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Hárs Ernõ

Szülõföld
Évtizedek vasfüggönyei hulltak,
s ha átjártam is a határokon,
üszkébõl fel-felszítva még a múltat,
a lángnál több volt mindig a korom.
Kísértete lettem egy régi háznak,
mely olyan, mint egy öreg emberarc,
a vízbe bámul, mely félig kiszáradt,
lepergõ könnye téglapor s habarcs.
A hídkorláton árnyalakok ülnek,
szabadon járja õket át a szél,
nekik már égi békák hegedülnek,
nem a szomszédos halastó zenél.
Velük maradnék mégis mindhalálig,
a sors hiába tépett százfelé.
A végsõ cél - akárhogy tétovázik
a lélek - nem más, mint a kezdeté.
A föld, amelybõl meg kellett születnem,
több nékem, mint anyakönyvi adat.
Salakmentessé válni teljesebben
hol tudhatnék, mint rögei alatt,
hol ismerõs minden parányi rész:
a féreg is, a kõ is, meg a gyom,
s minden tavasszal újrahajt egész
halhatatlanná lett gyerekkorom.
(Hárs Ernõ 1920-ban született Magyaróváron. 1938-ban jeles eredménnyel végzett a piarista gimnáziumban. Budapesten él. Legutóbbi verseskötete 2008-ban Tarlóvirágok címmel jelent meg.)
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Mesél a múlt
A kezdetektõl a városegyesítésig
• Mosonmagyaróvár a Kisalföldön, a Mosoni-Duna és a Lajta partján, az M 1-es autópálya (Budapest-Bécs) mentén található. Valamikor a
Duna mentén, s a körülötte elterülõ mocsárvilágban itt volt az egyetlen,

keskeny átjáró. Így már a római idõkben (idõszámításunk szerint 50-400
táján) katonai települést és az ahhoz tartozó polgárvárost találunk itt Ad
Flexum néven.
• A magyaróvári tábor viszonylag korai kialakítását valószínûleg az
itteni terepviszonyok tették szükségessé. A stratégiailag legfontosabb helyeken épített Carnuntum (Petronell) és Arrabona (Gyõr) között vízfolyásokkal, szigetekkel szabdalt, szinte áttekinthetetlen területe a legkedvezõbb körülményeket biztosította a Duna túlsó partján lakó ellenséges tör6
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zseknek, hogy észrevétlenül felvonulhassanak és meglepetésszerûen behatolhassanak a birodalom belsejébe. Az innen érkezõ támadásokat a
Carnuntumban és az Arrabonában állomásozó csapatokkal nem lehetett
sikeresen kivédeni, ezért volt szükséges félúton a nagyobb csapategységek
elhelyezésére is alkalmas Ad Flexum létrehozására.
A tábor mellett vásárhely is kialakult, ahol a lakosság a Duna túlsó
partján lakókkal cserélte ki áruit. Ez az állandósult ellenségeskedések ellenére is fontos volt mindkét fél számára.
• I. István uralkodása alatt 43-47 új típusú közigazgatási egységet, megyét
szervezett meg - köztük a XI. század folyamán Mosont. A kiemelt jelentõségû határispánság központja a Királydombon álló földvár volt.

I. Szent István (1000 - 1038)
(A bécsi képes krónika)
7
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• Arrabona (Gyõr) és Carnuntum (Petronell) között Óvár éppen félúton helyezkedik el. A római tábor valószínû helye Károlyliget és a Téglaföld (ma Városközpont) egy része, ahol építkezésekkor ma is kerülnek elõ
római emlékek. A Máriakálnok felé vezetõ útmenti, felhagyott kavicsbányában - jó 150 m-re a mai folyómedertõl - az 1970-es években a római
idõkbõl származó nagyméretû kikötõ-kaput találtak, ami szintén arra utal,
hogy a folyók az évszázadok alatt jelentõsen változtatták medrüket.
• Valentinianus 375-ben bekövetkezett halála után indult el a pusztulási folyamat, mikor a hunok megjelenése következtében az állandósult támadások menekülésre kényszerítették a lakosságot. A VI. században longobárd majd avar uralom következett.
