerkezet. 1857-ben a malmot 90 lóerős géppel szerelték fel. Az őrlőköveket 12
korszerű hengerszékre cserélték, amelyeket vízhiány esetén 60 lóerős gőzgép hajtott. 1895-ben a berendezést 145
lóerős gőzgép váltotta. 1911-ben a vízikereket leszerelve vízi turbinát építettek be, később máshonnan érkező
árammal működtették a berendezéseket. A malom az 1990-ben történt leállításáig működött, értékes muzeális
berendezése nagyrészt megsemmisült. Egykori berendezéséből egy kis hengerszék ma a Hansági Múzeum kiállításán
látható. Az üresen maradt épületeket a Földművelésügyi Minisztérium az 1990-es évek elején a Flexum Rt.-nek
eladta.
Az 1710-ben az uradalom által létesített sörgyár egyike volt az első hazai sörfőző üzemeknek. Az épületkomplexum
Magyar utca – Sörház utca által határolt részén lévő üzemet 1758-ban jelentősen kibővítették. 1850 körül készült el a
régi kémény és a malátaszárító. Fényes Elek 1851. évi ország- leírásában már megemlíti a „ … 14 kerekű urasági
malmot, s a gőzműveiért jeles sör- és pálinkaházakat”. A sörgyár mai képét kialakító építkezések az 1910-es évektől
1923-ig tartottak, ezek során bővítették az irodaépületet is. Hőnel Béla magyaróvári építész neve is szerepel a
tervrajzokon. Az itt folyó sörgyártás színvonalát jelzi, hogy 1908-ban a hazai sörversenyen győztes termékkel
szerepelt a gyár. A két világháború között Magyaróvári Uradalmi Sörgyár és Magyaróvári Sör- és Malátagyár néven
működő üzem egy időben 100 vagont meghaladó malátát és 35 - 80 000 hektoliter sört állított elő. Malátafeleslegét
európai piacokon, a sört magyarországi városokban értékesítette.
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1.26. Főhercegi malom és sörgyár
A műemlék állapota
Az épületegyüttes a malom működésének leállítása óta egyre romlik. Néhány – nem jelentős – állagmegóvási,
helyreállítási munka kivételével (Deák téri irodaépület, udvari magtár) az értékesebb régi részek állapota sürgős
beavatkozást igényel.
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1. Lakatos Kálmán – Kováts István: Mosonmagyaróvár városképi és műemléki vizsgálata. Bp., Városépítési Tervező
Vállalat, 1954. 22-23. p.
2. Genthon István: Magyarország művészeti emlékei. Bp., 1959. 203., 207. p.
3. Enzsöl Imre – Lővei Pál: A magyaróvári volt uradalmi malom és sörgyár építéstörténete az írott adatok és a
helyszíni kutatás alapján. In: Arrabona. 31-33. 1994. 139-164. p.
4. A képek forrása: Moldoványi Géza, Bella Sándor, archív képek dr. Kalmár Sándor, Ferencz Tibor.
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1.35. Szent Gotthárd rk. Plébániatemplom
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1.35. Szent Gotthárd rk. Plébániatemplom

A műemlék leírása
Középtornyos, egyhajós barokk templom, déli oldalán három, az északi oldalon két kápolnával. A szentély enyhén
ívelt záródású három nagy ablakkal, melyek közül a középső lant alakú. Az oldalhomlokzatot lizéniák tagolják,
közöttük magasan elhelyezett kis téglalap alakú ablakokkal. A templom zárt, súlyos épülettömbjén magas tetőzet
uralkodik. Oratóriummal és sekrestyével közrefogott szentélyében a gazdag és mozgalmas főoltárt 1771-ben állították
föl. 1774-77 között August Imre és Schellemayer Ferenc freskókkal díszítette a templomot. A szentélyt a hajótól
elválasztó diadalív pillérén ül a remek faragású, aranyozott szobrokkal, girlandokkal és domborművel díszített
szószék, a mellette lévő kápolnában szépen faragott tetejű keresztelőmedence. A barokk márvány főoltárt négy szent
fából faragott szobra egészíti ki. Hátul kórus zárja le a hajót, amely összeköttetésben van a kápolnák fölött kétoldalt
húzódó empóriummal. 1768-ban készült Bécsben a díszes, faragott orgonaszekrény. Szerkezetét 1938-ban újjal
cserélték ki duplájára növelve a sípok számát. A torony különlegesen szép sisakját 1820-ban Eckhardt Ferenc óvári
ács egy bécsi rézműves közreműködésével készítette. Az egész építmény alatt teljes hosszúságban kripta húzódik. A
régi kripta kéthajós, román keresztboltozattal fedett teréből 1934-ben egy nagy csarnok-kriptát alakítottak ki. A vörös
márványból faragott oltáron kívül itt helyezték el Szent Krisztina és Szent Augustus őskeresztény vértanúk
csontvázereklyéjét üvegkoporsóban, valamint Habsburg Frigyes főherceg és felesége, Croy Izabella főhercegnő
hamvait. A kripta neobarokk elemekkel kialakított bejárata a plébánia épületével szemben van. Előtte áll egy szép
barokk kőfeszület, bábos korláttal.
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1.35. Szent Gotthárd rk. Plébániatemplom
A műemlék története
A Szűz Mária királynő és Szent Gotthárd római katolikus plébániatemplom a város legjelentősebb barokk műemléke.
Helyén az első templomot a Győr nemzetségbeli Konrád emeltette a XIII. sz. közepén. A XV. sz. közepe táján az
óvári uradalom akkori birtokosa, a Szentgyörgyi és Bazini grófi család gótikus stílusban újította föl a Szent
Adorjánnak szentelt templomot, amelyből csak töredékek maradtak fenn. Így a toronyalj faragott kapuzatának elemei
és a sokszög záródású szentély bordás boltozatának záróköve, amelyet a Szentgyörgyi és Bazini család címerének
csillaga ékesít.
A XVI. sz. közepén protestánsok foglalták el a templomot, akiktől 1619-ben az óvári uradalmat kormányzó várnagy
vette vissza a katolikusok számára. Ekkor kapta - a feledésbe merült középkori helyett – az Óvárott tartott országos
vásár napja után a Szent Gotthárd titulust. A szűk és romladozó templom helyett gróf Draskovich Miklós nádor
támogatásával emeltek nagyobb templomot, amelyet 1668-ban szenteltek fel ismét Szent Gotthárd nevére. Ez a
kegyhely az 1683. évi török hadjárat során leégett. Helyreállítása keretében 1688-ban fölépült az új, máig álló torony
is, a néhány évvel később emelt főoltáron Szent Gotthárd mellett helyet kapott Mária, a Rózsafüzér Királynéjának
szobra is, amelyet hamarosan kegyszoborként kezdtek tisztelni.
A templom újabb nagyszabású átalakítására 1771 és 1777 között került sor Hermán József győri kanonok
hagyatékából: az épületbelső ennek keretében nyerte el mai képét. Átépítették a szentélyt, új főoltárt is emeltek,
középpontjába a régi főoltár Mária-szobra került. 1774-1777 között pedig August Imre és Schellemayer Ferenc
pozsonyi mesterek festették ki a templomot. A boltozatokra freskók kerültek, a mellékoltárokat falképek helyettesítik.
Építészeti elemekből látszatarchitektúrát szerkesztettek az oldalfalakra és a szentélybe. A költségeket az uradalom
kegyura, Mária Krisztina főhercegnő és férje, Albert Kázmér szász-tescheni herceg állta, akiknek bőkezűségét a
bejárat feletti falkép örökíti meg. A színes üvegablakok 1902-ben és 1907-ben készültek.
A templom mellett állt valamikor a Szent Mihály kápolna, amelyet 1434 táján emelt az Óvárt zálogban birtokló
Wolfurtok szolgálatában álló, az óvári várnagy tisztét is betöltő Rauscher János. A hitújítás idején a magyar
protestánsok használták. A XVII. században többször is gazdát cserélt a katolikusok és a protestánsok között. Szent
László titulusát 1619-ben kapta. 1754. évi lebontásáig a plébániatemplom körüli cinterem temetkező-kápolnájaként
szolgált.

