
Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület 

1.26.  Főhercegi malom és sörgyár 

 Cím 
 Mosonmagyaróvár, Deák tér 3. és 
Magyar utca 2. 

 Helyrajzi szám  105, 106 

 GPS koordináták 

 470 52’ 43’’ N 

 170 16’ 21’’ E 

 Törzsszám  3173 

 Nyilv. azonosító  4524 

 Eredeti funkció  Malom és sörgyár 

 Jelenlegi funkció  Használaton kívül 

 Építés ideje  XIII-XX. század 

 Tervező   

 Stílus  Barokk, klasszicista, eklektikus 

 Adatfelvétel ideje  2020. 12. 19. 

1.26. 
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2.9.  Mosoni fiúiskola (Haller Iskola) 

A műemlék leírása 

1.1.  Vár 1.2.  Várkapu torony 

1.26.  Főhercegi malom és sörgyár 

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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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 

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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Archív fényképek   

Forrásmunkák 

1.1.  Vár 1.2.  Várkapu torony 

1.26.  Főhercegi malom és sörgyár 

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. 

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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1.35.  Szent Gotthárd rk. Plébániatemplom 

 Cím 
 Mosonmagyaróvár, 
 Szent László tér 

 Helyrajzi szám  133 

 GPS koordináták 

 470 52’ 38’’ N 

 170 16’ 16’’ E 

 Törzsszám  3151 

 Nyilv. azonosító  4580 

 Eredeti funkció  Római katolikus plébániatemplom 

 Jelenlegi funkció  Római katolikus plébániatemplom 

 Építés ideje  1668. 

 Tervező   

 Stílus  Barokk 

 Adatfelvétel ideje  2020. 12. 20. 

1.35. 
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1.35.  Szent Gotthárd rk. Plébániatemplom 

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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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 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. 
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1. Pintér Gyula: A magyaróvári plébániatemplom múltja, értékei és ereklyéi. Mosonmagyaróvár, Mosonvármegye 

Könyvnyomdája, 1940. 15 p. 

2. Lakatos Kálmán – Kováts István: Mosonmagyaróvár városképi és műemléki vizsgálata. Bp., Városépítési Tervező 
Vállalat, 1954. 30-31. p. 

3. Mosonmagyaróvár városképi és műemléki vizsgálata. (Kézirat a mosonmagyaróvári Huszár Gál Városi 
Könyvtárban. 196?. 18-20. számozatlan. old.) 

4. Levárdy Ferenc: A magyaróvári plébániatemplom története. Mosonmagyaróvár, Ecclesia Szövetkezet, 1979. 9 p. 
5. Thullner István: A római katolikus egyház Magyaróváron. A magyaróvári plébánia templom és a kápolnák. 

Mosonmagyaróvár, Szent Gotthárd Egyházközség. 2003. 167 p. 
6. Székely Zoltán: Adalékok a középkori Magyaróvár egyháztörténetéhez. In: Moson Megyei Műhely. 14-20. 2012-

2017. 14-39. p. 
7. Képek forrása: Moldoványi Géza, archív képek dr. Kalmár Sándor, Ferencz Tibor. 
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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 

 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. 

2.9. 
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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 (1882-

1954) 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 Medgyasszay 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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2.9.  Mosoni volt fiúiskola (Haller-iskola) 

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 tiszteltére. Ekkor bonthatták el a főhomlokzat jellegzetes zárterkély-szerű 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.  

Archív fényképek   

Forrásmunkák 

1. Medgyaszay István. Válogatta és összeállította: Poltzner Ferenc. Bp. 2004. 
2. Rémiás D. Tibor: A mosoni iskolák története a dualizmus idején. In: Moson évszázadai. Tanulmányok és 

kismonográfia Moson település és Moson vármegye múltjából a kezdetektől 1946-ig. Főszerkesztő Thullner 
István, Tuba László. Mosonmagyaróvár, 2010. 206-209. pp. 

3. Székely Zoltán: Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola. Kézirat, 2013.  
4. A képek forrása: Moldoványi Géza, archív képek Hansági Múzeum. 
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2.15.  Nepomuki Szent János rk. Plébániatemplom  
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 Mosonmagyaróvár,  
 Szent István király út. 145. 