Nagy Károly az avar birodalom 796. évi megdöntése után a Dunántúlt
a frank birodalomhoz csatolta. A honfoglalás elõtti helynévanyagból kimutatható, hogy szlávok lakták a Mosoni-Duna mellékét a Kimlétõl Oroszvárig terjedõ szakaszon.
• Magyaróvár neve - Owar-ként - egy 1264-bõl származó oklevélben
szerepel elõször, Magyaróvárként a XVII. századtól emlegetik Németóvártól (Deutsch Altenburg) való megkülönböztetésül. Moson neve az altaichi
évkönyvben 1063-ban Miesenburg néven szerepel. Késõbb ebbõl alakult
ki Wieselburg. Magyar oklevelekben Mussun, amibõl Moson származik,
elõször 1137-ben fordul elõ. A Moson név germán eredetû ugyan, de szláv
közvetítéssel került a magyarba. (Eredetileg mocsár jelentésben.)
• A keresztes hadjáratok során (a XI-XII. sz. fordulóján) az országon
átvonuló seregek gyülekezõ, táborozó helye. A keresztesek ugyanazt az útvonalat használták, mint hajdan a rómaiak s majd a törökök is Bécs ellen
vonulva. Szent István Mosont királyi várként megerõsítette, ami a halálát
követõ trónviszályok idején nem egyszer adott menedéket Salamonnak. A
tatárjárás alatt (1242-ben) a lakosság a mosoni várba menekült.
• A földsáncos cölöpvárat 1271-ben Ottokár cseh király rombolta le, és
már soha többé nem épült fel. Ettõl kezdve erõsödött meg Óvár szerepe. A
tatárjárást követõ idõk nagy várépítkezései során a szintén sokat szenvedett óvári várat erõsítik meg inkább. Az árumegállítás jogát, Budával közel azonos városi rangot 1354-ben Nagy Lajos édesanyjától, Lokietek Erzsébet anyakirálynétól nyeri el.
Ettõl kezdve királynéi birtok, amit többször elzálogosítanak, majd a
kamarilla kezelésébe kerül. 1522-tõl Habsburg birtok, 1763-tól 1945-ig
Habsburg magánbirtok. A város többször megerõsített kiváltságlevele elle8
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nére a pallosjogot és a vámbevételt magának követelõ uradalommal gyakran perben állt (1772). Csak az 1848-as jobbágyfelszabadítás következményeként válik szükségtelenné az ezüst Rechtmünze, ami a magyaróvári
polgárok részére a vámmentességet igazolta.
• A török Bécs ellen vonulva (1529, 1594, 1683. ) feldúlja, nem egyszer
fel is égeti a várost és környékét. Közben többször készül erõdítési terv, és
folynak is a vármegerõsítõ munkálatok. Bocskai István 1605-ben sikertelenül ostromolja a várat. A Rákóczi-szabadságharc alatt több támadás
éri, leverésével elveszíti katonai jelentõségét. 1809. június 2-án Napóleon
katonái szállják meg a várost, s november 19-én távoznak innen. Gyõrbe
tartva maga Napóleon is átutazott a városon, Mosonban lovat is cserélt.
Hetekig itt folytak a francia-osztrák béketárgyalások is. A várban és két
polgárházban volt a francia, orosz és osztrák külügyminiszter szállása. Napóleon 40. születésnapjára még fogadást és bált is rendeztek.
• A város a XIX. sz. elejére kinõtte korábbi területét, és az 1820-as
években lebontották a terjeszkedés gátját jelentõ városfalat, bár ennek vonalát gyakorlatilag a század végéig mégsem lépték át. A Bástya utca nevében ma is õrzi a fal emlékét, a Linhart utcában pedig feltárták egyik középkori kapuját. 1818-ban, a már 1739 óta itt mûködõ piarista gimnázium mellett gazdasági felsõbb tanintézet létesült.
