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Város az utak találkozásánál
A város elhelyezkedése, részei
Mosonmagyaróvár a glóbusz északi szélesség 47,873810o 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. A sík területen fekvõ település tengerszint feletti magassága 120 m körüli, de a
mosoni templom egy lapos tányérban 118,5 m magasságon fekszik, legmélyebb része az
egykori ispáni vár árkának maradéka 117,5 m.

Átnézeti térkép, Gyõr – Pozsony – Bécs

Három határ közelében, Bécstõl 84 km-re, Pozsonytól 34 km-re, Budapesttõl 160
km-re van. Távolabbi vidékekkel a Bécs – Budapest (Párizs – Isztambul) vasúti fõvonal,
valamint az M1 és M15 autópálya teremt kapcsolatot. A 86-os számú Adria – Skandinávia összekötõ út itt torkollik az 1. számú nemzetközi fõútba. A városból ágazik ki a
szigetközi falvakat felfûzõ, Gyõrbe vezetõ gerincút is.
Egy település szerkezetét, fejlõdésének – vagy hanyatlásának – irányát, okait településtörténetén keresztül érthetjük meg. A város élõ organizmus, aminek ereit és idegeit
az utak, vasutak, folyók adják, teste maga az épített együttes, lelke a benne lakozó emberi közösség. Mint ahogyan az élõ szervezet mûködése is csak a benne zajló folyama7
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tok, az ingerekre adott reakciók tanulmányozásával vizsgálható, a város is alakulásának
folyamatában válik megismerhetõvé.
A mai város három önálló település XX. század eleji összevonásából jött létre: a
„Mosonyi kaput” õrzõ, egykori vármegye-székhely Moson, a római alapokon felépülõ
királynéi város Magyaróvár, és a török háborúk után az óvári vár szomszédságában
kibontakozó Lucsony község. Míg Moson mai alakját folyamatos szerves fejlõdéssel
érte el, addig Óvár a Belváros és a vár körül idõben és térben jól körülhatárolható
módon, több lépésben telepszerûen növekedett.
Magyaróvár történeti részei: a Vár és a Belváros (római alapokon a XIII. századtól)
• Lucsony (1905-ig önálló község a vár szomszédságában) • Újtelep (1911-tõl a Belváros déli részén, a „falakon” kívül) • Majorok (Majrok) (XIX. századi fõhercegi majorság a vártól északra) • Károlyliget (XX.
század eleji polgári negyed a Belváros
keleti szomszédságában) • Mofém lakótelep (az 1899-ben megtelepült
Hirtenbergi Vadásztöltény- Gyutacs- és
Fémárugyárból kifejlõdött Mosonmagyaróvári Fémszerelvénygyár ipari munkásés tisztviselõ telepe a Belvárostól nyugatra) • Ipartelep (az 1910-tõl épített Lõporgyár városnyi területe) • Városközpont (1960-tól 1990-ig épülõ lakótelep
Moson és Óvár között).
A városrészek kialakulásának története
Az emberi közösségek a biztonságos élethez alkalmas területeken települtek meg.
Alapvetõen az ivóvíz és az élelem (halászat, vadászat, gyûjtögetés, majd az állattenyésztés és földmûvelés) beszerzésére, valamint a védelemre alkalmas hely: elöntés-mentes
vízpartok, hátságok, erdõk, rétek közelsége, mûvelhetõ földek. A kereskedelem megjelenésével fontossá vált az utak, út-találkozásokból kialakuló kereskedelmi gócok, folyami átkelõhelyek szerepe.
Városunk létrejöttében alapvetõ szerepet játszott az ókorban kialakult transzeurópai
út keleti puszták és a nyugati erdõvidék összekötését biztosító Duna-menti vonulata.
Az „út” a Mosoni-Duna ártere és a Hanság mocsárvilága (pontosabban a Lajta egykori
déli ága és az õs-Rábca) közötti kavicshátságon vezetett. Az átjáró a mai Mosonnál
beszûkült (a krónikákban mosonyi kapu). Meghatározó volt a dunai kapcsolata, hiszen
tartósan esõs idõszakokban ez az út járhatatlanná vált, az átjáró bezárult. Maradt a
hajózás, ami – tekintettel a korabeli utak állapotára – teherszállításra az egyetlen használható megoldás volt.
Ezt az útvonalat erõsítették meg a római légiók, a birodalom határa menti településeket, erõdítéseket felfûzve, Rómához kapcsolva. A jól kiépített, karbantartott út folyami kikötõkre támaszkodott. A Római Birodalom bukása után az utak lassan tönkrementek, egyes szakaszaikat a folyók elmosták. Másfél évezredig használták az úgy-ahogy
javítgatott utakat, de hazánkban a rómaihoz hasonlóan szervezett útépítésekhez csak a
XIX. század második felében fogtak hozzá.
8
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Moson – a névadó
A rómaiaktól a honfoglalásig
Moson területe a római idõszakban Pannonia tartomány északi határán, a limesen
vezetõ Aquincum – Brigetio – Arrabona – Carnuntum - Vindobona út jelentéktelen
szakasza. Tõle 2 kilométerre északra, Ad-Flexum erõdjében állomásozott egy segédlégió, mellette a polgári település és a kikötõ. A másik irányban – kb. 20 km-re – létesült
a következõ erõd, Quadrata (Barátföld, Mosonújhely mellett). A kikötõ nyomait itt is
megtalálták. A mocsári kapu nyilván létezett, de õrzésére nem volt szükség. Nem a
határon belüli kelet-nyugat irányú támadásoktól kellett félni, hanem a Duna túloldalán
élõ barbár támadásoktól tartottak. Így ezen a helyen biztosan nem volt erõdítés, legfeljebb – nagy valószínûséggel – egy õrtorony, az is az akkor egy-két száz méterrel keletebbre kanyargó Mosoni-Duna mentén.
A birodalom bukása után az egykori Pannoniában a longobárdok, hunok, majd az
avarok telepedtek meg. Mind a hun, mind az avar birodalom határa messze túlnyúlt a
mosoni kapun, a Bécsi medence is hódolt terület volt – ezt az ottani hun és avar temetõk bizonyítják –, így a belsõ „kapu” védelmére nem volt szükség.

Kováts István rajza a várról

A honfoglalástól a vár pusztulásáig
A magyar honfoglalással a helyzet megváltozott. Bár a határ a vezérek korában is
az Enns folyó volt (ober Enns, azaz az Óperencián túl), a Mosontól és a Rába vonaltól
nyugatra esõ területet gyepûként kezelték (nem volt tartós megtelepedés, amolyan
„senki földjeként” õrzött átmeneti terület). A gyepû belsõ kapuja Moson lett.
A vesztes augsburgi csata után a határ visszaszorult, Moson szerepe élesedett. A nyugati rész védelmére a fejedelem a „mosoni ingoványon túl” (ami az õs-Lajta mocsara
lehet) besenyõket telepített. A mosoni szorost feltehetõleg gerendavázas kapuépítménnyel erõsítették meg. István király megszervezte a feudális keresztény államot. Püspökségeket alapított, a világi igazgatás központja pedig a vármegye lett. Így jött létre
Moson vármegye, az ispáni székhely pedig Moson. (Gyõrffy György akadémikus, az
Árpád-kor neves történésze nem zárja ki azt, hogy ez a korai ispáni székhely Ad-Flexum
erõdítésébe települt, s csak késõbb épült ki a vár.)
9
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II. Konrád 1030-as támadását Mosonnál semmiféle erõdítés nem akasztotta meg,
egészen a Rábáig jutott. A mosoni ispáni várat nagy valószínûséggel a pozsonyi várat is
építõ I. András létesítette 1046 és 1051 között (és itt kapott halálos sebet 1060-ban). A
téglalap alaprajzú vár sánca farönkökbõl összerótt kazettákból állt, melyet földdel töltöttek meg. A kitermelt föld helye árokként védte a falakat. A sánc hossza 900 m, szélessége 15 m volt. A fal magassága 10-12 m lehetett. A lakosság valószínûleg a falakon
belülre húzódott. A váron kívüli település elsõ értékelhetõ nyoma a várároktól délre
feltárt templom-maradvány. Ez azt jelenti, hogy a váron kívül is volt település, központja itt lehetett. A döntõ csapás Mosont 1271-ben érte: Ottokár cseh király elfoglalta,
felégette, szétdúlta. A vármegye székhelye Óvárra került.
A gyarapodás évszázadai
Moson következõ néhány évszázadáról meglehetõsen keveset tudunk. Biztos támpont a Soproni utcai templom, ami jelzi a település továbbélését. A török idõkben Moson
(és Óvár is) a hadviselõ felek útjába esett. A felszabadító háborúk megindulásakor a
takarmány-és gabonakereskedelem megélénkült, újra megindultak a marhagulyák – most
elsõsorban a birodalmi seregek táplálására. A tömeges szállításra a vízi út volt a legalkalmasabb. Moson kikötõje felértékelõdött. Nem véletlen, hogy a korábban elzálogosított királyi birtokot I. Lipót 1671-ben visszaváltotta az utolsó bérlõtõl, Draskovics János
nádortól.
Moson a XVII. századra megerõsödött. I. Lipót 1701-ben vámmentességrõl, 1714ben vásártartásról állított ki kiváltságlevelet. A hajózás jelentõségét az 1718-as osztráktörök dunai szabad hajózási egyezmény támasztotta alá.

Az elsõ katonai felmérés (Az 1780-as évek)
10
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A település – köszönhetõen elsõsorban a kikötõjének – robbanásszerûen „beindult”.
A központ a biztonságosabb búvóhelyérõl a fõútra települt. Kereskedõk, fogadósok
emeletes téglaépületei sorakoztak a kialakuló fõutcán. Az elsõ ismert épület az 1727ben emelt Korona Szálló. A templomot 1751-57 között építették az új centrumban. A
gabonakereskedõk, fuvaros gazdák udvarán magtárakat emeltek. A két legnagyobb –
uradalmi – magtár ma is áll: a Futura és a volt Kühne irodaház. A vár helyén az uradalom mosoni központja telepedett meg a „Shlössel”-ben, a barokk kiskastélyban, körülvéve gazdasági létesítményeivel, szomszédságában a királydombi zsellérsorral. A mezõvárosról Vályi András 1781-ben így írt:
„MOSON. Mezõ Város Mosony Várm. a’ M. Óvári Uradalomhoz tartozik, lakosai magyarok, és németek katolikusok, fekszik az Ország útban, Posonyhoz, ’s Gyõrhöz is 4
órányira, n. ny. épûlt Kastéllyának nagyobb része élettárháznak fordíttatott, két Országos
gabona vásárjai híresek, posta ház is van benne, ’s 11 hajókon épûlt malmaik a’ Duna
partyán. Bél Mátyás itéllete szerént, az elõtt itten vala Limusa, vagy Musenburgum, melly
nem utólsó erõsség vala, és Salamonnak is lakó helye vala.
Nagyon meg pusztíttatott 1271dikben Ottokár által, ’s 3dik András alatt, és eléggé sanyargattatott, kivált egy része kisded erõsségével egyetemben. Nevezetesíti azt az 1776dikban
fel állíttatott posztó szövõ ház, mellyben rása, és flanell ’s egyéb is készíttetik; nevezetes
élettár is vagyon itten öt emeletre, mellyhez nagy pintze, és kert is tartozik. A’ Mezõ Várost
ékesíti a’ közepén épûlt díszes Szentegyház, egy toronnyal ékesíttetve. A’ lakosok is többnyire jelesen építik házaikat, ’s szorgalmatos kereskedések által különös dítséretet
érdemlenek. Duna vizén malmai számosak, határja tágas, földgye termékeny, réttyének
egy része jó sárjút is terem, legelõje, fája tûzre van.” (Vályi András: Magyar országnak
leírása. II köt. Buda, 1799. 636-637. p.)
Az elkövetkezõ évtizedek a békés gyarapodás évei. Folytatódik a polgárosodás. A
módos gazdák és kereskedõk építik, csinosítják lakhelyüket. Hivatalok, vendéglõk
épülnek, bizonytalanul bár, de megjelenik a feldolgozóipar is (posztógyár, cukorgyár,
salétromfõzõ).
Fényes Elek jó fél évszázad múlva, az 1851-ben megjelent Magyarország geográfiai
szótárában a következõképpen jellemezte a városkát: „Moson Wieselburg, német-magyar m.-város, Moson vmegyében, a Dunának egy hajózható ága mellett: 3049 kath, 4
ágostai, 2 ref., 5 óhitû, 25 zsidó lak. Utczái tágasak s nagy részt kövezettek. Házai közt
jeles épületeket láthatni. Van kath. paroch. szentegyháza, gazdagon dotált plebániával,
postahivatala, 4 vendégfogadója, mellyek közül a piaczon levõ a legnagyobb; kávéháza,
salétromfõzõ intézete. Határa gazdag és elsõ osztálybeli, 201 egész telek után van 55 vagyonos telkesgazdája, 1553 hold harmadik, 1905 h negyedik osztálybeli szántófölde, 772
embervágó másod, 1622 harmadrendû rétje.
Vannak káposztásai, 99 gyümölcsös és zöldséges kertje, 17 duna-malma, 71 kézmûvese, 6 kalmára, 16 kereskedõje. Országos-vásárt kettõt, heti vásárt egyet tart, t. i. csütörtökön. Lakosai az egész megyében legvagyonosabbak, mellyre sokat tesz a felette élénk gabona és borkereskedés. – Ugyanis évenkint 300 hajó köt ki 3-4000 mázsányi teherrel, s
majd annyi gabona rakhelyet találni, mennyi ház van. F.u. Károly fõherczeg örök. Lazius
szerint itt állott hajdan a római Limusa nevû vár.” (Fényes Elek: Magyarország
geographiai szótára,… III. köt. Pest, 1851. 636-637. p.)
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A gyáripar megjelenése, térhódítása
A nagy változást az 1852-ben átadott vasút jelentette. A gabona-és borkereskedelemnek pillanatok alatt befellegzett. A szekeres gazdák többsége áttért a földmûvelésre, a kikötõ munkásai pedig a most születõ gyáripar alkalmazottai lettek. A városszerkezetbe ekkor ékelõdött a feszes geometriájú, feltûnõen kistelkes Duna utca, elõször a
kikötõi, majd a gyári munkások számára – akiknek a 10-12 órás mûszak mellett nem
volt idejük és szükségük a kert mûvelésére. Az ipar, kereskedelem dinamikus erõsödése vonzotta a vállalkozókat. Fél évszázad alatt a mosoni zsidóság meghúszszorozódott,
a betelepülõk a Mosonvár utca – Ostermayer utca környékére költöztek, ott is építették
fel rituális fürdõjüket és zsinagógájukat.
A gyáripar a déli peremre települt: a cukorgyár, melyet Kühne Ede mezõgazdasági
gépgyára váltott fel, s a kalapszalag-és paszománygyár.

Magyaróvár és Moson 1939-es egyesítése a városszerkezetben – talán a hamarosan
kitörõ háború hatására is – nem jelentett nagy változást. Az újabb ugrás az 1960-as
években a két városrész összeépülésének beindulása (Vasút utca, a Határsori iskola), a
még üres vagy szanált területeken kisebb lakótelepek létesítése (Radnóti utca, vasút
melletti KISZ lakótelep) volt. A déli ipartelep jelentõsen megnõtt: a mezõgépgyár fejlesztéseit további üzemek betelepülése követte (kenyérgyár, Vogel-Noot, mely részben
a mezõgépgyár profilját vette át, Mosoncink stb.).
Napjainkra szépen beindult a történelmi belváros rehabilitációja, új élettel telt meg a
két és fél évszázados Futura (a nagy barokk magtár). Sok évtizedes hallgatás (háború,
holocaust, kitelepítés, majd a szocializmus) után a mosoni polgárság ismét részt követel
lakóhelyének alakításában, ezért munkálkodik a több mint húsz éve alakult Mosoni
Polgári Kör, a lelkes és tevékeny lokálpatrióták egyesülete.

12
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Magyaróvár – a királyné városa
Vár, Belváros a rómaiaktól a török idõk végéig
Magyaróvár története is a római korig követhetõ vissza. Az elsõ századokban a limes
menti útvonalra települt segédlégió volt Ad Flexum néven, mellette a katonai és polgári
település. Kikötõjét Pusztai Rezsõ tárta fel, s a katonai tábor közelében lévõ, a markotányosok, szatócsok, leszerelt katonák stb. számára létesített telep Pusztai Rezsõ, Szõnyi
Eszter és Aszt Ágnes kutatásai nyomán rajzolódott ki. A katonai tábor helye talán a mai
váréval azonos, míg a polgári település a Károlyliget és a Városközpont helyén feküdhetett. A területet a Lajta és a Mosoni-Duna vándorló medre kaszálta végig, elmosva az
egykori római és etruszk elõdök nyomait.
A Római Birodalom összeomlása után a város területe lakatlan. A longobárdok, hunok, avarok nem szállták meg. Egyes történészek pápai adománylevélre hivatkozva
korábban feltételezték, hogy a város Vetovarium néven avar püspöki székhely lett volna, de a dokumentum hamisítványnak bizonyult, avar telepnek pedig Gyõr környékén
van legközelebb nyoma. A honfoglalást követõen a gyepû átjárója, a mocsaraktól védett mosoni kapu jutott szerephez, a kedvezõbb fekvésû Óvár (1-2 m-rel magasabb
plató, Lajta-ágak határolta vársziget, talán még használható római romok) a határõrzõ
magyar és besenyõ vitézek számára érdektelen volt. (Gyõrffy György szerint nem kizárt, hogy a korai magyar vár az óvári castrum (katonai tábor), innen ered a neve is:
óvár, régebbi vár.)
A város középkori születése Moson 1271-es pusztulásához kötõdött. Ottokár cseh
király helyreállíthatatlanul elpusztította a határõrzõ várat, a várispánság Óvárra települt. Gyõr nembeli Konrád IV. Béla támogatásával építette fel a mai várkapu mögött
állott többszintes lakótornyot. A belváros elõdje is ekkor bontakozott ki a vár aljában,
Lajta-ágaktól védett területen. Megépült a román stílusú templom, körülötte kialakult
a temetõ. Kirajzolódott a két fõútvonal: a mai Magyar és Fõ utca vonala. Az elkövetkezõ századokban ez a szerkezet finomodott: a földszintes, sövényfalú házakat tégla-és
kõházak váltották fel, a Fõ utcán emeletes házak is megjelentek. A várost átszövõ folyók malmokat mûködtettek (a fõhercegi malom Árpád-kori malom-alapokra települt).
A város még nyitott volt, csak a folyóvizei övezték.
A királynéi birtok szépen gyarapodott. 1354-ben Erzsébet királyné Budához hasonló
jogokkal – szabad plébános és bíróválasztás, vámmentesség, öröklési jog – ruházta fel.
Oláh Miklós egri érsek a mohácsi tragédia és Bécs elsõ sikertelen ostroma után, de még
Buda eleste elõtt, 1536-ban írt Hungáriájában így írta le a várost: „… Soprontól északra
fekszik kb. 8 mérföld távolságra Óvár vára, amelyet a németek Altenburgnak hívnak. Mocsaras helyen terül el, sáncokkal és erõs árokkal meg kettõs vizesárokkal van körülvéve, a
külsõbe, mely negyven, sõt több lépés széles, dél felõl a Lajta folyó önti be vizét. Észak felõl
az itt három közepes nagyságú, vadakban és leginkább vaddisznókban gazdag szigetet alkotó Duna egyik ága folyik el mellette, ebbõl Mária királynõ költségén, akié a vár, nem sokkal
ezelõtt bevezették a vizet a belsõ várárokba, hogy a vár levegõje az élõ folyóvíz hatására
frissebb és egészségesebb legyen.” (Oláh Miklós: Hungária. Bp. Neumann Kht., 2003. =
mek.oszk.hu/06000/06072/html)
A lendületes fejlõdést a török háborúk, az ország három részre szakadása akasztotta
13

mm 1..p65

13

2018.01.14., 15:30

meg. A város környéke hátországgá vált, a török veszedelem miatt megerõsítésre szorult. Kõfalakra nem telt, ezért sáncokkal, földbástyákkal vették körül. Ez nem akadályozta meg a Bécs alatt kudarcot vallott oszmán had 1529-es pusztítását, melynek a
város nagy részén túl a templom és a vármegye irattára is áldozatul esett. Gyõr török
kézre kerülésekor (1594 – 1598) végvárrá vált, de korszerû kiépítését – melyre az udvari
haditanács terveket is készíttetett – Gyõr visszafoglalása okafogyottá tette. A 15 és 30
éves háborúk idején Óvár a keresztény hadak gyülekezõhelye lett. A tábor a városon
kívül, a várárok és a Lajta-kanyar által lehatárolt, jól védhetõ és ellenõrizhetõ helyen, a
mai Lucsony területén létesült. Nyilván a nagyszámú idegen zsoldos nemcsak nyereséget (élelmezés, bor, takarmány, fegyver és ruha), hanem gondot is okozott a város polgárainak. A körülzárt lucsonyi terület a tábor õrzésére, ellenõrzésére alkalmas volt.
Nézzük, hogyan írt a városról a szemtanú, a XVII. század utazó krónikása, a keleties
túlzásokat kedvelõ török Evlia Cselebi: „Óvár várának földje és alakja. A Duna folyótól
csekély távolra, magaslat nélküli, egyenes, tágas síkon, szép és erõs építkezésû, emelkedett
vár. Árkában és a város szélén a Lajta vize folyik. E folyó a Pecsarhuli (Bécsújhely) dombjairól jön s ez Óvár alatt áthaladva, a Dunával egyesül. Ez a vár kicsiny ugyan, de igen erõs.
Egy kapuja van, mely déli oldalra nyílik. Háromszáz deszkatetejû ház és két templom van
benne; falán húsz õrház van. E bástyák körül is mély árkok vannak, az árkokon kívül pedig
az ostromsáncokra alkalmas helyeken aknák. E bástyák között a vár nem is látszik, s ostrom idején a bástyáktól a várhoz közeledni nem is lehet. …Óvár várán belül nyugat felé a
magyar lovasok nem mehetnek, mivel a német határ kezdete és a magyarnak vége itt Óvárnál van.” (Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1664-1666. Ford. és
jegyz. Dr. Karácson Imre. Bp., MTA, 1908. 146-147. p.)

Megyei székhelytõl a járásközpontig
A török háborúk után újraindult a kereskedés, és Óvár a bécsi irányú forgalom határállomása lett. Forgalmát bizonyítja az a tény, hogy az ország harmincad-bevételeinek
közel 60%-a az óvári hivataltól származott. A város további sorsát az a tény határozta
meg, hogy magánbirtokká vált: Mária Terézia a királynék õsi birtokát 1776-ban lányának, Mária Krisztina fõhercegnõnek adta hozományul Albert tescheni herceggel kötött
házassága alkalmából.
A szabad királyi várossá válás lendülete megtört. A „Respublica Ovariensis” életébe
az uradalom igazgatói rendre beavatkoztak, az ellenállás elenyészett.
Vályi András 1790-ben így írt a városról: „OVÁR. Magyar Ovár. Altenburg. Castrum
vetus. Mezõ Város, és régi Vár, Moson Vármegyében, feje az M. Ovári Uradalomnak, lakosai magyarok, és németek, katolikusok, és kevés evangelikusok is, fekszik Gyõr, és Posony
között az Ország úttya mellett, ehez 3, amahoz 4 mértföldnyire, ’s Lajta vize által nedvesíttetik. Régi 4 szegeletre épûlt Várának igen alkalmatos fekvése van, és tsudálni lehet, hogy az
erõsségekre ’s Várakra olly igen szüksége lévén hajdan az Országnak, más képen meg nem
erõssíttetett: mert az egész vidéknek hasznos bástyája lehetett volna. … Igen hasznos itten
Lajta vizének folyása, melly e’ Városnak határját hoszszában nedvesíti, mert mind az Uraságnak, posztót, flanért, ’s külömbféle rását, és egyéb ruházathoz szükséges dolgoknak készítésében könnyebbséget okoz; melly virágzó Fábrikának Pesten le tévõ helye is van. (Depos)
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Ezen kivûl rajta épûlt az Uraságnak 14 kerekû malma, és a’ Városnak, két malmait nagy
haszonnal forgattya, ’s 1/2 órányi folyása után a’ Mosonyi Dunába ömlik. Határja jól termõ, vadászattya jeles, vagyonnyai külömbfélék, el adásra, ’s keresetre alkalmatos módgyok
van, Ispotálya hasznos, az áradások ártalmokra vagynak, száraz esztendõkben pedig réttyeik
ki sülnek, tölgy; szil, és nyárfákból áll erdõjök.” (Vályi András: Magyar országnak leírása.
Buda, 1799. II. köt. 727-728. p.)
Hatvan év múlva Fényes Elek a következõket jegyezte fel: „Magyar-Óvár, Ungr.
Altenburg, német város, Moson vmegyében,
kies rónaságon a Lajta vizének a Dunába
való ömlésénél, ut. p. Moson. Lakja 2000
lélek, kik többnyire katholikusok, egy nagy
paroch. szentegyházzal. Van itt több derék
uradalmi épület, sóház, vendégfogadó, kórház, és vármegyeház, mivelt Óvár Moson
megyének fõhelye. Diszesiti e várost az állami gazdaképzõ-intézet, melly ezelõtt Károly cs. k. fõherczeg örök. költségén állott fen;
1850-ben azonban állami intézetté vált, s
kormányzására Pabst ur, a hires hohenheimi
hason intézet igazgatója hivatott meg.
Tanitási nyelv német; s az ifjak elméleti
tanitáson kivül szép gyakorlati tapasztalatot is szerezhetnek az óvári fõherczegi uraMagyaróvár az elsõ kataszteri térképen (1856) dalomban, melly a mûvelt gazdaság mintájául szolgálhat, s a maga nemében ritka
hegyeshalomi rétöntözés is csak 1/4 órányira esik a várostól. Régi vára, melly már a magyarok idejöttével fenállott, már most nem erõs ugyan, de az uradalom jó karban tartja, s kis
része magháznak, nagyobb része a gazdaképzõ-intézet lakául szolgál. Mindjárt mellette láthatni a Lajtán levõ 14 kerekû hires urasági malmot, s a gõzmüveiért jeles sör- és pálinkaházakat. Környéke a városnak igen kies, kivált a ligetekben tett uj faültetvények és gyümölcsösök által nagyon megszépült. Van 1138 hold termékeny szántóföldje, 1034 hold kövér rétje.
Erdeje egyik a legszebbek közül a megyében. Gyümölcsös és zöldséges kertjei számosak.
Tart 5 hires országosvásárt, mellyek szarvasmarhára és lóra nevezetesek…” (Fényes Elek:
Magyarország geographiai szótára,… III. köt. Pest, 1851. 174. p.)
A belváros nagyrészt „betelt”, déli részén, a földbástya helyén volt laktanya eltakarítása után a járási székhellyé zsugorodott város fontos középületei még „befértek” az
óvárosba: a Hõnel Béla tervezte Postapalota és a Járásbíróság klasszicizmust idézõ eklektikus épületei.
Lucsony
A békés idõszak beköszöntével, a gazdálkodás felvirágzásával a beépítés átlépte a
városfalakat. Elõször a vár közvetlen keleti szomszédságában álló Lucsonyba települtek várszolgálók, földmûvesek. Az egyutcás község idõvel saját bíróval, községi mészárszékkel és kocsmával rendelkezõ faluvá vált, temploma az 1730-as kolerajárvány idején
épült, ma is álló Szent Anna kápolna. A XVIII. század elején a Lajta visszaforduló ágát
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egy kanyar-átvágással „kiiktatták”,
a falu szélén kialakult a világhírû
tormának helyet adó legyezõszerû
telekosztás, melynek maradványait csak a termálfürdõ felépítésekor
semmisítették meg.
Lucsonyról Andreas Grailich
zurányi lelkész 1820-ban így írt:
Lucsony (Lutschen) szorosan Magyaróvárhoz kapcsolódó falu, csak a
Lajta választja el tõle. A magyaróvári plébániába kebelezték. Házainak száma 30. 505 katolikus lakosa
van, közöttük 30 házas zsellér. Szántóföldje 29 hold. Megadott marhaállomány: 31 fejõstehén és 10 ló. –
1816-ban a hadi pénztárba 363 forint 31 krajcárt, a házi pénztárba
1367 forint 18 krajcárt fizetett, összesen 1730 forint 50 krajcárt. (Andreas
Grailich Moson vármegye leírása.
Ford. és a bev. tanulmányt írta:
Horváth Gergely Krisztián. Gyõr,
2004. 48. p.)
Az 1818-ban alapított gazdasági
akadémia hamar túlnõtte a vár faA lucsonyi kápolna
lait. Oktatási és kutatási intézményeinek egy része Lucsonyba költözött, s világhírt szereztek az ott folyó tudományos munkának. A falu 1905-ben egyesült Magyaróvárral. A belváros és az egyetem közvetlen szomszédsága, földszintes házacskái, fasorai máig a város egyik legvonzóbb lakóhelyévé teszik.
A csöndes városrész nagy pillanata a termálkút megfúrása volt 1968-ban. A feltörõ forró
víz gyógyhatásúnak bizonyult. Kiépült a gyógyfürdõvé alakuló termálfürdõ, melyre idegenforgalmi beruházások sora települt (szállás, vendéglátás, gyógyturizmus).
Károlyliget
A Lucsonyhoz közvetlenül kapcsolódó kertváros az egykori római polgárváros helyén, uradalmi birtok kiparcellázásával jött létre a XX. század elején. Félkörben a Lajta
két ága öleli körül, melyeken egy-egy híd ível át. Lakói elsõsorban tisztviselõk, közalkalmazottak voltak. Képe szinte változatlan: fasoros utcák között húzódó családi házas
terület. Fõ tengelyét – a nyílegyenesen a belvárosba vezetõ, most már Károly fõhercegrõl elnevezett utat – az 1990-es évek közepén összekötötték a mosoni Aranyossziget
utcával, így teremtve párhuzamos közlekedési lehetõséget a Szent István király úttal, a
város fõútjával, összekötve Mosont, a Városközpontot, Károlyligetet és a Belvárost.
Károlyliget a termálfürdõ beindulásával felélénkült, számos család szálláshely-szolgáltatással kapcsolódik az idegenforgalmi szolgáltatásokhoz.
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Majrok (Majorok)
(Nevét szándékosan nem Majoroknak írom, mert a régiek így nevezték.)
A vár északi részén, a várárkon túl létesített fõhercegi majorság Wittmann Antal teremtette park szabályozása során alakult ki.
A folyó mocsaras mellékágait feltöltötték,
csak egy kis tavacskát hagytak a tér közepén.
Az istállók, gazdasági épületek között cselédlakások húzódtak meg. Ma is áll – igaz,
megkopottan – az a XIX. század végén létesített tehenészet, melyet az uradalom fõépítésze, Jummerspach Frigyes alkotott. A mintaszerû, ámde idõvel meglehetõsen rossz állagúvá romlott együttes megõrzésre érdemes.
Az elsõ világháború után hadirokkantak
is kaptak a Majorokban telket, házat. Emléküket utcanév õrzi
Az egykori majorba az akadémia néhány
tanszéke települt, s itt látható az ország
(Az elsõ kataszteri térkép (1857-bõl)
egyetlen ekemúzeuma is. Romantikus kápolnáját szépen felújították, a majoroki iskola bõvítéséért Lenzsér Péter óvári származású Ybl-díjas építész Pro-Architektúra
díjat kapott. Az óvári temetõ betelte után 1996-ban Majorokban nyílt meg Ráskai Péter
gyõri építész tervei alapján az új köztemetõ.

Ipartelep
A háborúra készülõ Monarchia fegyver-és hadianyaggyártása stratégiai fontosságúvá
vált. Nagy kapacitású lõszergyárak létesítését határozták el. Az, hogy a városnyi méretû
beruházás Magyaróváron valósult meg, nagy részben a hadsereg akkori fõparancsnokának, Frigyes fõhercegnek volt köszönhetõ (no meg a rendelkezésre álló mûvelt munkaerõnek, vasútnak és a fõhercegi tulajdonban lévõ szabad építési területnek). A gyárat –
mely a lõszergyártás teljes vertikumát tartalmazta – 1910-ben kezdték építeni 515 kat.
hold területen. Nemcsak üzemcsarnokokat és a gyártáshoz szükséges infrastruktúrát építettek, hanem önálló vízmû-és villanyteleppel rendelkezõ települést hoztak létre lakótelepekkel, kórházzal, vágóhíddal, laktanyával, tûzoltósággal, üzletekkel, templommal. Az
osztrák mérnökök tervezte együttes a korai vasbeton-építészet jelentõs alkotása.
A háború elvesztése után az üzemeket leszerelték, helyükre békésebb célú gyárak húzódtak. Legjelentõsebbek a Lengyár, a Mûselyemgyár, a Grüneberg-féle kefegyár, s a
rendszerváltásig legnagyobb gyárunk: a Timföldgyár.
A város elsõ szocialista munkáslakótelepe is Ipartelepen létesült: az építés 1951-ben
indult, 1967-ig 97 hagyományos szerkezetû lakást emeltek.
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Az ipartelepi határõr-laktanyához fûzõdik a város tragikus eseménye: az 1956. október 26-i sortûz. Ez a nap 1991 óta a város gyásznapja.
A rendszerváltás után az üzemek sorsa elbizonytalanodott. A gyárak kisebb üzemekre bomlottak. A telep rekonstrukciója – éppen gigantikus méretei miatt – nem igazán
indult el.
Újtelep
Ezt a nevet ma már nem használják, bár a város egyik legnagyobb léptékû lakóterület-fejlesztése volt. A város déli határán kívül állt a Vörös Ökör (majd Arany Ökör)
fogadó, a török idõkben a követjárások pihenõhelye. A XVII-XVIII. század fordulóján
itt, a bécsi út kanyarjában épült a híres harmincad hivatal. (A XIX. század végén emelettel megfejelt házat napjainkban áldozták fel egy kisebb üzletházért.)

A Radics vendéglõ (az Arany Ökör elõdje) a XIX. sz. végén)

1860-ban a Karolina kórház, 1897-ben az elsõ állami elemi iskola nyitotta meg az
Újtelep benépesítését. 1911-ben egy pozsonyi pénzintézet parcellázta ki a hatalmas területet egészen a mai református templomig. A szabályos telekosztás az együtemû mérnöki kialakítást tükrözi. A kórház és iskola építését további középület követte: a polgári
lányiskola, majd 1912-ben Hõnel Béla tervei alapján a múzeum.
A Moson felé nyitott síkon a Manninger téglagyár kéményei füstöltek (alapítva 1902ben). Újtelep folytatása a Moson és Óvár közötti, mintegy 2 km-es üres terület „összeépítése” a városegyesítés idején (1939) indult meg. Itt épül fel Szeghalmy Bálint tervei
alapján a református templom, a polgármester és a jegyzõ villája. Az összeépítést a
világháború és az azt követõ összeomlás akasztotta meg.
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MOFÉM lakótelep
A Hirtenbergi Vadásztöltény- és Gyutacs- és Fémárugyár 1899/1900-ban nyitott üzemet „zöld beruházásként” a város nyugati peremén, a Lajta partján. A gyárhoz munkástelep is épült. E gyár utóda, a Mosonmagyaróvári Fémszerelvénygyár (MOFÉM) a város
második legnagyobb gyárává vált. A megnövekedett üzem mellé falunyi kolónia települt.
1954. november 6-án adták át az érett szocialista realista stílusú mûvelõdési házat, a következõ évben az elsõ sportmedencét – a MOFÉM uszodát.
A jobb napokat látott, kiváló építészeti kvalitású kultúrház ma üresen, reménytelenül
vár sorsára, az uszoda pedig szennyvíziszap-tárolóvá vált. Néhány éve egy híd építésével
kapcsolatot teremtettek a Lajtán túli kertekkel, s az új Lajta lakókert-városrész szervesen
összenõtt a MOFÉM lakóteleppel.

A Városközpont
A Moson és Óvár közötti 2 km-es sáv az 1960-as évekig beépítetlen maradt. A fõút
keleti oldalán a mosoni zsidótemetõ, az óvári részen a téglagyár és a rádióállomás mûködött. A nyugati oldalon Óvárról elindult villasor építése elakadt.
Fordulatot az 1959-ben elfogadott elsõ városrendezési terv hozott. A terv célja a szocialista nagyüzemek munkástömegeinek lakáshoz juttatása, a lakótelepek helyének kijelölése volt. Míg az ország más részein a történelmi belvárosokat lebontották, átépítették, itt
a két városrész közötti mezõ – a Pálffy-villa és a volt téglagyár telke – adta a nagyszerû
építési lehetõséget. A hely kiválasztása tehát tökéletes volt.
Az elsõ ütem – a Frankel Leó lakótelep (ma Manninger János lakótelep) – a Pálffy villa
parkjának lerombolásával indult. Tíz év alatt (1960-1970) 254 lakás készült el még hagyományos technológiával. Az új hullám – a panelos technológia – alkalmazását a timföldgyár fûtõmûvére alapozott távfûtõhálózat 1969-es kiépülése alapozta meg. Felgyorsult az

A Városközpont – Mosonyi Mihály lakótelep
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építkezés: a Móra Ferenc lakótelep 1976-os befejezésekor 19 házban 1035 lakást, egy
áruházat és egy iskolát eredményezett. Ezt követte 1972-tõl a Flesch Károly és a Kormos
István lakótelep. Rendõrséget, mûvelõdési házat, pártházat és 669 lakást tartalmazott. A
Kormos lakótelepet a Széchenyi, majd a Mosonyi Mihály lakótelep követte (1983-1990)
elfáradva, bágyadtan, mindössze 286 lakással.
A Városközpont panelos lakónegyede ugyan magában hordta az ipari telepítés hibáit,
de az ország többi lakótelepénél humánusabb, befogadhatóbb – köszönve tervezõi erõfeszítésének. A szürke lakótelep „városiasítása”, szervesen épített szövetbe fogadása nemzetközi szintû, szinte megoldhatatlannak tûnõ kihívás. A mosonmagyaróvári próbálkozások eredményeként a beton „házhalmaz” ma is élhetõ, rendezett, parkosított, békés otthont ad lakóinak.
A rendszerváltás határán kezdõdött a Halászi úti családi házas telep benépesülése,
amely a szervesen fejlõdõ városszerkezet elsõ megroppanását jelezte – nem beszélve a
telep házainak építészeti minõségérõl (a mediterrán háztól a tüzép-barokkig).
A Szigetköz felé esõ szervetlen vállalkozói telekalakítások, urbanisztikai vadhajtások
nem szolgálják a város arculatának kedvezõ formálását, gazdaságos üzemelését, sõt értékes természeti területek rombolásával járnak (Lajta-spicc beépítése), a gazdagabb jövõ
generációi elõl veszik el a Duna-menti parkos rész szabadidõs sportra és pihenésre való
felhasználásának lehetõségét.
A rendszerváltás utáni Mosonmagyaróvár Általános Rendezési Terve 1994-ben készült
el, jóváhagyását széles társadalmi és szakmai egyeztetés elõzte meg. Ez a terv – a szükséges módosítások mellett – mindmáig a városfejlesztés alapvetõ dokumentuma.
Végezetül néhány szó a várostesttõl elszakadt lakóterületekrõl
Frigyes fõherceg a trianoni diktátum következtében elvesztette osztrák birtokait, 1920ban áttelepült Óvárra és mintabirtokot alakított ki. A hatalmas területen központokat
létesített a termény begyûjtésére, feldolgozására, továbbítására. A Hanságban ezeket lóvasút kötötte össze, melynek végállomása a vasút melletti hegyeshalmi nagyraktár volt. A
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fõvonal 1884 – 1886 között épült ki, melyet a mosoni állomásra vezetõ szárnyvonal követett. A termények (elsõsorban takarmány és tej) továbbszállítása vonattal történt.
A mosoni szárnyvonalhoz tartozó külterületi major volt a Mosonmagyaróvárhoz tartozó Krisztina-major és a nemrég önállósodott Újudvar. Míg Újudvar a mezõgazdasági
központ mellett fõként lakóhelyül szolgált, Krisztina-major mintatehenészet volt – a hozzá kapcsolódó tiszti házzal, cselédlakásokkal. A remekül komponált, színvonalas építészeti együttes funkciót váltott, a rangos épületekbe üdülõtelep költözött. Újudvar faluvá
cseperedett. Az egykori istállókat, magtárakat korszerû üzemek váltották fel, s a telep
népszavazás eredményeként leszakadva Mosonmagyaróvártól 2010. október 3-án önálló
községgé vált Mosonudvar néven.
A jövõrõl
Mosonmagyaróvár kiváló közlekedés-földrajzi és hármashatár-menti helyzetének,
magasan kvalifikált munkaerejének, gyáripari hagyományainak, egyetemének köszönhetõen dinamikus fejlõdésre predesztinált város. Szigetköz szomszédsága, a vára és két
történelmi belvárosa, gyógyvize az idegenforgalom számára nyújt biztos alapot.
Moson rehabilitációja elindult, az 1970-es években mintaszerûen helyreállított, de
azóta elszürkült óvári belváros újraélesztése – nem beszélve az Ipartelep gigantikus
együttesérõl – még várat magára. A tönkrement nagyüzemek helyett lassan új iparágak
települnek a vasút és az autópálya közé tervezett ipari parkba és az Ipartelepre. Az
egyetem is vívja a maga harcát.
Mosonmagyaróvár jövõje biztató, eleink szilárd alapot teremtettek. Az államigazgatás átszervezése – a város ismét járási székhely lett – talán megcsillantathatja a továbblépés lehetõségét. Az adottságok ügyes kihasználása, de fõleg a város, otthonunk iránti
elkötelezettség – mondhatni a divatból kiment, talán szégyellt szóval szeretet – lehet az
elvárt jövõ garanciája.
(Dimény Gábor)
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Mosonmagyaróvár és környéke természetföldrajza
Õsföldrajz
Mosonmagyaróvár, a „Szigetköz kapuja” a Kisalföld északkeleti felében a Hanság
mocsárvilága és a Szigetköz járhatatlan vízi-birodalma közötti szárazulaton, a Mosoni Duna és a Lajta összefolyásánál épült.
A Kisalföld az alpi-kárpáti hegységrendszertõl közrefogott dunai medence-sornak
nagyság szerint a második tagja. A területet középen kettészelõ Duna mentén nyugat
felé a nála kisebb Bécsi medencével a tágas Brucki és a Dévényi kapun (Porta Hungarica),
keletre pedig a közel tízszerte nagyobb Alfölddel a Visegrádi szoroson keresztül áll
kapcsolatban. Fele a Dunától északra a mai Szlovákia területére jut, és pereme messze
benyúlik a kárpáti folyók tágas völgyeibe. Magyarországhoz a Dunától délre elterülõ
másik fele – 5500 km2 – tartozik, az ausztriai Pandorfi fennsík kivételével.
A Kisalföld szerkezetileg átlós és peremtörések mentén kialakult katlanszerû
süllyedék. Középsõ részét a Gyõri-medencében a harmadidõszak végén lerakódott 1000
– 3000 m vastag pannoniai agyagos-homokos üledék, majd fõként a negyedkor során a
Duna és mellékfolyói több száz méter vastag kavicsos-homokos hordaléka béleli ki. A
táj jelenkori felszíne ártéri szintû hatalmas hordalékkúp.
A jelenkori domborzat kiformálását alapvetõen a Rába és a Duna menti törésvonalak közötti süllyedékek határozták meg. Évmilliókkal ezelõtt a területet hegyek borították. A variszkuszi hegységképzõdés során meggyûrõdött, összetöredezett ókori kristályos hegységblokkok a törésvonalak mentén emelkedtek-süllyedtek. A mezozoikum elejéig (kb. 240 millió éve) a lepusztuló tömbök egységes, összefüggõ szárazulatot képeztek. A mezozoikum során (jura, alsókréta – kb. 208-98 millió éve) a Rába vonalától
keletre esõ terület tengervíz alá került. A trópusi éghajlat alatt a „kisalföldi masszívum”
erõsen letarolódott.
A medence kialakulása a miocén derekán lassú süllyedéssel kezdõdött, majd a süllyedés felgyorsulásával 1000-3000 m vastagságban tengeri-tavi üledék borította el. A szárazföldi gerinces fauna nagy területen elõkerült maradványai jelzik, hogy a Kisalföld
egészét nem fedte egységes vízfelület. A sokfelé elõforduló tõzeges-lignites üledékek is
erre utalnak.
A felsõpannon idején lapos hordalékkúpokat és deltákat építõ folyókat lehet feltételezni erdõs ligetekkel behálózott félsivatagi viszonyok között. A felsõpannon végén,
pliocén – pleisztocén határán (kb. 1,5 millió éve) bekövetkezõ szerkezeti mozgás következtében a Rába-törésvonal mentén bazalt-lávát ontó vulkánok törtek fel.
A külsõ Bécsi-medence alsó-pannonban képzõdött hatalmas hordalékkúpját a folyóvíz egyre mélyebben behordta a Kisalföldi medence belseje felé. A fõ áramlási irány –
az õs-Duna – a Lajta hegység és a Hundsheimi hegység között (Bruck-Carnuntum)
lépett a síkságra, és a Nyugat-Dunántúlon át a Dráva felé tartott. A peremvulkánosság
idején kialakuló középhegység és a hatalmas hordalékkúp a folyót észak felé szorította,
mely végül a Visegrádi szoroson át talált lefolyást.
A Kisalföld felszínének üledékei a Duna és mellékfolyói pleisztocén-holocén lerakódásaiból származnak. Az alacsonyabban fekvõ és a Duna mentén a jelenkorban is képzõdõ hordalékkúp Magyarországon a Szigetköz, a Mosoni-síkság és a Hanság térségét
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foglalja magába. A folyamatosan képzõdõ hordalék az alatta fekvõ idõsebb kavicsoshomokos rétegekkel együtt kitûnõ víztározó üledéket képez. A mosonmagyaróvári bõ
vízhozamú vízbázis adja az ország legjobb minõségû ivóvizét.
A Kárpát-medence jelentõs részén – a Kisalföld teljes területén – a mélyfúrások bõséges termálvíz-kincset jeleznek. Mosonmagyaróváron az 1966-ban fúrt 2000 méter mély
kútból 1800 liter/perc hozamú 75o-os víz tör fel, mely nátrium-hidrogénkarbonátos tartalmának köszönhetõen kitûnõ gyógyvíz.
A Kisalföld nagytáj felszíne a domborzat fejlõdéstörténete során három, egymástól
alaktanilag elkülönülõ részre, középtájra tagolódott:
• a jelenkorban is süllyedõ, peremtájaitól leszakadt Gyõri- medence,
• a feldarabolódott, teraszos Komárom-Esztergomi síkság,
• a lesüllyedt Gyõri medence felé „kifolyt” üledéket pótló Õs-Rába, Marcal és a
bakonyi patakok hordalékával bélelt Marcal-medence.
A Gyõri-medence része, a Mosoni-síkság kistáj háromszög alakú területe a MosoniDuna, a Rábca és a Fertõ-Hanság süllyedéke közé ékelõdik be. Nyugat felé, az országhatáron túl a Pandorfi-fennsík határolja.

A Mosoni síkság (Magyaróvári uradalom 1825)

A kistáj tökéletes síkság. Felszínét a Mosoni-Duna déli vonalán – a Szigetközhöz
hasonlóan – a jelenkori holtmeder-maradványok kusza hálózata tagolja. A MosoniDuna menti magas-ártéri szint néhány méterrel magasabb fekvésû a Mosoni-síkság túlnyomó területénél. Ennek oka a jelenkorban is képzõdõ hordalék-lerakódás.
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A Fertõ és a Hanság – 1781

(Ezt a lerakódást – is – jelentõsen befolyásolja a fõág 1990-es évekbeli elterelése,
aminek hosszú távú hatásait legfeljebb becsülni lehet.)
A Mosoni-Duna hordalékához támaszkodik Lébény és Gyõr között a Rába és a Rábca hordalék-kúpja, s a beszorult lapályban kanyargott a szabályozásig (1886-1891) az
Öreg-Rábca. A Hanság és a mosoni lapályos terület között enyhén kiemelkedõ kavicshátság húzódik egészen a Lajtáig.
Vízrajz
A Mosoni síkság meghatározó folyói a Mosoni-Duna és a Lajta.
A Mosoni-Duna
A feltöltõdõ fõágból kilépõ fattyúágak kanyargós medret alakítanak ki. Ilyen a MosoniDuna is, mely Oroszvár és Dunacsuny között szakad ki az Öreg Dunából, és 125 km-es
út után Vének alatt tér abba vissza. Medrét a mainál jóval jelentõsebb vízmennyiségû
folyó alakította ki. A fõág – az Öreg-Duna – a Kisalföldi síkságra érve lelassult, a lerakott hordalékban újabb-és újabb medret vágott, ezer ágra szakadva kerülgette a vándorló zátonyokat. A Duna fõága Pozsony és Gönyû között hajózhatatlan volt. A kritikus szakaszon a Mosoni-Duna volt a „megkerülõ szakasz”, hajózható ág. Az ismert
történelem kezdetétõl – a római kortól – bizonyítható a dunai hajózás. A Duna déli
partján vezetett a limes út – a birodalmi részeket összekötõ határ menti út. A nagy
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teherforgalom – kereskedelmi, katonai egyaránt – a vízen bonyolódott. A Duna menti
erõdítések, települések kikötõkkel is rendelkeztek. Ilyen volt Ad Flexum erõdített kikötõje, amelyet a mai medertõl alig néhányszáz méterre a kálnoki kavicsbányában tárt fel
Pusztai Rezsõ, vagy a szomszédos erõd, Quadrata (Barátföld) kikötõje.
(A rómaiakat közvetlenül követõ idõszakból is maradt fenn a mosoni hajózással kapcsolatos emlék: a Niebelung-ének említi, hogy Attila germán felesége, Ildikó – Krimhilda –
hazájából hajón érkezett, s Mosonnál szállt partra. Igaz, hogy a legendát a XII. században
jegyezték le, de a szájhagyomány megõrizte az õsi hajózó út emlékét, jelezve azt is, hogy a
krónikás korában itt mûködõ kikötõ lehetett.)

Luigi Ferdinando Marsigli térképe a Szigetközrõl és a Csallóközrõl (Danubius, 1726.)

A hajózás, út- és kikötõ kapcsolata szabta meg Mosonnak, az István király által
alapított vármegyeközpontnak is a helyét. A kikötési lehetõségen túl az erõdített határvár létesítését a természetföldrajzi helyzet: a Mosoni kapu szerepe is alakította. Az
õsi, nagy, Európát átszelõ út – a kereszténnyé váló nyugat és a puszták szabad lovasnomád népei közti összeköttetés – a Mosoni-Duna mentén, a Hanság és a Szigetköz
közötti kavicshátságon húzódott. Ez a szárazulat hosszú esõzések, a vizek felduzzadása idején járhatatlanná vált, zárt kapuként rekesztve ki a barátot, ellenséget egyaránt
(1042-ben a Mosoni kapu átjárhatatlanná vált, III. Henrik ezért vezette hadait
Hainburgon át Pozsony felõl, majd a harmadik hadjáratát 1044-ben a Hanság déli
megkerülésével Aba Sámuel ellen). Bár a hun, avar majd a korai magyar idõkben is
az „ország” határa messze nyugatabbra volt, a Mosoni kapun túli terület inkább védelmi zónaként, gyepûként szolgált.
(Nagy Kálmán: A határok védelmének megszervezése a honfoglalás után. In: Tizenhetedik
Magyar Õstörténeti találkozó… elõadásai és iratai. Bp. 2003. Bp. – Zürich, 2004. 166. o.)
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A hajózható Duna-ág az államalapítás után is nagy szerepet játszott – annál is inkább, mivel a római utak az évszázadok alatt tönkrementek, s teherszállításra csak a
hajózható vizek voltak alkalmasak. Míg a korai „polgári” hajózásnak sok írásos nyoma
nem maradt, a hadi vállalkozások históriáját a krónikák megörökítették.
A török háborúk alatt a folyami hadiszállítás jelentõsége megnõtt. A Magyaróváron
gyülekezõ, majd Gyõr, Esztergom, Buda alatt harcoló keresztény hadak ellátása többszörösére növelte a vízi szállítás forgalmát. A folyami hajóhad – mely az Árpádok óta
szervezett fegyvernemként élt – Komárom bázissal, sorozatban gyártott, természetesen
modernizálódó típushajókkal (naszád, fél-naszád) – egészen az 1848-as szabadságharcig mûködött.
A török háborúk után a folyami gabona-és borszállítás óriási méreteket öltött. A
hajózás jelentõségét az 1718-as osztrák-török egyezmény támasztotta alá, mely szerint
mindkét birodalom hajói szabadon közlekedhettek a Dunán. A felszabadult területekrõl Európa legjobb gabonatermõ vidékeinek (Bánát, Bánság) terményeit hajókon szállították Budára, Gyõrbe. Mivel a Duna Gönyûtõl hajózhatatlan volt, Gyõrben a nagyobb teherhajók – bödönhajók, burcsellák – rakományát kisebb hajókra rakták át, s a
Mosoni-Dunán egészen Mosonig vontatták, ahol szekerekre rakva fuvarozták tovább a
birodalom belsejébe. A lóvontatáshoz szükséges vízparti út egészen a XIX. század végéig – a nagy gátépítkezésekig – követte a folyót. Errõl a kombinált szállítási módról
jelent meg 1828-ban egy Széchenyit megelõzõ, méltatlanul elfeledett munka: „ Gerstner
Ferenc - Vargha János: Két értekezés, a terh-szekerekrõl, útakról és azon kérdésrõl … Magyarázta, hasznos jegyzésekkel és egy toldalékkal A vas-útakról megbõvítette Vargha János
… Pest, 1828. ”
A gabonakereskedelemre és a szállításra foglalkozások sora települt: a korábban görög, örmény, zsidó, német és rác kereskedõket lassan felváltó magyar kereskedõk, hajóépítõk, hajóácsok, hajósok, fuvarosok, bognárok, kovácsok, hajó vontatók és rakodók. A
fényes kereskedelmet az 1851-ben megépülõ vasút néhány év alatt elsöpörte.
A hajózás, halászat mellett a Mosoni-Duna és a Lajta más hasznot is hajtott: malmok
tucatjait mûködtette. A hagyományos vízimalom mellett – azok számait messze meghaladva – a folyókon hajómalmok százai kelepeltek. Elõnyük volt az áttelepíthetõség, télen
a partra vontathatóság. A hadjáratokat kísérõ gabonaszállítmányok megõrlését is ilyen
szerkezetekkel biztosították. A hajómalom kettõs hajótestbõl és az azokon keresztbevetett fõtengelyen forgó malomkerékbõl állt: az õrlõszerkezetet magában foglaló nagy, fedett felépítményû hajótest és nyitott, bárkaszerû kis hajó hordta a malom „motorját”. A
nagy hajóhoz volt kikötve a molnár csónakja, s az egész szerkezetet kihorgonyozták. A
mederbe vert cölöphöz rögzített úszó alkalmatosság a hajózást akadályozta, így gyakran
kellett uradalmi – sõt császári – rendelettel szabályozni használatukat. Az utolsó példányok a XIX. – XX. század fordulóján tûntek el.
Korabeli képeslap bizonyítja, hogy a mosoni Allersdorfer malomnak is volt egy hajómalom része, mely a ma is álló fõépület mellett horgonyzott. Ma az egyetlen, Ráckevén
megmaradt hajómalom õrzi ezen alkotmányok emlékét.
A bõvizû, települések sorát éltetõ folyó vízhozamát az 1894-es Duna-szabályozás során
64 m3/sec. vízhozamra szûkítették le. Az 1908-ban megépült rajkai zsilip a Mosoni-Duna
teljes árvízmentesítését célozta meg, végül az 1980-as évek gigantomániás építkezése, a
Bõs-Nagymaros beruházás kényszerterméke, a fõág elterelése szinte csatornává alázta a
folyót: a dunacsunyi zsilipnél szlovák kézben van a teljes ág vízellátásának kulcsa.
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Az Allersdorfer malom Mosonban

A Mosoni Dunán a XIX. század végére – a fürdõkultúra divatja nyomán – két fürdõhely alakult ki: Óváron az Itató (a kálnoki rév felett), Mosonban pedig a kálnoki híd elõtt,
a Rudolf ligetbe települt vendéglõ, az „Engler” szomszédságában. A víz szennyezõdése a
strandokat megroppantotta, manapság azonban a sikeres vízvédelmi intézkedések nyomán ismét betölthetik eredeti szerepüket, s emellett szabadidõs területként, vízi sportok
bázisaként is jelentõsek.
Egykori határfolyónk – a Lajta
A Lajta osztrák szakasza évszázadokon át határvonal volt. A Semmering mentén két
forrásból eredõ folyó az Õs-Duna belépésének helyén, a Brucki szorosban lép a Kárpát-medencébe. Nagy esése ellenére alig hoz magával hordalékot, mert annak nagy
részét a Bécsi- medencében rakja le. Vízének jelentékeny része a hordalék-kavicsban
elszivárog, így vízhozama a folyás irányában csökkenõ. A Miklóshalmánál (Nickelsdorf)
épített zsilip az árvízvédelmet szolgálja: az árhullám megoszlik a fõág és Lajta Balparti
csatorna között, mely Magyaróvár fölött köt vissza a fõmederbe.
A folyó fõága a Hanság felõli részen – az 1810-es években épült Megyei csatorna
(Megyei kanális) vonalán – húzódott, melyrõl Bél Mátyás Martin Stella hadmérnök
XVI. századi jelentésébõl idézett:
„A Lajta folyó…, amint Altenburg sík vidékén folyik, egészen meglassul és szinte alvónak
tûnik. Itt vannak a terjedelmes mocsaras területek és a tétovázó folyó, amint keresi a Dunába ömlésre alkalmas helyet. Nem messze a vártól két ágra szakad; az egyik a vár körül,
amint már mondtuk is, újabb oszlással szigetet képez. A másik ágról nem is tudni, hogy
folyik-e, vagy mozdulatlan láppá változott? Végül is széltében-hosszában szétterülve a Rábcával egyesül és Gyõr alatt a Dunába ömlik. Botorság lenne ezen a vidéken más járható utat
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keresni, mint amirõl már szóltam: a vár látókörében.” (Bél Mátyás: Az újabbkori Magyarország földrajzi-történelmi ismertetése. Moson vármegye. Ford. és a bev. tanulmányt
írta: Mihály Ferenc. Mosonmagyaróvár, 1985. 54-55. p.) Ezt a mocsaras ágat választotta le az Óvár-Moson útról egy hosszan kígyózó töltés, melyet Bél Mátyás római korinak
tartott. A töltés maradványa az 1940-es évekig a térképeken megfigyelhetõ a Vasúti út
(ma Kossuth Lajos út) és a fõút között. Véglegesen az Árpád utca és a Kossuth utca
teljes beépítésével tûnt el.
A Lajta Magyaróvár várának és városának erõdítését is szolgálta. A vár elõtt elágazott, a belõle nyitott vizesárok közvetlenül a várfalakat övezte. Csapóhídon lehetett a
kaput megközelíteni a széles várárok fölött. A vizesárok maradványa a Vártó, de az
árok többi része is nagyrészt megvan, akár újra elárasztható lehet. A várost nyugatról
egy kis ág (egyes térképeken Malom patak) kerítette, ami ma – jóval szerényebb léptékben, idõnként kiszáradva – az óvári régi temetõt szeli ketté.
A folyó jobboldali ága – a Károly ligetet kerítõ ág – a XVII. századig Lucsony határában visszafordult a városfalhoz, szigetként zárva össze a várat és a török háborúk alatt a
keresztény hadak gyülekezõhelyéül szolgáló Lucsonyt. A jobboldali ágat a XVII-XVIII.
század táján mesterséges mederbe terelték, összekötve a kiépülõ Lucsony község és a
késõbbi Károlyliget területét. A visszakötõ ágat betemették, így jelentõs termõföldhöz
jutottak, amelyen sajátos sugaras telekosztáson alakult ki a világhírû lucsonyi tormatermesztés.
A Lajta közvetlen gazdasági hasznot is hajtott: mûködtette az uradalmi malmot, a
Malomi Lajta-ágon (Malomági Lajta) pedig a város kétkövû malma (Akóts malom) és
a Sulczer malom (Városi malom) mûködött.
Ma a folyónak a Wittmann Antal parktól a Lajta spiccig (torkolat) terjedõ szakasza
mentén hangulatos ártéri erdõsáv húzódik, színesítve a történelmi város képét. Sajnos a
torkolatnál lévõ kálnoki rév 1960-as évekbeli eltûntével, az istállók, majorok bontásával, a lovarda közelmúltbeli felszámolásával még a régi helynevek is eltûnnek: kevesen
tudják már, hogy az „Itató” – az óvári Duna-strand – miért Itató, s a „Nehézkereszt” a
szobor új temetõbe történõ áthelyezésével – hol is volt. Különösen nagy veszteség a
Lajta – Mosoni-Duna torkolat beépítése.
Ez a hely szimbolikus jelentõségû (volt): határát képezte a keleti és a nyugati kultúrának, melyet népdalaink is megörökítettek („…fakó lovam a Murza, Lajta vizét megúszta…”). A terület évezredekig beépítetlen volt. Az elsõ létesítményeket a múltunkat kevésbé tisztelõ szovjet alakulatok tákolták (ideiglenes raktárak), majd a rendszerváltás
utáni évtizedek praktikus szemlélete alapján a „kihasználatlan területet” értékesítették, vállalkozói lakásépítéssel telezsúfolták.
Az 1810-es években épített Megyei csatornát – mely Óvár felett a Lajtából ágazott ki,
s a várost nyugatról megkerülve vezette az árhullámokat közvetlenül a Mosoni-Dunába
– az egykori mocsaras Lajta-ág helyén ásták ki. A csatorna végleg megszüntette azt a
vizenyõs, nehezen áthatolható védõsávot, mely a Moson – Óvár utat védte a nyugati
támadásoktól.
1848 õszén jelentõs történelmi esemény zajlott le a csatorna „túloldalán”: a szabadságharc kezdetén Schwechatnál tönkrevert, demoralizált sereget itt, a mosoni csatában
rázta fel Görgey Artúr huszáros gyõzelme. A Lajta szabályozás, zsilipek létesítése következtében a csatorna elvesztette jelentõségét, feltöltötték, helyére tervezik az ipartelepeket feltáró tehermentesítõ út kiépítését.
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A folyók, folyóágak mellett a város életében állóvizei is szerepet játszottak. Télen
korcsolyapályája volt (a fentebb említett Vár-tó mellett) a Majorokban lévõ, egykori
Lajta-ágból visszamaradt kis tó, melynek helyén ma a Füzes tér van. Kialakulása
Wittmann Antalnak, az akadémia nagyhírû tanárának köszönhetõ, aki a Lajta-parti sáncmaradványokat borító mocsárból az 1830-as években megteremtette a parkot (ma
Wittmann Antal park). A park mellékterméke a majoroki ágak szabályozása, feltöltése.
A Büdös-tó a Megyei csatorna Ipartelep Fõkapujánál lévõ visszaduzzasztott szakasza volt. Nem túl elegáns nevét nagy valószínûséggel a csatorna lejjebb lévõ szakaszánál
az egykori Lõporgyár kénsav-üzemének helyén létesült Lengyár mellékhatásától – az
ázó len-és kender szagától – kapta. (Bár a gyár a folyásirányban volt, a visszaduzzadó
víz szaga idõnként az egész városban érezhetõ volt.) A tavon telente az 1960-as évek
végéig vígan korcsolyáztak a város gyermekei.
Az 1950-es és 1960-as évek városi strandja – a két Duna-strand és az 1955-ben átadott Mofém uszoda mellett – a Báger-tó volt. Mesterséges bányató, mely az 1914-18ban épülõ és üzemelõ Lõporgyár vasbeton csarnokaihoz és korszerû útjaihoz szolgáltatta a kavicsot – a vasúton szállított hatalmas tömegû építõanyag mellett. A hatalmas
nyárfákkal körülvett tó harmadát körülépítették faszerkezetû öltözõ-kabinokkal, volt
elkerített gyermekfürdõ, büfé sörrel és bambival, volt gumimatrac-kölcsönzõ, trambulin és hangos zene. Sokan elsõ úszó-élményüket a tó közepén lévõ kisszigetet célozva
szerezték.
A tó vize – a mellette húzódó, jobb napokat látott, szennycsatornának használt Megyei csatornától – elszennyezõdött. A fürdést eltiltották, az épületeket elbontották, ma
legfeljebb horgászásra használható – de még megvan!
Végül a vízrajzhoz kapcsolódóan egy friss régészeti teória, mely az Árpád-kori gaz29
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Légifelvétel a Lajta és a Mosoni-Duna összefolyásáról

dálkodásról, tudásról és szervezettségrõl alkotott képünket alapvetõen módosíthatja:
Takács Károly régész-történész a Rábaköz és Hanság vidékén összefüggõ csatornahálózat elemeire bukkant. Hasonló nyomokat találtak az Alföldön is. A hármas, illetve kettõs csatornák komplett öntözõ és vízgazdálkodó rendszer elemeit alkották. Lehetõvé
tették hatalmas területeken az öntözést, a víz rá-és elvezetését, zsilipekkel a finom szabályozást. Árvízmentesítésre is alkalmas volt, mert átmeneti tárolóként is mûködhetett.
„Ha az eddigi kutatási eredmények általánosíthatók, akkor a Kárpát-medencében több százezer kilométer elpusztult Árpád-kori csatornával kell számolnunk! Ma még szinte felfoghatatlan, hogy ezer évvel ezelõtt hogyan voltak képesek ilyen nagyságrendû vízügyi munkálatokat kivitelezni.” (Takács Károly: Az Árpád-kor vízügyi rendszere. In: Élet és Tudomány.
2000. 51-52. sz. 1626. p.)
Az éghajlat
Az éghajlat az évezredek, évszázadok alatt folyamatosan változik. Ennek megfejthetõ története segít a jelenlegi állapot megértésében és értékelésében, a várható folyamatok kiszámításában.
Egészen nagy idõtávot tekintve – a Föld légkörének történetét alapul véve – hideg
korszakban élünk, hiszen a glóbusz életének nagy részében nem volt a maihoz hasonló jégtakaró.
Ha az emberiség korszaka a viszonyítási alap, akkor viszont meleg korszak van,
hiszen csak 12-15000 éve ért véget az utolsó (Würm) jégkorszak. Ez alatt az idõ alatt
a Föld geográfiája jelentõsen megváltozott: az olvadás következtében a tengerszint
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mintegy 100 métert emelkedett, s a kontinensek, szárazföldek közötti „hidak” víz alá
kerültek, az élõlények – köztük az emberek – elszakadtak a túloldali társaiktól. Legfontosabb az Észak-Amerikát Ázsiával összekötõ Bering-szoros megszakadása volt,
de Európában jelentõs a Brit-szigetek elválása, az Északi-tenger kialakulása.
A Kárpát-medence éghajlat-történetét a római korig tudjuk követni. Az i. e. I. században kezdõdõ és az i.sz. IV. századig tartó „római optimum” idõszakában az éghajlat igen enyhe volt. Ez nyilván kedvezett a mediterrán vidékhez szokott birodalmi
hadaknak, s érthetõvé teszi Pannonia területén az elszórt villagazdaságok létét. A
kedvezõvé váló éghajlat tette lehetõvé a szõlõ meghonosítását is. A IV. századtól a
VIII. századig tartó hûvös, száraz idõszak feltehetõleg a népvándorlás beindulásában
is szerepet játszhatott, hiszen Közép-Ázsiában és az Arab-félszigeten pusztító éhínséget okozott.
A VIII. század végétõl a XIII-XIV. század fordulójáig ismét a felmelegedés a jellemzõ. Ez tette lehetõvé a vikingek kirajzását (az ismert világ behajózása, telepek
létesítése Britanniától a késõbbi orosz birodalomig). Ekkor zajlott le a magyar honfoglalás, az államalapítás, s indult be a feudalizmus alapját képezõ mezõgazdasági
termelés. A meleg, csapadékos idõjárás dagasztotta meg a Moson körüli mocsarakat
is, megvédve az éppen megalkotott országot a külsõ támadásoktól (1042-1052). A
korszak végének közeledtét jelzi 1241-42 kemény tele, amikor a mongol hadak a Duna
jegén átkelve támadják meg a Dunántúlt.
A szárazzá váló idõjárásra utal Ottokár 1271. évi májusi sikeres támadása, amikor
nem sikerült megakadályozni átkelését a Lajtán, sõt a lápövezte Moson mocsárvárát
is elfoglalta és véglegesen elpusztította. Két hét múlva a magyar seregek sikeresen
szorították ki Bécsbe.
A „kis jégkorszak” a XIV. század végén kezdõdött, bár több kutató csak 1560-tól
számította. A korszak jellemzõje volt a márciusra is kitolódó tél és a bõséges csapadé-

Szélkerekek Mosonmagyaróvár határában
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kot hozó kéthónapos nyár. Az 1313. és 1321. közötti idõszak szakadatlan esõzései
országrészeket fullasztottak sárba. Európában éhínségek, járványok tomboltak. Az I.
Károly által 1318 júliusára Rákos mezejére meghirdetett országgyûlés is elmaradt. A
korszak legemlékezetesebb hazai eseménye Mátyás királlyá választása a Duna jegén
(1458. január 24.).
A XVI-XVIII. században a Balaton szintje 4 méterrel volt magasabb, azaz a Tapolcai-medence vízben állt. A Fertõ tó és a vele szoros összeköttetésben álló Hanság is
megdagadt, nem véletlen, hogy ekkor láttak neki a süttör - pomogyi áttöltés megépítésének. Ez a töltés-út volt az elsõ lépés a mocsárvilág lecsapolása útján. A kutatók a
kis jégkorszak végének meghatározásában egységesek: az újabb felmelegedés, a szárazabb idõszak az 1860-as években kezdõdött.
Kemény fordulatot jelentett a hirtelen szárazság, melynek következtében a Fertõ
tó az 1865 és 1871 közötti idõszakra teljesen kiszáradt. Ez a Hanságban is éreztette
hatását. Felcsillant a lehetõsége nagyobb területek mûvelésbe vonásának, de a hamarosan bekövetkezõ visszaáradás ezt megakadályozta. A Hanság teljes lecsapolásának
szándéka megszilárdult. Ezt a folyamatban lévõ Rábca-szabályozás is serkentette. A
felmelegedési folyamat napjainkban is tart.
A Kisalföld éghajlata a mérsékelten meleg, mérsékelten száraz, enyhe telû éghajlati körzethez tartozik. Hazánk borultabb területe, a felhõzet évi átlaga a táj nagy részén 60-65% között változik. Évi napsütése csak a keleti részen haladja meg a 2000
órát, a borultabb nyugati részen – Mosonmagyaróvár körül – 1900 óra alatt marad.
A hõmérséklet ingása nagyobb, mint a nyugati határszélen (az Alpok lábánál), de
jelentõsen kisebb az Alföldénél (a legmelegebb és a leghidegebb hónap középhõmérsékletének különbsége 22o). Tele viszonylag enyhe – köszönhetõen a Bécsi-medence
felõl érkezõ enyhe légáramlatoknak. Viszonylag korán tavaszodik, a hõmérséklet napi
középértéke április 10-15. táján már meghaladja a 10o-ot. Nyara mérsékelten meleg, a
hõségnapok átlagos száma 10-15.
Uralkodó szélirány az északnyugati. A Dévényi kapun bezúduló szél miatt az ország legszelesebb tája, azon belül Mosonmagyaróvár a legszelesebb város. A szélnek
köszönhetõen a köd kevés – bár a Hanság, a Szigetköz kipárolgása a folyók miatt
nagy. A szélcsatorna-helyzetnek köszönhetõen a szélenergia-hasznosításban ez a vidék élenjár: Magyaróvár határában számos szélkerék termeli az áramot az országos
hálózatra csatlakoztatva.
Csapadékát a medence-helyzet befolyásolja: a terület nagy részén 600 mm alatt
marad. Az enyhe tél és a szûkös csapadék miatt hóban szegény. A hótakarásos napok
száma 35-40, de az utóbbi években a szinte teljesen hómentes telek is elõfordultak.
Vizei évente kétszer áradnak: tavasszal a jeges ár (hóolvadás), kora nyáron a zöldár
(csapadékmaximum).
Növény-és állatvilág
A magyarokat gyûlölõ, fegyelmükért, katonai erényeikért, kiváló királyaiért és nem
utolsósorban gazdag országukért irigykedõ Freisingi Ottó püspök I. Frigyes császár tetteit megörökítõ krónikájában a XII. században így írt az országról: „Ez a tartomány
ugyanis, a melyet a régiek Pannoniának neveztek, mivelhogy köröskörül erdõségek, hegyek s
fõképpen az Appeninek (Alpok) környezik, tudvalevõleg bensejében nagy kiterjedésû sík32
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ság, a melyet jeles folyók és vizek öntöznek, erdõkben fölötte gazdag, telve mindenféle vadakkal s felületének természeti szépsége épp oly bájos, mint a milyen dús a föld termékenysége, hogy mintegy az Isten paradicsomának avagy a pompás Egyiptomnak látszik lenni….a
határokat sem annyira a hegységek és az erdõségek, mint inkább a legnagyobb folyók medre
szabta meg…”. (Freisingi Ottó: I. Frigyes császár tettei. Középkori krónikások. Bp.,
Athenaeum, 1913.106-107. p.)
Mosonmagyaróvár környékének természetes növény-és állatvilágát a folyók, mocsarak vízi világa, a vízpartokat kísérõ ártéri erdõk és a jó vízellátású rétek határozták meg.
A Mosoni-Duna mentén a kismértékû feltöltõdés, lassú partépítés volt jellemzõ. A
medrek vándorlása, a holtágak feltöltõdése során a hínáros mocsártól a nádason át a
mocsárrétek társulásain keresztül a fûz-nyár ligetek határozták meg a táj képét. A magasabb térszíneken – a medertõl távolabb – a tölgy-szil liget volt a következõ lépcsõ.
Lombkoronaszintjében a kocsányos tölgy, mezei szil, magyar kõris és a hegyi juhar jellemezte. A cserjeszinten a som és a mogyoró jelentõs.
A lazább alapkõzetû hátságokon a tölgy-szil ligeterdõket gyertyános-kocsányos tölgyesek váltották. Ezeknek az erdõknek mára csak csekély maradványai állnak.
A legkarakteresebb növényzet a Hanság mocsárvilágában alakult ki. Az egykor nyílt
vizeken a hínárfajok, káka-és nádtenger hullámzott. A felhalmozódó nádtõzeg adott
alapot a magassás-rétek kialakulásának. Helyüket kiszáradó láprétek, legelõk váltják fel.
A kaszált réteket – ha állandósultak – idõvel feltörték, beszántották. A rétek természetes
körülmények között náddal átszõtt fûzlápokká, nyírlápokká alakulhatnak. Állandó tagjuk a rekettyefûz. A kiszáradó részeket égeres láperdõ fedte. A Hanság peremén ezek
tölgy – kõris – szil ligetekké alakultak. A kiirtott erdõk helyén a dús kaszálórét volt a
jellemzõ, melyek nagy részét beszántották, gabonát, kukoricát termeltek rajta.
Mosonmagyaróvár belterületén – Magyaróváron is, Mosonban is – a megszelídített

A Mosoni-Duna
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ártéren városi ligetet hoztak létre. Az elsõ az óvári volt, melyet a vár elõtti, Lajta által
öntözött sánc-és árokmaradványok felhasználásával Wittmann Antal, az uradalom igazgatója Albert szász-tescheni herceg kérésére hozott létre. A park (volt Május 1. liget),
mely ma a Wittmann Antal park nevet viseli, nyilván például szolgált a gazdasági akadémia hallgatóinak, de Trianon után helyet adott az Óváron letelepülõ Frigyes fõherceg
kedvelt tehenészetének is (Schweizerei). A mocsaras, árkos terület rendezése után platánokat, fenyõket ültettek, de még egy páfrányfenyõnek is jutott hely. Az évszázados
nyárfákat megtartották, így uralhatta a ligetet a „Gazdászfa”, a háromszáz éves nyárfa.
Hatalmas törzse, szinte lakható odúja a gazdászok kedvelt zarándokhelye volt. A fa
talán ma is élne, ha valaki néhány éve fel nem gyújtja. Most egy emléktábla õrzi helyét.
Néhány évtizede mókusok is lakták az óriás platánok birodalmát, de az elszaporodó
vetési varjak a kis légtornászokat kipusztították. A varjak elûzésével a régi rend talán
újból helyreáll. A kellemes városi park ad helyet a sportpályáknak, az egyetem sportcsarnokának, kollégiumainak, korábban a majálisoknak is. A fõherceg egykori „mula-

Õsz a Wittmann Antal parkban

tó-lakját”, ahol az 1950-60-as években táncos-zenés ligeti sörözõ mûködött, sajnos lebontották. Helyén ma egy jellegtelen, mûködésképtelen épület áll. A város önkormányzata felkarolta a park rekonstrukcióját, aminek eredményeként lassan visszanyeri egykori vonzerejét. Itt állították fel az akadémián egykor oktató nagy tudós, Haberlandt
Gottfried, valamint az 1900-as párizsi olimpián aranyérmes diszkoszvetõ gazdász, Bauer
Rudolf szobrát.
A másik – a mosoni – park a Rudolf liget. A XIX-XX. század fordulóján alakították
ki a Mosoni-Duna árterében. Nevét a trónörököstõl nyerte. A természetes növényzetet
– fõleg nyárfákat – megtartották, ápolt sétautakat létesítettek. A ligetbe települt egy
34
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kellemes sörözõ – az Engler –, ahol emlékezetes délutánokat-estéket töltöttek a mosoni
polgárok. A háború után a parkot nem gondozták, elvadult, a Mosoni Polgári Kör állította helyre, s ma ismét a helyiek pihenését szolgálja.
Városi liget – lehetne – a Városközpont mögött lévõ Kiserdõ. Ez az elvadult bozótos