A műemlék állapota
A templom nagy külső restaurálása 1974-75-ben történt meg. Három évvel később bazaltkővel burkolták a belső
templomteret. 1985-ben az újabb nagy megújítási program keretében a szentély színes üvegablakait áttetsző mattüveg
ablakokkal cserélték ki. Egy évtizednél tovább tartott a külső majd a belső tér és az értékes berendezési tárgyak
műemléki helyreállítása. Ekkor került a mellékoltárokról az altemplomba a két őskeresztény vértanú
csontvázereklyéje, s alakították ki a főhajó és a mellékoltárok mai képét. 2002-ben Hefter László győri üvegművész a
színes üvegablakokat, 2006-ban Takács Péter pannonhalmi orgonaépítő mester az orgonát újította meg. 2021-2022ben a templom tornyát is felújították.
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1.35. Szent Gotthárd rk. Plébániatemplom
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1.36. Magyaróvári rk. plébániaház

A műemlék leírása
Egyemeletes épület. A Szent László tér felé a földszinten 1+1+1+2+1, az emeleten 7, a Városház utca felől a
földszinten és az emeleten is 5 ablaktengellyel. Eredeti kő kapukerettel. Barokk kori épület övpárkánnyal, az emeleten
és a földszinten áthaladó lizénás homlokzattal. Kapuja felett márványtáblán évszám és latin nyelvű felirat, amely
szerint az épület 1804-ben újjáépült. A parókia Városház utcai oldalán helyezték el az óvári gimnáziumban az 1960-as
években tanító Halmos László zeneszerző domborműves emléktábláját.

A műemlék története
A plébánia épületét (domus parochialis) először az 1659-es egyházlátogatási jegyzőkönyv említi, mint amit az
egyházközség épített. Ekkoriban vette vissza az uradalom az ősi plébániatemplomot a protestánsoktól és adta újra a
katolikusok kezelésébe. A templom visszavételével egyidejűleg került sor a plébánia megszervezésére és ezzel együtt
a plébániaház felépítésére a plébániatemplom melletti nagyméretű telken. Néhány év múlva, 1663-ban a vizitátorok jó
elrendezésű, beosztású (bene disposita) plébániát írtak le, amely szomszédságában pompás kert volt található (cum
horto pulchro adiacente) – bár ezen kívül volt még egy külső kertje is a plébániának (cum altero horto extra oppidum).
E tudósítások alapján egyértelmű, hogy a XVII. század közepén kapta meg a jelenlegi telkeket a plébánia, amelynek
épülete nem foglalta el az egész területet és már ekkor is nagy kert tartozott hozzá. Az 1680. évi kánoni látogatáskor
azt jegyezték fel, hogy a plébánia épülete falazott (ex muro aedificatam) és megfelelő. A jelenlegi épületet a XVII.
századi helyén a XVIII. században emelhették. Felújítására a kőkeretes ajtó felett elhelyezett emléktábla szerint –
DOMUS HAEC EX FUNDAMENTO NOVITER ERECTA ANNO MDCCCIV – 1804-ben került sor. A XVII.
századi barokk plébániát megújították, mai alakját ekkor nyerte el. A városnak az akkori háborús kiadások, a
toronyépítés költségei és a piarista rendház épületének javítása nagy terhet jelentett, ezért még 1808-ban is folytak a
plébániaház felújításának munkálatai. Emiatt külön adót kellett kivetni a házzal rendelkező lakosokra.
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1.36. Magyaróvári rk. plébániaház

A műemlék állapota
A belvárosi épületek műemléki felújításakor, 1975-ben a plébániaházat is felújították.
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1.42. Menház, kápolna
A műemlék leírása

Polgári menház kősisakos saroktoronnyal, amely a Templom utca tengelyében áll, a régi városképnek fontos eleme. A
Szent Rozália kápolna hat oszlopos, félkörívet képező oltárépítménye fából készült. Oltárképe valamikor a 18. század
első felében készült. A festmény alsó részét a város látképe tölti ki, középütt a Szent Gotthárd templommal. Balra égő
házak, melyekből lángnyelvek csapnak fel, jobbra pedig betegek és haldoklók idézik meg a két legrettegettebb
csapást, a tűzvészt és a járványokat. Az oltárkép legfelső régiójában Krisztus haragvó alakja ül a felhőkön, alatta a
bűnösökért közbenjáró Szűz Mária, a tűz ellen oltalmazó Szent Flórián és Szent Lőrinc valamint a pestis elleni három
égi patrónus, Szent Sebestyén, Rozália és Rókus alakja látható. A kápolna két félköríves záródású román stílusú
ablaka és kőkeretes bejárata a Lotz Károly utcára néz. A Fő utca felé a folytatásában négy ablakos földszintes épület
áll, bejárata a belső udvarról van. Ezt a belső udvart veszi körül egy földszintes épület, amelynek négy ablaka a
kápolna melletti, délre néző közre nyílik, hét ablaka a Lakatos utcára. E sarokház helyiségeinek bejáratai a Lotz
Károly utcai kapu felől megközelíthető belső udvarról nyílnak.