• Magyaróvár iskolaváros és megyeszékhely, Moson gazdag kereskedõk mezõgazdasági nagyközsége. Gazdagságukat a Bácskából és Bánátból vízi úton érkezõ és itt átmeneti raktározás után tengelyre kerülõ gabona és a lábon Bécs fele hajtott marhakereskedelme jelentette. A vasút megépítésével (1852) monopolhelyzete és jelentõsége erõsen csökkent. Ipara
mégis jelentõs volt. Hagyományos malomipara mellett még az 1700-as
évek végén a Mária Krisztina által itt létesített posztógyár épületében (18561863 között a Pabst-Krauss Henrik tulajdonában található) Kühne Ede
(1839-1903) 1856-ban mezõgazdasági gépgyárat létesített. A háborúra
készülve itt épült fel a monarchia legnagyobb lõporgyára. Az iparosodással a város lakossága is megnõtt, majd a háború végére a menekültekkel
és áttelepítettekkel óriásira duzzadt. Míg a XIX. század végén Magyaróvár
és Moson lakossága külön-külön alig érte el a négyezret, Magyaróvár 1918ban 18 517 lelket számlált. A hadifoglyok és hadimunkások távozásával
1930-ban 8600 fõs volt. 1905-ben csatolták hozzá Lucsonyt.
• Az elsõ világháborút lezáró trianoni bosszúdiktátum kegyetlenül megcsonkította Moson vármegyét. Településeinek kétharmadát Ausztriához
9
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csatolták, Magyaróvár korábbi szerepe megszûnt, a korábban virágzó háromnyelvû régió sorvadásnak indult.
•A város több markánsan elkülönülõ részbõl áll. A magyaróvári belváros nagyjából azonos a középkori fallal védett várossal. Lakóinak megoszlása szerint két fõutcája volt, a Német (ma Fõ) és a Magyar utca.
Ehhez csatlakozik Lucsony, a családi házas beépítésû Károlyliget, a Régi
Vámház tértõl délre esõ Újtelep, majd tovább az Ipartelep. Északon találjuk Majorokot, melyhez újabban a Lajta-parti és a Várallyai utcai beépítésen túl még a Halászi úti lakótelepet is sorolják.
A Városközpont betontömbjei kötik össze Magyaróvárt és Mosont. Ez
utóbbi az 1939-es egyesülésig község, Gyõr felõl zárja a várost.
• Mosonmagyaróvár a Mosoni-Duna partján fekszik, átfolyik rajta a
Lajta, a Lajta-csatorna, kisebb malomágak. A város utcáinak kövezése
1806-ban indult, közvilágítása 1832-tõl van, villanyvilágítása 1912-tõl. Vil-

IV. Béla és II. Ottokár lovascsatája (Az elsõ morvamezei csata 1260-ban).
A bécsi képes krónikából
10
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lanytelepét 1909-ben létesítette Magyaróvár és Moson község együtt. 1905ben már mozgóképszínháza is volt. 1855-ben létesült vasúti összeköttetés
Gyõr és Bruck között, s ekkor épült vasútállomása.
• A városházától a vasútállomásig 1906-ban egy vállalkozó autóbuszszal vitte ki az utasokat, 1925-tõl már rendszeres járat volt, 1926-tól a
környezõ községekbe is autóbusszal lehetett eljutni. Lakásépítését - a ma-

gánerõs építés mellett az 1950-es évektõl az állami építkezések adták. Újabban lakóparkok épülnek (pl. a Mediterrán lakópark Moson és a Városközpont között lakásokkal, üzletekkel, bankkal). A korábban egyforma
típustervek szerint épült házak mellett megjelentek a szemnek is tetszetõs
egyedi tervezésû házak. 1906-ban telefonközpontjára 41 állomást kapcsoltak.
A városegyesítéstõl 1945-ig
• Moson és Magyaróvár képviselõtestülete 1939. június 28-i díszközgyûlésén július elsejei hatállyal kimondta a két település közigazgatási egyesülését. Még ez év szeptember 13-án elfogadta a közgyûlés Mosonmagya11
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róvár nevét, egy év múlva pedig a város címerérõl alkotott rendeletet. Az
1941. évi népszámlálás adatai szerint a városnak 17 073 lakosa volt, ebbõl
magyar 83 %, német 13 %, zsidó 3 %, egyéb 1 %. A lakosság 90 %-a
katolikus, 6 %-a evangélikus, 2 %-a izraelita, 2 %-a református volt. Legnagyobb részben az ipar és építõipar folalkoztatta az embereket (47,5 %),
ezt követte a mezõgazdaság (17,8 %), majd a közlekedés, kereskedelem és
szolgáltatások (8,4 %).