Récék a Lajtán

a Mosoni-Duna ártéri erdejének maradványa. Valaha jobb napokat látott, az 1950-60as évek kirándulóhelye volt. Tavasszal a hóvirág- és ibolyaszedõ gyermekes családok
„kirándultak” a várostól negyedórányira zúgó erdõhöz. Még kispuska-lõteret is létesítettek, melyet késõbb íjászaink próbáltak karbantartani. A sokezres lakosú lakótelepnek kiváló pihenõhelye lehetne.
A terület állatvilágának leggazdagabb ága az ízeltlábúak világa. Gyászbogarak, poloskák, bodobácsok, hangyák és pókok gazdag állománya él a területen. Közvetlenül a
török hódoltság elõtt Oláh Miklós érsek Hungária címû geográfiájában írta a következõket: „A rákhalaknak is csaknem minden magyar vidéken elégséges a bõsége, ám különösen királynõm, Mária úrnõ Altenburg váránál elterülõ falvakban akkora bõségben fogják
õket, hogy a jobbágyok sok szekérrel szoktak behordani eladásra a szomszédságukban fekvõ Bécs városába.”(Oláh Miklós: Hungária. Bp., Neumann Kht., 2003. = mek.oszk.hu/
06000/06072/html.) A hüllõk közül általános a fürgegyík és a zöldgyík. A Mosoni-medence nyugati felében él a rákosi (parlagi) vipera, a Hanság peremén pedig a fokozottan védett keresztes vipera. A kétéltûek közül a békák is szép számmal képviseltetik
magukat.
A réteken gyakori a fogoly, fürj, mezei pacsirta, búbos pacsirta, barázdabillegetõ. A
ligetek, kertek madarai a kis õrgébics, tövisszúró gébics, vetési- és újabban a dolmányos
varjú, szarka, a ritkuló sárgarigó, tengelice, házi és kerti rozsdafarkú, poszátafélék, vadgerle, balkáni gerle. A Hanság peremének féltett madara a túzok. A nedves rétek, víz35

mm 1..p65

35

2018.01.14., 15:30

partok madárvilága mind a költés, mind pedig a tavaszi – õszi vonulási idõben azonos az
Alföld területeivel. A „hétköznapi” szürke gém mellett egyre gyakrabban tûnik fel a
lakott területek közelében a hófehér kiskócsag. Néhány pár fekete gólya él a Szigetköz
rejtekében, és a holló is otthonra lelt az ártéri erdõkben, de az ember közelségét, a
várost kerülik.
Õshonos állat a vakond, mezõkön, bozótosokban a vadnyúl, a mezei pocok. Erdõkben él a sárganyakú egér és az erdei egér. A halban gazdag vizek honos emlõse az igen
ritka vidra, de felbukkant az Észak-Amerikából Csehszlovákiába betelepített pézsmapocok is. Néhány éve a hód visszatelepítése is sikeres, több család él a szigetközi Dunaágakban, sõt megjelentek a városban is. Az ország egyéb tájain élõ nagyvadak itt is
élnek: rókák, borzok, vaddisznók, õzek és szarvasok. Néhány évtizede a Mosonmagyaróvár északi határában fekvõ Lóvári erdõ a fõherceg rangos vadászterülete volt. A vadgazdálkodás ma is folyik, de egykori fényét nem éri el.
(Dimény Gábor)
Irodalom:
• Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben. IV. kötet. Budapest, 1896.
• A Kisalföld és a Nyugat-magyarországi peremvidék. Magyarország tájföldrajza 3. kötet. Budapest,
Akadémia Kiadó, 1975.
• Haller János: Mosonvármegye történelmi földrajza (1941.) Mosonmagyaróvár, 1998. (Mosonmagyaróvári Helytörténeti Füzetek IX.) 1998..
• Gráfik Imre: Hajózás és gabonakereskedelem. Pannónia könyvek Pécs, 2004.
• Kettinger Gyula – Nagy Frigyes – Tímár Lajos: A Magyaróvári nagybirtok története. Budapest,
1991.
• Fekete Zsigmond: Magyarország vizei múltjának és vízépítésének történelme. Budapest, 1882.
• Györffy György: Az Árpádkori Magyarország történeti földrajza IV. Budapest, Akadémiai Kiadó,
1998.
• Mosonmagyaróvár 60 éve. Mosonmagyaróvár 1999.
• Rácz Lajos: Magyarország éghajlattörténete a 16. századtól napjainkig. In: Kutatás és környezet.
1999/9.
• Takács Károly: Az Árpád-kor vízügyi rendszere. In: Élet és Tudomány. 2000/51-52. sz.
• Freisingi Ottó: I. Frigyes császár tettei. Középkori krónikások. Bp., Athenaeum Nyomda, 1913.
• Kormos István emlékkönyv. Mosonmagyaróvár, 2008.
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Az ember megjelenése a tájban
Az õskor és helyi emlékei
Fogalmunk sincs arról, hogy milyen lehetett az õskorban a Kisalföld – és szûkebb
területünk, a Mosoni síkság – hiszen az elsõ földrajzi leírás csak az i. sz. 448-ból származik, amikor Priszkosz rétor kelet-római történetíró járt Attila hun király Duna-Tisza
közi „fõvárosában”. Területünk földtörténeti-földrajzi képét az elõzõ, természetföldrajzi írás rajzolja meg, abból lehet valamennyire következtetni a késõ õskor és az ókor
földrajzi viszonyaira.
Két városrészünk területe vagy inkább környéke az ember bizonyítottan újkõkori (i.
e. V. évezredtõl a IV. évezred elejéig) megjelenésétõl kezdve helyet adott a különbözõ
kultúráknak. Úgy is mondhatnánk, hogy az õskor végétõl a magyarok megjelenéséig
valóságos színpada volt az egymás után „fellépõ” embercsoportoknak, majd népcsoportoknak. Az elsõ idõkben népekrõl még nem beszélhetünk, ezért a régészet és történettudomány a korai emberi csoportosulásokat kultúráknak vagy csoportoknak nevezi.
A terület a vadászaton-halászaton kívül ezekben az idõkben is alkalmas volt a földmûvelõ és állattenyésztõ életmódra. Már az elsõ ismert újkõkori népek megtelepedett közösségek voltak.
A város földrajzilag behatárolt területe az idõszámítás után következõ elsõ évtizedek
óta beépített terület volt, a régészeti ásatások pedig csak 1880 körül indultak meg. Ennek megfelelõen itt magától értetõdõen alig-alig lehetett keresni a régi kultúrák, népek
föld alatt rejtõzõ emlékeit. Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy szûkebb pátriánk
régi területén a korábbi évezredek során ne fordultak volna meg a különféle anyagi
kultúrákat teremtõ népek.
Esetünkben ezek is – csakúgy, mint a késõbb megjelenõ hunok és magyarok – keletrõl jöttek. Hogy miért onnan, azt az ottani táj éghajlati viszonyainak sûrû, két – háromszáz éves periódusokban bekövetkezett változásaival lehet magyarázni. A tudósok egy
része a keleti puszták (sztyeppék) vizeinek ritmikus idõközökben bekövetkezõ kiszáradásának következményeivel indokolják a korai népvándorlás népeinek nyugat felé irányuló lüktetõ áramlását. A környéken talált régi lovas sírok is a terület száraz voltára
engednek következtetni. A hosszabb – rövidebb ideig tartó száraz (majd ugyanennyi
ideig tartó nedvesebb) éghajlati korszakok változásait régészeti lelõhelyek is bizonyítják. Ezek ugyan nem mai városunk közvetlen környékén, hanem a népmeséink, mondáink tündérvilágának helyén, a Fertõ és a Hanság vidékén, valamint a Szigetközben kerültek elõ. Az õsi korok emberei a számukra megmagyarázhatatlan és életüket olykor
végletesen befolyásoló természeti jelenségekre természetesen nem találhattak valós
magyarázatot, ezért azokat különféle történetek (regék és mondák) keretébe ágyazva
örökítették tovább.
A vizes idõszakok rejtelmes világáról is sok legenda maradt fenn, különösen a Hanságról (pl. a hozzánk közelebbiek közül a manókról és tündérekrõl szóló Hanság õsregéje, a lidércfényekben megjelenõ Hanság tündére és a Lámpás címû mese, a halászéletrõl szóló Lébényi Hany legendája). A szigetközi mondákban ugyancsak megtalálhatók a népi szerelmi költészet szép darabjai és a mindennapi élet keserveinek vagy
szépségének verses és prózai megjelenítése. A táj népköltészetét két híres tudósunk
(Barsi Ernõ és Timaffy László) is feldolgozta. Az utóbbitól származik a következõ tör37
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ténelmi monda a nem messze fekvõ Arak község keletkezésérõl, ahol „… azt tartják az
öregek, hogy Arak neve abbúl az árokbúl keletkezett, ami itt látható a határban és Tatárároknak híjják. Azt mondják, hogy amikor itt voltak nálunk a tatárok, akkor ippen itt a
falunk helyin ütüttek tábort. Nagy víz vót akkor, olyan tavaszi jegesár. Megijedtek a tatárok,
hogy õket is elönti a Duna, hát összetereltík a szomszéd falukból az embereket és egy nagy
árkot ásattak velük a falu körül. Az árok fölgyit fölkupacolták a víz ellen töltísnek. A Duna
azért csak betört a töltísen át is és kimosta a tatárokat. Azóta a nagy ároknak csak a darabjai maradtak meg. A níp pedig ide költözött, és így lett a falu az árok mögött. Tatárároknak
hívták, és így lett belûle Arak.” (Timaffy 208. p.) Ez az õs-Duna vízjárását magyarázó
népmondai történet az ún. eredetmondák közé tartozik.
Az õskori kultúrák (népek) nyomai elsõsorban a környék lelõhelyein, Mosonszentmiklós
és Lébény községek lakatlan, érintetlen területein, kisebb dombjain kerültek elõ. A régészek
ásói nyomán felszínre került tárgyi emlékek
alapján azt mondhatjuk, hogy az elsõ ismert
ilyen csoport a magyar régészetben péceli kultúrának (hivatalosan badeninak) nevezett újkõkor késõi szakaszának népe volt. Legjellemzõbb
és mindenki által ismert szerszámuk – fegyverük a csiszolt, nyéllyukas kõbalta volt. Ezek a
már falvakban, faoszlopokra rakott házakban
élõ késõ kõkori emberek jóval több, mint 4000
Kõbalta
évvel ezelõtt éltek itt (kb. i. e. 1900-ig), és elég
sok nyomot hagytak maguk után.
Az úgynevezett lengyeli kultúra népe alkotta a neolitikus (újkõkori) kerámia-mûvesség csúcsteljesítményét. A mosonszentmiklósi
és a lébény - kaszásdombi leletek között voltak az olyan égetett agyagból készült elsõ
ember alakú formák, amelyeket feltehetõen kultikus (mágia) céllal készítettek.
A rézkor emberének szerencsésen megtalált emléke a Hansági Múzeum híres agyagkürtje (rhyton), amelyik hû mása egy marhatülök-szarukürtnek. Ezt a megtaláló, Figler
András régész meg is tudta szólaltatni. A kürt egyaránt szolgálhatott jeladásra és a rituális (mágia-varázslás) szertartások eszközeként is.
Õket a korai bronzkorban a harang alakú edények népe követte, bár itt hagyott emlékeik nagyobb részét inkább távolabb, a Fertõ tó vidékén lehetett megtalálni. Utolsó
csoportjaik már minden bizonnyal ügyes íjászok-vadászok voltak és meglehetõsen hosszú
ideig tartózkodtak ezen a területen.
Középsõ bronzkori népességünk már a harcias, marha- és lótartók voltak, akik fõleg
tõlünk délre, a Lébény és Jánossomorja felé esõ füves pusztákon nyargalásztak. A korábbi és az újonnan jött keleti lovas pásztorokból összeolvadt népet a régészet a gátai
(esetenként Gata - Wieselburgnak említett) kultúra népének nevezik. Az elnevezés onnan ered, hogy hagyatékukat a Gáta/Lajtakáta (ma Burgenlandban Gattendorf) nevû
falu mellett találták. A mintegy fél évezredig – i.e. 1700 és 1200 között – itt tartózkodó
csoportok több emléket is hagytak maguk után. A pusztasomorjai kavicsbányákban
talált sírokban oldalra fektetett, zsugorítva eltemetett halottak kezeit a fej alá hajtották,
a túlvilági élet útravalójául szánt élelmet kis tálkában tették a halott mellé.
38
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A középsõ bronzkor (i. e. 17–15. század) legjelentõsebb – és hozzánk legközelebb esõ
– leletei Lébényben kerültek elõ. Az újkõkor végi vonaldíszes kerámia (az agyagedényekbe vonalakat karcolók) népének hagyatéka mellett találták meg a dunántúli mészbetétes kerámia (a vonalakba mészport is festõ) kultúrájának kora bronzkori emlékeit,
sõt itt kerültek elõ a vaskor legnagyobb korai és késõi nyomai is. A késõ bronzkor (i. e.
15–8. század) népeinek hagyatékát szokásuk után halomsíros kultúrának nevezzük. Halottaik számára ugyanis természetes lankás kis homokdombot választottak ki és ebbe
temetkeztek. Ilyenek elõször a múzeumalapító Sõtér Ágost mosonszolnoki ásatásai
nyomán az 1880-as években váltak ismertté, újabban pedig Lébény mellett kerültek elõ.
A Hansági Múzeum állandó kiállításában sok lelet mutatja a csúcsára jutott késõ bronzkori bronzmûvesség környékbeli hagyatékát.
Velük véget is ért az õstörténet „névtelen” korszaka, a kultúrák és mûveltségek embercsoportjai helyett ezután már néven nevezett népekrõl beszélnek az egyre szaporodó régészeti leletek nyomán, sõt már olvasni is lehet róluk a görög és latin nyelvû írásokban.
A késõ vaskorban megjelent kelta-bójok az elõbbieknél jóval magasabb szintû anyagi
(használati eszközök) és szellemi (hiedelemvilág) kultúrát képviseltek. Mindkét népesség ismert volt szinte az egész földrajzi értelembe vett Európában. Félévezredes jelenlétük az i. e. 4. és az i. sz. 1. századok közötti idõre pontosítható. A kelták már nem
keletrõl, hanem nyugat felõl, a Rajna folyó vidékérõl érkeztek a Kisalföldre a Kr.
e. 350-400 körüli években, kb. 2500 évvel ezelõtt. Birodalmuk ugyan nem itt,
hanem tõlünk nyugatabbra volt, de kiterjedt telepeiket Soprontól kelet felé, egészen a Rába folyóig ma is megtalálhatjuk. Ezek a harcias emberek meglehetõsen sokan élhettek ezen a vidéken, mert
még hadjárataikat is innen indították egészen a Fekete-tengerig. Lehetõleg folyók
által kettéosztott dombokra, de sokszor
mesterségesen összehordott magaslatokra
– kelta dombok – épített jellegzetes
Vonaldíszes edény a
faházaikat külön sövénykerítéssel vették
Hansági Múzeum gyûjteményébõl
körül, az egész dombot pedig cölöpökkel
kerítve valóságos erõdítményekké alakították.
A vas és bronz népei meglehetõsen magas színvonalon mûvelték a földmûvelést és az
állattenyésztést is, de fõleg a fémeszköz készítésben és a fazekasságban jeleskedtek. Ez
utóbbival kapcsolatos a hiedelemviláguknak érdekessége: harcos férfi halottaik mellé
görbe vaskardot tettek, azért, hogy visszajárva ne használhassák az élõk ellen. Elõkelõik aranykincseket (nyakperec, díszpajzs stb.) viseltek, illetve ezekkel temetkeztek, a
köznép csak az egyszerû használati eszközeit és vas vagy bronzékszereit vitte a sírba. A
kelták találták ki és terjesztették el a fazekaskorongot, és valóságos nagykereskedelmet
folytattak a fém- és agyagáruikkal. A kereskedelem megkönnyítésére – aranyból és vasból – még pénzt is vertek. Pusztai Rezsõ szerint a kelták – a késõi utókor szerencséjére
– lusta emberek voltak, amit számára azzal bizonyítottak, hogy lakásaikat nem takarí39
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tották, hanem a padlóba egyszerûen belegyúrták az összetört háztartási eszközeiket,
majd új réteget sároztak rá. Itteni emlékeiket Lébényben találta meg. Egy kelta lakóház
agyagpadlóján római cserép maradványokat is talált, amibõl arra következtetett, hogy a
kelták elég sokáig éltek e környéken.
Az elsõ olyan régészeti lelet, amelyik már szorosan Mosonmagyaróvárhoz köthetõ,
az hogy az elsõ nagyobb település csírája az a falu lehetett, amelyet a Lajtának a Litaha
nevet adó kelta lakosok építettek fel a tábor környékén. És itt el is érkeztünk a történelem egy újabb kis epizódjához, amiben a kelta lakosság továbbélésérõl és újabb népekkel való keveredésérõl van szó. Ezek közül elsõsorban az illíreket kell említeni, mivel
ezek a keltákkal együtt túlélték a római hódítást, és vidékünkön õk alkották a római
korban pannonnak nevezett alaplakosságot.
A kelták másik törzse, a bójok egyik csoportja Kr. e. 400 körül megjelentek a mai
Csehország területén (innen származik az ország Bohémia elnevezése), majd 300 évvel
késõbb a markomannok elõl menekülve nem messze innen, Pozsony körül alakították
ki új központjukat. Az egyes forrásokban helyenként a Bójuszok Pusztaságának nevezett terület Alsó-Ausztriától (Tullntól) a Rábáig (tehát Gyõrig) terjedt, a római térképek a Bójok Országaként jelölik.
A római kori viszonyokat ábrázoló térképeken Pannónia néven olyan római tartománnyal találkozunk, amelyik a Dunántúlt foglalta magába, és amely nevét az itt lakó
pannonokról kapta. Az elnevezés eredete ezzel nem igazán magyarázható, mivel a pannonok népe inkább csak a terület déli részén, a Száva folyó tájékán élt, igaz viszont,
hogy az akkor élt népcsoportok szinte állandóan mozgásban voltak, és a pannonok egyes
törzsei eljuthattak ezekre a területekre, így a mi észak-nyugati részeinkre is. A történeti
szakirodalom és a régészet is mindig kelta-illír, kelta-bój és pannon-illír lakosságról
beszél, ami ezeknek a népeknek összevissza olvadását és békés együttélését, együttmûködését jelentette. A római idõkig itt maradt bójokon kívül még legalább további 7 - 8
ókori kisnép (fõleg különféle kelta eredetû törzsek) éltek a Római Birodalom által felügyelt békességben Nyugat-Pannoniában.
Mindegyik néprész egyszerre adott és vett át hasznos ismereteket, és hatással voltak
egymás hitvilágára is.
Az utolsóként megismert népek alkották tehát földrajzi területünk késõ ókori (i. sz.
500-tól számított) római kori népességét, bizonyítva ezzel a történelmi folyamatosságot
az idõszámítás korváltásai között.
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Térségünk a római uralomtól a honfoglalásig
A rómaiak megjelenése, védelmi vonal kiépítése
Ókori településtörténetünk, leggazdagabb és legizgalmasabb epizódja a rómaiak nem
egészen 400 évig tartó ittlétéhez kötõdik, akik már a naptárkészítõ császár, Julius Caesar idejében, Kr. e. 40 körül jártak ezen a vidéken. A Fertõ tó és a Lajta folyó között
abban az idõben nagy kiterjedésû füves legelõk, ún. fenyérvidék (vékonyszálú réti fûvel
benõtt terület) voltak. Ezt a területet még ezer évvel késõbb is Julius Caesar legelõinek
nevezték, pedig sem õ, sem pedig az elsõ római császár (Augustus) soha nem járt errefelé, csak az elõbbi végrendeletében olvasható, hogy ezeket a számukra hasznos területeket mind meghódították. Egész Pannonia i. sz. 6. és 9. év között történt meghódításáról is maga a „Fenséges” (Augustus) császár számolt be hivatalos önéletrajzában (Res
gestae divi Augusti) ily módon:

Légiós tábor (Quadrata – Barátföld, ilyen lehetett Ad Flexum is)
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„ A pannonok népeit, amelyeket uralmam elõtt római hadsereg még nem közelített meg,
miután mostohafiam és hadvezérem Tiberius legyõzte õket, a római nép hatalma alá vettem
és [határunkat] kiterjesztettem a Duna partjáig.” (Szávay 122. p.)
Rövidesen meg is kezdték a védelmi vonal, a limes kiépítését. Ez azt jelentette, hogy
jó utakat, melléjük õrhelyeket építettek és kisebb-nagyobb légiós táborokat hoztak létre. Egyet (Castrum ad Flexum) éppen itt, városunk mai területén! Az ellenség errefelé
a germánok különféle törzsei voltak, amelyek gyakran próbálkoztak zsákmányszerzõ
célzattal – és a rómaiak gyengítésére – szervezett betörésekkel. A Dunántúl északnyugati szegletében a keresztény idõszámítás kezdete után mintegy 17 évvel jelentek meg.
Elsõsorban határvédelmi okuk volt arra, hogy felügyeletük alá vonják ezt a bõvizû folyókban bõvelkedõ területet: biztosítani kellett a dunai és lajtai vízi utakat.
Mosonmagyaróvár területének római kori fejezete éppen ezzel a határvédelmi ténykedéssel kezdõdött. A rómaiak hadiútja a mai Mosoni-Duna mentén Arrabona (Gyõr)
felõl a mai 1. sz. fõút melletti Quadratán (Barátföldön) át a mai Mosoni-Duna kálnoki
túloldalán húzódott Vindobona (Wien-Bécs) felé. A folyó késõbbi mederváltozásai miatt ez a vonal nem mindig követhetõ nyomon.
Az említett két nagy tábor (az alsó-ausztriai Carnuntum-Petronell és Arrabona-Gyõr)
között 20-30 kilométeres, belátható távolságokban emelt jelzõ õrtornyok álltak. Nyugat
felõl sorolva Gerulata (Oroszvár helyén) Ad Flexum (Magyaróvár helyén, pontosabban
a mai Lucsony) és Quadrata (Lébény - Barátföld helyén) nevû castellumok (katonai
táborok) voltak a nagyobb római erõdítmények. Közülük legjobban az utóbbi négyzetes
alaprajzú épület-rendszerét ismerjük, mivel ez nagyrészt beépítetlen területen fekszik,
és 2002-ben részletes régészeti felmérés készült róla.
Castrum ad Flexum kialakítása
Ad Flexum történetének ismert folyamata az i. sz. 90-es évek vége felé felállított,
eredetileg ideiglenesnek szánt tábor építésével vette kezdetét. A Castrum ad Flexum
(erõd a kanyarulatnál) latin nevét a régi Duna-meder kanyarulata után kapta (flexum
= könyök, kanyarulat). A tábor a hiedelmekkel ellentétben nem a Lajta (õk Litaha-nak
ismerték), hanem egy, korábban a mai városhoz még jóval közelebb folyó Duna-ág kanyarulatában (könyökében)
épült fel. Akkoriban a Lajta torkolata is közelebb volt,
mint ma. A szaknyelven auxiliárisnak (katonai kisegítõ)
nevezett tábor kõbõl való felépítését és ezzel igazi erõddé
válását Hadrianus császár i. sz. 124-ben tett látogatásának köszönhette. Ekkorra a földsáncos fapalánk (a mai
Palánk utca lucsonyi oldalán) által övezett területen épült
fel a kõtábor. Az elsõ komolyabb kutatások óta eltelt évtizedek újabb – régi térképekre alapozott – kutatásai a
mai Lucsony központjában vélelmezik a tábor helyét.
Elnevezésébõl is következik, hogy a hely kiválasztását
elsõsorban a folyók indokolták: a járhatatlan utak helyett
itt is a vízi szállítás volt a biztos megoldás. Dunánk idõrõlidõre bekövetkezõ mederváltozásai következtében a kikötõ maradványai szárazra kerültek, így arra évtizedekRómai legionárius
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Germán harcos

kel ezelõtt egy kavicsbányában találtak rá. A Máriakálnokhoz tartozó kavicsbányában az 1970-ben végzett
régészeti kutatáskor a Lajta torkolatával szemközti Duna
parton elõ is kerültek a két toronnyal õrzött kikötõ maradványai: szabályos épített hídpillérek. Idáig tartott
a hadiút is. Az ásatásnak köszönhetõen kiderült, hogy a
kikötõ mintegy 130-140 méter hosszú lehetett, amelyet
két nagyobb, legalább 5 m széles és 6 m magas kõ õrtorony is õrzött. Pusztai Rezsõ a kutatások alapján azt is
feltételezte, hogy ez a kikötõ már a rómaiak elõtt is ismert és használatos volt. A várostörténet jó ezer évvel
késõbbi eseményeinek ismeretében pedig azt mondhatjuk, hogy a török idõkben ismét használatban volt ez a
dunai kikötõ. Kikötõmaradványokat – nagy kváder (faragott) köveket – egyébként Barátföldnél is találtak, ahol
a római idõben szintén közelebb folyt a Duna-ág.
Ad Flexum erõs castrum (katonai tábor) voltát egy ismeretlen eredetû leírással lehet érzékeltetni: a kõfalak
négy sarkán befelé épített négyzetes saroktornyok voltak. Ennek ellenére a mellette lévõ településsel együtt
169. és 170. között az elsõ nagyobb barbár támadásban
szó szerint megsemmisült. Csak jóval ez után, 211-217.
között, Caracalla császár idején erõsítették meg erõdszerûen kifelé fordított tornyokkal.

A rómaiak fennmaradt emlékei
A rómaiak építette ókori erõdítmény gyakorlatilag egy katonai kisegítõ tábor volt, de kik
voltak ezek a kisegítõk? Erre a kérdésre biztos és pontos választ lehet adni. A római légiók
ekkorra már jórészt idegen, erre felé fõleg keleti zsoldos segédcsapatokkal egészültek ki,
akik két szöveges követ hagytak az utókorra. Ezek arról tudósítanak bennünket, hogy valamikor a carnuntumi XIV. légió mellé rendelt, keleti származású katonák készítették. Amint
a vésett szöveg írja, a kövek a római kultusz két iker-istenének, Junónak és Minervának a
tiszteletére készültek. A kõtábla szövege eredetiben és Uzsoki András fordításában (Uzsoki
56. p.): LEG : XIIII G . MV a 14. C P FANNI MAXIMSI – Mars nevét viselõ – gyõztes
ikerlégió Publius Fannius Maximus százada. IVNONI REGINAE M NERVAE
CETERISQVE DIIS DEABUSQV ... EN LEG XIIII. GEM… – Junó királynõnek, Minervának és a többi isteneknek és istennõknek, a 14. ikerlégió Géniuszának.
Hogy éppen a Britanniát korábban meghódító carnuntumi XIV. légió Gemina (latin ikrek-iker) egyik – a hadistenrõl elnevezett - egysége állomásozott itt egy ideig, azt nemcsak a
várfalba több mint ezer évvel késõbb beépített kõtáblákból, hanem más hátrahagyott jelekbõl is tudhatjuk. Nevezetesen abból, hogy a helyben égetett tégláikat XIV. Gemina jelû
bélyeggel látták el. Õket késõbb a XV. légió zsoldos katonáival váltották fel.
Ad Flexum erõdítménye a Római Birodalom erejének meggyengülése következtében lassan elveszítette fontosságát, ezért 380. körül alán és germán szövetséges csapatok
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õrizetére bízták. Ezek állandóan mozgó csoportokban fõként az utak õrizetét tartották
fontosnak, és általában csak kisebb õrséget hagytak a táborban. Ezek nemcsak kis számuk
miatt nem voltak képesek fenntartani az építményeket, hanem lovas harcosok lévén nem
is értettek ilyesmihez.
A tábor elsõsorban katonai szempontból volt fontos, ugyanakkor elindította azt a folyamatot, amely végül egy nagyobb polgári település (canabae) kialakulásához vezetett.
Ennek csírája az a falu lehetett, amelyet a Lajtának nevet adó romanizált kelta-illír lakosok építettek fel a tábor környékén. Valahol a tábor mellett, annak biztonságában itt is
vásárhely volt, ahol a helyi lakosság a Duna túlsó partján lakókkal és az utazó kereskedõkkel cserélte ki áruit.
A rómaiak rendet szeretõ közigazgatása az itt talált õslakosságot közösségekbe szervezte ugyan, azonban nem avatkozott bele a mindennapi életükbe. Csupán a biztonságra
és az adók behajtására ügyeltek. A helyi vezetõk is közülük kerültek ki. A történettudomány elsõsorban õket nevezi romanizáltaknak (római életformát követõknek). A táborok környékén a bennszülöttek mezõgazdasági jellegû települések falvakban (vicusokban)
éltek, de megtalálhatók voltak az árutermelõ falusi villagazdaságok (villarustica) is. Ezek
elégítették ki a katonaság szükségleteit és a polgári lakosság élelemmel való ellátását. A
nagybirtokon épült villák római módra, bár szerényebb formában készültek meleg vizes
fürdõvel, padlófûtéssel. Egyik ilyennek a maradványait szintén Pusztai Rezsõ találta meg
a Jánossomorja és Mosonszolnok közötti határban. Ilyen villa gazdája lehetett az a katona, akinek sírkövét a Hansági Múzeum õrzi. A felirat szerint lánya, Aurelia Caianilla
állította, „… igen kedves apjának, a 60 éves duceniárius jó katona emlékének” (Duceniarius
= 200 ember parancsnoka a légióban.)
Pusztai Rezsõ szerint a római kori polgári település a Malom-ági Lajta és a mai Flesch

A légió kõtáblája a Várkapu belsõ bejáratánál
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Károly Kulturális Központ mögötti területen lehetett. Nagyobb részt egyszerû, vályogtéglákból épült, csak a középületek és a gazdagabb kereskedõk házai lehettek kõbõl. Amíg a
Károlyligetben elõkerült római leletek egy falusias, vályogházas települést mutatnak, addig a mai belváros területén, a régi vámház (ma
Flexum üzletház) építésekor, továbbá a mai Magyar és a Honvéd utcákban már1880 körül felfigyeltek a római korból származó kõfalakra. Ezek
rangosabb épületekbõl álló polgári településre
engednek következtetni.
Magyaróvár város 500 - 600 évvel ezelõtt kezdõdött kiépülése sajnos minden római nyomot
eltüntetett. Mint ahogy az más városok esetében is történt, a rómaiak köveibõl épültek fel a
városfalak és a nagyobb házak is. A víztorony
mellett végzett csatornafektetés során 2003-ban
elõkerült egy polgári jellegû lelet: az xP Krisztus
monogramos ólombulla (hitelesítõ pecsét) PuszRómai kori keresztény levélpecsét
tai Rezsõ szerint a castrumhoz kapcsolódó polgárvárosban a IV. század elején élt keresztények külkapcsolatainak emléke lehet.
A tábor és a kis település pusztulása a 400-as évektõl visszafordíthatatlan folyamat,

Római szarkofág a Hansági Múzeum Fõ utcai bejáratánál

a Római Birodalom teljes hanyatlásának része volt, és azt még a terjeszkedõ Duna
mederváltoztatása is elõsegítette. Új „S” kanyarulata elõször csak kivájta a település
közepét, késõbb aztán végleg el is temette. Ezért lakossága délebbre, a mai Moson magasabban fekvõ részére (a késõbbi Királydombra) költözött – véli Aszt Ágnes, a Hansági
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Múzeum régésze. A birodalom 330 után az ide betörõ barbárokkal (a rómaiaknak mindenki barbár volt, aki nem Rómából származott) szövetséget kötve letelepítették õket. A
vandálok és gótok átvonulásakor a romanizált lakosság el is menekült innen. A térség
utolsó eseménye az volt, hogy 433-ban ezt a területet a rómaiak szerzõdéssel átengedték
a hunoknak.
A helyi lakosság töredékének továbbélését a Lajta nevének szinte változatlan formában való fennmaradása valószínûsíti. A késõbbi – Sár = tiszta – nevét a magyar honfoglalás után kapta. (A Vízpart utca nemrégen még Sárvízpart volt). A rómaiak ittlétének
emlékeit inkább a környéken lehet megtalálni: a rajkai és bezenyei katolikus templom
tornya római alapokon nyugszik, a hegyeshalmi templom falában a XV. légió emlékköve
látható. Köpcsényben (Kittsee) ma is látható a római õrtorony, Zurányban (Zurndorf) és
Lébényben egy-egy Silvanus (erdõisten) szoborfejet találtak.
Az itt élt rómaiak és követõik kb. 200 évig máglyán égették el halottaikat, a tetem
maradványait kõ-, üveg- vagy agyagedényekbe, urnákba helyezték. Késõbb és fõleg az
elõkelõbbek a halotthamvasztás helyett a mai szokás szerinti temetés gyakorlatát folytatták, halottaikat elásott kõkoporsóban (lásd a Hansági Múzeum Cselley-házi épülete elõttit) helyezték örök nyugalomra. Környékünkön csak kevés ilyen került elõ: a már említett
vésetes szentjánosi szarkofágon kívül egy újudvari (Mosonudvar) kislánysír ismert, amelyben arany sírmellékleteket is találtak. (A római kor begyûjtött emlékeit a Hansági Múzeum kõtárában és állandó kiállításában pontos leírásukkal együtt lehet megtekinteni.)

A népek nagy vándorlása a Kisalföldön
A római idõk vége felé (400 körül) a Mosoni-síkságon élõ maradvány lakosság azt
tapasztalhatta, hogy ismét sûrû jövés-menés, különféle, az eddigiekhez ugyan külsõre valamennyire hasonlító, mégis másfajta lovas népek jelentek meg a környéken. Kezdetét
vette a nagy népvándorlás kora. Az új áradatot az Ázsia belsejében élõ hunok idézték elõ
azzal, hogy megindultak európai történelmet csináló útjukra. Vonulásuk népek tömegeit
kényszerítette nyugat felé, és az V. században a Kárpát-medencében is megjelentek. Minden érkezõ nép továbbvonulásra szorította a korábban megjelenõt.
De hát miért indult meg a nomád állattenyésztõ népek számunkra felfoghatatlan tömegû népmozgása? A történettudomány három okkal is magyarázza: a belsõ-ázsiai sztyeppék vidékén beköszöntõ szárazság biztosabb legelõk felé terelte az állattartó népeket, a
népesség túlzott elszaporodása miatt új legelõterületekre volt szükség, a megépült kínai
nagy fal visszaverte az addig az országra zúduló nomádokat, a vereséget szenvedõ hunok
az I. században nyugat felé vették az útjukat, maguk elõtt terelve a szállásterületeikrõl
kimozdított más népeket.
Germán népek
Az elsõ villámgyors, vad ismeretlenek keletrõl jöttek és a befagyott Dunán átkelve 400
körül jelentek meg Délkelet-Európában, amely akkor a Keletrómai Birodalom (késõbb
Bizánci Császárság) területe volt. Ezzel a keleti népvándorlással egy idõben megindult
egy másik, észak-déli irányú népmozgás is, amelynek szereplõi, a germán népek 476-ban
megszüntették a Római Birodalmat. Tacitus római történetíró teljes könyvet szentelt ne46
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kik, amelyben ezeket lehet olvasni a germán harcosokról és harci szellemükrõl: (14.) „Ha
egyszer csatára kerül a sor, szégyen a fõemberre, ha vitézségben alulmarad, szégyen a kíséretre,
ha kevésbé vitéz a fõembernél. És végképp, egész életre szóló becstelenség és gyalázat a fõembert túlélvén megtérni a csatából: õt védeni, oltalmazni, a maguk vitézi tetteit is az õ dicsõségének tulajdonítani - legszentebb esküjük. A fõemberek a gyõzelemért harcolnak, a kísérõk a
fõemberért. … Bõkezûségük anyagi alapját háborúval és rablással teremtik elõ. Arra, hogy
földet szántsanak, vagy kivárják a termést, nem is vennéd rá õket oly könnyen, mint arra, hogy
kihívják az ellenséget és sebeket szerezzenek; sõt a restség és tehetetlenség jelének ítélik verejtékkel szerezni meg azt, amit vérrel megvehetnek.”3 (Tacitus 14. 24. p.)
Legkorábban megérkezõ csoportjuk a Dácia nevû római tartományból a hunok elõl
menekülõ vandálok voltak, akikrõl nem is kellene megemlékeznünk (hiszen csak átvonultak errefelé) de nevük szinonimájává vált minden oktalan, esztelen pusztításnak. Másik csoportjukat, a keleti gótokat maga a nyugatrómai császár engedte letelepedni. Õk
azzal váltak híres történelmi szereplõkké, hogy 471-ben éppen az õ vezérük, Nagy Teodorik
lett Itália királya.
Hunok
Annak ellenére, hogy az õket kergetõ európai hunoknak mindössze 21 évet engedélyezett a történelem, mégis Európa középkorát leginkább alakító népvándorlás-kori
népévé váltak. Õket ugyan sokan a magyarok õsi rokonának tartják, de ennek a feltételezésnek semmi alapja nincs. Az elõkelõ rokonságot csak a késõbbi történetírók találták ki, aki a hunoktól a magyar honfoglalásig terjedõ idõt vélték áthidalni a hun – magyar rokonság említésével. Még az sem jelentheti a rokonság történeti alapját, hogy
mint minden keleti lovas nép, ez a két nép is több hasonló vonást viselt.
Tulajdonképpen nem is szállták meg az egész Kárpát-medencét, a nép temetõit sehol
nem találják a régészek, elõkelõ, sõt fejedelmi sírok azonban viszonylag bõven akadnak
a mai Magyarország területén. Itt kell megjegyezni, hogy még a sírleleteknél is gazdagabb a hunokról szóló, vagy velük kapcsolatos mese és mondavilágunk. Ez a nagyon
messzirõl jött nagyállattartó nép az után indult meg nyugat felé, hogy – éppen ellenük –
már Kr. e. 220 körül felépült a Kínai Nagy Fal. Mintegy 650 évig tartó vándorlás után
jutottak el a Kárpát-medencébe, ahol aztán le is telepedtek. Vándorlásuk során folytatott életmódjukról egy fiatal kínai hercegnõ, egy hun fõember felesége révén van tudomásunk: „Elhagytam Kínát, õsi földemet, s lakásom most a hunok sátra lett. / Körül a sok
gyapjú s nemez gunya az én szívemnek dísztelen és csúnya. / Rá nem vehetnek, bármi is
legyen, hogy rossz szagú juhhusukból egyem. / A bõrdobokat éjjel is verik, szüntelenül peregnek reggelig. …” (Caj Jen kínai költõnõ László Gyula által közölt Áprily Lajos fordítása.
László Gy. 90. p.)
Amikor 433 táján megjelentek a Kárpát-medencében, a rómaiak hogy legalább átmeneti békét nyerjenek, Ruga nagyfejedelemnek aranyjáradékot folyósítottak és római
méltóságot ajándékoztak. Fejedelmi központjukat mai hazánk területén, valahol a Duna
és a Tisza között alakították ki. Történetük utolsó epizódjának, pontosabban Attila (gót
névadás = bátor vagy bölcs) király házasságkötési ceremóniájának helyszíne egy bizonytalan történettel éppen a mi Mosoni-Duna partunk lett. Errõl egy 600 évvel késõbb
keletkezett õsgermán hõskölteményben, a Niebelung-énekben olvashatunk. Attila (Etele) kíséretével fellovagolt a Bécs feletti Tullnig, hogy ott fogadja új feleségét, a germán
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Krimhildát, a hunoknál Ildikót. Bécsben tizennyolc napig tartott a nászünnep, az utolsó
napon Etele és Krimhilda egy legenda szerint Wieselburgban, a „vagyonos Mosonban”
szálltak hajóra. Ez a Moson régi történetében felbukkanó legenda – az itteni vitorlabontás – abból a tényleges földrajzi helyzetbõl eredhet, hogy a Dunának akkoriban csak ez a
része volt hajózható, a pozsonyi egyáltalán nem. Alig egy emberöltõnyi idõre terjedõ uralmukat a Kisalföld szórványosan, de mégis megmaradt barbár lakossága talán csak a mosoni
felvonulással kapcsolatban tapasztalta meg. Mivel a hunok sehol nem telepedtek meg,
ezek háborítatlanul folytathatták megszokott mindennapi életüket. (A Nibelung-ének.
Bp., 1892. kiadásának 301. oldalán Szász Károly fordítása szerint: „Pozsonynak városánál
a had hajókra szállt…” ; Ugyanakkor Franz
Fühmann: A Nibelungok. Bp. 1975. c. könyv 189190. oldalán néhány mondat arról szól, hogy a
Dunán lefelé Wieselburgból - ez Moson német
neve – útra keltek.; Az Interneten megtalálható
német nyelvû szövegben „Ze Miesenburch d/er/
richen” = vagyonos Moson szerepel, s az angol
nyelvû magyarázat szerint „Misenburg” a modern Wieselburg, amely a Duna mellett Pozsonytól délre 21 mérföldre délkeletre található, amely
adatok ugyancsak Mosonra illenek. A szerk.) (A
hunokról részletesebben: Thullner: Mosony vármegye. Helytörténeti olvasókönyv. Gazdag hunTokos csontfésû a Hansági Múzeum
magyar mondavilágunkon kívül leginkább Gárgyûjteményébõl
donyi Géza Láthatatlan ember címû könyvébõl
nyerhetünk kitûnõ tájékozódást a hunokról. Attila haláláról Komjáthy István: Mondák könyve. 287. o. Hol vagy, Attila király?)
Régészeti hagyatékuknak egyetlen jelentõs lelete a Lébényben megtalált egyik germán származású elõkelõségük sírlelete: aranycsatos öv és lábbeli, díszes kard, értékes
üvegpohár, tokos csontfésû. Ilyeneket láthatott
az Attila fejedelemnél 448-ban követségben járt
Priszkosz rétor kelet-római történetíró. A barátföldi nagy tábor régészeti kutatása során római
aranypénzek, solidusok kerültek elõ.
A hunok kivonulását követõen harmadik
germán népként a longobárdok (népiesen
langobárdok - hosszúszakállúak) telepedtek le.
Állattenyésztõ pásztornép lévén õk már gazdagabb régészeti emlékeket is hagytak maguk

Bezenyei fibulák és a fibula szövege (A Hansági Múzeum gyûjteményébõl)
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után. Egyik központjuk 510 után ugyanis éppen a Mosoni-síkságon alakult ki. Temetõiket több mint 80 sírral Mosonszentjánoson (Jánossomorja) és a Bezenye melletti
Papréten a vármegye elsõ amatõr régésze, Sõtér Ágost vezetésével még 1900 elõtt
tárták fel. Ásatásai nyomán nagyszámú és nagyon jelentõs értéket képviselõ leletek
kerültek elõ, közülük gyakorlatilag világhíres az úgynevezett rúna-írásos fibula (ruhakapocs) pár.
Mindössze negyvenvalahány évig éltek errefelé és 568. április elsején vagy másodikán a húsvéti ünnepek után máig sem megmagyarázott okból sietve felkerekedtek, hogy
nem sokkal késõbb ideális helyen, a napfényes Itáliában tûnjenek fel, megalapítva a
mai Olaszország Lombardia tartományát.
Avarok
A nagy kavarodást fokozva az orosz puszták felõl szláv népek is érkeztek a Kárpátok
hegyei közé és õk le is telepedtek. A nagy sietve kivonuló longobárdok helyébe a Kisalföldön tiszta lappal indulhatott az avarok helyileg leghosszabb, csaknem 300 évig tartó
uralma. Ez a harcias lovas nép Belsõ-Ázsiából indult el és viharos gyorsasággal meghódította Európa nagy részét az Enns folyótól a Donig, a Balti-tengertõl a Száváig és az
Al-Dunáig. Mielõtt 569-ben bejöttek volna a Kárpát-medencébe, elõtte ugyanúgy körülrajzották – talán kikémlelték – mint késõbb honfoglaló õseink is tették. Fõfejedelmüknek, a kagánnak legalább akkora hatalma volt, mint korábban Attila hun királynak
(a mi vidékünkön élõ avarok feje az alkirály, a tudun volt). Nagy birodalmuk székhelye
ugyanúgy a Duna-Tisza közén, a Nagy-Dunának valamelyik mellékága közelében lehetett, mint Attiláé.
Állandó téli szállásaikkal jelen voltak a Mosoni síkság és a Hanság legelõin Lébénytõl
a burgenlandi Nezsiderig. Hosszú ideig való itt tartózkodásuk rengeteg izgalmas le-

Avar ház

letanyagot hagyott hátra. Csak a szentjánosi griffes-indás sírokból több mint 480-at
tartanak nyilván, a lébényi Kaszásdombon hosszú ideig lakott falvakat ástak ki, de
jutott belõlük egy falura való Darnózselire is. A városhoz legközelebb esõ telepüket
csak a közelmúlt autópálya ásatásai hozták felszínre a mosonszolnoki pihenõ helyén.
Ez az ásatás egy kb. 1400-1500 évvel ezelõtt létezett olyan szállástelepülést hozott
felszínre, amelyik egy csordakút köré szervezõdött. Ez a lelet a környék elsõ olyan
faluját mutatja, amelynek lakói két ágasfával alátámasztott szelemengerendás tetõszerkezetû házat építettek, egyik sarkában kõkemencével, és a megtermelt élelmisze49
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reket vermekben raktározták, a széna tárolására pedig külön faépítményt készítettek.
Érdekes, az eddigiektõl külsõ megjelenésükben is elütõ népcsoport volt, Európa leginkább mongoloid (sárgás bõrû, kiugró pofacsontú, merev és vastag hajszálú) embertípusa. A szaknyelv azért nevezi õket griffes-indás népnek, mert a régészeti leletekbõl
megismert, fémbõl készített övvégeiket mesés állatfigurákkal (griffekkel) és tekergõ
növényi mintákkal (indákkal) díszítették. Az öv egyben társadalmi hierarchiájukat (rangsorukat) is jelezte: akinek nem volt, annak nem is járt. Másik jellegzetes férfi sírmellékletükre, a jókora cserépkancsókra utalva rosszmájú szomszédjaik, a bizánciak késõbb
azt terjesztették, hogy az avarok bukását a mértéktelen ivás okozta. Sírjaikat legnagyobb részt kincskeresõk dúlták fel, akik jól tudták, hogy az avarok magukkal vitték alvilági utazásuk viteldíját, a bizánciaktól adó vagy zsarolás fejében kicsikart aranypénzeket
és arany pénzutánzatokat. Az avarok mérhetetlen ékszerigényét jól mutatja, hogy amikor
az aranykincsek bizánci folyója elapadt, ötvöseik bronzból öntöttek vagy préseltek szebbnél szebb öv- és szíjvereteket, lószerszám és nyeregdíszeket. Állatcsontokból pedig forgatható esztergával gyártottak kisebb dísztárgyakat.
Környékünk avar korának kiteljesedése a 675. és 825. közötti 150 évre tehetõ: ekkor
nõtt meg a helyi népsûrûség és terjedt ki a település-terület is. Bármennyire is sokan és
sokáig éltek ezen a vidéken, és bármennyi tárgyi emléket hagytak maguk után, jelenlétüket azonban egyetlen helynév sem igazolja. Ami ilyesmi mégis fennmaradt, a Vetvár (régi)
nevû városuk neve, azt elõdeink fel nem ismert hamisított forrásokra alapozták, akik szerint ez a keresztény püspöki székhely lett volna Magyaróvár õsvárosa. A hiedelem onnan
ered, hogy a frankok Avaria tartománya egy idõben a Rába folyóig terjedt ki.
A késõ avarkor faluközösségekben élõ népességét a történettudomány onoguroknak
is nevezi, bár ez az elnevezés valójában a törzsszövetségben élõ korai bolgár-török népeket jelenti. Ugyanilyen törzsszövetségben éltek a türk ogurokkal a magyarok õsei is,
egyes régi kutatók (pl. Czeglédy Károly) szerint ebbõl a névbõl alakultak ki a magyarság idegen nyelvû (Hongrois – francia,
Vegri – lengyel, Ungarn – német) megnevezésének változatai.
Avarjainkat a VIII. század legvégén nyugat felõl érte az elsõ nagy veszély. Nagy Károly német-római császár 791-ben fél Európa hadseregével tört rájuk, de õk a felperzselt föld taktikájával 52 nap után
visszafordulásra kényszerítették õket, igaz,
ebben a beköszöntõ õszi esõk is segítségükre voltak. A második támadást már
nem élték túl, aminek oka részben az is
lehetett, hogy ellentétek támadtak a tudun
és a kagán között. Az itteni terület alkirálya 795-ben meghódolt Nagy Károlynak,
akinek egyik fia és egyben hadvezére egy
évvel késõbb a Tiszáig jutva bevette a
kagán székhelyét, ahonnan 15 szekér arany
és ezüst zsákmánnyal tért vissza. A franGriffes-indás leletek (Hansági Múzeum)
kokkal vívott újabb harcok végén az utol50
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só dunántúli avar alkirály egész nemességével együtt odaveszett, a Kisalföld területére
beköltözõ utolsó avarok már a császár alattvalói és templomokkal rendelkezõ keresztények voltak. Továbbélésüket, nevezetesen azt hogy egyes csoportjaik megérhették a magyarok bejövetelét, egyetlen régészeti lelet sem igazolja.
Szlávok
A területet a frankok tudatosan újratelepítették, elsõsorban szlávokkal, akik elõszeretettel telepedtek meg olyan mocsaras, vizenyõs helyeken, mint amilyen akkor Moson
és környéke, valamint a Szigetköz volt. Bizonyság ezekre egyrészt Moson szláv eredetû
(Misia, Musun = mocsári vár) neve, és Pusztai Rezsõ 1970-es évekbeli darnózseli (Parázsszeg) ásatása. Az itt talált leletekbõl azt a következtetést vonta le, hogy „… a telep
az egyik láncszeme volt a Mosoni-Duna melletti szláv telepeknek.” Már a magyarok honfoglalása elõtt léteztek errefelé olyan helynevek, amelyek ma is létezõ falvakat jelentenek: Abda, Darnózseli, Kimle, Moson, Lucsony, Bezenye, Oroszvár. Lakóit dunai szlovénoknak nevezik, akiket lényegében csak a helyneveik éltek túl, bár ekkoriban már
szláv volt a teljes környék beszédnyelve.
Késõbbi várostörténetünk elsõ fejezete éppen ezekhez a szlávokhoz kapcsolódik, illõ
tehát hogy ismerjük történetüket. A mai Moson központja, a Királydomb lehetett az
egyik olyan magaslat, amelyen a letelepített frank-bajorok és karintiai szlovének a környék védelmére felépíthették az elsõ, Misia nevû mocsárvárat. A Pannóniát végigpusztító Szvatopluk morva fejedelem ezt 895 körül kifosztotta. A szlávokról más okból is
meg kell emlékeznünk. Velük kapcsolatos ugyanis a magyar honfoglalás Fehér ló mondája, amelyik azt is jelzi, hogy honfoglaló õseink ezekkel a Balaton környéki szlávokkal
vették fel az elsõ kapcsolatokat.
A nagy európai népvándorlás a longobárdok kiköltözésével, 586-al ugyan véget ért,
azonban még mindig nem ért véget területünk népvándorláskora, pedig már javában
nem a történelmi ókort, hanem már régóta (476 óta) a középkort írta Klió (Dicsõítõ), a
történelem ihletõ szelleme, múzsája.
Besenyõk, bajorok
A magyarok 900 táján történt megjelenése elõtt még egy keleti nép jelent meg, a
magyarok „õsellensége” a besenyõk. Ezek a tankönyvekben ugyan csak a magyar honfoglalással kapcsolatban jelennek meg, környékünk mégis fel tud mutatni egy kis besenyõ múltat. Elsõsorban azt, hogy Zolta nagyfejedelem fia, Taksony besenyõ törzsfõ lányát vette feleségül, aki a betelepülõ könnyûlovas besenyõket ide, a mosoni gyepû (határrész) védelmére telepítette le. A Mosonmagyaróvártól nyugatra esõ környéket a krónikák még 1217-ben is Terra Bisseniorumnak, besenyõk földjének is nevezték. Ebbõl a
ténybõl eredhet, hogy Pusztasomorja (ma Jánossomorja város nyugati része) lakói még
napjainkban is büszkélkednek vélt besenyõ múltjukkal. A besenyõk szolgálatuk jutalmául telepedhettek le Árpás községben.
A német-római császár említett hadjáratával kerülhettek ide bajor-német eredetû
emberek is, akik a frankok távozása után is itt maradtak, mert jutalomként (vagy éppen
büntetésként) birtokot kaptak. Nagyobb számú németrõl annak ellenére sem beszélhetünk, hogy a Moson megyei németség a bajorokat is õslakosoknak tartja. Ezek a régi
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bajor emberek, esetleg csoportok (ha voltak) azonban már csak Gizella királyné kíséretébõl maradhattak itt, de inkább azt lehet feltételezni, hogy a tatárjáráskor (1241.) elpusztult lakosság helyébe érkeztek. Mindenesetre Magyaróvár régi német lakosságában csak 1242 után találunk nagyobb számban német neveket viselõket.
A honfoglaláskor a magyarok nem találtak német nevû lakott helyeket sem, még a
Lajta (németül Leitha) is a magyar Sár nevet viselte, amelyik akkor tisztát jelentett.
Mai emléke a Sárvíz-part nevû utca, ami tehát nem sáros vizet, hanem a Lajta magyar
nevét jelentette. Annak ellenére, hogy ez a folyó körülöleli, sõt keresztül-kasul szeli a
mai (és a középkori) Magyaróvárt, földrajzi névként ezekben az évszázadokban semmilyen más formában, névváltozatban nem fordul elõ. Valószínûleg azért sem, mivel legalább annyira mocsaras, tehát veszélyes vidék volt, mint Misia – Moson, és ráadásul itt
nem volt egyetlen kiemelkedés sem. Ez a terület – éppen földrajzi adottságánál fogva –
már része volt a nyugati határvidéknek, a járhatatlan gyepûnek.
A magyarok és a helyi honfoglalás
Ez a fejezetrész 997-ig, Géza fejedelem haláláig és ezzel a magyar királyság kezdetéig foglalja össze és írja le a Mosoni-síkságon megjelent honfoglaló magyarok elsõ félszáz évét.
A hegyek által védett Kárpát-medencébe az utolsó bevándorlók a magyarok voltak. A
nép maga még messze az Al-Dunánál élt, amikor kisebb-nagyobb harcos egységei már
bejárták a Kárpát-medence északi és nyugati részeit. Elõször (882-ben) Szvatopluk morva fejedelem oldalán harcoltak Bécs alatt a frankok ellen, ez azonban nem akadályozta
meg õket abban, hogy tíz év múltán a keleti frank király szövetségeseként ne vegyenek
részt a Szvatopluk elleni háborúban. Két évvel késõbb megint a morvák szövetségeseként
harcoltak a Dunántúlon. Lehet, hogy ekkor kémlelték ki a területet?
Éppen ekkor érte a magyarokat a kazárok elõl menekülõ besenyõk (besék = sasok)
támadása, ami miatt 895 és 900 között bejöttek a Kárpát-medencébe, és birtokba vették
annak a Dunától keletre esõ részét. A frankok (most már bajorok) az itteni vidéken élõ
keresztények védelmére 898-ban egyezséget kötöttek a betörõ magyarokkal, akik pénzt
és ruhanemût kaptak tõlük.
Az ún. kalandozás 899-ben kezdõdött, amikor a sereg egy része Észak-Itáliáig jutott.
Késõbb pedig már egész Európát belovagolták a Márvány-tengertõl az Atlanti-óceánig.
A kalandozások korának lovas harcosai ezer évre megalapozták a magyar lovasság jó
hírnevét. Az embereket és lovaikat a pusztai életmód szívóssá, kitartóvá tette. A hadjáratok alkalmával jól tûrték a nélkülözést, és olyan menetteljesítményekre voltak képesek, amelyek ámulatba ejtik a ma emberét is. A télen-nyáron ridegen tartott állatok
elviselték a szélsõséges idõjárást, minden terepen jól mozogtak. Híres fegyverük a visszacsapó (reflex) íj volt, amellyel futtában, akár hátrafelé is pontosan céloztak. A színlelt
megfutamodás csel volt, hogy még néhányszor kilõhessék nyilaikat. A felbomlott hadrendû ellenség szétzilált seregeit mindent elsöprõ lovasrohammal pusztították, amelyben már a kissé hajlított pengéjû szablyáé, a lándzsáé vagy a könnyû fokosé volt a fõ
szerep.
A lébényi születésû Unger Mátyás történész egy abban a korban élt nyugati szerzetest,
Regino apátot idézve ezeket írta róluk: „Karddal nem sokat vágtak le, annál többet ölnek
le nyilaikkal, melyeket szaruból készített íjaikból oly mûvészettel igazítanak, hogy alig lehet
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azokat kikerülni … Elõreszáguldó vagy meghátráló lovaikon harcolnak, gyakran színlelnek futást is … Többnyire a heves viadal közepén abbahagyják az ütközetet, és kevéssel
utóbb a futásból visszafordulnak és amikor azt hinnéd, hogy már gyõztél, éppen akkor jutsz
halálos veszedelembe.” (Unger – Szabolcs 14. p.)
A honfoglaló magyarok közelebb álltak az úgynevezett európai avar lakossághoz,
mint az igazi, mongol avarokhoz, embertanilag igen különbözõk voltak. Ez abból eredt,
hogy egyes területeken a honfoglalók milyen összetételû csoportja telepedett le és hogy
ott elõzõleg milyen összetételû lakosság élt. Alig történt meg a magyarság letelepedése,
máris megkezdõdött a keveredés. Egy hitelesnek elfogadott népesség-térkép szerint
vidékünk Árpád-kori temetõi ritkásan települt magyar lakosságot mutatnak ki. A Mosonisíkság a kalandozók számára elsõsorban felvonulási terület volt, amelyen keresztény
avar maradványlakosság élt. Az õ halottaik töltik meg a megtalált temetõket, amelyekben magyaroknak késõbb sincs nyoma, ugyanakkor a terület helynevei viszont jórészt
magyarok. Ennek bizonyítéka például Nemesvölgy, Boldogasszony, Sásony, a mai burgenlandi falvak neve.
A honfoglalók egyes nemzetségeinek letelepedésére vonatkozóan a magyar történelem egyik alapmûvében azt olvashatjuk, hogy „… a fejedelmi törzs szálláshelyétõl északnyugatra [a késõbbi Moson és Gyõr megyék területén] az Ostmarkkal [keleti német területek] határos vidéken találjuk a X. században nagy szerepet játszó Szoárd-Zoárd és Lél
hadnagyok törzsét a csallóközi Lél község körül
a Duna két partján.” (Hóman – Szekfû 122. p.)
Sem a fenti megállapítás, sem pedig az a tény,
hogy térségünkben (inkább a Csallóközben)
volt ugyan Árpád fejedelem nyári szállása, ez
azonban nem jelenti azt, hogy errefelé több
magyar honfoglaló közösség telepedett volna
meg. A kalandozók egyébként sem a mezõgazdasági termelést folytató köznépbõl kerültek ki,
szükségük volt viszont arra, hogy biztos ellátó
gazdasági hátteret tudjanak maguk mögött, már
csak ezért sem bolygatták az itteni alaplakosságot.
Honfoglaló magyarok
A régészeti leletek teljes hiánya és a magyar
(László Gyula rajza)
történelmi irodalom arra enged következtetni,
hogy mindössze annyi közünk van a kalandozások korának magyar vezetõ rétegéhez,
hogy az elsõ német támadást (907 nyarán) a Nagy-Duna túlpartján, Pozsony elõtt, Dévény környékén állították meg Árpád fiai, Levente és Jutas. Az Árpád-kor híres történész-tudósa, Gyõrffy György szerint Fajsz nagyfejedelem (Árpád unokája, Jutas fia, a
kereszténység elsõ pártolója) „… örökletes és fejedelmi szálláshelyeit várakkal erõsítette
meg [pl.] Somogyvár, Veszprém, Gyõr … és talán [a szigetközi] Hédervár elõzménye.” (Magyarország története I. 680. p.) Feltehetõen ezekkel a várépítésekkel és a keresztény hit
fokozatos felvételével kezdõdött meg a magyarok beillesztése az itt talált szolgáló népek sorába.
Moson vidéke a bajor támadás következtében már 951-ben elnéptelenedett, ezért
Taksony fejedelem ide telepítette a besenyõk egy részét. Nyugati krónikák is utalnak
arra, hogy 955 után a magyarok fallal és mocsárral vették körül magukat, így keletkez53
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tek itt a besenyõ határõrtelepek is. A gyepûelvû határvédelem már egyértelmûen a
magyar „békepolitika” jele volt, Taksony fejedelemnek sikerült minden szomszédjával
békét tartania.
A terület elfoglalásával kapcsolatban névtelen krónikásunk, Anonymus is azt írja,
hogy az augsburgi vereség (955) után (Major Tamás fordításában): „Szolta [Zolta] vezér
pedig… ugyanezen a határon, a Mosony nevû fertõn [láposon] túl nem kevés besenyõt is
letelepített országának védelmére, ” (Major 49. p.) Zolta (Solt) fejedelem Árpád legkisebb fia volt. Korai helytörténészeink (Ivánfi, Haller) szerint az õ helyi vezérei Lél (Lehel) és Bulcsú vitézek voltak. Mindkettõ valós történelmi személy, Bulcsú harka (harmadik fõember, bíró) volt a Rába menti területek ura. Az eddig sehonnan nem derült
ki, hogy az István király által késõbb alapított Moson vármegye területét is õ bírta volna. Lél herceg szállásközpontja a Nagy-Dunán túl, a Csallóközben (Lél-Nagylél falu
környékén) volt.
A képletes országhatár ekkor még messze innen, az Enns folyónál (Linz, osztrák
város elõtt) volt. Az amúgy is sûrû növényzettel benõtt gyepû vidéket még mesterséges
akadályokkal is megtûzdelték. Ahogy Pauler Gyula írja: „Gondjuk volt, hogy minél kevesebb ösvényen lehessen az országba jutni. Ezeket lehetõleg járhatatlanná tették: elzárták,
bevágták, gyepüket, vagyis akadályokat készítettek, amelyek árkok, ledöntött fa, kõtorlaszok voltak, amelyekben csak itt-ott hagytak egy nagyobb bejáratot (kaput – portát) és ezekre folyamatosan vigyáztak a kirendelt õrök.” (Pauler 11. p.) A Mosonon túl fekvõ ilyen
kapu – a Porta Occidentális – a Sár folyó irányába épült ki. A történettudomány a krónikák szavával Porta Regni-nek, a királyság
kapujának nevezte Moson várát.
Bulcsú és Lél 955-beli (Augsburg, augusztus 10.) veresége után az ország észak-nyugati határai védtelenek maradtak, ezért kellett új katonai erõt ide csoportosítani és kifejleszteni a gyepûvédelmet. Ennek a folyamatnak a lebonyolítója Apor kapitány (a bizánci történésekbõl híres Botond vezére) lett.
A földmûvelõ õslakosságnak nem kis károkat okoztak a magyarok által ide telepített besenyõ és székely íjászok, a gyepû (katonai segéd) – népek. Rajtuk kívül Taksony még orosz
– varég csoportot is letelepített, tõlük származik Oroszvár neve.
Az eddigiekbõl is kiviláglik, hogy a korai
magyarok helyi jelenlétének régészeti bizonyítékai meglehetõsen szegényesek. A mindenféle népet reprezentáló lébényi (kaszásMagyar õrhely (Rekonstrukció)
dombi) temetõben még edényeket sem találtak, de pogány magyar szokás szerint koponyalékelt halottakat igen. Az itt talált elsõ
magyar pénz, I. István király kicsi „Lancea Regis – a király lándzsája” típusú fémpénze,
amely a rajta ábrázolt lándzsáról kapta a nevét, a temetõ kiemelkedõ lelete.
Géza fejedelem 972-ben történt megkeresztelkedése után csak Gyõrig terjesztette ki
nyári szállásváltó útját és tõlünk távolabb, a mai Pannonhalmán lehetett egy korai feje54
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delmi udvarhely. Moson mint lakott hely csak az államalapítás kori megyerendszer kialakítása idején, 1010 után került történelmünk látóterébe, Magyaróvár pedig csak
Moson várának pusztulása (1271-1273) után kap említést és jelentõséget.
A honfoglalás magyar népének itteni megjelenése nem bolygatta meg a fõként szláv
lakosság békés nyugalmát. Hazánk mai területén sem gyakoriak a honfoglalás kori temetõleletek, mifelénk aztán végképp szûkösek a temetõk és a leletek. Az oroszváriban
a szláv mellett a régészek felismertek magyar sajátosságokat is, és talán csak a lébényi
(kaszásdombi) temetõ leleteit
értékelik úgy, hogy azok a pogány kori magyar köznép szokásait (koponyalékelés) és viseletét (sodrott bronz párta, csüngõk) reprezentálják. Ezeken a
helyeken kívül még Pusztasomorja határában van pogány
magyar temetõ, innen Szent
László pénze került elõ.
A magyarok korai megteleLancea Regis (I. István pénze)
pedése már csak azért sem történhetett meg, mert ekkoriban
az egész Kisalföld és a Csallóköz is olyan vizenyõs terület volt, amelyet az esõzések és a
Fertõ tó mindenkori vízszintje is befolyásolt. Emberi megtelepedésre és életre jószerivel csak a kiemelkedõ kisebb-nagyobb szárazulatok voltak alkalmasak, ezeken pedig
már régóta településekben éltek a korábban megtelepedett emberek.
(Thullner István)
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Moson és Magyaróvár az államalapítástól 1526-ig
Moson – a középkori település születése, története
Istvántól Ottokárig
Moson földrajzi adottságai
A két település, Moson és Magyaróvár története egymástól eltérõen alakult. Közös
földrajzi adottságaik meghatározták az itt élõk életét a középkorban is. A Hanság mocsarai egészen a Mosoni-Dunáig értek a tavaszi és õszi csapadékosabb idõszakok után.
Az év legnagyobb részében ezen a vidéken csak egy keskeny sáv volt járható a mocsarak
és a Mosoni-Duna között. Itt vezetett az út a Kárpát-medencébõl Nyugat-Európa irányába. Itt található a rómaiak Pannonia
tartományának fontos védõvonala, a limes mentén létesített katonai táborokat, õrtornyokat összekötõ út, ezt használták a népvándorlás korának népei
is. Itt húzódott a honfoglalást követõen a magyarság szállásterületének nyugati határa és az azt védõ gyepû is.
A hely tehát már sok évszázaddal a
honfoglalás és a magyarság letelepülése elõtt fontos útvonal és egyben hadászati-védelmi jelentõségû is volt. Aki
ezt a területet birtokolta, az ellenõrizhette a kelet és nyugat közötti keskeny,
járható útvonalat. Eldönthette, kit enged ki és kit enged be, kit enged keresztülhaladni. Egy olyan vár, vagy bármilyen erõdítmény, amit ilyen helyre
építenek, lezárhatja ezt az utat. Nemcsak jó szándékú kereskedõk használják az ilyen utakat, hanem a katonaság
felvonulására is ez a legalkalmasabb terep. Az a település, melyet a XI. század óta Moson néven említenek a források, igazi jelentõségét az államalapítás korától nyerte el: legfontosabb szerepe a kialakuló magyar határ védelme volt.
A Moson név eredete, jelentése, magyarázata körüli eltérõ értelmezések és
Az ezer éves vármegyére emlékezõ bronzbetétes
viták felsorolása helyett álljon itt Pais
mûalkotás az Erzsébet téren ( Lebó Ferenc – 2011)
Dezsõ magyarázó jegyzete: „A név IX56
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X-ik század határáról való átvétele az ó-bajor Musun vagy Mosun a. m. <fertõ, sár, láp,
ingovány, mocsár> névnek. Eredetileg tehát nem a várnak, illetõleg a mai városnak, hanem az ingoványos Fertõ-Duna vidéknek a neve. Közelében az ó-magyar Sár, a mai Lajta.”
(Pais, 1926. 126. o.) A magyarok honfoglalását és letelepedését követõ idõkrõl szólva a
település nevét a középkori krónikások közül Anonymus említi az ország határainak
megállapítását taglaló fejezetben. Itt történik említés a besenyõk betelepítésérõl is a
nyugati kapu védelmére: „Szolta vezér pedig… ugyanezen a határon, a Mosony nevû fertõn túl nem kevés besenyõt is letelepített országának védelmére. „ (Pais, 1926. 99. o.) A
besenyõk feladata a honfoglalás idején az elõ- vagy utóhad szerepének betöltése volt,
többnyire a székelyekkel együtt emlegetik õket. A sztyeppe uralkodó népének töredékeként vonultak és költöztek a magyarokkal, szállást itt, a határvidéken kaptak. Országhatárról szoros értelemben a Kárpát-medencei letelepedés után beszélhetünk. Egyrészt az õrzött, természetes védõvonal (ebben az esetben az ingoványos, mocsaras vidék), másrészt ennek megerõsítése jelentette a határt. Az átjárható helyeket, szorosokat késõbb várak védték, a határ védelmének ez a rendszere éppen a Lajta, mint természetes védõvonal megerõsítésével kezdõdött. Ide, a kialakuló védelmi vonalra betelepített besenyõk népe fokozatosan beolvadt a magyarságba, régészeti hagyatékuk meghatározására meggyõzõ kísérlet nem történt, egyértelmûen nekik tulajdonítható, összefüggõ leletcsoportot nem ismerünk Magyarországon. (Ennél többet, azaz hogy Anonymus említi mûvében, biztosan semmiképpen nem állíthatunk. Még a szerzõ nevét sem
ismerjük, ezért nevezzük „névtelennek”. A regényes krónika a legóvatosabb becslés
szerint is legalább 200, de inkább 300 évvel a honfoglalás után íródott. Történelmi forrásként nem tekinthetünk rá annak ellenére sem, hogy hosszú kutatások után bizonyossá vált: a honfoglalásról leginkább szóbeli hagyományok, mondák alapján számolt be.
Nagyon kevés köze van ahhoz a történeti eseménysorhoz, amelyet ma honfoglalásnak
nevezünk. A szerzõ több évszázad távlatából a korabeli hõsénekekre, már megírt krónikákra, illetve azok elmesélésére volt ráutalva. Visszavetítette saját korát (feltehetõleg a
XII. század utolsó évtizedeit), annak történeti, földrajzi adatait a honfoglalás idejére.
KMTL 101. p.)
A magyarság letelepedése, és a kalandozásoknak nevezett zsákmányszerzõ, rabló hadjáratok kényszerû befejezése után ésszerûnek tûnt, hogy ez a vidék a legalkalmasabb az
ország nyugati kapujának védelmére. Azt a folyamatot, amelyet államalapításnak neveznek, Géza fejedelem készítette elõ, és fia, István hajtotta végre az ezzel járó szükséges intézkedéseket és újításokat. 997-tõl még fejedelemként legyõzte rokonát, Koppányt, aki a régi szokás szerint megelõzte volna õt a sorban. Új szokást meghonosítva
koronát kért és kapott II. Szilveszter pápától, és ezt 1001 újév napján ünnepélyesen
fejére téve királlyá lett.
A királyi hatalmat az ország belsejében is és a gyepûvonalon is várak biztosították.
István haláláig valószínûleg 40-45 ilyen megerõsített hely jött létre. A várakra épült a
királyság katonai szervezete és közigazgatása is. A közigazgatás intézményét ezért nevezték vármegyének. Ez egy-egy vár illetékességének határát jelentette, melyen túl egy
másik vár megyéje kezdõdött. A vármegye (és annak vezetõje, az ispán) képviselte a
királyi hatalmat, és az adott terület igazgatása mellett annak védelmét is ellátta. A várispánság a vár birtokait jelentette, amelyek többsége természetesen a vármegyén belül
(de néha azon kívül) terült el. A két intézmény István korában közel ugyanazt a fogalmat takarta. Vidékünkön három ispánság jött létre: a gyõri, a mosoni és a soproni.
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A mosoni Nepomuki Szent János plébániatemplom elõtt avatták fel 2000. augusztus 20-án Szent
István király szobrát. Azóta az István napi ünnepséget a szobornál rendezi a város. Alkotója Lebó
Ferenc szobrászmûvész. A fotó a 2017-es ünnepségen készült, Balassa Tamás felvétele.
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„Gyõr megye 1009-ben már biztosan létezett (innen keltezték a pécsi püspökség alapítólevelét), Sopron pedig a XI. század közepétõl volt egyértelmûen megyeközpont. Mosont vélhetõleg a két idõpont között, a XI. század elsõ-második évtizedében állíttatta fel I. István.”
(Aszt, 2010. 33. o.) A várak egy része a gyepûvonalon volt megtalálható, és nemcsak
megyeközpontként mûködtek, hanem határispánságként az ország védelmét is ellátták.
Kõfal csak néhány új építményt vett körül (Fehérvárt és Esztergomot), a korabeli várak
zöme – így mosoni is – földvár volt.

Moson, az ispáni vár
„ Az ispánság központja a Szigetköz és a Hanság találkozásánál, a mosoni síkság közepén kialakult szárazulaton, a Királydombon (Bergli) épült ki. A Duna kavicsos hordalékából, sárga agyagból és a szél által felhordott homokból kialakult É-D irányban elnyúló téglalap alakú kb. 400x350 m alapú domb 120,4 m tengerszint feletti magasságával környezetébõl 1-1,2 m-re emelkedett ki.” (Aszt, 2010. 32. o.)
A korabeli földvárakat hatalmas, több méteres, fából ácsolt palánk védte, amelyet földsánccal erõsítettek meg. „A mosoni sánc 1,5 m
x 3 és 2,5 x 2,5 m alapú gerendaácsolatú kamrákból áll, szélessége 15 m, magassága 2 m,
hossza 900 m.” (Aszt, 2002. 30. o.) „Moson
vára… mindenképpen megépült 1046 elõtt. Felépítése a legoptimistább számítások szerint is 1,52 évig tartott, nem számítva az építésre alkalmatlan idõszakokat, vagyis a tényleges ráfordítás 45 év, sõt, akár egy évtized is lehetett. Ez idõ alatt
legalább 100-150 embernek kellett szervezetten,
központi irányítással dolgozni a fák kivágásán,
a gerendák faragásán, szállításán és a 300x150
m alapú, 2 m magas sánc földmunkáin dolgoznia, majd kiépítenie a várbelsõt. Mindemellett
biztosítani kellett az építõk és családjaik (tehát
700-900 ember!) ellátását, szállítását. Ilyen
hosszú és intenzív szervezettséget kizárólag a központi hatalom biztosíthatott.” (Aszt, 2010. 33. o.)
A mosoni vár tudományos kutatása, régészeti feltárása csak az elmúlt évtizedekben indult meg. Pusztai Rezsõ, Tomka Péter, Figler Óvár és Mosonvár a XV. sz. elején
András, és Aszt Ágnes régészek kutatásai adnak választ arra a kérdésre, milyen is lehetett a mosoni ispáni vár. A sánc építõanyaga fa
és föld volt. A 25-30 cm átmérõjû gerendákból 1,4 x 3 és 2,5 x 2,5 méter alapú kazettákat
építettek, ezeknek közét földdel töltötték meg. A vár sáncainak külsõ, meredek oldalát
ferdén rakott kõsorral erõsítették. A Duna mellékága és az Aranyos-patak vize mesterségesen kialakított mederben a sáncokat körülvevõ várárokban vette körül az erõdítményt. A meredek oldalú, lépcsõzetesen kialakított árok 12-14 méter széles és 3 méter
mély lehetett. (Aszt, 2010. 39. o.)
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A mosoni vár sáncának rekonstrukciója (A Hansági Múzeum kiállításából)

Egyházalapítás Mosonban
A királyi méltóság ekkor egyben a kereszténység képviseletét is jelentette. A király
felszentelt papnak is számított, jelképesen pedig a neki koronát küldõ pápa hûbéresévé
vált. Ezért az uralkodó, országa államszervezetének kialakítása mellett, egyházának
megszervezõje is lett. Az egyházszervezet hasonló volt, mint az államszervezet. Az uralkodó két érsekséget és nyolc püspökséget alapított, közöttük a gyõrit, melynek elsõ
írásos említése 1009-bõl származik. A püspökségeken belül létrehozott esperességek
határai nagyjából egy-egy vármegye határainak feleltek meg. A világi és az egyházi igazgatás határai tehát nem különültek el egymástól. A fõesperességek így a vármegyék
központjaiban mûködtek. Ezért szinte bizonyos, hogy a XI. században templomot építettek Mosonban is.
A történészek és a helytörténettel foglakozók is sok kérdésben vagy bizonytalanok,
vagy egyáltalán nem tudják a választ. Gyakran elõfordul, hogy nem áll rendelkezésükre
elegendõ írott vagy nem írott forrás. Teljesen biztos kijelentéseket a mosoni templommal kapcsolatban sem tudnak tenni. A mai Királydombon épült vár területét a késõbbi
évszázadokban sûrûn beépítették. A régészek ásatásai azt mutatják, hogy a XI. században kõtemploma volt a településnek a vár sáncain belül, vagy annak közvetlen közelében. Erre a Soproni utcában feltárt falmaradványok utalnak. Elképzelhetõ, hogy a vár
mellett létrejött településnek szintén volt egy temploma. Errõl a „másik”templomról
azonban még bizonytalanabbak az ismeretek. (Aszt, 2010. 41-44. o.)
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A település lakóiról
A vár építéséhez és a vármegyeközpont mûködtetéséhez több száz emberre volt szükség. Pontosan nem ismertek a vár építményei, keveset tudunk a településrõl, az itt lévõ
telkek határairól és a házakról is. A sánccal körülvett terület nagysága 4,5 hektár. Ez a
mai várostérképen a Mosonvár – Királydomb – Egres és Hadnagy utcák által határolt
terület. A település a XI-XII. században a sáncokon belül volt. Ezt a területet késõbb
sûrûn beépítették. Ezért nehéz a vár melletti település pontos régészeti kutatása is. A
feltárások során napvilágra került Árpád-kori agyagkemencék, árkok, cölöplyukak bizonyítják a település létezését. Feltételezhetjük, hogy a közigazgatás ügyeit intézõ és a
várat védõ, katonáskodó embereken kívül védelmet és megélhetést találtak itt különféle foglalkozású mesteremberek, iparosok, kereskedõk is.
A kor szokásai szerint sokan vándoroltak egyik településrõl a másikra, más országokba. Békésebb idõkben kevesebb, mozgalmasabb évtizedekben több katona és az õket
szolgáló népek tartózkodtak itt. Háborús idõkben akár többször elpusztulhatott, elmenekülhetett, kicserélõdhetett, újra települhetett a lakosság. Ezért arról, hogy a vár sáncain belül és esetleg a sáncon kívül kik lakták Mosont az államalapítás korában, szinte
semmit sem tudunk.