A műemlék története
A régi Menház utcai (ma Lotz Károly utca) Szent Rozália kápolna építési ideje ismeretlen, de azt tudjuk, hogy 1713ban már tartottak itt istentiszteletet, hogy az Isten megóvja a várost a pestistől, a marhavésztől és a tűzvészektől.
Hermann József magyaróvári születésű győri kanonok hagyatékából 1769-től a kápolnában külön lelkészi állást
tartottak fenn, 1770-től egy nyugdíjas pap lakásául is szolgált. A XIX. század végéig minden vasár- és ünnepnapon
miséztek benne. Jelenleg a Magyaróvári Róm. Kat. Egyházközség Közösségi Háza Giesswein terme. A menház
építési ideje nem ismert, de egy 1696. november 16-án kelt adásvételi szerződés szerint Magyaróvár Város Tanácsa a
2 malommal együtt megvette azt a menházat is Hochburg-Haas János hagyatékából, amit az elhunyt adminisztrátor a
Magyar utcában lévő kis polgárházban létesített 2 nő és 2 férfi elhelyezésére és gondozására. Feltétele volt a
szerződésnek, hogy az épület bontása vagy eladása esetén a város köteles egy új épületet létesíteni ispotály céljára,
amelyben elaggott, elhagyott, egyedül élő magyaróvári polgárok kapnak elhelyezést és ellátást. Valószínű, hogy
ezután építhetett a település Lázárházat vagy Polgári menházat (Bürgerspittal), amely nem volt a hagyományos
értelemben vett kórház, de benne betegeket is elláttak. A menházat 1772-ig a polgárság tartotta fenn, attól kezdve a
városi hatóság. Kulcsár Imre egy, a Nunkovich András alapítványából létesített „új lazaret”-ről tett említést, amelyben
az 1731. évi pestisjárvány idején két szobában helyeztek el betegeket, három szobában lábadozókat, szükség esetén a
régi lazaret épület három szobáját is a kolerások számára tartották fenn. A menházban elhelyezett elöregedett,
vagyontalan magyaróvári polgárokat a járvány idejére a „kis városháza” két szobájába vitték. Valószínű, hogy e
menházakból, szegényházakból alakult ki a Lotz Károly utcai mai épülettömb, amelyet 1865-ben, a Karolina kórház
megnyitása után szerveztek át hagyományos értelemben vett menházzá. 1945 után lakóházzá alakították.
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1.42. Menház, kápolna
A műemlék állapota

A menház egykori kápolnája ma a magyaróvári egyházközség tulajdonában van, 2010-ben és 2021-ben felújították,
egyházi közösségi térként is funkcionál. A mellette lévő lakásokból, az egykori menházból végstádiumú betegek
ápolását és lelki gondozását szolgáló Hospice házat alakítottak ki, amely 2020-ban a Hospice - Segítő Kéz Alapítvány
fenntartásban kezdte meg működését.
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1.44. Szulczer-malom

Cím

Mosonmagyaróvár,
Fő utca 43.

Helyrajzi szám

251

GPS koordináták

470 52’ 32” N
170 16’ 04” E

Törzsszám

3126

Nyilv. azonosító

4546

1.44.
Eredeti funkció

Malom

Jelenlegi funkció

Használaton kívül

Építés ideje

1590 körül

Tervező
Stílus

Barokk

Adatfelvétel ideje

2022. 02. 15.
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1.44. Szulczer-malom
A műemlék leírása

Városi malom, egyemeletes barokk fő- és övpárkánnyal, bástyaszerű keleti véghomlokzatán toronysisak-lefedéssel.
Egyszerű ablakkeretekkel, szép tömegképzéssel, a homlokzati falfülkéjében Szent Flórián szobor. A falon karéjosan
süllyesztett mezőben felfestett szöveg az 1754-es átépítés emlékére ANNO/1754/EXFUNDA/MENTORE/
AEDIFICATA felirattal. Az 1602-ből való térképen, mint régi malom már szerepel. A malomtól néhány méterre, a
Lajta-ág korlátján áll a vízen járók, molnárok védőszentjének, Nepomuki Szent Jánosnak szépen helyreállított barokk
szobra.

A műemlék története
A középkori városfal mosoni kapujánál található Alsó vagy Szulczer malom 1590 körül épült. A városi
jegyzőkönyvek tanúsága szerint a gazdag német tanácsos, Hans Mühlwagner (Müllwagner) tulajdonában volt. Később
Mühlwagner Fülöp vármegyei adószedő birtokolta a hozzá tartozó házzal és istállóval együtt. Uzsoki szerint 1648-ban
az uradalom elvette a tulajdonostól, s özvegye csak 8 év után kapta vissza. Újabb kutatások szerint azonban a család
adhatta bérbe az uradalmi malom egykori molnárának, Hans Haasnak. Az úrbéri főkönyv 1647. nov. 13-ai
kivonatában azt olvashatjuk, hogy Hans Haas őrölhet a városnak mindaddig, míg konkurenciát nem jelent az uradalmi
malomnak. 1672-ben Welligrand András adószedő vette meg a Mühlwagner családtól. Tőle Johann Hansen von
Hochburg birtokába került 2500 forintért, majd 1696. nov. 16-án Magyaróvár város tanácsa vásárolta meg a malmot
minden fölszerelésével együtt, amit bérbe adott vállalkozó kedvű molnároknak. 1754-ben az eredetileg kétjáratú
malmot háromjáratúra fejlesztették. Az alulcsapott kerekű vízimalmot a Malom-ági Lajtából ásott csatorna vize
hajtotta. Átépítéséhez a város adott 130 000 téglát. Belsejében az 1960-as években még egy szépen faragott
tartóoszlop őrizte a régi malomberendezés emlékét. 1936-ban a malmot tatarozták, ekkor a járásbíróság sarkán lévő
éles kanyar miatt az úttest szélesítése érdekében lebontották az előreugró keleti épületszárnyat, helyére egy karcsúbb
toronyszerű épületrészt épített Vöcsey Ferenc. Ennek a fülkéjébe került az addig a majoroki út elején álló Szent
Flórián szobor. A malom 1949-ig működött, az utolsó molnára a névadó Szulczer Károly volt. Az államosítást követő
években a városi tanács a használaton kívüli épületben lakásokat alakított ki, később raktárként szolgált. 1986-ban
gondatlanság miatt a belseje teljesen kiégett, ezután a Flexum Kommunális Vállalat vette át, s 1988-ra újjáépítette.
Szent Flórián Szálloda és Étterem néven működött 2004-ig. 1996 óta az osztrák tulajdonosi körű Flórián Szolgáltató
Kft. birtokában van.
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1.44. Szulczer-malom
A műemlék állapota

Az újabb építésű - nem műemléki - toldalék épületeket nemrégiben elbontották, a malomépület mielőbbi felújítása –
különösen a tető állapota, és a jelentős felvizesedések miatt – sürgős lenne. Az utcai homlokzat felújítására a
tulajdonos kötelezést kapott. Ennek munkálatai 2022 februárjában megkezdődtek.
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1.46. Evangélikus templom

Cím

Mosonmagyaróvár,
Fő utca 32.

Helyrajzi szám

228/2

GPS koordináták
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1.46. Evangélikus templom
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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.
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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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Mosonmagyaróvár műemlékeinek javasolt sétaútvonala
2. MOSON
2.1.

Szent István király út 58. (lakóház)

2.2.

Szent István király út 70. (lakóház)

2.3.

Szent István király út 72. (lakóház)

2.4.

Szent István király út 109. (lakóház)

2.5.

Szent István király út 113. (lakóház)

2.6.

Kápolna tér 12. (lakóház)

2.7.

Kápolna tér, Rozália kápolna

2.8.

Mosonvár utca 5. (lakóház)

2.9.