• 1938 novemberében alakult meg elõször a Volskbund a városban,
majd 1940 novemberében újraalakult 31 taggal. Nem sok sikerrel folyt a
szervezés, s az SS-be való sorozások is csak az erõszak következtében lettek eredményesek. Burgenland német elfoglalásával és Stájerországhoz csatolásával megszûnt a remény Moson megye elcsatolt részének visszaszerzésére. Nem bírta a ránehezedõ nyomást és felelõsséget Sattler János polgármester, aki 1944. december 5-én öngyilkosságával tiltakozott az embertelenség ellen. Szembeszegült a nyilasokkal és a németekkel dr. Bugár János
városi rendõrkapitány, akit két munkatársával együtt letartóztattak, de fõispáni rendeletre szabadon engedték õket. 1944 májusában Mosonban a
Zsinagóga körül létesített gettóba hurcolták a megye zsidóságát, köztük
466 mosonmagyaróvári zsidót is.
1945 március végén a németek fölrobbantották a város hídjainak nagy
részét (kálnoki vashíd, Lajta-hídak) és a rádió adótornyát. Ez utóbbi berendezéseit Németországba szállították.

1945-tõl a rendszerváltásig
• 1945. április 1-jén, húsvét vasárnap estefelé érkeztek meg a szovjet
csapatok elõörsei a városba, és másnap különösebb harc nélkül az egész
települést elfoglalták.
• Az 1945. november 4-én tartott országgyûlési választásokon Mosonmagyaróváron a Szociáldemokrata Párt a szavazatok 37 %-át, a Független Kisgazdapárt 30 %-át, a Magyar Kommunista Párt 22 %-át, a Nemzeti Parasztpárt 11 %-át kapta. Az élezõdõ politikai harcok és az elfogultságoktól sem mentes igazolások után 1946-ban a potsdami szerzõdés alapján meginduló kitelepítés borzolta föl a kedélyeket. Nemcsak az SS és a
Volksbund tagjai kerültek listára, hanem azok is, akik 1941-ben német
anyanyelvûnek és német nemzetiségûnek vallották magukat.
12
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• 1946 december elején újra megindult a városi autóbusz közlekedés a
Központi kávéház - Moson - Vasútállomás útvonalon. 1948-ban elkészült
a Máriakálnok felé vezetõ úton a szükséghíd a Mosoni-Dunán, a Lajtahíd a 48-as téren, és október 30-án ünnepélyesen átadták a Mosonmagyaróvár - Hegyeshalom közötti mûutat. Ez utóbbi építése miatt sajnos az
Arany Ökör Fogadó egy részét lebontották.
• 1948 elején a Vasúti út két oldalán családi házak építése kezdõdött.
Közvetlenül a háború után államosították a városban lévõ két mozit, 1947ben pedig az Erzsébet téren megkezdte mûködését a Dózsa Filmszinház.
1946 szeptemberétõl az elemi népiskolákat általános iskolákká szervezték, és bevezették a kötelezõ nyolc osztályt.
• Kiélezett politikai küzdelem elõzte meg az 1947. augusztus 31-i országgyûlési választásokat, amelyben Mosonmagyaróváron a Szociáldemokrata Párt a szavazatok 33,3 %-át, a Demokrata Néppárt 27,9 %-át, a
Magyar Kommunista Párt 27,5 %-át, a Független Kisgazdapárt 4,8 %-át,
a Magyar Radikális Párt 2 %-át szerezte meg. 1948 februárjában a bauxitiparral együtt államosították a Timföldgyárat, áprilisban a Kühne gyárat, a Vadásztölténygyárat és a Mûselyemgyárat, szeptemberben a magán
pékmûhelyeket.
• 1948. március 15-én a városban ünnepségsorozattal emlékeztek meg
a forradalom 100. évfordulójáról. Ekkor leplezték le a múzeum elõtti centenáriumi emlékmûvet és a volt fõhercegi kastélyon elhelyezett Kossuth
emléktáblát.