Moson a „nyugtalan évtizedekben”
Elsõ királyunk halála után közel negyven bizonytalan, nyugtalan év következett a
Magyar Királyság történetében. Ekkor dõlt el: a frissen megalapított állam vajon megáll-e a saját lábán. Trónviszályok zajlottak, lázadtak az új rend ellen a régi törzsfõk, akik
nem akartak a király törvényei szerint élni. Sokan régi szokásaikhoz akartak visszatérni,
és elvetették a keresztény szokásokat. Ezeket látva a német uralkodók több alkalommal is jó lehetõséget láttak arra, hogy nagyhatalmi céljaikat megvalósítsák, és a Magyar
Királyságot hûbéri függésbe vonják. Ezek a „nyugtalan évtizedek” adtak választ arra a
kérdésre: vajon megmarad a kereszténység, vagy szétesik az ország; vajon megmarad az
ország függetlensége, vagy hûbéres lesz?
Moson, földrajzi helyzete miatt gyakran volt színtere ezeknek a küzdelmeknek. István utódai közül volt, aki ide menekült, volt, aki itt hagyta el az országot. A külsõ támadások is itt érték el elõször az országot. A vár katonai, védelmi szerepe ezekben az
évtizedekben nemcsak a vármegye, hanem az egész ország számára is fontossá vált. A
sok eseményt az írásbeliség elterjedésével több krónika is leírta, így egyre többször találkozhatunk az írásos forrásokban Moson nevével, és az itt történt események leírásával. Kézai Simon krónikája Anonymus krónikájánál késõbb íródott, keletkezési idejét
1282-85 közé helyezik. Kézai az 1046. év eseményeivel kapcsolatban említi Moson nevét: „Eközben Péter király a korábbi igazságtalanságokkal kezdte zaklatni a magyarokat.
„… titokban elküldte saját követeit, hogy foglalják el Fehérvárt. Miután azonban a terve
kiderült, a magyarok mindenütt lázongani kezdtek, egyszerre gyilkolták a németeket és az
olaszokat, s nem kímélték sem az asszonyokat, sem a gyermekeket, sem azokat a papokat,
prépostokat és apátokat, akiket Péter nevezett ki. És amikor Fehérvárra nem tudott behatolni, futásnak eredt, s Moson felé vette útját; a hagyomány szerint azonban ott hadakkal jöttek
ellene…” (Bollók, 1999. 112. o.)
A keresztény magyar állam „nyugtalan évtizedeinek” egyik története ez. István király
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még életében kijelölte elhunyt fia helyett utódát, nõvérének fia, Péter személyében. A
velencei származású Orseolo Péter királyként folytatni próbálta István mûvét, sikertelenül. István udvarában is sok volt az idegen elõkelõ, elsõsorban a német lovagok vagy a
térítõ papok. Péter kíséretében ezekhez az „ordító németekhez” még „fecsegõ olaszok”
is érkeztek. Ezért Pétert a magyar urak három év után elkergették, és inkább maguk
közül választottak királyt, Aba Sámuelt. Õ sem uralkodhatott sokáig, mert az elûzött
Péter III. Henrik német császárhoz fordult segítségért. Hûbéri kötelezettség vállalása
fejében német lovagok gyõzték le Aba Sámuelt, és ültették vissza Pétert másodszor a
magyar trónra. Másodszori uralkodását a régi rend híveinek mozgalma döntötte meg
Vata, békési ispán vezetésével. Országszerte számos papot és püspököt gyilkoltak le
(ennek esett áldozatául Gellért püspök is a kelenföldi révnél). Péter és kísérete meghátrált. A krónikaíró leírása szerint a menekülés célpontja a mosoni ispáni vár volt. A
lengyel számûzetésbõl királynak hazahozott András emberei azonban legyõzték a menekülõ Pétert és kíséretét. Pétert megvakították, a kor szokása szerint ezzel uralkodásra alkalmatlanná tették. (András apját, Vazult, még István vakíttatta meg, nehogy trónkövetelõként lépjen fel ellene, fiait pedig számûzte.).

Péter király megvakítása. András herceg átveszi a koronát (Képes Krónika)
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(A Képes Krónika alkotója valószínûsíthetõen Kálti Márk, Károly Róbert feleségét,
Erzsébet királynét, késõbb a királyi kápolnát és Nagy Lajost szolgáló pap volt. Tanult
ember lehetett, birtokában volt kora mûveltsége. Jól ismerte kora társadalmi viszonyait, és az állam ügyeiben is járatos volt. 1358-ban megkezdett mûvében Kézai Simon
munkáját vette alapul, és azt egészítette ki saját koráig. A krónika szövege az 1330-as
esztendõ eseményeinek leírásánál szakad meg. Alkotója díszes, megkapóan gyönyörû
miniatúrákkal díszítette, innen kapta a Képes Krónika nevet. Nagy Lajos király másoltatta le a kéziratot 1374-76 között, és leányának adta jegyajándékként. A Krónika többször elkallódott, és újra felbukkant. Ma az Országos Széchényi Könyvtár kézirattára
õrzi. (Kristó,1980. 14. o.).)
András királyságával, miután két alkalommal is visszaverte a német császár támadását,
úgy tûnt, helyreállt az ország nyugalma. Öccse, Béla herceg azonban koronás bátyja ellen
fordult. András segítséget kért és kapott a német fejedelmektõl. A mosoni vár ekkor is
menedékül szolgált, ugyanúgy, mint Péter idején, s a következõ évtizedekben még oly
sokszor. A Képes Krónikában ezt olvashatjuk: „András király Németország felé menekült,
de nem tudott kijutni: a Mosoni kapunál elfogták”. (Bollók, 2004. 64.o.) Mert fogságában
nem törõdtek vele, meghalt a Bakony erdejében, kápolnája közelében, amit ma Zircnek
hívnak – folytatta a krónikás.(Német szerzetesek is feljegyezték ezt az eseményt az 1060.
év bejegyzésénél. [ÁMF IV. 160.o.]) Középkori történeti munkában itt fordul elõ elõször
a „porta regni” (az ország kapuja) kifejezés, Moson megnevezésére.) A bátyja ellen támadó és gyõzedelmeskedõ Béla megszerezte a trónt. András azonban ezt nem neki, hanem fiának, Salamonnak szánta. Salamon özvegy anyjával német földre menekült. Ettõl
kezdve a német politika határozta meg az események további menetét.
A német birodalmi gyûlés Béla megbuktatása és Salamon trónra ültetése mellett
döntött. 1063-ban Béla baleset áldozata lett dömösi udvarházában, fiai pedig Lengyelországban kerestek menedéket. Ekkor Salamon IV. Henrik német király katonái segítségével itt, Mosonnál tört be az országba, és elfoglalta a várat. Fehérvárott királlyá
koronázták, így megszerezte a magyar trónt, de Béla király legidõsebb fia, Géza esetleges támadásától tartva nem maradt a koronázó városban, hanem „… Salamon király…
az övéivel együtt fokozatosan visszavonult, és a jól megerõsített Moson várában, biztos õrhelyen telepedett meg.” (Bollók, 2004.66.o.) – írja a Képes Krónika. Az „övéi”, vagyis
édesanyja (Anasztázia hercegnõ), felesége, Judit és összes hívei a mosoni várba költöztek. Az 1070-es években Salamon félelme be is igazolódott. Géza trónkövetelõként lépett fel. Sereget gyûjtött és Mogyoród közelében legyõzte Salamon katonáit. Salamonnak ismét a mosoni várba kellett visszahúzódnia. Furcsa helyzet jött létre: „királysága”
már csak Moson és Pozsony vidékére terjedt ki. Géza és testvére, László mindent megtettek, hogy kiûzzék innen Salamont. A besenyõk is felajánlották szolgálatukat: „A
besenyõk (egy akarattal) megkövették Géza királyt, hogy ajándékozza meg õket a szabadok
jogával, õk teljesen megfékezik Salamon király támadását, úgy, hogy ki sem mer jönni
Mosonból és Pozsonyból.” (Bollók, 2004. 82.o.) A könnyûfegyverzetû besenyõket Salamon könnyen elkergette, de az új német császár, IV. Henrik segítségével sem tudott a
trónra visszaülni. Mivel Géza hamarosan, 1077-ben meghalt, Salamon még az új királynak, Lászlónak is okozott gondokat. Kibékültek ugyan, de Salamon összeesküvést szõtt
ellene. László erre börtönbe vetette. István 1083-as szentté avatásának ünnepe után
kiengedte. Salamon újra rátámadt, sikertelenül, majd valahol a Balkánon veszett nyoma, a Képes Krónika írója szerint Pulában temették el végül.
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A „nyugtalan évtizedek” véget értek. László elérte a pápánál, hogy szentté avassák
Istvánt, annak fiatalon elhunyt fiát, Imre herceget és a vértanúhalált halt Gellért püspököt. Minden erejét összpontosítva megszilárdította a Magyar Királyság Szent István
által megalapított rendjét.

Magyaróváron a Szent László tér ékessége a Szent Gotthárd plébániatemplom. Szent
László szentté avatásának 800. évfordulója alkalmából a templom mögött 1993-ban Szõke
Gyula kanonok – egykori mosonmagyaróvári plébános – és a várost szeretõ polgárok
adományából a Szent László Alapítvány emeltette a szobrot és az ivókutat, amelyek
Lebó Ferenc alkotásai.
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Moson a keresztes hadjáratok útjában
Az 1096-ban kezdõdött és kisebb-nagyobb megszakításokkal zajló keresztes hadjáratok útvonala Magyarországon át vezetett a Szentföld irányába. A keresztes hadjáratokat a XI. század végén európai keresztények indították vallási jelszavakkal pogányok,
eretnekek és a más vallásúak ellen. Valójában ezek hódító, terület- és zsákmányszerzõ,
rabló, fosztogató vállalkozások voltak. A Szentföld (a keresztény egyház tanítása szerint Krisztus földi életének színtere) mohamedán kézre került. Ennek „felszabadítására” indultak püspökök, hercegek, nagybirtokosok, akik még nagyobb birtokra vágytak.
Lovagok, akiknek föld már nem jutott, csak az õseiktõl örökölt páncél, és akik zsákmányt akartak szerezni. Parasztok, akik a bizonytalan megélhetés elõl menekültek, és
mindenféle kóborló, a helyét nem találó kalandor, akik így reméltek szabadságot, vagyont szerezni. Öltözetükre keresztet varrtak, ezért nevezi õket kereszteseknek a történetírás.
A Szentföld felé vonulva a keresztesek a hagyományos zarándokútvonalat használták. Mosonnál léptek be az ország területére, majd Gyõr – Fehérvár – Tolna – Baranyavár
– Valkóvár érintésével Zimonynál léptek ki, és folytatták útjukat Jeruzsálem felé. Az
elsõ, jobbára franciákból álló csapat 1096 májusában a beszédes nevû „Semmiházi /
Senkiházi / Nincstelen” (Sansavoir) Valter vezetésével májusban „elõreszaladt”, és rendben átvonult az országon, bár néhány „rakoncátlankodótól” a zimonyi vár õrsége elvette fegyvereit. A következõ csapatot maga Amiens-i Péter vezette, aki az elsõ átvonuló
csapatot is gyûjtötte. A francia remete híres és szenvedélyes szónok hírében állt. Özönlöttek hozzá a hitehagyottak, kalandorok, bûnözõk, de nõk és gyermekek is; igazi katona csak elvétve akadt ebben a tarka „seregben”. Ez a közel 40 000 fõs csapat júniusban
jelent meg Mosonnál, és engedélyt kért az átvonulásra. Ekkor már Könyves Kálmán volt
a Magyar Királyság uralkodója. Kálmán megadta az engedélyt azzal a feltétellel, hogy a
keresztes had készpénzzel fizessen mindenért, amit az országban vásárolnak. Péter ugyan
ráállt az egyezségre, serege mégis feldúlta és kifosztotta a környéket, amerre csak vonult. A francia-német keresztesek a legtöbb bajt Zimony váránál okozták. Amikor meglátták az elõzõ, „rakoncátlan” seregtõl elkobzott fegyvereket a vár falára kifüggesztve,
dühükben megrohamozták az erõdítményt. A keresztes hagyomány több ezer fõs lemészárolt várõrségrõl és hatalmas mennyiségû zsákmányról beszél. Csak Kálmán király
katonái érkezésének hírére menekültek ki fejvesztve déli irányban az országból. (Pauler,
1899. 192-194. o.)
Míg Péter embereivel dél felé vonult, az õket követõ Volkmar szász kereszteseit,
akik Cseh-és Morvaország felõl érkeztek, Nyitránál a magyar katonaságnak kellett szétvernie. A keresztesek azt hitték, már a pogányok földjén vannak, és szabadon rabolhatnak, fosztogathatnak. Ugyanekkor ért ide egy, a Rajna menti németek között toborzott
sereg is, Gottschalk pap vezetésével. Békés zarándokként kértek és kaptak bebocsátást.
A 15 000 fõs sereg azonban garázdálkodni, rabolni, erõszakoskodni kezdett. Ezzel az
eseménnyel kapcsolatban említi Moson nevét Aacheni Albert (Albertus Aquensis) krónikájában. Az 1095-1121 közötti évek eseményeinek felsorolásánál ezt olvashatjuk nála:
„Gottschalk… több, mint 15 000 fegyverest gyûjtött össze Moson [Meseburg ] kapuinál,
akik a magyaroktól bort, gabonát, és egyebek mellett juhokat, marhákat raboltak, (majd)
egy magyar fiút a fõtéren karóba húztak.” (ÁMF IV.161.és 167.o., a szerzõ fordítása)
Kálmán Fehérvár elõtt szétverte ezt a sereget, ne garázdálkodhassanak tovább az or65

mm 1..p65

65

2018.01.14., 15:31

szágban. (Moson neve már egy Salamon menekülésérõl szóló oklevélben, majd Urspergi
Konrád krónikájában és Aacheni Albertnél is Miesenburg, Mersenburg, Meseburg alakban is szerepel. A szláv eredetû német elnevezés jelentése: „mocsárvár”. Késõbb ennek
átalakulásával keletkezett a Wieselburg név.)
A szétvert keresztesek után ugyanezen a nyáron újabbak érkeztek ide a nyugati határra. Nem csoda, hogy a király ezt a keresztes csapatot már be sem akarta engedni az országba. „Igazi gyülevész hadsereg volt ez, amelyben képviselve volt
a nyugat minden nemzete” – írta a Marczali Henrik
által szerkesztett Nagy Képes Világtörténet. Kálmánnak saját országát már védenie kellett ezektõl a „jámbor” keresztesektõl, akiket hírhedt rablólovagok, a francia „Charpentier” („az ács”) Vilmos és Emicho leiningeni gróf vezettek. A hazájukban törvénytelenségek és erõszakoskodások
elkövetése miatt üldözött keresztes vezérek úgy
vélték, és azt hirdették, a pogányok és a magyarok
között nincs semmi különbség.
Pauler Gyula történetíró így mutatja be õket:
„Közös vezér nem volt, csak a cél volt egy: a Szentföldnek, Jeruzsálemnek felszabadítása, ahova némelyek legbiztosabb kalauzul holmi ludat, holmi kecskét tekintettek, és igaz keresztény lelkek megbotránkoztatására, legalább egy darabig, azok után indultak. De volt egy másik körülmény is, mely egyaránt
megbotránkoztatta a jobblelkûeket és veszélyeztette
a fegyelmet; számos nõszemély követte férfiruhában
a sereget, és azt, mint a krónikás magát kifejezi,
<folytonos delectatio> [szórakozás] színhelyévé tette.” (Pauler 1899. 195.o.) Kálmán megtiltotta átvonulásukat. Erre a környéket dúlták fel a Lajta
és a Duna között. Moson várát is megpróbálták
III. Konrád és VII. Lajos keresztes
erõvel bevenni. A hat hetes ostrom változó szerenhadával átvonul Magyarországon
csével zajlott. Volt, amikor a várat védõ katonák
(Képes krónika)
csaptak ki, és igyekeztek megnehezíteni, hogy a keresztesek átkeljenek a Lajta és a Duna mocsarain.
Akadt, amikor az ostromlók törtek be sikeresen a várba, és már azon tanakodtak, ki
legyen Magyarország új királya. Kálmánnak a várat védõ katonái azonban kitörtek, és a
megérkezõ felmentõ sereggel elkergették az ostromlókat a vár környékérõl. A két rossz
hírû gróf visszamenekült hazájába, seregük sosem jutott el a Szentföldre.
Okulva a történtekbõl a szeptemberben érkezõ, Bouillon Gottfried által vezetett keresztes sereg csak hosszas tárgyalások után nyert bebocsátást. Gottfried öccse és annak
felesége kezesként Magyarországon maradtak.
Kellõ óvintézkedések után békésen áthaladt a sereg, de Kálmán katonáival (biztos
távolságból) azért egészen a Száváig kísérte õket. A többi átvonuló keresztessel már
nem volt gondja Kálmánnak. A király figyelme más, külpolitikai irányok felé fordulha66
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tott. A királyság erõsödni kezdett. Hosszú ideig a következõ uralkodóknak sem kellett
komoly külsõ támadással szembenézniük.
Moson az „eseménytelen” XII. század és a tatárjárás idején
A viszonylag eseménytelennek tartott XII. században Magyarország a bizánci és a
német birodalom közé ékelõdött. Szent László és Könyves Kálmán korától kezdve aktív külpolitikát folytattak a magyar uralkodók. A két nagyhatalommal hol feszült, hol
baráti viszonyt tartottak fenn, attól függõen, hogy a család érdekei melyik fél felé tolták
el a külpolitika súlypontját. 1146-ban a magyar király, II. Géza elég erõsnek érezte magát ahhoz is, hogy beavatkozzon a német belviszályokba. Az uralkodóval és a bajor
herceggel szemben álló Welfek támogatójaként szeptember 11-én a Lajta folyó menti
ütközetben gyõzelmet aratott a Stauf-párti Henrik õrgróf felett. Az ütközetrõl írva
Freisingi Ottó említette Moson nevét: „… A király tehát a mesiai kapunál hetvenezer…
harcossal kitört, és tábort ütött az említett kapu és a Lajta folyó közötti síkon…” (SRH. I.
454-7. o., ÁMF IV. 161.o. ford.: Gombos,1913. 109.o.)
II. Géza uralkodásának utolsó éveitõl trónviszályok következtek. A XIII. századi lassú széteséshez képest mégis ebben az „eseménytelen” évszázadban állt hatalma csúcspontján az Árpád-kori Magyar Királyság. A vár a tatárjárás idején magyar kézen maradt. A tatárok várostromra nem voltak felkészülve, de a környéket feldúlták.
A muhi csatából IV. Béla szerencsésen megmenekült, és Frigyes osztrák herceg védelmét kérte. A herceg három nyugati vármegyét – köztük Mosont – kért cserébe a segítségért. A tatárok kivonulása után a magyar király visszafoglalta ezeket a vármegyéket.
(ÁMF IV. 167.o.)
A mosoni vár romlása és pusztulása

II. Ottokár, a mosoni vár elpusztítója

IV. Béla a tatárok kivonulása után újjáépítette
az országot. Az elnéptelenedett vidékekre más
országokból hívott telepeseket. A következõ néhány évtizedben nagyarányú népmozgások zajlottak. Rövid idõ alatt a Magyar Királyság lakosainak száma éppúgy, mint a tatárjárás elõtt, újra
körülbelül 2 millió lett. A király várépítésekkel is
növelte az ország védelmi képességét. A tatárjárás idején kiderült, hogy a pusztításnak csak a megerõsített helyek tudtak ellenállni. Azokat a birtokosokat, akiknek földet adományozott, a birtokért
cserébe várépítésre kötelezte. Közel száz új építésû vár jött létre. A megadományozott nagybirtokosok (a bárók) gyakran nagyobb birtokkal rendelkeztek, mint maga az uralkodó. Néhányan közülük saját környékükön, mint afféle kiskirályok,
saját törvényeik szerint éltek.
Az uralkodó halála után a bárók egymás ellen
fordultak, és harcolni kezdtek a trónért. A nyugati
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határ vidékén élõ fõurak a cseh királyt nyerték meg maguknak, tõle kértek segítséget.
1271 áprilisában II. Ottokár cseh király hadaival átkelt a Dunán. Legyõzte a közben magyar királlyá koronázott V. István seregét, és a Rábca folyóig várakat foglalt el, köztük
Mosont is. A források arról írnak, hogy a cseh király, miután a vár õrsége megadta magát,
Mosont földig romboltatta, lakóit pedig kitelepítette. (ÁMF IV. 167.o.) Haller János még
Ottokár hazaírt levelét is idézte: „A Dunán átkelve Oroszvárt, Óvárt, és Mosonyt a föld
színével egyenlõvé tettem.” (Haller, 1941. [1998.] 184. o.) Ezt az állítást a források nem
támasztják alá. A cseh király a város épületeinek elpusztításáról ír. Levelében a vár építményeirõl, a vár sáncáról szó sem esik. Ezt az újabb régészeti kutatások sem támasztják
alá. Néhány hét alatt, ami az ostrom és a levél megírása között eltelt, ilyen nagy építmény
„földig rombolása” amúgy is lehetetlen lett volna. Tény, hogy a katonailag elavult vár
szerepét a korszerû kõvár, Óvár vette át a XIII. század utolsó harmadában, de a település
soha nem szûnt meg létezni. (Aszt, 2002. 29. o., és Aszt, 2010. 36-37.o.)
Megyeszékhelybõl mezõváros
A mosoni várat 1271 után nem építették újjá. Tõle északra, a Lajta ágaival jól védett
területen már új kõvár volt épülõben. Ennek építését, erõsítését támogatták a következõ évszázadok uralkodói. Moson az óvári várbirtok része lett, megszûnt megyeszékhelyi
szerepét Óvár vette át. A település lakossága is sokat változott. Nem volt már vár, a
katonaságot ellátó lakosok helyére újak érkeztek. Sokan az új központ körül kialakuló
Óvár lakói lettek. Már a tatár pusztítást követõen német jobbágyok népesítették be a
környéket. Moson letelepítõ és megtartó ereje a kikötõ lehetett. A Duna szigetközi
részének rengeteg ága közül kettõ volt hajózható: az északi (Pozsonynál elhaladó) és a
déli, a Mosoni-Duna. Utak hiányában, a középkorban a közlekedés, fõként pedig az
áruszállítás nagy része a folyókon zajlott. Ahol a hajózható folyó mentén kikötésre alkalmas partszakasz, ráadásul forgalmas út is volt, ott kikötõt is találtunk.
Források hiányában Moson XIV. századi történelmérõl szinte semmi adatunk nincs.
Amíg ispáni székhely volt, többé-kevésbé legalább az ispánok és a plébánosok neveit
tudjuk. (Thullner, 2010. 472-473.o.) A régészeti leletek arra engednek következtetni,
hogy ekkoriban a település lakói a vár helyére és attól délre építették házaikat. Moson
nagyjából a mai Hadnagy utca – Egres utca – Hajós utca –Kis utca – József Attila utca–
Töltés utca által határolt területen helyezkedett el. A mai mosoni belváros ekkor még
nem létezett. Akár az is feltételezhetõ, hogy a mai Moson helyén a középkor második
felében több kisebb település is létrejöhetett. (Dimény, 2010. 331-335.o.)

Óvár története a XIII. századtól Mohácsig
„Várépítési program” a tatárjárás után
Magyaróvár vára és a város középkori történetét, viszonylag megbízható források
segítségével, a XIII. század második feléig tudjuk visszavezetni. IV. Béla politikája a
tatárjárás után alapvetõen megváltozott. Felismerte, hogy országa egészen más helyzetbe került, mint uralkodása elsõ éveiben. Felhagyott azzal, hogy erejét fitogtatva visszavegye a nagybirtokosok földjeit. Éppen ellenkezõleg: hozzá hû embereinek nagy birto68
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kokat adományozott. A birtokadomány fejében az új birtokosnak a neki juttatott terület központjában várat kellett építenie. A király saját birtokain is hasonlóan cselekedett. A régi típusú földvárak, palánkvárak (mint például a mosoni is) már amúgy is
korszerûtlennek számítottak. Az uralkodó okult a tatárjárás tapasztalataiból. A lakosság nagy része a mocsarakban vagy hegyvidékeken keresett menedéket, és azok is túlélték a pusztítást, akik a kõfallal védett néhány várba tudtak menekülni. Ezért kötelezte a
birtokosokat korszerû, nyugati mintára épült kõvárak építésére, hiszen tartani lehetett
a tatárok újabb támadásától.

Az óvári vár

A „várépítési program” látványos eredményt hozott. A tatárjárás után két-három
évtized alatt, egyes források szerint 58-60, mások szerint közel száz erõdítményt emeltek az ország különbözõ pontjain. (Fügedi,1977. 25. o. és Engel,1990. 227. o.) Ahol
lehetett, kihasználták a természeti adottságokat is. Sok vár épült hegytetõre. Ezeknek
romjait ma is láthatjuk, de akad olyan jelentõs vár is, amelyet a késõbbi korokban újra
meg újra átépítettek, és mai állapotuk már nem is hasonlít az eredetire. Ekkor épült
Visegrád fellegvára is. Ekkor kezdték építeni a budai Várhegyen a falakkal körülvett,
bástyákkal védett erõdítményt, ahová a védtelen Pest lakói húzódhattak veszély esetén.
Máshol, a sík vidékeken, természetes folyókanyarulatnál fekvõ vagy mocsárral védett
helyet választottak várépítésre. Ilyen helyre épült Óvár vára is. Bél Mátyás egy vélhetõen XVI. századi forrást idézett a vár földrajzi környezetének leírásakor: „…(a) vár a
Duna egyik mellékága partján fekszik olyanképpen, hogy az északról folyó víz medre és az
erõdítmény között emelkedettebb terület van, amelyet ellenkezõ oldalról, vagyis délrõl a Lajta
folyó úgy ölel körül, hogy sziget képzõdik. A folyón kívül mesterséges árok is köríti, amelynek mélysége meghaladja a folyókét; nincs veszélye annak, hogy a víz elfolyjon, vagy a sánc69
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árok kiszáradjon. A hely ezenkívül annyira kikerülhetetlen, és kedvezõen fekvõ, hogy a megyén keresztül más út nincs is Magyarországból Germánia felé, mint az itt, a vár látóterében,
sõt kapuja elõtt elvezetõ. A lápon keresztül vezetõ utat csak a helyben lakó parasztok ismerik.” (Bél - Mihály, 1985. 54.o.)
Korszakunk várai egyáltalán nem hasonlítanak mesebeli soktornyú, kõcsipkés, királykisasszonyos épületekre. Többnyire csak egy lakótornyot tárnak fel a régészek, mely
nem túl nagyméretû, és nem is lehetett túlzottan kényelmes. Célja nem is ez volt, ellenben veszély esetén menedéket adott a vár birtokosának és családjának. Késõbb ezek az
építmények más épületekkel is bõvültek. Sokszor alakították át õket, mai formájukban
legtöbbjük egyáltalán nem emlékeztet eredeti állapotára. Feltehetõleg az óvári vár mai
területén is kezdetben egy ilyen lakótorony lehetett az elsõ építmény.
A várépítés költséges dolog. Az uralkodó birtokadományai jelentõs nagyságú földterületet juttattak a birtokosnak, ezek jövedelmébõl fedezték az erõdített hely építésének
költségeit. A várépítések következtében valóban erõsödött az ország védelme, ugyanakkor alaposan megváltoztak a birtokviszonyok. Felemelkedtek olyan nagybirtokosok,
akiknek a király kegyelmébõl jelentõs vagyona lett. Birtokuk központjában kõvár emelkedett, katonasággal, akik a vár urát szolgálták. Néhány évtized múlva megszokott lett,
hogy ezek a nagybirtokosok vagy leszármazottaik az ország dolgaiba is beleszóltak. Vagyonuk, befolyásuk révén ott voltak a királyi tanácsban, országos tisztségekbe is kerültek. Gyakran összetûzésbe kerültek egymással, vagy éppen szövetkeztek a király ellen.
Az Árpád-kor utolsó évtizedeiben részben emiatt a királyi hatalom megrendült, és elkezdõdött az ország széthullásának idõszaka.

Magyaróvár a XV. században

Óvár vára
Nagy biztonsággal állítható, hogy Óvár vára és a mellette létrejött város kialakulásának körülményei jól illeszkednek az ország XIII. századi történetébe. Építésének dátumát mégsem ismerjük pontosan. A vár alatt folyó Lajta hídján keltek át a nyugat felé
tartó kereskedõk, és azok is, akik ebbõl az irányból érkeztek az országba. A terület
birtokosa az áthaladóktól vámot szedhetett. Errõl már az okleveles forrásanyag is emlí70
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tést tett. Az ásatások eredményeivel összevetve ebbõl tudhatjuk, hogy a vár legkésõbb
az 1250-es évek második felében épülhetett. (Aszt, 2004. 23. o. és Hegedûs, 2004. 43.o.)
Tomka Péter és Pusztai Rezsõ ásatásaiból következtethetünk arra, hogy ez a vár egy
hatszögletes alapú lakótorony volt, mellette raktárakkal, pincékkel és más kiszolgáló
helyiségekkel. Alapozásánál a fal vastagsága a 3,5 métert is elérte. Ez a lakótorony a
mai várkapu belsõ részén, a vár mai bejáratától északra állt. (Aszt, 2006. 124. o.)

Várkapu a híddal (Vida fotó 1925)

Konrád, egy XIII. századi „karrierista”
A vár építtetõje és elsõ birtokosa a Gyõr nemzetségbõl származó Konrád volt, akit
késõbb Óvári Konrád néven is említenek az oklevelek. Aszt Ágnes találó elnevezésével e
„középkori karrierista” pályája és bukása egy fõúri életút jellemzõ példája az utolsó Árpádok idején. Vége van már a nyugalomnak, megrendült a királyi hatalom. Ez a mozgalmas, zûrzavaros kor juttatta Konrádot birtokszerzési lehetõséghez, ezzel együtt várépítési
kötelezettséghez. A nemzetség õsi eredetérõl már Kézai Simon is beszámolt. Konrád felmenõi közül többen töltöttek be magas tisztségeket különféle királyok idején, de sosem
tartoztak a legbefolyásosabb „elit” tagjai közé. IV. Béla idején Konrád a fõpohárnoki
tisztet viselte. A pohárnokmester feladata a király kiszolgálása volt az étkezéseken. Pohárnokmesternek lenni valóban tekintélyes udvari méltóságot jelentett. A király közvetlen környezetéhez tartozni, emellett 1260-tól borsodi ispáni méltóságot is betölteni komoly rangot jelentett. Õsei jó híre és ez a rang azonban még nem volt elegendõ ahhoz,
hogy Konrád a legnagyobb hatalmú fõurak közé emelkedhessen. Birtokai az országban
szétszórtan helyezkedtek el, vára csupán egy volt. (Késõbb baranyai birtokainak központjában, Kéménden [Magyarkéménd] is várat épített.) Ez még mindig csupán kettõ. Az
igazán nagyhatalmú fõurak tucatnyi várral rendelkeztek. Ilyen feltételekkel nem vetélkedhetett a legnagyobbakkal, és a király hatalmát sem veszélyeztette. Úgy tûnik, ezt Konrád
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is érezte, és valamilyen módon mégis feljebb akart jutni. Erre utal, hogy a várral kapcsolatos elsõ pontos évszámunk 1263, amikor IV. Béla oklevele a vár visszaadásáról
rendelkezett. Az oklevél szerint Konrád átengedte területén a cseh királyt (II. Ottokárt), és saját pénzt is veretett. Az uralkodó viszont megbocsátott, és visszaültette birtokaiba. (Aszt, 2003. 22. o.) A betörõ cseh csapatok „beengedése” önmagában még nem
megbocsáthatatlan. A „saját pénz verése” már komolyabb dolog. A pénzverés az uralkodó kizárólagos joga volt. Aki „saját pénzt veretett”, az pénzhamisítást követett el, ez
felségsértést jelentett. A felségsértésért pedig, ugyanúgy, mint a gyilkosságért, halálbüntetés járt. Ennek az állítólagos pénzhamisításnak azonban az említett oklevélen kívül semmi más nyoma nincs a forrásokban.

A várkapu hátsó oldala (Vida fotó 1925)

IV. Béla halála után Konrád az új király, a rövid ideig uralkodó V. István jóindulatában
reménykedett. Reménykedése és hûségének hangoztatása részben nem is volt hiábavaló.
A várat meg tudta erõsíteni, mert megkapta a Lajtán át Bécs felé vezetõ úton a kereskedõk és a Dunán a Lajta torkolatnál áthaladó hajók után a vám szedésének jogát. A remélt
újabb birtokszerzés helyett azonban 1271-ben a cseh király támadása érkezett. II. Ottokár
seregei ekkor pusztítottak a mosoni várnál, és elfoglalták az óvári várat is. A gyorsan
megkötött pozsonyi békével azonban helyreállt a korábbi állapot, az óvári vár Konrád
kezén maradt. Az új királyt, IV. (Kun) Lászlót is biztosította hûségérõl, így megkapta a
mosoni királyi vám egy részét is, ebbõl tovább tudta erõsíteni a várat.
Az utolsó Árpádok idején, erõs királyi hatalom nélkül, a hatalomért vetélkedõ bárók
kezébe került az ország tényleges irányítása. Konrád támogatására egyikük sem volt rászorulva, birtokaik, vagyonuk, befolyásuk sokkal nagyobb volt annál. Hiába szûnt meg
Moson jelentõsége II. Ottokár támadása után, Konrád számára elérhetetlen volt a mosoni
72
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ispáni tisztség. Ezért a megyében befolyása szinte alig volt. A gyorsan felemelkedõ Héder
nemzetség sorra elfoglalta pozsonyi, mosoni és gyõri birtokait. 1289 tavaszán Albert osztrák és stájer herceg hadjáratot indított, kihasználva a bárók vetélkedését. Számos várat
elfoglalt, Moson is a kezére került. 1291 nyarán az utolsó Árpád-házi uralkodó, III. András kényszerítette Albertet a hatalmában tartott nyugat-magyarországi városok és várak
visszaadására. Tisztázatlan, vajon Konrád ezúttal Alberthez pártolt volna-e, mindenesetre Óvár nem maradt birtokközpont. Konrád Baranyába vonult vissza, ott halt meg 1299
körül. Fia, Jakab megörökölte az óvári erõsséget, sõt, az apja által áhított mosoni ispáni
tisztséget is megszerezte. Ám hiányzott belõle apja „karrier” iránti vágya, kitartása, így
ezzel már nem sokat tudott kezdeni. Óvár hamarosan a Kõszegiek kezére került. Moson
komoly szerepének megszûnésével jelentõsége megnövekedett. A vár a XIV. századtól
kezdve megyeszékhely, Moson megye ispánja innen irányította a vármegyét. (Aszt, 2003.
23. o.)(Két vélemény Óvári Konrádról, a várépítõ életének 700 évvel késõbbi kutatóitól:
„Nagyravágyó és merész lovag volt, aki a szerencsétlen körülmények miatt tehetsége ellenére sem tudott kitörni a politikai helyzet szabta korlátok közül.” (Aszt, 2003. 26. o.) „Sok
gyarló emberi tulajdonsága és a magyar politikai életben dicsõségesnek éppen nem nevezhetõ szereplése ellenére is, Óvár neki köszönheti alapjainak lerakását, melyen a fejlõdés a várossá alakulásig elvezetett.” (Pusztai, é. n. [1996] 18. o.))
A középkori település képe és lakói
A középkorban egy-egy város kialakulását többféle dolog segíthette. Várossá válhatott az a település, amely síkság és hegyvidék találkozásánál helyezkedett el. Itt találkozhattak a különféle árukat kínáló kereskedõk. Város születhetett ott, ahol kikötõ
vagy átkelõ volt egy folyón, vagy éppen kereskedelmi útvonalak keresztezték egymást.
Itt is szívesen telepedtek le kereskedõk, kézmûvesek, a nagy forgalom jó üzleti lehetõséget kínált nekik. Városok jöttek létre ott, ahol ispáni székhely volt, királyi vagy magánbirtok központ vagy püspöki székhely létesült. Az ilyen környékeken is sokan megfordultak dolgaikat intézve. Ráadásul az ilyen központok általában megerõsített helyek
voltak, esetleg katonaság is állomásozott itt. Így védelmet is nyújtottak az ott élõknek,
veszély esetén a falak mögé húzódhattak.

A városkapu föltárt része a Linhart utcában
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Óvár több szempont miatt is vonzó hely volt a középkori ember számára. Konrád
erõs várrá építette ki. Erre szükség is volt, a Magyar Királyság nyugati kapuját 1271
után már nem Moson védte. A vár korabeli képérõl régészeti adataink alig vannak,
építészeti képét nem ismerjük. Az írásos források csupán említést tesznek a megerõsítésrõl, átépítésekrõl. A tatárjárás idején megfogyatkozott lakosság helyébe a környékre
sok német telepes érkezett. Nemcsak õk, hanem az elpusztult Moson lakosságának egy
része is ideköltözhetett. A középkori ember nagyobb biztonságban érezte magát egy
erõs vár tövében. A vár mindennapi életéhez, mûködéséhez szükséges dolgokat készítõ
kézmûvesek, iparosok a falakon kívül építettek lakóhelyet maguknak. Az országba nyugat felõl érkezõ vagy arra igyekvõ kereskedõk itt haladtak át az ország nyugati kapuján.
A vám megfizetése miatt meg kellett állniuk a várnál. A királyi székhelyhez vagy nyugat-európai városokhoz hasonlítva jóval kisebb, de a falvakhoz képest sokkal nagyobb
forgalom, nagyobb nyüzsgés is sokakat vonzott.
A városok lakóinak házai nem különböztek sokban a falusiakétól. A
XIII –XIV. század fordulójára keltezhetõ régészeti leletek arra utalnak,
hogy a vár közvetlen közelében
agyaggal tapasztott, sövényfonatos,
favázas házak álltak. Kõházakat, annak is legfeljebb földszintes formáját, még a nagyobb városokban is
csak elvétve találunk. A kézmûipar
és kereskedelem mellett a település
városiasodását részben a malmok sokasága hozta meg. A helyben termett
vagy máshonnan ideszállított gabonát vízimalmok õrölték a Lajta folyón. A malmok vagy királyi kézben
vagy a város tulajdonában voltak. A
Középkori használati tárgyak a
molnároknak gabonában, lisztben
Hansági Múzeum kiállításán
vagy pénzben fizettek az õrlésért.
(Thullner, 1993. 121.o.) A régi városközpont kialakulása szorosan a várhoz kapcsolódott. Elég egy térképre pillantanunk. Az utcák jól kirajzolják a hosszúkás alakú középkori óvári belvárost. Északi végén jól elkülönül a vár és a várárok. A környezõ utcák a
régi várfalak irányát adják. A belvárost három utca szeli át. Ezek megközelítõleg északdéli irányúak, és a vár bejáratától indulnak. Kettõ közülük távolodik egymástól, közepük táján nagy, négyszögletes tér, a mai plébániatemplommal. A középsõ utca végén
kis terecskék vezetnek tovább a keskeny Gyõri kapu utcához. Az utca neve a város régi
kapujának helyét õrzi. A Lajta-ágak mellett jól látható, ahogy az utcák az egykori városfal hajlását követik. (Szmetana, 1972. 32-33. o.) A középkori városmag területének nagyságából és más, hasonló nagyságú városok adataiból arra következtethetünk: Óvár lakossága a török idõk elõtt legfeljebb 700 fõ lehetett. (Elsõ írásos adatunk az 1500-as
évek végérõl 53 házat említ.)
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A vár és a középkori város templomai
A várban épített Szent Katalin (más források szerint a Boldogságos Szûz Máriának
szentelt) várkápolnáról az elsõ írásos forrás 1415-ben tett említést. A kápolna Pusztai
Rezsõ által feltárt alapfalai ma is láthatóak a belsõ vár északkeleti sarkában. (Aszt, 2004.
24. o.) A város középkorban is álló templomairól annál többet, hogy léteztek, nem lehet
biztosan kijelenteni. Sokáig tartotta magát az a vélekedés, hogy az óvári plébániatemplom helyén már a honfoglalás elõtt kéttornyú, román stílusú templom állt, frank püspöki
székhely volt, de kép vagy leírás nem maradt róla. (Pintér, 1940. 4-5.o.) Ezt semmiféle
forrás nem támasztja alá, és ekkora építmény létezése régészetileg sem igazolható. Biztosnak tûnik, hogy a templom alapjai román vagy késõ gótikus stílusúak, építtetõje ez
alapján akár Konrád is lehetett. Erre is csak következtethetünk. Régészeti bizonyítékul
egy darab faragott kõ ajtókeret szolgál a toronyátjáróban (ami akár késõbb, máshonnan is
odakerülhetett).
A régi plébániatemplommal egy idõben, annak tõszomszédságában (a Magyar utca
felé esõ oldalon) állt a Szent László kápolna, mellette temetõ. Az errõl szóló források
egyterû, 70-80 fõt befogadó épületrõl írnak, de ezekbõl is már a lebontásáról értesülünk.
Egyetlen olyan, a városról vagy a templomról készült rajz vagy metszet sincs, amely ezt a
kápolnát mutatná. Így a magyaróvári plébániatemplom (vagy templomok) középkori állapotáról, korai építési szakaszáról vajmi kevés ismeretünk van. (Thullner, 2003, 51. o.)
A város legrégebbi lakóépülete: a Cselley-ház
A város középkori utcáinak elhelyezkedését mai térképeken is követhetjük. A mai
Fõ utca és a Magyar utca által határolt területen a XIII. század második felétõl az utca
vonalához igazodva épült az a néhány tucat lakóház, amelyeket a késõbbi források em-

A Cselley-ház
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lítenek. Az akkor itt álló házakról nem sok
ismeretünk van. Kezdetben ezek favázas,
sövényfonatú épületek voltak. Ezeket a régészeti leletek tanúsága szerint a XIV. század második felétõl kezdték felváltani a
kõalapú, gerendavázas épületek. Újabb
évszázad múlt el addig, amíg az elsõ téglából épült lakóházak megjelentek a városban. Ezt igazolja a Fõ utcán álló Cselley
- ház eredetének kutatása is. A jelenlegi
épület helyén a XIII. század végérõl származó lakóház nyomaira bukkantak a régészek. A mai bejárattól jobbra a XIV. században négyzetes alapú épület állt, ennek
részei alkotják a kapualjtól jobbra esõ utcai terem falait.
A kapualjtól balra esõ terem falainak
egy része szintén a XIV. századból származik. Ez két különálló épület lehetett,
melyeket a XV. században kapcsoltak
össze. Ekkor építették hozzá az épület udKapubejárat
vari szárnyát is. A kutatás a két összekapcsolt épület utcai szárnyának átépítését az 1470-1480 közötti évekre teszi. A ház ekkor
már emeletes volt, a ma is látható emeleti nagytermet és az utcára nézõ két zárt erkélyt
is ekkor alakították ki. Ebbõl az idõbõl származik a ház pincéje dongaboltozatával és
félköríves ajtajával. A gótikus ajtó-és ablakmaradványokból, valamint az épület nagyságából arra következtethetünk, hogy építtetõje elõkelõ, talán nem is városi polgár volt.
A mainál rövidebb kapualjból nyitott lépcsõn lehetett feljutni az udvari homlokzat kiugró részéhez. Eredetileg itt volt az emeleti nagyterem bejárata. A középkor végén, a
XVI. században hosszabbították meg a kapualjat. Ekkor bõvítették az épületet, a földszinti és az emeleti részen konyhát is kialakítottak. (L. Ács, 1987. 36. o.)
A kiváltságos város
A középkorban a falut és a várost nem az különböztette meg, mennyien lakják. Nem
számított, van-e kõépület, azok mekkorák és milyen díszesek. Egyedül az számított:
van-e a településnek kiváltságlevele, melynek alapján az ott élõk nem magánföldesúr
hatalma alatt élnek, hanem szabad emberek. Rájuk nem vonatkoztak a paraszti, jobbágyi kötöttségek; az uralkodóhoz tartoztak, és a város saját jogrendszere szerint éltek.
Az utolsó Árpád-házi királyok alatt a királyi hatalom szétesett. A Konrádhoz hasonló,
csak nála sokkal erõsebb bárók hatalmi harcának színterévé vált az ország. Több trónkövetelõt is megkoronáztak, közülük húszévnyi háborúskodás után a nápolyi Anjouházból származó Károly Róbert került ki gyõztesen. A legyõzött nagyurak helyett új
emberekkel kormányozott. A korábbi zûrzavaros idõk után a király végre az egész ország felett uralkodott. Hatalmának szilárd alapját képezték a városok, ezek számát igyekezett minél inkább növelni. Számos települést a király kivett az ispáni, földesúri, várnagyi
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fennhatóság alól, és királyi vagy királynéi kézbe vette azokat. Kiváltságlevelet adott nekik,
szabadsággal ruházta fel lakóit. Ettõl kezdve a kiváltságos város az uralkodó (többnyire
hûséges és hálás) támasza lett. A város, cserébe elnyert szabadságáért, egyenesen és közvetlenül az uralkodónak adózott. Az innen befolyó jövedelmek nem valamely nagybirtokos bárót, hanem a királyi kincstárat gazdagították.
Károly Róbert 1342-ben bekövetkezett halála után özvegye, a lengyel királyi családból

Lokietek Erzsébet gyermekeivel

származó Lokietek Erzsébet folytatta ezt a városiasító tevékenységet. A férjétõl örökölt
királynéi birtokon fekvõ Óvárt a királynéi városok rangjára emelte. A város kiváltságlevelét 1354-ben adta ki. (Az oklevél eredeti példánya nem lelhetõ fel. Sok oklevelet, adománylevelet, kiváltságlevelet nem is eredetiben ismerünk, hanem késõbbi másolatokban
maradtak ránk. Az uralkodók, mikor megerõsítették elõdeik törvényeit, annak szövegét
is belefoglalták. Sok törvény csak így maradt ránk. A korábban hozott rendelkezéseket, a
legfontosabb régi jogi dokumentumokat a királyi udvarban munkálkodó írástudók gyakran lemásolták, egy gyûjteménybe foglalták. Óvár kiváltságlevelét Nagy Lajos király erõsí77
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tette meg 1357-ben. Ennek 1377-es átirata az Országos Levéltárban található. A Zsigmond király korában másolt megerõsítésének egy példánya a Hansági Múzeumban is
megvan. Az eredeti, latin nyelvû szöveg nyomtatásban elõször a Codex Diplomaticus-ban
jelent meg, 1855-ben. (Fehér, 1855. 324-327. o.) Magyarul a Mosonvármegye 1899-es
száma adta közre Ivánfi Ede fordításában. (Közli: Thullner,1993. 121-122.o.) Újabb fordítása a Huszár Gál Könyvtár Helyismereti Gyûjteményében található. Ez olvasható Enzsöl
Imre magyarázatos közlésében is. (Enzsöl, 2004. 31-32. o.) Az oklevél szövegének hiba
nélküli fordítása hozzáférhetõ a Magyarország történetének tanulmányozásához készült
szöveggyûjteményben. (Léderer, 1964. 310-311.o.))
1354-ben a Magyar Királyság trónján már nyolc éve Károly Róbert és Erzsébet legidõsebb fia, I. (Nagy) Lajos ült. Az özvegyen maradt Erzsébet ekkor 54 éves, fia pedig
(megkoronázásakor) még csak 16 esztendõs volt. Az ifjú királyt az ország irányításban
sokan segítették. A nagybirtokos bárók hûségüket bizonyítva támogatták. Fiatal kora
ellenére uralkodásra alkalmasnak találták, és kéretlenül is jó tanácsokkal halmozták el.
Erzsébetnek különösen nagy szava volt a királyi udvarban. A korszakkal foglalkozó történészek szerint szinte õ irányította az országot. Arról megoszlanak a vélemények,
mennyire vált ez hasznára a Magyar Királyságnak. Mindenesetre nagy befolyással rendelkezõ, erõs egyénisége sokakban félelmet keltett. Amikor Lajos 1370-ben elnyerte a
lengyel királyi trónt, helyette Erzsébet kormányozta Krakkóból a Lengyel Királyságot.
A magyar királyi udvarban ekkor sokan megkönnyebbültek. Lengyel származása ellenére Krakkóban sem kedvelték (az akkori korban kivételesen öregnek számító, 70 éves)
Erzsébetet. (Engel, 1990. 209.o.) Másutt a királyné jámbor, kegyes, jótékonykodó vo-

Nagy Lajos király (Királyok könyve 64.o.)
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násait emelik ki. Valóban, sok pénzzel segítette a kassai dóm felépítését, rendházat,
kolostort is alapított. Két leányunokája közül a fiatalabbikat, Hedviget 1384-ben a lengyelek királynõjükké koronázták, és feleségül adták a litván nagyfejedelemhez, Jagellóhoz. Ezért õt a lengyelek a Jagelló-ház alapítójának tartják, és Boldog Jadwiga néven
tisztelik. (MMÉL, 2006. 51.o.) A különbözõ vélemények mellett azonban tény: a szigorú, hatalomvágyó, 80 esztendõt megért királyné indította el kiváltságlevelével Óvárt a
várossá válás útján.
A városiasodás Magyarországon Nyugat-Európához képest jóval késõbb bontakozott ki. A jogalkotóknak a városok részére nem volt szükséges új dolgokat kitalálniuk:
készen átvették valamely nyugat-európai város jogrendszerét. Már a XII. századtól betelepülõ németek hozták magukkal a szabadságukat – ez fontos szerepet játszott a városi jog kialakulásában. Az elsõ városi szabadságjog-gyûjtemény a fehérvári jog volt. A
késõbb létrejövõ városok már ezt a jogrendszer követték. Késõbb már nem hivatkoznak
a fehérvári szabadságra. Az ebbõl kifejlõdõ budai jog vált a 14. században Magyarországon mértékadóvá. Erzsébet ezzel a budai joggal ruházta fel Óvárt. Az új város nem
teljes mértékben nyerte el a budai jogot, hiszen kisebb és más jelentõséggel bíró település volt. A kiváltságlevél szövegébõl kiderül, a budai jognál kevesebb is komoly kiváltságokat jelentett a városnak.

Az 1354-1979-es emlékkõ
Magyaróvár kiváltságos mezõvárossá emelésének 625. évfordulójára. Az emlékmû a magyaróvári városrész központjában, az evangélikus templom mögött, a Fõ út és a Gyõri kapu utca találkozásánál található. Alkotója id. Kalló Viktor. Felállításának éve: 1979. A nagyjából négy és fél
méter magas emlékmû déli oldalára írt krómacél betûkbõl álló szövege: „Állíttatva az elõdök tiszteletére, az utódok emlékezetére”. Az északi oldal szövege: „ A királyi városok közé sorolva”, illetve
a két évszám: 1354, 1979.
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A városi jog a középkori város szabadságjogainak és olyan jogszabályainak összessége, mely a városlakókat megkülönböztette a városon kívül lakóktól. A városi szabadságjogok egy része gazdasági kiváltság volt: a vámmentesség, az országos-, illetve heti vásártartási jog, nagyobb városoknál az árumegállító jog. A város polgárai
adójukat egy összegben róhatták le és szabadon végrendelkezhettek.
Ezeken a gazdasági jogokon kívül a városok kiváltságlevele tartalmazta a bíró- és
tanácsválasztás engedélyezését. Városnak lenni egyházi elõjogot is jelentett: a városlakók jogot nyertek arra, hogy plébánosukat maguk választhassák meg. Óvár vámmentességet kapott. „… óvári polgáraink… Magyarországunk területén sem szárazföldön, sem vízen semminemû vámot nem tartoznak fizetni…”. Vásárokat tarthatott:
„… megengedjük továbbá, hogy legyen piacuk, és azt tartsák is fenn…”.
A város lakói adójukat évente két alkalommal, közösen fizették: „… elrendeljük,
hogy köteles collectájuk (adójuk) címén… évenként 200-200 forintot tartoznak adni és
fizetni (mégpedig az összeg egyik felét Húsvét ünnepének a nyolcadnapján, másik felét
pedig Szent Márton hitvalló ünnepén)…”. A város polgárai minden más adó és beszállásolás alól mentesültek és személyükben szabadok voltak: ”…királyi vagy királynéi báróink közül, valamint a mágnások közül senki se szálljon meg náluk erõszakosan…õket vagy bárkit közülük ingóságaikban és javaikban, valamint személyükben
senki sem vetheti fogságra s nem tartóztathatja föl…”. A városlakó polgárok szabadon végrendelkezhettek:”… ha polgáraink… közül valamelyik az ég kormányzójának: Istennek a rendelése folytán örökösök vigasztalásától megfosztva halna meg, akkor összes ingóságaikat és javaikat, minden ellentmondás nélkül az, vagy azok kapják
meg és vegyék birtokukba, akire, vagy akikre ugyanaz végrendeletében hagyományozta…”. Peres ügyeiket így intézhették: „… a közöttük bármiképpen felmerülõ összes
ügyeket és pereket … a maguk közül közmegegyezéssel és közös akarattal választott
mindenkori bírájuk, az ugyancsak mindenkori esküdtekkel fogja megítélni…az összes
és bármiféle gonosztevõket, akiket ugyanabban (a városban vagy annak területén) elfognak, ugyanõk ítéljék meg…” Egyházi kiváltsága lett a városnak az, hogy „…plébánosukul is olyat válasszanak meg maguk közül, aki valamennyiüknek a bizalmát bírja…”. (Szöveggyûjtemény Magyarország történetének tanulmányozásához I. rész
1000-tõl 1526-ig. Szerkesztette: Léderer Emma. Budapest, Tankönyvkiadó, 1964.)
310-311. p.)
Tudjuk, hogy ezek a kiváltságok nem teljesen egyeznek meg a budai joggal, és
néha súrlódásokat okoztak más városokkal, földesurakkal. A késõbbi királyok idején többször meg is változtak ezek az elõjogok. Mégis: a szövegbõl értesülünk a
hospesek („vendégek”, [elsõsorban német] betelepülõk) jelenlétérõl. Az is kiderül a
kiváltságlevélbõl: jelentõs volt a város kereskedelme. A malmokról külön is említést tesz. Így a régészeti leletek, az oklevelek mellett az 1354-es kiváltságlevél is a
város történetének fontos forrása.
A város kiváltságai késõbb is megmaradtak annak ellenére, hogy a vár, és a hozzá
tartozó birtokok többször is magánkézbe kerültek. Nagy Lajos 1364-ben a vöröskõi
Wolfartoknak adományozta, de városi jogai nem csorbultak. (Enzsöl, 2004. 35-36.o.)
A vár késõbb épített kapufolyosójának egyik zárókövén látható hatágú csillag alakú
faragvány arról árulkodik, hogy a Szentgyörgyi (Bazini) család is birtokolta. (Aszt,
2004. 23. o.)
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A város Zsigmond és a Hunyadiak korában
Az Anjouk két uralkodója után az új királyt ismét a bárók segítették hatalomra. Luxemburgi Zsigmond kezdetben engedelmeskedett is az õt trónra segítõ nagybirtokosoknak. Késõbb sorra legyõzte õket, egyeseket számûzött, másokat megnyert magának.
1403 után megszilárdult a királyi hatalom. Kemény kézzel ragadta magához az ország
irányítását, ebben nagy szerepet kaptak a városok is. Az uralkodó számára fontosak
voltak, hiszen katonai jelentõségük nagy volt. Gazdasági szerepük sem volt elhanyagolható: a kereskedelem, a vámok jövedelme a városokból származott és az uralkodói
kincstárba folyt be. Zsigmond híres 1405-ös városi törvényeiben megerõsítette a korábban
városi rangot nyert települések kiváltságait.
Óvár kiváltságai is változatlanok maradtak, akkor is, amikor az uralkodó 1412-ben a várost, majd 1414-ben a várat is zálogba adta az említett vöröskõi Wolfart családnak. A vár a
század közepén került a Szentgyörgyiek birtokába.
(Hegedûs, 2004. 44. o.) A kapuboltozat mennyezetén a Szentgyörgyi grófok kõbõl faragott, csillag alakú címere látható. Ennek alapján a kapu mintegy 10
m hosszú, dongaboltozatos, kõbõl és téglából készült
alagútszerû építménye megépítésének idejét is a XV.
századra keltezik.
A király arra buzdította a városokat, hogy kõfallal vegyék körül magukat, ez nem járt mindig sikerrel. Úgy tudjuk, egészen a török idõkig a várost palánkfal és a Lajta védte, csak késõbb kapott bástyákat, kõfalakat. Kiváltságos voltát azonban kõkapu
jelezte, melynek feltárt maradványai ma is láthatóZárókõ Szentgyörgyi-Bazini címer
ak. Zsigmond uralkodása idején az oszmán törökök
arra törekedtek, hogy a Balkánt kiszakítsák Európából. A balkáni területek bekebelezésével a terjeszkedõ törökök a Magyar Királyság
déli határaihoz érkezhettek. A végcél nem is ez volt. Innen indulhattak Bécs ostromára,
amely folytatódott volna egész Európa török megszállásával. Zsigmond erõs végvárrendszere az uralkodó haláláig jól védte az országot.
A betöltésre váró trón ismét egymás ellen fordította a bárókat. A királynélküliség ezért
is veszélyes volt: a szétesés szélén álló ország a török terjeszkedés útjában állt. Megkoronázták ugyan V. Lászlót, de az ötesztendõs király ténylegesen nem uralkodott. A sikeres és nagy birtokokkal rendelkezõ Hunyadi János kormányzósága csak átmeneti megoldás volt. II. Mehmed szultán vezetése alatt 1453-ban a törökök elfoglalták Konstantinápolyt, és végre szilárdan megvetették lábukat Európában. Innen terjeszkedtek tovább a Balkánon. Bekebelezték Szerbiát, és 1456-ban Nándorfehérvárnál elérték a
Magyar Királyság határvédelmi rendszerét. Hunyadi János visszaverte a támadókat, így
a következõ 70 esztendõben átmenetileg szünetelt a török terjeszkedése. A kormányzó
az ostromlott várat tizedelõ pestisjárvány áldozata lett.
Halála után idõsebb fiára, Lászlóra szálltak a család birtokai. Úgy vélte, apja kormányzóságát is megörökölheti. Ebben nem kevés nagybirtokos báró is támogatta. A
bárók másik csoportja az egyébként korábban királlyá koronázott, akkor már 16 éves V.
László pártján állt. Az uralkodó valóban Hunyadira ruházta apja tisztségét, majd híve81
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inek tanácsára felségsértési perbe fogta, halálra ítélte és kivégeztette. A Hunyadiak
párján álló bárók erre fegyvert ragadtak, és felkelést indítottak a király és hívei ellen.
Mátyás Magyaróváron
V. László jobbnak látta távozni az országból, és magával vitte a fiatalabbik Hunyadi
fiút, Mátyást is. Bátyja felségsértési perében õt is halára ítélték, de kegyelmet kapott.
Így hurcolta õt magával 1457 nyarán az ifjú király Bécsen át Prágába. Errõl az eseményrõl Valkai András szép XVI. századi nyelvezettel így emlékezett meg: „Rémûle meg Király hogy eszt meg hallá, /Fokhazait hamar õ meg láttatá, /Mattyást, Modrár Pált fokságban
talála, /Vtát Király Bécz felé igazita. /Ez két foglyot Király velle el viue,/Béczben erõs fokságban helyhesztete…” (Valkai, [1576]) Virág Benedek ezt írta: „… a király igen megijedett,

Mátyás király és Beatrix (Királyok könyve 80.o.)
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nem is sokat múlatott Budán, hanem Bécsbe sietett. Ugyanazonegy kocsin elvitte magával
Mátyást, de szabadon, és Modrárt erõs vasban, mert ettõl, mivel <igen pénzes vala, sok
kincset reményle…>” (Modrár Pál amúgy igen gazdag rokonsággal bíró Hunyadi-párti
fõúr volt. László király abban reménykedett, hogy szép váltságdíjat kaphat érte.) (Virág, 1863. 79.o.) Teleki József még a pontos dátumokat is tudni véli: (a király) „… az elsõ
éjt Neszmélyen, a másodikat Gönyõn, a harmadikat Gyõrben, a negyediket Magyar-Óváratt
töltötte… május 31-én és így épen megérkezésének napján Gyõrbõl hagyta meg Pozsony
városának, hogy küldjön kebelébõl négy vagy hat követet Óvárra, hol más nap megszállani
szándékozik.” (Teleki, 1852. 533.o.)
Mátyás magyaróvári tartózkodásáról csak a hagyományok alapján készült helyi történeti munkák számolnak be. Ezek úgy tudják, V. László és Hunyadi Mátyás június 1-jétõl
kezdve két hetet idõzött ekkor az óvári várban. A király foglyaként utazó Mátyás az
akkor már kétszintes várépület délnyugati toronyszobájában lakott barátjával, Modrár
Pállal együtt. (Haller, 1941. [1998.] 164.o.) A kedves legenda akár igaz is lehet. A
kívülrõl egységesnek látszó várépület egyes részei különbözõ stílusban és korban készültek. A délnyugati saroktorony elsõ emeleti toronyszobájában gótikus boltívmaradvány látható. A XV. századra tehát már megépülhetett (legalább az elsõ emelet magasságáig) a várépület említett saroktornya. Ezt a zûrzavaros politikai helyzetet hamarosan V. László halála oldotta meg. Mátyás hazatért, és 1458-ban királlyá választották.
Uralkodóként többször is megfordulhatott a városban. A törökökkel nem akadt sok
dolga, azok egyelõre másfelé terjeszkedtek. Az uralkodó (a biztonság kedvéért) a korábbi határvédelmi rendszert megkettõzte, kiépített egy második végvári vonalat. A töröktõl nem fenyegetve figyelme más külpolitikai törekvések felé fordult. Valószínûleg
járt erre, amikor visszavásárolta a koronát néhai ellenfele, V. László egykori gyámjától.
A III. Frigyestõl visszakapott ereklyével 1464-ben végre meg is koronázhatták. Ezen a
vidéken vonulhatott át, amikor a cseh trónért szállt harcba, vagy az általa 1480-ban
alapított pozsonyi egyetemen akadt dolga.
Erre járt akkor is, amikor hat esztendeig hadakozott III. Frigyessel az osztrák tartományokért. Erre utalnak a Himnusz harmadik versszakának végérõl ismert sorok: „S
nyögte Mátyás bús hadát /Bécsnek büszke vára”. 1484-ben valóban elfoglalta zsoldos seregével Bécset, és rövid idõre székhelyévé is tette. Uralma azonban itt nem bizonyult
tartósnak, minden igyekezete ellenére sem választották meg német-római császárnak.
Ezekben az években Mátyásnak bizonyára többször is meg kellett tennie az utat Bécs és
Buda között Óváron és Mosonon át.
A török árnyékában
A Hunyadiak korában Óvárnak, Mosonnak és a környezõ 22 falut magába foglaló
birtoknak örökléssel és vásárlással több tulajdonosa is volt. Királyi tulajdonba 1522-ben
került vissza, amikor II. Lajos menyegzõje alkalmával feleségének, Habsburg Máriának
adományozta. (Hegedûs, 2004. 44.o.) A „bukás felé tántorgó Magyarország” (hosszú
ideig) utolsó uralkodója, II. Lajos, súlyos terhet örökölt apjától, Jagelló Ulászlótól.
Nyoma sem volt már a keménykezû Mátyás államának, az ország irányítása ismét átcsúszott a bárók kezébe. A tízesztendõs ifjú király kénytelen volt tehetetlenül nézni, ahogy
széthullik a déli végvárrendszer. Felesége ösztönzésére ugyan valamiféle rendcsinálásba kezdett, de ezzel csak még nagyobb zûrzavart okozott. Az ország védelmi vonalának
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kulcsát, Nándorfehérvárt, már 1521-ben a vár védõi szabad elvonulás fejében feladták. A többi végvár is egyenként török kézre került.
I. (Nagy) Szulejmán teljessé tette a Magyar Királyság széthullásának folyamatát. A Zsigmond király alatt
létrehozott és Mátyás idején megerõsített védelmi szervezet nem létezett többé. 1526 júliusában, mikor a török sereg elindult a védtelenül maradt Magyar Királyság birtokba vételére, nem sokan siettek annak megmentésére. Augusztus 29-én, Mohács közelében alig
másfél óra alatt megsemmisült a sietve összeszedett 25
ezres magyar haderõ, és odaveszett az ország szinte
összes vezetõje. A csatatéren lelték halálukat sokan a
legnagyobb fõurak közül és néhány fõpap is. Az uralkodó menekülés közben a Csele-patak vizébe fúlva
vesztette életét. Óvár és a mosoni birtokok az özvegy
Habsburg Mária kezén, az ország a török hódoltság és
a két- majd három részre szakadás elõestéjén. A két
település sorsát, 1526 utáni történetét ezek fogják majd
alakítani.

Habsburg Mária királyné
(Királynék könyve 97.o.)
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Mohácstól a Rákóczi szabadságharc végéig
Magyaróvár mezõváros és vára
A Hanság mocsárvilága egy aránylag keskeny közlekedõ sávot hagyva szinte a MosoniDunáig nyomult fel. A rómaiak óta erre épült fel az Európa keleti részeit a Nyugattal
összekötõ õsi út. Az ezt védelmezõ Moson palánkvára és a kis váralja település, Óvár
városiasodásának kezdetekor már jórészt elpusztult, illetve a Királydombra és közvetlen
környékére húzódott. Óvár már korábban is Erzsébet királyné kedvelt városának számított, ahol az 1300-as évek közepén állt már néhány kõbõl rakott és talán emeletes ház is.
Valószínû, hogy a mai Cselley-ház valamelyik, akkor még külön álló épületrészében lakhatott maga a királyné és kísérete.
Amint az elõzõ fejezetben olvasható, a XIV. és a XV. századokban az egész földrajzi –
gazdasági térséget (a történelmi Moson vármegyét), a várat és a várost szinte magánbirtokként kezelték a vöröskõi Wolfartok. Õseik még I. Nagy Lajos király német zsoldosvezé-

A Vár és a város régi metszeten
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reiként jöttek Magyarországra, és érdemeik elismeréseként kapták a birtokot. Tulajdonos utódaik örökség folytán a Pozsony
megyei Szentgyörgyi grófok lettek. Mindkét
birtokos családnak természetes érdeke volt
a vár lakhatóvá tétele. A megerõsített várkastély védelmi célt is szolgált.
Óvár az utóbbi családnak köszönheti az
említett századokban tapasztalható felvirágzását, növekedését, többek között azzal is, hogy a maguk és mintegy 300 fõnyi
katonaságuk szükségleteinek kielégítésére
ide sereglettek a környékbeli iparosok és
kereskedõk. A helybeli polgárok száma oly
módon is gyarapodott, hogy az uraság és a
sereg ellátását biztosító „hadtáposok” családostól a városban telepedtek le. Nemcsak
a lakosságszám, hanem a polgárházak és
más nagyobb épületek száma is ekkoriban
növekszik jelentõsen. Ezzel indult el tulajÓvár elsõ hiteles címere
donképpen a városkép átalakulása. Erzsébet királyné kis „villa nostra”-jából (Mihály
Ferenc értelmezésében üdülõ helyébõl) Magyaróvár mezõváros lett, amelyik a többi Moson
megyei mezõvárostól eltérõ, azokénál magasabb szintû, kedvezõbb közigazgatási besorolással bírt. Ezt a jogállását kisebb-nagyobb nehézségek árán a XVIII. század közepéig, az
úrbéri rendelet kiterjesztéséig meg is tartotta.
Királyi és földesúri kiváltságok révén éppen fejlõdésnek induló városunkat a XVI. század elején egymás után érték a Bécs ellen készülõdõ török hadak pusztításai. Az itt élõk
számát az adóösszeírások alapján 1200-1500 közé tehetjük. A kiváltságait féltékenyen
õrzõ Magyaróvár már az éppen aktuális történelmi helyzetét, a váras várost jelenítette
meg címer-szimbólumában: a korai mezõvárosi korszaktól (1500 elõtt is) használt várospecsét (Sigillum Reipublicae Ovariensis azaz Óvár Szabadváros pecsétje) még az Erzsébet
királyné adta örökrész megõrzött eredményének jele volt. Magyaróvár hiteles címere viszonylag késõn, csak 1609-ben vált ismertté: aranyozott barokk pajzskeretben, vörös alapon nagy torony látható a várkapuval, mellette két kis toronnyal. A címerkép felirata:
„Signum Oppidi nostri Owar” (Óvár mezõvárosunk pecsétje). Ezt a (címerré lett) pecsétképet II. Mátyás királynak a városi kiváltságokat megerõsítõ, fenti évben keletkezett oklevelének hátoldalán találjuk. (Õrzési helye a Hansági Múzeum.)
Török pusztítás Mosonban
Ugyanekkor Moson még alig tudott kiemelkedni a rossz sorsa következtében rá kimért elmaradottságából. Sajnos a kevés számú forrásanyag és a régészeti kutatások alig
tudtak feltárni valamit a község XVI-XVII. századbeli múltjából. Az Óváréhoz hasonló
fejlõdésének egyetlen bizonyítéka van: egy 1451-ben készült periratban Moson mezõvárosként, „oppidorum Mosoniarum”- ként szerepelt, ami azt jelenti, hogy akkoriban
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legalább száz éven keresztül virágzó gazdasággal bíró hely volt. Az említett okok miatt azonban megkísérelni sem lehet ennek a kedvezõ
jogállásnak semmiféle érdemi leírását. Ha tényleg volt itt egy mezõváros, az még csak a mai
fõutcától délre esõ részen, és ott is csak meglehetõsen szûk keretek között, a Kápolna tér –
Erzsébet tér és a várkerület környékén terülhetett el.
Ez után a csaknem száz év után azonban I.
Szulejmán 1529. szeptember 20-án átvonult Magyaróváron és Mosonon, felégetve mindkét települést. Az elsõ török pusztítás Moson számára szinte ugyanannyira végzetes volt, mint az
1271. évi II. Ottokár-féle dúlás. A néhány évvel késõbb (1536-ban) erre utazó Lazius nevû
Moson pecsétcímere
tudós – Weisz János egykori mosoni káplán fordításában – már csak a következõket tapasztalhatta és írhatta róla: „… hajdan Musenburg székhely állott Óvár után az elsõ határkõnél,
melyet háborús jogtalanság és vihar teljesen egyenlõvé tett a földdel, visszahagyva mindössze egy kis templomot és néhány házikót…” (Weisz II. 6. p.)
Mosonban a törökök elvonulása után mindössze 23 kapu (porta) maradt. Az 1552ben történt elsõ adóösszeírásig a község 17 új teleppel (portával) gazdagodott, és ezzel
együtt a lakosság hozzávetõleg 800 fõre gyarapodhatott. A község lassú éledezésére
csak egyetlen bizonyítéknak is felfogható áttételes forrás utal, az 1555-tõl kezdve használt, Keresztelõ Szent Jánost ábrázoló (szöveg nélküli) címer-pecsét. Hogy miért éppen
az apostol szentet választották pecsétszimbólumnak, azt a kor új vallásainak (reformáció) megjelenésével magyarázom. A „pusztába kiáltó” evangélista-apostol indította el a
bûnbánó mozgalmat, amellyel a megkereszteltek eljuthatnak egy új világba, Jézus országába. Mivel képe csak a helyi római katolikus plébánia pecsételõjében jelent meg,
joggal feltételezhetõ rajta keresztül a figyelmeztetõ, a másik hitektõl való távoltartás
szándéka. Történeti távlatban gondolkodva azt is fel lehet tételezni, hogy a település
nemcsak lakóinak vallásosságát akarta bizonyítani az apostolábrázolással, hanem valamiféle korai önmeghatározást is sugall a pecsétrajzból címerképpé magasztosult pecsétcímer. Ez a címerkép napjainkig (tehát már majdnem 500 éve) érvényben van és
látható a mai városcímerben is.

Magyaróvár Habsburg birtok lett
Ha eltekintünk a török háborúskodás helyi eseményeitõl és következményeitõl, azt
kell mondani, hogy mindkét település további történetét nagy részben az 1520 után
bekövetkezõ birtokos-váltással beállott új helyzet írta.
Az utolsó zálogbirtokos, Péter, szentgyörgyi és bazini gróf halála után Moson vármegyét, benne Magyaróvár és Moson mezõvárosokat II. Lajos király 1522-ben váltotta
vissza, és magánbirtokként feleségének, Habsburg Mária (a késõbbi Magyarországi
Mária) királynénak ajándékozta. Az osztrák uralkodóház különbözõ családjai ettõl kezd88
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ve 423 éven keresztül voltak földesurai egész Moson vármegyének. Az adományozást
1528. október 22-én I. Ferdinánd új magyar király azzal is megerõsítette, hogy húgát
örökös fõispánná tette. Királynénk, aki a történelemkönyvekben a magyar udvari intrika folytán inkább „erõszakos némber”-ként szerepel, Mihály Ferenc véleménye szerint
mûvelt asszony volt. 1527 és 1528 között lakott itt, nem a várban ugyan, hanem valószínûleg valamelyik kényelmesebb városi házban. (Mai építészettörténész kutatók mégis
inkább a várbeli lakást valószínûsítik.) Gondos gazdája volt Óvárnak, tiszteletben tartotta a város korábban szerzett jogait és kiváltságait, új, becsületes várkapitányt nevezett ki várkonyi Amadé László személyében, akinek meghagyta, hogy javítsák ki a várépületet.
Törökdúlások Óváron
Az elsõ török felvonuláskor, 1529-ben az Amadét felváltó német várkapitány (Hauser)
a cseh katonákkal együtt kivonult a várból, így az a várossal együtt a török szabad prédája lett. (Az õket követõ Hardeck Jánossal kezdõdõen idegenek lettek a várkapitányok, akik rendszeresen sanyargatták a lakosságot. Királyi rendeletre emiatt 1583-tól
egy ideig újra magyar kapitányai voltak a várnak, késõbb azonban megint csak idegenek, német, cseh és olasz zsoldosok kerültek a vár élére.) Ez a tél olyan rendkívüli
idõjárással lepte meg Közép-Európát, hogy Szulejmán szultán októberben kénytelen
volt beszüntetni Bécs ostromát. Maga a szultán írta le ezt a körülményt: „A világot vízözön, a földet jég borította, mindenütt kellemetlenség és pihenésre sehol semmi hely, … Sem
emberek, sem állatok számára semmi eleség.” (Tímár 10. p.)
Óvár hamar kiheverte ezt a pusztítást, és már a következõ évben megerõsítették a
várat. Hiába volt azonban minden erõsítés, 1536-ban Szulejmán szultán ismét elfoglalta
a várat, a 300 fõs cseh õrségét foglyul ejtette. Más forrás szerint ezek megadták magukat, és a városi magisztrátusi jegyzõkönyv-gyûjteményben is az olvasható, hogy „a várban magára hagyott Hardeck-féle õrség önbizalma annyira csökkent, hogy az erõs és vizekkel körülvett várt az ostrom 70. napján Szinánnnak [Szinán pasa fõvezér] legnagyobb meglepetésére elvonulási feltétel alatt átadta, maga pedig õrségével együtt elvonult…”. (Vjk 49.