 Helyrajzi szám  3375 

 GPS koordináták 

 470 51’ 17’’ N 

 170 16’ 41’’ E 

 Törzsszám  3135 

 Nyilv. azonosító  4579 

 Eredeti funkció  Római katolikus plébániatemplom 

 Jelenlegi funkció  Római katolikus plébániatemplom 

 Építés ideje  1757 

 Tervező  

 Stílus  Barokk 

 Adatfelvétel ideje  2018. 11. 20. 
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2.15.  Nepomuki Szent János rk. Plébániatemplom  

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, amelyből 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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2.15.  Nepomuki Szent János rk. Plébániatemplom  
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2.15.  Nepomuki Szent János rk. Plébániatemplom  

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 készült, a templom jelenlegi színes ablakai az 1890-es években. 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. 

Archív fényképek   

Forrásmunkák 

1. Genton István: Magyarország művészeti emlékei. I. Dunántúl. Budapest, 1959. 
2. Weisz János: Adatok a mosoni, ma Mosonmagyaróvár II. plébánia történetéből. 1973, Hansági  

Múzeum, Mosonmagyaróvár, Adattár ltsz.: 851.98 

3. Székely Zoltán: Moson szakrális emlékei. In: Moson évszázadai. Tanulmányok és kismonográfia Moson település 
és Moson vármegye múltjából a kezdetektől 1946-ig. Főszerk. Thullner István, Tuba László. Mosonmagyaróvár, 
2010. 236-262. pp.  

4. A képek forrása: Moldoványi Géza, Székely Zoltán, archív képek Hansági Múzeum. 

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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2.16.  Korona Szálló (Zsidanics-ház)  

 Cím 
 Mosonmagyaróvár,  
 Szent István király út. 122. 

 Helyrajzi szám  2431/1 

 GPS koordináták 

 470 51’ 17’’ N 

 170 16’ 43’’ E 

 Törzsszám  3137 

 Nyilv. azonosító  4572 

 Eredeti funkció 
 Nemesi kúria, majd megyeháza, 
 végül fogadó 

 Jelenlegi funkció  Irodaház 

 Építés ideje  1727 

 Tervező  

 Stílus  Barokk 

 Adatfelvétel ideje  2018. 11. 20. 
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2.16.  Korona Szálló (Zsidanics-ház)  

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 leírása 

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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2.16.  Korona Szálló (Zsidanics-ház)  
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Forrásmunkák 
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2. Enzsöl Imre: A Korona Szálló története. Kisalföld. 1995. 03. 04. 8. 
3. Moson évszázadai. Tanulmányok és kismonográfia Moson település és Moson vármegye múltjából a kezdetektől 

1946-ig.  Főszerk.: Thullner István és Tuba László. Mosonmagyaróvár, 2010. 269-270. pp. 
4. Székely Zoltán: Egykori mosoni Korona Fogadó. Mosonmagyaróvár. Művészettörténeti szakvélemény. Kézirat, 

2014. 
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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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3. MAJROK 

3.1. Kálnoki út. Lajta part, Háromszög kápolna 

3.2. Feketeerdei úti temető, „Nehézkereszt” szobor 
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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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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 

 Tervező   

 Stílus  Barokk 

 Adatfelvétel ideje  2018. 11. 20. 
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4.1.  Szent Anna rk. kápolna 

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.  

„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 emlékezettek, e szobrok közül azonban ma már csak Rozáliáé van meg.  

2002-ben volt legutoljára felújítva és a 2009. 03. 07-ei műemléki felmérés még kiváló állapotban találta (ekkor csak az 
épület homlokzati lábazatán elszíneződés, „penész” nyomait vélték felfedezni). A jelenlegi - 2018. évi - állapot szerint 
a leromlott faszerkezetet kezelni kellene. Több helyen a tető beázik, illetve a kápolna körüli vízelvezetés nem 
megoldott, mely miatt a lábazat vizesedik. Az 1998-ban Egri Hunor által szobrász és műemlék restaurátorok 
diplomamunkájaként készített „Mária Immaculata 1713” szobor festése megkopott, felújításra szorul. A tervek szerint 
hamarosan megkezdődik a teljes körű restaurálása. 

A műemlék leírása 

A műemlék története 

A műemlék állapota 
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4.1.  Szent Anna rk. kápolna 

Archív fényképek  

Forrásmunkák 

1. Thullner István (2003): A Római Katolikus Egyház Magyaróváron – A magyaróvári Szent Gotthárd 

plébániatemplom és a kápolnák. Mosonmagyaróvár. 118. oldal. 

2. Historia Domus, Magyaróvár, Győri Egyházmegyei Levéltár. 
3. Mosonmagyaróvár Integrált Településfejlesztési Stratégia I. kötet. Megalapozó vizsgálat, készítette: Pro Via ’91 

Kft. NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 projekt p. 169; 218 oldal. 

4. A képek forrása: Bella Sándor, Moldoványi Géza, archív képek dr. Kalmár Sándor. 
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