• 1949-ben megalakult a Lajta-Hansági Állami Gazdaság. Elsõként
Mosonban jött létre termelõszövetkezet Dózsa Mezõgazdasági Tszcs néven, amelyet 1952-ig újabb nyolc követett a városban. 1956 végére a mosoni
Dózsa Mgtsz kivételével valamennyi föloszlott.
• 1949. április 6-án a kormány megszûntette az Agrártudományi Egyetem vidéki osztályait, így a magyaróvárit is a Mosonmagyaróvári Gépkísérleti Intézettel együtt. Szeptembertõl az egyetem épületeiben mezõgazdasági technikum kezdte meg mûködését. 1950-ben folytatódott a város tudományos életének leépítése, megszûntették a Növénytermesztési és Növénynemesítési Intézetet. Csekély vigaszt jelentett a folyamatban, hogy 1951ben az intézet volt épületében megszervezték az Országos Mezõgazdasági
Minõségvizsgáló Intézet Talajtani Osztályát, és megkezdte mûködését az
Északdunántúli Mezõgazdasági Kísérleti Intézet. Az 1953/54-es tanév végén megszûnt a mezõgazdasági technikum, és októbertõl újraindult az
13
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agrárfelsõoktatás a Mezõgazdasági Akadémia keretében. Felszerelés nélkül 96 tanulóval kezdõdött a tanítás 7 féléves keretben.
• 1949-ben államosították a piarista gimnáziumot, általános iskola lett
a polgári leányiskolából, és megalakult a kisegítõ iskola. Az államosítás
után a gimnázium tanári kara jórészt kicserélõdött, az iskola pedig az 1950-

A ‘48-as tér
ben államosított rendházba költözött a Városház utcai épületbõl. 1955ben 16 tanár tanított 8 tanteremben. Az 1952/53-as tanévben megindult a
14
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levelezõ oktatás, s az év õszétõl a tanintézet neve Állami Kossuth Lajos
Gimnázium lett. Ekkor nyílt meg a fõhercegi kastélyban a fiúkollégium, s
két év múlva párhuzamos osztályok indultak a gimnáziumban. 1950-ben
állami kezelésbe került a Moson megyei Múzeum, neve Hansági Múzeum
lett, s két év múlva megnyílt állandó kiállítása is. Kultúrtermek sora nyílt
1951-ben a Fekete Sasban, Majorokban, a Szalézi Intézetben, a Mezõgazdasági gépgyárban és a Fehér Ló Szállóban.
• 1956 október 25-én az országos események hatására késõ délután
néma tûntetést szerveztek az akadémisták. Másnap reggel 9 óra után a
tanítást félbeszakítva a tanácsháza elé vonultak az iskolások. Ide jöttek a
tûntetés fõ szervezõi, az akadémisták, s ide várták a munkásokat is. Beszéd hangzott el, majd a tömeg a járásbíróság felé indult. A Gyári úton a
rendõrség a vörös csillag eltávolítása után rokonszenvérõl biztosította a
tüntetõket, akik ezután a Timföldgyár és a Kötöttárugyár közös portájához vonultak. Itt csatlakoztak hozzájuk a gyárak küldöttei, s a létszámban megerõsödött felvonulók fél tizenkettõ körül az ÁVH határõr laktanyához értek. Az 1500-2000 fõre duzzadt tömeg a Himnusz és a Szózat
eléneklése után Kossuth nótákat énekelt. Elõl álló képviselõi Dudás István századostól, a laktanya parancsnokától a vörös csillag leverését kérték. Máig sem tisztázott körülmények között ekkor dördült el az elsõ sor15
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tûz a laktanya épülete elé beásott géppuskákból egyenesen a tömegbe.
Kézigránátok robbantak, s az elsõt rövidesen követte a második sortûz,
amely a menekülõket kaszálta le. Leírhatatlan volt a hatás, halottak és
sebesültek százai maradtak a téren: gyerekek, akadémisták, szakmunkástanulók és felnõttek, a város munkásai, polgárai. A hivatalos vizsgálat 52
halottat ismert el, ma már 108-ról tudunk, s megnyomorított, tönkretett
emberek tucatjairól.