Mosonvár utca 15. Mosoni volt fiúiskola

2.10. Ostermayer utca 30. (lakóház)
2.11. Szent István király út 123. (lakóház)
2.12. Szent István király út 102. (lakóház)
2.13. Szent István király út 139. (lakóház)
2.14. Szent István király út 143. Községháza
2.15. Szent István király út 145. Mosoni rk. plébániatemplom
2.16. Szent István király út 122. Korona Szálló
2.17. Szent István király út 124. (lakóház)
2.18. Szent István király út 140. Fehér Ló Szálló
2.19. Szent István király út 142. Magtár (Futura)
2.20. Kühne Ede tér 2. Kühne-gyár, Magtár
2.21. Gabona rakpart, Pieta szobor
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2.7. Rozália kápolna

Cím

Mosonmagyaróvár,
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Helyrajzi szám

3402/1

GPS koordináták

470 51’ 29” N
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Tervező
Stílus
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2.7. Rozália kápolna

A műemlék leírása
A 18. század első harmadában épült barokk kápolnát a későbbi átépítések klasszicizáló – eklektikus stílusúvá
formálták. A nyeregtetős, boltozott hajójú épület főhomlokzata fölött torony emelkedik. A kápolna ma is álló
oltárának Szent Rókust, Szent Sebestyént és Szent Rozáliát ábrázoló képét ellopták, helyette Pintér Éva
mosonmagyaróvári művész festett 2001-ben egy Szent Rozáliát megjelenítő új képet. A barokk oltár oromzatán
látható a Szentháromság, az oltár szobrai Szent Istvánt és Szent Flóriánt ábrázolják. Valószínűleg 1891-92 körül
készülhettek az épület színes üvegablakai.

A műemlék története
A kápolna létezéséről az első adat 1735-ből való, amikor List József plébános egy a városon kívül álló Szent
Sebestyén, Szent Rókus és Szent és Rozália tiszteletére emelt kápolnáról tett említést, amelyet az 1713. évi
pestisjárvány elmúltával emelhettek a hívek. Az 1753. évi vizitáció leromlott állapotban találta. Ezután készült el a
boltozott hajójú épület, amelynek homlokzata fölött ácsolt torony emelkedett. Új harangot Mendel János győri
harangöntő készített. E mellé a 41 kg-os harang mellé 1874-ben Seltenhofer Frigyes soproni mester készített egy 183
kg-os harangot. 1916-ban mindkettőt hadi célokra foglalták le. 1825 körül a mosoni plébánia klasszicista stílusban
átépíttette a kápolnát, amely szinte minden barokk stílusjegyét elvesztette. 1860-ban felújították, de az igazi nagy
átalakítás 1902-1903-ban történt, amikor Hőnel Béla magyaróvári építész előtérrel és csigalépcsővel bővítette,
valamint tornyot emelt rá. 1903. június 24-én szentelték föl újra Palermói Szent Rozália tiszteletére. 1938-ban és 1964
-ben restaurálták az épületet. A főhomlokzat falfülkéjében ma a II. világháborús mosoni hősök 2 táblára vésett
névsora olvasható, amelyet 1991-ben helyeztek el. Belsejében tábla emlékeztet a mosoni német nemzetiségű lakosok
1946. évi kitelepítésére.
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2.7. Rozália kápolna
A műemlék állapota

Az épület lábazatánál felvizesedés nyomai láthatók, egyébként a kápolna állapota megfelelő.
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2.9. Mosoni volt fiúiskola (Haller-iskola)

Cím

Mosonmagyaróvár,
Mosonvár utca 15.

Helyrajzi szám

3233

GPS koordináták

470 51’ 19’’ N
170 16’ 18’’ E

2.9.

Törzsszám

3175

Nyilv. azonosító

17700

Eredeti funkció

Iskola

Jelenlegi funkció

Iskola

Építés ideje

1909 - 1910

Tervező

Medgyaszay István

Stílus

Nemzeti szecesszió

Adatfelvétel ideje

2018. 11. 20.

Mosonmagyaróvári
Mosonmagyaróvári Városvédő
Városvédő Egyesület
Egyesület

2.9. Mosoni volt fiúiskola (Haller-iskola)

2.9. Mosoni volt fiúiskola (Haller-iskola)

A műemlék leírása
A vasbeton-szerkezetű, lapostetős, egyemeletes épület négyzetes-hasáb tömegét a kissé megemelt északnyugati szárny
tagolja. Az egymás felett 2 tantermet magában foglaló északnyugati traktus a homlokzat síkjából kissé előrelép. A
homlokzati sík váltásában, az épület középtengelyében nyílik a főbejárat, melynek baloldalán Sidló Ferenc (18821954) Anya gyermekével c. szobra áll. Az északi főhomlokzat héttengelyes, a kiugró nyugati rész falsíkját mindkét
szinten 4-4 nagyméretű ablak tagolja. A főhomlokzat keleti részének 2 ablaka eredetileg virágablak-jellegű volt,
könyöklőjüket 2-2 konzol támasztotta alá. Az iskola kétszárnyú ablakait kiugró szemöldök és könyöklő hangsúlyozta.
A mélyen kinyúló főpárkányt Medgyasszay erőteljes vasbeton konzolok sorával támasztotta meg. A párkány alatt
magyaros motívumból szerkesztett kétsoros friz fut körbe.
Az épület belső magja a lépcsőház központi átriuma, gúla alakú acél-üveg felülvilágítóval. Körbefutó galériáját
faragott fagerendákat imitáló vasbeton gerendák tartják, mellvédje a homlokzati díszhez hasonló mintájú áttöréssel
díszített. A galériára felvezető egykarú lépcső korlátja hasonló kialakítású. A főépületen egykor kívül álló
egészségügyi helyiségekhez szépen formált faszerkezetű fedett folyosó vezetett. Az iskola telkét az 1940-es évekig
faragott oszlopokkal tagolt, fűrészelt-díszes deszkakerítés határolta.

A műemlék története
Mosonnak az egyház által fenntartott katolikus iskoláját 1869-ben vette át a község. Hamarosan szűknek bizonyult, s a
nagyközség kérésére 1908-ban engedélyezte a minisztérium egy új fiúiskola építését, amelynek tervezésével Benkó
(azaz Medgyasszay) Istvánt bízták meg. Oross István mosoni építészt választották a kivitelezésre, s az új iskolaépületet
1910. szept. 10-én adták át.
Az épület ekkor még újdonságnak számított. Architektúrája erősen különbözött Moson és Magyaróvár historizáló
épületeitől (Postapalota, Mosonvármegyei Múzeum). A terveket készítő Medgyaszay István oklevelét 1904-ben
szerezte meg a bécsi Képzőművészeti Akadémián és a Műszaki Főiskolán, majd a budapesti Műegyetemen folytatott
tanulmányok után. Ő tervezte a veszprémi (1907-8) és a soproni (1908-9) színházat, 1909-10-ben pedig Mosonon
kívül több erdélyi népiskola megtervezésével bízták meg. Építészeti formálás módjának eredői között kiemelkedő
jelentőségű Otto Wagner művészete (elemi geometriai alakzatokból komponált tömegforma) és a magyar népi
formakultúra (díszítő részletek). Mindezt újszerű szerkezeti és technikai megoldásokkal kombinálta (vasbeton, acél üveg). Arra törekedett, hogy megalapozza a vasbeton építészet esztétikáját, melynek egyik úttörője lett. Sajátos és
egyéni formanyelve minden fontos elemére ráismerhetünk a mosoni fiúiskola épületén.
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A műemlék állapota
Az elmúlt több mint száz esztendő alatt az épületen több átalakítást hajtottak végre, amelyek során eredeti
megjelenése és esztétikai hatása jelentősen sérült. 1959-60-ban teljes felújításon esett át az épület az iskola 50 éves
fennállásának tiszteletére. Ekkor bonthatták el a főhomlokzat jellegzetes zárterkélyszerű ablakait. A
Medgyaszay-épület bővítésére 1986-87-ben, majd 1995-ben került sor, amelynek keretében új szárnyakkal toldották
meg. Az átalakítások során az összes ablakot kicserélték, eltűntek a keretelő tagozatok,
virágládák. Ezzel az ablakok tkp. a falsíkba bemetszett nyílások lettek, mindenféle a falsíkból előreugró plasztikai
érték nélkül, amely fontos eleme volt az eredeti terveknek. A fűtésrendszer korszerűsítésekor, 1987-ben az eredeti,
jellegzetes formájú kéményeket is elbontották.
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A műemlék leírása