Török pusztítás Magyarországon (fametszet, 1543.)
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p.) Hogy mindezek ellenére az élet nem állt meg, azt jól bizonyítja az a tény, hogy 1550 és
1559 között már rendszeres volt a bécs-pesti hadicélú postajárat. A bécsi Thurn und Taxiscsalád postaállomásai (a mosoni is) 1616-ig 2-2 lovas futárral álltak szolgálatban. Nem
sokkal késõbb pedig a dunántúli „civil” postavonal is megindult, amelyik magán postaállomásként 1851-ig mûködött ugyancsak Mosonban.
Óvár újabb veszedelmét és részleges pusztulását azok a spanyol királyi zsoldosok okozták, akik zsoldjuk elmaradása miatt 1553-ban kirabolták és felégették a várost. Alig néhány
évvel a zsoldos pusztítás után, 1556 szeptemberében a Bécs alól visszavonuló Szinán pasa
lovasai Mosont is feldúlták. Az õket üldözõ keresztény sereg 70 ezer emberrel szeptember
14-én az óvári fõhadiszállásáról indult el Gyõr felé, a táborozás alatt szinte felélte a városokat. Tíz évvel késõbb Bécs alól Miksa király és Ferdinánd fõherceg érkezett a városba 8200
lovassal, valamint 3300 német és olasz gyalogossal. Mosonban ekkor 106 hajót raktak meg
ágyúkkal és más hadi szerekkel, hogy azokat Esztergom ostromához szállítsák.
A történelmi események 1600 után ismét a hadak járásával kezdõdtek. A Bocskai-féle
felkelésben idáig eljutott hajdúk 1605-ben sikertelenül ostromolták a várat s felgyújtották
a várost, ez a tûz azonban szerencsére nem okozott komoly kárt. Nem sokkal késõbb
(1615-ben) Bethlen Gábor erdélyi fejedelem vette be, és fõhadiszállást rendezett be a várban, ahol erõs õrséget is hagyott. A Köpcsényben (Kittsee) lezajlott ütközet után a fejedelem visszaútban szállhatott meg a Randhof kúriában (fõhercegi Sörház, fogadó, a mai
Fekete Sas). A bizonytalan helyzethez az is hozzájárult, hogy Moson vármegye 1621 után
többször cserélt gazdát. A pénzszûkében lévõ II. Ferdinánd király ugyanis a várbirtokot
elõször Harrach Károly grófnak, késõbb Draskovich János nádornak adta bérbe, illetve
náluk zálogosította el. Ekkor újra kezdõdtek az erõdítési munkák is. A Magyaróvárt sújtó
veszedelmek között nem volt elég a sok török veszedelem, az ellenük készülõdõ császári
seregek mintegy tizenötezer katonáját kellett eltartaniuk 1663-ban, tíz évvel késõbb, 1673ban ismeretlen okból az egész város a tûz martaléka lett. Az utóbbit meg is örökítették a
Szent Rozália kápolna (Lotz Károly utca) oltárképén.
A század végén ismét nagy katonai csapatösszevonások történtek a két város környékén. Itt gyülekezett az egyesült magyar, német, vallon, olasz, spanyol és francia sereg.
Sürgõsen újra megerõsítették a várat és a várost is. Ettõl kezdve egy ideig a törökök már
csak portyázni jártak errefelé. A katonai események azonban rendkívül nagy terheket
róttak a lakosságra, állandó volt az erõszakoskodás, a zsarolás. A törökök utolsó, Bécs
elleni hadjárata elõtti évtizedekben a várat és a várost német katonákkal õriztették, akik
az ellenség közeledtének hírére elhagyták azt, majd 1683 májusában egy, a visszavonuló
Lotharingiai Károlyt üldözõ tatár segédcsapat felgyújtotta. Ez után Kara Musztafa nagyvezír meg is szállta Mosont és Óvárt. A török a bécsi visszavonuláskor ismét felégette a
várost. „Egy pillantást vetve a megvilágított éjbe… mintha tûzhányóvá vált volna az egész
róna terület. Még a földnek felsõ része is közel fél ölnyire hamuvá égett a szerencsétlen megye
tetemes részén” – idézi Bél Mátyást Haller János. (Haller 169. p.) Ebben a visszavonulásban a menekülõ martalócok csóvát vetettek az óvári templom-tetõre is, amitõl megégett a
harangállvány, az új nagyharang lezuhant és megrepedve használhatatlanná vált. Ennél is
nagyobb veszteség volt a vármegyei levéltár megsemmisülése.
Járványok, közegészségügy
A háborúskodásoknak szinte szükségszerû velejárói voltak a különféle, akkoriban
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Oltárkép a Lotz Károly utcai (ún. Lazarett) kápolnából (Fotó: Moldoványi Géza)

még pusztító erejû járványok, fõleg a pestis. Kialakulásuk és megállíthatatlan terjedésük jórészt a háborúk számlájára írható. A lakosság egészségügyi ellátása – legalább is
mifelénk – tulajdonképpen ezeknek a járványoknak köszönhetõen vette kezdetét. Az
egyik nagyobb veszélyt 1654-ben jegyezték be a városi nagykönyvbe. Ekkor valószínûleg a
pestis pusztított, ami miatt négy férfit fogadtak fel, hogy azok gondozzák a betegeket és a
halottakat kivigyék a temetõbe. A városban csak 1696-ban létesült egy szegényeket ellátó
intézmény, a szegénykórház, ismertebb nevén Lazarett (A Lázár ház, egykori épülete a mai
91
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Lotz Károly utcában van). Mosonban a Duna utca végében, a Duna-parton volt a szegénykórház. Ezek azonban nem voltak igazi gyógyító intézmények, orvosuk sem volt, fõleg elaggott, elhagyott öregeket – és esetleg gyerekeket - ápoltak bennük nagyon korlátozott számban. Önmaguk fenntartásáról engedélyezett koldulással kellett gondoskodniuk.
Egész Moson megyére érvényes volt Pápai Páriz Ferenc (író, orvosprofesszor) 1690-ben
leírt híres megállapítása, amely szerint „… hamarabb talált segédet a beteg barom, mint az
beteg ember.” Valóban, egyik településünkön sem akadt igazi orvos, mivel királyi rendelet
folytán csak diplomával rendelkezõ végezhetett orvosi gyakorlatot. Helyettük kirurgusok
- seborvosok, rosszabb esetben seborvos - borbélyok és leszerelt katona - borbélyok látták
el a betegeket. Az elõbbiekbõl Magyaróváron 1647-ben három is volt. Az elnevezésbõl
adódóan õk fõleg sebeket láttak el, belgyógyászati ellátás még sokáig nem létezett. Ezeket az embereket fõleg a járványok idején alkalmazta a vármegyei hatóság, azok elmúltával aztán itt is maradtak. A városi tanács jegyzõkönyveiben 1672-ben szerepelt elõször egy
(egészségügyi célokat szolgáló) fürdõház, városi gyógyszerészeket pedig csak 1668 és 1707
között említenek elõször. A Fõ utcai gyógyszertár ajtaja felett lévõ 1690 felirat hitelessége
megkérdõjelezhetõ, mert okmánnyal igazolt gyógyszertár csak 1736 és 1776 között létezett, akkor is a mai Fõ u. 13. sz. épületben, a Serényi – kapunál. A járványok idején (pl.
1654-ben és 1683-ban) ún. „veszteglõ helyet” alakítottak ki, ahova minden gyanús lázas
beteget elkülönítettek, és a városi kirurgus látta el õket fertõtlenítõ szerekkel, mivel gyógyszer ekkoriban úgyszintén nem létezett. Óváron 1710-ben a Felsõ (a Lenau - ház körül) és
az Alsó (a mai evangélikus templom elõtti) kapuhoz egy-egy polgárt neveztek ki ragálybiztossá. Részben ez a pestisjárvány is közrejátszott a helyben is sok pusztulást okozó
Rákóczi-féle szabadságharc gyors befejezésében.
Az elvonuló török és a „felmentõ” idegen seregektõl rettegõ városi tanács megerõsítette a polgárõrséget és a város tûzvédelmét. Az elõbbi mintegy 100 tagú katonai jellegû
szervezet lett, élén a városbíróval és helyettesével, a hadnaggyal. Feladatuk gyakorlatilag
csak jelképes volt: a városkapuknál õrködve azt a látszatot keltették, hogy a város katonai
erõvel rendelkezik. Náluk maradandóbb szervezetté vált a 15 megfigyelõ rajból álló (mintegy 150 ember) tûzõrség, amelynek kézmûiparos tagjai járõrszolgálatot teljesítettek. Az
elsõ városi tûzvédelmi szabályrendelet elõírta, hogy a háztulajdonosok kötelesek házuk
elõtt megfelelõ mennyiségû vizet tárolni az esetleges tûz eloltásához. Ekkoriban szerencsére nem volt sok dolguk, az elõremutató ténykedésnek pár évtized múlva láthatjuk majd
gyakorlati következményét. A tekintélyes mezõváros ekkoriban már mutatós házakkal
rendelkezett és határozat is született a kõbõl való építés szorgalmazására. A jegyzõkönyvek szerint 1689-ben a városfalnál még megvolt a négy erõd nyoma, a nagyobbak viszont
már eltûntek.
A lakosság
Az óváriak származási vagy nyelvi megoszlásáról egy forrás azt mondja, hogy az iparosok magyarok, a kereskedõk németek voltak. A magyaróvári magyarság õsi rétege
valószínûleg akkor telepedett ide, amikor Moson várát Ottokár cseh király 1271-ben
részlegesen elpusztította, és a váralja népe ekkor Óvár védhetõbb falai közé költözött.
A magyar lakosság az 1530-as háborús évektõl kezdve azonban nem számíthatott utánpótlásra, annál inkább a német, hiszen a birtokosok az ausztriai Habsburgok lettek. Az
említett foglalkozás-megoszlás csak részben fedte le az óvári lakosság összetételét, hi92
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A kulcsos város (metszet 1688.)

szen az ebben az idõben berendezkedõ Habsburg nagybirtoknak igen nagyszámú (jogilag még jobbágysorban lévõ) gazdasághoz értõ kétkezi dolgozóra, valamint nem elhanyagolható mértékû kiszolgáló személyzetre volt szüksége. Velük megint a német lakosság aránya növekedett.
A város évszázadokig tartotta magát ahhoz a jó szokáshoz, hogy már legalább 1551-tõl
kezdõdõen a tanácsban fele-fele arányban voltak képviselve a magyar és a német tanácsnokok, mai szóhasználattal képviselõk. Ez egyben azt is mutatja, hogy a város lakossága a
XVI. században már két – német és magyar – részre oszlott. Magyaróvár 1600-as évekbeli
lakosságának kettõsségét máig õrzi a Magyar utca és a Fõ utca elnevezés, ez utóbbi eredetileg Német utca volt. Magisztrátusa az arányos magyar-német képviselet ellenére egészen az 1800-as évek közepéig megõrizte német nyelven vezetett adminisztrációját, a jegyzõkönyvek vezetõje, a jegyzõ még akkoriban sem tudott magyarul írni. Az alig megfejthetõ írásképû vezetéknevek fõleg a korábbi évszázadokban éppúgy takarhatnak magyar,
mint német eredetû személyeket, így aztán kutató legyen a talpán, aki eligazodott a városvezetõk és a nevesebb polgárok elírt nevei között. Még a tudós Ivánfi Edén is sokszor
kifogott ez a probléma, amit aztán Mihály Ferenc oldott meg.
Moson lakosságának számszerû és nyelvi megoszlása már a honfoglalás-kori „porta
regni – a királyság kapuja” idõszakban is meglehetõsen változó, színes volt. Ezt a változatosságot a vár katonai védelmével, és talán a váralja település kereskedõ népességével lehet kapcsolatba hozni: szlávok, frankok, bajorok, besenyõk és talán a magyarok is
alakították a késõbbi helyi emberanyagot. Ennek az 1500 körüli korszaknak az elején
Moson lakossága bizonyíthatóan alig haladta meg a 100 fõt.
Az ezt követõ húsz évben azonban történhetett valami (vagy az ismert adat volt már
akkor is pontatlan), mert ez a hihetetlenül alacsony szám a sokszorosára, 950-re emelkedett. Ez a tendencia a következõ évtizedekben is folytatódott, és 1570-ben már mintegy
2000 lakosa volt a településnek, akik nagy részben földmûvelõ és állattartó jobbágyparasztok voltak. A török végleges kiûzése körüli években (1698-ban) a lakosság száma kis
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A Wallisch-ház: „Ez a város legrégibb lakóháza. Valószínûleg középkori ház alapjaira épült az
1560-as években.” (Uzsoki 37. p.) E megállapítás idején még nem történt meg a késõ gótikus Cselleyház mûemléki feltárása, azóta ezt tartja a szakirodalom a város legrégibb lakóházának.

mértékben megint visszaesett, a csökkenés ezúttal a kálvinista magyarok elûzésével magyarázható. Mosonnak 1648-ban mindössze 561 katolikus és 20 kálvinista lakója maradt.
Az 1659-es egyházlátogatás is még mind magyarnak találta az ittenieket, és a plébánián
1695-tõl vezetett anyakönyvekben még mindig olyan patinás magyar nevek olvashatók,
mit a Barabás, Bokody (Bakody), Gál, Gombás, Magyar, Nagy, Pintér, Sipos, Szabó.
Húsz évvel a törökök kiûzés után az eltûnt munkáskezek pótlására a Habsburg birtokosok csak az ausztriai területekrõl (Tulln – Tullnerfeld környékérõl és a mai burgenlandi falvakból) tudtak földmûveléshez és iparhoz értõ embereket hozni. Ezt bizonyítja, hogy a tipikus német (alsó-ausztriai) nevek csak az 1790-es évektõl vezetett anyakönyvekben sorakoznak. Moson eredeti, német származású és anyanyelvû lakossága
ennél az idõpontnál sokkal régebbi keletû. Abból a ténybõl, hogy az elsõ, Soproni utcai
templom már az 1500-as években egy bajor szent (István királyunk nyugati kortársa,
Gotthárd – Godehard püspök) nevét viselte, arra kell következtetni, hogy Mosonban
már ekkor is nagyszámú korai bajor-német lakos élt. A település végleges demográfiai
arculatát azonban minden jel szerint az 1700-as évek közepe óta folyamatosan beszivárgók határozták meg. A lassan kialakuló számbeli német többség – 1946-ban történt
elûzetésükig (kitelepítés) – kitartó szorgalma, az új hazához mutatott hûsége tette Mosont
azzá, ami legalább 150 évig volt: gazdag településsé.
Gazdaság - gazdálkodás
Mint az átvonuló kereskedelem legfõbb nyugati kapuja, Óvár gyakorlatilag európai
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hírûvé válhatott. Hiába hozott azonban óriási jövedelmet a mai Ad Flexum üzletház helyén
álló faépületben szedett harmincadvám (minden itt átvitt áru 30-ad része), abból jogai ellenére sem részesült a város. Azt az uralkodóház a saját családi kiadásaira – elsõsorban Miksa
fõherceg Moson megyei hûbéruraságának költségeire – fordította. A haszonból azonban
különféle módokon annyit mégis profitáltak az óváriak, amennyi jótékonyan hatott ki további életükre. Nincsenek bizonyító erejû adataink arról, hogy ennek az iszonyatos mértékû
és mennyiségû árucserének Moson is haszonélvezõje lett volna. Mivel azonban ez a forgalom gyakorlatilag csak rajta keresztül vagy a közvetlen határában bonyolódhatott, valamilyen formában ugyanúgy hasznot húzhatott belõle, mint élelmes szomszédja. Minden bizonnyal a jó helyzetfelismerés eredményezte, hogy az új földesúr 1558-ban az egész országra szóló vámmentességet biztosított a kis mezõváros kézmûveseinek és kereskedõinek. Óvár
lakosai csak egy évvel késõbb kapták meg ezt a kiváltságot.
A Habsburg család minden Miksát követõ helyi földesurának két okból is Moson lehetett
a kedveltebb települése. Hiába volt az uradalom irányításának központi helye Magyaróvár, a birtokosok ezután mindig itt alakították ki a feudális nagyáru-termelés fõ központjait, a nagyarányú szarvasmarha- és birkatenyészeteket és az erre alapozott textilmanufaktúrát. Kézmûves-jobbágyaik királydombi telephelyén állt a nagy kastélyszerû épület
(Schlössel - Mosonvár u. 5.), amelyben a magas rangú uradalmi tisztségviselõk éltek.
A következõ jó fél évszázad szinte baj nélkül telt el. Városaink végre nyugodt körülmények között élõ lakói 1666-ban megcsodálhatták a török fõvárosból visszatérõ osztrák
követ és a vele tartó török küldöttség 23 kocsiból, 70 hátaslóból, továbbá a törökök egzotikus állataiból álló hatalmas karavánjának felvonulását. Bármennyire is érdekes látvány
volt ez a Vörös Ökörben megszálló küldöttség, a városbeliek nem nagyon méltányolhatták, hiszen nekik kellett gondoskodniuk a tartás költségeirõl. Evlia Cselebi török utazó-író
érdekes, bár bizonyára eltúlzott képet rajzolt Magyaróvárnak errõl a korszakáról: „Vára
tövében egy nagy város van… Két oldalról magas paloták s lenn csupa boltok és raktárak
voltak s a bennük levõk minket néztek.” (Evlia Cselebi 146. p.) A leírás egyértelmûen arra
enged következtetni, hogy a város kézmûvesei és kereskedõi ekkoriban már jó módú polgárok voltak. Ezt a helyi ipar adatai is alátámasztják.
A különféle uraságoktól és a királyoktól kapott szabadalmak révén Magyaróvár kissé
kiemelkedett a megyei városok közül, és „primus inter pares – elsõ az egyenlõk között”
helyzetet élvezve rangosabb céhéletet hozott létre. Településeinken oklevelekkel is igazolható kézmûipari tevékenységrõl csak az 1581-82-es évekbõl találhatunk információkat. Óváron a kézmûvesek és a nyomukban megjelenõ kereskedõk letelepedése döntõ
szerepet játszott a legfeljebb 1500-ra tehetõ lakosságú település városiasodási folyamatában. Ekkoriban még mindkét település amolyan jellegzetes félig falu, félig (mezõ) város
volt, ahol a lakosság szoros kapcsolatban állt az õstermeléssel.
Óvár korabeli gazdagságát volt hivatva illusztrálni Nyéki Vörös Márton pap-költõ 1600as évek elején írt Moson megyei városcsúfoló versciklusának a városra vonatkozó részlete: „Altenburgh Óvár / Hol sok haszon vár / Mert kapuikon a závár.” (Thullner: Mosony
vármegye 69. p.)
A céhes ipar kialakulása, kereskedelem, vásárok
Megtudhatjuk a jegyzõkönyvi bejegyzésekbõl azt is, hogy a város életében az iparûzõk képviselték az erõs polgári réteget, és az egyes iparûzési ágaknak ebben az idõben
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már elkülönült csoportjaik – céheik – voltak. Ennek ellenére a városi lakosok csekély
száma sem az iparûzõknek, sem a kereskedõknek nem nyújtott biztos megélhetést, hiszen az áruk terítése a török miatt földrajzilag eléggé szûk területre korlátozódott. Ismereteink szerint a céhek a következõ sorrendben kapták alapokmányaikat, a céhpátenst: óvári kovácsok és kerékgyártók (1638), nyereggyártók és szíjgyártók (1640), szûcsök (1670), magyaróvári mészárosok (1687), vargák (1688), magyaróvári kádárok (1690),
magyaróvári takácsok (1699), magyaróvári szabók, csizmadiák, vargák és tímárok, német szabók, óvári és mosoni gombkötõk (1697), magyaróvári gombkötõk (1699 önálló),
magyaróvári pékek, szûcsök (1699).
A városi jegyzõkönyvben is lejegyezték, hogy ezekben a törökvészes években a lakosságnak több mint tízszeresét kitevõ, 25-30 ezer császári katona állomásozott állandó
jelleggel a városban. A katonaság, és fõleg a tiszti családok ellátása, valamint a velük
nagy méretekben folytatott kereskedelem és iparûzés jelentõs hasznot biztosított a városnak is. Az 1647. évi adólista (taxalista – átalányadó) 117 fizetõt (22 kereskedõt, 14
molnárt és 81 iparost) mutatott ki, ebbõl arra következtethetünk, hogy a három település (Óvár, Lucsony és Moson) lakóinak száma ekkoriban még nem haladhatta meg a
3000 fõt.
Nagyon szûk, de érdekes és gazdag rétege volt a városnak a marhakereskedelemmel
foglalkozó tõzsérek csoportja. Ezek a spekulánsoknak is mondható vállalkozók a török
hódoltsági területekrõl, vagy azon keresztül hozták (hajtották) a Bécsbe szánt marhacsordákat. Az állatok aztán a város szélén, a Vörös Ökör fogadóban változtak csengõ
arannyá. Ezért lett a neve késõbb Arany Ökör, amely épületrõl sajnos nem található
még metszet sem, az elsõ ismert épületképe csak az 1725-ös átépítés utáni állapotot
mutatja. Feltûnõ méreteit, befogadó képességét már Evlia Cselebi is méltányolta. Az
1630-ban létesült híres fogadó épületét többször is (utoljára az 1920-as években) átalakították, néhány évtizede teljesen le is bontották, így csak egyes elemei (oszlopok, ökörfej) emlékeztetnek történelmi küldetésére.
Az akkori idõk egyik legfontosabb helyi érdekérvényesítõ lehetõségét a kiváltságokban biztosított országos vásárok jelentették. Nem volt mindegy, hogy évente hány ilyent
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rendezhettek, hiszen azok a portékák értékesítési lehetõsége mellett a város dicsõségét is jelentették. A vásárok idõpontja több száz éven
keresztül szigorúan meghatározott volt, amelyet
királyi pátensbe is foglaltak. A magyaróvári vásárok sorrendje: Vízkereszt (január 6.), Szent
Gotthárd napja (május 5.), augusztus hónap elsõ
vasárnapja, valamint Szent Mátyás és Júdás
apostolok ünnepe (október 28.). Ezeket hol a
Moson felé, hol pedig a Pozsony felé esõ réteken tartották. A kirakodó vásárok elõtt két nappal nagy állatvásárok is voltak. Az itt gazdát cserélt állatokat egyenesen Bécsbe hajtották. A nagyobb kirakodó piacnak (mai Deák tér) régi
nevei is erre utalnak: Piac tér, késõbb Halpiac
Céhpecsét
tér volt, utoljára pedig kb. 1930-ig faeladó helyként funkcionált.
Az országos vásároknak sajátos helyi ünnepi szertartásosságát többféle elõírással szabályozták. A városi jegyzõkönyvben olvasható, hogy a céhes mesterek kiváltsága volt,
hogy a vásárokon az õ sátoruk lehetett az elsõ, és csak utánuk a többi mesteré, kor és
rang szerint. Nemcsak a céhesek, hanem a városi magisztrátus (elöljáróság = képviselõ
testület) tagjai is kötelesek voltak díszruhában, kitisztított fegyverekkel megjelenni a
nagy eseményeken. Keddi napra estek a hetipiacok, amelyeket egészen 1944-ig részben
a Fõ utca Lenau - ház és a Cselley - ház közötti részén, részben pedig a Magyar utcán a
templom mellett tartották. Az árusok a puszta földre rakták termelvényeiket. A piackor
megszokott nagy sürgés-forgás nagy hangzavarral is járt. Erre abból lehet következtetni, hogy a plébánosok rendszeresen panasszal éltek a piac helye ellen, mivel a kikiáltók
és a trombitások zaja rendszeresen zavarta a napi szentmisét.
Míg a magyaróvári céhes és céhen kívüli iparokról gazdag forrásanyag áll rendelkezésünkre, addig a mosoni és környékbeli iparosokról alig maradtak fenn ilyen régi összeírások. A források hiánya azt a látszatot kelti, hogy a korábbi évszázadok mosoni kézmûipara és a céhrendszer látszólag nem volt olyan fejlett, mint az óvári. Moson esetében azonban figyelembe kell venni azt a tényt, hogy az 1500 és 1700 közötti kétszáz
évben a Habsburg nagybirtok közvetlen fennhatósága és irányítása alatt állt, amelynek
helyben, a mai Királydombon és környékén volt a központja. Az uradalom kezdetben
inkább csak birkatenyésztõ területként és más mezõgazdasági tevékenységgel hasznosította a község környékét, a gazdálkodás fenntartásához azonban szükségük volt mindenféle kézmûvesre is. Ezek még jobbágyok voltak, ezért nem is szervezkedhettek céhekbe.
Máshol is említés történik arról, hogy ez a település annak ellenére sem volt szabad
közösség, hogy történelme során többször is gazdag községként, sõt mezõvárosként szerepelt. Magyaróvár és Moson mezõváros státusa azonban nem egy és ugyanaz: a mosoni
lakosság túlnyomó része jogilag jobbágysorban élt, ennek ellenére õk is rengeteg gazdasági hasznot húztak az uradalomból. Mindenekelõtt akkora földterületeket mûvelhettek, hogy az 1848-as jobbágyfelszabadítás utáni idõkben közülük kerültek ki a megye leggazdagabb parasztjai, a mosoni Heidebauerek. A jobbágy-kézmûvesek pedig az
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uradalom házaiban lakva a helyi piacra is termelhettek. A sok keserves év és a jobbágysors számlájára írható, hogy a kis község egy idõben, fõleg az 1560-as években olyan
szegény volt, hogy még egy prédikátort sem tudott eltartani, ezért hat évig Óvárról
Huszár Gál járt le Mosonba.
Malmok, malomipar
A két település gazdasági életének meghatározó jelenségei voltak a sok évszázados
múlttal rendelkezõ híres malmaik. Fõleg Magyaróvárnak szinte õsi, Árpád-kori kiváltságai közé tartoztak és hasznos vagyongyarapító alapjai voltak a városi és a Sár (Lajta)
folyón mûködõ magán hajósmalmok. Ez utóbbiak tevékenységérõl (nevezetesen a malmosok kapzsiságáról) már egy 1279-bõl származó oklevél is említést tett.
Az Erzsébet királyné kiváltságlevelében említett „saját malmaik” közül ezekben a századokban már csak a két-két kõvel dolgozó Felsõ (Akóts malom a Mofém - Lajtánál) és
a késõbb háromkövûnek nevezett Alsó (Sulczer malom, késõbb Szent Flórián szálló)
maradt meg. Ezeket a város évrõl-évre bérbe adta a molnároknak, vagy más vállalkozóknak, így tõlük ered az utolsó ismert elnevezésük is. Amíg a lajtai kis hajósmalmok az
évszázadok történelmi viharai és valószínûleg a folyómeder állandó változása következtében nyomtalanul eltûntek, a három nagymalom épületei napjainkig nevezetes és jellemzõ színfoltjai Óvár városának.
A Lajta folyón a szárazon álló, de a víz hajtóerejét használó ún. vizes malom volt a
jellemzõ malomépítmény. Mindhárom óvári malom is ebbe a típusba tartozott. Az alulcsapott (alulról forgatott) kerekû két városi vízimalmot a réges-régen erre a célra ásott
Lajta csatorna vize hajtotta. Hajtószerkezeteik helye nyomokban ma is megfigyelhetõ,
a Malom-ági Lajta nagymalom széles hajtószerkezete a Lajtaszer utca elején idézi látványosan a dicsõ múltat. A két volt városi malom épületei napjainkban éppen hogy csak
mutatnak valamit malom voltukból, az uradalmi (fõhercegi) malom (a volt sörgyárral
együtt) viszont a város legjelentõsebb ipari mûemlék-együttesét képezi. Ezek nemcsak
a városban, de az országban is a nagyon régi ilyen intézménynek tekinthetõk. Történetírói azt állítják, hogy az már I. Szent István király korától létezett a Lajtán, és hogy az
Árpád-korban végig mûködött. Állandó helyét a Lajta legnagyobb sodrása-esése jelölte
ki. Korai létrejöttét az a körülmény indokolta, hogy a feudális kor elején a földjét mûvelésre átadó földesúr kötelezte jobbágyait, hogy a megtermelt gabonát az uradalom tulajdonában álló malomban õrlessék. Nagymalmaink fontosságát mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy az 1526 utáni évtizedek pusztításai után elsõként mindig ezeket hozták a kor követelményeinek megfelelõ mûködésképes állapotba.
A mindenkori óvári várispán vagy földesúr tulajdonában lévõ kis vízimalom lett a
késõbbi nagymalom õse. Ezt és vámját a továbbiakban a királyi udvartartás céljaira
tartották fenn, és a késõbbiekben Magyarország legrégibb mezõgazdasági üzemévé vált.
Hosszú ideig császári malomnak nevezték, amelyet külön udvari molnár vezetett. Egy
megmaradt, 1543-as évszámot viselõ vas-ostyasütõ a nagymalom korai meglétét pontosítja és egyben arra is utal, hogy az itt õrölt liszt minõsége már akkor is olyan finom volt,
hogy alkalmasnak találták a kényes ostya sütésére is. 1607 és 1661 között többször is
renoválták, de a törökök 1683-as visszavonulásakor ez is leégett. A fõhercegi uradalom
a XVIII. század elején egy másik jelentõs élelmiszeripari üzemmel is gazdagította a
várost. Hochburg János uradalmi adminisztrátor az 1690 körüli években a városi sörfõ98
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A Fekete Sas vendéglõ (XIX. sz.)

zõ (Randhof - Fekete Sas) ellensúlyozására 1712-ben a malom mellé építtetett egy uradalmi sörfõzõt is.
A helyi malomipar másik nevezetességei mindenképpen a lajtai és a mosoni-dunai
vízi, pontosabban hajósmalmok voltak. Amíg a lajtai malmok a XVI. századra az említett természetföldrajzi ok miatt gyakorlatilag eltûntek a városképbõl, a mosoni-dunai
hajómalmok több mint fél évszázadig szolgálták az õrletési igényeket. Ezekrõl már viszonylag korai idõkbõl vannak ismereteink. A mezõgazdálkodásban a XVII. és XVIII.
századok fordulója idején bekövetkezett átalakulás (a gabonatermelés elõtérbe kerülése) magával hozta a malomipar további fejlõdését, fõleg a hajósmalmok számának növekedését is. Az 1700-as vagyonösszeíráskor Mosonban öt hajósmalom volt a lakosok
tulajdonában, a többit pedig a fõhercegi uradalom mûködtette.
A Mosoni-Duna malmai kivétel nélkül ún. hajósmalmok voltak. Ez a környékünk vízi
adottságainak következtében kialakult malomtípus a XVII. századtól kezdõdõen vált
egyeduralkodóvá. Ezeket kezdetben a folyók örvénymentes, lassú szakaszain horgonyozták le úgy, hogy vagy a mederbe vert „malomszeghez” vagy kõvel megrakott kasokhoz rögzítették õket. A késõbb egyre sûrûsödõ hajójáratok miatt a XIX. században a
parthoz vonták a hajómalmokat, kettõs horgonnyal és láncokkal rögzítve álltak a folyó
jobb partján. Megközelítésük a parton rögzített pallókon történt. A hajósmalom két –
gerendákkal egymáshoz kapcsolt – hajóból állt. A nagyobbik, „házhajó” zárt, házszerû
felépítmény volt. Ebben volt a malomkerék és a molnár lakóhelye is. A kisebbik, a
„völgyhajó” fedetlen, nyitott volt, és csupán arra szolgált, hogy a két hajó között forgó,
fából készített nagykerék tengelyének egyik vége rajta nyugodjon. A síkvidéki, lassú
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Hajómalom a Mosoni-Dunán

vízfolyásokra épült malmok hajtására alulcsapó vízkerekeket alkalmaztak. Ezek száma
megegyezett a forgatott kövek (kõjáratok) számával. A vízkerék malomházba benyúló
tengelyének végén volt a nagy fogaskerék. Ennek fa fogai a kis fogaskerék fogazatába
illeszkedtek, mozgásba hozva a függõleges tengelyt (a korongvasat), amely közvetlenül
a felsõ malomkövet forgatta.
Sokvizû városaink a malmok hajtásán kívül is munkáltatták a folyókat. A történelmi
kor hihetetlenül rossz szárazföldi útjai helyett a hadseregek és a kereskedõk is inkább a
vízi utat részesítették elõnyben. A lapos fenekû fahajókat (burcsellákat) eleinte emberi,
késõbb állati erõvel vontatták fel a Mosoni-Dunán, sõt a Lajtán is. A legnagyobb kikötõ
évszázadokon keresztül Mosonban volt, helyét a mai Gabonarakpart elnevezés õrzi.
Óvár város tanácsa és harca az uradalommal
Az 1264 óta Owarként ismert város német névváltozata, Ungarisch-Altenburg csak
az elsõ „közös” uralkodótól, I. Ferdinánd idejétõl kezdett használatossá válni. Eleinte
még nem vált általánosan elterjedtté, mivel kezdetben kifejezetten csak a nem messze
fekvõ alsó-ausztriai Deutsch-Altenburg-tól való megkülönböztetés végett használták
ebben a formában.
Elöljáróságának élén az évente meg- vagy újraválasztott városbíró állt, többnyire valamelyik fontos kézmûves vagy kereskedõcéh atyamestere. Személyében a város méltósága volt képviselve, ezért a hivatalban lévõ bíró sérthetetlen volt.
A bírót az 1354-es kiváltságlevél elõírása szerint évente (mindig január 1-jén) választották, aki azután a jelöltek közül kinevezte az elöljáróság tagjait. A köztestületrõl, il100
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letve annak összetételérõl és tevékenységérõl az elsõ hiteles okmány az 1581. évtõl õrzött magisztrátusi jegyzõkönyv-gyûjtemény, amelyik 1880 óta a tudós piarista tanár, Ivánfi
Ede jóvoltából magyar fordításban is rendelkezésre áll. Ebbõl tudjuk, hogy az egész
várost érintõ ügyek tárgyalásakor és az évenkénti bíróválasztás alkalmából az egész birtokkal, házzal rendelkezõ polgárság volt jelen.
A szûkebb városvezetõ testületet a 12 városatyából álló belsõ tanácson kívül csak 6 kültag
(pénztárosok, erdõgondnok, tûzbiztos, húsvizsgáló, valamint a két egyház elöljárója) alkotta.
A „Törvénykezési Nap”-nak nevezett szerdai
ülésnapon a peres ügyeken kívül az éppen adódó városi ügyeket is megtárgyalták. Érdekes,
hogy egyes peres ügyekben nem az úriszék (uradalmi bíróság), hanem az államot képviselõ várkapitány bírálhatta felül a bíró ítéletét. Ez
megint arra utal, hogy a város sok tekintetben
független volt az éppen birtokban lévõ (Kamara, Harrach gróf, Draskovics) uraságoktól. A
helyi úriszéki bíráskodás helyi mementója az
„Oszlopos Pietaként” (pellengér) ismert Tímár
utcai szobor, amelyet az uradalmi intézõket is
adó Mayr család egyik tagja állíttatott 1653-ban.
Magyaróvár Respublicának ezekben a századokban kétfrontos harcot kellett vívnia: nem
volt elég a „török átok”, kiváltságainak fenntartásáért, szabadságáért folyamatos küzdelmet
kellett folytatnia az uradalommal is. Fél évszázadon keresztül, gróf Draskovich János nádor,
zálogbirtokos idejében az uradalom és a város
viszonyában viszonylagos nyugalom volt tapasztalható. A késõbbi birtokos gazdák, a Habsburg
Oszlopos Pieta – az elítéltek oszlopa
királyok, fõhercegek természetesen csak itt-ott,
(Tímár u.) 1653
látogatóban jártak a városban. Földes- és kegyuraságuk kitapintható, sõt súlyosan érezhetõ jelenlétét a városban a Proviant (Profund
– élelem) házban (késõbbi fõhercegi palota, ma piarista gimnázium) székelõ nagyhatalmú tisztviselõik és „fõnökük”, a jószágkormányzó képviselték. Ezek a szintén nem
helyben lakó fõmindenesek minden alkalmat megragadtak a kiváltságok kurtítására,
amiben az 1709-ben hivatalba lépett Engelsheim Frigyes kormányzó „jeleskedett” elsõsorban.
A békétlenség kora egy látványos ellenszegüléssel kezdõdött, amelynek során a polgárság is megmutatta erejét. Ez az összetûzés 1656-ban történt, amikor az uraság helyi
megbízottja bormérés cégért (függõ cégtáblát) tett ki a Proviant - házra, amivel megsértette a város szabadalmi jogát. A városi tanácsnokok kérték, hogy vegyék le a cégért, de
kérésük nem teljesült, ezért „… a község bírája, a tanács és több polgár jelenlétében a
cégért leüttette” – olvasható a városi magisztrátus jegyzõkönyvében. A kiváltságok bizonyítására a továbbiakban is szükség volt, ezért Baczó András városbíró 1671-ben össze101
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gyûjtette az akkor még fellelhetõ kiváltság vagy oltalomleveleket. Meglehetõsen sokat,
összesen 18-at tudtak egybegyûjteni.
A hivatalosan adminisztrátornak nevezett jószágkormányzó és a város között tartó
évszázados birkózás a városi élet minden területére kiterjedt. A város a sorozatos jogsértések miatt 1697-ben panaszt tett az Udvari Kamaránál, a tárgyalás gyõzelemmel
végzõdött: a kamara írásban figyelmeztette az adminisztrátort ezek beszüntetésére. A
perben-haragban állás nemcsak a gazdasági élet területein nyilvánult meg, hanem a
mindenkori új óvári plébános megválasztásával, pontosabban hivatalába való behelyezésével kapcsolatban is.
Ez a történet az ún. kegyuraság fogalomkörébe tartozik. Erzsébet királyné adománya óta a város maga választotta plébánosát. Az uradalom azonban ezt a jogot is magának tartotta fenn. A fennhatóságtól szabadulni igyekvõ város megelégelve a megaláztatásokat, 1708-ban kísérletet tett kiváltságainak érvényben maradásáért. Kherling bíróval az élen az országgyûlésben szerették volna elérni jogaik elismertetését, pontosabban azt, hogy ismét kiváltságos városnak ismerjék el Magyaróvárt. A Rákóczi-szabadságharccal kapcsolatos hadi események következtében elszenvedett súlyos anyagi veszteségek azonban lehetetlenné tették a szabadság megváltását.
A következõ kemény összetûzés akkor következett be, amikor a szabadságharcot
követõ járványt kihasználva – védekezés ürügyén – Engelsheim Frigyes uradalmi kormányzó 1713-ban deszkapalánkkal vetette körül a malom és a sörfõzõ épületét. A városvezetés ezt joggal úgy értelmezte, hogy a területén álló épületeket most kivették a
város tulajdonából. Több se kellett a tanácsnak, kemény ellenlépést tettek: „Meghúzatták a harangokat, az összegyûjtött megyei és városi tisztségviselõk elõtt Kherling bíró
kijelentette, hogy ami most történni fog, az nem lázadás, hanem a város jogainak védelme! A tömeget a kerítéshez vezette, azt ledöntötték, a kerítés elé ásott árkot betemették!”
(Vjk 164. p.)
Volt egy másik frontja is a város és az uradalom különös harcának, mégpedig a mindenkori óvári plébános személye, illetve az új plébános beiktatásának joggyakorlása.
Az egyházi függetlenség egyik legfontosabb eleme volt a városi szabadságjogoknak, a
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szabad plébános választás jogát Óvár még Erzsébet anyakirálynétól kapta 1354-ben.
Évszázadokig nem is volt komolyabb gond ezzel, az elsõdleges kegyúri feladatot és jogokat a politikai közég gyakorolta, bár mindig létkérdés volt, hogy a mindenkori birtokos (Kamara vagy földesúr) milyen jogosítványokkal rendelkezett és fõleg az, hogy azokat milyen mértékben kívánta érvényesíteni. A kegyuraság joggyakorlásának mikéntje
a plébános beiktatás ügyében jelentette az elsõ komoly nézeteltérést 1699-ben, az igazi
vita majd csak a következõ század elsõ évtizedeiben vált olyan üggyé, amelyikben a
város még a látszat függetlenségét is elveszítette.
Egy ideig megmaradt a polgárság országos vámmentessége is. Ezt évszázadokon keresztül egy bronz obulus (pénzszerû érme) (Rechtsmünze – Bürgerrechts Münze) biztosította, amelyik csak az 1848-as jobbágyfelszabadítást követõen veszítette el érvényét.
Magyaróvár választott bírói
Az eddigiekbõl is látható, hogy Óvár közéletében mennyire meghatározó szerepet
töltöttek be a közösség által választott városbírók (bírák). Az ebben a várostörténeti
korszakban mûködõ fõ elöljárók még nagyobbrészt csak a közösségnek számadással
tartozó elsõ emberei voltak a viszonylagos szuverenitásnak örvendõ „Civitatus
Owariensis”–nek. Történelmünk által kiosztott szerepük miatt közülük néhányat mindenképpen illõ emlékezetbe idézni. Nevüket elsõsorban a városi jegyzõkönyvek Ivánfiféle átirata õrizte meg számunkra, amelyekben szinte minden egyes évi választás eredménye olvasható. Hogy ez közkinccsé vált, az viszont ismét csak Mihály Ferenc levéltáros érdeme.
Az elsõ (általunk) név szerint ismert bíróként bizonyos Geiger Lõrincet és Ferencz
Istvánt mint polgármestereket említi a jegyzõkönyv, amelyik – nem tudni mi okból –
máshol az 1580-tól ténykedõ Felix Seltmannt (Selten) nevezi meg elsõ bírónak. Ekkor
történik említés a 12 bel-és 6 kültagról is, valamint arról, hogy külön voltak német és
magyar tanácsbeliek. Az elsõ teljes névsort csak az 1654-es jegyzõkönyv tartalmazza a
hat-hat magyar és német tag nevével. Az egyik legrégebbi név szerint ismert bíró az a
már említett Seltmann (Selten) Félix volt, akinek nevét egy vele, illetve tisztségével
szemben tanúsított tiszteletlenség okán ismerjük. Egy késõbbi utódában, Stadler Farkas
(máshol János) személyében az elsõ olyan városbírót tisztelhetjük, aki személyesen járt
el a városi kiváltságok hitelesítése, tehát megõrzése ügyében.
Keszey János volt az a városvezetõ, aki a török közeledésének újabb veszélye miatt
1670-ben elrendelte az összes városra vonatkozó kiváltságot tartalmazó levél, okirat
felkutatását. Az összeírást már utóda, Baczkó András valósította meg. Baczkó András
több tanácsosi tisztség betöltése után 1671 és 1692 között húsz éven keresztül volt városbíró. I. Lipót császártól elismerésül nemesi rangot kapott. Bíróként az egyik legvagyonosabb polgár volt, becsületes polgári foglalkozását azonban nem ismerjük, apja
állatkereskedõ lehetett.
Utóda a városban alighogy letelepedett, mégis tekintélyes személy, a kilenc évig bíráskodó Kherling András bábsütõ (mézes-bábos) mester is jeleskedett a városi szabadságjogok megõrzésében. Tette ezt azzal is, hogy hivatalába való 1700-beli elsõ beiktatását új mozzanattal gazdagította: az eskü letétele után ünnepélyesen biztosította a jelenlévõket, hogy esküje õt nem kötelezheti arra, hogy bármit is tegyen a város és a polgárai
kiváltságai, jogai sérelmére. Õ ugyan valamilyen okból 1703-ban egyszer már lemondott
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tisztségérõl, ennek ellenére megerõsítették hivatalában és 1713-ban – már nem bírói minõségében – ugyancsak õ vezette a polgárságot az uradalmi palánk lerombolására.
Vallási ellentétek: reformáció. ellenreformáció
Városaink egy másik, ugyancsak nem kicsi problémája a helyi vallási villongások voltak. A sorscsapások és sok más miatt is elégedetlen polgárság körében viszonylag hamar, már 1550 körül felütötte fejét a reformáció. Az új, svájci-helvét, kálvinista vallás
megjelenése már a kezdetekben rendkívül visszás helyzetet teremtett. A hitújítás képromboló dühe a római katolikus templomokban még azt is elpusztította, amit a török
gyújtogatások meghagytak.
Vakbuzgóságot mutató jelenlétük, valóságos háborúságot eredményezett. Elfoglalták és több mint egy évszázadra befészkelték magukat a templomokba, és egyes elvakult lelkészeik alig-alig voltak hajlandók eltemetni a katolikus halottakat. Különösen
Mosonban voltak sokan, a püspök embere alig talált itt katolikust. Az óváriak 1559-ben
még a gyõri püspök küldöttét is elkergették, és a katolikus papot nem engedték be a
sírkertbe.
Történhetett ez annak ellenére is, hogy a városban ekkoriban egy megkésett humanista híresség, a nagyszombati üldöztetés elõl ide menekült Huszár Gál volt a helvét
vallású pap. A vándorprédikátor nyomdász rövid ideig tartó mûködése Magyaróvárt az
európai kultúrtörténet részévé tette. Az általa alapított nyomda sorrendben az ötödik
volt a korabeli (nagy) Magyarországon! Neki köszönhetjük az addigi egyszerû, plébániai iskola helyébe lépõ városias iskola megszervezését is, ahol már nemcsak írni és olvasni tanítottak, hanem matematikát és polgári ismereteket is (triviális iskola) nyújtottak.
Huszár Gál (? 1512. – Pápa, 1575.), író és nyomdász. A Krakkóban végzett evangélikus pap a Felvidékrõl menekült Magyaróvárra, ahol az akkori várkapitány és Miksa
fõherceg oltalma alatt mindössze 6 évig tartózkodott magyar lelkészként. Ez idõ alatt
kijárt a környékbeli falvakba is, a városban lelkészképzõ iskolát alapított (talán a mai
Ofotért épület helyén), ebben saját kevés pénzén ellátta és tanította a szegény sorsú
tanulókat. Pártfogóinak költségén vásárolt eszközökkel nyomdát alapított, amelyben
már 1558-ban megjelentek prédikációi (Az Úr Jézus Christusnak szent vacsoráiról és dicsõséges feltámadásáról való prédikációk) és a magyar nyomdászat-történetben is jelentõs kiadványai. Ferdinánd király szigorú rendeletben tiltotta meg neki a prédikálást és a
könyvnyomtatást, pedig Huszár Gál óvári nyomdája országszerte is ritkaságnak számított. Itt 1560 márciusában már annyira tarthatatlanná vált a helyzete, hogy elfogadta a
kassaiak hívását, és el is költözött a felvidéki városba. Emlékét utcanév, a Huszár Gál
Városi Könyvtár, az evangélikus templomon belül elhelyezett tábla, és a református
templomban található emléktábla õrzi.
A városi jegyzõkönyv sorai szerint 1558-59-ben tehát Óváron és Mosonban is a helvét
hitvallást hirdették. Ez volt a magyar vallás, a prédikációs könyv is magyar nyelvû volt,
amely körülmény egyben bizonyítja is Magyaróvár lakosságának ekkori többségi magyarságát. A megreformáltak egymással sem voltak békés viszonyban. Egy feljegyzés szerint
Mosonban Csatári Gergely református prédikátor 1610 körül „sok bántalmat szenvedett
az óvári kálvinistáktól.” Közöttük is voltak azonban valóban lelki vezetõnek való emberek.
Bizonyságul álljon itt a mosoniak egy 1571-ben írt levele, amelyben „Mosony város tanácsa kéri Nádasdy Ferenc grófot, hogy csepregi papját Rusa Imrét - aki már tartott Mosonban
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próbaprédikációt és igen megtetszett nekik - engedje hozzájuk papnak, mert az eddigi jámbor
prédikátoruknak esztendeje köztük kitelvén, Lévára ment.” Ezt az érdekes kis momentumot
a mosoni plébániatörténet kéziratában írta le Weisz János káplán.
A helyi vallási villongásoknak az 1672. évi királyi rendelet vetett véget, amelyik most a
protestánsokat sújtotta. Vissza kellett adniuk a Szent László kápolnát, két évvel késõbb
pedig felszólították õket, hogy ha három hét alatt nem térnek át (nem katolizálnak) akkor
el kell hagyniuk a várost, elveszítik a polgárjogukat, sõt az uradalom a házukat is elveszi.
Mivel maga a város soha nem tiltotta a protestánsok vallásgyakorlását, megengedte, hogy
a Rókadombon (a levéli út mellett) imaházat építsenek. Az óvári magisztrátusnak 1689ben ugyancsak azt kellett megállapítania, hogy ezekben az években hirtelen drámaian
megfogyatkozott a helvét vallású hívek száma. Ez a körülmény sajnos egyben azt is jelentette, hogy velük együtt csökkent a magyar nyelvû lakosság is. A kényszerû elvándorlás
miatt Mosonban mindössze 500 fõ maradt, akik „… nem jó keresztények, templomba sem
járnak és illetlenül beszélnek…” idézi a fõesperest Mihály Ferenc. A reformáltak eltávolítása a város és az uradalom számára egyaránt hátrányosnak tûnt, ezért 1718-tól a protestánsok ismét vásárolhattak polgárházat, és a tanácsból már korábban sem szorultak ki a
protestáns polgárok.
A települések iskolái
Az elemi iskolák régi története városainkban gyakorlatilag ismeretlen terület. Még
soha senki nem vette a fáradságot, hogy kutakodjon ezen a területen, ezért ismereteket
csak a városi jegyzõkönyvek Ivánfi Ede piarista tanár magyar nyelvre fordított változatából meríthetünk. A település iskolaügyének kezdetei 1397-re mennek vissza. Joggal
feltételezhetjük, hogy a helyi iskolák elsõi a római katolikus egyházakban régen kialakult úgynevezett plébániai iskolák lehettek. Amíg az elsõ idõkben a plébánosok természetesen inkább csak a templomi liturgiával kapcsolatos ismereteket tanították be a
gyerekeknek, a XVII. század közepétõl kezdõdõen már a városi polgárok alapmûvelõdési igényei (írás-olvasás-számolás) is helyet kaptak az oktatásban. Még késõbb ezek a
nagyobb plébániai iskolák és a falusi iskolák is átalakultak népiskolává, de továbbra is
plébániai keretek között maradtak.
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Egy egyházlátogatási jegyzõkönyv alapján Mihály Ferenc azt valószínûsíti, hogy az
akkori plébániai iskola kötelezõen latin tanítási nyelve már ekkoriban kezdett eltolódni
a két anyanyelv, a magyar és a német felé. A folyamat az 1530 körül nálunk is elkezdõdõ
hitújítás során erõsödött föl, mert ahol „… lelkész-prédikátor mûködött, ott iskola is volt.”
A következõ jelentõs évszám 1554., amikor Huszár Gál, ahogy írja „saját költségemen
alapítottam iskolát e kifosztott városkában”. Ez az iskola Huszár kényszerû távoztával
minden bizonnyal meg is szûnt. A jegyzõkönyv soraiból kiderül, hogy az 1580-as évektõl
kezdõdõen 1672-ig, a protestáns vallásgyakorlat betiltásáig a városban három plébániai
iskola is mûködött: a magyar (kálvinista), a német (lutheránus) és a katolikus. Az utóbbi évtõl kezdõdõen már csak magyar és német iskola volt. A magyar iskolában egy
Hermann György nevû iskolamestert említenek az 1713. évi egyházi források.
Az írott forrásokban elsõként a Huszár Gál által saját pénzén fenntartott (nem is
annyira városi, inkább azt a vallásháborúság miatt helyettesítõ magán) tanintézetrõl
történik egy rövid említés. A prédikátor az 1560-as években nem elemi, hanem lelkipásztor-prédikátor iskolát igyekezett szervezni a városban. Ez azonban feltételezte azt
a körülményt, hogy az ide felvettek már egy magasabb fokú városi iskolát jártak ki. Az
akkori óvári iskola színvonala meghaladhatta az egyszerû falusi iskoláét, városi típusú
ún. triviális iskola volt, amely az írás-olvasás ismeretén túl aritmetikai osztály is mûködtethetett, ahol már igényesebb matematikát és polgári ismereteket is tanítottak. Ez a jó
színvonalú iskola a helyi történelem viharaiban teljesen eltûnt. Az 1674-es év egyik bejegyzése szerint végleg megszûnt a helvét vallású egyházközség, ami természetesen
magával hozta iskolájának eltûnését is.
Városunk korai iskoláiról csak a XVII. század késõbbi évtizedeibõl találunk írott
emlékeket. Egy 1673-ban keletkezett városi magisztrátusi jegyzõkönyvi bejegyzés már
csak egy olyan iskoláról számol be, amelyik a lutheránus plébániaépületben volt elhelyezve. A bejegyzésbõl megtudhatjuk, hogy ebben az iskolában kétnyelvû oktatás folyt:
a magyar ifjúság az alsó szinten, a német pedig a felsõ szinten nyert elhelyezést. Iskolamesternek egy Ciprisius (?) Gottfried nevû német egyént fogadtak meg két felnõtt fiával
együtt. Lakásukat az iskolában jelölték ki, fizetésüket részben készpénzben, részben
pedig tûzifában kapták meg. Nekik 1679-ben problémájuk támadhatott a pedagógiai
gyakorlattal, mert ebben az évben írásban „… kötötték a szívükre az ifjúság egyenlõ szorgalommal való tanítását, a szegényt éppúgy, mint a gazdagot.” Magyar tanítónak ekkor
Beliczay Andrást választották, akinek meghagyták, hogy a tanulókkal atyailag bánjon. A
magyaróvári római katolikus vallásélet éledését az a körülmény jelzi, hogy 1676-ban
Nezsiderrõl elhívták Prenner Kálmán lelkészt, akinek az ismét megszervezett plébániai
iskolában a többiénél magasabb összeget szavaztak meg a gyermekek tanításáért.
Ha figyelembe vesszük, hogy ezek a felekezetek a lakosság számának megfelelõen
meglehetõsen kis létszámúak, ebbõl következõen nagyon szegények is voltak ahhoz,
hogy jó színvonalú oktatást tartsanak fenn. A kis egyházak sokszor még a papot sem
tudták fizetni, így rendszeres lehetett a tanítás elmaradása is. A két település közül
fõleg Moson iskolai helyzetérõl mondható el ez, de ez is csak feltételes módban, mivel
a kis település iskoláiról még ennyi ismeretünk sincs. A mosoni plébánia felváltva volt a
különbözõ, az éppen legerõsebb vallásfelekezet birtokában, ennek megfelelõen változhatott a plébániai iskola felekezeti jellege is. Mindez azonban csak jogos feltételezés, és
végképp nem utal az itt folyó oktatás mikéntjére és színvonalára. A forráshiány ez esetben a mosoni iratoknak a városházával együtt 1842-ben történt teljes pusztulásának
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következménye. Településeinken az iskolákat évszázadokon keresztül a helyi katolikus
és protestáns egyházak tartották fenn (plébániai iskolák). Ezek magyar és német nyelvû, kétosztályos intézmények voltak.
Szakrális emlékeink: templomok és kápolnák
Városépítészetünk e korai szakasza sem nélkülözi a nagyobb építéseket. Ezek között
a források csak a szakrális, egyházi célú és jellegû épületekrõl nyújtanak megbízható
ismereteket. A jegyzõkönyvekben foglalt eseménytörténet szerint a törökök 1526-ban
és 1579-ben felgyújtották a templomokat is.
Magyaróváron ekkor még két templom állt a mai helyén. A nagyobb plébániatemplom eredetileg gótikus jellegû, kéttornyos építmény volt, amelyet a török 1683-ban ismét felgyújtott. A két torony anyagából 1688 körül készült az új, akkor még a templomtól külön álló torony, amely egyben õrtorony is volt. Az 1668-tól épülõ új templom
mintájául a római és bécsi jezsuita templomok szolgáltak, a késõbb hozzáépített barokk
stílusú szentély azonban már bajor mintát követett. A tornyot két kápolna mellé illesztésével csak 1786-ban csatolták a fõépülethez.
Az újjáépítés a magyar lakosság helyébe érkezõ bajor-német lakosok dolga lett, akik
1606-tól szülõföldjük szent püspökének, az ó bajor Gotthárdnak (I. Szent István királyunk kortársának) védelme alá helyezték templomukat. Eredeti régi – és egyben második mai – védõszentje a fõoltáron látható Boldogságos Szûz Mária, a Világ királynõje.
A magyaróvári egyházközség, plébánia és a plébániatemplom ma is a Szent Gotthárd
nevet viseli. Errõl a régi templomról egy 1659. évi vizitáció azt írta, hogy kicsiny, keskeny és nedves, és ekkora helyhez méltatlan. A magára sokat adó polgárság az uradalom, mint kegyuraság segítségével tíz évvel késõbb már fel is szentelte a város rangjához
méltóbb újat, ismét Szent Gotthárd tiszteletére. Az újjáépítéséhez 1669-tõl kezdve két
évig égették a téglát a városi téglaégetõben. A másik – a mostani templomkertben, a
virágos területen a föld alatt lévõ – templom is Árpád-kori eredetû: Szent László király
tiszteletére szentelték, és 1606-tól kezdve csaknem 150 évig volt a lutheránus magyarok
temploma. Az eredeti elnevezés egyben azt is jelenti, hogy a lovagkirály tisztelete Magyaróváron nagyon régi, legalább 700 éves.
A reformáció visszaszorítására ugyanezekben az években jezsuita hittérítõ szerzetesek érkeztek a városba. A mai Fekete Sasban, az akkor még Randhof nevû épületben
laktak, ahol hittérítõ tevékenységük mellett folytatták a régi hagyományokkal rendelkezõ sörfõzést is. Néhány évtizedes munkálkodásuk eredményes volt. Ehhez azonban
jól jött az a királyi kamarai rendelet is, amely visszaadta a templomokat a római katolikusoknak. 1663-ban õk bírták rá a templom kegyurát, az uradalom tulajdonosát arra,
hogy az egyébként is kicsi és düledezõ Szent László templom helyett új plébániatemplomot építsen.
Tíz évvel késõbb újabb szerzetesek tették le névjegyüket a városban. A megfogyatkozott római katolikus papság pótlására kapucinus szerzetesek érkeztek Óvárra. A magyar,
német és szláv nyelveket beszélõ atyák abból az alamizsnából éltek, amit szolgálataikért
(mise, esketés, keresztelés, temetés stb.) kaptak a környékbeli hívektõl. Székhelyük (rendházuk) az egykori kincstári majd megyei só elosztó ház, a mai Sóház volt.
Elvileg valaha Mosonnak is két temploma volt: az egyik a várban, a másik a vár alatti
településen. Régész és mûvészettörténész kutatóink szerint ez ugyan hipotézis, mert
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A Sóház

írásos bizonyíték nincs róla. Az elsõ bizonyító adat Bél Mátyástól származik, aki szerint
Lazius 1551-ben a kis templom falán egy feliratot látott. Ezt a templomot egy írott
forrás alapján Székely Zoltán mûvészettörténész is a XIII. századból való épületként
azonosította. A forrás egy vizitáció, amelyben a XIII. századi lébényi temploméhoz hasonló faragott kövek és másodlagosan felhasznált római kövek szerepeltek építõanyagként. A mai Soproni utca 28. sz. ház udvarán megtalált templomot Pusztai Rezsõ múzeumigazgató 1963-ban részben feltárta és egy egytornyos, félkör alakú apszissal záródó,
egyhajós szerény épületként azonosította. 1674-ben még a kálvinisták kezén volt, de
1680-ban már a katolikusok birtokolták, akik a református szószékoltár helyett új oltárt
építettek. Ez a templom megfelelt a XVII. századi barokk minden követelményének:
viszonylag gazdagon díszített volt sok értékes kellékkel. Meglepõ módon (1659-ben már)
ez is Szent Gotthárd nevét viselte. Az 1680-as vizitáció szerint „Moson temploma ugyan
õsi, de nem elég erõs. Szent Gotthárd nevére és tiszteletére van szentelve, van szószéke kõbõl, kõtornya, egy harangja és fakórusa.” (Weisz II. 8.) E templom részben megmenekült
a török 1683. évi pusztításától, valamilyen okból mégis új oltárt kapott, amelyet Szent
Sebestyén és Rozália pestisszentek festett képe díszített.
A vár késõ középkori képe
Várkastélyunkat a közhiedelem római eredetûnek ismeri, ennek azonban nincs építészeti realitása. Az igaz, hogy a vár pincéiben találhatók a rómaiaktól eredeztethetõ
kövek, ezek azonban egy ismeretlen rendeletetésû római kori épület maradványai, amelyeket hol a megtalálási helyükön, hol máshová falazva építettek be a vár alsó részeibe.
Eredeti források nyomán két évszázadon keresztül egészen pontosan nyomon lehet
követni a vár- és városkép alakulását. Az egykori falu, Magyaróvár 1430 körül már fallal
körülkerített, kapukkal ellátott város volt. Az Óvári Konrád által megkezdett várépítés
elsõ jelét Pusztai Rezsõ a mai várkaputorony belsõ kiszélesedésében gondolja és egy
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hatszögletû, de csak nyomaiban található lakótoronyban valószínûsíti. Óvár várának
elsõ igazi építõi a Vöröskõi Wolfart és 1440 után a Szentgyörgyi grófi családok voltak,
amennyiben õk alakították várkastély jellegûvé a belsõ várat, hogy az szolgáljon védhetõ lakhelyül. Ettõl kezdve állandóan 300 körül volt itt a katonai létszám, ezek és az õket
ellátni hivatott hadtáposok családjainak letelepedése nagymértékben hozzájárult a város fejlõdéséhez. Katonai-védelmi fontosságot (és egyben várkastély-jelleget) csak a
mohácsi vereség után nyert a vár. A török elsõ dunántúli betörése idején, 1530-ban egy
olasz várépítõ, Gian Maria de Napoli tervei szerint sürgõsen megerõsítették, amelyik ez
után fontos erõd lett. Hogy hirtelen mennyire megnõtt a vár hadászati jelentõsége, azt
az is jelzi, hogy rövid idõn belül újabb felülvizsgálatra és ezzel kapcsolatban újabb erõdítés-munkálatokra került sor.
A Lajta-ágak védelmi szerepét Stella Márton hadmérnök is hangsúlyozta, aki egy újabb
megerõsítésre kapott megbízást. 1543-ban leírta, hogy „… a Duna egyik mellékága partján fekszik olyanképpen, hogy az északról folyó víz medre és az erõdítmény között emelkedettebb terület van, … amelyet délrõl a Lajta folyó úgy ölel körül, hogy sziget képzõdik. A
folyón kívül mesterséges árok is köríti, amelynek mélysége meghaladja a folyókét… A hely
ezenkívül annyira kikerülhetetlen és kedvezõen fekvõ, hogy a megyén keresztül más út nincs
is Magyarországból Germánia felé, mint az itt a vár látóterében, sõt kapuja alatt elvezetõ.
A lápon keresztül vezetõ utat csak a helyben lakó parasztok ismerik… A Lajta folyó amint
Altenburg sík vidékén folyik, egészen meglassul, … Itt vannak a terjedelmes mocsaras területek és tétovázó folyó, amint keresi a Dunába ömlésre alkalmas helyet. Nem messze a
vártól két ágra szakad; az egyik a vár körül… szigetet képez. A másik ágról nem is tudni,
hogy folyik-e, vagy mozdulatlan láppá változott.” (Bél 54-55. o.)
A várépület szerinte egykor szabályos négyszögû volt, de õ már szabálytalannak találta. Helyteleníti is, hogy a sáncokat nem szabályosan, hanem formátlanul képezték ki
és tornyokat sem állítottak a sáncok védelmére. Ismert rajzaiból kiderül, hogy a városba
összesen három hídon lehetett bejutni. Ez a helyzet hosszú idõn keresztül változatlan
volt, amit Evlia Cselebi jó egy évszázaddal késõbbi leírása is bizonyít: „ A Duna folyótól
csekély távolra magaslat nélküli, egyenes, tágas síkon…szép és erõs építkezésû, emelkedett
vár. Árkában és a város szélén a Lajta vize folyik… Ez a vár kicsiny ugyan, de igen erõs. Egy
kapuja van, mely a déli oldalra nyílik. Az árkokon kívül öt helyen felhányt bástyák vannak,
melyek mindegyikében ezerféle ördöngõs készülék van. E bástyák körül is mély árkok vannak, az árkokon kívül pedig az ostromsáncokra alkalmas helyeken aknák. E bástyák között
a vár nem is látszik s ostrom idején a várhoz közeledni nem is lehetett. Ha azonban e bástyák egyike kézbe jut, azt lehet mondani, a vár el is foglaltatott. E várban kétezer katona
van…” Ezen a mocsaras vidéken csak az utakat jól ismerõ helyiek vezetésével lehetett
közlekedni, amit alá is támasztanak a török utazó további szavai: „Pasa urunk Óvár
várából katonaságot vevén magához, éjnek idején, fáklyavilágítás mellett öt órán át mocsaras helyek hídjain mentünk keresztül…” (Evlia Cselebi … 146. p.) A Duna és a Lajta
azonban nemcsak biztosította a vár és város védelmét, hanem szabályozatlan folyókként számtalan águk évszázadokon keresztül gátolta is a hadak felvonulását és a kereskedelmet egyaránt. Természetüknél fogva ráadásul gyakran árasztották el a városrészeket, és akadályozták a gazdasági munkákat.
Gyõr török kézre kerülése (1594) után Magyaróvár egyszerre a legfontosabb királyi
(vég)várak egyike lett, ezért sürgõsen ismételten megerõsítették. Nagyszabású tervek
készültek, amelyekben a legmodernebb haditechnikai meggondolások érvényesültek.
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A minden eddiginél pontosabb tervezet ugyancsak olasz mesteré, Pietro Paolo Florianié. A terv
alapján az akkor még egyemeletes épületet
olaszbástyás sáncgyûrûvel és széles vizesárokkal vették körül. Errõl a rajzról, illetve a rajta
ábrázolt vár- és városképrõl a magisztrátusi
jegyzõkönyvbõl pontos leírást kapunk: „… a vár
kettõs fallal volt bekerítve, a külsõ fal 4 szögében
kisebb erõdök voltak. A két fal közötti árkokon
hidak vezettek a várkapuhoz, a Felsõ malomhoz
és az északi erõdhöz. A keleti és nyugati erõd már
a szárazföldön épült. A város falait mindenütt a
Lajta folyó kerítette, a szögleteket kisebb-nagyobb
erõdök védték. A nyolcadik oldalon vizesárkon
átvezetõ híd vitt a vár területére. Déli oldalán is
találunk egy nagyobb erõdöt a Lajtáról délre esõ
mezõn.” (Vjk 51.) A falak azonban aligha lehettek kõbõl – írja a jegyzõkönyv szövegét közreadó Ivánfi – mert azt a török megsemmisítette. A kõfalak csak 60 - 70 év után bukkantak
Floriani olasz hadmérnök terve az
fel egy új alaprajzon. Az új terv szerint a váróvári várról (A XVII. század eleje)
város erõdrendszere pont olyan lett (volna),
mint az olasz Piemonte, vagy az osztrák Innsbruck erõdítménye.
Minden bizonnyal gazdasági okból 1644-ben újabb tervet rendeltek Giovanni
Pierronitól, aki egy egyszerûbb, de a helyi adottságokhoz jobban alkalmazható tervet készített. Ezek a tervek már a város erõdítményrendszerét is magukban foglalták. Az utóbbi
olasz tervezet alapján a szögletesen ovális alakú várost négy hatalmas olaszbástya (a városfal-várfal síkja elé kiugró, esetünkben sokszög alakú, az oldalazó védelmet is biztosító
védmû) védte. A várat csillag alakban vették körül az olaszbástyák, amelyeket kõfallal
erõsített földsánc kötött össze. A mai Sóház helyén állt a vár legsebezhetõbb pontját védõ
óriás külsõ bástyaerõd. Magyaróvár metszetén látható, hogy a templom tornya még külön
állt, és egyben õr- és tûzfigyelõ torony is volt.
Egy másik XVII. századi erõdítési terv pontosan a mai helyén feltüntette a várkapitány
lakását, a kapuõrség helyiségét, a kazamatákat, valamint a vár és a város vizesárokkal,
sáncokkal és olaszbástyákkal megerõsített erõdövezetét. A vár ismételt megerõsítésére
1663-ban került sor. A várépületre meglehetõsen korán, már 1517 és 1520 között emeletet húztak, a második szinttel 1812-ben magasították meg. Az épület alatt körbefutó pincesor volt, benne egy kváderkövekkel rakott (sajnos régen betemetett) várkúttal.
Az elsõ nagyobb átépítés idejére esik az új tulajdonosnak, Habsburg Mária királynénak magyaróvári tartózkodása is. Ekkor a várkastély már alkalmas lehetett egy egész
(bár vészhelyzetben lévõ) királynéi udvartartás ellátására. A déli szárny volt a lakószárny, amelynek ma is látható bizonyítéka a középkori eredetû árnyékszék-fülke. Ez a
középkori várkastélyok jellegzetes, szinte mindenütt megtalálható nyugati sarok-kiugrása egészen természetes célt szolgált, belsõ illemhely (WC) volt. Ez – és több belsõ tér
– már valószínûleg egy késõbbi, a királynéinál alacsonyabb rangú udvartartás, a bérlõ
Draskovich Miklós országbírónak és feleségének, Nádasdy Krisztina grófnõnek az ide110
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jébõl való. A bástyák utolsó megerõsítésére II. Rákóczi Ferenc Bécsbõl történt szökése
miatt került sor, ekkor (1702) egy osztrák dragonyos századot is vezéreltek ide.
A török végleges kiûzése után a vár elveszítette katonai jelentõségét. 1707-ben ugyan
még egyszer megerõsítették, ennek ellenére a teljes feladás jeleként a várkapitány átadta a vár kulcsait a városnak. A városi jegyzõkönyvben errõl az eseményrõl ez olvasható:
„1711. augusztus 20-án az udvari tanácsos és hadparancsnok átadta Óvár két kapukulcsát
a város bírájának, mi által a vár visszanyerte önállóságát.” A következõ évben Pozsonyba
szállították az ágyúkat és az egyéb hadi szereket. Elvonult a katonaság is, ezzel egyszer
és mindenkorra megszûnt a vár védelmi jellege, a városkapunál 1727-ben még megvoltak a hidak. Utolsó történeti híradás
a várról szintén Bél Mátyástól származik, aki az 1740-es években ezeket írta
róla: „Megvannak még a régi várbástyák, a belsõ épületeket azonban az
újabb idõkben csûrökké és magtárakká
alakították át, jóllehet sokkal kényelmesebb szállást tudna ma biztosítani, mint
egykor Salamon királynak biztosíthatott. Kapuõrsége még van, a védekezéshez szükséges ágyúja azonban ma már
nincs.” (Bél 59. o.)
Az elõzõekben leírt természeti környezet még nagyon sokáig jellemzõ volt
a vidékre, hiszen minden tulajdonosnak, védõnek elemi érdeke volt a természet által biztosított helyzet fenntartása. Várunk mai képét Uzsoki András
írta le: a kapu alól kiérve a vár szabálytalan, négyszögalaprajzú, kétemeletes
Középkori illemhely a várban
épülete tárul elénk. Négy sarka bástyaszerûen megerõsített torony, melybõl csak a két déli látszik, mert az északi saroktornyok az 1810-es építkezéskor beleolvadtak a második emeletbe. A déli homlokzat kosáríves kapuján lehetett a várba jutni. A hatalmas kapu alatt balra egy meredek lépcsõ
vitt le egy dongaboltozatos börtöncellába. Néhány rozsdás vaskarika a téglafalban és
egy kõpad mutatta egykori rendeltetését.
A négyméteres falon át arasznyi rácsos ablakocska adott némi világosságot a kis helyiségnek. A hagyomány szerint ebben a börtöncellában raboskodott 1712-14-ben a lõcsei
fehér asszony. Jókai hõsnõjét, Korponay Jánosné, Géczy Juliannát a kurucokkal való kapcsolatai miatt fogták perbe. Hosszú fogsága alatt 1712 végétõl 1714 õszéig sok idõt töltött
az óvári várban. Többször átszállították Gyõrbe, ahol 1714. szeptember 25-én kivégezték.
Várkastélyunk korábbi idõkbõl való legendáját, a késõbbi Mátyás király itteni rabságát az építészettörténészek megkérdõjelezik. Szerintük az épület akkoriban egyáltalán
nem volt olyan állapotban, hogy befogadjon egy egész királyi kíséretet. A levéltári források, nevezetesen V. László 1457. évi menekülési naplója nem szólt a királyi látogatásról, csak azt írta, hogy a király és a túszként magával vitt fiatal Hunyadi Mátyás május 31.
és június 6. között utazott Gyõrbõl Bécsbe. (Országos Levéltár itineráriuma; Fazekas
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István fõmunkatárs szíves közlése.) Az ominózus börtönt a régiek a Sóház felé nézõ
oldalon gondolták, ahol a külsõ illemhely látható.
A keleti épületszárny (az Újakadémia felõli oldalon) egyik legnagyobb földszinti terme az egykori várkápolna volt, aminek félköríves szentélye Pusztai Rezsõ által feltárt
formájában ma is látható.
A magyaróvári vár mai látványának egyik elemét képezi az a körbefutó árok, amelyen két kis fahíd is van, de közülük csak egynek, a fõkapu elõttinek van funkciója. Az
árok sohasem volt a vár szerves része, még akkor sem, ha a látható illemhely valaha erre
a helyre ürült. Ezt az árkot csak 1990 körül mélyítették azzal a józan meggondolással,
hogy a kõfalat megóvják a további felázástól.
Neves várkapitányok
Korábban már szó volt róla, hogy az idõk folyamán sokszor váltogatták a kapitányokat
és az õrséget. Az elõbbiek közül mégis ki lehet és kell emelni néhányat, akik a többinél
valamivel jelentõsebb szerepet játszottak a vár történetében, vagy valami más ok miatt
váltak emlékezetessé. A kapitányság változásait az Ivánfi-féle városi jegyzõkönyv gyûjtemény pontosan követi. Az 1300-as évektõl kezdõdõen a vármegye fõispánjai töltötték be
a várnagyi hivatalt is (illetve a kettõ egy és ugyanaz lehetett). Ivánfi Ede a jegyzõkönyvhöz
csatolt magyarázatában I. Nagy Lajos király egy okmányára hivatkozva azt írta, hogy az
elsõ várnagyot Ulrich de Wolfurt (Wolfart) - nak hívták, aki minden valószínûség szerint
azonos a vármegye akkori tulajdonosával, vagy annak a családnak a tagja volt.
A történeti részben már említett várkonyi Amadé László várkapitány a mohácsi csata
után birtokossá lett, Mária királyné maga szemelte ki a posztra. Amadé késõbbi kegy- és
birtokvesztését az okozta, hogy az osztrákokkal szemben a „magyar király”, Szapolyai
János pártja mellé szegõdött. (Vjk 34.) Az elsõ török felvonuláskor (1529) Amadé mellé
helyettest neveztek ki Hauer Lénárd személyében, akivel 300 fõs új cseh várõrség költözött be a várba. A háborús helyzet gyors kapitányváltásokat is hozott: bizonyos Behem
Bernát 1533-ban gyakorlatilag még át sem vette hivatalát, amikor 1535-ben ismét Hauert
nevezték ki várkapitánynak. Ez utóbbi dicstelen véget ért, amikor a cseh katonákkal együtt
kivonult a várból, a török szabad prédája lett, és a török õket is kivégezte.
Királyi rendeletre 1583-tól egy ideig újra magyar kapitányai voltak a várnak, késõbb
azonban megint csak idegenek, német, cseh és olasz zsoldosok kerültek a védõk élére. Így
egy idõre Preiner János is, akit 1593-ban gróf Hardeck (Hardegg) János tábornok váltott fel,
akinek parancsnoksága alatt 6000 fõs idegen sereg adta a várõrséget. Ez a rossz ellátás
miatt egyébként is fékezhetetlen népség rendszeresen sanyargatta a lakosságot. Huszár
Gál pártfogója, a neve alapján lengyelnek vélhetõ Wochnitzki Boldizsár (máshol Bernát,
vagy Wochnitcky Zakariás) 1560 körül volt várkapitány. Õt fenyegetõ leirattal maga a király utasította arra, hogy akadályozza meg a veszélyes személy mûködését. Mihály Ferenc
valószínûsíti, hogy a jóakaratú kapitány vette rá védencét a távozásra.
Wathay Ferenc nemes vitéz ugyan nem volt Óváron kapitány, de mintegy két évet töltött
el itt, mint 25 lovas hadnagya. Ez a költõi lelkületû katona Gyõr ostrománál megsebesülve került várunkba 1594-ben. A maga megfogalmazása szerint „azmely helben azmi kevés
idõn lakhatám, életemet… kedvemre élvén” szívesen gondolt vissza Óvárra. Tudni kell róla,
hogy 1601-ben részt vett Székesfehérvár visszafoglalásában, ahol helyettes kapitányként
fogságba esve többször is megszökött, végül mégis a félelmetes konstantinápolyi Hétto112
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Wathay emléktábla a várkapun

rony foglya lett. Itt írta meg életrajzát és híres énekeskönyvét, amibõl Kátai Zoltán mosonmagyaróvári elõadómûvész állított össze egy szép mûsort. Valószínûleg Csesznek várának kapitányaként halt meg 1609 körül.
Praticsán Illés várkapitányról a városi jegyzõkönyv azt írta, hogy a magasabb szintû
támogatás elmaradása miatt 1664-ben õ kérelmezte a megyei vezetésnél az erõdrendszer
megerõsítését, amit 300 szekeres kirendelésével meg is kapott. A kapitányok sorában a
leginkább negatív, sõt gyûlölt figura az 1705 körül szolgált Kaiser Boldizsár volt. Féktelen
zsarnokságát csak a megyei és városi vezetés közös fellépésével lehetett enyhíteni.
Események a Rákóczi szabadságharc alatt
A fejezetben tárgyalt korszak utolsó eseményei a Rákóczi-féle szabadságharccal kapcsolatosak. Településeinket a hadak járása és az ebbõl következõ legkülönfélébb szörnyûségek érintették. Uzsoki András állítja, hogy a megyei nemesség és a városi polgárság
nagyobb része Rákóczi pártján állt. Sokan álltak be közülük a kuruc zászlók alá, és hogy a
késõbbiekben is tiszteletben tartották a „kuruckodókat”, jól mutatja, hogy egy óvári bábsütõ üresen maradt házát egészen annak fogságból való hazatértéig nem adták el, amit az
uradalom kormányzója erõsen nehezményezett is.
A szabadságharc megyei és városi események azzal kezdõdtek, hogy a bécsi udvar a két
város környékét jelölte ki a császári sereg gyülekezési helyéül. A várat elõször 1702-ben,
majd 1710-ben is megerõsítették, ekkor egy német dragonyos századot is elhelyeztek benne.
Ennek ellenére a kurucok 1704 januárjában megszállták Óvárt, 1707-ben pedig blokád alatt tartva 70 ezer forintnál is nagyobb kárt okoztak. Naszvady István megyei alispán június 4-i jelentésében így jellemezte a helyzetet: „kiéltek bennünket, ínségben vagyunk.” A tényleges fegyveres harc bevezetéseként elõször Vak Bottyán János generális
jelent meg a falak elõtt 1705-ben, de elakadtak az õszi esõzések miatt kialakult sárten113
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A Rákóczi-szabadságharc hadmûveletei

gerben. Nem járt több sikerrel Ocskay László 2000 lovasa és 1000 gyalogosa sem, és
Forgách Simon tábornagyot is hamarosan kiûzték az osztrákok.
A kegyetlenkedésnek tûnõ hadi leírások nem szólnak a városka lakosságának szenvedésérõl. A város eleinte csak annyit érzett a harcok súlyából és eseményeibõl, hogy a
sajátos harcmodort alkalmazó (apró váratlan támadásokkal, rajtaütésekkel tarkított
kergetõzés) kurucok elõl Pálffy gróf (bán) mindig Óvárra húzódott vissza. Megerõsíti
ezt Thaly Kálmán is, aki a Rákóczi-szabadságharc dunántúli hadjáratának történetét
feldolgozó munkájában ezeket írta: „A mint Bottyán Pállfynak Bécs-Újhelybe érkezése
hírére a személyes vezénylete alatti hadosztálylyal a Nyulasról július elsõ napjaiban visszatért libeny-szentmiklósi táborába: az osztrák határok védelmére elhelyezett császári csapatok aláereszkedtek a Rábcza vizéig, de itt bátorságos maradásuk nem lévén, Magyar-Óvár
ágyúi alá vonták magokat, bevárandók a bánt.” (Thaly 119. p.)
Az ekkor még vízzel is körülvett várost a labanc tábornok horvát seregei tartották
megszállva, akik „remegve strázsálták” a várat. Thaly Kálmán Bottyán hadijelentésére
hivatkozva egyenesen „mosonyi diadalnak” nevezte azt az eseményt, hogy amikor Secula
rác (horvát) ezredes Szent-Miklósról futó csapatait Bottyán és Balogh Ádám kurucai
meglepték a Moson és Óvár közötti „füvellõ réten”, és a had „Secula híres regimentjét
úgyszólván egészen eltörli a föld szinérõl. A harcz alatt megérkezett Bezerédy is és ezzel a
gyõzelmes kurucok együttes erõvel rárontanak Mosony városára, az oda menekülõ ráczokat
öldözik, s végül a várost fejeikre gyújtják. A mi kardjaik élét kikerülhette: azt a házak tüze
emészti vala meg.” (Thaly 89. p.) A sok foglyot és a nagy hadizsákmányt az elfogott
tábori zenészek muzsikája kíséretében hozták a fõhadiszállásra. Moson nagy része ekkor a lángok martaléka lett, és sok áldozata volt az ekkorra ideért pestisjárványnak is.
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Számos, a legendák világába sorolható prózai történetet ismerünk mind a török, mind
pedig a kuruc korból. Közülük az egyik egy rajkai tó, a Törökmocsár, a másik a magyaróvári Lóvári erdõ eredetmondája.
Az egyik menekülõ török rabló lovas csoport Dunacsunyt és Rajkát égette és fosztogatta, amikor Pozsony és Magyaróvár felõl egyszerre két magyar lovascsapat rajtuk ütött.
Úgy elvágták az útjukat, hogy csak a dunaparti erdõség felé volt menekülés. A rengeteg
rablott kinccsel a mocsárig értek, ahol a biztos halál helyett megkísérelték a lehetetlent.
Nekivágtak a mocsárnak, de a magyarok szeme láttára mind egy szálig odavesztek. Lehúzta õket a mélységbe a víz feneketlensége, a fáradtság meg a rablott kincsek terhe. A
mocsár soha nem adott semmit vissza abból, amit elnyelt, ott õrzi mélységes iszapjában a
török vitézek és lovak csontjai közt az eltemetett kincsek sokaságát. Az esztelen kincskeresõk közül sokan életükkel fizettek merészségükért. (A rajkai törökmocsár. Thullner:
Mosony vármegye 310-311. p.)
Egyszer Bécs felõl labanc csapatok szállták meg a várost, amelynek ekkoriban volt egy
szép ménese. A labancok bosszúból el akarták hajtani Bécs felé, de nem jutottak messzire. Este a Szigetközben tanyázó Vak Bottyán kuruc generális Feketeerdõnél átúsztatott a
Dunán, szétkergette a labanc hajtókat, a ménest pedig beterelték a Mosoni-Duna árterébe. Az összeterelt ménest földhányással is körülvették, ahol szálfákból valóságos várat
építettek. E mögött puskás kurucok õrizték az állatokat úgy, hogy nem is tudták elvinni
azokat a labancok. Csak a kurucok nyargalhattak rajtuk. Azóta hívják ezt az egész dûlõt
Lóvárnak. (Thullner: Mosony vármegye 344. p.)
A kurucokkal kapcsolatos másik történetet (amelyik egyben szívhez szólóan idézi az
itteni nép szabadságszeretetét, és mintegy igazolja a kuruc háború helyi eseményeit is) a
Szigetközbõl származik. Ezt így mesélte el Timaffy Lászlónak a cikolai Földes Ferenc:
„Hát amikor még kurucvilág vót Magyarországon, a kurucok itt szerettek tanyázni a szigetëk
között. Ide nem mert a labanc utánuk gyünni. A níp mëg velük érzett, hordta nékik az ënniinni valót, amijük csak vót. Ëgyszër Óvár felül gyütt egy nagy csapat. Vak Bottyán apánk vót a
vezírük. Egy jó helet kerestek, ahun mëgpihenhetnek, mert igën el vótak csigázva. Nagy vót
akkor a víz igën, csak a Nyáros sziget állt ki belûle szárazon, hát oda átusztattak és letáboroztak. Vak Bottyán apánk sátrát a nagy szilfa alá verték föl. Az védte aztán széltõl, naptól, esõtül.
Mint egy nagy szín, úgy borult a lombja föléje. Igen mëgszeretëtt itt Vak Bottyán, itt is maradt a
csapatával, amíg csak lë nem esëtt a hó. Innen usztattak át a Duna-ágakon, és rácsaptak a
labancokra, akik Óvár mellett Szolnokon, Szentjánoson lapúltak. Sok zsákmányt szërëztek,
és megvédték a mi Szigetközünket a labancoktul. Aztán vége lëtt a kurucvilágnak, de a níp
azóta is Vak Bottyán fájának híjja azt a szép szilfát.” (Timaffy, 209-210. p.)
Többször is említettük, hogy a város déli, délnyugati határa vizes, mocsaras terület volt.
A nem sokkal távolabb elterülõ Hanság, a „fertõ” nemcsak járhatatlanságáról volt nevezetes, hanem sajátos természeti jelenségeirõl, a lidércfényrõl és idõrõl-idõre bekövetkezetõ égéseirõl is. Bél Mátyás Istvánffyra hivatkozva 1536-ból említ egy ilyen jelenséget:
„Úgy látszott, mintha a Duna és a Lajta folyók között tüzet fogott volna a föld úgy, hogy
három láb mélységig égett, okádta a lángokat.” (Bél 59. p.) A szerzõ a jelenséget ugyan a
törökkel hozza kapcsolatba, de mivel a tûz a város határában volt és hogy hatalmas területeket érintett, arra lehet következtetni, hogy az nemcsak a gyújtogatás eredménye volt,
hanem a láp égett. Városunk határának közvetlen közelében nem is sok évszázaddal ezelõtt ugyanis még ott voltak a Hanság kiterjedt mocsarai, amelyekben esetenként apróbb
és nagyobb tüzek keltette sejtelmes villódzások (lidércfények) keletkeztek.
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A mocsárvilág sajátos fényjelenségeit évszázadokon keresztül félte és tisztelte a környék népe. A körükben keletkezett mondavilágból a késõbb költõvé, újságíróvá lett
Smuk Antal pusztasomorjai parasztlegény A lámpás címmel 1925-körül gyûjtött össze
néhányat. A hansági lidérctüzeket ezek a mesék a szerencsétlenül járt, vagy elátkozott
lelkek fények alakjában megjelenõ éjszakai kísértéseinek tudják be, amelyek „… ott
bolyonganak száguldó tüzek alakjában az úszó gyepek felett, a vízpartokon, a nádasokban,
az erdõszéleken, … bevilágítanak a lakások ablakain és borzadállyal, félelemmel töltik el a
jámbor népeket.”
Városaink a Rákóczi-féle szabadságharcban csak esetenként vettek részt, néha akaratuk ellenére lettek szereplõi, helyszínei a történéseknek. Eseményeink utolsó szomorú
mozzanata, hogy 1710 januárjában a piactéren (Deák tér) nyilvánosan kivégeztek több
elfogott kuruc vitézt.
(Thullner István)
Levéltári, múzeumi források
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Események és városkép (1713 – 1849)
Óvár településképe az 1700-as években
Az ebben a fejezetben tárgyalt várostörténeti korszak még az elõzõnél is mozgalmasabb. A napóleoni háború francia megszállása, majd az 1848-as forradalom és szabadságharc eseményein kívül erre az idõszakra esett Magyaróvár középkori kereteinek végsõ
felszámolása. Ebben a történeti részben érhetõ tetten megyei elsõ várossá alakulásának
kezdete, a polgári városnak iskolavárossá fejlõdése. A helyi ipar megtelepedésének kezdeti csíráival kibontakozott Moson mezõvárosi korszaka is.
Két településünk XVIII. századi képérõl ismét
csak nagyon kevés és ráadásul szétszórt forrásokból merített ismeretünk van. A korabeli metszeten látható városkép utcákat még nem mutat
ugyan, mégis jól illusztrálja a bástyás falak szorítását és a templomtorony külön állását.
Pusztai Rezsõt igazolja a látvány, õ ugyanis kéziratos munkájában azt írta Óvárról, hogy ott 1600ra már kialakult a mai két út (Fõ és Magyar utca)
által meghatározott utcahálózat. Ez több mint két
évszázadon keresztül, a falak teljes lebontásáig
szinte változatlan volt. A mai Ady Endre utca volt
a pozsonyi országút, a Magyar utca pedig a szigetközi forgalmat vezette át. Kialakult a két fõ út
és közöttük a kisebb átkötõ utak hálózata, a kisebb-nagyobb utcák találkozáspontjaiban (Deák
tér és a Templom utca – Linhart György u. – KöMagyaróvár 1821-ben (térkép)
télgyártó u. találkozása) kialakult terek már egy
igazi városkép velejárói. Az utóbbi terecskén még 1950-ben is megvolt az egyik városkút
mély ciszternája. Ezeken túl fõleg a Lajta ágai szabták meg évszázadokra a város kereteit.
A fõutcán 1500 körül kezdtek nagyobb, kõvel és téglával emelt polgárházakat építeni,
ennek eredményeképpen az 1666-ban átutazó Evlia Cselebi már túlságosan is hízelgõ
sorokkal írta le Óvárt: „…Vára tövében egy nagy város van… Két oldalról magas paloták s
lenn csupa boltok és raktárak voltak,…” (Evlia Cselebi 146. p.) Magyaróvár, ha nem is
egészen ilyen, de nagyjából ilyen fejlettségû városképpel léphette át a századfordulót.
Viszonylag hitelesebb és hasonló fejlettséget mutató képet kapunk Bél Mátyástól, aki a
következõket írta az 1740-es helyzetrõl: „Jelentõs hasznot hajt mind a heti-, mind az országos vásárokon az állatkereskedelem. Ezeket helyi szokás szerint az egyéb áruk érkezése elõtt
már két nappal megtartják. A kínálkozó haszon reményében a város lakói közül sokan foglalkoznak állatkereskedelemmel, hetenként számos jószágot hajtva Bécsbe. A többi városlakó
különbözõ foglalkozású. A városhoz kül- vagy elõvárosok nem tartoznak, van azonban egy
nagy és sok férõhellyel rendelkezõ vendégfogadója, amelyhez hasonló aligha található Magyarországon.” (Bél 59. p.) [Ez a vendégfogadó a Vörös Ökör, késõbb Arany Ökör.]
A várnak a háborúságok évszázadaiban kialakult számottevõ védelmi jelentõsége meg117
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szûnt, bár 1707-ben egyszer még kijavították. Nem sokkal késõbb azt olvashatjuk a városi jegyzõkönyvben, hogy 1711. augusztus 20-án a hadparancsnok felsõbb rendeletére
az udvari tanácsos átadta Óvár két kapukulcsát a város bírájának. A következõ évben
elvonult a katonaság is, ezzel egy idõben Pozsonyba szállították az ágyúkat és az egyéb
hadi szereket. Az egy-kétszáz fõnyi katonaság – mint potenciális fogyasztó - eltávozása
minden bizonnyal fájdalmasan érintette a helyi kisiparos – kereskedõ foglalkozású lakosságot, legfeljebb biztonságérzetük növekedhetett.
Rajz a magyaróvári Fõ utcáról (XIX. sz.)