Dudás István megszökött a városból, tiszttársai közül október 26-án és
27-én a népharag megölte Gyenes Györgyöt, Vági Józsefet és Stefkó Józsefet. A forradalmat követõ megtorlásban többek között az óvári sortûz utáni eseményekben való részvétele miatt halálra ítélték a Szigethy Attila megbízásából a rend helyreállítására Gyõrbõl érkezett Földes Gábort és
Tihanyi Árpádot, kivégezték Gulyás Lajos levéli evangélikus lelkészt,
Cziffrik Lajost és Weintráger Lászlót, és a forradalmi eseményekben való
részvétele miatt súlyos börtönbüntetést kapott Varga Ernõ akadémiai igazgató és helyettese dr. Dohy János, dr. Pallós Lajos, Lajtay János, Erky István, Ács György, Ambrus József õrnagy, a helyõrség parancsnoka és négy
tiszttársa. Az õ “bûnösségükre” is jellemzõ, hogy a gimnazistákat a tûntetéstõl távol tartó tanári kar két tagját letartóztatták és elbocsátották, három társuk pedig a megtorlás elõl külföldre menekült. Október utolsó
napjaitól Mosonmagyaróvár a nyugati határ felé menekülõk tízezreit szemlélhette néma keserûséggel. Sokan menekültek, eltávoztak a városból és
környékérõl is. Jellemzõ, hogy a termelést 1957 január végén megindító
Mezõgazdasági Gépgyárból ekkorra a dolgozók egyharmada külföldre távozott.
• A rendszerváltást követõen a Mosonmagyaróvári ‘56-os Egyesület szorgalmazta legerõsebben a felelõsségrevonást, s a kínosan hosszú procedúra
végére végül 2001. június 19-én került pont, amikor Dudás Istvánt a Fõ
utcában három évre ítélték, amit egy korábbi amnesztiatörvényt értelmezve a volt laktanyaparancsnoknak nem kellett leülni. A fellebezéseket követõen Dudás nem sokkal késõbb meghalt, így a mosonmagyaróvári áldozatok végül erkölcsi elégtételben sem részesülhettek. Ha csak az ítélet elsõ
mondata nem tudható be annak: “Dudás István bûnös, emberiség ellen
elkövetett bûntettben.”
• A rendeszerváltást követõen az önkormányzat elsõ rendeletével gyásznappá nyilvánította október 26-át. Emlékmûvet avattak (Rieger Tibor alkotása) az áldozatok tiszteletére, s minden év október 26-án végigjárják az
16
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emlékezõk azt az utat, amit a tüntetõk 1956. október 26-án megtettek.
(A 17. oldalon Bernard Vergé felvétele látható, amely megjelent a Paris
Match 1956. november 17-i számában. A fotó gépkocsiból készült a Fõ
utcában az orosz bevonulás után. A 18. oldalon Dudás István látható az
ítélethirdetés napján a Fõ utcában 2001. június 19-én. Balassa Tamás
felvétele.)
• 1959-ben elkészült a város egyszerûsített általános rendezési terve,
amely elõször határozta meg a Moson és Magyaróvár közötti beépítetlen
területen egy új városközpont létesítését. Egy évtized alatt 1061 családi ház,
88 társasház, 634 állami és 79 szövetkezeti lakás épült a városban. 1966ban átadták a mosonszentjánosi úton a vasúti felüljárót, 1959-ben a vásárcsarnoknál, 1963-ban a Csaba utcánál, 1966-ban a Marx Károly utcában adtak át egy-egy Lajta hídat a forgalomnak.
• 1966-ban a termálkút fúrása sikerrel járt, és a Kígyó utcában kétezer
méter mélységbõl 75 C fokos víz tört fel, amelyet hamarosan gyógyvízzé
nyilvánítottak. 1969-ben ideiglenes jelleggel két ülõmedencével és öltözõkkel megnyílt a termálfürdõ.
• 1957-ben a mezõgazdasági akadémiát egyetemi rangú felsõoktatási
intézménnyé minõsítették, s a képzési idõt 4 évre emelték. Elõször 195917
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ben végeztek mezõgazdasági mérnökök az intézményben, amelynek képzési idejét 1962-ben 5 évre emelték, s neve Agrártudományi Fõiskolára
változott.