Egyemeletes, szabadon álló klasszicista stílusú épület a XIX. század elejéről. A két szintet erőteljes övpárkány
választja el. Hét tengellyel (fsz.: 3+K+A+2; em.:7), a rövid oldalakon 4 tengellyel. A földszinti ablakokat egyszerű,
vakolatból kialakított szalagkeret övezi. Az emeleti ablakokat konzolos szemöldökpárkány hangsúlyozza. A
félköríves kapubejárat keretét kőből faragták, a kapualj csehsüveg boltozatot kapott. Udvarán eredeti kőgyámos
folyosóval, vasráccsal. Utcai homlokzatán, a kapu felett latin nyelvű márványtábla van elhelyezve, amely szerint az
épületet Károly főherceg pártfogásával Moson város közönsége építette 1828-ban.

A műemlék története
A község első – a korabeli metszet alapján szép homlokzati kiképzésű – hivatali épülete 1842-ben leégett. Ebben a
tűzvészben pusztult el a település teljes irattára. Az újjáépítés az akkori földesúr, Habsburg Károly főherceg anyagi
támogatásával valósult meg. Az új épület klasszicista stílusban épült föl. Moson és Magyaróvár 1939-ben történt
egyesülése után a községházán 1940-ben megszűnt a hivatali élet, kiköltözött a városházi kirendeltség is. 1938-ban
postahivatal rendezkedett be a földszinti teremben. 1940 után itt kapott helyet a városi zeneiskola mosoni részlege,
majd az emeleten végzett átalakítási munkák után, 1956-ban a teljes zeneiskola ide költözött. Ma az épületben a
Mosonyi Mihály Zeneiskola mosoni része és postahivatal működik, a földszinten lakásokat és próbatermet alakítottak
ki.

A műemlék állapota
Az épületet 2010-ben felújították, ekkor a homlokzati nyílászárókat is kicserélték. Állapota elfogadható, de egyes
részei további felújításra várnak.
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A műemlék leírása
A szokatlan módon északnyugat-délkelet tájolású templomépület szentélye észak felé néz, míg középtornyos
főhomlokzata délre tekint.
A háromtengelyes főhomlokzat gazdagon tagolt, jelenlegi formájában neobarokk. Az oldalhomlokzatokat keskeny
falsávokból kialakított keretek tagolják. A függőleges falsávok előtt pilaszterek futnak fel, amelyek az erősen kiülő,
többrészes párkányzatot hordozzák. A faltükrökben nagyméretű, szegmensíves záródású ablakok kaptak helyet,
vakolatból kialakított egyszerű kereteléssel. A szentélyhez a főtengelyben alacsonyabb sekrestye kapcsolódik.
Az egyhajós, 2-2 sekély oldalfülkével tagolt hosszházhoz egyszakaszos, keskenyebb kórus csatlakozik, melyet belül
íves, kívül sokszögzáródású szentély zár le. A fülkéket elválasztó széles falsávokat, illetve a szentély falát pilaszterek
tagolják, amelyek golyvázott párkányzatot hordoznak. A hajó déli végébe ívelt homlokoldalú orgonakarzat került. A
torony két oldalán egy-egy helyiség nyílik, amelyekből a keleti keresztelőkápolnaként szolgál. A belső teret széles, a
falsávokra lefutó hevederívekkel elválasztott csehsüveg-boltozatok fedik, amelyeket freskók ékesítenek.

A műemlék története
Moson középkori temploma a Soproni utcában állt. A XVIII. sz. közepén a leromlott állagú kis templomot
lebontották. Az új plébániai templomot 1757-ben a főút tengelyében építette föl a Habsburg-család
magántulajdonában álló magyaróvári uradalom, a templom kegyura. Építészének nevét nem ismerjük. A templom
kettős patrocíniumot kapott: Szent Gotthárd mellé Nepomuki Szent János került, de a század végétől már csak az
utóbbi titulussal emlegették a templomot. Eredeti háromtengelyes homlokzatából a középső enyhén kiléptetett volt. A
templomot 1913-ban Réthy József győri építőmester neobarokk terve alapján átépítették. Az 51 méter magas torony
legfelsőbb szintjét timpanonnal látták el, tetejére egy új, neobarokk formavilágú toronysisak került. 1774-től meszelték
be a falakat, azt követően a szentélybe a templom két védőszentjének apoteózisa került, a freskókat ismeretlen mester
festette.
1892-ben a nagy renováláskor díszítőfestéssel látták el a falakat, boltozatokat. 1938-ban Pandúr József (1880-1943) új
freskódísszel látta el a templom falait, a szentélyben lemeszelt barokk falkép helyére saját Nepomuki Szent János
megdicsőülése című freskóját készítette el, s a mennyezetre festett további neobarokk freskói is remekül illeszkedtek a
templom miliőjéhez.
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A templomban 3 oltár áll. A főoltár a szentélyben, míg a 2 mellékoltár a diadalív falához simul. A rokokó szószék az
1760-70-es években, a templom jelenlegi színes ablakai az 1890-es években készültek. Egy pozsonyi orgonaépítő
mester készítette 1767-69-ben a jelenlegi orgonát, amely 1874-ben nyerte el végső formáját. 1918. márc. 20-án
háborús célokra leszerelték és elvitték a harangokat és az orgona fémsípjait. Az új orgona 1926-ban készült el, a
hangszer 24 regiszteresre bővítése 1959-ben történt.

A műemlék állapota
A legutóbbi, 1995-ös felújítás során Skok Iván festőművész megsemmisítette a Pandúr-féle főoltárképet, az alatta
megtalált barokk freskót pedig leválasztotta a falról, és egy teljesen új kompozíciót festett a helyére. A szentély
nyugati falán Szent István és kísérete, a másik oldalon Mária Terézia és lánya, Mária Krisztina főhercegnő tűnik fel.
Számos ponton módosította és kiegészítette a mennyezetképeket és az architektúra festést is.
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A műemlék leírása
Az L alakú, kétszintes épület Szent István útra néző nyolctengelyes főhomlokzata reprezentatív kialakítású. A
földszint 2 középső tengelyben áll a nagyméretű, kőből faragott kapuzat. A széles kapu kosáríves záródású, külső
keretelését pilaszterek alkotják. A reprezentatív szándékról tanúskodó kapu oromzatán faragott és festett kőcímer
található. A kerek pajzs negyedelt mezejében szablyát tartó kétfarkú, ágaskodó oroszlán és ágaskodó griff alakja
váltakozik. A szívpajzs hasított, heraldikai jobb mezejében a magyar kiscímer, bal mezejében harántkockás mező
látható. A címeren zárt sisak, a sisakdísz koronás kétfejű sas, mellén LI (Leopoldus I. – I. Lipót) monogrammal. A
címer alatti mezőben SIZ 1727 (Stephanus Joannes Zsidanics) felirat olvasható.
A főhomlokzat földszintjét vakolatból kialakított sávok tagolják, ablakait keskeny szalagkeret övezi. A két szintet
erőteljes, tagolt övpárkány választja el. Az emeleti ablakokat faragott kőkeret hangsúlyozza. A nyugati szárny
kéttraktusos, míg az északi egytraktusos. A helyiségek csehsüveg boltozattal fedettek minden szinten. Az emeletre
nagyméretű lépcsőházon lehet feljutni.