Hiába kapta meg a város 1711-ben a kulcsokat, mert a vár mégsem került teljesen
birtokába. Ennek bizonyítéka, hogy a várbörtönben raboskodott és szenvedett el kínzásokat 1713-14-ben a császáriak foglyaként Korponayné Géczy Julianna, a „lõcsei fehér
asszony”. Jókai regényének hõsnõje azonban sem „szuperkém”, sem pedig Lõcse városának árulója nem volt (egyezménnyel jutott a császáriak kezére). Ez utóbbit a Rákóczi-kor
sajtója híresztelte, és Jókai innen vette át. A terhére rótt kettõs árulás – ami miatt a kurucok elfogták – akkor sem volt igaz, a császáriak vádja pedig mindössze abban állott, hogy
kapcsolatot tartott fenn a Rákóczi emigrációval. Pere 1712 augusztusában Érsekújváron
kezdõdött, onnan a pestisjárvány miatt hozták Óvárra. Több mint egy évig raboskodott a
vár szörnyûséges pincebörtönében. A további tárgyalásokat itt folytatták le ellene, majd
megbetegedése miatt Gyõrbe vitték, ahol végül is 12 vádpontban bûnösnek találván, kínzatás után fõ- és vagyonvesztésre ítélték. Gyõrben végezték ki 1714. szeptember 25-én
délelõtt 11 órakor.
A fehér jelzõ a lõcsei vár kapujára száz évvel késõbb festett kép fehér ruhás nõalakjáról
származik, innen kölcsönözte regénycímét Jókai. Ezzel a városban talán nem is ismert
epizóddal tulajdonképpen csaknem kereken száz évre be is fejezõdik a vártörténet. Ez
idõ alatt e jelentõs épülettel további esemény vagy fejlemény nem ismeretes.
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A Magyar utca képeslapon

Amit errõl az évszázadról mégis tudunk, az a Bél Mátyás által megrajzolt, a „dicsõ
múlttal” összhangban nem álló kép: „Megvannak még a régi várbástyák a belsõ épületeket azonban az újabb idõkben csûrökké és magtárakká alakították át, jóllehet sokkal
kényelmesebb szállást tudna ma biztosítani… Kapuõrsége még van, a védekezéshez szükséges ágyúja azonban ma már nincs” – írta az 1740 körüli állapotról. (Bél 59. p.) A
híres vár késõbb a Gazdasági Tanintézet 1818-ban történt beköltözésével kapott újra
méltó szerepet.
Szemmel láthatóan pontos képét adja a városiasodás jeleit, a beépült tömbök és az
utcák elhelyezkedésének új mértékét az uralkodó által megrendelt 1780. évi elsõ katonai felmérés.
Hogy valójában milyenek is voltak városrészeink ezekben az évtizedekben, arról a
következõ óvári városképek mutatnak többé-kevésbé hiteles valóságot. Ezek ugyan
már a város 1880-as éveit mutatják, de meg lehet belõlük ítélni a korábbi idõk minden
bizonnyal még rosszabb állapotait.
A látvány annak ellenére is hihetetlen, hogy a városvezetés – legtöbbször a már
elháríthatatlan panaszáradat miatt is - idõrõl idõre igyekezett portalanítani a két fõbb
utcát. Valamilyen kõburkolatot csak a mai Fõ utca egy része kapott. Minden ismert
forrás szerint Magyaróvárnak 1715 körül 1500 lakosa, 52 nagy és ugyanennyi kicsi
háza volt. Az elsõ, 1727. évi építési szabályrendeletben elõírták, hogy minden lakó- és
melléképületet csak szilárd anyagból (kõbõl és téglából) lehet építeni, a tetõt pedig
vagy fa, vagy cserépzsindellyel kellett fedni, így az új építkezések során eltûntek a
döngölt vagy tapasztott falú földszintes házak, és egymás után épültek fel a valóban
polgárinak mondható emeletes kis paloták.
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Moson képe a XVII. században
Moson területét is a természetföldrajz szabta ki a Mosoni-Duna és a nagyon közeli
mocsárterület között emelkedõ egyetlen domborulatra. A kicsiny településmag sokáig
már csak az állandósult háborúskodások miatt sem igen húzódott ki a fõ hadiút mellé.
A vártól délre lévõ régi község helyét Dimény Gábor a Soproni utcai (ma 28. sz.) templomhely-központtól lokalizálta a mai József Attila – Hajós – Soproni – Töltés – Mosonvár
utcák és a Királydomb környékére. Az akkori mosoni „városközpontot” az egykori vár
helyén épült kis barokk kastély, a „Schlössel” és környéke képezte. A fõút beépítése
csak a török háborúk végével indulhatott meg. Errõl a településrõl majd csak az 1820-as
évek elejétõl kezdõdõen írnak kedvezõbben a források. Ezek egyikében (Grailich) már
gazdag helységként szerepel, amelyik hosszan nyúlik el a Mosoni-Duna mellett, erõs
sáncok védik az áradások ellen. Jól megépített kikötõi mellett magtárak, istállók, rakodóhelyek sorakoznak.
Az utcák nagy része annak ellenére is poros és sáros maradt, hogy a dunai gabonakereskedelem révén – igaz hogy csak 1850 után - külön adót szedhettek, amivel a Fõ
utcát igyekeztek kikövezni és ezzel segíteni a szekerezõ kereskedelmet. Erre a munkára
még külön kõrakó iparost is tartottak.
Városfejlõdés a XIX. század elejétõl (Magyaróvár)
A viszonylagos békeidõknek köszönhetõen megindulhatott a társadalmi-gazdasági
fejlõdés egy intenzívebb idõszaka. A lakosság folyamatos gyarapodásából adódó szükségszerûség megszülte azokat az intézkedéseket, amelyek Magyaróvárt egy élhetõbb és
fõleg modernebb várossá tették. A 104, három osztályba sorolt polgárház közül 1827ben például 56 volt nagyházú polgár (Bürgers Häuser) háza. Hogy ez a szám tovább
növekedhessen, néhány évvel késõbb, az 1830-as évek elején lebontották az erõs külsõ
várfalakat (maradványait láthatjuk a Magyar utcai áruház oldalában), teret adva a belsõ mag kiterjesztésének. Ekkor alakult ki a mai többnyílású hidas kapcsolat is a vár és a
város között. Ezek a változtatások voltak az elsõ jelei annak a folyamatnak, amelyek
döntõen befolyásolták Magyaróvár városképét.
A lakosság száma még a századfordulókor sem haladta meg a 2000-et, és minden
tekintetben vegyes összetételû volt. A városi tanács tagjai fele-fele részben magyarok és
németek, az elõbbiek fõként helvét reformáltak, az utóbbiak általában római katolikusok. Megfigyelhetõ ez a változatosság az élet gyakorlatias területein is: amíg a magyarok fõként kereskedelemmel, a németek inkább iparral foglalkoztak. Ez a nemzeti-felekezeti és gazdasági keveréklakosság 1800 körül már teljes békességben élt a város
falai között. Ebben az ideálisnak mondható környezetben egyaránt békében élhetett az
ide rajzó – a polgárházakban lakást, ellátást és gondviselést nyert – soknyelvû és soknemzetiségû diáksereg és minden letelepedõ, polgárjogot szerzõ jövevény is.
Magyaróvár igen élénk forgalmú város volt. Az egész nyugat-magyarországi kereskedelem itt ment keresztül, az utazó kereskedõk hírét vitték szerte Európába és az ország
távolabbi részeibe. Útba ejtették a lábon hajtott jószágot az Alföldrõl erre terelõk éppen úgy, mint a vándoréveiket töltõ iparos legények nagy része. Bácska és Bánát búzáját Mosonig hozták a hajók, hogy innen már szekereken továbbítsák nyugat felé. Az
átvonuló kereskedelem valóban rendkívüli mértékû volt, ennek hatására Magyaróvá120
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ron már az 1600-as években több nagy vendégfogadó mûködött: a Ranthof (elõbb uradalmi épület, késõbb városi sörház, késõbb Fekete Sas, régi elnevezése az egykori szélsõ ház voltából ered). Ezen a néven 1817-ben bukkant fel elõször. A kor egyik legnagyobb szálláshelye az Ökör, majd Vörös Ökör, végül Arany Ökör nevet viselõ hatalmas,
egész kereskedõ karavánt befogadni képes, városfalon kívüli fogadó volt. A hatalmas,
30 vendégszobás fogadó 1630-ban épült, udvarára 100 lovat és 200 teherhordó szamarat tudtak bekötni. Az 1813-as nagyobb felújításkor újabb négy szobával és táncteremmel bõvült. A városka nyugati felén, a Sóház udvarán az „Utolsó Garas” nevû kisebb
vendégfogadó azzal vált legendássá, hogy – legalábbis a rossz nyelvek szerint – a távozó
vendégek az utolsó garasukat is ott hagyták.

Piactér 1930 körül

A város Halpiacnak nevezett piactere több száz éven keresztül a mai Deák tér volt,
amelynek bal szélén állt a Spadihof nevû épület. 1668-ban a város megvette a tulajdonos családtól, és amolyan fedett piaci csarnokként tartották fenn, késõbb fedett elõteret
is kapott, hogy rossz idõben ide húzódhasson az árusnép. A városfalakon kívül tartott
vásárokat a piactéren, a heti és napi kispiacokat a templom közelében tartották. A vásároknak és heti piacoknak a helyi és környékbeli õstermelõkön kívül továbbra is jellegzetes alakjai voltak a kikiáltók és a zenészek, akiknek nagyhangú ténykedése miatt a plébánosok sokszor tettek panaszt. A vásárokon és a hetipiacokon a városi hivatalt választott vásárbíró(k) és egy-két mérõfelügyelõ képviselte, akik rendszeresen ellenõrizték a
mérõeszközök hitelességét. Ez utóbbiak közül (a plébániatemplom egyik színes üvegablak-párjából 1787-es évszámmal) ismerõs a Fülessy név. Az 1790-tõl kezdve vezetett
piaci és vásári árukimutatások azt mutatják, hogy a város már ezekben az évtizedekben
is drága volt. Ezt akkor (is) Bécs közelségével és a XIX. század fordulóján érezhetõen
jelentkezõ háborús konjunktúrával magyarázták.
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Lucsony kialakulása
A század elsõ évtizedében a város Lajtán túli részén új település alakult ki. Az 1710ben önállósult Lucsony története ezekben az években kezdõdött. Ezt a területet korábban a vár védelme miatt nem lehetett beépíteni, és késõbb is csak városi legelõ volt,
amelyen mindössze néhány házikó állt. Az uradalom nem sokkal korábban, az 1690-es
évek közepén fokozatosan saját kezelésébe vette, és cselédeinek, munkásainak lakhelyéül szolgált. A kor parasztstílusában épült házakat is az uradalom építette. A lucs
(könyök, hajlat) szláv szóból származtatott nevû település elsõ említése a XVII. századból való. A XIX. században már hajómolnárok és nevet szerzett iparosok, sõt köznemes
családok kedvelt lakóhelye, amelyik 1905-ben csak az adóterhek növekedése miatt adta
fel önállóságát.

Barokk épület – Lucsony u. 12.
Egyetlen ismert „eredetmondája” a névadás egy különös formáját meséli el. Egy, a várban szolgáló öreg zsoldos katonát a várkapitány hûségéért meg akart jutalmazni. Egy kiadós
ebéd után felvette az asztalról az elfogyasztott lúd csontját és nyílvesszõként kilõtte a vár
ablakából. Ahol a kilõtt csont földet ért, azt a területet ajándékozta kedves katonájának. A
területet ettõl kezdve nevezik Lucsonynak. Nevezetes tormájáról és szép lányairól az akadémia hallgatója Kadocsa Gyula Óda Lucsony végnapjára címmel verset is írt:
„S van egy kincsed: híre feljuta Bécsig / Tormád! Hozzá valót nem kéregetsz mástól! / S
oh, van még sok kincsed, vannak virágjaid: /Sok, szép leányod! – Nem lelsz ilyeket máshol!”
(Szentkuti Károly: Mosonmagyaróvár és környéke, 44 – 45. p.)
A gondosan megtervezett településképpel kiépült a mai utcahálózat. Az uradalmi
épületek mellé az 1760-as évektõl kezdõdõen az itt élõ nemesek és a módos magyaróvári polgárok is szép paraszt-barokk lakóházakat építettek. A városon belül ettõl kezdõdõen vált Lucsony egy külön kis ékszerdobozzá, amelyet mai lakói is gondosan ápolnak.
A kis község a XIX. század végén és a XX. század elején a tormatermesztésérõl vált
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híressé, még a bécsi vendéglõk is ezt használták. Akadémiai hallgatók Berlinben is láttak lucsonyi tormát, de rosszabb minõségût, mint amit itthon termeltek. A tormát és a
sörper szimbólumát tartalmazza a településnek az egyik magánház háromkaréjos barokkos homlokzatán látható nem hivatalos címere is. A község évszázados nevezetessége volt az „Arany Szarvas” kocsma és beszálló vendéglõ, amelyben a nagy táncmulatságokon kívül vándor színtársulatok tartottak elõadásokat. A kocsma „nagyfogyasztói”
1848 õszén a napi 40 akós (1 akó kb. 53 liter) sarcbor fogyasztással Jellasics katonái
voltak, az akadémisták pedig „lucsonyi tanulmányi kirándulás” ürüggyel kértek és kaptak otthonról külön pénzt a korcsmai szórakozáshoz. A kocsmát már az elsõ évfolyamok „felfedezték” és bordalukban is megörökítették:„A csapszékben ködös füstben /
Ülünk együtt nagy meghitten.”(Walleshausen Gy. 19. p.)
Majorok létrejötte
Ugyancsak XVIII. század végi óvári településrész a Fazekas-híd utáni külsõ Pozsonyi
út és a parki Lajta között elterülõ Majorok is. A név az itt kialakult városi, uradalmi és
magán majorságok összességébõl adódott. Ez a lápos-mocsaras terület azzal vált élhetõvé, hogy 1786-ban Wittmann Antal tervei alapján lecsapolták, és az így használhatóvá
vált területen telepedtek meg elsõként a városból kitiltott tûzveszélyek, úgymint a fazekasok külsõ városfalhoz ragasztott kemencéi és a polgárok terménytárolói. Késõbb a
városból érthetõ okokból (gazdálkodóként csak egy tehenet, egypár igavonót és aprójószágot lehetett tartani) ide szorult ki a gazdasági népesség, a tehetõsebb gazdák gazdasági és egészségvédelmi okokból (bûz, rágcsálók stb.) távolabbi területekre vitték telepeiket. Ebben a város is élenjárt, létrehozta a Marktau (Mezõvárosi liget) nevû településrészt, késõbb pedig a mai Béke utca környéki Városmajor elnevezésû „városfenntartó” telepet. A kis település tanyáit 1708 tavaszán Bottyán tábornok katonái lerombolták és felégették.

A Majoroki városkapu
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Wittmann Antal 1813-ban megkezdett belsõ területkialakító munkássága során lecsapolták a nagy Lajta és a magasabban fekvõ majorok között elterülõ mocsarakat,
elvezették a vadvizeket, a megkezdett fásítási programmal pedig kialakult a Fõhercegi
liget, a mai Wittmann Antal park.
Moson fejlõdése a XIX. század elsõ felében
Ha a történész a szomszédvár, Moson állapotát akarja megismerni, ismét Bél Mátyáshoz kell fordulnia, aki az 1740-es években ezt látta: „Valóban alig látni itt mutatósabb épületet; minden ház jóformán falusi módra épült.” (Bél 99. p.) Ez az építkezés a régi Alsó - Fõ
utcán még napjainkban is megfigyelhetõ. A nagy kapubejárat két oldalán helyezkedtek el
az öregek és a fiatalok lakószobái, amiket a konyha, kamra, majd a cselédség szobái követtek, mindjárt utánuk következtek az állatok (ló, tehén, sertés). Az udvarok hátsó része
kapu nélkül a párhuzamos utcára nyílott. Több ilyen ház utcai homlokzatán kicsi kerek
vagy szögletes nyílások figyelhetõk meg, ezek a terménypadlás szellõzõ nyílásai. Moson
1845-ös térképén már jól látszik a község területi növekedése.

Jól követhetõ, hogy a Felsõ- (a templom feletti) Fõ utca a maga esetenként emeletes
házaival már polgárosultabb jellegû. Ezeket a házakat a meggazdagodott (nem egy esetben zsidó) kereskedõk és magasabb állású tisztviselõk építették. Közöttük ekkor már ott
van a községháza és a plébánia is. Látható, hogy az Alsó - (a templom utáni) Fõ utcát
mindkét oldalon nagy házhelyek, porták szegélyezik, ezek udvarai délen a mai Hajós utcáig, északon pedig szinte a Duna partjáig érnek.
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A mai Iskola utca, Erzsébet tér és Kápolna tér volt a piactér, és még 1800 körül kiépült
a hosszú Zsidó (most Ostermayer) utca. Ugyanekkor megvolt már a mindkét oldalon
beépített Duna utca a maga szegényes kikötõmunkás házaival és zsellértelkeivel. Moson
településmagja, a Királydomb szinte külön település volt a településben, mivel ez uradalmi kerület volt, amelyben a kastélyszerû uradalmi intézõlak (a mai Mosonvár u. 5.) is állt.
Ezt a körülményt Haller János a megyei monográfiájában is leírta: Moson 1786 körül 300
házból állt, és még mindig két részre oszlott: a királyi várkerületre és a tulajdonképpeni
mezõvárosra.
Céhes ipar Óváron és Mosonban
Magyaróvár céhes és szabad kézmûiparának gazdag levéltári felsorolásai arra engednek következtetni, hogy városunk kézmûipara a XVIII. század közepe táján már meglehetõsen fejlett volt. A sok szakmát és sokszínû szakmai palettát felmutató alábbi felsorolás meglepõ gazdagságban tárja elénk a két város kézmûiparát. A kézmûves szakmák
helyi szerepét, fontosságát õrzik a majoroki Ujhelyi utcai kézmûves emlékoszlop és egyes
utcaneveink (Kötélgyártó, Lakatos, Fazekas és Tímár utcák). A kézmûipari munka méreteirõl jellemzõ, és nem kis meglepetéssel
szolgáló képet kapunk Uzsoki András útikönyvébõl: „…a városban dolgozó három
tímár 1780 körül évente 180 ökör-, 350 tehén- és 360 borjúbõrt készített ki, a fésûs évente 450 tucat (5400 darab) fésût, a paszományos pedig 685 öltönyre való paszománymunkát végzett évente.” (Uzsoki 41-42. p.)
Magyaróvár nevezetesebb céhei voltak a
XVIII. századtól: ács, fazekas, molnár, mészáros, lakatos, szabó, csizmadia, kovács,
bognár, fegyvermûves, kalapos, asztalos,
órás, kötélgyártó, kesztyûs, késes, tímár,
üveges, szappanfõzõ, tûcsináló, üstkészítõ,
harisnyakötõ.
Az 1763-as összeírás adatait tartalmazó
kigyûjtésben
Magyaróváron és Mosonban
Céhes emlékek a Hansági Múzeumban
már nagyjából azonos (158 körüli) számú
iparost és kereskedõt számoltak össze. A szakmák szerinti felsorolás már csak azért is
érdekes lehet, mert ebbõl ismerhetjük meg az akkori, a mainál is sokkal színesebb kínálatú kisipart. Mindkét községben nagyjából azonos számban voltak: csizmadiák (17-18),
szabók (16-18), mészárosok (10-11), szûrszabók (9), bognárok, kádárok, cipészek, szûcsök (4-5), horvát-suszterok, lakatosok, esernyõkészítõk és szíjgyártók (4). Mosonban és
Magyaróváron is volt 3-4 asztalos, vaskereskedõ, pék, mézesbábos, kötélgyártó, 2-2 ács,
gyertyaöntõ, elõnyomó, magyar-szabó, méhész, kõmûves, mûszövõ, seborvos, szivarkészítõ, takács, tímár, üveges. Mindenhol volt általában egy gyógykovács, serfõzõ, fuvaros,
paszományos, szappanfõzõ, cukrász, damasztszövõ, gyógyszerész, kékfestõ, nyerges, kesztyûs, mûszerész, kertész, kéményseprõ, festõ-mázoló, aranymûves, kártoló, késes, pokróckészítõ, cserépkályhás, karámkészítõ, puskamûves és sarkantyúkészítõ.
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A céhek szerepét és tekintélyét az is jelzi, hogy hosszú ideig a mészárosok céhének egyegy mestere, 1701-tõl pedig egy Kherling András nevû, nem is õslakos mézes-bábos mester
töltötte be a városbírói tisztséget. A céhes mesterek kiváltsága volt, hogy a vásárokon az õ
„… sátoruk elsõ legyen, utána a többi mesteré kor és rang szerint” – olvashatjuk a városi
magisztrátus Ivánfi-féle jegyzõkönyvében, amelybõl azt is megtudhatjuk, hogy egy 1730.
évi elõírás szerint „… a vásárkor a bíró és a tanácsbeliek valamint a polgárok is - büntetés
terhe mellett - jó és tiszta fegyverben jelenjenek meg.” (Vjk 217. p.)

Céhláda a Hansági Múzeumban

Mindkét település 1800-as évekbeli kézmûiparának fejlettségére, a vállalkozások arányaira, méreteire két jellemzõ építkezés derít fényt. Mindjárt a századfordulón építette fel Bendel
(Bendl) Károly lucsonyi építõmester az úgynevezett Württemberg palotát (a kórház mellett) és 1844-ben Merkl Sebestyén mosoni mester a mosoni plébániahivatal épületét.
Valószínûsíthetõen Károly fõherceg, kegy- és földesúrnak köszönhetõen III. Károly
császár és király 1714-ben mezõvárosi szabadalomlevelet adott ki, amelyben Mosonnak
két országos (Szent Margit és Szent Szeráf Ferenc napi) vásár tartását engedélyezte. Ez a
jogosítvány két évszázadnyi idõre jótékonyan befolyásolta a település késõbbi lehetõségeit, ennek jelei azonban csak sok évtizeddel késõbb jelentkeztek. A község ugyan jól sáfárkodott a kapott vásárjogokkal, mindezek ellenére látszólag megrekedt a fejlõdésben. Lakossága 2000 fõt számlált, és valamivel meghaladta ugyan Óvárét, de alapvetõ különbség
mutatkozott a lakosság összetételében. Amíg Magyaróvár lakosságát fõként polgári foglalkozású emberek (hivatalnokok, kézmûvesek és kereskedõk) alkották, Mosonban még
ekkor is csak pórokat (telkes jobbágyokat) és zselléreket (házzal rendelkezõ földmûvesiparosokat) találtak az összeírók.
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Moson gazdasága a XVIII-XIX. század fordulóján
Moson fejlõdése csak attól kezdve indulhatott meg, amikor Lipót császár 1770-ben
ismét mezõvárosi rangra emelte. Ekkoriban a városka mintegy 300 házból állt és két
részre oszlott: a királyi várterületre és a tulajdonképpeni mezõvárosra, amelynek ekkor
még túlnyomó részben magyar lakossága volt. A kor egyik híres lexikona szerint: „…
van egy kastély, mely régi módra van építve, … itt van a posztógyár. Ehhez a várdombhoz
tartozik az Arany Angyal (zum Goldenen Engel) szálló vendéglõ és a hercegi nemesi kúria,
amelyben a posztóvágó van. A másik rész a mezõváros, amelynek a sörsöntéseken kívül 3
kocsmája van, itt van a Korona kocsma (Kronwirtshaus), a templom közelében a Fehér Ló
vendéglõ (Dass Weisse Rössl), a gabonamagtár mellett az úgynevezett Tanácsháza (Rathaus).
Ezen kívül kávéház és egy posta is van. A helységnek a Dunán 11 malma van, tekintélyes
birkaudvara, egy hercegi salétrom üzeme és egy téglaüzeme.” (Korabinsky 1786. 832. p.)
Az említett fejlõdés további bizonyítékaként egy késõbbi összeírás a fentieknél is kedvezõbb képet festett. Amint azt az 1780 után elvégzett népszámlálás adatai mutatják,
Moson az Óvári Uradalom részeként mezõváros volt 410 házzal és 2343 lakossal, kastéllyal, kávéházzal és postaállomással, nagykiterjedésû gyümölcsös és konyhakertekkel,
egy nevezetes éléstárral (mai Futura). Figyelemre méltó mértékû volt a gyümölcs- és
fõleg a gabonakereskedelem, de az állattenyésztése is jelentõs volt. A Dunán 11 malom
állt, volt itt posztógyár 50-60 munkással, gálickõ (salétromfõzõ) és téglaégetõ is mûködött. A 2100 fölötti számban lévõ magyar lakosság magyarul, az ismeretlen számú, de
már csökkenõ számban lévõ evangélikusok németül, a csak ebben a településben helyet
kapott zsidók mindkét nyelven beszéltek.
A lakosság száma a századfordulótól kezdõdõen rohamosan emelkedett. Az elsõ évtized végén már csaknem 3000 lakos élt a község 400 házában. Az 1831. évi kolerajárvány idején – talán a kevésbé védett falvakból beözönlöttek miatt - már 3350 lakost
számoltak össze. Moson ekkoriban a vármegye legnagyobb lélekszámú települése volt,
ahol megállt a Bécs és Buda között közlekedõ postakocsi is, utolsó dunai kikötõjében
pedig évente 300, gabonával, borral és más terményekkel megrakott hajó (burcsella)
fordult meg.
A magyaróvári plébániatemplom építése és értékei
Ez a 150 év a nagy építések kora is volt. Már az 1700-as évek második felétõl nagy
építkezések egész sora figyelhetõ meg Magyaróváron és Mosonban. A sort a magyaróvári
plébániatemplom átépítése nyitotta meg, amelyet 1660-a években kezdtek újjáépíteni.
Ezt az új épületet Draskovich Miklós jelzálogbirtokos (akkori földesúr és kegyúr) építtette, s 1668-ban szentelték föl. Nem sokáig maradt fenn, mert a visszavonuló törökök 1683ban felgyújtották. Az 1688-ban kezdõdött helyreállítás után az óvári híveknek csaknem
száz évig kellett egy ideiglenesnek mondható templomban megtartani hitéletük szertartásait. Ekkor még mellette állt a kissé romos Szent László templom is a mai templomkert
helyén. Ezt az 1688-as munkálatok során bontották el, romjait a mostani kis tér alatt
1936-ban meg is találta Kováts István, a város fõmérnöke.
Az 1786-ban megkezdett nagy átépítéskor elõször a belsõ tér újult meg, most már barokk stílusban. A híres Dorfmeister mester keze vagy inkább tervei nyomán elkészültek a
mennyezetfreskók, a szentély és a mellékoltárok. A szentély két, barna színû, úgynevezett
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grisaille technikával készült festménye a névadó Szent Gotthárd életének egy-egy (köztük a baloldali magyar vonatkozású) „szentesítõ” mozzanatát tárja elénk, a mennyezetfreskón pedig pompázatos, allegorikus történelmi és hitbuzgalmi vonatkozású képcsoport bontakozik ki. A történelmi vonatkozás – koronás Európa és török nõalak – a pogány török felett aratott 1571. évi lepantói csata emléke, a fõjelenet vallási
szimbólumát pedig az reprezentálja, hogy az Istenanya
átadja a középkori eredetû remete imaszokás, a rózsafüzér titkát Szent Domonkosnak.
A templomhajó nagyméretû mennyezetfreskója a
római Saulból lett Paulus-Pál apostol történetét ábrázolja a megtérés útján. Ez a kép egy rubensi gondolatnak a soproni Dorfmeister mester által történt átfogalmazása. A megfestett történet egyik fele Saul látomását, a másik a damaszkuszi megtérés-jelenetet ábrázolja. Egy csatakép-jelenet felett a fényözönben megjelenõ, piros lepelbe öltöztetett Üdvözítõ szájából elhangzik a híres mondat: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?” A megrettent, lóról leesõ Saul száját a következõ (szintén magyarra fordított) mondat hagyja el:
„Uram! Uram! Mit kívánsz, hogy cselekedjek?”. A tizenegy szereplõs másik képrészlet metropolis-szerû ókori
keleti nagyvárosa a festés korának barokkos nézõpont
A templom alaprajza
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választása. Meglehetõsen szemléletes módon meséli el a történéseket: a látomástól elvakult Sault kísérete felemeli, az öregembernek festett Annaniás tanítvány pedig kézrátétellel teljesíti a Megváltó parancsát.

Mennyezetfreskó a Szent Gotthárd templomban

Templomunk jellegzetes barokk fõoltára egy félköríves-oszlopos építmény, tetejére
ültetett lant alakú oromzattal. Ennek felsõ középpontjában látható a névadó Szent
Gotthárd püspök szobra. A másik két felsõ szobor Szent Pétert és Szent Pált ábrázolja
jellemzõ tárgyaikkal, attribútumaikkal. A fõoltár közepén a másik védõszent, Boldogságos Szûz Mária, a Világ Királynõje az uralkodó alak. A Szûzanya alakjával egy sorban
balról a Habsburg család védõszentjét, Szent (Kegyes) Lipót osztrák õrgrófot, a ciszterci
rend monostor-alapítóját (ezért a kezében tartott kis templom), mellette egy másik adakozó védõszentjét és Szent Domonkost láthatjuk. Jobbról az 1461-ben szentté avatott
Domonkos-rendi apáca, Sienai Szent Katalin és a hitéért az Enns folyóba fojtott római
századosnak, Felsõ-Ausztria védõszentjének, Szent Flóriánnak szobra áll.
A fõoltár kiemelkedõ értéke az Ábrahám õsatya áldozatát bemutató aranyozott dombormûves tabernákulum. Ugyanilyen aranyozott dombormûves megoldás a copf stílusú
faragványokkal díszített szószék is, amelynek rokokóba hajló cirádáit állítólag egyetlen
fából faragták. A mellékhajókat imitáló mélyedések mellékoltárai közül - a fõoltárral
szemben állva – baloldalon a Patrona Hungariea (Magyarország Patrónája) gondolatot
megjelenítõ Szent István, majd a Szent Kereszt tiszteletére szentelt mellékoltárt találjuk.
A szószék melletti elsõ mellékoltár képe Mária mennybevételét mutatja, a következõ a
Három királyok imádása nevet viseli. A legértékesebb, a kórus elõtt található ötödik
mellékoltár, amelyet a Moldvába dobott Nepomuki Szent János prágai érseki helynök
tiszteletére állítottak és szenteltek. A cseh szent egyébként is kedvelt szimbolikus alak
volt a városban.
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Óvár plébániatemplomának 1688-ban újjáépített 28 méteres tornyát a melléje épített
két, eredetileg az Engesztelés és a Jézus szíve elnevezésû kápolnával csak 1786-ban
csatolták a templomhoz. A kórus alatti jobb oldali – újabban Szent Gotthárd tiszteletére kialakított – kápolnában nyert elhelyezést az óbajor püspök Hildesheimbõl kapott
szent csontereklyéje.
A tûzfigyelõ feladatot is ellátó toronynak eredetileg még csak kis süvege volt. Az elsõ
toronyóra 1810-ben, a magas toronysisak csak 1820-ban készült, ekkor nyerte el a torony mai magasságát (kb. 45,3 méter) is. Az elsõ harangok 1841 –- 42-bõl valók, ezeket
az elsõ világháború „vitte el” kilónként 4 koronáért. Azokat csak 1923-ban tudta pótolni az egyházközség és a város. A kis lélekharangból ekkor kettõ is készült. Magyaróvár
plébániatemplomának harangjai bevonultak a helyi legendavilágba is. Az eset Kossuth
Lajos 1894. március 31-én történt halálával kapcsolatos, amikor azok másnap minden
tilalom ellenére „maguktól megszólaltak”. A csoda néhány magyar érzelmû akadémiai
hallgató politikai csínytevése volt. Mivel a városi vezetõk és az öreg Segenpecher apátplébános aggályoskodása miatt a temetés órájában nem húzhatták meg a harangokat,
mert a toronykapukat is csendõrök õrizték, hat feketébe öltözött gazdász a reggeli mise
után elbújt, és a toronyban böjtölte ki a következõ órákat, hogy délután három órakor a
nemzet gyászának hirdetésébõl Magyaróvár se maradjon ki. A példátlan epizód diákhõseinek tette felett végül is szemet hunytak az egyetemi és a városi hatóságok.
A templom Bécsben 1768-ban készült orgonája jelenleg teljesen felújított állapotban
megszólaló, védett mûemlék. Templomépítésünk nagy munkájához az új kegyúr, Mária
Krisztina bõkezûsége is kellett. A mai bejárati ajtó feletti, az adományozást megörökítõ

A Habsburg kripta
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Schelmayer festményen látható a templom akkori képe és egy felirat: „Megörökítése annak a nagyszerû cselekedetnek, amellyel e templomnak hajója (Anno 1777) kifestetett.”
Plébániatemplomunk különleges – ma Európa Nostra - díjas – építészeti értéke az
1938-ban Habsburg kriptának átalakított altemplom. Ez az alépítmény a régi templom
elsõ építése óta létezett, de csak 1770-tõl kezdve használták temetkezésre, illetve késõbb csontkamraként (ossarium). Két építõjérõl mindenképpen meg kell emlékezni: a
fõpárkánnyal záruló gazdag neobarokk elemekkel díszített új lejáratot Péter György
kõszobrász alkotta meg, a mai képét Lenzsér Imre Kós Károly díjas építész alakította ki.
A Habsburg kriptaként ismert altemplomot 1936-ban szentelték fel, az utolsó kegyuraságok közül elsõként Croy-Dülmenn Izabella fõhercegasszony, majd 1937-ben Habsburg Frigyes fõherceg földi maradványait temették ide. Ez utóbbi eseményrõl – a város
történetében elõször – ma is megtekinthetõ filmhíradó is készült. A belsõ tér szélsõ
fülkéiben kettõ, egyenként egy tömbbõl faragott tardosi vörös márvány katafalkon helyezték el a fõherceg és fõhercegasszony kettõsfalú érckoporsóját. Mellettük fehér carrarai
márványtáblán olvasható a sírfeliratuk.
A középsõ fülkében álló, ugyanolyan kivitelû oltár az egykori canterburyi érsek,
Beckett Tamás és Szent Adalbert prágai vértanú püspök ereklyéit rejtik. Az 1960-as
években itt helyezhették el azokat az üvegkoporsókat, amelyek két római katakombabeli ókeresztény vértanú (Szent Krisztina és Szent Augusztus) mumifikálódott testét õrizték. Az ereklyéket még 1776-ban VI. Pius pápa küldte a török által lerombolt Moson
megyei templomok újjáépítésében jeleskedõ kegyuraknak, Mária Krisztinának és Albert Kázmérnak. A kegyurak a csontokat gazdagon díszített barokk ruhába öltöztették
és ugyancsak hasonló üvegkoporsóba helyezve adták át az óvári kapucinus atyáknak. A
rend felszámolása után a koporsók a plébániatemplom egy-egy mellékhajójába kerültek, majd az utóbbi néhány évben az altemplom Habsburg kriptájában voltak láthatók.
Az ottani nedves klíma azonban vészesen rontott mind a tetemek, mind pedig a ruházat
és a koporsók állapotán, ezért jelenleg komoly restaurálás elõtt állnak.
Kápolnák és plébánia Magyaróváron
Az óvári városrész további – XVIII. századi – jelentõs szakrális emlékei között elsõsorban az 1716-ban épült úgynevezett Háromszög kápolnát kell említeni, amelyik a Lajta parki
oldalán áll. Az elnevezés az alaprajz-formából származik, amelyik a jezsuita építkezés Trinitas
-Szentháromság szimbóluma. Tulajdonképpen nem is kápolna, hiszen zárt terébe ajtó nem
nyílik, két vasrácsos ablak védte a benne elhelyezett Pieta szobrot, amelynek eredetije biztonsági okokból az óvári plébániatemplomban van. Keletkezésérõl többféle elképzelés is
létezik. Az egyik – valószínûbb – az, hogy egy régi stáció utolsó állomása volt, ugyanis elõtte
valaha egymástól kis távolságra 13 darab 2–2 méteres faoszlop állt színes képekkel. A helybeli Schweiffer Károly is megerõsíti, hogy a kis dombon álló szentély volt a máriakálnoki
kegyhely búcsújárásának elsõ állomása (a közeli út neve ma is Kálnoki út).
A város középkori belterületén áll az 1696 körül épített polgári menház (ispita lazerett) Szent Rozáliáról elnevezett kápolnája. A névadóról arra kell következtetni,
hogy ez is úgynevezett fogadalmi kápolna, amelyben 1713-ban már szentmisét mondtak
a kolerajárvány elhárításáért esedezve. Fõoltárának festményén a kor bajelhárító szentjei
láthatók más szentek, (pl. jobbról) Szent Márton püspök társaságában. Az oltárkép
alsó részén találjuk a plébániatemplom legrégebbi ábrázolását.
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A Háromszög kápolna a Lajta partján

Valamivel késõbbi keletû az ettõl nem messze álló, három helyi polgár adományából
épült temetõ kápolna (ma szakrális funkcióját vesztve a Hõsök Kápolnája), amelyet a
Feltámadt Krisztus tiszteletére állítottak 1774-ben. Ez az építés korában a két Lajta-ág
között még kívül állt a városfalon. Mai romantikus stílusban látható képét 1872-ben
kapta. (Ez a kápolna látható a fejezet 1. sz. képének hátterében.)
Ugyancsak az 1713-ban dúló kolerajárvány halottaira emlékezve áll az egyetemi kar

A lucsonyi Szent Anna kápolna
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kerítése melletti lucsonyi Szent Anna kápolna. Ezt is a három járványszent, Sebestyén, Rókus és Rozália tiszteletére szentelték, Anna a védõszentje, napján van a lucsonyi búcsú is.
Magyaróvár gyülekezetének plébánia épületérõl elõször az 1659-es vizitációban olvashatunk, amiben a paplakot tágasnak és kétemeletesnek írták le. Másfélszáz évvel késõbb, 1804ben a megerõsödött eklézsia új plébánia építésébe kezdett, amely alkalmat a bejárati ajtó
feletti vörös márványtábla örökíti meg. A klasszicizáló stílust követõ mûemlék épület építési- és épületértékeirõl nem maradt fenn több írásos feljegyzés.
A mosoni templom története
Moson templomának elõtörténetérõl az elõzõ fejezetben ugyan már szóltunk, a történet azonban áthúzódik erre a századra. Az 1713. május 6-ai vizitáció szerint ennek a
Soproni utcai régi templomnak „…van boltozott szentélye és sekrestyéje, a többi része lapos és egészében téglával padlózott, szószéke falazott…”, két felszentelt harangja és órája
is volt, amit a tanító igazított - írta Weisz János lelkész, a templom historikusa. (Weisz
217. p.) Ez a templomépület azonban már ekkor nagyon kicsinek bizonyult a 600 fõre
tehetõ hívõnek, ráadásul az 1730-as évek közepén már annyira rossz állapotba jutott,
hogy félõ volt, vihar idején ráomolhat a bent tartózkodókra. Az új templom építésekor
el is bontották.
A Nepomuki Szent János templom 1910-ben

A mai templomot valószínûleg 1754-ben kezdték építeni, már az új (mai) helyen, a
város közepén. Amint azt egy késõbbi vizitáció írta, „... a Nepomuki Szt. János vértanú
tiszteletére szentelt plébániatemplom akkori kegyura, Mária Terézia császári és királyi apostoli Fensége gondosságából és költségén épült. Kézi munkát és fuvart maguk a hívek szolgál133
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tatták. A templom nem konszekrált [felszentelt], hanem megáldott.” (Canonica visitatio)
1874. I. f.) A régi Szent Gotthárd titulust ekkor váltotta fel a Nepomuki Szent János
tisztelet és névadás, amely egyben tisztelgés volt az építést segítõ kegyuraság, a Habsburgok és közismert védõszentjük elõtt. A 340 m² alapterületû új szentegyház megáldására 1757-ben került sor. (Templomunkról a Moson 1000 éve c. kötetben bõ információval szolgál Székely Zoltán mûvészettörténész, a Hansági Múzeum igazgatójának tanulmánya.)
Ha a gazdagabb szomszédvár plébániatemplomának kegyúri alapítását hitelesnek mondható festmény alapján rekonstruálhatjuk, miért ne hihetnénk, hogy a szegényebb Mosonban
csodára volt szükség az új templom létesüléséhez. Ezt a nem mindennapi csodát egy szép
és valamennyire talán igaznak is mondható legenda örökítette meg az utókornak. Az
éppen ismét vagyonosodni kezdõ Mosonnak az 1750-es években hosszabb ideig volt bírája, egy Péter nevû ember, akit „Musta Péda” (Muster Péter) néven emlegettek. A ragadványnevet egy vén kalendárium mintaemberérõl kapta, hiszen a jeles mosoni polgár Péter
is volt, minta ember is volt, így hát megragadt rajta az elnevezés. Õ volt a város bírája is
abban az idõben, mikor a javában épülõ városka gazdag polgársága úgy gondolkodott,
hogy az utat szegélyezõ szép emeletes házak közé (ezek akkoriban ugyan nem voltak
még!) illendõ templomot is kellene építeni a dísztelen régi templom helyett.
Várjatok csak, majd megépíttetjük a templomot valakivel, olyannal, hogy nemcsak a
templomra, de a megépíttetõjére is büszkék leszünk! – és mosolygott hozzá titokzatosan.
Bíró uram kereskedõ-fuvaros ember volt, mint legtöbben a mosoniak. Nagy megrakott szénásszekerekkel járt fel Bécsbe, onnét meg fuvarozta le a kelendõ másféle portékát. Egyik
ilyen útján hallott Mária Teréziának, a Moson megyei nagybirtok tulajdonosának-kegyurának templomépítõ, adományozó kedvérõl. Egyszer aztán nagy örömmel tért vissza Bécsbõl.
Lesz templom, hirdette úron-útfélen. A fölséges királyné, Mária Terézia, hogy az Isten
tartsa meg sokáig, keresztülutazik a mi városunkon. Õvele magával építtetjük meg a templomot. Legyen mindenki az utcán vasárnap reggel ünneplõ ruhában. Vasárnapra diadalkaput állítottak. Felvirágozták, feldíszítették az egész utat. Mindenki ott tolongott a széles Fõ
utcában, amelynek közepén helyezkedett el a városi tanács.
És csakugyan jött a császár-királyné gyönyörû négylovas batáron sok-sok lovas meg hintós kísérettel. Mikor a kocsi odaért, ahol a bíró meg a társai állottak, elült a szakadatlan
vivátozás, a hoch, az éljen és a bölcs tanács levett kalappal elébe állott a hintónak. A királynõ megállította a kocsit.
- Mit kívántok jó emberek? – kérdezte.
Musta Péda megköszörülte a torkát, és olyan gyönyörû installációban könyörgött a templom megépítéséért, hogy a királynõ és a kísérete is elkezdték itatni az egereket, bólogattak a
fejükkel minden szóra, mint az érett kalász a szél simogatására.
- És hova szeretnétek azt a templomot? – kérdezte a felséges királyné.
- Ahova felséged a legjobbnak gondolná. – hangzott az alázatos felelet.
A királyné elmosolyodott és megcsillant a szemében egy kis jókedvû incselkedés. Jól van,
én megépíttetem a templomot, de amoda a nagy kavicsgödör helyébe szeretném. Mert ilyen
szép városhoz, ilyen derék polgárokhoz nem illik ám, hogy a városnak majdnem a közepén,
az út mellett ilyen csúnya kavicsgödör éktelenkedjék. Ha harmadnapra, mikor visszatérek
errefelé, a kavicsgödör simára be lesz temetve, számíthattok a templomépítésre.
Az ostor pattant, a kocsi megindult és a jó mosoniakba majdnem bennrekedt az éljenzés.
Megnyúlt az arcuk és megcsappant a kedvük, mert csúnya nagy hepehupás gödör volt bíz az,
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ahova a királyné a templomot ígérte. De Minta Péter azért volt Minta Péter, hogy megmentse
a becsületet és visszaadja a tromfot, ha mindjárt a királynénak is. Még aznap összetereltette
a város minden épkézláb emberét. Hordták a földet, talicskáztak, fuvaroztak, lapátoltak
három nap, három éjszakán át szakadatlan. És amikor harmadnap a szépséges királynõ
kíséretével visszajött, ott állott a simára egyengetett mosoni templomtéren a városi tanács
hajadon fõvel és körülöttük a nép harsogó örömujjongásban. A királyné beváltotta szavát,
küldött építõmestereket, küldött költséget. Így építtette meg Musta Péda az új templomot a
királynéval a mosoniaknak.
(A mosoni templom legendája [Musta Péda] . Rövidített változat. Ruff: Mosonmegyei
regék és mondák. 86-88. p.)

A mosoni plébániatemplom belseje a fõoltárral

Ez a látogatás 1749 augusztusában valóban megesett, ekkor az egyszer utazott ugyanis
keresztül a két településen Mária Terézia és férje, Lotaringiai Károly. A költséget valóban maga a királynõ állta. A kis község elszántságára és az építés ütemére jellemzõ,
hogy 1758-ban már temetkeztek is a kriptába. Az ismeretlen építész a korszak templomépítési gyakorlatának megfelelõ tervet készített. Háromtengelyes fõhomlokzatának
közepébõl, a kor barokk építkezés szokásának megfelelõen a középsõ tengely enyhén
kilépett. Ennek a bejárati kapu felett elhelyezett nagy ablak, a törtíves timpanon és a
fölötte magasodó, két oldalt csigadíszes oromdísszel megtámasztott torony ad hangsúlyt, amelynek sisakja egyszerû sátortetõ volt. Egyhajós, két kis oldalfülkével tagolt
belsõ terét belül íves, kívül sokszögzáródású szentély zárja le. A kezdetben alacsony
sisakos (sátortetõs) torony két oldalán itt is két helyiség nyílik, az egyik a keresztelõ
kápolna. A templom alatt nagy kripta épült, amelyik ma is használatban van.
Az 1774-ben készült régi szentély-festmény mindkét védõszentet (Szent Gotthárdot
és Nepomuki Szent Jánost is) ábrázolja. A formájában szokatlan oszlopos-baldachinos
fõoltárt érdekes módon nem a védõszentnek, hanem a kor barokk Mária kultuszának
135

mm 2.p65

135

2018.01.14., 15:25

jegyében a Szûzanyának szentelték. A régi fõoltár a Mariazellben található kegyoltár
csaknem pontos mása volt, ez az öltöztethetõ Mária szobros, baldachinos építmény ma
a keresztelõ kápolna üvegezett szekrényében látható. A jelenlegi fõoltár 1892-ben készült, és nem sokban tér el az eredetitõl. Ez is oszlopos, baldachinos oltárépítmény,
ahol 12 rovátkolt oszlop tarja a kupolás baldachint. A mostani, eredeti fõoltár-kupola
tetejét párnára helyezett Szent Korona ékesíti. A baldachin alatt egy újabb kori Mária
szobor áll, amelynek talapzatául a díszes tabernákulum szolgál. A XIX. század végérõl
valók Szent István király és Szent Imre herceg festett naiv szobrai, amelyek a szentélykorlát szélén láthatók. Az egész építményt a tabernákulum magasságában már csak
méreteik miatt is hangsúlyos, szintén naiv megfogalmazásban megjelenõ térdeplõ angyalok fogják közre. Eredeti és jellegzetes alkotás az 1770-es évekbõl való rokokó szószék, tetejérõl János evangélista olvassa fel az örök életet ígérõ feltámadt Krisztus szavait: Pax vobis – béke nektek!
Az azonos felépítésû két mellékoltár egy-egy nagyméretû baldachin, amelyek drapériái körülölelik a középre állított szentek szobrait. Ezek is 1770-ben készültek. Az egyik,
az apakultuszt jelképezõ Szent Józsefet, mint a „családok oszlopát” ábrázolja, a másik
mellékoltár baldachinja alatt a templom névadó szentje, Nepomuki Szent János szoboralakja áll Patronus Noster – patrónusunk felirattal.
A templombelsõ mai látványát 1995-ben nyerte el. A felújítást végzõ Szkok Iván festõmûvész ekkor eltávolította a régi, 1938-beli fõoltárképet és alatta megtalálta az eredeti barokk kifestést. Ezt most két részletben a plébánián és a Hansági Múzeum kiállításában lehet látni. A szentély új kompozíciója erõsíti a belsõ barokk hangulatot, de a
névadó szentek mellett megjelenik rajta Szent László alakja is. A szentélyfal új festményei az elsõ templomalapítást és Szent István királyt mutatják, szemben vele a templomalapító koronás Mária Terézia jelenik meg egy nagy vízióban, amelyben legújabb kori
helyi történeti alakok (pl. papok) is szerepelnek. Templomunk 1774-ben kapta az elsõ
harangokat, amelyeket az elsõ világháborúban ágyúkba öntöttek, az 1921-ben pótolt
két kisebbet a másodikban is lefoglalták. Eredetiben csak az 1784-ben készült 42 kg-os
lélekharang van ma is szolgálatban. Órája régen (1780) is volt, a jelenlegi szerkezet
1940-ben készült.
A templom mai képe csak részben mutatja az eredeti építésképet. A sekrestye-bejárat 1823-as toldat, a fõhomlokzat pedig 1913-14-ben változott meg jelentõsen. A megbízott gyõri építõmester, Réthy József tervei szerint megszüntették az emeleteket elválasztó osztópárkányt, és a toszkán fejezetû kiugró pillérekkel, pilaszterekkel karcsúbbá tették az épület homlokzatának látványát. Az új, 51 méter magas neobarokk toronysisakkal tovább fokozták a karcsúsítást. Ekkor került az üres homlokzati fülkékbe két szent
(Vendel és Flórián) szobra. A költségeket a község és Habsburg Frigyes fõherceg, mint
kegyuraság együttesen fedezték.
Moson kápolnái és plébániája
Moson kápolnái közül a Rozália – pestis szent – kápolnáról már történt rövid említés. A község szakrális emlékeit kutató mûvészettörténész szerint az építést ugyan az
1713-as pestis elvonulásáért érzett hálából fogadta meg a polgárok közössége, megvalósulása azonban csak késõbbre, az 1735 körüli évekre tehetõ. Az eseményt a vizitáció
így írja le: „… a pestis idején sok jótevõ építette.” Annyira hirtelenjében és hevenyészet136
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ten készült azonban, hogy húsz évvel késõbb teljesen át kellett építeni. Magasított tornyát és csúcsos toronysisakját a
hívek adakozásából összegyûlt pénzbõl
1903-ban készítette egy mosoni építõmester. A kápolnáról elnevezett háromszög
alakú téren álló épület csak 1770 körül
került a városon belülre, addig ez a terület kívül esett a beépített városmagon. A
dátum egyben Moson település szerkezetének akkori állapotváltozását is datálja, nevezetesen azt, hogy ettõl kezdõdõen épülhetett ki Óvár felé. A kápolna
homlokfalának fülkéibe 1991-ben elhelyezett márványtáblákon a második világháború mosoni áldozatainak nevei olvashatók.
A település másik jelentõs szakrális
emléke a királydombi – szintén Nepomuki Szent Jánosról elnevezett – kápolna hatszögû épülete. Érdekes alakú kápolnánk Haller János szerint az egykori
mosoni vártemplom helyén áll. A Királydombot (Mons Regius vulgo Königsberg)
ábrázoló 1770 körül készült rajz már elégNepomuki Szent János kápolna
gé elhanyagolt állapotban mutatja. Átépítésének idõpontját az oltárkõ hitelesítõ felirata 1785-re teszi. Alapítójáról már azokban
az években sem tudtak semmit, mindig jótevõ személyek adományaiból újult meg. Mai
képét 1912-ben nyerte el a fõhercegi uradalom és annak mosoni alkalmazottai jóvoltából.
A névadó szent festett szobrát magába foglaló historizáló fõoltár-faragvány egy szombathelyi mester munkája 1912-bõl. A cseh szent közismerten a gyónási titok õrzõjeként vált
késõbb szimbolikus alakká, halálának körülményei (vízbe fojtás) miatt minden vizes élõhely és vízbe fúlt védõszentje is lett. Mosonban pedig volt elég veszélyes víz!
Moson római katolikus egyházának plébániaépülete egy, a templomalapítás-kori vizitációban így jelenik meg: „… a mai helyén, Krisztina fõhercegnõ fundusain [telkén] áll a
város közepén, közel a templomhoz.” (Weisz 33. p.) Ez a régi épület évtizedekkel késõbb
már nem szolgálhatta megfelelõen a gyarapodásnak indult közösséget, mert 1844. július 2-án új alapkövet tettek le. Ebben megörökítették az építés adatait és a község fontosabb történeti eseményeit, ez a doboz azonban legnagyobb sajnálatunkra máig nem
került elõ. Az épületet Reitmann gazdasági intézeti professzor tervei alapján Merkl Sebestyén helyi mester építette.
Említést érdemlõ szakrális és egyéb mûemlék-szobraink
Mosonmagyaróvár eddig említett jelentõs építészeti mûemlékei között több szakrális
vonatkozású térdíszítõ emlékmû-szobor is helyet kér a felsorolásban.
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Az elsõk egyike a mai új temetõben elhelyezett ún. „Nehézkereszt”. A nagy keresztet
hordozó, annak súlya alatt a fehér sziklatalapzatra lerogyó Krisztus ábrázolása 1794bõl való barokk alkotás. Valaha a Kálnoki úton állt, a körmenetek (proseccio) útvonalának egyik imádkozó állomásaként. (Ma a Feketeerdõi úti új köztemetõben van.) A másik
szintén barokk jellegû, jeles köztéri szakrális szobrunk a templomtéren álló Fájdalmas
Szûzanya szoborkompozíció. Kora, eredete nem ismert, csak az 1831-ben készült (2012ben felújított) karéjos kõkerítés építése szerepel a városi jegyzõkönyvben.
Ennél jelentõsebb – bár fiatalabb keletû – a mai Deák téren álló Nepomuki Szent
János szobor, Magyarország egyik legmonumentálisabb Nepomuki ábrázolás. Az uradalmi tisztviselõház tér felõli oldalán 1744-ben Hugenstein Károly jószágkormányzó
emeltette Mária Terézia megkoronázásának emlékére. Ez a híres szobor a népszerû
szentnek egyik legmonumentálisabb emléke Magyarországon. A szobornak a szent vértanúsága jeleneteinek dombormûveivel mozgalmasan mintázott barokk alépítménye egy
háromoldalú lábazaton áll, melynek sarkain Sebestyén, Vendel és az állíttató család védõszentjének, Borromei Károlynak szoboralakja áll. Az alépítmény egy díszes fejezetben végzõdõ háromoldalú obeliszk, amelyet Nepomuki Szent János szobra koronáz meg.
A hármas szám nem véletlen: az egész együttes lényegében a Szentháromság-szobrokhoz hasonló megfogalmazásban készült. Emiatt, az építménybe rejtett szimbólum miatt
sokáig Szentháromság szobornak tartották, és sokáig így is élt a köztudatban. Az egyháztörténetet ismerõ szemlélõ elõtt a szoborban az ellenreformáció céljai jelentek meg:
a Szentháromság és a szentek tiszteletének terjesztése, a fõalakban a gyónási gyakorlat
újraélesztése, meghonosítása. Az emlékoszlop 1980-beli felújításakor eltávolították az
eredeti oldalszobrokat és azokat a szokványos mûemléki gyakorlat szerint idõjárásál138
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lóbb másolatokkal cserélték fel. Az utolsó nagy renováláskor (2007) derült ki, hogy
csak két eredeti szobor van meg, a restauráltatott Szent Sebestyén a Cselley - ház kapubejárata alatt kapott helyet, Szent Vendelt az evangélikus templom mögött, egy felújított saroképületbe állítva láthatjuk.
Meglehetõsen kalandos sors jutott egy másik, kisebb Nepomuki Szent János szobornak. Az alsó malom (Szent Flórián szálló) melletti szobrot valaha egy Trummer nevû
városi tanácsnok készíttette, de hogy mikor került ide, azt nem tudjuk. A kis szobor a

Nepomuki Szent János szobor a Deák téren
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jókedvû akadémisták és más mulatozók borgõzös kedvtelése folytán (mondván, ahonnan
vétetett) többször került a folyóba, ennek folytán sokszor kellett kijavítani. A névadó szent,
nemcsak mint a gyónási titok õrzõje él a köztudatban, hanem mártíromságánál fogva (vízbe
fojtották) minden vizes élõhely és vízbe veszett ember védõszentjeként is tisztelt. Ezért Közép-Európában még a falukban is ott áll valamilyen vízfolyás vagy tó környékén. Moson
plébániatemplomának máig is névadója és egyben közösségi védõszentje.
Raktár és fogadók Mosonban
A szakrális célú építkezések mellett mindkét településrészen figyelemre méltóak az
uradalom és magánszemélyek, valamint a megyei hivatal és a városok építkezései is. A
mosoni városképet meghatározó építkezéseket jórészt az uradalom nagy gazdasági célú
fejlesztései jelentették. Még Albrecht fõherceg idejében, valamikor 1700 után építették
az akkori dunai kikötõ mellett álló Donau Schüttkasten (Dunai gabonaraktár-éléstár)
nevû nagy gabonaraktárt, a mai Futurát. A létesítés idõpontját két beépített emlék pontosítja: egy kõemléken 1705-ös, a belsõ fa-szerkezet oszlopában pedig 1751-es évszám
áll. A helytörténeti irodalom az elkészülés évét 1752-re teszi. A magtár jellegzetes,
hosszan elnyúló háromemeletes késõ barokk-klasszicizáló stílusú egyszerû épület, amelyet téglából emeltek, látványos ablakkeretei pedig Lajta-hegységbeli mészkõbõl készültek. A nyeregtetõn is ablaksor pár figyelhetõ meg.

Gabonaraktár -Futura 1950-es fotón

A Futura (jövõ) elnevezést 1939-ben kapta, amikor a 350 vagonnyi gabonát befogadni képes raktárépületet az Országos Futura Szövetkezet bérbe vette Moson községtõl.
Hasonlóan régi a Zidanich (Zsidanics) István által 1727-ben épített (ma Szent István
király út 268. sz.) „Korona” Szálló, amelynek kapuboltozata felett a családi címer látható SIZ (Stephanus Iohannes Zidanich) 1727 felirattal. A szép épület a nemesi barokk
utolsó érintetlen emléke Mosonban.
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A családi címer a hajdani szállón

Az uradalmi igazgatási központként használt épületet Moson község idõvel megvásárolta és bérbe adva hasznosította. Átutazó-beszálló vendéglátóhelyként a reformkor
mozgalmas idõszakától nagy forgalmú, fogalommá vált hely volt, ahol a bajortól a szerbig minden náció megtalálhatta a kedvére való falatokat. Egy feljegyzés szerint az 1820as években a „sváb Petõfi”, Nikolaus Lenau verseit olvasva mulatozott benne gazdász
barátaival és a szép hölgyekkel. Moson emlékõrzõ kegyeletének jeleként ma is ott látható az alapító család nemesi címere, a címertakaró sisakdíszét képezõ kétfejû sas koronája akár a névadó jelkép is lehetett.
(Zsidanics/Zidanich István [Magyaróvár, 1671. – Magyaróvár, 1736.] adószedõ. Horvát
származású nemesi család sarja. 1699-ben mosoni lányt vett feleségül. 1710-ben választották meg a megye adószedõjének. Több helyen voltak birtokai Moson megyében. Hagyatékából létesült a magyaróvári piarista gimnázium.)
Az építések sora a Fehér Ló néven ismert fogadó felépítésével folytatódott. Az építés
pontos dátuma sajnos nem ismert, de bizonyos, hogy 1766-ban már rendelkezésére állt az
áthaladó kereskedelmi és utazó forgalomnak. Az építésképbõl az is kiderül, hogy legalább két fázisban készült: az alacsonyabb, egyszerû barokk jellegû rész a régebbi, a magasabb már a XIX. század elsõ évtizedeire jellemzõ klasszicista épületrész. Az 1945-öt
megelõzõ száz évben a mosoni polgárság kiemelkedõen jelentõs kaszinójának szerepét
töltötte be, színpadán neves vándor színtársulatok rendszeresen elõadásokat tartottak,
különlegesen szép báltermét építészetileg gazdagon díszített nagy erkély koronázta.
(Történetének utolsó, „nagy” fél évszázadában otthont adott a Mosoni Ipartestületnek, amelynek egyik festõmûvész tagja, Zellhofer Ernõ a község látványosságait megörökítõ képeket festett az erkély feletti falrészekre. Harminc éven keresztül itt tartotta
híres fellépéseit az Európa szerte híres, de 1946-ban megszüntetett Mosoni Ének- és
Zene Egylet (MÉZE) is. Minden korábbi építészeti emlékét eltüntetve, tönkretéve az
1970-es években mozivá alakították. Az épület 1990-ben kapta mai képét.)
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A Fehér Ló szálló 1930-ban

Magyaróvár régi, szép épületei
Magyaróváron a nagyobb magánépítkezések a XVIII. század elején vették kezdetüket. Az egyik leglátványosabb, ismert épület a Proviant (eleség-élelem)-ház, a késõbbi
fõhercegi palota Fõ utcai része. Ez az épület korábban egy, a század elsõ felében épült
polgárház volt, amelyet a város megvásárolt és raktárnak használt. A sokáig ismert elnevezést akkor is megtartotta, amikor 1703-ban kölcsönbe véve beköltözött az uradalmi adminisztráció. A Deák-téri oldal toldaléka, benne az árkádos barokk udvarral már
Frigyes fõherceg építkezése nyomán alakult ki 1924 körül.
A Fõ utca mûemlék vagy mûemlék jellegû épületei gótikus alapokon, de már barokk
vagy eklektikus homlokzatokkal épültek. A legrégebbiek egyike a kapubejárati kerékvetõit megõrzõ, 3. házszámot viselõ barokk sarokerkélyes, loggiákkal díszített Mayrház, a mellette álló Rendek háza régen a megyegyûlésekre érkezõ nemesek szállása
volt. Jelentõs mûemlék a barokk udvarral, emeleti és földszinti árkádsorral büszkélkedõ 7. számú Drasskovich – Hegedûs - ház is, de nevezetessé inkább a mellette álló, 1400
után épült Fekete Sas fogadó vált. Akkoriban még utolsó épület volt az utcában, ezért is
nevezték Randhof-nak, tehát szélsõnek. Híres háborús vendége volt 1619 októberében
Bethlen Gábor fejedelem. A XVII. század közepén néhány évtizedig a katolicizmus visszaállítására behívott pozsonyi jezsuiták székhelye volt, akik sörfõzõ üzemet is berendeztek
az udvarán. Emeletet és ezzel mai képét az 1800-as évek elején kaphatta, ekkortól kezdve
adott átmeneti otthont a megyegyûlések és fogadások díszebédjeinek, késõbb pedig a
híres Magyaróvári Férfidalárda kaszinója lett. Ritka emléke egy 1835-bõl származó ma142
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gyar nyelvû étlap. Közismert , s ma is használt elnevezése 1703-ban bukkant fel elõször.
A Fõ u. 19. számú Cselley-ház talán a legrégebbi óvári kõépület, amelyet Pusztai
Rezsõ egy toronyszerû lakóépületként határozott meg. (A középkort taglaló fejezetben
már szóltunk az épletrõl.) A hagyomány szerint az akkor még össze nem épített két ház
valamelyikében lakhatott óvári tartózkodásai idején (1350 körül) Lokietek Erzsébet anyakirályné. Az összeépítéskor kialakult kapuboltozat falain a korabeli építõk kézjegyei
láthatók, reprezentatív épület voltát igazolják a vasrácsozott falerkélyek, a kõkeretes
ablakok és a kovácsoltvas belsõ lépcsõajtó. (A késõ gótikus épület szépségeit az 1982ben befejezõdött mûemléki helyreállítás adta vissza. A Cselley-ház ma múzeum, a város
gazdag mûgyûjteményeinek otthont adó intézmény: római kori kõtár, ipar-és képzõmûvészeti kiállításhely (Gyurkovich-gyûjtemény), továbbá Gyurkovics Tibor Kossuth-díjas író, mûvész autentikus emlékszobája található benne.)

A Fekete Sas fogadó

A Segítõ Mária Patika (39. sz.) ajtókeretén ugyan az 1690-es évszám olvasható, azonban akkor még bizonyítottan nem volt gyógyszertár a városban, az évszám valószínûsíthetõen egy korábbi házépítés emléke. A plébániatemplomunk mögötti Lábas ház árkádjai alatt már 1582-ben húst mértek, az épület késõbb épült mögéje. A város legrégebbi tere a Templom és a Lotz Károly utcák keresztezõdésében található, itt még 1960ban is látható volt az egyik régi városkút. A Fõ utca páros oldalán (12. sz.) az 1560-as
építésû Wallisch-ház a legrégebbi, homlokzatán ma is látható a XVIII. századi barokk
falfestmény. A mûemlékvédelem XVI. századi, korai barokk épületként tartja számon,
mai késõ reneszánsz stílusú formáját a XVI. században nyerte el. (Lásd a középkort
taglaló fejezetben!)
Másik nagy óvári utcánk, a Magyar utca húzódott a legközelebb a régi városfalhoz. A
szûk hely miatt itt kevesebb nagy épületet lehetett felhúzni, közöttük a legszebb talán a
16. számú, amelynek homlokzatán 1654-bõl származó, gazdag kagylódíszes keretû, ba143
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rokk festett Pieta szobor látható. Az épület mai formája a XVIII. századi reneszánsz
építés jegyeit viseli.
A Fõ utca 5. számú átriumos épület is jellemzõen XVIII. századi. Az elsõ nagyobb
középítkezés a vármegyeház építése volt. Hogy megadják a megye rangját, 1792-ben a
Fõ utcán megvásároltak két szomszédos polgárházat, ezek összeépítésével alakult ki
1820 körül az elsõ megyeháza. Az újat (a mostani Városházát) csak 1893-ban kezdték
építeni. A mosoni vár elpusztítása után Magyaróváron már 1354 óta tartottak ugyan
megyegyûléseket, azt azonban nem lehet kijelenteni, hogy a város lett a megye székhelye, mert II. Rudolf király csak 1609-ben rendelte el, hogy a vármegyei közgyûléseket
ezután mindig Magyaróváron kell tartani. A gyûléseket azonban még a következõ században is a megye különbözõ mezõvárosaiban és nagyobb községeiben tartották, ott
ahol éppen lakott az akkori fõispán. A XIX. század fordulója körüli évtizedekben az
uradalom által használt Randhofban voltak a megye- és a tisztújító gyûlések, amelyeknek a végleges helye csak 1827-tõl kezdve lett az idõközben megépült (régi) városházi
Széchenyi terem. A megyei igazgatás egy másik nagy Fõ utcai épületben székelt.

A régi megyeháza

A magára olyan sokat adó Óvár Respublica háza ismeretlen idõ óta áll ott, ahol ma.
Ez pedig a mai levéltár épülete, ahol a városi magisztrátus kisebb, nem ún. közgyûléseit
többször is a mindenkori bíró házában tartották. A városi közigazgatás különbözõ házak szobáiban, szerteszéjjel szórt irodákban mûködött, és csak 1827-ben kapott egy
minden akkori igényt kielégítõ városházát. Ebben az évben épült fel ugyanis a régi folytatásaként az elsõ, új városház-épület. Földszinti boltíves nagytermében volt a Fõhercegi (késõbb Központi) Sörözõ, az emeleti termében voltak az ünnepélyes megyei és városi gyûlések. (A gróf Széchenyi István követté választását hirdetõ tábla csak 1941-ben
került a fõbejárati falra.)
144

mm 2.p65

144

2018.01.14., 15:26

Az egykori óvári városháza

A Frisch Mihály gyõri építõmester tervei és munkája nyomán klasszicizáló stílusban
felépült városháza impozáns épületénél már az új városrendezési szempontot (egységes vonalú Fõ utcai front) vették figyelembe. Az átadási ünnepélyt 1827. július 31-én
tartották, ekkor került fel a kapu fölé a ma is látható címer és emléktábla. A tábla
latin szövege: Auspice Deo Francisco I. Augusto, Pio, Justo Regnate et Seren(issimo)
Archi-Duce Carolo favente Senatus Populusque M. Ovariensis. Has Aedes Posuit
MDCCCXXVII. - Ezt az épületet Isten kegyelmébõl I. Ferenc császár kegyes uralkodása
idején és Károly fõherceg fenséges pártfogásával Magyaróvár város tanácsa és közönsége
építtette 1827. (Ford: Major Tamás) A két nevezetes épületre a mai napig nem jutott
egy ismertetõ, méltató tábla.
Egyik leginkább ismert, a piarista iskolának helyet adó nagy Fõ utcai épület az egykori földszintes Zsidanics - ház és a mellette lévõ két polgári épület egybeépítésével alakult ki. A piaristák már 1738-ban ennek az épületnek kis kápolnájában mondták az
elõírt és vállalt heti két alapítványi miséjüket, 1739 õszén pedig már fogadhatták is a
minden reményüket felülmúló számú jelentkezõt. Magyaróvár városközpontjának ez a
ma is meghatározó épülete a század legvégén készült el. Az 1797-ben lebontott régi
épületszárny helyébe állított új, ma is látható kétemeletes rész felépítéséhez a városi
téglavetõben 40 ezer darab téglát égettek, amelyet az elöljáróság kedvezõ áron adott az
építkezéshez. Valamilyen akkori birtok-perpatvar miatt ez az épület nem a régi Városháza által kijelölt vonalban, hanem annál jóval beljebb épült fel, megbontva ezzel a
szabályos utcarendet.
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A városháza építésének éveiben engedték meg a polgároknak, hogy alkalmas hely
hiányában a még meglévõ bástyák aljába is építkezhessenek. A városi jegyzõkönyv 1828ban hat meglévõ boltról számolt be, bár név vagy funkció szerint nem nevezte meg
azokat.
Magyaróvár Alsó (keleti) kapuján kívül
1668 körül épült fel a híres harmincad hivatal vámháza négyszög alapú faépülete.
Ezt II. József korában (az 1780-as években) kõbõl átépítették, majd klasszicista
stílusban újjáépítve 1800-tól száz éven keresztül szolgálta az uradalmat. Közismert
képét csak az 1900-as években sorra kerülõ újabb átépítéskor kapta. Ennek a helyén
áll ma a „Flexum Üzletház”.
Mosoni építkezések
Úgy látszik, hogy a mosoniak sem akarMagyaróvár címere a régi városháza
homlokzatán
tak lemaradni a rivális szomszéd mögött,
mert a következõ évben (1828) Károly fõherceg, akkori földesúr segítségével klasszicista stílusban megépítették saját nagy városházukat (a mai zeneiskolai egység és posta). Ezt mindjárt márványtáblával is megjelölték, amelynek szövegében nemcsak a földesurat, de magukat is dicsérték: a kapuboltozat feletti emléktábla (az óvárihoz némileg hasonló) felirata szerint „Serenissimo
archiduke Carolo favente Communitas Oppidi Moson has aedes posuit MDCCCXXVIII. –
Ezt az épület a felséges Károly fõherceg pártfogásával Moson városának közönsége építette
1828.”
Moson Fõ utcájának nagy kõépületei, emeletes polgárházai nagy részben már az 1850es évek után épültek, az építtetõk között fõleg a gazdag gabonakereskedõket (pl.
Ostermayer) találjuk. A Flesch Károly emléktáblával megjelölt úgynevezett Kühne-házat
a gyáros apósa, Winter Ferenc gazdasági vállalkozó építtette, a mellette álló régi MoccaKávéház épület az utolsó mosoni bíró feleségének családjáé volt. A Vilmosrév utca
sarkán álló (nemrég kiégett) ház Bõhm Ignácz orvos tulajdona volt, ezek már (ha nem
is a mai formájukban) bizonyosan álltak az 1800-as évek elsõ felében.
Folytatódik az uradalom és Magyaróvár vitája
Évszázados kiváltságai révén Óvár szinte idegen testként emelkedett ki az õt körülvevõ uradalom helységei közül. Éppen emiatt folytatódott a szabadságjogainak csorbítása 1700 után is. A török végleges kiszorítása után megnõtt uralkodói tekintélyre támaszkodva a királyi, majd az örökös fõhercegi uradalom adminisztrátorai (kormányzói) tevõlegesen is hozzáfogtak a mezõvárosi kiváltságok felszámolásához. Mihály Ferenc kutatására alapozva írhatjuk, hogy az évszázados bíró választási gyakorlat 1697-ig
történt az „õsi szokás szerint” szabadon. Ettõl kezdõdõen a jegyzõnek már tájékoztatni
kellett az adminisztrátort a hagyományos idõpontban megtörtént választás eredményérõl, és a márciusi beiktatási napon új szokásként a bírónak a tanács és a (választó) pol146
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A mosoni templom és községháza egy 1850-es metszeten

gárság kíséretében meg kellett jelennie az adminisztrátor irodájában. Az elõzõ tanács
régi bírája itt jelentette be a maga és a tanács lemondását, és ünnepélyesen bocsánatot
kellett kérnie az esetleg elkövetett hibákért.
Itt és most lehet tetten érni az õsi kiváltság elvesztését: az adminisztrátor beszédében
nemcsak bírálhatta a bíró és a tanács mûködését, hanem fel is olvastatott egy több pontból álló kívánságlistát is, amelynek betartására az új bírónak esküt kellett tennie, és
csak ezután vehette át az adminisztrátor kezébõl a tisztségét jelképezõ jogart. A kiváltságos várost késõbb még azzal is megalázták, hogy az adminisztrátor maga jelölt ki
néhány személyt, akikre a bíróválasztáskor szavazni lehetett. Az egyetlen kivételes eset
Kherling András bíró bemutatásánál lesz megismerhetõ. A megszûntetésre ítélt kiváltságok: gazdasági függetlenség, városbírói tekintély és kegyúri jog. A cél az volt, hogy
ezek felszámolásával a várost egyenlõvé tegyék az uradalom másik két, nem kiváltságos
mezõvárosával, Mosonnal és Halászival. Elsõ kísérletük sikertelen maradt, a Királyi
Kamara két peres ügyben is a városnak adott igazat.
Az ellenségeskedések 1713-ban jutottak tetõfokukra. Az uraság megtiltotta, hogy
lucsonyi és mosoni jobbágyai a város malmába vagy korcsmájába menjenek õrletni vagy
bort inni, ellenkezõ esetben 12 botbüntetést kapnak. A sörmérés vita pedig odáig fajult,
hogy az akkori adminisztrátor a város területén lévõ italmérõ és sörfõzõ ház köré magas
palánk-kerítést húzatott és eléje még árkot is ásatott. Több sem kellett a városnak, a
bíró vezetésével szeptember 5-én „… délután 2 és 3 óra között minden erõszak, zavargás
és zajongás nélkül a palánkot lerombolta és az árkot betemette”. (Mihály: Érdekességek…
61. p.) (Az uradalom a mérési jog tárgyában még sokkal késõbb, a XIX. század végén is
perben állt a kis Lucsony községgel. A helyi hagyomány ezt az 1885. évi jogi procedúrát
a községet képviselõ dr. Bobest Aladár óvári ügyvéd írása alapján „lucsonyi sörper”
néven ismeri és említi.)
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A város a kegyuraság kérdésében is borsot tört az uradalom orra alá: az 1709-ben
megválasztott új plébánost nem az uradalomnak, hanem a gyõri püspök adminisztrátorának mutatták be. Amikor 1714-ben III. Károly király nem járult hozzá az új plébános
megerõsítéséhez, a vitában a püspökség a városnak adott igazat. Arra hivatkoztak, hogy
„… a helyi kegyuraság joga megilleti a várost… mivel a polgárok a templomot saját költségükön építették díszesen felékesítették, és súlyos körülmények között is bõkezûen gondoskodnak plébánosukról.” (Mihály: Érdekességek 69. p.)
A gyakorlatias ügyek mellett leginkább a magisztrátus által következetesen használt
Respublica - köztársaság cím szúrta az uradalom jószágkormányzóinak szemét. A viták
során 1713-ban a városnak bocsánatot kellett kérnie az uraságtól, amiért korábban önkényesen lebontották a sörözõt védõ deszkafalat. Kicsit megkésve ugyan, de 1716-ban
az uradalom már Óvárra is ráerõszakolta az úrbéri törvényeket és terheket. Magyaróvár 1718 után úgynevezett „földesúri szabadalmas mezõváros” lett, csak olyan kedvezményei maradtak meg, amelyek mindkét fél számára hasznot hozott: vámmentesség,
vásártartási jog és látszólagos önkormányzat. A polgárság régi szabadsága ettõl kezdve
csak látszat volt, és megsemmisültek a városi jogok, kiváltságok is. A város utoljára
1717-ben választhatott „õsi szokás szerint” bírót, ezután az uradalmi tisztviselõ elõtt
esküt kellett tenniük. Ráadásul minden telek után kilencedet kellett fizetni az uradalomnak, és a polgárokat közmunkára (robotra) is kényszeríthették. Ennek ellenére még
a század legvégén is voltak bíróság elé vitt ügyek. Az egyik ilyen a lajtai kikötõ használata volt (a mai lovas iskolánál), amelyet a város az uradalomtól bérelt, de az utóbbi
rendszeresen idáig húzatta fel az épületfákat szállító tutajait és itt is rakta ki. Ennek
megakadályozása miatt az urasági bíróság egyenesen fegyveres ellenállás vétségével
vádolta meg a városbírót.
A város közigazgatása, a bíróválasztás 1700 és 1849 között
Mivel az ellentétek részben a bíróválasztással voltak összefüggésben, lássuk, korábban milyen módon történt ez a szertartásszámba menõ szokás. A választás elõtti napon
a bíró feloszlatta a magisztrátust, és minden évben felolvasták a város szabadalmainak
kivonatát (Regulatio Instrument) tartalmazó iratot azért, hogy ismételten emlékezetbe
véssék a jogokat és kötelességeket, majd az év elsõ napján „… szokás szerint a bíró a
város atyáit a tanácsteremben összegyüjteté, boldog új évet kíván s hivataláról ünnepélyesen
lemond, letevén az asztalra a bírói ezüstjogart. Ez déli 12 óra után történt. A belsõ és külsõ
tanács valamint a fõtiszti kar is követte a lemondásban fõnökét. Azután a bírói hivatalra
négyen kijelöltettek a beltanácsnokok közül, közöttük a volt bíróval és mindenki a választópolgárok közül szavazatát a jegyzõ fülébe súgta. … Mindenki köteles volt hivatalát addig
folytatni, amíg az uradalom fõtisztviselõje a választott bírót meg nem erõsítette, illetõleg újra
feleskette.” (Vjk 33-34. p.)
A késõbbi elöljárósági és bíróválasztási szertartásoknak is természetes részét képezte, hogy a választás után a tanács tagjai a polgársággal együtt a plébániatemplomba
vonultak hálaadásra. A mise után a városházára visszatérve megismételték a ceremóniát a bírói pálcával, ez után a jegyzõ a ládát mindenki szeme láttára elzárta és bevitte a
városi irodába. A bíró még az 1700-as években is saját házában intézte a kisebb ügyeket,
itt tartották a város pecsétjét és okmányládáját is. A városházán csak az egész polgárságot érintõ ügyben tanácskoztak, olyankor, amikor velük együtt kellett fontos döntést
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hozni. A választás kissé szokatlannak tûnõ
módjai legalább 200 évig voltak gyakorlatban,
és csak 1795-ben, Mieszl Ferencz bíró idejében
olvasható olyan bejegyzés, hogy a szavazó cédulákat valamilyen lemezdobozba tették. Az
említett ezüstjogar ugyan nincs meg, de a Hansági Múzeum õrzi az 1729-ben készült, a város
címerképét is tartalmazó díszes ezüst bírói csengõt.
A jegyzõkönyv Ivánfi-féle átirata a bíróválasztásokkal kapcsolatban érdekes adattal is
szolgál, amennyiben egyetlen esetben közli azt
is, hogy 1825-ben 90 fõ szavazópolgár élt a városban, 15-tel több, mint 3 évvel korábban.
Ebbõl arra lehet következtetni, hogy ezekben
az években rohamos mértékben nõtt a szavazatképes, tehát adózó házzal rendelkezõ polgárok száma Óváron. A bíróválasztás új rendje
csak a reformkorig volt gyakorlatban. A fõispán 1824-ben ugyanis megelégelte a bíróválasztáskor az utóbbi években mutatkozó bonyodalA városbírói csengettyû
makat, a polgárság egyes tagjainak akaratos
érdekérvényesítõ fellépését, ezért elrendelte,
hogy ez után 3 évre kell bírót és a tisztségviselõket választani. Az újabb „reform” nyomán Poschl Mihály bírót 1825-ben már közfelkiáltással választották meg. A „demokratizálás” másik jeleként 1832-tõl kezdve már 30 választópolgár szavazatára volt szükség
a bíró-és tanácsválasztáshoz. A választás alól kivételt csak a mindenkori jegyzõ és a
számvevõ személye, jobban mondva tisztsége jelentette, mivel õk igazgatási szakemberek voltak.
Magyaróvári városbírók 1700 és 1849 között
Illõ, hogy néhány dicsérõ szóval emlékezzünk a város igazán kiemelkedõ bíráiról is.
A városbírók szinte „öröktõl fogva”, de legalább is az 1500-as évek közepétõl vagyonos
és nagyhatalmú emberek voltak, fõleg fontos céhek atyamesterei. Bírót mindig csak a
belsõ tanácsbeliekbõl lehetett választani, tisztük volt a bíráskodás is, a XVII. századtól
kezdõdõen azonban csak pénzben vagy testi fenyítékben mondhattak ki ítéletet. Némelyikük jellegzetes óvári foglalkozást ûzött, pl. Holczer András marhakereskedõ volt, és
1713-ban azért mondott le sok veszõdséggel járó hivataláról, hogy ismét saját kezébe
vegye hanyatló üzletmenetû vállalkozását. Egy-egy esetben még kereskedõk is emelkedhettek bírói tisztségre, mint Klar József vasárus 1812-ben. Az elsõ (általunk) név
szerint ismert bíróként bizonyos Geiger Lõrincet és Ferencz Istvánt, mint polgármestereket említi a jegyzõkönyv, amelyik – nem tudni mi okból – máshol az 1580-tól ténykedõ Felix
Seltmannt (Selten) nevezi meg elsõ bírónak. Ekkor elõször történik említés a 12 bel- és 6
kültagról is, valamint arról, hogy külön voltak a német és magyar tanácsbeliek. Az elsõ teljes
névsort csak az 1654-es jegyzõkönyv tartalmazza a hat-hat magyar és német tag nevével.
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Az egyik legrégebbi név szerint ismert bíró az 1580-as évekbõl az a már említett Seltmann
(Selten) Félix volt, akinek nevét egy vele, illetve tisztségével szemben tanúsított tiszteletlenség okán ismerjük. Egy késõbbi utódában, Stadler Farkas (máshol János) személyében
az elsõ olyan városbírót tisztelhetjük, aki elsõként járt el a városi kiváltságok hitelesítése,
tehát megõrzése ügyében. Keszey János volt az a városvezetõ, aki a török közeledésének
újabb veszélye miatt 1670-ben elrendelte az összes városra vonatkozó kiváltságot tartalmazó levél, okirat felkutatását. Az összeírást már utóda, Baczkó András valósíthatta meg.
Baczkó András több tanácsosi tisztség betöltése után 1671 és 1692 között húsz éven keresztül volt városbíró. I. Lipót császártól elismerésül nemesi rangot kapott. Bíróként az
egyik legvagyonosabb polgár volt, becsületes polgári foglalkozását azonban nem ismerjük. Mihály Ferenc is csak annyit említ, hogy az apja állatkereskedõ lehetett.
Utóda a városban alighogy letelepedett, mégis tekintélyes személy, a kilenc évig bíráskodó Kherling András bábsütõ (mézes-bábos) mester is jeleskedett a városi szabadságjogok megõrzésében. Tette ezt azzal is, hogy hivatalába való 1700-beli elsõ beiktatását új
mozzanattal gazdagította: az eskü letétele után ünnepélyesen biztosította a jelenlévõket,
hogy esküje õt nem kötelezheti arra, hogy bármit is tegyen a város és a polgárai kiváltságai, jogai sérelmére. Õ ugyan valamilyen okból 1703-ban egyszer már lemondott tisztségérõl, ennek ellenére megerõsítették hivatalában, és 1713-ban – már nem bírói minõségében – ugyancsak õ vezette a polgárságot az uradalmi palánk lerombolására.
A következõ év január 1-jén aztán már csak úgy sikerült új bírót választani, hogy a
tanácsnokok megegyeztek abban, hogy a második legtöbb szavazatot kapott személy –
Holczer Jakab – legyen a bíró. A szabad bíróválasztás joga mindig érzékeny pontja volt a
város és a felettes hatóságok már többször is említett nem éppen jó kapcsolatának. Egyes
polgárok sérelemérzete 1726-ban egy királyi döntés miatt odáig fajult, hogy Büchler Mátyás kádármester, tanácsbeli egyenesen arra bíztatta a többieket, hogy semmiféle bíróválasztásban ne vegyenek részt. Ekkor azonban még csak 6–7 polgár hagyta el a tanácstermet, de mivel a sérelmek állandósultak, 1763-ban a tanács egyáltalán nem akart bírót
választani, ami miatt aztán az uradalomnak mégis meg kellett hátrálnia.
Csaknem tíz éven keresztül, 1728-tól 1737-ig volt bírája Óvárnak egy Bernáczky János
nevû nemesember, aki egy alkalommal kisebb botrányt okozott azzal, hogy nemességére
hivatkozva bottal és karddal az oldalán jelent meg az egyik tanácsülésen, annak ellenére,
hogy az esetleges személyi fegyvert és botot õsi közmegegyezés szerint mindenkinek a
termen kívül kellett hagynia. Az õ megválasztásakor történt meg elõször. hogy az uradalmi jószágigazgató beiktató beszédében jogszerûen ugyan, de a városi méltóságot sértõ
módon felemlegette az alattvalók kötelezettségeit a „fellebbvalók” iránt.
A nevezetes bírák sorában kell említeni még Bors Istvánt is, aki 1776-os megválasztásakor több újító javaslattal is elõállt: a város rendezzen be egy levéltárat, gyûlést ne a bíró
lakásán, hanem a városházán tartsanak, és a gyûlések jegyzõkönyvei nyilvánosak legyenek. Az 1810-es évektõl kezdve annyira megsokasodott a bíró feladata és annyira éles volt
az érdekháborúság a megnövekedett számú választó – választható polgárok soraiban, hogy
egymás után többen is lemondtak a hivatalról, vagy csak sok nehézség és egyezkedés árán
lehetett új bírót választani.
A reformkortól kezdõdõen a városbírót már nem szavazással, hanem közfelkiáltással
választották meg. Az elsõ így megválasztott bíró Poschl Mihály volt, 1829-tõl felsõbb utasításra már 3 évre választották a város vezetõit. A forradalom és szabadságharc éveiben
elhalálozás miatt több bíróváltás is történt Magyaróváron. Májusban meghalt az éppen
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hogy csak megválasztott Auer József, akinek rövid tevékenysége idején különítették el az
elemi iskolában a fiú és leányosztályt. Auer nevéhez fûzõdik az elsõ városi kisdedóvó
gondolata is, de a nemes szándékot követõ tett hosszabb idõre halasztást szenvedett. Õt a
hosszú ideig – a szabadságharc éveiben is – hivatalban lévõ Ha(u)tzinger József követte.
A kiemelkedõbb munkásságú bírókon kívül említést érdemel a város 51 éven keresztül
dolgozó jegyzõje, Birk Venczel, aki nyugalomba vonulásakor királyi arany érdemkereszt
kitüntetésben részesült, Peck József fõjegyzõ pedig 1836-ban a város elsõ díszpolgára lett.
A város és az uradalom között sokáig vitatott tulajdonú Lucsony község 1700 óta saját
bíróval rendelkezett, és csak 1904-ben vált Magyaróvár részévé.
Moson közigazgatása
Helyzeténél fogva egészen más módon mûködött Moson önkormányzata. A hol község, hol mezõváros minõsüléssel élõ település egészen a jobbágyfelszabadításig (1848ig) a Habsburg földesúri joghatósága alá tartozott. Ennek következtében, bár önálló
közigazgatással bírt, minden lényeges kérdésben az uradalom mindenkori helyi képviselõjének (aki hivatalából adódóan községi tanácsnok is volt) a jóváhagyásával ügyködött. A község esete különös volt: részben létezett az úgynevezett „politikai község”,
amelyik teljes joggal és önállóan vitte a helyi ügyeket, ugyanakkor ott volt a Királydombon az uradalom, mint kegyúri joghatóság, amelyik a gazdasági ügyeken kívül magának
tartotta fenn az igazságszolgáltatás (úriszék) jogát is.
Mivel Moson polgársággal gyakorlatilag nem rendelkezett, ezért az elöljárók kinevezése az uradalom jogkörébe tartozott. Neki is tartoztak felelõsséggel, nem a közösségnek, és mind a polgárok, mind a község csak az uradalom egy tisztviselõje elõtt köthettek bármilyen szerzõdést. Az uradalmi rendtartás más mezõvárosokhoz hasonlóan itt is
12-12 esküdtet írt elõ. Moson bírái közül elsõként az 1700-as összeíráskor féltelkes jobbágyként szereplõ Baczkó János nevét ismerjük. Nevezetes bíró lehetett a maga idejében Anderth Jakab hentesmester, királydombi lakos. Tekintélyét mutatja, hogy egyik
gyermekének keresztapja az uradalom helyi képviselõje, a nemes Huggenstein család
tagja volt. A gazdag bíró 1737-ben a régi temetõben felállíttatta a község ma ismert
legrégebbi emlékmûvét, a Krisztus szenvedés szimbólumait mutató magas kõoszlopot.
Az új (mai) temetõ megnyitása után ez volt a temetõ elsõ központi keresztje, ma felújítva az új temetõrész elején áll.
A szabadságharc éveinek mosoni bírója Mayer József volt, különösebb szerepérõl nincsen ismeretünk, csak a helyi „közbátorsági bizottság” hivatalából eredõ tagjaként merült fel a neve a megyei közgyûlés egyik jegyzõkönyvében.
Tûz- és vagyonvédelem, anno 1820
Mindkét településünk történelmi irodalma a tûzvészek gyakori elõfordulását is megörökítette. A korábbi fejezetben ismertetett nagyobb tûzeseteket leginkább a háborúságok folyományaként ismerjük. Magyaróvár tûzõrségének újjászervezésére 1720ban került sor. Hat körzetre osztották egy-egy körzetparancsnok vezetésével. A szakszerû ellátás érdekében minden körzetet felszereltek a korban általános bõrbõl készült szikracsapókkal, vizes kocsikkal (lajt), bontó eszközökkel és fecskendõkkel.
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Gyakorlatilag ekkor vált szervezetté a tûzkármentõ munka. Gondoskodtak a legénység szakszerû kiképzésérõl, és a tûzvédelemhez egy építési szabályrendelettel is hozzájárultak.
A mosoni helyzetrõl elõször 1804-ben történik említés, eszerint a mosoniak „a tûzoltáshoz szükséges minden kelléket magukkal vittek” egy nagyobb óvári tûzhöz. Ez az értesülés
feltételezni engedi, hogy a századforduló éveiben a mosoni tûzõrség is szervezett volt, és
rendelkezett a szükséges eszközökkel is. Az 1848-as forradalom évében Mosonban 250
házból még mindig csak 45 körül volt a zsindellyel fedettek száma. Ekkor itt is megalakult a Tûzkármentõ Intézet. Ennek nemesember tagjai önkéntesként szolgáltak, az adózott épület tulajdonosai számára pedig kötelezettség volt a tagság.
Az idõrõl idõre változó hadi eseményektõl és a kóborló szegénylegények fosztogatásától való jogos védekezés indította Magyaróvár város vezetését a már eddig is létezõ
polgárõrség megerõsítésére. A 141 fõ õrséget Kherling András kapitány vezette 1 fõhadnagy, 1 zászlós, 1 õrmester és 10 tizedes segítségével. Rendszeresen gyakorlatoztak, és
legalább valamilyen ütõszerszámmal (fokossal) biztosan el voltak látva. Ez a csapat tevékenyen részt vett az ominózus falbontásban is. A város 1800-as évek elején bekövetkezett rohamos tempójú fejlõdése együtt járhatott a veszedelmek elõfordulásának gyakoriságával, ezért 1819-tõl csak olyan új letelepedõ kaphatott polgárjogot, aki feliratkozott a polgári õrségbe. Az intézmény szükségességét és létszámigényét mutatja, hogy a
testi hiba miatt polgárõri kötelezettséget nem teljesítõk (de csak azok) évi 5 forinttal
megválthatták személyes részvételüket.
Közegészségügy, kórház
Városaink XVIII. százada súlyos következményekkel járó, a Rákóczi- szabadságharc
csatatéri eseményeinek is véget parancsoló járványokkal kezdõdött. Az 1708 óta fenyegetõ pestis várható következményeinek elhárítására 1713-ban szállást és fizetést adtak
egy magyar borbélynak azzal, hogy a járvány idején mindig rendelkezésre álljon. A sebborbély „hû ápolást ígért”. Óvár város másik intézkedése az Alsó és Felsõ kapuknál
szolgálatba állított ragályõrség volt. Mivel ekkor a járvány Moson felõl fenyegetett, az
Alsó kapui (a mai Gyõri kapu utcai Lajta felett) ragályõrnek több fizetést adtak a gondosabb ügyelésért. Két évtizeddel késõbb már az új járvány, az eleinte epekórságnak
nevezett kolera terjedése ellen tettek meg mindent a megyei hatóságok, a megyében
mégis több mint 5000 megbetegedést okozott, ezek fele meg is halt. Városaink veszteségérõl nem ismerünk adatokat, mindössze a védekezés egyik elrendelt módjáról van
tudomásunk: a városokban megtiltották, hogy – mint az addig szokásban volt – a trágyát
az árkokba hordják. Magyaróvár az 1828 körül fellépõ másik kórság, a himlõjárvány
kezelésében, sõt megelõzésében könyvelhetett el sikert. A bevezetett kötelezõ oltásnak
köszönhetõen ez az ugyancsak súlyos következményekkel (pl. ragya - sebhely) járó járványbetegség a század közepére el is tûnt. A következõ kolerajárvány 1848 végén jelentkezett, amelyben több ház kihalt, s a lélekharangot is csak naponta egyszer húzták
meg. (Vjk 520. p.) A járványok elleni „védelem”, vagy inkább az azokból való szerencsés megmenekülések látható emlékhelyei a városi kápolnák. Amíg az 1831-es kolerajárvány a megelõzõ intézkedéseknek köszönhetõen Magyaróváron csak kisszámú halálozási esettel járt, addig a 3300 fölötti lakosra nõtt Mosonban 98 ember halálát okozta.
Ez a lakosságszámhoz viszonyítottan alacsony halálozási arány Böhm Ignácz doktornak
is köszönhetõ, aki a mai Fõ és Rév utca sarkán álló (nemrég kiégett) házában ápolta a
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megbetegedetteket. Õ és felesége állíttatták 1836-ban a mosoni templom elõtti fogadalmi keresztet. Magyaróvár is jelesül védekezhetett a járvány ellen, amirõl jegyzõkönyvbe írt dicséretet kapott a vármegyétõl.

Böhm doktor keresztje a mosoni templom elõtt

A városi jegyzõkönyv egy bejegyzése arról tudósít bennünket, hogy Plesch Márton
személyében 1786-ban (több másik alacsonyabb képzettségû mellett) volt a városnak
egy budai egyetemen tanult kirurgusa (orvosa) is. A XIX: század második feléig egyik
településnek sem volt kórháza. A fekvõbeteg ellátás gyakorlatilag ismeretlen volt, mindkét településen egyetlen ispotály mûködött. Magyaróváron a Lázárháznak is nevezett
óvári Polgári menházat (Bürgerspital) még 1696-ban építették, de nem volt a mai értelembe vett kórház. Bezárásáig a Templom utca végén álló kápolna Lotz Károly utcai
folytatásában állt.
A megyei kórházépítéshez a város 1848-ban ingyen átadott az akkoriban Fazekasteleknek nevezett helyen egy földdarabot, de a hivatalos nevén Karolina Kórodának
nevezett megyei kórház csak 1864-ben épült fel. Az elnevezés tisztelgés a betegápolást
a Habsburg Birodalomban felkaroló Karolina Auguszta (1792-1873) királynénak.
Mosonban a Duna parti (1844 körül épült és 1950 után lebontott) szegénykórház szolgálta az elaggott, végképp elesett öregek és nyomorultak elhelyezését. A gyógyítás itt is
csak eseti volt, és csak akkor, ha a beteg rokonsága vagy a község fizetni tudta a sebor153
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vost. Egy XVII. századbeli elhagyott nemesi kúriából alakították ki. Néhány városatya
„minden valláskülönbség nélküli betegek ápolására” alapította, legalább is ez olvasható
egy 1844-bõl származó községi jegyzõkönyvben. A mosoni szegénykórház 1886-tól
Munkáskórházként, majd 1910-tõl a két város elsõ tüdõszanatóriumaként mûködött. A
háborús években katonakórház is volt, majd csak az 1950-es években bontották el, mint
a város egyik, Szegényháznak nevezett szégyenfoltját.
Magyaróvár elemi tanodái
A XVIII. század elején az oktatás a német irányában mozdult el. Az 1712-ben megválasztott német iskolamester (Wolf Simon Samu Fischamendrõl) egy évvel késõbb ismeretlen okból lemondott, a helyébe megválasztott magyar nevû, de hanyag Móricz Ádám
Ignácznak a kántorságon kívül toronyfelügyeletet is el kellett látnia. Megfigyelhetõ a jegyzõkönyvek soraiból, hogy különbözõ okokból századokon keresztül gyakori volt a személyi változás. Ez alól az egyik kivétel a sok éven keresztül mûködõ Markovics Máté magyar
tanító volt, akit az 1730-as újraválasztása során csak arra intettek, hogy „… isteni félelemre
oktassa a gyermekeket, példás életû legyen, és egy segédtanítót tartson.” Idõs kora miatt 1761ben váltotta le a Mecsérrõl felfogadott Pászty János, aki viszont csak kevés fizetést kapott,
ezért sûrûn volt kénytelen segélyekért folyamodni. A magyar tanítók valószínûleg a kevesebb magyar nyelvû iskolás miatt kaptak kevesebb javadalmazást. Nekik viszont feladatuk volt a hivatalos levelek fogalmazása, azok magyarra fordítása, amiért külön díjazást is
kaptak. Erre azért volt szükség, mert a városi jegyzõk általában legfeljebb csak beszéltek
magyarul, írni-olvasni csak németül tudtak.
A tanítók némelyike, pl. Todelbachel Erasmus Lõrinc új német mester 1735-ben kivéte154
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lesen magas pénzbeli jövedelemmel (az Arany Ökör éves bérletének 1/3-ával) rendelkezett, de ezért neki segédet is kellett tartania.
Az 1770-es években már a „levegõben lógott” a tanügyi reform, amelynek elõhírnöke
volt az a királyi rendelet, amelyik szerint a városban lévõ elemi osztályokban a német és
magyar nyelv mellett latin oktatást is kapnak a tanulók, hogy tovább léphessenek. Ez
Óvárott a régi tanítóval (Dettelbach Lõrinccel) már csak magas kora miatt is megoldhatatlan volt, ezért Gyõrbõl meghívták és megválasztották fiát, Ferencet annyi fizetéssel, hogy
több segédet is tarthasson. 1777-ben életbe lépett Mária Terézia rendelete (Ratio
Educationis), amely állami üggyé tette a közoktatást. A legáltalánosabb változást az 1808ban kiadott második Ratio Educationis jelentette, bár még ez sem volt törvény, hanem
csak királyi rendelet, így azt csak a katolikus iskolák fogadták el. Ez utóbbi rendelet szerint nálunk is meg kellett volna szervezni az elemi iskola harmadik osztályát. Az 1690-es
években 1500 katolikus és 73 protestáns lakossal bíró város meg is ígérte a háromosztályos nemzeti iskola felállítását, azonban – valószínûleg anyagi okok miatt is – csak 1847ben sikerült megszervezni a harmadik tanítói állást. Ezzel az új iskolával más baj is volt:
egyszerûen nem találtak magyarul jól tudó tanítót.
Nem egészen húsz évvel késõbb újabb királyi rendeletben utasították a várost is arra,
hogy a magyar nyelvet Szent Mihály napjától (szeptember 29-e) fogva kell tanítani. Errõl
külön is értesítették Birk Vencel tanítót, aki egyébként a város elsõ polgár-pedagógusa
lett, mivel megörökölte apósa polgárházát. Idõs korában otthon tanította a gimnázium
elsõ osztályának tantárgyaiból az éppen nem mûködõ piarista iskola diákjait. Csaknem
fél évszázados szolgálatát 1827-ben arany érdemkereszttel jutalmazták. Utóda az Oroszvárról jött Kherling Mihály fõtanító lett.
Magyaróvár elsõ, iskolának szánt épületét (a mai Ofotért bolt helyén) csak 1811-12ben kezdték emelni. Az alapkövet a templom felõli pincesarokban 1812. május 12-én
helyezték el. Sajnos arról nem szól a forrás, hogy milyen volt ez az iskola, de hogy a régóta
sürgetett 3. osztályt nem indították be, arról a Helytartótanács egyik leirata tanúskodott.
Ebben figyelmeztették a várost, hogy ha nem indítja be a 3. osztályt, a gimnáziumba egyetlen
óvári tanulót sem vesznek fel.
Az 1832. évi iskolalátogatás iratai szerint a gyermekek „… a fennálló körülmények között szabályszerû oktatásban részesülnek, kellõ elõmenetelt tanúsítanak. Ha gyöngébb akadt
is, annak a túltöltöttség az oka.” A jegyzõkönyvbõl értesülünk arról is, hogy sok szülõ nem
fizeti a tandíjat, ezért nagyon alacsony a segédtanítók fizetése. A tandíj kiszabása is érdekes: a polgári tanulók 1 forintot, az iparosok gyermekei 30 krajcárt, a napszámosokéi 15
krajcárt fizettek. A tandíjjal kapcsolatban egyébként a lucsonyi gyerekek jelentették a
legnagyobb problémát. Az akkoriban még a fõhercegi uradalom tulajdonában lévõ kisközségbõl rendszeresen 60-70 gyermek is járt a közel esõ városi iskolába, a tanításukhoz
azonban sem a szegény község, sem pedig az uradalom nem járult hozzá. A város 1829ben felszólította Lucsony községet, hogy legalább a tanító fizetéséhez járuljanak hozzá,
különben gyermekeiket kizárják a városi iskolából.
Ebben az évben újabb fontos információt kapunk a városi iskolarendszer egy elemérõl, nevezetesen arról, hogy a német iskola egy fõtanítóval és két segédtanítóval mûködött. A tankerületi fõigazgatótól ugyanis ekkor kapott a város olyan utasítást, hogy „…
a német iskoláját városi nemzeti iskolává alakítsa át, amelybõl a növendékek részint az
iparos pályára, részint pedig a gimnáziumba több képességet hozva mehessenek és a magyar
nyelvbõl is oktatást nyerjenek, az iparosok pedig az ügyiratokban és a szükséges számtani
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mûveletekben is gyakoroltassanak.” (Vjk 414. p.) A változtatás szükségességét minden
bizonnyal a polgári (hivatali és kézmûipari) lakosságelem súlyának jelentõs növekedése
indokolta.
Egy 1840-ben írt bejegyzésbõl végre megismerhetjük az akkori iskolai rendszert is.
Ezekben az években (és nyilván sokkal korábban is) az elsõ osztályban a vallás, az írás
és olvasás, valamint a számtan elemeit tanították. A másodikban már hittan óra is volt a
bibliai történetek megismertetésével, és ami a legfontosabb, feladat volt a magyar és
német nyelv hibátlan olvasása-írása a nyelvtannal kiegészülve. Ebben az osztályban már
követelmény volt a számtan könnyebb mûveleteinek gyakorlása. A harmadik osztályban, a polgári életben szükséges tantárgyak (természetrajz, a kézmûipar, a kereskedelmi földrajz és áruismeret) mellett követelmény volt az anyanyelvi nyelvtan, levél- és
ügyiratok szerkesztése, mértan és rajz is. Az utóbbiak azonban valószínûsíthetõen már
csak az új iskolában voltak teljesen bevezethetõk, bár a 3. osztály számára a szomszédos
ház megvételével már 1834-ben kibõvítették a régi épületet, ahol mód nyílt a leánygyermekek elkülönített oktatására is.
Városi iskolánk ügyében több tekintetben is fontosnak mutatkoztak az 1845-46. évek.
Beindult az ígért 3. osztály egy új – meg nem nevezett – tanítóval, a nem fizetõ lucsonyi
tanulókat pedig ekkor tényleg kitiltották a városi iskolából. Egy ellenõrizhetetlen forrás
szerint 1848-ban a lucsonyiakkal együtt 232 tanuló járt a városi elemi iskolákba.
A polgári jellegû képzést adó fõelemit pénz hiányában ugyan nem indították be, de
felkérték a plébánost, hogy vállalja fel a vasárnapokon kötelezõen hitoktatásra járó
inasok és egy leányosztály oktatását. Hogy a magisztrátus is érzékelte a megoldás szükségszerûségét, azt az a tény is mutatja, hogy 1846-ban a 3. osztály tanulóit részben a
katonai laktanyában, részben pedig a Sóházban helyezték el, a tanítók számára pedig
lakásokat béreltek.
A régóta esedékes 3. osztályba csak 1847-ben választották meg a tanítót, tíz jelölt
közül Horschetzky Károlyt fogadták fel. Errõl a pedagógusról is csak keveset tudunk.
Mindenesetre tanult személy lehetett, akinek jellemét, gyermekszeretetét és szociális
érzékét az a ténykedése bizonyítja, hogy különféle röpiratokat szerkesztett, adott el, a
bejött pénzbõl a szegényebb sorsú tanulóit segítette.
Hogy a negyedik, iparos osztályt beindíthassák, a gróf Zichy család tett komolyabb
összegû alapítványt. Az egyre súlyosbodó helyzetet átérezve, és nem utolsó sorban a
felettes tanügyi szervek folyamatos figyelmeztetését végre komolyan véve a város 1846ban teljesen új, minden igényt kielégítõ épület emelését határozta el. Mindjárt megrendelték a terveket is, sõt az építkezés is megindult. Az egy 1819-es jegyzõkönyvi sorból
sejthetõ, hogy az új iskola helyszínéül a mai nagyiskola helyén álló Flórián ligetet (késõbb Újtelep) jelölték ki. Legalább is ezt a területet ajánlották fel, ha a megyei hatóság
és a földesúr hajlandó lenne segélyt nyújtani az iskola felépítéséhez, amelynek végleges
elkészülte már a következõ történelmi korszakra esik.
Moson elemi iskolái
A mosoni elemi iskolai oktatásról a források elpusztulása (1840-ben leégett az egész
községháza) következtében még ennyi ismeretünk sincs. Minden bizonnyal erre a településrészre is vonatkoztatható mindaz, amit Óvár esetében a plébániai iskolákról elmondtunk, azzal a különbséggel, hogy a XVI-XVIII. században kisebb – és a helyzete
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folytán rosszabb sorsú – településként valószínûleg csak egy (és talán alacsonyabb)
fokozatú elemi tanoda mûködött itt.
Mivel az 1680. évi egyházlátogatási jegyzõkönyv szerint Mosonban már ismét sokkal
több volt a katolikus (561 fõ), mint a kálvinista (20 fõ), és önálló katolikus plébánia volt,
fel kell tételezni, hogy itt csak egy plébániai iskola mûködött. Húsz évvel késõbb már
mintegy 1150, 1780-ban 1900 körül volt a lakosságszám. Az egyházi vizitáció szerint
1825-ben 650 fõleg német anyanyelvû házaspár (kb. 2400 fõ) volt a katolikus hívek száma, így feltehetõen jelentõs számú iskoláskorú gyermek lehetett a községben. A hivatkozott vizitációk sajnos egyáltalán nem számolnak be az iskolákról, ugyanúgy csak a
tanítókat említik, mint ahogy a magyaróvári jegyzõkönyvek.
A németajkú többség miatt egészen 1851-ig csak német nyelvû istentisztelet, ezzel
együtt az „ua”-zó bajor-német tanítási nyelvû iskola volt. Az 1780. évi vizitáció szerint a
mosoni „nép valóban buzgó, … és szívesen jár a szentbeszédekre” feltételezhetõ tehát,
hogy – legalább is vallási téren – iskolázottak is voltak. Ezt a tudást pedig a plébániai
iskola nyújtotta.
A vizitációk Moson esetében is említést tesznek a tanítók személyérõl is. Érdekes
módon elsõként egy kálvinistát, nevezetesen Palánki Istvánt említik 1659-bõl. Nem sokkal késõbb már katolikus tanítója van Mosonnak a németújvári Horváth János személyében, akit a magas méltóságú egyházlátogató derék, tisztségét szorgalmasan ellátó
embernek írt le. Különösen a gyermekek tanítása miatt dicsérte mindenki – áll a vizitációban. A legalább 1780-tól tanító családos iskolamestert 1803-ban még itt találjuk, helyét ismeretlen idõben a szintén dicséretesen tevékenykedõ fia, Horváth Ferenc vette
át. A század közepén tanító Horváth Mátyás mester egyaránt jól beszélt magyarul és
horvátul, kevesebbet németül. Az õt követõ Lipovics Györgynek azt írták érdeméül, hogy
idõs kora és törõdött testi állapota ellenére harminc éven túl is hûen teljesítette kötelességét. Õ volt az elsõ, aki segédtanítót is tarthatott, és akirõl tudjuk, hogy községi jegyzõ
is volt. Seidemann Józsefet 1825-ben negyven évesként említik olyan tanítónak, mint aki
„jó természetû, jó erkölcsû, és a nép nagyon becsüli.” Mosoni születésû volt az egyik vizsgázott segédtanítója, a szintén sokat dicsért Kronschnabel József.
A legrégebbi mosoni iskola épületével kapcsolatban a forrás szintén csak áttételes
információval szolgál, amennyiben az a helyi plébániaépület elégséges voltát megállapító egyházi vizitációban említõdik. Elõször az 1735. évi egyházlátogatás alkalmából
felvett jegyzõkönyv utal arra, hogy: „a tanító háza és az iskola teljesen leomló” állapotban
van. Újabb 35 év múlva már jobb körülményekrõl számol be a vizitáció, amennyiben „a
tanító háza szomszédos a plébániaépülettel, erõs anyagból készült, egészében náddal jól
fedett. Mindenek felett azonban kiválik a normál iskola épülete.” Ebbõl az alkalomból az
is kiderült, hogy Mosonban háromosztályos iskola volt, amit a község tartott fenn és a
tanulók „serényen látogatják.” Ez a dicsért küllemû iskola az évek folyamán kicsinek
bizonyult, ezért 1855-ben Dingráff Ferenc plébános az uradalom segítségével újjáépítette. A mosoni iskola a mai plébánia helyén álló épület keleti, Felsõ - Fõ utcai szárnya
és a ma mellette álló Csókay ház egy része volt, ahova a tanulók az utcáról nyíló keskeny ajtón keresztül jártak be. Az 1844. évi vizitáció meg is erõsíti ezt, mert leírja, hogy
az iskolaépület a plébánia mellett volt, de a plébániából külön ajtón is be lehetett menni
az osztályokba. Az 1900-as évek elõtti és utáni évtizedekben született mosoni gyerekek
– fiúk - lányok egyformán - még ebbe az iskolába jártak.
Moson 7 tantermes iskolája 1869 óta már nem plébániai, hanem községi iskola volt,
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tágas és nagyon kényelmes. A 200 körüli számban lévõ fiúknak négy, a 160 körüli számban lévõ lányoknak három tanterem állt rendelkezésre. Ezt a rengeteg iskolást már
kellõ számú, hét tanító nevelte.
A magyaróvári piarista gimnázium
Köztudott, hogy Magyaróváron mûködik hazánk egyik elsõ piarista középiskolája.
Ennek kezdeti története érdekes módon összefügg a város és a kegyuraság (az uradalom) régóta folyó, és már eddig is többször említett „birkózásával”. A városatyák 1721ben – megkerülendõ a mindenható birtokost – a Pozsony megyei Szentgyörgy piarista
kollégiumának rektoránál kerestek új plébánost. A kísérlet ugyan nem járt sikerrel,
azonban ily módon személyes kapcsolatba kerültek a kegyes tanító renddel. Nagy-Magyarországban is az elsõk között alapított középfokú iskolánk Zsidanics Istvánnak köszönheti létrejöttét. A mosoni házassága révén is vagyonos, 15 gyermekes megyei adószedõ, késõbbi táblabíró 1736. évi végrendeletével épületet adott és pénzalapot teremtett a piaristák óvári megtelepedéséhez. Családi címere a mosoni Korona Szálló kapuívén látható. Hagyatékukból és nem utolsó sorban a város akaratából született az intézmény. Mihály Ferenc szerint „… a városi tanács által képviselt polgárság kimondott kívánsága alapította a magyaróvári gimnáziumot.” (Mihály, 1989. 25. p.) Arról pedig, hogy
a gimnáziumba bejuthassanak a szegényebb diákok is, Nunkovics András alispán megindítóan jó szándékú végrendelete gondoskodott.
Némi hagyatéki huzavona után 1739 õszén három szerzetes várhatta az ódon falak
között a meghirdetett évkezdésre a tanulók jelentkezését. A vártnál nagyobb, több mint
száz jelentkezõvel és két osztállyal november 3-án indították el a magyaróvári középfokú oktatást, amely 1760 õszén további két osztállyal bõvült. A magyaróvári gimnáziumba az elsõ századokban csak fele-fele arányban jártak Moson megyei diákok, a másik
felük más megyékbõl jött. Nagyjából ilyen arány mutatkozott a tanulók nemzetiségi
(magyar, német és szláv) megoszlásában is, bár a magyar nyelvû diákok inkább a távolabbi vidékekrõl jöttek.
Piarista iskolánk nyitva állt minden nemzetiség és vallásfelekezet gyermekei számára. A diákok között több mint kétszer több volt a nem nemes és polgári származású,
mint a nemes családokból jöttek aránya, ami azt mutatja, hogy inkább a közembernek
számító szülõk igénye volt, hogy gyermeküket az élet minden területére felkészítõ iskolába írassák, s ezzel kedvezõ életpályát készítsenek elõ számukra. A gondolat teljes
egészében meg is valósult: a század második felétõl jelentõsen megerõsödött a megye
tisztviselõi és tanító kara. „Ez a köznemesi és polgári réteg a legnehezebb években is hû
maradt a magyar állam- és nemzeteszméhez.”(Mihály, 1989. 28. p.)
A kegyes tanító rend minden idõben kiállt az anyanyelvi és humán mûveltség mellett.
Ebben a nagyon vegyes etnikai összetételû, többségében azonban inkább német nyelvhasználatú megyében és városban – ha nem is azonnal – magyar nyelvû oktatást nyújtott. Ennek magyarázata részben az, hogy a piarista tanárok magyar nyelvû iskolákból
jöttek, részben pedig az, hogy a környékbeli szülõk éppen a magyar nyelv magasabb
szintû elsajátíttatása miatt íratták ide gyermekeiket. Volt év (1788), hogy a kötelezõvé
tett németnyelvû oktatás miatt csak 12 tanulójuk maradt, ezért be is kellett zárni az
intézményt (katonai szállás és raktár lett), és csak tíz évvel késõbb, 1798. október 16-án
nyithatta meg újra kapuit.
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A piarista gimnázium 1930 körül
Az 1820-21-es tanévet már hatosztályos iskolaként kezdte az intézmény. A magyar
tanítási nyelv ugyan csak 1845-tõl kezdõdõen lett általános, de a diákok már magyar
nyelvû köszöntõkkel szerepeltek a városi ünnepélyeken. A szabadságharc már magyar
nyelvû és teljesen magyar szellemû gimnáziumot talált Magyaróváron. Ezt elismerve,
Kossuth Lajosnak kifejezett kívánsága volt, hogy 1848. október 23-ai magyaróvári beszédekor találkozhasson az atyákkal. 1762-ben az iskola diákjai adtak elõ (Mária Terézia felgyógyulásának örömére és az õ köszöntésére) elõször színdarabot a városban. A
rend és iskolája eggyé nõtt a várossal, a polgárság azt mindig a magáénak tekintette.
A rend iskolája híres tudós embereket bocsátott ki az alma materból: a bezenyei
Laáb Gáspárt a megye elsõ mérnökét, a szintezési térképezés magyar úttörõjét, egy
óvári pékmester fiát, Alber János hittudóst, és itt kezdte középiskolai tanulmányait Rómer
Flóris késõbbi bencés szerzetes, paptanár, tudós is. A gimnázium növendéke volt Króner
Lajos is, aki alispánként nagy szerepet játszott az 1848-as forradalmi évben, késõbb
pedig királyi biztosként sokat tett az iskola megmaradásáért. Kisdiákja volt Mednyánszky
László (a festõ nagybátyja) aki óvári akadémiai hallgatóból lett hadmérnök-honvédõrnagy, és akit Haynau már 1849 áprilisában kivégeztetett. Tanári és papi pályájának utolsó húsz évét Óváron töltötte a felülmúlhatatlanul nagy értékû munkásságot felmutató
Ivánfi Ede tudós tanár, a vármegye egyik monográfusa és a magyar heraldika (címertan) egyik megteremtõje. A késõi utódok is méltók maradtak elõdeikhez: a gimnázium
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államosításkori (1949) utolsó piarista igazgatója, a szigetközi Bozi Ferenc 1944-ben nagyjátékfilmet írt és mutatott be „ A két Bajthay” címen.
A Magyaróvári Gazdasági Akadémia létesítése
Magyaróvár a fõhercegi nagybirtokosok jóvoltából közel 200 év óta felsõoktatási
intézménnyel is rendelkezik. Még az alapító Albert Kázmér szász-tescheni herceg életében, 1818-ban megindult a tanítás abban a gazdasági felsõ tanintézetben, amelyik
különféle név- és tartalmi változások során, azóta is egyik meghatározó intézete a
magyar agrár-felsõoktatásnak. Az 1818. október 25-én kelt alapítólevél szerint: „…
mindig törekedtünk és most is törekszünk arra
az elhatározásra, hogy mintegy a jeles Magyar
Nemzet számára emlékül, leginkább pedig
Mosonyvármegye számára a mosonyi körzetben
lévõ magyaróvári uradalmunk, és nevezetesen
Magyaróvár városunk kebelében létesítendõ elméleti és gyakorlati gazdasági intézetet alapítani.
Ezért most jelen okmány erejével elhatároztuk,
felállítjuk és megalapítjuk ezt az intézetet… ”
(Walleshausen 11. p.,)
(Albert Kázmér Ágost herceg [Moritzburg, 1738. –
Bécs, 1822.] az utolsó lengyel király fia Mária Terézia
lányát, Mária Krisztina fõhercegnõt vette feleségül, aki
a zálogból kiváltott magyaróvári uradalmat kapta jegyajándékul. Albert Kázmért az uralkodó 1765-ben nevezte ki Magyarországon királyi helytartónak, 1780ban az osztrák Németalföld kormányzója lett. Tudomány- és mûvészetkedvelõ fõúrként Bécsben megalapította a világhírû Albertina mûgyûjteményt, Drezdában meghonosította az olasz operát. 1798-ban megözvegyült, jóval ezután alapította meg a magyaróvári tanintézetet. 2004. április 29-én mellszobrot
emeltek a tiszteletére a várépület bejáratánál. Alkotója Trischler Ferenc szobrász.)

A többes szám használata nem véletlen: bár a feleség már nem élt, mégis a fõhercegi pár volt az alapító, sõt már Mária Krisztina életében megszületett a döntés az utódlás kérdésérõl. A korán özvegyen maradt fõherceg Wittmann Antal segítségével hozta
létre ezt a tanintézetet, amelynek Bánvárth Sándor professzor szerint: „ fõrendeltetése
az volt, hogy a hercegi pár magyarországi, morvaországi, lengyelországi és sziléziai uradalma számára elméletileg és gyakorlatilag képzett gazdatiszteket neveljen, annak látogatása azonban kezdettõl fogva másoknak is megengedtetvén, a tanulóifjak a Monarchia
minden részébõl, de leginkább hazánkból sereglettek össze.” (Bánvárth: A… Magyaróvári… 8. p.) Mindezekbõl az következik, hogy bár a keszthelyi Georgikon elõbb létesült, az óvári tanintézet nem csupán az uradalom szakemberigényét képzõ iskola volt,
hanem minden náció és minden táj felvevõ-befogadó alma matere is.
[Wittmann Antal, denglázi (Sankt Bernhard, 1770. – Wittingau, 1842.) jószágigazgató, az óvári
agrár-felsõoktatás megszervezõje. 1809-ben lett Albert Kázmér összes magyarországi uradalmának
jószágkormányzója, javaslatára létesítette Albert Kázmér az óvári felsõfokú tanintézetet, hogy uradalmai számára gazdatiszteket képezzen. Wittmann a magyaróvári tanintézet elsõ szervezõjeként
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alakította ki a két éves képzést, ugyanakkor az uradalmat annak vezetõjeként mintabirtokká fejlesztette.
Nagy lecsapolási munkákat végzett Magyaróvár határától a Fertõ tóig, Hanságig és a Lajta mentén. 1832ben megvált az óvári uradalomtól, és Schwarzenberg
herceg csehországi birtokán lett gazdasági tanácsadó.
Végrendelete szerint Magyaróváron temették el. Reliefje a várépület belsõ udvarában, mellszobra az épület
elõtt található.]

Ezzel a Gazdasági Magán Tanintézettel az
ugyanekkor egy (második) szinttel megemelt
várba költözött a világ és egyben hazánk elsõ
mezõgazdasági felsõfokú tanintézete. Ekkor a
négy sarokbástyás épület két hátsó tornya beépült a második emeletbe. Az addig hivatali és
raktárhelységeknek használt ódon épület megtelt élettel. Még ez év november 10-én megnyitották, az elsõ tanévnyitókor a keszthelyi
Georgikonból áthívott Liebbald Gyula igazgató – tanár magyar díszruhában, karddal az oldalán tartott latin nyelvû évnyitó beszédet. Az
elsõ évben mindössze 24, valamilyen középiskolát elvégzett hallgatója volt, többségük a várban lakott az igazgató felügyelete alatt.
Az 1822-ben beiratkozottak között olvasható Nikolaus Niembsch von Strehlenau
(Lenau) neve is, akinek egykori kedvelt parki kõpadja a várépület udvarán, emléktáblával jelölt lakása a Fõ utca végén látható.
A tanítás „… benn a Fõ Hercegi Vár egyik ágyos szobájában…” (valamelyik tanár
szobájában) indult meg, olyan helyiségben ahol ékes bizonyítékaként a gyakorlatias
oktatás igényének más bemutató eszközökön kívül egy ló csontváza is tanulmányozható volt. Az 1830-as adatok négy tanárt említenek, akik közül az a Szatmár megyei
Kanyó Mihály nemcsak azzal tûnt ki, hogy az egyetlen magyar volt, hanem azzal is,
hogy nagy Kossuth rajongó volt, és hogy 68 évesen jött Óvárra. Az oktatás lelke
Wittmann Antal volt. A „riportúton” járó Kölcsey Ferenc 1837-ben leírta, hogy az oktatott tantárgyak között már szerepelt az erdészet, valamint a pálinka- és sörfõzés is.
Tanintézetünk léte harminc évvel az alapítás után máris veszélybe került. Az új
birtokos, Albrecht fõherceg 1849 õszétõl nem vállalta a fenntartás terheit, de Wittmann
Antal kijárta, hogy még ez év végén a birodalmi kultuszminisztérium az egész monarchiára kiterjedõ császári és királyi Felsõbb Gazdasági Tanintézetként mûködtesse tovább. A maguk korában ritka és úttörõ jelentõségû közép- és felsõfokú tanintézeteinek köszönhetõen elsõsorban Magyaróvár volt az a városrész, amelyik a XVIII. század második felétõl kezdõdõen élénk belsõ gazdasági mozgalmasságával és a lakosság foglalkozásbeli jellegével tûnt ki. A változásokat egyrészt a megyei igazgatási apparátus kiépülése, s az egyre bõvülõ gazdasági és üzleti tevékenységet kezdõ nagybirtok sokszínû, sokféle foglalkozású alkalmazottainak letelepedése indukálta, másrészt
a felsõfokú gazdasági tanintézettel 1818 után megjelenõ magas intelligenciájú tanári
kar és a diákság egyre nagyobb számban való megjelenése, amely már nemcsak számszerû, hanem minõségi változást, igényesebb közönséget is hozott magával.
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Az óvári vár egy 1850-es metszeten

A kultúra más hordozói is megjelennek
Terjeszkedõ közhivatalaink, valamint a fõhercegi uradalom nyomtatvány szükséglete
mellett a lakosság egy része is igényelte a különbözõ nyomdai termékek megjelentetését.
Az egyre fokozódó igényben rejlõ lehetõségeket felismerve telepedett meg városunkban
egy fiatal kora ellenére magas intelligenciával és kitûnõ szakmai bizonyítvánnyal rendelkezõ vállalkozó, a gyõri származású Czéh Sándor nyomdász, aki az V. Ferdinánd király
kancelláriájában kiadott szabadalomlevéllel a kezében 22 évesen, 1835-ben kezdte meg
mûködését az akkori Piarista közben (mai Sós János utca – emléktáblája a Magyar utcai
oldalon). Czéh Sándor munkáit az igényesség, nyomdászi mûvészi erények és értékek
jellemezték. Nyomdája közel évszázados fennállása alatt a nyomdatermékek könyvtárnyi
mennyiségét állította elõ, amelybõl azonban csak töredékes anyag maradt ránk.
Elsõ jelentõsebb munkája egy 100 oldalas, témakörökbe csoportosított magyar-német
szótár volt, amely arra mutat, hogy nemcsak az iskolai szükségleteket mérte jól fel, hanem
azt a tényt is, hogy ebben az idõben a város lakosságának már közel 70 %-a volt német
nemzetiségû.
Nevéhez kapcsolódik az elsõ magyar nyelvre fordított szakmunka, amellyel beindult a
felsõfokú tanintézet tanárai tollából származó tudományos mûvek közlése Magyaróváron. Ezzel azonban még nem ért véget nyomdászi tevékenysége, mert 1839-ben egy magyarhoni ritkasággal jelentkezett. Ez a Kis magyar Alphabetum címet viselõ pedagógiai
munka már a reformkori gondolatot – a magyar nemzeti, anyanyelvi kultúra terjesztését –
hordozza magában.
Nyomdászunk azzal is bizonyította városszeretetét (és természetesen üzleti érzékét
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is), hogy lakásán, ahol a nyomda is volt, egy
kölcsönkönyvtárat is nyitott (ennek darabjai a
Hansági Múzeum gyûjteményében vannak). A
könyvtár minden bizonnyal számottevõ olvasótábort alakított ki az alig 2000 lakosú, de igényes közönséget mutató városban. Czéh tehát
érzékeny volt a helyi társadalom igényei és a
korszellem iránt is.
Ez utóbbit mi sem bizonyítja jobban, mint
leghíresebb kiadványa, a szabad sajtó érdekes
és értékes helyi folyóirata, a „Der emancipierte
Satanas” (a felszabadított sátán), ez az ironikus hangvételû politikai népújság. Az 1848.
július 1. és szeptember másodika között megjelent 12 számot jellemzõen „A szabadság és
egyenlõség, az igazság és jog apostola, politikai
havi újság a nép és annak barátai részére” szöveggel hirdették. Ebben az újságban Nemzeti
Õrsereg dalai címmel németül közölték a nemzeti gárdisták indulóját, továbbá közölték Kossuth, Táncsics és Batthyány Lajos miniszterelnök felhívásait is.
[Czéh Sándor (Gyõr, 1813. – Kemendollár, 1883.)
nyomdász pozsonyi, gyõri, veszprémi és székesfehérvári nyomdákban szerezte szakmai ismereteit. 1835ben nyitotta meg nyomdáját Magyaróváron, amely a
megye elsõ ilyen vállalkozása volt. A nyomdász fél évszázados jubileumáról 1875-ben a Typográphia (szak-

Czéh Sándor fasajtója
a Hansági Múzeumban

mai folyóirat) külön számban emlékezett meg.
Ezután már fõleg pihenéssel, kertészkedéssel töltötte idejét. Rokonait látogatta meg a Zala megyei Kemendolláron, itt halt meg. Czéh halála
után a nyomdát Lajos nevû fia vette meg a testvérektõl, és egészen 1910-ig vezette. A családi
vállalkozás ekkor vásárlás útján beleolvadt a
Mosonvármegye nyomdavállalatba, a könyvkereskedést és kölcsönkönyvtárat Czéh Móricz vette át, és vezette szakértelemmel.]

A jó hírnévre szert tett közép és felsõfokú tanintézetekkel Magyaróvár a tudomány és az ifjúság városa is lett. A tanárok és a diákok elhelyezése, ellátása új
feladatok elé állította az egyébként nagyon zárt polgárságot, amelynek tagjai
hamar felismerték az új helyzetet, erényt
és hasznot kovácsoltak a diáksereg jelenlétébõl.
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A gyári ipar korai kezdetei, a mosoni gyapjúfeldolgozó
Több tényezõ is megalapozza azt a kijelentést, hogy a városok iparának erjesztõ
kovásza a nagybirtok volt. Az iparosodás elsõ momentuma az a gyapjúfeldolgozó volt,
amelyet 1776-ban Mária Krisztina fõhercegnõ és férje Albert Casimir szász-tescheni
herceg létesített Mosonban.
Az akkori elnevezés szerinti posztó- és szövõház a mai Mosonvár utca elején, a
vasudvar helyén állt, és 50–60 munkással, idõnként még több idénymunkással mûködve az uradalom több ezer birkát számláló merinói juhászatának gyapját dolgozta
fel. A kis üzem a kor színvonalán állt, mivel többféle gyapjútextilt gyártott: a rásatextil (gézszerû anyag) és flanell anyag készítése mellett kelmefestéssel is foglalkoztak. Központi épülete a Schlösselnek nevezett kastély (Tábornok-ház, mint a mindenkori intézõlak) volt. Az uradalmi mûhelyek közelében, a Királydombon laktak azok
az iparosok, fõleg takácsok, akik a posztógyár termékeibõl díszes mellényeket készítettek. Az üzem sorsát részben az osztrák vámpolitika, részben pedig a birkatenyészet
leépítése pecsételte meg. 1796-ban megváltak tõle, az új tulajdonos brünni cég 1809ben áttelepítette Pozsonyba.
Az óvári sörfõzés megindulása
Az üzemszerû ipar elsõ megjelenése Magyaróváron a sörrel kapcsolatos. A sörfõzés régi hagyomány volt, amelyet a jezsuiták a Randhofban (Fekete Sas) valóságos
üzemmé fejlesztettek. Távozásukkor (1680-ban) az elõljáróság
az épületet a sörfõzési joggal
együtt megvásárolta tõlük, ettõl
fogva a városnak is volt saját sörfõzõje.
Magyaróvár iparának elsõ
gyárszerû üzemeit a nagymalom
és a sörgyár jelentették. Az óvári uradalom a malom mellett
már 1710-ben létesített egy sörgyárat is, amely 1937-ig mûködött a Magyar utca elején. Ez
egyike volt az elsõ hazai sörfõzõ
üzemeknek. A sörfõzés alapanyagát, az árpát a szomszédos
illmiczi területen, a komlót fõként a béllyei (Dél-Baranya)
uradalomban termesztették, a
fõzés Magyaróváron folyt.
A képen látható épületet
1758-ban emelték.

164

mm 2.p65

164

2018.01.14., 15:26

Vízimalmok a Mosoni-Dunán és a Lajtán
Mindkét település mezõgazdasági iparának fõ létesítményei a vízimalmok voltak. A
Lajta és a Mosoni-Duna medrében hajómalmok sokasága õrölte a közeli és távoli környék gabonáját. Amíg a lajtai kismalmok alól idõvel „kifogyott” a víz, a mosoni hajómalmok számát 20 körül regisztrálták. A magyaróvári malomipar már az Árpád-kor óta ismert. A három vizes malom (víz mellé kõbõl, téglából épített, vízzel mûködtetett) közül
kettõ a városé, egy pedig, a legnagyobb, az uradalomé volt. A városi Felsõ (ma Akóts
malomként említett) malom a Lajta jobb oldali ágánál állt, az Alsó (Sulczer ) malom a
Malom-ági Lajta csatornából kapta a vizet. Ezeket a város évrõl-évre bérbe adta, és jelentõs jövedelemhez jutott belõlük.
Az 1530 óta számon tartott uradalmi malom 1602-tõl udvari, majd fõhercegi malomként, a XVIII. században fõhercegi nagymalomként volt ismert. Bél Mátyás 1742. évi
leírásában 12 õrlõkerekû malomként szerepel, tehát addigra nemcsak felépítették, hanem alaposan meg is nagyobbították, sõt 1765-ben emeletráépítéssel tovább bõvítették,
majd 1806 és 1807 között ismét teljesen felújították. Magyarország egyik legmodernebb
nagymalma 20-25 fõre tehetõ dolgozójával jól szervezett munkarend szerint mûködött.

Az uradalmi malom

Moson mezõváros életében, gazdagodásában ugyancsak meghatározó szerepet játszottak a mosoni-dunai hajómalmok. Az 1700-as vagyonösszeíráskor még csak öt volt
belõlük a lakosok tulajdonában, a többi az uradalomé lehetett. A századforduló hadjáratai következtében jelentkezõ fokozott gabona-konjunktúra (kereslet) magával
hozta a malmok számának növekedését is. Az 1808-as évben kiadott történeti helységnévtár a Mosoni-Dunán már 11 malomról írt. Ezeknek egy része az 1940-es években még mûködõ szerkezet volt. Az utolsó vízimalmos Rudolf Lajos volt, a családnak
még napjainkban is több tagja él a városban. Egy mûködõ makett ma a Futurában
tanulmányozható.
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Hajózás a Mosoni-Dunán
A másik, közismertebb fejlõdést generáló tényezõ a dunai kikötõ volt. Története nagyon régi idõkre nyúlik vissza, amit az is bizonyít, hogy egy ó-germán legenda szerint
450 körül itt szállt hajóra Attila hun király új feleségével (Niebelung eposz, lásd a népvándorlás kori hunokról szóló részt), 1173-ban pedig innen utazott tovább Esztergomba Henrik Leó bajor és Henrik osztrák herceg. A híres személyek utazásánál is fontosabb Anjou-kori tényezõ volt az áruszállítás, amelynek során malomköveket, cserép,bõr-és faipari árukat hoztak idáig a hajók, innen pedig fõleg gabonával, borral és más
élelmiszerekkel megrakottan utaztak Gyõr majd a Nagy-Duna felé. A XVI. és XVII.
században a hadiszállítás is bekapcsolódott a mosoni-dunai hajóforgalomba. A hadiszállítás érdekes színfoltjai lehettek azok a kenyérsütõ hajók, amelyek Mosonból kiindulva óvári lisztbõl Gyõrig meg is sütötték a császári katonaság kenyerét. A Lajta-torkolat alatti szakaszon kialakított óvári kikötõben egyszerre 106 hadi gálya rakodhatott
hadi- és élelmiszerekkel.
Késõbb hogy a gabonás burcsellák eljuthassanak Óvár közelébe is, 1758-ban a Lajtatorkolatig kikotorták a medret, eddig húzódott a hajóvontató út is, amelyen 1784-ig
emberi, innentõl kezdõdõen állati erõvel, 10–12 lóval vontatták fel az alacsony merülésû gyõri hajókat. A hajósok is gyõriek voltak, a híres újvárosi burcsellások, akik a MosoniDuna gyõri torkolatában átrakták az árukat kisebb hajóikra, amelyekbõl legnagyobb
sajnálatunkra egyetlen példány sem maradt meg.
A vontatást annak a községnek a lakosai adták (pénzért), amelyiknek a határában
járt éppen a hajó. A XIX. században már nem vontatták feljebb a hajókat a Lajtához,
mert a város felõli (jobb oldali) mederben végig ott sorakoztak a parthoz kikötött vízimalmok. A kirakodást a mosoni munkások végezték, akiknek a Duna utcában építettek
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ki egész házsorokat, a mosoni hajósemberek pedig – vontatók, ló vezetõk stb. – a községben ma is Hajós utcának nevezett településrészen laktak.
A Lajtán érkezõ épületfa szállítmányok utolsó kikötõje a Fatelep utca végében (az új
strandnál) volt. A kikötõi forgalom teljes kifejlõdése az 1850-es évek utáni idõkre esik.
Iparosodás a XIX. század elsõ felében
Az óvári iparosodás elsõ csíráját Vályi András könyvébõl ismerhetjük meg. Érdekes
leírása szerint „Igen hasznos itten Lajta vízének folyása… mert mind az Uraságnak posztót, flanért… és egyéb ruházathoz szükséges dolgoknak készítésében könnyedséget okoz;
mely virágzó Fábrikának Pesten le tévõ helye is van.” (Vályi II. köt. 1799. 728. p.) A levéltári iratok ezekben az évtizedekben valóban jeleznek is egy posztóványoló malmot a
külsõ Lajtán. A gazdasági akadémia tanárai az 1840-es évektõl kezdõdõen már behatóan foglalkoztak a földmûvelõ munka lehetséges gépesítésével. A birtokon használt mezõgazdasági gépek javítására, alakítására 1840-ben gépjavító mûhelyt szereltek fel,
amiben elõ is állítottak egyszerûbb gépeket.
A mosoni gyárak sorát a már említett gyapjúfeldolgozó után a fõhercegi uradalom
1842-ben alapított nagy cukorgyára nyitotta meg a (Gabona rakparti) kikötõ mellett. Ez
negyven éven keresztül, 1873-ig üzemelt, épülete ma a Kühne - gyár fõépülete. Nem maradt építészeti nyoma, csak a város gyáriparának történetét felvázoló Mosonvármegye
Emlékkönyve említi Mosonban az elsõ mezõgazdasági gépeket elõállító Unger Ferenc kis
gyárát. Az 1848-tól mûködõ és 8-10 munkást foglalkoztató manufaktúraszerû gyár tevékenysége eleinte még inkább csak javításokban és gépmásolásban merült ki, késõbb igazi
gépekkel is elõálltak. A mai Kápolna terén állt egykori kis mûhelynek az ad kiemelkedõ
jelentõséget, hogy kiindulási alapját képezte a mosoni mezõgazdasági gépgyártás 1860-as
évtizedben tapasztalt nagy ívû fejlõdésének. A kutatás ezt a kis fabódés üzemet a mai piac
helyére valószínûsíti, amelyet csak a tér 1930 utáni átrendezésekor bontottak el. A tulajdonos család tagjait Mosonban még ekkor is „kisgyárosoknak” nevezték. Unger egyik
megalapozója volt a hazai és mosoni mezõgazdasági gépgyártásnak.
Moson megye és a városok hûbérurai, a Habsburgok
A városok gazdasági élete csaknem kétszáz éven keresztül a Habsburg nagybirtok, az
uradalom szabta keretek között fejlõdött-alakult. Még a késõbbi, 1850-es évek utáni
ipari jelleg kialakulásának is ez az uradalom volt az erjesztõje, ezért és sok más okból is
szükséges és illõ, hogy röviden emlékezzünk azokról a fõúri tulajdonosokról, szakemberekrõl, akik meghatározták ezt a fejlõdést. Nagyon fontos, sõt meghatározó eseménye volt az egész vármegyének az 1766-ban megtörtént birtokos-váltás. Mária Terézia
királynõ, pontosabban férje, Lotharingiai Károly ebben az évben kivásárolta az uradalmat az Udvari Kincstártól, és magánbirtokként legkedvesebb lányuknak adták nászajándékul. Vejük, Albert Kázmér (Casimir) szász - tescheni herceg Magyarország helytartója lett, a Pozsonyban székelõ házaspárt és különösen Mária Krisztinát nagyon megkedvelték a diéta magyar fõurai. A pozsonyi vár neki köszönheti akkori megújulását.
Mária Terézia halála után a fõhercegi pár kegyvesztett lett. Albert Kázmért 1780-ban
II. József Németalföldre helyezte át, ahol csak formálisan játszhatta a magas méltóságot. További életüket sem kísérte sok szerencse, hiszen a gyermekét egynapos korában
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elveszítõ Mária Krisztina viszonylag fiatalon (1798-ban) meghalt. Albert Kázmér többé
nem nõsült meg, idejét és figyelmét ettõl kezdve a birtoknak szentelte. Az akkoriban is
sokba kerülõ gazdaságfejlesztés pénzügyi alapjait a napóleoni háborúk mezõgazdasági
fellendülése, a termények kelendõsége biztosította.
Az 1822-ben örökös nélkül elhunyt fõherceg az uralkodóház szokásai szerint adoptálta utódját, a franciák feletti 1809-es gyõzelemért az „Asperni Gyõzõ” melléknevet
kapott Károly Lajos fõherceget, aki aztán a birtokot is örökölte. Vele kezdõdött a Habsburg-család ún. katonai ága, és Frigyes fõherceggel, illetve fiával, Albrecht fõherceggel
bezárólag õk váltak a Moson megyei uradalom birtokosaivá. Az új földesúr sem volt
képzetlen ember. Komoly katonai tárgyú szakirodalmi tevékenysége mellett behatóan
foglalkozott a gazdálkodás kérdéseivel. Wittmann Antal vele, mint leendõ örökössel is
tárgyalt az akadémia alapításáról, így egyetemünk benne akár második jótevõjét is tisztelheti. Komoly elõrelátásról tett tanúbizonyságot azzal, hogy 1847-ben bekövetkezett
halálakor, bár volt természetes örököse, végrendeletében a teljes uradalmat (a tescheni,
óvári és béllyei birtokokat) feloszthatatlan hitbizománnyá nyilvánította. (Minden bizonnyal már az õ kezdeményezésére került Albert Kázmér fõherceg Teschenben öntött
vascímere a várkapu elsõ nyílása fölé. Ezt az akadémia állami kezelésbe vétele körüli
években (1936) Albrecht fõherceg levetette, és sajnos nyoma veszett.)
Károly fõherceg hûbérúri hozzájárulását örökítik meg a magyaróvári és a mosoni
városháza kapuja felett elhelyezett márványtáblák. Katonai tetteit óvári gazdászként
Lenau egy ódában örökítette meg.
Csaknem ötven évig volt tulajdonosa az uradalomnak Károly Lajos legidõsebb fia, az
egész életét katonáskodásban eltöltött Albrecht fõherceg. Albrecht fõherceg helyi emléke a Lóvári erdei vadászház, amelynek elõdjét pihenõ házul valószínûleg õ maga építtette. Legalább is errõl tanúskodik egy, az épület falában talált tábla. A második világháború végéig a tulajdonlás bizonyságául több,
fõleg mosoni épületen volt látható egy-egy „Albrecht” feliratú öntöttvas tábla, amelybõl csak egy
múzeumi példány maradt az utókorra. Károly
Lajos óta Magyaróvár és Moson minden tekintetben pozitív értelemben élvezhette az uradalom jelenlétét.
Az elsõ magántulajdonos, Albert Kázmér fõherceg Moson megyei birtokán rendezte be
nemcsak az akkori Magyarország, hanem Közép-Európa legmodernebb, legkorszerûbb mezõgazdasági nagybirtokát. A korszerûsítés eltervezõje és kimunkálója Wittmann Antal professzor volt, aki az uradalom ügyeiben gyakorlatilag szabad kezet kapott az itt alig-alig tartózkodó fõhercegtõl. Az uraság képviselõivel
korábban állandóan perben-haragban álló város sokat nyert a birtok kiépítésével. Végleg ide
költözött az egész nagy uradalmi adminisztráció a maga kvalitásos hivatalnokaival, akik részWittmann Antal síremléke
ben a várban, részben pedig városi bérlakásokaz óvári temetõben
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ban laktak és dolgoztak. Wittmann 1813 és 1832 között maga is itt lakott a városban.
Tevõlegesen mûködött közre az akadémia alapításában, ezért és fõintézõi minõségében
végzett kertépítési és vízgazdálkodási teljesítményéért (márialigeti öntözõrendszer és
mûkert) „denglázi” elõnévvel nemesi címet kapott. A gróf Széchenyi István reformköréhez tartozó Európa szerte elismert tudóst - bár külföldön halt meg - végakarata szerint az óvári temetõben helyezték örök nyugalomra. A temetõi öntöttvas emlékoszlopot az uradalom készíttette és állította földi maradványai fölé.
Néhány XVIII - XIX. századi érdekesség a városok múltjából
A következõ leíró történeti rész olyan eseményekkel foglalkozik, amelyek régen fontosak voltak ugyan a városokban, de érdemben nem befolyásolták azok fejlõdését, késõbbi településképét. A következõ rövid eseménytörténet a XVIII. század történelmének eddig nem említett, de azért nem kevésbé fontos részei megmutatnak valamit abból
a korból, amelyikben településeink kinõtték a késõ középkori kereteiket. Olyan eseményekrõl, elfelejtett múltbéli dolgainkról adnak hírt, amelyek mégiscsak méltóak az emlékezetben való megõrzésre.
Az események 1771. július 18-án vették kezdetüket, amikor a két város lakossága
elõször láthatta a Mária Terézia által Raguzából (Dubrovnyik) visszaszerzett Szent Jobbot (I. Szent István király jobb kéz-ereklyéjét), amelyet elõször a schönbrunni udvari
kápolnában helyeztek el, és késõbb hazahoztak Magyarországra. (Másodszor 1938-ban
volt a városban, illetve a vasútállomáson a Szent Jobb). A következõ „látványosság”
1790. február 19-én volt, amikor keresztülvitték a városokon a II. József koronázatlan
király által visszaadott Szent Koronát, ahol nagy lelkesedéssel köszöntötték a magyar
államiság jelképét és az azt szállító küldöttséget. (Mosonvármegye. 1940. febr. 22.)
Érdekes momentumként említésre méltó az is, hogy az 1750-es évektõl kezdve a
magyaróvári éjjeliõrnek 11 kijelölt helyen (állomáson) kellett kikiáltania az órát a hagyományos, bár pontosan mindez ideig ismeretlen, bölcs intelmeket tartalmazó szöveggel, ami így hangozhatott:
„Az óra kilencet ütött már,
Tízet ütött már az óra,
Eljár az idõ és nem vár,
Térjetek hát nyugovóra.
Vigyázz, tûzre ne essék kár,
Tûzre, vízre vigyázzatok,
Mert javaidból kizár,
Hogy károkat ne valljatok!
Az óra kilencet ütött már.
(vagy: Le ne égjen a házatok!)”
Jól ismert viszont az õsi mosoni bakterkiáltás szövege, amelyet még a XIX. század
végén is hallhattak a derék mosoniak, ahol az éjjeliõrnek télen este kilenctõl hajnali
háromig, nyáron tíztõl kettõig volt kötelessége az órákat kikiáltani. Ekképp hangzott a
bakternóta, amelynek hajnali szövegébõl már a mindennapi életrõl is kapunk némi ízelítõt:
„Uraim, közölnöm kell veletek,
„Uraim, közölnöm kell veletek,
Tízet ütött az óra.
Hármat ütött az óra.
Így élünk mi, Istenünk és Miasszonyunk.
Uraim, ébredjetek,
– Tízet ütött az óra!”
A kedves éjszakát a nappal követi.
A fuvaros már az útját járja,…
Így élünk mi, Istenünk!”
(Gálosi közölte német nyelven. 23-24. p. Ford. Farkas Krisztina.)
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Magyaróvár város 1738-39-ben valószínûleg az öreg városháza udvarán új fogházat
(kóter) épített, és a város Felsõ kapuján kívül egy új pellengért állított fel a jegyzõkönyvben olvasható következõ elõírás szerint: „Ezen oszlopon lehet egy vaskarika, melybe a
bûnös fejét vagy kezét lehet zárni s feje fölött egy czédula legyen szegezve melyen a vétség
neme legyen írva, hogy a nép tudja miért bûnhõdik.” Burgenlandi és más ausztriai analógiák szerinti formában készülhetett Magyaróvár új szégyenoszlopa is.
Az alapkõbe felirat is került: Signum Justitiae Dom.(inotionis) Ovariensis dictionis
neorectum sub Judicatu D.[omoni] Ferdinandi Tsaderi A(nno) MDCCXXXVIII. - Az óvári uradalom igazságszolgáltatása céljából Ferdinand(us) Tsader(us) bíróságának idején újjáépítve 1738. (Ford: Major Tamás.) „Ez elkészülvén az elõbbi, amely a templom közelében állott - s a szent körmenetnek útjába esett, lerontatott. A tolvajok ezen rettentésére emelt
pellengér 101 évig állott s pedig a város és Fülessy háza között, mely a város fõterérõl akkor
tünt el, midõn V. Ferdinánd 1839-ben a várt meglátogatta.” (Vjk. 294. p.)
A pellengéroszlop az úriszék (az uradalom tulajdonosa, illetve annak helyi képviselõjébõl és a város vezetõségének egyes tagjaiból álló testület) által kisebb vétségekért
(piaci lopás, hamis vád stb.) kikötésre ítéltek büntetési helye volt. Az elítéltet rendszerint a vármegye börtönében tartották az ítélet végrehajtásáig, ez a mai városháza, a
korábbi megyeháza udvarának hátsó részében volt, és csak az 1920-as években bontották el. A pellengérek nem tévesztendõk össze a kivégzések helyével, a vesztõhellyel. A
városi jegyzõkönyv 464. oldalán az olvasható, hogy a mai Kossuth Lajos utcában (valahol a Múzeum és a Bakó utca közötti területen, akkori nevén Galgenheide – bitómezõakasztómezõ) 1794-ben új, kõbõl készült és kerítéssel ellátott kétoszlopos akasztót állítottak fel. A századvégi múzeumépítés telekkönyve szerint akkor még mindig
Galgenheide volt a terület neve. Vélhetõen a múzeumépület helyén, a vesztõhely (akasztófa) felé vezetõ út mellett állott régebben a városszerte „Armensünder Statue” – nak
nevezett emlékmû, ahol „az elítélttel megállapodtak egy imádságra.” Ezt még 1653-ben
állította az uradalom akkori jószágkormányzója, May János (mint az úriszék elnöke) a
kivégzettek lelki üdvéért. Az egykori halálraítéltek emlékoszlopa felújított állapotban a
kivégzettekre emlékezõ eredeti szöveggel ma a Tímár utca elején látható. ( Lásd az
1526-1713. évekrõl szóló fejezetben.)
1820-ban minden bizonnyal fõ mûvének megtekintése céljából az idõs Albert Kázmér fõherceg még egyszer ellátogatott Óvárra. A másik esemény már a jótevõ halálával
kapcsolatos, akinek személyében a városok elsõ valóban jótevõ földes- és kegyura, az
uradalom korszerûsítõje és az óvári gazdasági fõiskola alapítója távozott az élõk sorából. A fõherceg 1822 februárjában 82 éves korában hunyt el Bécsben. Magyaróváron
1822. március 4-én volt a gyászszertartás, amelyrõl így emlékezik a magisztrátus jegyzõkönyve: „… a mindennemû fõtisztviselõkön kívül jelen volt a polgári õrség és az ifjúság
tanáraikkal együtt. A katafalkra [gördíthetõ ágyútalp] helyezett koporsót a templomba
helyezték el, amely fényárban ragyogott s a falak fekete kelmékkel és czímerekkel [voltak]
díszítve. A gyászszertartás után a vármegye fõjegyzõje Károly császári és királyi fõherceg
örökös nevében átveszi a magyaróvári uradalmat és a képviselõk és bírák letették a hûség
esküt az új földesúrnak.” (Vjk. 394. p.) Emlékét Albertkázmér-puszta elnevezése és az
akadémia várépületének bejárata elõtt 2004-ben állított szoborportré õrzi.
Egyik legszomorúbb XIX. századi sorscsapást a Mosoni-Duna 1830. évi tavaszi nagy
áradása okozta, amelyik egészen az Arany Ökör fogadóig hömpölygette a vizet és vele
a város minden mocskát.
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A lakosság összetétele
Az 1802-es összeíráskor Moson mezõváros lakossága 2521 fõ volt, ebbõl 14 zsidó, 5
evangélikus és 12 görögkeleti vallású. Egy nem sokkal késõbbi leírás szerint az 1816
körüli években Moson a vármegye legnépesebb és legélelmesebb helysége. „… híres
termény és gabona hetipiaccal… Van postaállomása, több mint 200 háza, köztük néhány
jeles épület; 2 957 német lakosából 2 930 katolikus, 10 evangélikus, 17 zsidó; 101 jobbágy…
Átlagosan 300 ideérkezõ hajó bizonyosan számítható, mindegyik egyenként 5.000 mérõ gabonával megrakva. Bor és más termények is érkeznek ide vízi úton. Szántóföldje 3 458
hold, rétje 2 394 kaszás, sok kertje van és 13 vízimalma a Dunán...” (Grailich 45. p.)
Magyaróvár lakosságának számát az 1820-as években 2300-ra tehetjük. A város kulturális emelkedésének egyik jeleként 1804-ben felbukkant egy Siegler nevû könyvkötõ,
aki ebben az évben kapott megbízást az egyetemtõl iskolai könyvek árusítására. A tanintézet és a megyei hivatalok a Czéh család nyomdájából rendelték a szükséges könyveket és nyomtatványokat.
A francia megszállás
Furcsa, mondhatni békés hadszíntérré vált Magyaróvár 1809. június 5-én, amikor francia csapatok szállták meg. A béketárgyalásokra készülõ város 8000 forint kölcsönt vett
fel az eseményen itt tartózkodó vagy megszálló vendégek méltó elhelyezésére. Rendbe
hozatták a követségi szállásokat, városi rendeletben kötelezték a vendéglõsöket, hogy a
futároknak mindig biztosítsanak valahol szálláshelyet, és hogy mindig rendelkezésre
álljon legalább három váltó ló. Az utcákon további világító lámpákat állítottak fel. A
várban elhelyezett francia katonaság ellátását is a városnak kellett állnia, ennek során 6
sütõkemencét állítottak fel, amelyekhez 36 ezer darab téglát égettettek a téglással.
A városban a régi (akkor új) megyeházán augusztus 7-tõl folytak a béketárgyalások
Champagny francia és Metternich osztrák külügyi megbízott között, itt írták alá a béke-
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kötés elsõ okiratait. A teljesen titokban tartott megbeszélések készítették elõ az úgynevezett schönbrunni békét. Az augusztus 18-a és szeptember 27-e között folyt tárgyalások kellemes légkörben zajlottak, a francia fõtárgyaló nagy lakomát, Metternich gróf
pedig még bált is rendezett, amelyeken a helyi vezetõk is jelen voltak. Az urasági házban lakó francia tárgyaló-követ naponta látta vendégül asztalánál a sok nyelven beszélõ, kiváló szellemû és nagy tudású Piller Péter tanár urat. Gróf Metternich valószínûleg
a várban, Champagny francia követ a Provianthausban (uradalmi intézõség), a porosz
követ ismereteink szerint egy városi polgárházban lakott.
Napóleon császár augusztus 31-én és szeptember 1-jén utazott Bécsbõl Gyõrbe és
vissza, de csak egyszer (31-én déltájban Gyõr felé menet) álltak meg Mosonban, hogy a
nyolc lovat pihentekkel cseréljék ki. Mindezeket annak a Szõllõssi fõszolgabírónak a
naplójából tudjuk, akit más megyei vezetõkkel együtt a franciák rövid idõre azért hurcoltak magukkal, hogy ellátást követelõ parancsaiknak nagyobb súlyt adjanak.
Az utcák, terek kialakítása
A vész elmúltával Magyaróváron nevet kaptak az utcák, számot a házak (egy ilyen
olvasható a Városkapu tér egyik felújított házának bejáratánál). Ugyanekkor határozták el a város éjszakai kivilágítását, a lámpákat készítõ-javító iparosok számlájából tudjuk, hogy ekkor 31 lámpa világított Magyaróváron. 1834-ben a Magyar utca elejét a
templomig kikövezték. A városban ekkor egyébként 43 ház volt, az összeírt lakosok
között magas számban (147) voltak az iparosok, és összeírtak még 66 napszámost, valamint 50 zsellért (ház nélküli egyént). A számok mögött csak a családfõk értendõk.
Moson megint megkésett, hiszen 1845-ben a község térképén még csak négy utca
(tér) neve szerepel. Ezek eredeti írásmódjukkal: Duna-utcza, Fõutcza, Vásár-tér (1907tõl Vásártér út), és nem hivatalos helyi névként szerepelt a Kis-utcza, a Zsidó utcza és
az Oskola utca, továbbá megtalálható rajta a Határ elnevezés is (a késõbbi Határsor).
Távolsági közlekedés
1833-tól a kis település már nemcsak a helyi, de a távolsági közlekedésnek is országszerte ismert bérkocsi állomása volt. A Felsõ-Fõ utcai Bohrn-ház (késõbb Tóth-vendéglõ, ma kínai bár), amelyet Bohrn János tartott fenn, volt a megállója a Pesti Posta járatnak és a 31 órát utazó Gyorsszekér (Zilwagen) járatnak. Ezek itt cseréltek lovakat –
olvasható a Magyar Hazai Vándor címû lap 1933. évi számában.
Egy királyi látogatás
1839. június 10-én V. Ferdinánd király és felesége az akkori földesúr, Károly herceg
kíséretében díszszemlét tartott a két város egyenruhás polgárõrsége felett. A ritka esemény eredeti lefolyásáról megint a város jegyzõkönyvét idézhetjük: „… Elrendelték a
város kapuinak díszítését, zöldágakkal, 12 tagból álló lovas bandérium a város és
[Moson]Szolnok határától kísérte, a kapukulcsokat a tanács küldöttsége bársony vánkoson nyújtotta át, a céhek, a tanuló ifjúság és polgári egyenruhás õrség harangzúgás között
tisztelgett a fejedelemnek, aki ezután a polgárõrség fölött szemlét tartott és a gimnáziumot is
meglátogatta.” (Vjk 46. p.)
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V. Ferdinánd látogatása a mosoni lövészegyletnél