A műemlék története
A horvát származású Zsidanics István János (1671-1736) Moson vármegyében jelentős vagyonra tett szert, s a
vármegye tekintélyes nemese lett. 1696-ban helyettes harmincad ellenőre lett, 1710-ben a vármegye adószedőjének
választották meg, 1732-ben táblabíró. Vagyonának jelentős részét 1736-ban kelt végrendelete szerint a piarista rendre
hagyta azzal a feltétellel, hogy Magyaróvárott gimnáziumot alapítsanak.
1726-ban szerezte meg a Moson központjában álló kuriális telket, amelyre a következő esztendőben föl is épült a
kúria. A nagyszabású, reprezentatív épület fölemészthette Zsidanics anyagi erőforrását, mert 1733-ban árulni kezdte a
házat, amit végül 1738-ban fiától és örökösétől, Zsidanics János Istvántól megvásárolt a magyaróvári uradalom, s
felajánlotta vármegyei székház céljára. Így 1739-ben Moson vármegye 6000 forintért megvette az épületet minden
tartozékával. Később mást gondolt a vármegye, s ugyanazon az áron 1742-ben eladta az óvári uradalomnak. Mivel a
kúriával járt bolt és kocsma nyitásának joga is, a földszinti boltokat az uradalom bérbe adta. 1744-ben Moson
mezőváros vásárolta meg az épületet, amely a következő évszázadokban a helység tulajdona maradt.
Nem tudjuk, hogy az épületet mikor alakították át vendégfogadóvá, de az 1774. évi mosoni adókönyvek már Ad
Corona/ A Koronához néven emlegetik az egykori kúriát.

A műemlék állapota
A XVIII. sz. utolsó harmadában történt átalakítás leginkább a főhomlokzatot érintette. Az emeleti ablakok kőkereteit
vakolatból szalagkerettel övezték, s a mellvédmezőben a késő barokk építészetre jellemző táblás tagolást alakítottak
ki. Később az északi szárnyat megtoldották egy keskenyebb épülettel, majd egy újabb szárnnyal, amely a telek keleti
végéig húzódott, s ott derékszögben be is fordult. Az 1850-es években készült kataszteri térkép már jelöli e változást.
Vélhetőleg kétszer bővítették a Korona Fogadót, amelyet udvarral, kerttel és pajtával jegyeztek föl a
telekjegyzőkönyvek.
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Az épület a II. világháborúig vendégfogadóként működött, utána ifjúsági klubok használták, majd az 1950-es évek
elején a Kisalföldi Erdőgazdaság kapta meg. A rendszerváltáskor magánkézbe került, átfogó statikai erősítése
megtörtént. 2013-ban vásárolta meg a mosonmagyaróvári önkormányzat városfejlesztő cége és 2016-ra felújította.
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4. Székely Zoltán: Egykori mosoni Korona Fogadó. Mosonmagyaróvár. Művészettörténeti szakvélemény. Kézirat,
2014.
5. A képek forrása: Moldoványi Géza, archív képek Hansági Múzeum, Bella Sándor.
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2.18. Fehér Ló Szálló

Cím

Mosonmagyaróvár,
Szent István király út 138-140.

Helyrajzi szám

2442/1, 2442/2

GPS koordináták

470 52’ 13” N
170 16’ 47” E

Törzsszám

3139

Nyilv. azonosító

4575

Eredeti funkció

Szálló, mulató

Jelenlegi funkció

Közösségi ház

Építés ideje

XVI. század, 1840 körül

2.18.

Tervező
Stílus

Barokk, ill. klasszicista

Adatfelvétel ideje

2021. 12. 04.

Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület

2.9. Mosoni
2.18. fiúiskola
1.3.
Fehér
1.1. Sóház
Vár
Ló(Haller
Szálló Iskola)

2.18. Fehér Ló Szálló

Mosonmagyaróvári
Mosonmagyaróvári Városvédő
Városvédő Egyesület
Egyesület

2.9. Mosoni
2.18. fiúiskola
1.3.
Fehér
1.1. Sóház
Vár
Ló(Haller
Szálló Iskola)

2.18. Fehér Ló Szálló
A műemlék leírása

A Fehér Ló Szálló két épületből áll. Az alacsonyabb egyemeletes, 6 tengellyel barokk kori szabálytalanul elhelyezett
ablakokkal. A magasabb egyemeletes klasszicista magasabb épület 1+5+7 tengellyel. A nagyterem a bejárat fölött
helyezkedik el kiemelt rizalittal és tetővel. A rizalit fölött tagozott, konzolos, díszes főpárkánnyal, áttört rozetta
betéttel. Udvari homlokzata is eredeti részletkiképzésű.

A műemlék története
1766-ban már az áthaladó utasforgalom szálláshelye és a helyi lakosok mulatóhelye volt. Két fázisban épült. Az
alacsonyabb barokk rész a régebbi, a magasabb már a XIX. század első évtizedeire jellemző klasszicista, amelyet a
század második felében romantikus, kora eklektikus stílusúra építettek át. A földszinten az étterem, az emeleten a
szálloda és a nagyterem helyezkedett el. Különösen szép báltermét építészetileg díszített, hátul és a bejárati oldal felett
is végighúzódó erkély koronázta. Falait a mosoni látképekkel, életképekkel (pl. hajóvontatás lovakkal ...) Gleich
József műkedvelő festő falképei díszítették. 1945 előtt a polgárság fontos kaszinója, bálok és színházi előadások
színtere volt. Otthont adott a Mosoni Ipartestületnek, s itt tartotta fellépéseit a Mosoni Ének- és Zeneegylet. A II.
világháború után a szállodát bezárták, s benne alakították ki a város első új típusú közművelődési intézményét, a
Petőfi Sándor Kultúrotthont. A földszinten a vendéglátó vállalat irodáit helyezték el. 1920 és 1950 között a 138-as
számú barokk kori részben tűzoltószertár volt. 1960-62 között átalakították a helyiségeket, a földszinten kávézó, az
emeleten a Dózsa Filmszínház kezdte meg működését. A magasabb, későbbi épületet (ma 140. sz.) 1998-ban ismét
felújították, s 1999-től a Flesch Károly Kulturális Központ tagintézményeként Fehér Ló Közösségi Ház néven a
mosoni városrész közművelődési szolgáltatásait végzi.
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2.9. Mosoni
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1.3.
Fehér
1.1. Sóház
Vár
Ló(Haller
Szálló Iskola)

2.18. Fehér Ló Szálló
A műemlék állapota

Az épület fizikai adottságai, feltehetően az 1998-as kivitelezési hibák miatt, nagyon sok gondot okoztak. Teljes
megújítására a mosoni belváros funkcióbővítő pályázatának keretein belül nyílt lehetőség, és 2012 óta bővített
helyiségcsoportokkal, jobb szerkezeti állapotban fogadja a vendégeket. Az alacsonyabb, korábbi részben (138.
házszám) ma lakások vannak.