A magas vendégek érzékenységét tiszteletben tartva, ebbõl az alkalomból lerombolták a mai Vasúti út és Bakó utca sarkán álló régi bitófát.
A vasút tervezése
A következõ esemény vezette be azt az elõnyös helyzetet, hogy 1855 után városaink a
modern technika egy új vívmányának megjelenésével bekapcsolódhattak Európa vaskerekeken futó vérkeringésébe. 1839-ben jelölték ki ugyanis a Bécs és Gyõr között épülõ vasútvonal helyét. Hogy ebbe a vérkeringésbe való bekapcsolás nemcsak számunkra
bírt nagy jelentõséggel, bizonyítja az is, hogy történetünkben elõször egy nagy nemzetközi konzorcium jelent meg a települések határában. Mindjárt a Wien-Bruck vasútvonal 1839-ben történt megnyitása után a vasúttársaság Bruck vasútállomástól Mosonig
lovas-omnibusz (Zielwagen-gyorskocsi) járatot indított, amelyiknek ló váltó állomása
ugyancsak Bohrn Jánosnál volt.
A magyar nyelv bevezetése
Még jóval a reformkor kezdete elõtt, 1806-ban vármegyei rendeletre fokozatosan
bevezették a magyar nyelvet mind az oktatásban, mind pedig a közhivatalokban. Ha
figyelembe vesszük, hogy mindez majdnem 40 évvel azelõtt történt, hogy a váltás a nemzeti nyelvtörvény szerint is hivatalossá vált volna, és hogy mindez az ország egyik legke173
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vesebb magyar lakossal rendelkezõ megyéjében (és a 70 %-ban német nyelvû Óváron)
történt, akkor nagyra kell értékelnünk a kezdeményezést. A várostörténet tekintetében
ez annyiban vált fontos mozzanattá, hogy 1792 óta itt voltak a magyarul író - beszélõ
megyei hivatalnokok, és a tisztikar letelepedésével ugyan idegen, de legalább magyar
tudatú réteg került a német többségû és nyelvû városi polgárság sorai közé.
A század elsõ felének politikai küzdelmei
A reformkor elsõ éveiben a mintegy 2300 lakosú
Magyaróvár is bekapcsolódott az ország politikai életébe. 1827-ben épült fel az új városháza, amelynek
tágas közgyûlési termében idõnként fontos megyegyûléseket is tartottak. Az évekig tartó pozsonyi országgyûlés (diéta) szüneteiben híres személyiségek
töltöttek több-kevesebb idõt a városban, például 1836ban Kossuth Lajos is töltött el néhány kellemes napot
dr. Sõtér Ferenc szolgabíró lucsonyi házában.
A megye közgyûlésének haladó szellemû tagjai elõször Deák Ferencben, Zala vármegye követében látták azt az embert, aki egyengeti a megszületõ reformok törvényes útját, ezért 1843 novemberében megválasztották a vármegye táblabírájává. A késõbbi
„haza bölcsének” helyi szereplésérõl azonban nincs
tudomásunk, ennek ellenére a város tisztelettel és
emléktáblával õrzi emlékét.
Széchenyi Moson megye követe
A következõ reformkori híresség megjelenése a politikai élet fontos színterévé tette
a várost. A korábban feltétlen Habsburg hûségérõl közismert vármegye az 1847. október 18-i közgyûlésén az utolsó reformkori országgyûlés követévé választotta gróf Széchenyi István Sopron vármegyei fõnemest. Mindszent hó (november) 25-én történt megválasztásakor az új követ ezeket mondta az akkori városháza dísztermében (Széchenyi
terem): ”... nem él szívemben más vágy, mint az, hogy a haza emelkedjék. … arra okot
nem más szolgáltatott, mint a haza szerelme, és ha szükséges, kész vagyok vérrel védelmezni
a Hon s Moson Megye becsületét.” (Mjk 3335. sz.) Idézet bemutatkozó beszédébõl:
„Mosony megye annyi szivesség és annyi barátsággal vett körül,hogy … nem él szívemben
más vágy, mint az, hogy a Haza emelkedjék… Meg fogok felelni e megye bizodalmának, …
Pontosan megtartandom a megye utasítását, s hiszem is, hogy a jövõ az országgyûlés siker
tellyes leforgása után itt a Rendek bírói széke elõtt … számot adhatok … sáfárságomrul. …
bár mily nehéz körülmények között kész vagyok és maradok, ha szükség vérrel is védelmezni
a hon s Mosony Megye becsületét.” (Thullner: Mosony vármegye… 182-183. p.)
A városi jegyzõkönyvben beszámoltak Széchenyi István új megyei követ megbízólevelének átvételérõl is. A gróf október 23-án érkezett Magyaróvárra. „A megye és a város
versengve készült az ünnepélyes fogadásra. Lovasbandérium és mozsarak dörgése között
tartá diadalmas bevonulását. Az urasági házban szállt meg, a polgárság este fáklyás mene174
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tet rendezett és a város ki volt világítva.” Követi mandátumát 25-én délelõtt vette át, és egy
fényes ebéd után eltávozott a városból. Az új kormányban betöltött miniszteri szerepe
miatt Széchenyi köszönettel lemondott Moson megyei képviselõségérõl, és ezt a megyét
dicsérõ, igen szívélyes hangú levélben adta a vármegye közönségének tudtára. A levelet
megörökítették a megyei közgyûlés jegyzõkönyvében is.
Felmerülhet a kérdés, hogy miért éppen a saját megyéjében (Sopron) késõi jelentkezése miatt lemaradt Széchenyi lett a megye választottja, és vajon mibõl táplálkozott a „legnagyobb magyar” Moson megye iránti vonzalma? A válasz egyrészt a reformkori országgyûlések kezdetének nagy horderejû ügyeiben kereshetõ: Széchenyi jobbágyfelszabadítást indítványozó javaslatát Moson vármegye is felkarolta, a szentmiklósi kastély lakójával, Zichy Ferencné Seilers Crescenciával kötött házassága révén pedig Széchenyi féligmeddig Moson megyei földbirtokos lett. Elmeállapotának gyors romlása miatt felesége
Bécsben akarta gyógykezeltetni, ezért 1848. december 6-án orvosa kíséretében hintó-kocsin szállították Döbling felé. Széchenyi a község fõ utcáján „… kiugrott a kocsiból, s lármázva és kiabálva futott végig a fõutcán, hogy õ ég s oly dühöngésbe jött, hogy kezét-lábát meg
kellett kötözni törülközõkkel s ágyba fektetni. A fõre alkalmazott hideg borogatások után enyhült állapota, s Bécsig tûrhetõen viselé magát.” (Szentkuti: Széchenyi 82. p.)
1848/49 városunkban
1848 tavaszán Magyaróvár és Moson tevõlegesen is szembefordult a hatalommal. A
márciusi forradalomban testet öltött szabadságeszménytõl vezérelve Óvár „kikiáltotta”
a köztársaságot, és elõvette régi Respublica címerét. Moson pedig nemcsak hogy szállást adott a Honvédelmi Bizottmány elnökének, Kossuthnak, hanem valóságos népünnepéllyel, fáklyás tömeggel õrizte a plébánián megszállt híresség éjszakai nyugalmát.
Tették ezt annak ellenére, hogy sokkal közelebb feküdtek a császárvároshoz (Bécshez)
mint a forradalmi fõvároshoz, és mindkét településünk a Habsburg fõhercegi uradalom
nyugat-magyarországi fellegvárainak számított.
Március 15-ének pesti hírei a legfeljebb két nap késéssel megérkezõ újságok révén
gyorsan eljutottak a két városba. A nagy nap hírére a megye vezetése már 20-án jegyzõkönyvben rögzítette az események alakulásának tényét, de inkább a bécsi események esetleges következményeivel foglalkozott: „ … a bécsi események folyama alatt [mivel innen a
katonaságot korábban elvitték] a közbátorság biztosítva nem lévén, [annak] háborítatlan
fenntartásáról ön magunk [a vármegye egész közössége] gondoskodni kívánván … vagyonunk és személyünk védelmérõl magunk között közösen intézkedünk, a védelemre összve állni
és fegyveres kézzel bármilyen berohanások ellen küzdeni fogunk.” (Mjk 488. p.) Ezekben a
hónapokban Auer József bíró váratlan halála miatt Óvárt egy ideig az egyik legidõsebb
tanácsos, Liszkay Ferenc irányította, és csak május elsején választották meg az új bírót
Ha(u)tzinger József személyében. Mosonban Mayer József volt a községi bíró.
A jegyzõkönyvben leírtakból az is kiderül, hogy június 19-én érvényét veszítette az
óvári polgárok régi vámmentességét biztosító ezüst polgári érem, „mivel azok többé
nem szükségesek” a még kint lévõ 12 darabot 12 forintos áron megváltották, és azokat
a levéltárba helyezték el. Szeptemberben miniszteri engedéllyel magyar szöveg került a
városcímer köré: Magyaróvár Város Köztársaság, a közigazgatási pecsétnyomón ugyancsak új ábra és 1848 felirat került. A forradalmi hónapok alatt a város vezetése a Fekete
Sas ún. „Városház” termét használta gyûlésteremként.
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A változások ígéretét magában hordozó idõk a megye és a városok érintett köreit is „lázadóvá” tették.
Magyaróváron május 1-jén ünnepélyes keretek között
hirdették ki a 48-as törvényeket, és új megyei testületet választottak. Az új tagokat az a Major Pál hirtelen
kinevezett alispán, táblabíró eskette fel, aki késõbb
Kossuth futára és tábori biztos (még késõbb pedig a
vármegye sokat idézett monográfusa) lett.
Május 23-án összeírták a nemzeti õrseregbe jelentkezõket. A vagyoni cenzushoz (200 forint értékû ház
vagy föld) kötött felvételi jog ellenére a májustól július
végéig tartó szervezéskor Magyaróváron 251 fõ,
Mosonból 240 fõ jelentkezett, innen további 11-en vállalkoztak lovas szolgálatra. A nem sokkal késõbb kihirdetett végleges létszám kétszer 277 fõ volt, õk az I.
Az új várospecsét
zászlóalj elsõ és második századát alkották két 21-es
csoportban gróf Zichy Ferraris Emmanuel (Manó) „volt õrnagy” vezetése alatt. A frissen
kinevezett tisztek Kaltenbrunner Antal kapitány, Kiszter Károly fõhadnagy, Csepcsányi
Gellért és Veszely Antal hadnagyok voltak.
Az elsõ négy század eskütételére augusztus 15-én került sor Magyaróváron.
Az augusztus 29-én megindult összeíráskor a városokból két nap alatt 97 fõ jelentkezett a magyar hadseregbe. Végül is
Moson 3425 lakosából 54, Magyaróvár
1969 lakosából 31 fõt állított ki. Róluk
késõbb dicsérettel emlékezett meg Imrédy
kormánybiztos. A sok jelentkezõbõl sorshúzással választották ki az állítani szükséges 51-et.
Ebbõl az alkalomból a városban „Serkentõ dal a magyar ifjúsághoz” címmel egy röplap-kiáltvány jelent meg az óvári Czéh
nyomdában. A felfokozott helyi közhangulatot jól tükrözi a vers következõ három
szakasza. A forradalmi hangulatban német
nyelvû, gót betûs helyi újság is megjelent.
Ezt a rövid életû nyomtatványt tekinthetjük városunk elsõ lapjának. (Megtalálható
a Hansági Múzeumban és a Huszár Gál
Városi Könyvtárban.)
Az események majd csak szeptemberben
vettek komoly fordulatot. A Pákozd és
Sukoró alól menekülõ Jellasics (Moson)Szentmiklóson vert tábort. Közeledtükre a már
összetoborzott katona-újoncokat – nehogy ezek esetleg fogságba essenek – a vidéket jól
ismerõ vezetõkkel a Szigetközön keresztül elindították Gyõr és Komárom felé.
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Jellasics a városban
A két város elöljárósága küldönc útján megkapta a fõvezér elsõ követelését: a másnap
itt letelepedõ tábor számára 120 ezer rész kenyeret készítsenek, „… különben a kellemetlen és vészes következményekért állnak jót”. Másnap délelõtt kisebb lovas csapat kíséretében már személyesen is megjelent Kovacsevich kapitány intendáns, hogy elõadja a horvát
sereg ellátására igényelt további követeléseket. A nemsokára bekövetkezõ helyi eseményeket egy szemtanú, bizonyos Alexy Lajos naplójából ismerjük. Ez a frissen végzett jogász szeptemberben a felvidéki Rozsnyóról érkezett a városba, hogy beiratkozzon a Gazdasági Tanintézetbe. Pechjére – és a mi szerencsénkre - a tanév el sem kezdõdött, így õ
kénytelen-kelletlen szemlélõje lett az eseményeknek. Fiatal magyarként õt is elkapta a
nagy idõk tanúira sokszor jellemzõ felbuzdulás, ezért haza sem ment, hanem Lucsonyban
vett ki lakást annál a Brendel nevû építõmesternél, aki a Württemberg palotát (késõbb
Árvaház, majd Szalézi Intézet) építette. Napokon át a várost járva esténként naplóban
rögzítette benyomásait, tapasztalatait. Olvassuk a naplórészleteket: „Október 5-kén, csütörtökön… zenétõl kísértetve Jellasichnak seregét látom a város felé közeledni. A rendes katonaság menete nem sokáig tartott, utána társzekerekkel 12 álgyú következett, míg végre a menetet egy rendetlen, parasztöltözetû, rabló kinézésû, kiéhezett, mocskos, mindemellett puskás
csorda fejezé be.” [kicsit késõbb]… tiszteitõl körülvétetve egy alacsony kocsin, 3 generálissal,
vagy harminc vasas [német] kíséretében érkezett meg Jellasich [és] az urasági házban szállásolt. Ha rablót még nem láttam, most a legvisszariasztóbb kinézéssel ezereket lehete ezeket
szemlélnem. Mindnyájan puskával el voltak látva, hozzá a legtöbben övükben pisztolyokkal
és tõrrel is felszerelve. Némelyiknek vállán egy fél disznó, vagy más marharész csüngött, míg
mások a legszebb, szekérbe fogott vagy anélküli ökröket … hajtottak magok elõtt. Ruházatjuk
általánosan veres gömbölyû fövegbõl, bocskorból, szûrnadrág- s felsõ öltönybõl állott, mik
között azonban lábravaló s mezitláb sem hiányzott, néha egyes veres köpönyöket is tüntetve
elõ. Külsõje úgyszólván mindeniknek piszkos, s éhséget mutatott, olyannyira, hogy tõlünk még
grajcárt is kódultak.” (Vörös 288. p.)

Jellasics katonái között (litográfia)
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Jellasics reguláris serege október 8-án délután indult meg a nyugati határ felé. Egy
más irányba küldött egységérõl érdekes történet keringett a városokban. Szemtanúk
állítása szerint Mosonban a templomnál a szentpéteri hanyi átjáró felé küldött egység
katonái letérdelve könyörögtek Jellasicsnak, hogy ne küldje el õket, mert út közben
bizonyára áldozatul esnek a nép haragjának. A bán azonban hajthatatlan maradt, de
alig húzta ki a lábát Mosonból, a nép azonnal letartóztatta a hadnagyot és harminc
katonáját, akiket hátrahagyott a sebesültek õrzésére.
Negyvennyolcas történelmünk egyetlen harci cselekményének története az utókor
megemlékezéseinek tárgya lett. A környezõ falvakba fogatokért küldött és most visszatérõ szerezsánokat Móga tábornok elõõrsei az ún. Kapucinus hídnál (Sóház környékén) megtámadták. A Miklós-huszárokat a rácok hevenyészett szekérerõd mögül puskatûzzel fogadták, így azok közülük hatot levágtak, másik hatot elfogtak. Ebben a csetepatéban kapott súlyos sebet Soós János kecskeméti felkelõ, nemzetõr-huszár, akirõl a
késõbbiekben külön megemlékezünk. A Sóház környéki csetepatéról maga a huszáregység parancsnoka, bizonyos Fittler nevû késõbbi tatai ügyvéd a következõket írta: 8án hajnalban, amikor a Deák téren pihentek, „.. egy oda jövõ ember arról értesít, hogy
künn – a kapun kívül valami 40-50 vörös köpönyegû szerezsán mintegy 200 requirált kocsit
õriz, kik Jellasich tábora után mennek. Ezen hírre… Pándy hadnagyot mintegy 30 huszárral
elküldtem, hogy körül nézzen és jelentést tegyen. Alig száguldottak azonban kivont karddal
el… sûrû lövéseket hallok… s mintegy 35 huszárral… egy régi bástyaféle kapun át a…
lövések felé vágtatok, ahol az éktelen huszárkáromkodás közti vagdalkozást látva támadásra vezényelek, a lövés elcsendesül, s a nagyrész kocsik közé menekült szerezsánok egytõlegyig néhány percz alatt nemcsak levágva, hanem a szó szoros értelmében huszárjaim által… összeaprítva lettek.” (Mosonymegyei Lapok 1892. nov. 6. 1-2. p.)
A szabadságharc helyi eseményei október 6-án, hétfõn az õket üldözõ magyarok
megjelenésével folytatódtak. Az üldözõ magyar sereg és Csányi László kormánybiztos
október 9-én érkezett Óvárra, és rövid idõ után folytatták útjukat nyugat felé. Kossuth
Lajos október 18-i levelében ezeket írta Moson megye kormánybiztosának: „A nemzet
sorsa a Lajta-melléki táborban fog eldõlni… Azért is elhatározám tekintélyes fegyveres erõvel jelenni meg ott, ahová megyek. … készítse el a népet megjelenésemre, és mindazt, ami
csak akár puskával, akár jól felszerelt kaszákkal kiállhat, a legrögtönösebben minden kitelhetõ eréllyel állítsa ki és rendezze el, miszerint megjelenésemkor rögtön hozzám csatlakozhatnék… minden fegyvernek, ami van kézben kell lenni, szegen függve heverni egynek sem
szabad, rendkivüli körülmények, rendkivüli eszközöket igényelnek…” (Thullner: Mosony
vármegye… 187-188. p.)
A Honvédelmi Bizottmány elnöke még egy kiáltványt is intézett „Moson Megye derék
Népeihez” amiben fegyveres erõ kiállítására hívta fel õket: „…lehetségesen jól felfegyverezve, a mennyiben pedig ez nem eszközölhetõ, vasvilla, kasza s más védõ szerekkel … 3- 4
napi élelemmel lássák el magukat és 6 fõtiszt [vezetésével menjenek].” (Mjk 538. p.) A kért
kiállítási kötelezettséget arányosan osztották fel a megyebeli helységek között, a megye
újoncait a 27. zászlóaljhoz beosztva Gyõrbe irányították.
A bizottmány elnöke Imrédy kormánybiztossal együtt 23-án este érkezett meg 10 ezer
önkéntes felkelõ és 24 ágyú kíséretében. A forradalomhoz hû, a baloldallal szimpatizáló Moson leírhatatlan örömmel és lelkesedéssel fogadta a szabadságharc vezéralakját.
A megpihenõ Kossuth tiszteletére a várost kivilágították. Az egész éjjel égõ fáklyák arra
engednek következtetni, hogy a város lakossága nem mindennapi tisztelettel övezte a
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Honvédelmi Bizottmány elnökét. Hétfõn, 23-án
Óváron Kossuthra várva, reggel ismét az utcán
volt a nép, aki végre 10 óra felé a „… halászi és
mosonyi lovasoktúl elõztetve, egy egyszerû kocsin
megérkezett, s az itteni urasági lakba szállt, ugyanabba, hol a semmirekelõ Jellasich is idõzött. Az
utcán két sorjában villás nép állott…” - olvashatjuk Alexy naplójában. (Vörös 291. p.) A fõhercegi uradalom magyaróvári kormányzósági épületének (piarista gimnázium) jól ismert sarokerkélyes szobájából beszélt a négyezer fõnyire
becsült kaszás-botos tömegnek. Az uradalmi lak
erkélyén megjelenõ Kossuth „… hangos éljenzések után egy magyar szónoklatot tartott, melyben magát a nép emberének mondá, s a körül lévõket felszólítá, vajjon készek-e õt a harcban követni, mire „készek vagyunk” volt általányos válasz.” (Vörös 291. p.) Ez után kormánybiztos kíséretében végigment a sorokon. Alexy áttörte
magát a sokaságon, jól megnézte Kossuthot és a Kossuth emléktábla a mosoni plébánián
következõket írta a naplóba: „Ruházatja a legegyszerûbb volt: szürke közönséges katona-kaputja vagy köpönyege alól szürke nadrágja
volt látható, fején fekete magyar kalap, hosszú fekete strucctollúval. Kossuth eltûnvén szállására, a nép még együtt maradt, s én …12-ig az urasági ház elõtt õrt állék.” (Vörös 292. p.)
A nagy eseményt megörökítõ emléktáblát a száz
éves évfordulókor helyezték el az erkély alatt.
A beszéd után Kossuth maga kérte, hogy találkozhasson Burián Boldizsár házfõnökkel és a tanárokkal, hiszen mint mondta, nemcsak tisztelõje, hanem tanulója is volt a piarista rendnek. A
gimnáziumban egyébként a szabadságharc idején
is folyt a tanítás, az órákat azonban a tanárok szobáiban tartották, mivel mind a magyar, mind az
osztrák katonaság hadikórháznak használta a tantermeket. Az október végi Kossuth toborzókor
tapasztalható nagy lelkesedésen kívül nincs tudomásunk további forradalmi tettrõl vagy eseményrõl. Kossuth és a nemzetõrök elvonulása után a
napok Alexy szerint „ismét visszazuhantak az álmos eseménytelenségbe.” Változást még a
A sarokerkély
schwechati vereség híre sem hozott, és mivel a bécsi forradalom elfojtásával elfoglalt Windischgrätz
nem jelentett közvetlen veszélyt, szemtanunk és a város nyugodtan töltötte ezeket a
napokat. Türelme fogytával – és akadémiai terveinek kényszerû feladásával – Alexy
november 10-én elhagyta a várost, hogy ide soha többé be ne tegye a lábát.
A szabadságharc õszi és téli eseményeit magukba foglaló hetek, hónapok természeti
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körülményeirõl tudni lehet, hogy a szép és hosszú, enyhe õszt rendkívül szigorú, hideg
tél követte. Ilyen idõjárási viszonyok között kellett a nagyon gyengén ellátott feldunai
hadseregnek felvenni az ellenállást a nemcsak számszerû fölényben lévõ, hanem jól
felszerelt császáriakkal szemben. A schwechati vereség után feloszlatott nemzetõrség
helyett Moson vármegye egy utász-zászlóaljat állított ki, amelyet a mosoni Bókay Lajos
kultúrmérnök és több más uradalmi mérnök vezetett. Ide soroztak be több dolgos németajkú mosoni parasztlegényt is. Mivel a hadi helyzet korántsem a várakozásoknak
megfelelõen alakult, az inkább rendezetlenül visszavonuló, menekülõ magyar egységek
a mai burgenlandi területeken szétszóródva igyekeztek a Gyõr környékén kijelölt gyülekezõ felé, miközben bármikor szembe találkozhattak egy-egy megszálló, vagy felderítésen lévõ kisebb osztrák-horvát egységgel. A szabadságharc további helyi eseményei az
újonnan kinevezett fõvezér, Görgey magyaróvári megjelenésével kezdõdtek és – egyes
hivatásos történészek által vitatott történetû és jelentõségû – a decemberi ún. mosoni
(helyenként lajtainak mondott) csatában csúcsosodtak ki.
A mosoni (lajtai) csata
Görgey, aki 17-én a szigetközi Duna-ágakon keresztül (Duna)Kiliti felõl érkezett,
maga írta, hogy Magyaróvárra és Mosonba ért, s minden bizonnyal a megyeházán
szállt meg, és nem a mosoni Fatelep utcai 5. számú házban, amelynek a falán elhelyezett emléktábla valószínûleg egy helyi legenda nyomán került oda, mivel ott akkor
még csak egy fürdõház állhatott. Személyes Moson megyei megbízottja – Bikessy Lajos táborkari százados, Moson megyei tisztviselõ – útján rendelkezett a visszavonulást
biztosító mûszaki intézkedésekrõl. Ezek sorába tartoztak a felsõ-lajtai hajómalmok
és kompok szétszedése, amelyeket Mosonban gyûjtöttek össze, ahol minden eshetõségre készülve a Dunán 3 új hidat is létesítettek. Óváron a Felsõ és az Alsó kapunál is
készítettek egy-egy ideiglenes hidat.
December 18-án az addig a városban állomásozó Görgey elindította gyalogságát
Gyõr felé, maga kb. 800 fõnyi lovasságával és a tüzérséggel a magyaróvári „Ökör”
fogadó és a megyei csatorna között foglalt állást. Nem sokkal déli 12 óra felé megérkezett az ellenség lovas hadoszlopa és át akart kelni a csatornán. Minden valószínûség szerint a fentebb említett utászegység égette-rombolta le a csatorna hídjait és
csak egyet, a (Fehér hídnak ismert) Moson alattit hagyták meg a visszavonulás biztosítására.
A városi jegyzõkönyvben ebbõl az idõbõl származó decemberi bejegyzések további
érdekes részletekkel szolgálnak a csata elõtti helyzetrõl: „Görgey rendeletére az óvári
síkságon árkokat, töltéseket készítettek az ellenség hátráltatására, a Lajta torkolatát betömték, hogy az elárassza a síkságot. A hidakat vagy felszedték, vagy szurkos szalmával
bevonták, hogy a magyar sereg távoztával könnyen felgyújthatók legyenek… más hidakat
a [Mosoni]- Dunán verettek.” (Vjk 462. p.)
A fõvezér emlékirata mindenben megerõsíti az azokban a napokban keletkezett
jelentésekben foglaltakat, és egy mondatában világosan kifejezi, hogy az új hadvezetõ
a lelki tényezõket is figyelembe vette döntései során. Görgey Artúr írásai megmagyarázzák a körülményeket, és azt is, hogy a csata felvétele az új fõparancsnok kényszerû, de mégis elõre elhatározott cselekedete volt. Jelentésébõl nyilvánvalóvá válik, hogy
az ütközet felvétele már jól átgondolt, elõrelátó intézkedések mellett történt.
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1848. 12. 19-20. Magyaróvár (Nemzeti Múzeum T. 417)

A csata után a fõvezér már Gyõrbõl levelet küldött Kossuthnak, amelyben a következõket olvashatjuk a mosoni eseményekrõl: „18-án Mosonnál az ellenség csatarendben
nyomult és ágyupárbeszédet kezdett velünk. Azonban pecsovics létére igen fontolva haladván elõre: hogy közelebbrõl jobban megértsük egymást, Görgey (Kornél) huszárõrnagy-dandárparancsnok parancsot kapott két osztály Vilmos huszárral az ellenség jobb szárnyát …
megattakírozni. Meg is tette egy osztállyal, másikat tartaléknak háta mögé felállítván. Amint
a Vilmos huszárjaival a másodrendbõl, hol elõbb állott, elõre vágtatott, … az egész szilaj
sereg éljenzései közben: az ellenség rögtön fölhagyott az ágyuzással, összeszedte ágyúit, hátat
fordított és eltûnt a látóhatárról. Huszárjaink csak holtait és sebesülteit találták a
csatatéren.” (Görgey 260. p.)
Gyõztes ütközetük után Görgeyék elhagyták a két várost, és a túlerõben lévõ ellenség az éj leple alatt megszállta azokat. Kossuth parancsolatja szerint Görgeynek kocsikra kellett volna raknia a fõhercegi uradalom nagy mosoni raktáraiban tárolt gabonát, de
mivel erre több okból sem nyílt lehetõsége, néhány huszárjával felégettette az általa
csak „mosonyi ólaknak” nevezett raktárakat. Még állt a csata, amikor 12 önként jelentkezõ huszár merész vállalkozással az ellenség orra elõtt felgyújtotta a hatalmas asztagokat és kazlakat is, majd csatlakoztak a Gyõr felé vonulókhoz. „Még mielõtt Mosonba
értem, a Honvédelmi Bizottmány úgy intézkedett, hogy mindazokat a takarmány és gabona181
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készleteket, amelyeknek Komáromba szállítására már nincs idõ, el kell égetni. Még állt az
ütközet, mikor észrevettem, hogy Moson délkeleti végében ég a magtár. De az égõ magtártól
nem messze még bántatlanul ott állt a hatalmas szénakazlak hosszú kettõs sora: és a csatornán belül, mint saját szemünkkel láttuk, már egy osztrák lovascsapat benyomult észak felõl
Óvárba, és Moson felé közeledett. Merész vállalkozás volt ezeket a roppant szénakészleteket az
ellenség orra elõl elpusztítani. Tizenkét huszár önként vállalkozott rá: életveszéllyel bár, de
átkeltek a csatornán, és az ellenség szeme láttára sorban felgyújtották a kazlakat. Hasonló eset
történt, még mielõtt a csatatérrõl elvonultunk, a Hanság felé esõ tanyákon.” (Görgey 262263. p.) A felgyújtott uradalmi magtár látványa megjelenik a mosoni kikötõt ábrázoló
metszeten is. Az utóvédként harcoló Görgey István Öttevényrõl küldött jelentésében ez
olvasható az utolsó csetepatéról: „… Részünkrõl éppen semmi veszteség nincsen. Az
ellenség(nek)… több halottja, ló és lovas is maradt a csatatéren, miután … még sebesültjeit
sem vitte magával.” (Görgey 263. p.) A hirtelen, de jó idõben jött kisebb siker is siker volt
akkor a magyar katonák számára. Ezt maga a fõvezér így értékelte: „December 18-án
reggel seregem még tökéletesen levert hangulatban volt; az este már vidám kedvében találta.
Látták futni az ellenséget, s a gyõztesen megtartott csatatérrõl a legjobb hangulatban folytatták
a visszavonulást Gyõr felé. Ezt az akkor ránk nézve igen becses elõnyt leginkább annak a
szerencsés véletlennek köszönhettük, hogy az ellenséges parancsnok harci kedve ezúttal az
egyszerû szemléhez sok volt, komoly mérkõzéshez viszont kevés.” (Görgey 263. p.) Azt is
megtudhatjuk, hogy a csata napjaiban 16-18 C fokos hideg volt, ami miatt a bevonuló
Jellasics kivágatta az út menti fákat, hogy táborozó katonái az út mentén azok tüzénél
melegedjenek. A december 17-én Óvárra bevonuló horvát katonák nagy része a hideg
elõl a piarista házba menekült, a folyosókon szállásolva el magukat, fosztogattak és az
udvaron talált fából tábortüzet készítve fõzni kezdtek.
Ha hadászati szempontból nem is volt különösebb jelentõsége a mosoni csetepaténak,
erkölcsi értéke azokban a kritikus hetekben mégis felértékelõdött. Biztosította a fõsereg
visszavonulását, és bármilyen kicsi, de mégis gyõzelem volt. Nem kell tehát csodálkoznunk azon, hogy Eckhardt professzor a következõket írja a hír fogadásáról: „ A honvédelmi bizottmány és fõleg elnöke szinte megrészegedett a Mosonyról szóló jelentés tartalmától és
azt a képviselõházban felolvastatván, a nemzet köszönetét szavazták meg a fõvezérnek és egész
seregének.” (Eckhardt 351. p.) A fontos eseményt tehát – ha nem is világgá, de legalább
országgá lehetett kürtölni, mint ahogy azt Kossuth meg is tette a nemzetgyûlésben december 19-én elhangzott beszédében: „Éljen a magyar! Már gyõztünk. A sokkal erõsebb
ellenfél megfutott, kisebb bár, de kimondhatatlan bátor seregünk elõl, a csata tért több halottal
nekünk átengedvén…” (OGYK 474.)
Amíg a csatatereken és a politikában ezek az átmeneti sikeres események zajlottak,
megyénk és városaink lakossága egészen másfajta – nagyobb – veszély elé nézett. A jegyzõkönyvi bejegyzés szerint október 26-án a megyében felütötte fejét a kolera. A november 22-én felállított nagy tábori kórház vezetését Imrédy kormánybiztos a kór ellen addig
is sikeresen védekezõ mosoni Welsch Gyula orvosdoktorra bízta, alorvosokká Spindler
Jakab magyaróvári és Nyulasi József mosoni sebészdoktorokat nevezte ki. (Mjk 549.)
A szabadságharc helyi utóélete
Windischgrätz fõherceg, osztrák parancsnok december 24-én színpadias körülmények
között költözött be Magyaróvárra: az elöljáróknak díszöltözékben, a népnek pedig él182

mm 2.p65

182

2018.01.14., 15:26

jenzéssel kellett fogadnia. Szabó Vendel vármegyei fõlevéltáros így írta le az eseményt:
„… a magyarok visszavonultával a császári seregek árasztották el a megyét: fõparancsnokuk herceg Windischgrätz Alfréd Oroszvárott ütötte fel elsõ fõhadi szállását, ahol december
19-én megjelenvén elõtte Króner Lajos elsõ alispán és Molnár Leopold fõszolgabíró, a vármegyének koronás fejedelme és az uralkodóház iránti tántoríthatatlan hûségükrõl biztosították õt. A fõparancsnok kíséretében ott volt Moson- és Gyõrvármegye részére kinevezett
kir. biztos: gróf Zichy Ferraris Bódog is.”A fõparancsnok herceg még ilyen erõfitogtatás mellett sem érezhette magát biztonságban, amire jó bizonyíték, hogy õ maga innen a szentmiklósi
Zichy kastélyba költözött. Itt adta ki proklamációját, amelyben tovább fenyegetõzött: „…
ezzel egyidejüleg minden olyan helységet, ahol a katonaságnak bárminemû kára, vagy bántódása esik, felégettet, a fegyvert rejtegetõket kivégzi.” (Szabó Vendel)
Ezzel Moson vármegyében elkezdõdött az abszolutizmus. Felfüggesztették, majd eltörölték a megyei önkormányzatot, zár alá vették a hû hazafiak vagyonát, elbocsájtották a
gyanúsított tisztviselõket, a hatóságokat osztrák mintára szervezték át, kötelezõvé tették a
német nyelv használatát. A bosszúállás elsõ jeleként Pozsonyba hurcolták a 48-as megyei
alispánt. Egy óvári gimnáziumi tanárt azért vettek õrizetbe, mert az iskolában a pesti honvédekrõl beszélt a diákoknak. Az új királyi biztos ténykedésének köszönhetõen eltávolították
az általuk gyanúsnak ítélt hivatalnokokat. Ugyanerre a sorsra jutott az óvári elemi tanoda
tanítója, Horschetzky Károly is, aki szerintük nem megfelelõ szellemben nevelte diákjait. Az
idõrõl-idõre megjelenõ és egymást váltó katonai alakulatokat rendszerint a Városmajorban
szállásolták el. Lucsonyban a bíró utasítása szerint praktikusan és érthetõ okból hol a magyar trikolort, hol az osztrák sasos zászlót tûzték ki (az éppen dugdosni valót gondosan
elrejtve a szénapadláson), hogy a katonák ne gyújtsák fel a majort.
Amikor a szabadságharc „dicsõséges tavaszi hadjárata” visszavonulásra késztette
az osztrákokat, ezek április 20-án délelõtt 10 ezer katonával és 75 ágyúval vonultak át
Mosonon és Óváron, ezt az egységet délután újabb 3 ezred követett a társzekerekkel.
Ezek a következõ napokban megszállva tartották a várost. 28-án beszállásolták báró
Chorich altábornagyot (késõbbi hadügyminiszter) és 6 tisztbõl álló kíséretét, akiket
50 gránátos õrzött a piarista házban. Mosonban Szimonovics ezredes ütött tábort.
Május 11-én váratlanul „… a város falai közé érkezett az ifjú Ferenc József császár, aki
szinte az urasági házba szállt anélkül, hogy a megye vagy a város részérõl valaki üdvözletére megjelent volna, vagy éljenekkel fogadtatott volna. … megszemlélte a ház elõtt felállított Latour ezredet [és] továbbment Kimle felé... az ottani táborba, … aztán épp oly
csendben, mint ide jött, Oroszvárra távozott. 26-án 24 szerzsán és gyalogság védelme alatt
vissza is jött, de tisztelgést ismét nem fogadott el.” (Vjk.)
A szabadságharc további fejleményei már ismét tõlünk távolabb zajlottak. Június
13-án a Moson megyei harcokban jeleskedõ Kmetty György ezredes Csornánál még
megfutamította Wyss tábornok császári csapatait, 28-án Haynau viszont Gyõrnél megverte Pöltenberg Ernõ tábornokot és bevette a várost. A hadi események számukra
kedvezõ alakulása folyományaként a hónap végén az osztrák fõhadiszállást Pozsonyból Óvárra költöztették. Településeinken továbbra is egymást váltották a visszatérõ és
ismét Gyõr felé vonuló csapatok. Június 27-én megérkezett az orosz segélycsapat,
8000 emberrel és 48 ágyúval vonult keresztül a városon, akiket a császár még helyben
megszemlélt. Egy másik csapatrész, a Panjutin-hadosztály 7000 emberrel és ágyúival
az Óvár és Moson közötti térségen tartott pihenõt. Az egyesült orosz-osztrák sereg
nagyobb része 28-án továbbvonult Gyõr felé. Az utolsó megszálló csapatok Pozsony183
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ból érkeztek. A 20 000 fõnyi egység egy éjszakát töltött a piarista házban, majd július
17-én elhagyták a városokat.
Soós János önkéntes nemzetõr az egyetlen ismert 48-as áldozat
A szabadságharc helyi eseményeinek emlékét egy tér (a 48-as) õrzi, halottainak emlékezetét részben a mosoni ravatalozó mellett álló, a millennium (1896) idején állított kis oszlop,
részben pedig az óvári Soós János síremlék jelenti. Az addig ismeretlen helyen nyugvó szabadsághõsünk földi maradványának végsõ elhelyezését és az 1862-ben közadakozásból állított síremlék felavatását egy a levéltárban õrzött jegyzõkönyv tartalmazza a következõ (rövidített) szöveggel: „… Az egyetlen és dicsõ harczban elesett hûlt tetemét virág koszorúkkal, s
csokrokkal díszíté fel a kegyelet, szokatlan nagyszámú résztvevõk kísérik az örök nyugalom helyére, és a magyaróvári nemzetõrség háromszori díszlövésével adá meg neki a helybeli chatolikus
sírkertben a tiszteletet.” A síremlék felirata: Soós János, kecskeméti önkéntes lovas nemzetõr, a
hon és szabadság védelmében 1848. október
8-án M.- Óvárott elvérzett. A szerencsétlen
körülmények között életét veszített fiatalemberrõl is ebbõl a jegyzõkönyvbõl tudjuk
a következõket: „… Soós János helybeli
[kecskeméti] becsületes család gyermeke, 23.
éves életkorú, római katholikus vallású nõtlen ifjú volt, született 1826. év júli. 2-án, rendes katonai szolgálatban nem állott, hanem
csak mint önkénytes lovas nemzetõr szolgált
1848. év nyarán a Kecskemétrõl toborzott
hatszáz gyalog és ötven lovas nemzetõrök
között…” (ML 1862.)
Régi helytörténeti írások, emlékezések
szólnak arról, hogy a Kossuth bûvöletében
élõ derék mosoni németajkú polgárok is
dacoltak a várható reakcióval. A mosoni
községi tanács jó néhány tagja nem volt
hajlandó együttmûködni a császáriakkal,
ezért lemondtak. A kereskedõk közül többen (Gajes Miklós, Hoffmann Pál, Huber
János, Imrédy Ferenc, Szûts N., Kõnig Károly és Tóth József) a felkelõkhöz távoztak. Soós János síremléke a magyaróvári temetõben
Egy csoport eltávolította a templom faláról a fekete sast, ebben Eiszleitner N. iskolamesterrel az élen Koppy István, Winkler János
és Karpf József tanácstagok voltak a ludasak. Egy másik csoportban Hafner Alajos, Buckinger
Lipót, Eckler György, Harzner Ferenc és T(D)rexler Ferenc megakadályozta, hogy az osztrák lobogót kitûzzék a városházára.
A katonai parancsnok kifejezett tiltása és a szülõk megverésével való fenyegetés ellenére
a mosoni gyerekek továbbra is feltûnõ helyen viselték ruhájukon a nemzetõrök jelvényeit.
(Thullner István)
184
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Moson és Magyaróvár története 1849-tõl 1919-ig
A szabadságharc leverése
Windischgrätz 1848. december 24-én bevonult Magyaróvárra. A magyaróvári és mosoni
lakosság nagy része azonban számos apró gesztussal szolidaritását nyilvánította ki a
magyar forradalommal: a mosoni községi tanács több tagja lemondott, a polgárok megakadályozták az osztrák zászló kitûzését, eltávolították a templom faláról a császári
sast, a gyermekek tüntetõleg a nemzetõrség jelvényét viselték a ruhájukon stb. A következõ év júniusában Ferenc József hadiszemlét tartott az Óváron állomásozó császári
csapatok felett. Az ifjú uralkodó iránti ellenszenvet érzékelteti, hogy – miként a piarista
tanár, Ivánfi Ede írta – korántsem részesült olyan meleg fogadtatásban, mint 1848. október végén Kossuth. Az óvári tanács meg sem jelent az uralkodó köszöntésére.
Gyõr visszafoglalását követõen, 1849 májusa-júniusa folyamán ismét kiújultak a harcok Moson és Óvár térségében, de a két települést csak felderítõ hadmûveletek érintették. A magyar honvédsereg részérõl a felderítõ hadmûveleteket Poeltenberg Ernõ honvéd vezérõrnagy (a késõbbi aradi vértanúk egyike) vezette. A császári hadvezetés minden eshetõségre készen felszedte a Moson és Óvár közötti hidak pallóit, és aláaknázta
a hidakat. Moson mezõvárosban 4000 osztrák katona állomásozott, ezt a létszámot – a
magyar hírszerzés adatai szerint – június folyamán elõbb 2000-re, majd 1000 fõre csökkentették. Ezt a létszámot még kiegészítette egy orosz hadosztály. 1849. május 7-én osztrák
és magyar felderítõk ütköztek meg Moson és Öttevény határában, és a magyarok az
osztrákokat Mosonig ûzték. Május 13-án a Mosonban állomásozó osztrák csapatok elõõrsei felderítést hajtottak végre Abda irányába. A magyar felderítõk Öttevényig ûzték
vissza az osztrákokat. Egy harmadik összecsapás során Poeltenberg felderítõ csapatai
június 20-án kiûzték az osztrák katonaságot a lébényi cukorgyár területérõl, de a magyar honvédek visszavonultak a Mosonból érkezõ osztrák gyalogság elõl. A lakosság
hangulatába enged betekintést Poeltenberg május 24-i jelentése, amely szerint Mosonban
az osztrákok kiáltványt tettek közzé. Ebben felhívták a lakosság figyelmét, hogy mindenki õrizze meg nyugalmát, és tekintse barátnak a városba bevonuló orosz Panjutinhadosztályt.
Magyaróvárnak és Mosonnak szerencséje volt, hogy már 1848 õszén megszállta a
császári hadsereg: mivel ekkor Windischgrätz herceg, és még nem a „bresciai hiéna”
néven elhíresült Haynau volt a császári seregek fõparancsnoka, a megtorlás viszonylag
enyhe maradt. Zichy Antal országgyûlési képviselõt haditörvényszék elé állították, de
megúszta azzal, hogy somogyi birtokára „számûzték”. Az óvári elemi iskola tanítóját, a
cseh származású Horschetzky Károlyt magyarbarátságáért állásvesztéssel sújtották. Hasonlóan elveszítette állását a megyei közigazgatás számos tagja. A szabadságharc áldozatai közé tartozott az Óváron diákoskodó székely nemesifjú, Zeyk Domokos, aki századosi rangot ért el Bem József seregében, és az 1849. július 31-i segesvári csatában esett
el. Magyaróvár székely hõsének tiszteletére 1999-ben a vár bejáratánál emléktáblát
helyeztek el.
Az 1850-es évek az „önkényuralom kora” vagy – Alexander Bach belügyminiszter
neve után – „Bach-korszak” néven vonult be a magyar történetírásba. A történészek ezt
a korszakot a központosítás és a németesítés fogalmával írták le. Ezekben az évtizedek187
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ben a bécsi kormányzat arra törekedett, hogy Magyarország maradék önállóságát, hagyományos közigazgatását megsemmisítve beolvassza az országot a Habsburg Birodalomba. Ma már elfogulatlanul szemlélhetjük ezt az idõszakot, és úgy látjuk, hogy a birodalom egységes irányítása bizonyos fokú modernizációt is hozott, amelyek hasznosultak az ország életében (pl. az ipar- és kereskedési szabadság biztosítása, a vasútépítés
támogatása). Moson megye viszonylag elõnyös helyzetben volt, hiszen már évszázadok
óta intenzív gazdasági kapcsolatban állt Ausztriával tej, széna és gabona szállítása révén. A kormányzat támogatta a vállalkozás szabadságát. Ez, Moson megye nyugati fekvésével együtt, kedvezõ feltételeket teremtett a gyáralapítások elõmozdítására. Ez persze nem teszi semmissé, hogy Moson és Magyaróvár lakosainak többsége õszintén együtt
érzett a levert szabadságharccal.

Magyaróvár (Metszet, 1850.)
A társadalom
Moson megye továbbra is az ország „legnémetebb” megyéjének számított: a korszakunk végén, 1910-ben 54%-ot tett ki a német ajkúak, 34,9%-ot a magyarok, 8,7%-ot a
horvátok aránya. Az 1871. évi XVIII. tc. Moson és Magyaróvár mezõvárosokat nagyközséggé minõsítette át. 1905-ben Lucsony falut Magyaróvárhoz csatolták, ezáltal 620
fõvel növekedett a nagyközség lakossága. Az önálló Lucsony emlékét õrizte, hogy tiszteletbõl az utolsó bíróról, Schweiffer Keresztélyrõl nevezték el a mai Bíró utcát. Késõbb
fia, Schweiffer Károly jegyzõ jelentõs helytörténeti munkásságot fejtett ki, és megírta
Lucsony történetét. Moson és Magyaróvár nagyközség infrastruktúrája egyre bõvült:
kiépült a telefonközpont (1905) és a villanytelep (1910). A századfordulótól kezdve
többször felmerült a két község egyesítése, errõl részletesen szólunk a következõ fejezetben. Moson és Magyaróvár együttes lakossága dinamikusan növekedett:
1850
5512

1870
8382

1900
9386

A növekedés forrása a bevándorlás volt, ami a korszerûen szervezett magyaróvári
uradalom szívóhatásával, és az iparosodással függött össze. Hagyományosan sokan érkeztek az osztrák-német területekrõl. 1869-ben a fõherceg kezében lévõ épületállomány188
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ban élõ népesség 17%-a (43 fõ) az osztrák területekrõl, 4,7%-a (11 fõ) az OsztrákMagyar Monarchián kívülrõl érkezett. 1861-ben az uradalmi téglaégetõben cseh és morva
munkások dolgoztak.

Moson Fõ u. (1910.)
Moson nagyközség lassú magyarosodásának folyamata a 19. század második felében
vált intenzívvé. Az 1910-es népszámláláson a lakosság fele tartozott a német nemzetiséghez. Moson megyét, és általában Északnyugat-Magyarországot hagyományosan római katolikus többség jellemezte. 1886-ban 4 323 katolikust számoltak össze, míg az
evangélikusok és izraeliták együttesen 580 fõt tettek ki. Moson és Magyaróvár lakosságának döntõ része is a római katolikus egyházhoz tartozott. A protestáns felekezetek a
17. századi ellenreformációs hullám óta súlytalanok voltak a térségben. Az evangélikus
felekezetû lakosság lassan gyarapodott: 1802-ben 5, 1886-ban 113 evangélikust számláltak össze Mosonban. Az evangélikus felekezet csak 1884-ben épített ismét templomot
Magyaróváron.
Az 1840-es évektõl eltelt fél évszázadban az izraelita (zsidó) felekezetûek aránya
növekedett a leggyorsabban. Míg 1802-ben 14 izraelita vallású személy élt a mezõvárosban, 1844-ben összesen 30 fõt (köztük 7 családfõt) írtak össze. A négy évvel késõbbi
összeírás már 123 fõrõl tudósít, akik 29 háztartásban laktak. 1851-ben alakult meg a
zsidó hitközség. 1900-ban a zsidók Moson lakosságának 8,5%-át (összesen 442 fõ) tették ki (összehasonlításul: Gyõrött ekkor arányuk elérte a 13%-ot, Budapesten pedig a
23%-ot). A gyors növekedés összefüggött Moson kedvezõ gazdasági adottságaival: a
környék gazdasági központjaként és a gabonakereskedelem révén Moson vonzerõt gyakorolt a környék zsidóságára: egy részük Moson megye más községeibõl érkezett, más
részük Magyarország más megyéibõl, egy részük pedig a birodalom más országaiból
(Cseh- és Morvaország, Szilézia) költözött Moson nagyközségbe.
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A zsidóság letelepülése jellegzetes városi terekhez kötõdött: a mosoni zsidóság a mai
Mosonvár utca, a Duna utca, és az Ostermayer Károly utca területén, valamint a Fõ
utca középsõ részén lakott. Az Ostermayer Károlyról késõbb elnevezett új építésû közterületet ekkor Új utcának, vagy Zsidó utcának is nevezték. Amíg a Mosonvár utcai
zsinagóga nem épült fel, a zsidó bérlõ kezében lévõ Királydombon emelt ún. „zsidóházat” használták vallási szertartások céljára (1864-ben Ott Mihály keresztény mészáros
megvásárolta az épületet). A zsidóságnak ezekben az utcákban való koncentrálódása
azonban nem jelenti az elkülönülést a fogadó közegtõl. A mindennapokban, a gazdasági és kulturális életben a keresztények és zsidók között nem húzódtak falak. A zsidóság
fontos szerepet játszott Moson nagyközség polgárosodásában, amelyet tanúsít az 1885ös összeírás az iparosok számáról: az összes mosoni iparos 6,9%-a, a kereskedõk 51%a tartozott az izraelita felekezethez.
A gazdaság

Az 1840-es évek végén még mind Moson, mind Magyaróvár agrárjellegû települések
voltak, lakosaik többsége a mezõgazdaságban dolgozott. Az 1850-es évektõl az iparosodás felgyorsult, egyre több gyár alakult a két településen, ezzel párhuzamosan pedig
növekedett az ipari munkásság létszáma és aránya. Az I. világháború idején Magyaróvár határában már a Monarchia egyik legnagyobb lõszergyára állt. Hosszú út vezetett
odáig. Az 1840-es években Magyaróvár híres volt vásárairól, Moson pedig a gabonapiac egyik központja volt.

A mosoni kikötõ (1850-es metszet)
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A Habsburg Birodalom éléskamrája, Dél-Magyarország (a Bácska és a Bánát) területérõl a 19. században hajón, dereglyén szállították a gabonát Mosonig, majd ott szekerekre rakták, és Bécsbe szállították. A Moson megyei parasztságtól amúgy sem volt
idegen a fuvarozás. A gabona mellett a hansági széna, a tej és a tejtermékek is keresettek voltak Bécs és egész Alsó-Ausztria piacain, de a többnyire német ajkú Moson megyei „szénáspórok” eljutottak Tirol hegyei közé is. A bécsi Heumarktba (szénapiac)
torkolló Ungargasse (Magyar utca) ma is õrzi a magyarországi „szénáspórok” emlékét.
A kiegészítõ tevékenységként ûzött „szekerezés”, azaz fuvarozás, távolsági kereskedelem a Moson megyei parasztságban egy paraszt-vállalkozói mentalitást fejlesztett ki.
Moson község gazdaságának ütõere a Duna volt, hiszen a folyón szállították a bácskai
gabonát, amelynek fuvarozásából a mosoni gazdák haszonra tettek szert. Igaz, a folyó
nem mindig volt kegyes a faluhoz: 1876 tavaszán hatalmas árhullám vonult le a Dunán,
a magas vízállása miatt a Lajta kilépett a medrébõl, és Moson déli része víz alá került.
(Az akkori vízállást a Soproni utca 69. számú
házán mindmáig tábla jelzi).
Moson megye parasztsága már az 1848 elõtti
korszakban elindult a polgárosodás útján, kihasználva a szomszédos osztrák örökös tartományokkal fennálló intenzív kereskedelmi kapcsolatokat. Fényes Elek statisztikus 1847-ben azt
írta, hogy Moson mezõváros lakosai a legvagyonosabbak a megyében. Ez döntõen a gabonakereskedelembõl származó jövedelemnek köszönhetõ. Fényes leírta, hogy minden háznál találni
Az elsõ gõzmozdony 1855-bõl
gabona lerakodó helyet. A 19. század közepén
Moson gabonakereskedõ-átrakó szerepére három folyamat mért súlyos csapást: a hajózható Mosoni-Duna-ág eliszaposodása, a pozsonyi-gönyûi Duna-ág hajózhatóvá tétele, és a Gyõr-Bruck vasútvonal 1855-ös megépítése.
A Pozsony-Gönyû közötti Duna-ágon gõzhajóval szállították a gabonát, amelynek
két elõnye volt a szárazföldi szállítással szemben: gyorsabb volt a szállítás, és egészen
Bécsig vihették a gabonát. Ez a vízi szállítás biztonságosabb és olcsóbb volt, mint a
Bécs-Moson szárazföldi út. A gõzhajó után a vasút jelentett riválist a szekerezésnek.
Moson megye közgyûlésén már az 1830-as években tárgyalták a Bécs-Gyõr vasút megépítését, és a tervet a bécsi kormányzat is támogatta. Az Alföld, Bácska és Bánát gabonája Gyõrben vasútra került. A vasút gyorsabb, biztonságosabb, tehát olcsóbb áruszállítást tett lehetõvé, mint a fuvarozás. Noha Mosonban is épült saját vasútállomás 1855ben, a gabonaszállításból származó jövedelem nagyobb részét Gyõr fölözte le. Moson
és Gyõr évszázados versengésébõl így végül az utóbbi került ki gyõztesen.
Szerencsére ugyanebben az idõben (többek között éppen a vasúton való megközelíthetõség következtében) az 1850-es években megkezdõdött Moson iparosodása. A század második felében egyre növekedett az ipar jelentõsége. Moson hagyományaival, a
térség fejlett mezõgazdaságával összhangban az elsõ üzemek az élelmiszeriparhoz és a
mezõgazdasági gépgyártáshoz kötõdtek. Csókay Károly Szalámi- és Hentesárugyára (1851),
a Habsburg-Tescheni Albrecht fõherceg által alapított cukorgyár (1852), majd a Fõhercegi Gazdasági Sajtgyár méltán tett szert országos hírnévre. Megalakult a Deutsch Testvérek Likõr- és rumgyára, valamint Krischker József szövödéje. Ugyanakkor 1872-ben
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A mosoni vasútállomás 1911-ben
megszûnt a cukorgyár, 1873-ban pedig a Gyõri és Unger Ferenc-féle gépmûhely. Ekkor
azonban már két másik gépgyár is mûködött a városban, amelyek rövid idõn belül ismertté váltak az országban.

A Pabst – Krauss üzem
Az 1850-es évek második felében Pabst Henrik és Krauss Frigyes gépjavító mûhelyt
nyitott Mosonban (1856). Ebbõl nõtt ki a mezõgazdasági gépgyár, amelyet a hamburgi
születésû Kühne Ede virágoztatott fel. Kühne Ede a Pabst-Krauss mûhelyben gyakornokoskodott, majd egy Robert Ludwig nevû württembergi gazdával társulva megvette a
mûhelyt. Késõbb Kühne kifizette Ludwigot, és a gyár egyedüli tulajdonosa lett. A Kühne192

mm 2.p65

192

2018.01.14., 15:26

gyár, valamint a Hubenay Sándor és Társa (1866) vállalat termékei ország- és világszerte
keresettek voltak. A mosoni téglaégetõ gyár a századfordulón megszûnt. A századfordulón a könnyûipar is megjelent Mosonban: Fröhlich Ignác megalapította a Szalaggyárat (1907), amely 150 fõnek adott munkát. A cég 1924-tõl kezdve részvénytársasági formában mûködött tovább. Az 1920-as években már 300 munkást foglalkoztatott.

Szalaggyár
foglalkozás
eledelipar
mészáros
molnár
ruházati ipar
építõipar
egyéb kisipar
terménykereskedõ
élelmiszerkereskedõ
ruházati kereskedõ
vendéglõs
vegyeskereskedõ
egyéb kereskedõ
szállítás

iparengedélyek száma
25
5
26
45
24
56
16
28
7
7
38
13
2

Az 1867-1882 között kiadott iparengedélyek száma. Forrás: Nagy Andrea: Befogadás és beilleszkedés. A mosoni zsidóság 19. századi letelepedése, lakóhelyi integrációja,
valamint a helyi kisiparban és kiskereskedelemben betöltött szerepe. In: A Kárpát-medence népeinek együttélése a 19-20. században (szerk. Egedy Gábor – Feitl István) Bp.,
2005., Napvilág Kiadó.
1885-ben az iparosok közül legtöbben a kisiparban (50 fõ) és a ruházati iparban (47
fõ) dolgoztak. A kereskedõk közül a gabonakereskedõk és az élelmiszerkereskedõk
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voltak többségben (elõbbieket 21, utóbbiakat
20 fõ reprezentálta az összeírásokban). Amikor Kühne Ede átvette a Pabst-Krauss-féle mûhelyt, a munkások száma 10-20 között mozgott. A 19. század végére a gyár 800 munkást
foglalkoztatott. A Kühne-gyár termékei megjelentek az 1866-os bécsi és az 1874-es budapesti kiállításon. A gyár elõször Kühne apósa,
Winter Károly Fõ utcai (ma Szent István király utcai) házában mûködött, majd 1874-ben
Kühne megvásárolta a volt fõhercegi cukorgyár épületét.
Kühne Ede vagyonának növekedését jelzi,
hogy 1885-ben 133 forint, majd két évvel késõbb már 232 forint adót fizetett, amellyel
mindkét évben a legtöbb adót fizetõ iparosok
listáján az elsõ helyet foglalta el. Az üzem termékeinek nívóját jelzi, hogy 1900-ban a párizsi világkiállításon a gyár mûszaki igazgatója,
Weegmann Adolf aranyérmet szerzett, hat mûvezetõt pedig bronzéremmel tüntettek ki. Kühne családtagnak tekintette az alkalmazottait. Õ rendezte meg az elsõ munkásünnepet Mosonban 1885-ben.
(A „Kühne” márka a 19. század végén országszerte ismertté vált. A névadó, Kühne Ede 1839.
május 16-án született Hamburgban, egy gépgyáros családban. Tanulmányait Kölnben végezte. Huszonhárom évesen az Orosz Birodalom területére, Odessza felé indult szerencsét próbálni. Útközben Mosonban letelepedett, hogy a Pabst-Krauss mûhelyben megtanulja a gépgyártást – és Kühne
tartósan Mosonban maradt.
1863-ban megvette a mûhelyt, és feleségül vette Winter Annát, egy mosoni gabonakereskedõ
lányát. A házasságból öt gyermek született: Károly, Berta, Anna, Lóránt és Ágoston. Vagyona egy
részét jótékony célokra, intézmények alapítására fordította. Megalapította a Mosoni Társaskört, a
Mosoni Takarékpénztárat és a Tûzoltó Egyletet, a munkásai részére pedig betegsegélyezõ egyletet
alapított. Kühne Ede jószívû, humánus gyárosként maradt meg a munkásai emlékezetében. Az
volt az alapelve, hogy „úgy lehet megbecsülni a fizikai munkást, ha vele együtt élünk”. Gyárosként
is jól érezte magát a munkásai között, és kijelentette: „a mûhelyem a hazám”. Amíg õ állt a gyár
élén, soha nem volt sztrájk. Kühne elsõ generációs bevándoroltként sajnálta, hogy nem sikerült
megtanulnia magyarul, de törekedett rá, hogy gyermekei teljesen elsajátítsák a magyar nyelvet.
1903-ban, 65 éves korában halt meg Mosonban. Végakarata szerint dísztelen koporsóban az általa
létrehozott gyár asztalosmûhelyében ravatalozták fel. Kühne Ede nevét viseli a gyár, valamint az
elõtte fekvõ tér.)
(A két Kühne fivér: Kühne Ede elsõszülött fia, Károly 1869-ben született. Tudatosan készítették
fel arra, hogy majdan átvegye a gyár vezetését. Svájcban gépészmérnöki oklevelet szerzett, majd
1895-ben apja cégtársa lett a közös vállalkozásban. Számos egyesületben szerepet vállalt – Országos Magyar Gazdasági Egyesület, Gyáriparosok Országos Egyesülete, Vasmûvek Országos Egyesülete –, és apjához hasonlóan tagja volt a megye törvényhatósági bizottságának, betöltötte a Mosoni
Takarékpénztár elnöki tisztét.
Az 1905-ös országgyûlési képviselõválasztáson a kormánypárt (Szabadelvû Párt) képviselõjelöltjeként elindult, de alul maradt ellenfelével, Giesswein Sándor gyõri kanonokkal szemben. Halála után öccse, az 1886-ban született Lóránt vette át a gyár vezetését. 1909-ben a heidelbergi
egyetemen megszerezte a közgazdasági tudományok doktora címet. Doktori értekezését a magyar
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gabonakereskedelem történetébõl írta. 1923-1926 és 1935-1939 között a kormánypárt színeiben
tagja volt a magyar parlament képviselõházának, 1927-1935 között a felsõháznak. Az 1939. évi
választásokon nem indult el, tiltakozásul a kormány szélsõjobboldalra tolódó politikája ellen. Tagja volt Mosonmagyaróvár képviselõ-testületének, a Gyáriparosok Országos Szövetsége, a Magyar
Vasmûvek Egyesülete, a Mosonmegyei Takarékpénztár és a Mosonmagyaróvári Takarékpénztár
igazgatóságának.
A nyilas uralom idején megakadályozta a mezõgazdasági gépgyár Németországba telepítését.
1945 áprilisában kinevezték a gyár ügyvezetõ igazgatójává. 1946-ban tévedés folytán a kitelepítendõ mosonmagyaróvári németek listájára került, annak ellenére, hogy az 1941-es népszámláláson
magyar nemzetiségûnek vallotta magát. A gyár üzemi bizottsága és az MKP magyaróvári szervezetének igazolására törölték a listáról. 1946 augusztusában nyugdíjba vonult. 1963-ban halt meg
Budapesten.)

Míg a parasztpolgári Moson iparosodott, Magyaróvár jellegét továbbra is a középosztály, valamint a megyei hivatalnoki kar és értelmiség határozta meg. A 19. század
végétõl azonban fordult a tendencia: ettõl kezdve az új üzemek Magyaróvárra települtek. 1899-ben a Hirtenbergi Tölténygyár fióküzemet költöztetett Magyaróvárra. A tölténygyár építését kezdetben sokan ellenezték: a mosoni vállalkozók, köztük Kühne Ede,
attól féltek, hogy az új üzem elszívja a munkaerõt Mosonból, és felveri a bérszínvonalat.
Végül azonban a képviselõtestület megszavazta a beruházást. A tölténygyár építésének
hozadékaként vízmûvet létesítettek (1914). A Hirtenbergi Tölténygyár magyaróvári fióküzemében dolgozó munkásság létszáma 1907-ben már elérte a 740 fõt.

A Vadásztölténygyár 1908-ban, metszet)
1914-ben lõporgyárat építettek Magyaróvár határában. Ez a gyárkomplexum 510 holdon terült el, és 247 épület tartozott hozzá (többek között étkezõ és száz férõhelyes
kórház). A két város ipari fejlõdésének áttekintésébõl látható, hogy míg korszakunk
elején, az 1850-es, 60-as években Moson járt élen az iparosodásban, addig a század
végén Magyaróvárra települtek be az új beruházások.
Moson megõrizte félig polgári, félig paraszti jellegét, míg a munkásság létszáma Magyaróváron duzzadt fel. Magyaróváron 1910-ben 1155 fõ dolgozott az iparban, 1920ban már 1420 fõ.
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Lovas omnibusz

A századfordulótól kezdve Mosont és Óvárt egyre több intézmény kötötte össze. 1905ben Mosonban átadták a telefonközpontot, és a két várost ettõl kezdve telefonvonal kötötte össze. 1910-tõl kezdve lovas omnibuszjárat közlekedett a két település és a vasút
között. Ez évben január 17-étõl fénybe borultak éjszaka Moson és Magyaróvár utcái. Nem
csoda, hogy egyre többen kezdték hangsúlyozni, hogy Mosonnak és Óvárnak elõbb-utóbb
egyesülnie kell, noha ekkor még nagy volt az elutasítás a gondolattal szemben. Kühne
Károly azonban felvetette, hogy a két város készítsen szabályrendeletet és városfejlesztési
tervet (A városegyesítésrõl és elõzményeirõl a következõ fejezet szól részletesen).
A Habsburg-dinasztia tescheni ága és a Magyaróvári Fõhercegi Uradalom
Magyaróvár sokat köszönhet a Habsburg - Tescheni fõhercegi családnak. Az ország e
részén nemcsak a legnépszerûbb Habsburgként számon tartott Erzsébet királynénak
van kultusza (akinek halálakor hársfákat ültettek Mosonban), hanem az ország közéletében kisebb szerepet játszó Tescheni ágnak is. A Habsburg - Tescheni család kezében
lévõ uradalom történetét, üzemszervezését és igazgatását alaposan feldolgozta a szakirodalom.
A 19. század második felében az akkori Magyarország legkorszerûbb uradalma elválaszthatatlan attól a gazdasági és szociális szervezõ tevékenységtõl, amelyet két Habsburg-Tescheni fõherceg, a Magyarországon Albrecht néven ismertté vált Albert Frigyes
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Rudolf, majd unokaöccse, a kortársak által pozitívabban megítélt Frigyes Maria Albert
indított el. Tekintettel arra, hogy egy Albrecht nevû fõherceggel még találkozunk Moson
és Magyaróvár 20. századi történetében is, ezért 19. századi elõdjére megkülönböztetésül az Albert névváltozatot használjuk.
1852-ben Albert Frigyes fõherceget, Teschen (ma részben Lengyelországban, részben Csehországban fekszik) hercegét, császári tábornagyot nevezték ki Magyarország
polgári és katonai kormányzójává, majd fõkormányzóvá, aki az 1848-49-es osztrák és
itáliai forradalmak idején szigorúsága és keménykezûsége miatt vált hírhedtté. A fõherceg - tábornagy 1860-ig a Budán székelõ helytartóság élén állt (és nem a Helytartótanács élén, ahogyan az tévesen szerepel egyes mûvekben, mivel az ilyen elnevezésû kormányzati szerv 1848-ban megszûnt). Albert bírálta az 1850-es években megvalósított
elnyomást, a birodalom erõszakos központosítását, azonban igyekezete, hogy kiegyenlítõ szerepet játsszon az udvar és a magyar nemesség között, nem vezethetett sikerre. A
császár katonájaként és rokonként, ha akart volna, sem szállhatott volna szembe Ferenc
József akaratával.
Azonban Moson megye lakosainak emlékezetében nem a rendíthetetlenül császárhû katona, hanem a birtokszervezõ nagybirtokos képe
õrzõdött meg. A fõherceg negyvennyolc évnyi
birtokosi tevékenysége során bebizonyította,
hogy apjától, Károly fõhercegtõl nemcsak katonai tehetséget örökölt, hanem a családi birtokok igazgatásának képességét is. Magánélete
azonban nem alakult szerencsésen: egyetlen fiúgyermeke egyéves korában meghalt, egyik lánya
pedig szörnyethalt egy tûzvészben. Õ maga idõs
korára majdnem elveszítette a látását, mégsem
lehetett rávenni, hogy – lévén a közös hadsereg
felügyelõje – felhagyjon a katonai szemlék látogatásával. Albert örökbe fogadta öccse, Károly
Ferdinánd fõherceg fiait. 1895-ben, Albert halálakor a legidõsebb fiú, Frigyes megörökölte a
hatalmas Habsburg-Tescheni vagyont, a hozzá
tartozó Teschen hercegséggel, a magyaróvári és
béllyei
uradalmakkal, csehországi területekkel,
Albert fõherceg (1817-1895.)
valamint a bécsi Albertina múzeummal együtt
(utóbbit még Albert Kázmér szász - tescheni herceg, Mária Krisztina fõhercegnõ férje
létesítette). Összesen 167 ezer hektáros birtokállományával Frigyes a birodalom leggazdagabb birtokosának mondhatta magát.
(Habsburg-Tescheni Albert Frigyes Rudolf fõherceg 1817-ben látta meg a napvilágot Bécsben, Károly
fõherceg és Henrietta nassau-weilburgi hercegnõ gyermekeként. Fia, Károly Albert egyéves korában
meghalt. Egyik lánya, Mária Terézia Anna feleségül ment Fülöp württembergi herceghez, másik lányát, a 18 éves Mária Matildot egy tragikus balesetben veszítette el. Károly fõherceg, II. Lipót németrómai császár, magyar és cseh király ötödik fia a napóleoni Franciaország elleni háborúban szerzett
hírnevet: az egyetlen osztrák generális volt, akit Napóleon nem volt képes legyõzni. Ilyen családi örökséggel természetesnek tekinthetõ, hogy fia, Albert is komoly katonai nevelést kapott. 1847-ben Károly
fõherceg meghalt, és fiára hagyta a birodalmon belül több országra kiterjedõ Habsburg-Tescheni öröksé197
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get. Albert 1848-ban ellenségesen viseltetett a forradalmakkal szemben, és Itáliában Radetzky tábornagy parancsnoksága alatt harcolt az olasz nemzeti erõk ellen. 1852-tõl 1860-ig Magyarországon szolgált katonai és polgári kormányzóként, majd fõkormányzóként. Az 1866-os porosz – osztrák – olasz háborúban az egyetlen osztrák szárazföldi gyõzelmet Albert aratta a június 24-i custozzai
csatában. Ferenc József rábízta az osztrák, majd a közös császári - királyi hadsereg megszervezését.
1899 óta szobra áll az Albertina elõtt, és nevét viseli az Albert kaszárnya Bécsben.)
(Frigyes Maria Albert fõherceg 1856-ban született Károly Ferdinánd fõherceg és Erzsébet Franciska fõhercegnõ gyermekeként. 1878-ban feleségül vette Croy-Dülmeni Izabella hercegnõt. Házasságukból kilenc gyermek született, nyolc leány és egy fiú. Katonai nevelést kapott, akárcsak
nagyapja és nagybátyja. Gyorsan haladt a ranglétrán, 15 éves korában már kinevezték a tiroli
császári vadászezred hadnagyává. Nagybátyja halálával a birodalom leggazdagabb birtokosa lett.
Frigyesrõl a mondás azt tartotta, hogy „kilencvenkilenc majorja volt, s csak azért nem száz, mert
akkor már hadsereget is kellett volna tartani.” 1886-ban megkapta az altábornagyi rangot. Az I.
világháború idején Ferenc József megbízásából a császári-királyi haderõ legfõbb parancsnoka tisztét viselte. A hangzatos rang tartalma mindössze annyi volt, hogy a fõherceg meglátogatta a frontvonalat, és beszélgetett a katonákkal, azonban a haditervek kidolgozásában és a hadvezetésben
szabad kezet hagyott a tényleges katonai vezetõknek.
Kedélyes alkata, barátságossága miatt Frigyes alkalmas volt a „népszerû fõherceg” szerepére,
aki képes szót érteni az egyenruhába bújtatott, és a birodalom minden nemzetiségébõl toborzott
parasztokkal, polgárokkal és munkásokkal. Frigyesnek sikerült némileg ellensúlyoznia a szenvedõ
katonák ellenszenvét a legfõbb hadvezetéssel szemben. Személyes népszerûségét a katonák körében a „Frici” becenév elterjedése jelezte. 1917-ben az új uralkodó, IV. Károly visszavette tõle a
legfõbb fõparancsnoki tisztet. Ennek oka, hogy az új császár és Frigyes közötti viszony igen rossz
volt, amelyet tetézett, hogy a két feleség, Zita császárné és Izabella fõhercegné nem szívelték
egymást.
A világháború után a birodalom felbomlott, és Ausztria köztársasággá alakult. A Habsburgdinasztia Tescheni ága minden ausztriai és csehországi birtokát elveszítette, csak a magyaróvári
uradalom maradt meg. A „hontalan” Habsburg-Tescheni család azonban otthonra lelt Magyaróváron, és a család tagjai továbbra is tevékenyen részt vettek a társadalmi életben. Élete végére talán
egyetlen Hasburg-Tescheni fõherceg sem lett olyan népszerû Magyaróváron, mint Frigyes. 80. születésnapján valamennyi majorja alkalmazottját megvendégelte. 1936-ban halt meg. Emléke azóta is
él az egykori magyaróvári uradalomban.)