Archív fényképek

1920 körül

1898

1950

2004

Forrásmunkák
1. Lakatos Kálmán – Kováts István: Mosonmagyaróvár városképi és műemléki vizsgálata. Bp., Városépítési Tervező
Vállalat, 1954. 37. old.
2. Gyopár Ferenc: Mosonmagyaróvár történeti emlékei. Mosonmagyaróvár, 1991. (Kézirat a Huszár Gál Városi
Könyvtárban.)
3. Moson évszázadai. Mosonmagyaróvár, 2010. 270. old.
4. Mosonmagyaróvár. Szerk. Tuba László. Feketeerdő, Mosonvármegye Lap- és Könyvkiadó, 2018. 214., 305., 424.
old.
5. Képek forrása: Dimény Luca, Bella Sándor, archív képek Ferencz Tibor, Hansági Múzeum, Bella Sándor.
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2.19. Magtár (Futura)

Cím

Mosonmagyaróvár,
Szent István király út 142.

Helyrajzi szám

2443/1

GPS koordináták

470 51’ 11” N
170 16’ 50” E

Törzsszám

3140

Nyilv. azonosító

4577

Eredeti funkció

Gabona magtár

Jelenlegi funkció

Interaktív Természettudományi
Élményközpont

Építés ideje

1751

Tervező
Stílus

Barokk

Adatfelvétel ideje

2021. 11. 29.

Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület

2.19.

2.9. Mosoni
2.19. fiúiskola
Magtár
1.3.
1.1. Sóház
Vár
(Futura)
(Haller Iskola)

2.19. Magtár (Futura)

Mosonmagyaróvári
Mosonmagyaróvári Városvédő
Városvédő Egyesület
Egyesület

2.9. Mosoni
2.19. fiúiskola
Magtár
1.3.
1.1. Sóház
Vár
(Futura)
(Haller Iskola)

2.19. Magtár (Futura)
A műemlék leírása

Kétemeletes barokk gabonaraktár. Beépített padlástérrel, három ablaksorral. Lábazattól a főpárkányig érő lizénákkal
tagolva, amelyek az újabb kori helyreállítás idejéből származnak. Az ablaknyílások eredeti kőkerettel. A rövid oldalon
háromszögű oromfal 2 ablaktengellyel, a hosszú oldalon 16 ablaktengellyel. Az épület nyeregtetős, anyaga tégla.
Belső kialakítása faszerkezetes, négyszintes.

A műemlék története
A térszerűen kiszélesedő Szent István király út déli vége a Mosoni-Duna partjáig húzódott, ahol a XIX. század
közepéig élénk hajóforgalom volt, és virágzott a gabonakereskedelem. A Mosoni-Duna eddig a rakpartig volt
hajózható. Az Alföld és Temesköz, Bánát gabonáját itt rakták át szekerekre, és vitték tovább Ausztria, Németország
felé. A magyaróvári uradalom 1751-ben egy nagy gabonaraktárt épített Mosonban, a Mosoni-Dunához közel. A
dualizmus időszakában vakolták kétszer újra az épületet, amely a mosoni gabonakereskedelem hanyatlásával vesztett
jelentőségéből. A két világháború közötti időben már eléggé elhanyagolt állapotban volt. 1937-ben Albrecht főherceg
eladta Moson nagyközségnek. Az épület közismert mai nevét 1939-ben kapta, amikor a 350 vagonnyi gabonát
befogadni képes raktárépületet az Országos Futura Szövetkezet kibérelte. Az épület magtár funkcióját egészen az
1990-es évek elejéig megőrizte. A monumentális hatású épület szorosan hozzátartozik a város képéhez.
2010-12-ben a „FUTURA
Az egykori mosoni gabonaraktár turisztikai hasznosítása” című pályázat keretében
megvalósult a Futura Interaktív Természettudományi Élményközpont, amelynek során Lenzsér Péter Ybl-díjas építész
tervei szerint bővítették és átépítették az egykori gabonaraktárt, s benne 4 szinten 4000 négyzetméter alapterületen
interaktív természettudományi kiállítást hoztak létre. Ünnepélyes megnyitása 2012. augusztus 17-én volt. Az épület
előtt álló „tensegrity” szobor az egyetlen ilyen jellegű alkotás Magyarországon.
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2.19. Magtár (Futura)
A műemlék állapota

Az egy évtizede történt átalakítás és bővítés eredményeként az épület jó állapotban van.

Archív fényképek

1920 körül
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2008

Forrásmunkák
1. Lakatos Kálmán – Kováts István: Mosonmagyaróvár városképi és műemléki vizsgálata. Bp., Városépítési Tervező
Vállalat, 1954. 37. old.
2. Gálosi Soma: Mosoni emlékek. In: Moson évszázadai. Szerk.: Thullner István, Tuba László. Mosonmagyaróvár,
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata, 2010. 272. old.
3. Botos Gábor: A rendszerváltástól napjainkig. In: Mosonmagyaróvár. Szerk.: Tuba László. Feketeerdő,
Mosonvármegye Kiadó, 2018. 140. old.
4. Képek forrása: Futura Élményközpont, Lenzsér Péter, Dimény Luca, archív képek Ferencz Tibor, Bella Sándor
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2.20. Kühne-gyár, Magtár

Cím

Mosonmagyaróvár,
Kühne Ede tér 2.

Helyrajzi szám

2501/13

GPS koordináták

470 50’ 55” N
170 16’ 53” E

Törzsszám

3170

Nyilv. azonosító

4560

Eredeti funkció

Magtár

Jelenlegi funkció

Irodaház

Építés ideje

1807

2.20.

Tervező
Stílus

Neoromán

Adatfelvétel ideje

2021. 12. 04.

Mosonmagyaróvári
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2.9. Mosoni
1.4.2.20.
2.20.
Lourdesi
fiúiskola
1.1.Magtár
Magtár
Vár
kápolna
(Haller Iskola)

2.20. Kühne-gyár, Magtár

A műemlék leírása
A Mosoni-Dunával párhuzamosan épített harántfalas szerkezetű, egyemeletes, nyerstéglás épületről csak egy 1885ben készült távlati rajz ad képet, ami föltehetőleg az eredeti cukorgyár épületét mutatja. A főhomlokzat erőteljes
függőleges lizénaosztást mutat, vízszintes osztások nélkül. Az enyhe lejtésű tetőszerkezeten a Mosoni-Duna felől
tucatnyi ablak látható. 1905-ben az irodaépületet Hőnel Béla (1863-1937) magyaróvári építész bővítette, és neoromán
stílusú, várszerű homlokzatot alakított ki. Ma a Mosoni-Duna felöli oldalon, a földszinten 13 ablak, az emeleten
21+A+4 ablak, a jobb rövid oldalon, a földszinten 1+1 tábla +1 ablak, az emeleten 3 ablak, a bal rövid oldalon a
földszinten 1, az emeleten 2 ablak van. A Mosoni-Duna felöli homlokzat közepe rizalitként előreugrik, magas
attikafalát kétoldalról jelzésszerű vártornyok keretelik, felülről pedig lőréses pártázat zárja. A koronázópárkányt
félköríves vakárkádok tagolják. A hosszú homlokzat monotómiáját széles falsávok törik meg, amelyek ikerablakos,
oromzatos lezárást kaptak.

A műemlék története
A főépület jobb oldali rövid oldalán a porta felől látható bronz emléktábla szerint az épületet 1807-ben Albert szásztescheni herceg magyaróvári uradalma emeltette, és Donau Schüttkasten elnevezés alatt magtárként használta. 1848.
dec. 18-án Görgei Artúr utasítására a visszavonuló honvédseregek felgyújtották. 1852-54-ben Albrecht főherceg
uradalma ismét felépítette, és cukorgyárnak rendezte be. Berendezését Häcker L. főhercegi műszaki igazgató állította
össze a Magyaróvári Felsőbb Gazdasági Tanintézetben. A cukorgyár 1871-ig működött. 1874. nov. 11-én Kühne Ede
vásárolta meg 6149 forintért, és itt rendezte be mezőgazdasági gépgyárának műhelyeit, valamint központi irodáit.
Hőnel 1905-ben végzett átalakítási munkái óta lényeges változás nem történt az irodaépületen, amely ma is a Kühnegyár adminisztrációjának központja.
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2.20. Kühne-gyár, Magtár
A műemlék állapota

Funkciójának megfelelő fizikai, esztétikai állapotban van.

Archív fényképek
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1913
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Forrásmunkák
1. Mosonmagyaróvár városképi és műemléki vizsgálata. Mosonmagyaróvár, 196? (Kézirat a mosonmagyaróvári
Huszár Gál Könyvtárban).
2. Lenzsér Imre: Jummerspach Frigyes emlékülés. Szerk.: Dr. Nagyné Majoros Györgyi. Mosonmagyaróvár,
Mosonmagyaróvár Városvédő Egyesület, 1998. 33-34. p.
3. Képek forrása: Dimény Luca, archív képek Ferencz Tibor.

Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület

Mosonmagyaróvár műemlékeinek javasolt sétaútvonala
3. MAJROK
3.1. Kálnoki út. Lajta part, Háromszög kápolna
3.2. Feketeerdei úti temető, „Nehézkereszt” szobor

Mosonmagyaróvári Városvédő
Városvédő Egyesület
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Egyesület

Mosonmagyaróvár műemlékei - Majrok
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3.1. Háromszög kápolna

Cím

Mosonmagyaróvár,
Kálnoki út, Lajta part

Helyrajzi szám

1231

GPS koordináták

470 52’ 40” N
170 16’ 53” E

Törzsszám

3166

Nyilv. azonosító

4548

Eredeti funkció

Kegyhely

3.1.
Jelenlegi funkció

Kegyhely

Építés ideje

XVIII. század

Tervező
Stílus

Barokk

Adatfelvétel ideje

2021. 12. 04.
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2.9. Mosoni
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(Haller
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3.1. Háromszög kápolna

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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3.1. Háromszög kápolna
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Mosonmagyaróvár műemlékeinek javasolt sétaútvonala
4. LUCSONY ÉS KÁROLYLIGET
4.1.

Cserháti S. utca Szent Anna rk. kápolna

4.2.

Lucsony utca 1. Arany Szarvas Fogadó

4.3.

Lucsony utca 12. (lakóház)
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Mosonmagyaróvár műemlékei - Lucsony és Károlyliget
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4.1. Szent Anna rk. kápolna

4.1. Szent Anna rk. kápolna

Cím

Mosonmagyaróvár,
Cserháti Sándor utca

Helyrajzi szám

311/1

GPS koordináták

470 52’ 46’’ N
170 16’ 29’’ E

Törzsszám

3163

Nyilv. azonosító

4553

Eredeti funkció

Római katolikus kápolna

Jelenlegi funkció

Római katolikus kápolna

Építés ideje

1713

4.1.

Tervező
Stílus

Barokk

Adatfelvétel ideje

2022. 02. 15.
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4.1. Szent Anna rk. kápolna

4.1. Szent Anna rk. kápolna

A műemlék leírása
Huszártornyos barokk stílusú kápolna. Fa harangtorony koronázza meg a nyeregtetős épületet, melynek sisakja
hagymakupolás. A hajóhoz trapéz alakú szentély kapcsolódik. A homlokzatok tagolása egyszerű: alacsony műkő
lábazatról lizénák indulnak, amelyek tagolatlan koronázópárkányt tartanak. A kapuzat egyenes záródású kőkeret. A
kapu felett fülke Immakuláta szoborral. Az ablakok félköríves lezárású kőkeretet kaptak. A kápolnában 12 fő részére
ülő és kb. 10 állóhely van.
A kápolnában barokk oltár áll. Középső fülkéjében Szent Anna a gyermek Máriával aranyozott fa szoborcsoport
kapott helyet. Kétoldalt adoráló angyalok. A Szent Anna szoborcsoport alatt Szent Rozália fekvő figurája.

A műemlék története
„Lucsony község (korábban Máriakálnokhoz tartozó kisközség, 1905.01.01-től magyaróvári városrész) 1713 óta áll
kápolnája, amit Szent Sebestyén, Szent Rókus és Szent Rozália tiszteletére szenteltek és Szent Anna védnöksége alá
helyeztek. Az 1711 - 1712-es tomboló pestisjárvány elmúltának emlékére emelték, búcsúnapja (július 26.) egyben a
városrész Anna-napi búcsúnapja is.”
A kápolnát Lucsony község emeltette 1713-ban a pestis idején tett fogadalom beváltásaként, a pestisszentek: Szent
Sebestyén, Szent Rókus és Szent Rozália tiszteletére. A kápolnát az 1750-es években renoválták: 1751-ben
megújították tornyát, és ekkor készült a kórus és az orgona is, 1759-ben pedig felállították a Szent Anna oltárt.
Ugyanekkor, 1759-ben benedicálták a kápolnát, s ekkor kapta a Szent Anna titulust. A pestises szentekre az oltár
mellékalakjai emlékeztettek, e szobrok közül azonban ma már csak Rozáliáé van meg.

A műemlék állapota
2002-ben volt felújítva és a 2009. 03. 07-ei műemléki felmérés még kiváló állapotban találta (ekkor csak az épület
homlokzati lábazatán vélték felfedezni elszíneződés, „penész” nyomait). 2021-2022-ben a Városvédő Egyesület
szorgalmazására megtörtént a kápolna felújítása, amelynek során megoldották az épület körüli vízelvezetést is.
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Mosonmagyaróvár műemlékeinek javasolt sétaútvonala
5. MOFÉMTELEP
A városrészben nem található műemlék.
6. IPARTELEP
A városrészben nem található műemlék.
7. VÁROSKÖZPONT
A városrészben nem található műemlék.
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