Mit köszönhet Magyaróvár Albert fõhercegnek? Az állattenyésztésben korábbi húzóágazatnak tekintett juhászat jelentõségét veszítette, és az uradalom az 1850-es években
áttért a tehenészetre. A magyaróvári uradalom hamarosan a tejgazdaság és a tejtermékek (pl. a „tescheni vaj” márka) gyártása révén szerzett hírnevet Nyugat-Magyarországon és Alsó-Ausztriában. Albertnek köszönhetõ az is, hogy a magyaróvári akadémia
állami kezelésbe került.
A fõherceg, annak érdekében, hogy megszabaduljon az anyagi erõit felemésztõ intézettõl, a várat, a benne lévõ akadémiával együtt átadta az államnak. A fõherceg évi 800
forinttal járult hozzá a fenntartási költségekhez, valamint elõdeihez hasonlóan, továbbra is ösztöndíjat utalt ki hat diák részére.
Az 1869-es népszámlálás adatai szerint ekkor Magyaróvár épületállományának 5,6%a (nyolc épület) volt a fõherceg, illetve családja tulajdonában, ezzel Albert fõherceg
több épületet birtokolt, mint a város (az épületek 4,2%-a), a megye (1,4%), vagy az
egyház (1,4%). A város 2432 lakosából 315 személy lakott valamely fõherceg tulajdonában lévõ épületben.
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Tulajdonos
Város
Megye
Egyház
Fõherceg
Magántulajdonos
Összesen

Személy
93
89
30
315
1905
2432

%-os arány
3,8
3,7
1,2
13
78,3
100

A népesség megoszlása a magyaróvári épületek tulajdonosai szerint az 1869-es népszámláláson. (Horváth Gergely Krisztián: Város a városban. Fõhercegi ingatlanok Magyaróváron az 1869. évi népszámlálás tükrében. In: A város és társadalma. Tanulmányok Bácskai Vera tiszteletére. /szerk. H. Németh István, Szívós Erika, Tóth Árpád/ Bp., 2011., Hajnal
István Társadalomtörténeti Egyesület. 252. p.)
A másik jelentõs húzóágazatot a szarvasmarha-kereskedelem jelentette (évi 2-3 ezer
felhizlalt marha került kereskedelmi forgalomba). Fényes Elek statisztikus már 1847ben elismerõen szólt az óvári uradalom svájci tehenészetérõl és sajtgyártásáról. A 19.
század második felében indult el a lóvasút építése. A vasútépítéshez az iparosodott
Teschen acélmûveiben gyártották a síneket, az ottani mezõgazdasági termékek szállításának céljával. 1886-ban épült ki az elsõ szárnyvonal, amelyik Hegyeshalomból dél irányba, a Hanság területére vezetett. Hegyeshalomban felépítették a központi raktárházat.
Frigyest tudatosan arra nevelték, hogy képes legyen ellátni a Habsburg - Tescheni „kis
birodalom” vezetését. A fõhercegeknél általános katonai nevelés mellett elmélyítette
ismereteit a természettudományokban és a mezõgazdászatban. „Hobbija” a gazdászaton kívül az asztalosmesterség és az éremtan (numizmatika) volt, szenvedélyesen gyûjtötte az érméket. Egy fénykép is fennmaradt, amelyen Frigyes kisfiúként az asztalosmesterséget gyakorolja. Frigyes fõherceg
fejlesztette a már Albert által megkezdett
tejgazdálkodást. 1910-ben 3444 tehenet tartottak a magyaróvári uradalomban. Frigyes
elérte, hogy kizárólagos jogot kapott Bécs
tejjel való ellátására. 1910-ben az uradalom
személyzete 1221 fõt tett ki, 72%-uk a mezõgazdaságban, 15,1%-uk a központi tejcsarnokban, 9,2%-uk az uradalomban létesített iparágakban, 3,3%-uk az erdészetnél
dolgozott. (Kettinger Gyula - dr. Nagy Frigyes
- dr. Timár Lajos: A magyaróvári nagybirtok
története. Bp., 1991., Tartalom Kft. 46. p.) A fõhercegi család gondoskodott az uradalmán élõ népesség ellátásáról: népiskolát és óvodát szervezett, orvosokat tartott fenn.
Frigyes fõherceg 1897-ben – fia születésének alkalmából – építtette az albertkázmérpusztai templomot.
A szociális helyzet és az egészségügy
Károly fõherceg megszervezte az ún. Karolina Alapítványt, amely a szociálisan érzékeny
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királyné nevét viselte. A kórház céljára megvásárolta a kolostor épületét, és így 1860-ban
nyitotta meg kapuit a Karolina Kórház. Moson már korábban is rendelkezett egy szegényházként is mûködõ kórházzal a Duna-parton. Koch Béla megyei fõorvos, 1904-tõl a Karolina Kórház igazgató-fõorvosa úgy gondolta, hogy az épület alkalmas lehetne tüdõszanatóriumnak. Végül Moson a megye rendelkezésére bocsátotta az épületet harminc évre. A
mosoni tüdõszanatóriumot 1910. január 8-án alapították 21 ággyal.
(Karolina Auguszta osztrák császárné, magyar és cseh királyné a bajor uralkodóházból, a
Wittelsbach - dinasztiából származott. Eredetileg Sarolta Auguszta Karolina névre keresztelték. A
Habsburg Birodalom elsõ asszonyaként támogatta a szociális intézményeket, számos kórházat,
iskolát, szegényházat, árvaházat, valamint munkáslakásokat alapított és támogatott. Túlélte férjét,
az 1835-ben meghalt Ferenc császárt, 1873-ban 81 éves korában halt meg.)

A világháború alaposan felforgatta a város életét és a kórház mûködését. A sebesültek
elhelyezésére a Mosonmegyei Történelmi és Régészeti Egylet átadta a mai Hansági Múzeum épületét, emellett az ún. „Rendek-házában” (ma Fõ u. 5. sz.) 60 ágyat,
a megyei árvaház épületében 60, majd 100 ágyat helyeztek el. A város hölgyei közül többen 6 hetes önkéntes ápolónõi tanfolyamot végeztek el. Szontagh Jenõ
fõispán felesége, Zichy Elza grófnõ szervezte a sebesült
katonák ellátását. A házaspár tevékenyen részt vett a
vöröskeresztes kórházak szervezésében a megye területén. A tüdõszanatóriumba, a lakásínség miatt, 1920ban az államrendõrség személyzetének egy részét és
azok családtagjait költöztették be.
(Koch Béla 1875. március 21-én született Kolozsváron.
1899-ben szerzett orvosi diplomát. Külföldi és hazai orvosi
tanulmányok után kinevezték a Karolina Kórház igazgató
- fõorvosává, majd a háború alatt párhuzamosan vezette a
Vörös Kereszt magyaróvári kórházát és a komáromi helyKoch Béla
õrségi kórházat. Az iránta érzett megbecsülést mutatja, hogy
beválasztották Gyõr – Moson –- Pozsony közigazgatásilag egyelõre egyesített vármegye törvényhatósági bizottságába, valamint Magyaróvár képviselõtestületébe. 1938-ban vonult nyugdíjba.
Halálának idõpontja ismeretlen.)

Oktatás és tudomány
A 19. század második felében kezdõdött meg az egységes állami iskolarendszer kialakítása Magyarországon. Az 1850-es években bevezették az érettségit, és megtörtént a
tanárképzés reformja. A kiegyezést követõen a báró Eötvös József kultuszminiszter nevéhez fûzõdõ népiskolai törvény (1868: XXXVIII. tc.) rendelkezett a 6-12 éves korú
gyermekek iskolakötelezettségérõl. A törvény kimondta, hogy ahol nincsen felekezeti
iskola, de 30 iskoláskorú gyermek él, ott elemi iskolát kell alapítani. Az analfabetizmus
gyors ütemben csökkent, és az írni, olvasni tudásban a nyugat-dunántúli megyék jártak
elöl, elsõsorban Sopron és Moson megyék. Mindkét megyében 90% feletti volt az írniolvasni tudás.
A kiegyezést követõen Moson vármegyében három községi nyilvános népiskola volt,
ebbõl egy-egy mûködött Mosonban és Magyaróváron. Ezen kívül a zsidó hitközség is
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rendelkezett iskolával. 1897-ben megtörtént a mosoni elemi és a hitközségi iskola egyesítése, ami azt jelentette, hogy a hitközségi iskolát az állam vette át. 1889-ben felépült a
nyolcosztályos leányiskola, a Nepomuki Szent János templom mögött. Ez az épület azonban nem maradt fenn. 1910-ben Moson új fiúiskolával bõvült: ez a mai Haller János
Általános Szakképzõ és Szakközépiskola épülete, a Mosonvár út 15. szám alatt. Az
iskola megépítéséhez szükséges 1000 négyszögöles telket Frigyes fõherceg adományozta. Ez volt az elsõ iskola az országban, amelyik vasbeton tetõszerkezettel rendelkezett.

A Mosonvár utcai új fiúiskola (ma Haller-iskola)

Az 1884-es második ipartörvény értelmében a községeknek gondoskodniuk kellett
az ipari és kereskedelmi tanoncok külön iskoláiról. 1884-ben engedélyezték tanonciskola létesítését Magyaróváron és Mosonban. A legjobb tanulókat Kühne Ede és más
helyi vállalkozók jutalomban részesítették. A magyaróvári járás iparosodottságának
magas fokáról tanúskodik, hogy Magyaróváron 84, Mosonban 83 tanoncot tartottak
nyilván, míg a járás hat községében egyáltalán nem voltak iparostanulók. Ezen kívül
említést kell tenni a mosoni ún. gazdasági ismétlõiskoláról. Ismétlõ iskoláknak nevezték azokat az oktatási intézményeket, amelyek az elemi népiskolai osztályok befejezése
után nyújtottak további képzést, a gyermekek 15. éves koráig. Az „ismétlõ iskola” kifejezés arra utalt, hogy új ismereteket – elvileg – nem nyújtott, a gyermekek a korábban
tanultakat ismételték. A gazdasági ismétlõ iskola a mezõgazdasághoz szükséges ismereteket oktatta, célja annyi volt, hogy ügyes birtokos gazdákat neveljen.
A középfokú oktatásról – mindkét község tanulói számára – a magyaróvári piarista
gimnázium, majd fõgimnázium gondoskodott. A gimnázium az 1890-es évektõl fizika és
kémia szertárral rendelkezett. Az 1868-as tanterv kötelezõvé tette a gimnáziumban a
testnevelést. Külön helyiség hiányában a tornaóráknak a Karolina Kórház biztosított
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helyszínt. Ebben az idõszakban a piaristáknál tanultak Magyaróvár és Moson olyan
híres személyiségei, mint Flesch Károly hegedûmûvész, Gottlieb Haberlandt botanikus,
Sattler János, Magyaróvár (utóbb Mosonmagyaróvár) polgármestere és mások. 1897ben alakult meg a Magyaróvári Állami Polgári Leányiskola, majd 1910. december 4-én
nyitották meg az iskola új épületét.
1891-ben Ostermayer Károly, Moson nagyközség egyik híres, gazdag gabonakereskedõje elhunyt. Mivel felesége és gyermekei nem voltak, halála elõtt Ostermayer Fõ utcai
házát és 77 ezer Ft készpénzt adományozott egy óvoda megalapítására, azzal a kikötéssel, hogy az intézménybe felekezeti különbség nélkül kell felvenni a gyermekeket. Ezen
kívül jelentõs összeget hagyott a római katolikus egyház, a piarista rendház, az Erzsébet Nõegylet, az Izraelita Nõegylet stb. javára. Az óvodában a Paulai Szent
Vince nevét viselõ Szent Vince lányai szerzetesrend
apácái nevelték a kisgyermekeket. A mosoni óvoda
homlokzatán ma is olvasható az „Ostermayer Károly
alapítványa 1891” felirat. Emlékére a Zsidó utcát
Ostermayer utca névre keresztelték. Ostermayer Károlyt ma is „Moson megmagyarítójaként” tisztelik.
Az 1850-es években a bécsi kormányzat egységes birodalmat képzelt el, amelyben az oktatás is egységes
keretekben folyik. Az átszervezés a magyaróvári gazdasági tanintézetet is elérte, amelyik ettõl kezdve a
Ostermayer Károly
(Magyar - Óvári Császári és Királyi) Gazdasági Felsõbb
Tanintézet nevet viselte. Albert fõherceg átengedte a
magyaróvári várat és a hozzá tartozó kertet a kultuszminisztériumnak. A Gazdasági
Felsõbb Tanintézet élére Wilhelm Heinrich Pabst került. Ferenc József 1850. október 31én szentesítette az intézet szabályzatát. Az 1850-es években Óváron volt a birodalom
egyetlen olyan felsõoktatási intézménye, amelyben mezõgazdászatot tanítottak, nem
csoda, hogy a birodalom minden részébõl érkeztek a hallgatók a Lajta és Mosoni-Duna
partjára.
Pabst 1861-ben távozott a tanintézet igazgatói székébõl, és elhagyta Magyaróvárt. A
maga korában Pabst munkásságát ellentmondásosan ítélték meg: a kortársak közül sokan csak azt akarták észrevenni, hogy a gyûlölt Bach-rendszer idején kapta meg igazgatói kinevezését. Tevékenységének mérlege azonban az utókor értékelése szerint pozitív.
A korszakban a legmodernebb németországi oktatási rendszert kívánta bevezetni,
amellyel az óvári gazdászképzés rangja emelkedett. Az 1851-es londoni világkiállításról
gépeket hozatott Óvárra. Közvetve hozzá kapcsolódik a késõbb nagyhírû mezõgazdasági gépgyártás elindítása, a vejével, Krauss Frigyessel alapított cégbõl nõtt ki a Kühneféle Mezõgazdasági Gépgyár.
(Az 1850-es évek önkényuralma idején nevezték ki a már akkor is országos hírû mezõgazdasági
tanintézet élére a németországi születésû Wilhelm Heinrich Pabstot. Ma sok ismeretterjesztõ munkában, gazdaságtörténeti tanulmányban a magyar hangzású Pabst Henrik Vilmos néven említik. Talán
sokan nem is tudják, hogy Németországban született, és már több évtizedes karrier állt a háta mögött,
mielõtt Magyaróvárra került. 1798-ban látta meg a napvilágot, és hosszú utazást tett Németországban, Franciaországban és Hollandiában. I. Vilmos württembergi király megbízásából a juhtenyésztést ellenõrizte. A hohenheimi (Württemberg, Németország) tanintézetben tanult, majd ezt az 1820-as
években újabb nyugat-európai tanulmányutak követték. Hessenben dolgozva mezõgazdasági tanin202
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tézetet szervezett. 1845-ben nevezték ki a Hohenheimi Akadémia élére. Óvárra kerülve is azon dolgozott, hogy az általa kidolgozott hohenheimi, illetve porosz rendszert elterjessze. 1856-ban Pabst és
veje, Krauss Frigyes céget szerveztek a mezõgazdasági gépek beszerzésére, amelyik a „Mezõgazdasági
gépek és szerszámok állandó kiállítása” nevet kapta. 1861ben Pabstot miniszteri tanácsossá nevezték ki. Munkásságáért Ferenc József is kitüntette.)

Pabst Henrik

Utóda, Masch Antal orvos és állatorvos szintén Németországban született. Az 1840-es években nevezték ki magántanárrá az akadémiára, prágai és bécsi
tanulmányok után. A kiegyezés utáni idõszak ismét
változást hozott a tanintézet mûködésében. Az intézmény 1869-tõl az újonnan létrejött önálló magyar földmûvelésügyi minisztérium felügyelete alá tartozott.
1872-ben Bécsben megnyílt a Hochschule für
Bodenkultur (Bécsi Fõiskola) az óvári tanintézet fiókintézményeként. 1874-ben a tanintézet akadémiává
alakult, ettõl kedve a hivatalos neve Magyaróvári Magyar Királyi Gazdasági Akadémia. 1874. október 12-én
nyílt meg az elsõ akadémiai tanév. A tanítás párhuzamosan folyt német és magyar nyelven.
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Éles küzdelmek dúltak a tanítás nyelve körül. Az 1850-es évek németesítõ törekvéseinek ellenhatásaként érthetõ, hogy sokan az oktatásból, így az óvári tanintézetbõl,
majd akadémiáról is számûzni akarták a német nyelvet. A kérdésnek aktualitást adott,
hogy miközben a német nyelvû tanárok egy része Pabstot követte Bécsbe, addig egyre
több magyar nyelvû tanár érkezett az akadémiára. A földmûvelésügyi miniszter egy
1882-ben kiadott rendelettel 1884-i hatállyal megszüntette az akadémián a német tanítási nyelv használatát.

Magyaróvári gazdászok gyakorlaton

1884-ben az utolsó német nyelven tanuló diák is elballagott. Július 26-27-én az akadémia megható ünnepség keretében búcsúztatta a német tagozaton tanult diákokat, katonazene mellett. Az ünnepségen Lehár Ferenc vezényelt. Az akadémia épülete elõtt Follner
Ferenc végzett diák további sikeres mûködést kívánt az intézménynek. Innen a hallgatók
a parkba vonultak, ahol a diákok elbúcsúztak tanáraiktól. Július 27-én, vasárnap délelõtt
tíz órakor a hallgatók közös sörözés után ellátogattak még egyszer, utoljára az akadémia
botanikus kertjébe. Délután 2-kor a városházán bankettet rendeztek a tiszteletükre. A
Földmûvelésügyi Minisztérium 1886-ban állami ösztöndíjat alapított nyolc gazdászhallgató részére. Az 1900-as évek elején felújították a várat. Emellett cselédlakások építésére
és artézi kút fúrására is anyagi erõt fordítottak.
(Táncsics Mihály és az óvári tanintézet: A magyarországi horvát születésû Táncsics –eredeti
nevén Stancsics – Mihály nevét mindannyian jól ismerjük az 1848. március 15-i forradalom történetébõl. Kevésbé ismert, hogy Táncsics a kiegyezés utáni parlament országgyûlésében képviselõként szorgalmazta a nemzetiségek elmagyarosítását. Az író, akit egykor a – jórészt német ajkú –
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pesti nép szabadított ki tömlöcébõl, a parlamentben felvetette a kérdést, hogy mikor lesz végre
kizárólagosan magyar nyelvû képzés a selmeci és az óvári tanintézetben.)

Masch 1884-ben meghalt. Érdeme, hogy a magyar állam részérõl különösebb konfliktusok nélkül megtörtént az intézmény felének átvétele, valamint a tanintézet akadémiává
alakulása. Masch idejében alakult meg az Eszköz- és Gépkísérleti Állomás és a Vegykísérleti
Állomás (1873), valamint a Vetõmagvizsgáló és Növényélettani Kísérleti Állomás (1878). Masch
sírja a magyaróvári temetõben, dombormûve a vár udvarán található. Különös szeretettel
õrizte meg Masch emlékét Bartók Béla zeneszerzõnk édesapja, id. Bartók Béla, aki egy
rövid ideig szintén az akadémia padját koptatta.
(Idõsebb Bartók Béla és az Akadémia: Bartók Béla zeneszerzõ apja, idõsebb Bartók Béla és két
testvére is az akadémián végzett. Béla örökölte apjától a nagyszentmiklósi akadémia igazgatói
tisztét. A „Gazdasági Tanügy” címû szaklapban, amelyet õ alapított, méltató cikket írt a szeretett
Masch professzorról.)

1884-ben nevezték ki az akadémia élére az elsõ magyarországi születésû igazgatót, dr.
Balás Árpád személyében. Balás a szûkebb szakmai és
tudományos tevékenység mellett a Magyaróvári Széchenyi Kör elnöki tisztét is ellátta. Balást 1897-ben kinevezték a millennium alkalmából megalakított Mezõgazdasági Múzeum élére (a múzeum anyagát a magyaróvári akadémia szolgáltatta). A magyaróvári vár udvarán dombormû, valamint utcanév õrzi emlékét. Utóda,
Vörös Sándor volt az elsõ olyan igazgató, aki nem kötõdött az akadémiához: sem tanárként, sem diákként nem
ismerte az akadémiát. Bár szakmailag tovább fejlõdött
az intézet, az oktatói karral való konfliktusok miatt
Vörös nyugdíjaztatását kérte. Egy évig Kerpely Kálmán
látta el ideiglenesen az igazgatói tisztet, majd Hensch
Árpád. Hensch nyugdíjba vonulása (1913) után Ujhelyi
Imre vette kézbe az intézmény vezetését.
Ujhelyi Imre megalapította a Magyaróvári SzarvasMasch Antal
marha-tenyésztõ Egyesületet. Aktivitását mutatja, hogy
27 tejszövetkezetet létesített Moson megyében. 1878-ban Deininger Imre vezetésével
megalakult a Vetõmagvizsgáló és Növényélettani Kísérleti Állomás, amelynek feladata a
vetõmaggal kapcsolatos hamisítások és visszaélések megakadályozása volt. Ignaz Moser
vegyész a Vegykísérleti Állomást alapította meg.
Magyaróvár hírnevét öregbítette a Cserháti Sándor, a növénytermesztési tanszék professzora által megszervezett Országos Növénytermelési Kísérleti Állomás (1891). A gyõri
születésû Cserháti Magyaróvárott és német egyetemeken tanult, majd huszonhárom
évesen kinevezték a Magyaróvári Gazdasági Akadémia tanársegédjévé. Cserháti népszerûsítette a mûtrágyázást, rengeteg tanulmányt és cikket szentelt a témának. Kísérletekkel igazolta, hogy a magyar éghajlaton is van értelme a talaj mûtrágyázásának. Emellett írt a gabonafélék és a csalamádé termesztésérõl, a talajismeretrõl, a szarvasmarhák
táplálkozásáról, valamint az Alföld mezõgazdasági viszonyairól.
Jelentõs mûve a kétkötetes „Általános és különleges növénytermesztés” (1900-1901),
valamint a Kosutány Tamással közösen írott „A trágyázás alapelvei” (1886). Írásai megjelentek a „Mezõgazdasági Szemle”, a „Köztelek”, a „Gazdasági Lapok”, a „Földmûve205
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lési Érdekeink” és a „Dohány Újság” címû lapokban. Emlékét Budapesten a Földmûvelési
Minisztériumnál szobor, Magyaróvárott utca,
szobor és relief õrzi.
A dualizmus idõszakában számos más neves
tanár tanított az akadémián: Cselkó István az
állattenyésztés és állatgyógyászat, Grábner Emil
és Hankóczy Jenõ a növénynemesítés, Gratz Ottó
a tejgazdaság, Kadocsa Gyula a természetrajz
területén fejtett ki tudós és oktató tevékenységet. Linhart György az 1898-ban megalakult
Növénykórtani Állomást vezette.
A város híres szülöttei
Moson és Magyaróvár szülöttei közül sokan
más községben, városban, sõt más országokban
váltak híressé. Az alábbiakban közülük mutatunk be néhányat, a teljesség igénye nélkül.
Ujhelyi mellszobra
1854. november 28-án Magyaróváron született,
(egyetem,
Pátzay Pál, 1936.)
német nyelvû családban, Gottlieb Haberlandt
botanikus, akit világszerte a fiziológiai növényanatómia megalkotójaként, a növényi hormonok egyik felfedezõjeként tisztelnek. Életének nagyobb részét Ausztriában és Németországban töltötte, a világ is osztrák botanikusként tartja számon, noha az „Encyclopaedia
Britannica” szócikke jelzi, hogy Magyarországon
és Magyaróvárott (Ungarisch-Altenburg) született. Apja, a pozsonyi születésû osztrák állampolgár, Friedrich Haberlandt 1851 és 1869 között
tanított az akadémián. Gottlieb gimnáziumi tanulmányait Magyaróvárott, Görzben (ma
Gorica, Olaszország) és Bécsben végezte.
1877-ben szerzett botanikusi oklevelet. 1910ben a berlini egyetemre nevezték ki tanárrá. Tizenkét növényi szövetrendszert különböztetett
meg funkciójuk alapján. 1945-ben hunyt el Berlinben. Halálának ötvenéves jubileumán, 1995ben leplezték le reliefjét, Rajki László alkotását.
Gottlieb bátyja, Michael Haberlandt is a tudományos életben futott be karriert. 1860-ban született, szintén Magyaróváron. A bécsi egyetemen
néprajztudományt tanult. 1892-ben a Bécsi Tudományegyetem néprajz szakának docensévé nevezték ki. Tudóstársaival együtt megalapította a
Haberlandt, Gottlieb (Wittmann
Néprajzi Egyesületet (1894), az osztrák néprajzi
Antal park, Rajki László, 1995.)
folyóiratot, és a ma is létezõ Osztrák Néprajzi
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Múzeumot (1895), amelynek elsõ igazgatója volt. Tagja volt az Osztrák Társadalomtudományi Társaságnak. 1940-ben hunyt el Bécsben.
1858. január 2-án a mosoni vasútállomáson látta meg a napvilágot Kainz József színész,
a mosoni állomásfõnök fiaként. Csak ötéves koráig élt Magyarországon, aztán szülei Csehországba költöztek. Bécsben tanult, majd Németország színpadain lépett fel. A bécsi
Burgtheater (udvari színház) színésze lett. 1910-ben halt meg.
1855-ben látta meg a napvilágot Magyaróváron Gladich Pál magyarkimlei plébános, aki
Õrangyal címmel gyermekújságot indított. A lap hivatása volt, hogy, amint alcíme kifejezte,
a „gyermekek tanítója és barátja” legyen. Ez a lap, amely 32 éven át jelent meg, hosszú ideig
egyetlen kisgyermekeknek szóló újság volt az országban. Gladich két nyomdát alapított
Gyõrben és Magyarkimlén. 1903-ban XIII. Leó pápa a pápai kamarási címet adományozta
Gladich Pálnak.
Az 1875-ben Magyaróváron született Hönisswald Richárd Európa-szerte elismert orvos, pszichiáter. 1938-ban a zsidó származású tudóst a nácik a dachaui koncentrációs táborba hurcolták. A háború után az Egyesült Államokba emigrált. Mosonban született
Mosonyi-Pfeiffer Hellmann, aki grafikáival, plakátjaival Németországtól Brazíliáig nyert
díjakat.
Az egyesületek
A 19. századi Magyarországon – ahogyan egész Európában – az öntudatos polgárság
értékrendjének részét képezte a társas érintkezésre alkalmat adó egyesületek, klubok életében való részvétel. Az egyesületi élet lehetõséget adott arra, hogy különbözõ foglalkozású
személyek egymással érintkezzenek, társalogjanak és szerepet vállaljanak valamely társadalmi ügy elõmozdításában, akár országos méretekben, akár lakóhelyükön. Nem csoda,
hogy a dualizmus idején Moson és Magyaróvár társadalmának gyors polgárosodása is rendkívül sokszínû egyesületi életet eredményezett. Az egyesületekben német és magyar ajkú
lakosok, keresztények és zsidók egyaránt jelen voltak, ezzel a mindennapos érintkezés, a
közös zenélés, önmûvelés, jótékonykodás stb. hozzájárult a békés együttéléshez. A Mosonyi
Férfi Dalárda Egylet (1866), az abból kinövõ Mosonyi Társaskör (1867) és a Széchenyi Kör
(1881) a helyi neves és befolyásos polgárok gyülekezõhelyei voltak.
A Mosonyi Társaskör elõdjét alkotó dalárda a mezõváros zenei hagyományainak ápolását, a zenei élet elõmozdítását tûzte ki célul, ennek érdekében pedig hangversenyeket, estélyeket, táncmulatságokat, farsangi bált szervezett, valamint nyilvános ének-zene
tanórákat tartott. A Társaskör elnökévé Bókay Lajos mérnököt, egykori honvéd fõhadnagyot választották meg. 1886-tól a Társaskör Mosonyi Casino Egylet néven mûködött
tovább. 1897-ben vette fel a Mosoni Társaskör nevet. Ekkor elnökévé a Kühne-gyár
fõmérnökét, Weegmann Adolfot választották meg. (Weegmann Adolf Németországban született, de élete nagyobb részét Magyaróváron, illetve Mosonban töltötte. Akárcsak Kühne, õ is
magyar hazafivá vált. Neve egybeforrott a Kühne-gyárral. A tulajdonos betegsége miatt idõvel a
gyártelep vezetése szinte teljesen rá hárult. Negyvenöt év szolgálat után ment nyugdíjba. 1932ben hunyt el.)

A Magyaróvári Széchenyi Kör a magyar nyelv és kultúra terjesztését, Moson megye
magyarosítását foglalta programjába. A társas élet központja lett a Magyar - Óvári Kaszinó Egylet (1860), amelyik 1898-ban Magyar - Óvári Kaszinó nevet vette fel. 1868-ban
megalakult a Mosonmegyei Takarékpénztár, majd 1872-ben a Mosonvárosi Takarékpénz207
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Sõtér bruck-ujfalui ásatása (1899.)

tár. 1906-ban megalakult a Mosonvidéki Takarékpénztár, Pálffy Sándor gróf elnökletével. 1918. június 2-án Ruff Andor vezetésével megalakult a Majoroki Gazdaegylet, amelyik a kisgazdaréteg érdekvédelmét tûzte ki célul.
1882-ben Ivánfi Ede piarista szerzetes, a magyaróvári gimnázium történelemtanára
Deininger Imre akadémiai tanárral, Fábry Nándor numizmatikussal és dr. Sõtér Ágoston
jogásszal közösen kezdeményezte a Mosonmegyei Történelmi és Régészeti Egylet megalakítását, amelyen tulajdonképpen közgyûjteményt, múzeumot kell érteni. Az egylet elnöke dr. Sõtér Ágoston, alelnöke Ivánfi lett. Moson megye 1904. évi határozata rendelkezett a gyûjtemény elhelyezésére egy múzeumépület építésérõl. 1912-ben költözhetett
a gyûjtemény a Fõ utca 19. alatti épületbe. Ez lett akkori nevén a Mosonvármegyei Múzeum (a mai Hansági Múzeum elõdje). (Ivánfi Ede piarista szerzetes, történész, tanár nagy
szerepet játszott a 19. századi Magyaróvár kulturális életében. Somorján született 1821. április 21én. 1846-ban tett szerzetesi fogadalmat. Debrecenben és Máramarosszigeten tanított, majd külföldi tanulmányutakat tett, mielõtt 1879-ben Magyaróvárra nevezték ki. Tevékeny szerepet vállalt a
Mosonmegyei Történelmi és Régészeti Egylet megalapításában. 1900. január 28-án halt meg Magyaróváron. Fõ mûvei: A Magyar Birodalom vagy Magyarország s részeinek czímerei (1869), Vázlatok Mosony vármegye múltjából (1882), A régészet becse, fejlõdése általában és alkalmazása
Mosony vármegyében (1883), Mosonvármegye Monographiája (1896). Moson vármegyérõl szóló
háromkötetes mûve a Hansági Múzeumban található. 1927 óta utca viseli a nevét, és 2000-ben,
halálának 100. évfordulóján emléktáblát helyeztek el a tiszteletére a múzeum régi épületén.)

A 19. század végén és a századfordulón a különbözõ városokban szép számmal voltak
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olyan ún. „magyarító” egyesületek, amelyek a nemzetiségi közegben a magyar nyelv
terjesztését tûzték ki célul, és a magyar nyelvû társalgást népszerûsítették. Ezeknek az
egyleteknek a sorába tartozott a „Mosoni kuruczok asztaltársasága”, amelyik 1902 januárjában alakult meg, és törzshelye a Magyar Korona vendéglõ volt. A társaság német
nyelvû lakosokból állt, akik megfogadták, hogy az összejöveteleiken kizárólag magyarul beszélnek. Aki német szót ejtett ki a száján, azonnal köteles volt két krajcárt fizetni.
A bírságokat az egylet jótékonysági célokra ajánlotta fel.
A magyarosodás másik útját választotta a Magyaróvári Férfidalárda (1869), amelyik
1903-ban hagyta el elõadásain a német nyelvet. Az 1870-es években az Antoni-féle házban béreltek szobát próbák tartására, 1875-tõl a Fekete Sas vendéglõben készültek fellépéseikre, 1899-tõl a Magyaróvári Széchenyi Körrel közösen béreltek itt termet és színpadot. A zenei élet fejlett volt, a dalegyletek rendszeresen tartottak hangversenyeket.
Az 1883-as szilveszteri hangversenyen mutatkozott be a 10 éves Flesch Károly hegedûjátékával. [Flesch Károly (Moson-Luzern, 1944.) hegedûmûvész és zenepedagógus. Flesch Salamon mosoni orvos fia. 6 éves korában kezdett el hegedülni. Elemi iskolai tanulmányai után a
magyaróvári gimnázium tanulója lett. 1886-tól Bécsben majd Párizsban tanult. 1895-ben Mosonban
és Magyaróváron nagysikerû hangversenyt adott. 1897-1902. között a bukaresti, ezt követõen az
amszterdami konzervatóriumban, 1921-tõl a berlini zeneakadémián tanított.
Több országban tartott mesterkurzusokat. 1934-tõl Londonban és Amszterdamban, 1943-tól a
svájci Luzernben élt. Flesch a XX. század nemes ízlésû, legnagyobb kultúrájú és technikájú hegedûmûvészei közé tartozott. Mûvészetére a legnagyobb hatással Joachim József köpcsényi születésû,
világhírû hegedûmûvész és a Lébénymiklóson született Nikisch Artúr világhírû karmester volt. Mosonmagyaróváron 1985 óta nemzetközi hegedûversenyt rendeznek fiatal tehetségek részére. 1994ben a szülõváros hazahozatta Flesch hamvait és a mosoni izraelita temetõben helyezte el. Emlékét
a szülõi házon 1983 óta Rieger Tibor dombormûve, a Flesch Károly Kulturális Központ és egy
lakótelep neve õrzi.]

Egyebek között rendszeresen megünnepelték Kossuth Lajos születésnapját. A zeneszeretet nem volt csak a polgárság sajátossága, a munkásság is megszervezte a maga
dalárdáit. A Kühne Gépgyár Munkásainak Dalköre (1903.) szintén a magyar nyelven
való zenélést népszerûsítette.
1885-ben szervezõdött meg az Elsõ Mosonyi Hadastyán- és Önsegélyezõ Egylet. A hadastyánokat messzirõl meg lehetett ismerni jellegzetes fekete nemezkalapjukról, sötétkék kabátjukról és fekete nyakkendõjükrõl. Az alapszabály nem tett különbséget a császári-királyi hadsereg és a magyar honvédség veteránjai, valamint tisztek és katonák között. Az egylet segélyezte beteg tagjait, gondoskodott a szegény tagok méltó temetésérõl, és támogatta az elhunytak özvegyét és árváit. A korszakban a szegény sorsú
lakosok temetését a Mosoni Felebaráti Társaskör segítette.
Az egyesületek között voltak olyanok, amelyek vallási alapon szervezõdtek. A Mosoni
Mária Kongregáció (1905) hitbuzgalmi egyesület volt, amelyik a fiatalok számára Szûz
Mária tiszteletét közvetítette, és igyekezett elmélyíteni a keresztény ifjak hitéletét,
keresztény erkölcsét. A Mosoni Izraelita Nõegylet (1875) és a Keresztény Nõegylet (1919)
egyaránt jelentõs jótékonysági szerepet vitt a mezõváros életében.
Egy 1870-ben kelt belügyminiszteri rendelet már utasította a községeket, hogy hozzanak létre „tûzoltó egyleteket”. A tûzesetek közül pusztító volt az 1862-es, amelyben
a mosoni városháza leégett, és elpusztult a település korábbi évszázadaira vonatkozó
iratanyag túlnyomó része, így az összes anyakönyv. 1876-ban alakult meg a „Mosonyi
önkénytes tûzoltó-egylet”, amelyik tûz- és árvízveszély esetén is biztosította az életek és
209

mm 2.p65

209

2018.01.14., 15:26

a javak védelmét. 1910-ben alapítványt hoztak létre Mayerbeck Henrik tûzoltó-fõparancsnok emlékére. A Mayerbeck-alapítvány kamataiból jutalmazták a tûzoltókat.
Gazdasági egyesületként, az iparosok érdekeinek védelmére megszervezõdött a
Mosoni Ipartestület, amelynek alakuló ülése 1908. nov. 8-án volt a Fehér Ló Szállóban, elsõ elnökévé Oross István építõmestert választották. A mosoniak mellett a levéli iparosok is csatlakoztak az egyesülethez, amelyik a Korona szállodában rendezte
éves közgyûléseit. A testületet kilenc éven át Allersdorfer Ferenc molnármester és
malomtulajdonos vezette (1911-1919). 1919 után négy évig ügyvezetõ elnökként tevékenykedett. A Magyaróvári Ipartestület az 1910. január 23-ai alakuló ülés után hivatalosan 1911. februárban kezdte meg mûködését Selmeczi János cukrászmester elnöksége alatt.
Óváron az akadémia kis külön világ volt a városban: a diákságnak és a tanári karnak voltak saját mûvelõdési, gazdasági és sportegyletei, hagyományai, és folyóiratai.
1859-ben alakult meg a magyar nyelv és irodalom ápolására szervezõdött Kazinczy
Kör, amelyik az akadémiai diákságnak felolvasásokat és elõadásokat rendezett, szépirodalommal látta el, erre a célra könyvtárat tartott fenn. A kör 1908-as megszûnése
idején 2 316 kötetet tartalmazott.
A Kazinczy Kör pénzügyei egyre zavarosabbak lettek, és végül az önfeloszlatás
mellett döntött. Az Óváron tanuló szláv ajkú diákok 1860-ban megszervezték a maguk kulturális egyletét, Slovánska omladina névvel. 1871-ben néhány hallgató létrehozta az Academischer Excursionsverein nevû egyletet (a névválasztás arra utal, hogy
az alapítók többsége német ajkú volt). Az egylet a tudományos önmûvelést tûzte ki
célul, és ennek érdekében kirándulásokat, vitaesteket szervezett.
Egy év múlva a magyar ajkú hallgatók megszervezték saját egyletüket Magyar
Kirándulási Egylet néven. 1872-ben megszervezõdött a Segélyezõ Egylet, amelyik a
szegény sorsú hallgatók támogatását vállalta. A Mensa Academica a szegény hallgatók étkeztetésérõl gondoskodott. 1876-ban alakult meg a gazdasági egylet. Az egylet
– ahogyan az 1890-es alapszabályzat megfogalmazza – a diákok szakmai tájékozottságának és mûveltségének elmélyítését tûzte ki célul. 1901-ben évkönyvet adott ki,
amelyben a mezõgazdászat mellett aktuális társadalmi kérdésekrõl is megjelentek
írások. Természetesen az akadémián is folyt zenei élet, amelyrõl a Dalos-egylet (1861.)
gondoskodott.
A sajtó
1836-ban Czéh Sándor nyomdát alapított a Magyar utcában, mégis hosszú idõbe került, amíg kialakulhatott az önálló napi sajtó. 1848-ban eltörölték a cenzúrát és deklarálták a sajtószabadságot, valamint pénzügyi biztosíték fejében bárki számára engedélyezték a lapalapítás jogát. Ezzel élt is Hermann Höchell német nyomdászlegény, aki
Der Emancipierte Satanas címen szatirikus politikai újságot adott ki. A lap a német ajkú
olvasóközönséget célozta meg. A sajtóterméknek mind a tizenkét számát Czéh vállalatánál nyomtatták. A lap azonban nem élt két hónapnál tovább. Terjesztésének a szûk
piaci lehetõségek és anyagi gondok vetettek véget. 1848-1867 között Moson megyében
nincsen tudomásunk idõszaki sajtótermékrõl. A lapkiadás az 1870-es években lendült
fel, de az akkor megalapított újságok is szûk szakmai közönség igényeit elégítették ki
(1872-ben indult el a Gyakorlati Mezõgazda, 1882-ben a Laytha címû mezõgazdasági
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Akadémiai hallgatók 1875-ben

szaklap). Közben az idõközben városi tanácsossá lett Czéh Sándor meghalt, vállalkozását Czéh Lajos vette át.
1887-ben megjelent az elsõ rendszeres magyaróvári újság, Magyaróvár és vidéke címen. A lap német és magyar nyelven jelent meg Csorba Kázmér szerkesztésében. Ennek megszûnése után a Széchenyi Kör 1888-ban kiadta a Mosonymegyei Lapokat. A
kétnyelvû hetilap felelõs szerkesztõje Õshegyi József, majd Merényi Kálmán volt. A lapot
úgy hirdették, mint a Széchenyi Kör, a Moson Megyei Gazdasági Egylet, a Történelmi
és Régészeti Egylet és az Önkéntes Tûzoltó Egylet hivatalos közlönyét. Az újság 1896ban beszüntette a tevékenységét. A következõ próbálkozás rendszeres lap elindítására
Merényi Kálmán nevéhez fûzõdik, de az általa 1896-ban alapított Mosonmegyei Hírlap
nem volt hosszú életû, mindössze másfél hónapig élt. Ralbovszky Géza Mosonvármegye
címû „társadalmi, szépirodalmi és közgazdasági hetilapját” 1899-ben alapították meg,
és 1903-ban jelent meg az utolsó példánya.
1903-ban elindult a Moson Vármegye Hivatalos Lapja, és szintén ebben az évben került ki a nyomdából a Magyaróvári Hírlap elsõ száma. 1908-ban Ruff Andor megvásárolta, és ettõl kezdve az újság Mosonvármegye címen jelent meg. Ruff megvásárolta a Ligeti-féle nyomdát, majd a Czéh nyomdát. A Mosonvármegye egy ideig a Tanácsköztársaság
alatt is megjelenhetett, majd papírhiányra hivatkozva beszüntették árusítását. A Tanácsköztársaság bukását követõen az újság ismét megjelent az utcákon. A Moson Vármegye Hivatalos Lapja nem élte túl Moson megye önállóságának megszûnését: 1923211
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ban a lap beszüntette tevékenységét. Ettõl kezdve a Mosonvármegye 1945-ig uralta a
régióban a lappiacot.
(Ruff Andor 1879. május 27-én született. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, majd
segédtanári kinevezést kapott a gyõri felsõkereskedelmi iskolába. Cikkei és versei korán megjelentek a gyõri lapokban. Elõbb a Gyõri Napló, majd 1908-tól az általa alapított Mosonvármegye
szerkesztõje. 1918-ban a Moson Megyei Nemzeti Tanács elnöki tisztét töltötte be. A két világháború

közötti idõszakban több megyei és városi egyesület tagja volt. Megválasztották Gyõr – Moson Pozsony közigazgatásilag egyelõre egyesített vármegye törvényhatósági bizottsági tagjának, emellett
a Magyaróvári Széchenyi Kaszinó fõtitkáraként, a Magyaróvári Iparos és Kereskedõ Kör elnökeként tevékenykedett. Alelnöke volt a Magyarországi Vidéki Lapok Országos Egyesületének, a
Mosonmegyei Múzeum Egyesületnek és a Magyaróvári Színpártoló Egyesületnek.
1950. november 6-án halt meg, a magyaróvári temetõben helyezték végsõ nyugalomra. Fõ mûvei: Költemények (Gyõr, 1901), Versek (Magyaróvár, 1912), Mosonmegyei és környékbeli népregék, mesék és mondák (Magyaróvár, 1928), Mosonvármegye emlékkönyve (Magyaróvár, 1929).

A Tanácsköztársaság alatt a kommunista és szocialista eszmék orgánumaként a Szebb
Jövõ – Schönere Zukunft címû hetilap szolgált, amelynek elsõ száma 1919. március 28án került az olvasók kezébe. A Bardócz Béla által szerkesztett lap magyar és német
nyelven is megjelent, majd 1919 júniusától az újság kettévált egy magyar és egy német
nyelvû újságra.
Az akadémia több szaklapot is megjelentetett. 1872-ben indult a „Gyakorlati Mezõgazda” címû lap Sporzon Pál szerkesztésében, Cserháti Sándor és Kosutány Tamás szerkesztésében 1884-tõl jelent meg a „Mezõgazdasági Szemle” címû szaklap.
Sport és szórakozás
A 19. század utolsó harmada, a polgári életforma és a természetkultusz hozadékaként, a sport tömegesedésének idõszaka. Nem volt ez másként Óváron sem, ahol több
sportegylet alakult. Ahogyan az egyesületek alapján megállapítható, a magyaróvári és
mosoni közönségben az atlétika, kerékpározás, úszás, futball, lovaglás és galamblövészet voltak a legnépszerûbb sportágak. A Magyar-Óvári Torna- és Vívóegylet és a Magyar212
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óvári Athletikai Club mellé 1899-ben felzárkózott az akadémia sportegylete, a MagyarÓvári Gazdasági Akadémiai Atletikai Klub (MOGAAC). 1897-ben felépült a tornacsarnok az óvári hallgatók részére, amelyik 1967-ig mûködött. A századfordulón a kerékpározás is mind népszerûbbé vált. Elõször a Mosonyi Kerékpár Egylet alakult meg (1891),
majd ennek utódaként 1900-ban a Mosoni Kerékpár Egyesület. Végül az egylet 1901-ben
Elõre Kerékpár Egyesület nevet kapott. Az egylet elnöke Kühne Lóránt volt. Két évvel
késõbb a Turul Kerékpár Egyesület is megszervezõdött.

A Mosoni Turul Lövészegylet 1900-ban

Az 1900-as párizsi olimpián Bauer Rudolf gazdászhallgató diszkoszvetésben aranyérmet szerzett, ezzel õ lett – Hajós Alfréd után – a második magyar aranyérmes. Bauer
1932-ben bekövetkezett haláláig Sósér-pusztán (ma Bács-Kiskun megye) gazdálkodott.
Mosonmagyaróváron a vár területén a Diszkoszvetõ címû szobor (Laborcz Ferenc alkotása), utca és 2009-tõl dombormû emléktábla õrzi az emlékét.
1908-ban megalakult a MOGAAC csónakázó egylete. A MOGAAC tanár-elnöke,
Erjury Lajos minden alkalmat megragadott a sport népszerûsítésére. 1913. július 3-án a
kálnoki révnél az óvári hallgatók úszásban, ugrásban és búvárkodásban mérték össze
ügyességüket. Az óvári diákok sikeresen szerepeltek az 1914. június 14-19-i országos
gazdászbajnokságon is. Mosonban 1909-ben megalakult a Mosoni Sport Club. A Galamblövõ Egylet leginkább az elit gyûjtõhelye volt, soraiban találjuk egyebek között Kühne
Károlyt, a Gyõr és Moson megyékben földbirtokkal rendelkezõ gróf Wenckheim Bélát,
és a dúsgazdag cukorgyáros Kuffner-família tagját, Kuffner Raul bárót. A korszakban
gyakoriak voltak a sportversenyek. 1911. június 15-én például lóversenyt rendeztek
Mosonban. 1908. július 18-án pedig futballmérkõzésen mérték össze ügyességüket a
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mosoni és magyaróvári sportolók (akik, ahogyan ekkor természetesnek számított, amatõrök voltak). A nagyszabású sportversenyek látványosságként szolgáltak, és kedvezõ
alkalmat teremtettek a polgárság tagjainak az érintkezésre.
Míg Mosonban és Magyaróváron a sport és a közös zenélés nagy hagyományokkal
rendelkezett, addig a színjátszás terén korlátozottak voltak a lehetõségek. Moson és
Magyaróvár nem rendelkezett színházzal. Óváron a Fekete Sas Szálló, Mosonban a Fehér Ló Szálló nyújtott lehetõséget a színielõadások számára. Általában Magyaróváron
kezdtek a színtársulatok, majd innen mentek át Mosonba, de elõfordult, hogy csak az
egyik településen tartottak színielõadásokat, nem volt akkora érdeklõdés, hogy mindkét községben fellépjenek. Például 1913. március 22-én Radó Béla színtársulata a Tóthvendéglõben szerepelt. Március 27-én a Mosoni Társaskör a „Náni” címû népszínmû
bemutatásával felavatta a Fehér Ló Szálló színpadát. 1917-ben mindkét településen Fehér Vilmos színtársulata igyekezett feledtetni a szomorú háborús hangulatot. A kiegyezést követõ évtizedekben sok szórakoztató, színvonalas mûsoros esten szórakoztatták a
közönséget a Magyaróvár és Moson egyesületei.
Az új mûvészeti ág, a film a század elején meghódította Magyaróvárt és Mosont is.
(A „hetedik mûvészeti ágnak” is nevezett film karrierje a 19. század végén kezdõdött: a
filmtörténészek 1895. december 28-át tekintik kezdõpontnak, amikor a két Lumière
fivér, Auguste és Louis Párizsban megrendezték az elsõ mozgóképes elõadást. A Lumière
fivérek kamera-vetítõgépe, az ún. cinématograph vagy kinematográf, amelyik alkalmas
volt a mozgókép rögzítésére és vetítésére, igen korán, 1896-ban megjelent Magyarországon. A budapesti millenniumi kiállításon már látványosságszámba mentek a mozgóképes elõadások. A vándormozisok révén kisebb településeken, falvakban is elterjedtek a mozgóképes elõadások, ezeket rendszerint sátrakban, vagy kocsmákban, kávéházakban rendezték meg. Hamarosan kiderült, hogy a mozgókép képes nagy tömegeket
vonzani, ezért idõ kérdése volt, mikor jelennek meg az elsõ állandó filmszínházak. Nem
is kellett erre sokáig várni: az elsõ állandó filmszínház 1898-ban vagy 1899-ben nyitotta
meg kapuit Budapesten.)
A mozgóképpel elõször 1909-ben találkoztak a mosoniak, egy vándormozis sátrában,
amelyet a Kápolna téren vert fel. Ekkor már állandó filmszínházak (vagy, ahogyan Heltai
Jenõ író elnevezte az új mûvészeti ágat: a mozik) mûködtek a vidéki nagyvárosok többségében. 1909. július 17-én Magyaróváron is megnyílt a mozi, egy élelmes fûszerkereskedõ, Günther Adolf jóvoltából: a Magyar u. 23. szám alatt az „Elsõ magyaróvári Bioszkóp
[Mozgókép]” várta a kíváncsi nézõközönséget. 1910. február 21-én a Kápolna téren
megnyitotta a kapuit az ún. „Elsõ Mosoni Bioszkóp [Mozgókép] Színház”, amelyet két
kávéház tulajdonos, Huber és Schultz mûködtetett. Ez az állandó mozi 20 m hosszú
nézõtérrel rendelkezett, amelyen 250 nézõ fért el. Az elsõ idõkben mégis sok panasz
hangzott el a nézõk viselkedésére, nem utolsósorban amiatt, hogy a hölgyek hatalmas,
virágokkal, szalagokkal ékes kalapjukat nem vették le még a nézõtéren sem, amelyet a
hátsó sorokban ülõk rossz néven vettek. (Ruff Andor álnéven gunyoros költeményt szentelt a „kalap-kiállításnak”: „Úgy elnézem néha a sok/ Kalapot, kalapot/ Mert vetített
képeket nem/ Láthatok, láthatok/ S gyönyörködöm azon a sok/ Mindenféle virágon/
Ami máskor nem terem meg/ Tizenhárom határon.”)
1910 augusztusában Barth Nándorné kért engedélyt mozi megnyitására, de akkor el
utasították, arra hivatkozva, hogy két mozit nem bír el egy ekkora méretû település.
Egy évvel késõbb az Apolló Mozi mégis megnyithatta kapuit az Erzsébet téren. Az
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A Központi kávéház magyaróváron és a városháza

Apolló Mozi késõbb Mosoni Színház, majd Korona mozi Mosonban néven mûködött
(1946 után Dózsa Mozgónak nevezték). Néhányan felismerték, hogy a mozi alkalmas a
nézõk nevelésére, az ismeretterjesztésre is. Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület
már alkalmazta a mozit ismeretterjesztésre. 1911 áprilisában a magyaróvári mozi felvette az Uránia Mozi nevet. 1912-ben az Uránia Mozi új épületbe költözött, a Fõ u. 24.
szám alá, amelyet Hõnel Béla tervezett. Az új mozi helyiséget november 7-én nyitották
meg. Az elsõ filmelõadásokon komédiákat, életképeket, természetábrázolásokat vetítettek. 1910. december 4-én a magyaróvári moziban bemutatták az elsõ dokumentumfilmet, „A jövõ háborúja” címen (a nézõk aligha sejtették, hogy az új háború borzalmai
meghaladják majd mindazt, amit a filmvásznon láttak).
A kávéházak, vendéglõk hozzátartoztak a mindennapi élethez. Ezek közül leghíresebb
volt az özvegy Ammersdorfer Jánosné tulajdonában lévõ Mocca kávéház, közkeletû nevén „Mosoni Kaszinó”, amelyik Koppy Pál gazda, majd városbíró házában mûködött.
Épületek
A 19. század második felén és a századfordulón alakult ki Moson és Magyaróvár mai
városképe. Ekkor épültek olyan, a két település arculatát meghatározó épületek, mint a
Kühne-gyár, a Karolina Kórház, a tüdõszanatórium, a postapalota, a Hansági Múzeum,
a Hirtenbergi Tölténygyár (a késõbbi MOFÉM), valamint a mai Bolyai János Általános
és Szakközépiskola és Haller János Általános Szakképzõ és Szakközépiskola elõdjeinek otthona. A 19. század második felében számos egyházi épület maradt fenn. Ebbõl a
korszakból származik a majoroki Szent Ferenc kápolna (1874-1877), valamint az óvári
evangélikus templom (1876-1879). 1872-ben romantikus stílusban átépítették a száz évvel korábban emelt, és a Feltámadt Krisztusnak szentelt ún. temetõi kápolnát. 1891-ben
215

mm 2.p65

215

2018.01.14., 15:26

restaurálták a piarista rendház kápolnáját. A századfordulótól kezdve a magyaróvári
lakosok színes üvegablakokat adományoztak a Szent Gotthárd plébániatemplom részére. 1913-ban Németh Vince plébános szentelte fel a színes üvegképeket. (Az „engedetlen” harangok. A Szent Gotthárd plébániatemplom harangjaihoz kapcsolódik egy anekdota. 1894. március 31-én temették el a torinói emigrációban elhunyt Kossuth Lajost. A
városi tanács megtiltotta a harangozást ebbõl az alkalomból, tekintettel a Habsburg Tescheni család érzelmeire. Hat gazdászhallgatónak azonban sikerült az ajtónál strázsáló csendõrök figyelmét elkerülve elrejtõzniük a templomban, és megkondítaniuk a
harangokat. Az ügyet végül a városi tanács elsimította, a diákokat nem érte bántódás.)
A magyaróvári evangélikus gyülekezetnek hosszú ideig nem volt temploma. Fischer
Henrik magyaróvári polgár 1855-ös végrendeletében felajánlotta házának értékét az
evangélikus templom felépítésére, azonban az összeg nem volt elegendõ az építkezéshez. A gyülekezet gyûjtést kezdeményezett, amelyhez az uralkodó, Ferenc József is hozzájárult (100 forinttal). 1876 és 79 között építették fel a templomot a bécsi születésû
Jummerspach Frigyes tervei alapján, és Bendl Gottlieb Károly vezetésével. A templom
1884-ben nyitotta meg kapuit a hívek elõtt. Jummerspach nemcsak az evangélikus templomot tervezte: az õ nevéhez kötõdik a Szent Ferenc-kápolna tervezése is. 1870-ben
épült meg a Mosonvár utcai zsinagóga. A világi épületek közül idõben elsõként a cukorgyárat építették fel. Késõbb ebbe az épületbe költözött a Kühne-féle gépgyár, amelyet
Hönel Béla tervei szerint vörös nyerstéglából építettek.
(Hönel Béla 1863. december 3-án született Mateócz községben, ma Matejovce, Szlovákia. 1884ben a késmárki gimnáziumban érettségizett. Budapesten és Münchenben tanult építészetet. München, Szepesszombat, Budapest, Gyõr, Léva és Zimony után 1901-ben költözött Magyaróvárra. Számos ma is látható épület emlékeztet a munkásságára, épületei mindmáig meghatározzák Mosonmagyaróvár városképét. Leghíresebb épülete a magyaróvári postapalota (1909), amely a nevét onnan
kapta, hogy felesége volt a város postáskisasszonya, amelyet saját házaként épített, és a Hansági
Múzeum épülete (1912). Emellett Mosonban õ építette a tüdõszanatóriumot, a Kühne-gyár egyes
épületeit, Magyaróváron a fõhercegi malmot és sörgyárat, az Ipartelep villanytelepét, a mosoni szalaggyárat, valamint a Hirtenbergi Tölténygyár nagyobbik épületét és az Országos m. kir. Növénynemesítõ Intézetet. Ugyancsak Hönel munkásság dicséri a rónafõpusztai kastély, a mosonszentpéteri
zárdaiskola, a dunakiliti templom és a halászi körorvosi rendelõ. Stílusára a 19. század uralkodó
irányzata, a historizmus gyakorolt hatást. Az I. világháborúban a keleti fronton harcolt, és részt vett
Przemysl védelmében. Huszonöt éven keresztül tevékenykedett Magyaróvár képviselõtestületében. Alapítója és elnöke volt a Mosoni Ipartestületnek. 1937. június 23-án hunyt el.)

1872-bõl származik a Württembergi Miklós osztrák herceg számára készült nyári lak,
amelybe késõbb a „Mosonvármegyei I. Ferencz József Árvaház” költözött. A két világháború között az épületet a Szalézi Rend vette át. 1892-ben Kiss István építész tervei
alapján épült fel az új vármegyeháza. Az egykori árvaházzal szemközt található a Hansági Múzeum klasszicista stílusú épülete. Moson megye közgyûlése 1904-ben határozatban mondta ki, hogy a Történelmi és Régészeti Egylet tulajdonában lévõ gyûjtemény
elhelyezésére múzeumot kell létesíteni. Hönel Béla vállalta az épület megtervezését.
Fennmaradt vázlatai alapján úgy tûnik, hogy Hönelt megihlette a lébényi templom is.
Végül a bíráló bizottság a klasszicista stílusú épület terve mellett döntött. Két év alatt
(1910-12) épült fel a múzeum. A világháború alatt sok olasz hadifoglyot zsúfoltak Magyaróvárra, akik az üzemekben dolgoztak. Az olasz katonák által emelt barakk-templom ma is látható a Gyári úton. Ez a mai olasz kápolna, amelyet 1929-ben a Szent Keresztnek ajánlottak.
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A Hönel-ház, Postapalota 1910-ben

Politikai és társadalmi mozgalmak
A 19. század második felében, az 1867-es kiegyezéssel létrejött dualista rendszer idején Magyarország gyors gazdasági fejlõdésen ment keresztül. Moson és Magyaróvár
települések haszonélvezõi voltak ennek a fejlõdésnek. A két nagyközség képes volt kihasználni a kedvezõ földrajzi adottságokat (a Duna mentén és az országhatárhoz közeli
fekvés) és társadalmi feltételeket (pl. az írni-olvasni tudás magas szintje). Azonban az
iparosodás velejárójaként a század utolsó évtizedében a politikában megjelent a szociális kérdés, a munkásság és a parasztság helyzete. A korszakban a Mosonhoz és Magyaróvárhoz hasonló településeken a közélet terepét hagyományosan az önkormányzati testület, az egyesületek és a sajtó jelentették, kevésbé a pártok. A liberalizmust képviselte, a reformkori elõdök nyomán, például Ruff Andor. A polgárság többsége elégedett volt, és nem volt késztetése arra, hogy szembeforduljon a rendszerrel. Azonban a
századfordulón olyan politikai irányzatok jelentkeztek, amelyek új módon politizáltak:
programjukkal elsõsorban a társadalom szegényebb rétegeit, a munkásokat és parasztokat célozták meg, és igyekeztek õket pártban tömöríteni.
A Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) 1890-es megalakulása után három
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A Magyaróvári képviselõválasztás 1910-ben
évvel már mûködött szociáldemokrata szervezet Mosonban. A szociáldemokrata szervezkedés a Mosoni Elõre Népegylet körébõl nõtt ki. A szociáldemokrata párt távlati
célként a termelõeszközök köztulajdonba vételét, a szocializmus megvalósítását tûzte
ki célul. Legfontosabb követelései közé tartozott az általános választójog, a napi nyolcórás munkaidõ, a gyermekmunka eltörlése, az állam és egyház teljes szétválasztása,
munkásvédõ törvények meghozatala. A sztrájkok, munkabeszüntetések egyre gyakoribbá váltak 1905-1912 között, ami jelzi Moson és Magyaróvár munkásmozgalmának
erõsödését. 1907. október 10-én Magyaróvár és Moson munkásai letették a munkát, és
ezerfõs tüntetést rendeztek a vörös zászló alatt. Korábban is voltak sztrájkok a két nagyközség területén (pl. 1905 júniusában a Kühne-gyárban), de azok egy-egy gyárra, üzemre, vagy üzemi egységre terjedtek ki, és helyi jellegû sérelmek orvoslását próbálták elérni, sikertelenül. Az 1907. október 10-i sztrájk országos volt, és a szociáldemokrata munkásság az általános választójog és titkos szavazás kivívását tûzte ki célul. 1909. október
30-án Moson szociáldemokrata népgyûlés színhelye volt. 1912. április 27-én a Kühnegyár munkásai, mintegy ötszáz fõ, zeneszó mellett átvonultak Magyaróvárra, a munka
ünnepének alkalmából.
Az MSZDP mellett 1904-ben megindult a keresztényszocialista szervezkedés. A 19.
század végén a katolikus egyház nyitottá vált a modern társadalmi problémák iránt. Az
ekkori egyházfõ, XIII. Leó pápa ösztönözte az egyház tagjait, hogy aktívan vegyenek
részt a társadalmi igazságtalanságok elleni küzdelemben. Ennek hatására Giesswein
Sándor kanonok, pápai prelátus Gyõrben megalapította az elsõ keresztényszocialista
munkásegyletet, 1905-ben pedig elindult képviselõjelöltként a magyaróvári választókerületben. Tizenkilenc évig képviselte az Országházban a magyaróvári választókat. Ellenfele az elismert gyáros, Kühne Károly volt, aki azonban elbukott a választókerületben a népszerû katolikus pappal szemben. Kühne megítélését rontotta, hogy elbocsátással zsarolta a keresztényszocialista érzelmû munkásokat.
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A nemzetiségi kérdés végigkísérte a dualizmus korszakát. Moson megyében azonban 1918-ig nem volt erõs a német nemzetiségi mozgalom. A német parasztok szabadon mozoghattak Ausztria felé. Elõfordult a Kühne-gyárban konfliktus a magyar és
német ajkú munkások között, de ennek inkább az volt a háttere, hogy a német ajkú
munkások a magasabb képzettséget igénylõ, ezért jobban fizetett munkákat végezték.
Moson és Magyaróvár települések 1918-ban is mentesek maradtak a fizikai atrocitástól, ellentétben a Moson megyei német lakta falvakkal (pl. több faluban elkergették a
magyar ajkú jegyzõt).
Az I. világháború
1914-ben kitört az I. világháború. A négy évig tartó háború megviselte az akadémiát
is: a hallgatók és oktatók egy része bevonult katonának, és az intézménynek alig sikerült
elkerülnie, hogy a hadsereg ne vegye igénybe a tanügyi épületeket. A háború
következtében elõállt hallgatóhiány pozitív hatásaként az akadémia vezetése 1916-ban
döntött arról, hogy megnyitja az intézmény kapuját a nõk elõtt. 1916. november 21-én
elhunyt I. Ferenc József osztrák császár és magyar király. A temetésen két mosoni születésû
katonatiszt is részt vett: Kovács János a 69. közös gyalogezred, és Garami Kálmán hadnagy
az 5. számú nehéz tábori ágyúsezred képviseletében. A két településre nagy terhet rótt
a sebesültek, valamint a hadifoglyok elhelyezése. Bár létrehoztak egy 500 férõhelyes
katonai barakk-kórházat, ez nem bizonyult elegendõnek. Jobb híján a tüdõszanatóriumot
is igénybe vették (itt helyezték el a császári és királyi 19. és 76. számú gyalogezred sebesült
katonáit). Ekkor olasz hadifoglyok is dolgoztak a magyaróvári üzemekben. 1917-ben
leszerelték a templomok harangjait.
A munkásság életkörülményei romlottak, az MSZDP pedig, csalódva a kormány politikájában, 1917-tõl szembefordult a háború folytatásával, és békét, valamint általános
választójogot, a polgári demokrácia azonnali megteremtését követelte. Soha korábban
annyi sztrájkra és munkástüntetésre nem került sor az ország területén, mint 1917-18ban. A Magyaróváron és Mosonban megrendezett munkástüntetések száma 1917-tõl
emelkedett, összhangban azzal, hogy a központi pártvezetés határozottabban szembefordult a háború folytatásával. Az 1918. január 21-ei magyaróvári és mosoni tüntetésen
a korabeli sajtó tudósítása szerint mintegy 7000-en vettek részt. Bardócz Béla vezetésével száztagú küldöttség adta át a fõispánnak a munkásság követeléseit. Egy hét múlva a
két város munkássága ismét együtt tüntetett a háború befejezéséért és az általános választójogért. Március 17-én német nemzetiségi gyûlést tartottak Mosonban. Május 2223-án általános sztrájk bénította meg Mosont, majd júniusban Magyaróváron tömeges
sztrájk bontakozott ki, válaszul arra, hogy Skultéty Miklós fõszolgabíró visszautasította
az újabb gyûlések engedélyezését. A sztrájkot keményen letörték, és ezt követõen letartóztatták a helyi szociáldemokrata párt vezetõségét.
Az õszirózsás forradalom és a népköztársaság
A budapesti események, az õszirózsás forradalom hírei aktivizálták a szociáldemokratákat, akik október 31-én újabb tüntetést szerveztek. A budapesti utcákon a katonák
õszirózsát tûztek a sapkájukra, ez lett a forradalom jelképe. 1918. november 3-án Moson
és Óvár lakosságának jelentõs része, valamint az olasz hadifoglyok felvonulással ünne219
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pelték meg az õszirózsás forradalom gyõzelmét. Az 1918. október 31-én hatalomra került, Károlyi Mihály gróf vezette kormány szinte a lehetetlenre vállalkozott. A kormánynak békét kellett kötnie az antanttal, rendeznie kellett viszonyát a nemzetiségekkel,
miközben a parasztok földosztást, a katonák békét, a munkások szociális jogokat követeltek, és mindenki az ország demokratikus átalakítását, az általános választójog biztosítását. A kormány által meghirdetett földosztás egyre késlekedett a nagybirtokosok
ellenállása miatt. 1918. november 16-án kikiáltották a népköztársaságot, majd Károlyit
köztársasági elnökké választották meg. A kormánynak azonban újabb és újabb engedményeket kellett tennie az antantnak és a szomszédos államoknak, ez pedig hozzájárult
a gyors népszerûségvesztéshez.
Moson megyében 1918-ra az ellenzéki mozgalmak (a szociáldemokrata, a kisgazda
és a német nemzetiségi mozgalom) növelték erejüket. A háború elõtti idõszakhoz képest a szociáldemokrácia fontos politikai szerepre tett szert: Bardócz személyében a
párt adta a Megyei Nemzeti Tanács elnökhelyettesét. Ugyanakkor a Nemzeti Tanács
elnöki tisztét Ruff Andor töltötte be, aki a mérsékelt liberális polgárságot képviselte.
November 10-én a mosoni gazdák egylete bejelentette csatlakozását a mosoni MSZDPhez. A szociáldemokrácia helyi támogatottságát a háborús szenvedések, a romló életkörülmények miatt elkeseredés mellett magyarázza, hogy a párt egyedüliként támogatta a németség kulturális autonómiáját.
A Tanácsköztársaság
Károlyi Mihályt nehéz helyzetbe hozta az 1919. március 20-én Vix francia alezredes
által átadott ún. Vix-jegyzék, amelyben az antant újabb területek kiürítését követelte (a
Szatmárnémeti – Nagyvárad - Arad vonaltól keletre). A népköztársaság kormányzata
nem vállalhatta a Vix-jegyzék teljesítését, mert az a kormány maradék népszerûségének
elvesztését, és újabb belpolitikai válságot vont volna maga után. A köztársasági elnök a
szociáldemokratáknak akarta átadni a hatalmat. Az MSZDP azonban egyedül nem vállalta a kormányzás felelõsségét. A párt egy része támogatta a szélsõbaloldallal (a Kommunisták Magyarországi Pártja) való szövetséget, sõt egyesülést. Megindultak a tárgyalások a két párt között az egyesülésrõl. 1919. március 20-án a kormány lemondott, 21én Budapesten pedig kikiáltották a Tanácsköztársaságot.
A szociáldemokraták remélték, hogy a kommunisták bírják a szovjet-orosz kormány
bizalmát, és így Magyarország hatékony támogatást kap az antanthatalmak ellen. A
Tanácsköztársaság a szocializmus megvalósítását tûzte ki célul. A proletárdiktatúra 133
napos uralma jelentõs szociálpolitikai intézkedéseket hozott (pl. ingyenes egészségügyi
ellátás, a munkanélküli-segély bevezetése, általános nyugdíjjogosultság), de uralmát
erõszakos eszközökkel (vörös terror) tartotta fenn, és mindvégig szûk volt a támogatottsága. Bár a Tanácsköztársaság hadereje, a magyar Vörös Hadsereg eleinte sikereket
ért el a fronton a csehszlovák csapatok ellen (a felvidéki hadjárat során), hosszú távon a
katonai ellenállás kudarcra volt ítélve, mert az országot az antant blokádja szorongatta.
Magyaróváron a Fõ utca 18. szám alatt mûködött a toborzóiroda. A Tanácsköztársaság
megyei és községi végrehajtó bizottságokat, ún. direktóriumokat hozott létre. A háromfõs Moson megyei direktórium vezetõje Bardócz Béla lett, aki az új hatalom iránti hûségre intette a régi közigazgatási kart. Két társával, Kapu Lajossal és Ballabene Rudolffal õ felelt a tanácskormány rendeleteinek végrehajtásáért.
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Bardócz Béla és Ballabene Rudolf a fotográfussal
Március 27-én a Moson Megyei Nemzeti Tanács kimondta feloszlatását. Magyaróváron megszervezték a rettegett forradalmi törvényszéket, amelyik a Tanácsköztársaság
politikájával aktívan szembeszálló személyek felett ítélkezett. Április 27-én kihirdették
a nyugat-magyarországi német nemzetiségû autonóm terület (az ún. Gaurát) megszervezését. Utóbbihoz tartozott Moson megye szinte egész területe. A Tanácsköztársaság
helyi vezetõi nem gyõzték hangsúlyozni, hogy a szocialista rendszer orvosolja a német
ajkú parasztság sérelmeit, biztosítja kulturális jogait. Mosonban kulturális egylet alakult a német parasztság és munkásság nyelvi-kulturális önazonosságának ápolására. Az
új hatalom nem elégedett meg a radikális társadalmi változtatásokkal, hanem külsõségekben is a régi világgal való szakítást képviselte. Magyaróváron ez többek között abban nyilvánult meg, hogy a fõhercegi parkot (ma Wittmann Antal Park) a német munkásmozgalom egykori vezetõ személyiségérõl Lassalle Népparkra keresztelték. Soha
nem látott külsõségek között ünnepelték meg május 1-jét (pl. lovasok, dísz kocsi vörös
jelvényekkel, a magyaróvári munkásdalárda felvonulása).
A Tanácsköztársaság nagy hangsúlyt helyezett a tömegek oktatására. Rendszeresen
rendeztek elõadásokat a helyi mozikban, amelyek részben az ismeretterjesztést, részben az állami propagandát szolgálták. Az újságok azonban sajnálattal állapították meg,
hogy a mosoni és magyaróvári lakosság kis számban látogatta ezeket a rendezvényeket.
A lakosság mozgósítását és politikai nevelését szolgálták a nagygyûlések. Április 13-án
és július 13-án nagygyûlést tartottak a Fekete Sas elõtt, ahol a budapesti kiküldött ismertette a belpolitikai és katonai helyzetet. Az óvári tanári kar tagjainak szakértelmét az új
rendszer is igénybe vette. Ormándy Jánost például kinevezték a „Frigyes fõherceg összes
magyarországi birtokait ellenõrzõ” népbiztosság élére, majd a Földmûvelésügyi Népbiztosság megbízta a termelõszövetkezetek alapszabályának kidolgozásával. A népbiztosságon nem méltányolták Ormándy kritikáját a szövetkezeti rendszerrel szemben, ezért
hamarosan elbocsátották állásából. 1919. június 30-án Rázsó Imre igazgatóhelyettest
választották dékánná, mindössze egy évre.
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1919. május 1. az óvári parkban
A vörös terror, a kilátástalanság, a blokád és a romló életkörülmények hamar szembefordították a lakosság nagy részét a rendszerrel. Augusztus 1-jén a tanácskormány
lemondott, és átadta a helyét egy szakszervezeti (szociáldemokrata) kormánynak. 1919
õszén Budapestre bevonultak a Horthy Miklós vezette Nemzeti Hadsereg csapatai. Ezzel
lezárult az 1918-19-es forradalmi és ellenforradalmi idõszak. A Tanácsköztársaságot,
sõt az 1918-as forradalmat megelõzõ társadalmi viszonyok helyreállítása (konszolidáció) jeleként 1920-ban Bánvárth Sándort nevezték ki az akadémia élére. Az intézmény
vezetése, noha soha nem azonosult a szocialista eszmével, mindent megtett annak érdekében, hogy a tanári kar tagjait megvédelmezze a számonkéréstõl. (Bánvárth Sándor
1876. december 1-én született Várpalotán. Mezõgazdászi, majd jogi tanulmányait követõen a Magyaróvári Gazdasági Akadémián az állattenyésztéstan és a takarmányozástan tanára lett. 1920. augusztus 1-jén nevezték ki az akadémia igazgatójává. Nevéhez
fûzõdik az 1926-27. tanévben az intézet fennállásának 108. évfordulójára írott emlékkönyv elkészítése. 1930. szeptember 11-én halt meg. A magyaróvári temetõben helyezték végsõ nyugalomra.)
(Paár Ádám)
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