• A város gyarapodása évrõl-évre szembetûnõ volt. Az 1970-1990 közti
két évtized hozta létre a Moson és Magyaróvár között egykor elterülõ beépítetlen földterületen a Városközpontként emlegetett, s az 1939-ben egyesülõ két helységet véglegesen összekötõ lakótelepeket. Szerencsére Moson
és Magyaróvár között adott volt a tér tömeges lakásépítésre, így a két történelmi vásormag megmenekült a nagyméretû rombolástól, sõt a hetvenes
években megindult a régi városközpontok lassú rekonstrukciója is. Jelentõs állomása volt ennek 1988-89-ben a Magyar utca, a Templom utca és a
Szent László tér felújításának befejezése.
• A Városközpont néven ismert lakótelep-együttes beépítése viszonylag
szellõsre sikerült, és a lakásokkal párhuzamosan elkészültek a kiszolgáló
középületek is (posta, rendõrség, étterem, mûvelõdési ház, üzletek stb.).
1975-ben elkészült a város új címere, amely a heraldikusok kemény kritikáját vívta ki. 1979-ben megünnepelte a város Magyaróvár kiváltságos mezõvárossá emelésének 625. évfordulóját, ennek emlékét õrzi Kalló Viktor
emlékmûve az evangélikus templom mögött. Ünnepi tanácsüléssel emlé18
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kezett meg a város Moson és Magyaróvár egyesülésének fél évszázados
évfordulójáról 1989 júniusában, s októberben méltán kapta meg a Magyar Urbanisztikai Társaság Hild János emlékérmét a településfejlesztésben elért eredményekért.
19
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• Bõvítették a Mofém telepi, a majoroki és a Kórház utcai óvodát, 1973ban a Gyári úton indult egy óvoda, új épült a Soproni utcában (1973), a
városközpontban (1974), és a Kormos lakótelepen (1979). A nyolcvanas
években több általános iskolát összevontak, közülük a majoroki Ujhelyi
Imre Általános Iskola 1989-ben ismét önálló lett. A szakmunkásképzõ
intézet 1980-ban egy 60 férõhelyes kollégiummal, konyhával és étteremmel, 1987-ben pedig egy hat tantermes új tanépülettel gyarapodott. 1987ben indult a gimnáziumban a kéttannyelvû oktatás.
• Alig ünnepelte meg másfél évszázados fennállását az agrártudományi fõiskola, 1970-ben összevonták a keszthelyi fõiskolával, s neve Agrártudományi Egyetem Keszthely, Mosonmagyaróvári Mezõgazdasági Kar lett.
A vár felújítása után (1978) Lucsonyban egy intézettel, majd a több tanszék elhelyezésére alkalmas várkapitányi épülettel gyarapodott az 1989tõl Pannon Agrártudományi Egyetem nevet viselõ egykori akadémia.
• Elõször 1974-ben javultak a város-járási könyvtár mûködési körülményei, amikor a járási kultúrházban kapott helyet az intézmény, de az
igazán megfelelõ elhelyezés az 1984-ben átadott mûvelõdési központ épületében valósult meg. A 360 fõs színházteremmel, kamaratermekkel, nyelvi stúdióval, klubszobákkal és baletteremmel rendelkezõ mûvelõdési központ 1994-ben Flesch Károly nevét vette fel. Ugyancsak a komplexumban
található a Mosonyi Mihály Zeneiskola is. 1983-ban adták át a Cselleyházat, amelyben a gazdag Gyurkovics-gyûjtemény, a múzeum bútorkiállítása, irodái és kõtára kapott helyet.
• Egyre népszerûbbek lettek a vízisportok a városban. Elsõként a Mofém
létesített csónakházat a Mosoni-Duna partján (1972), majd a LHÁG
(1974), az egyetem (1978) és a Flexum (1986). A gyárak és az egyetem
sportegyesületei általában néhány szakosztállyal mûködtek (labdarúgás,
tenisz, sakk, kerékpár, lovaglás, úszás, teke, kézilabda, természetjárás),
közülük a Motim TE és a Mofém Vasas SE labdarúgói, a Kühne Sportegyesület kerékpárosai és a Flexum úszói értek el említésre méltó eredményeket.

Mosonmagyaróvár mai arca
• Mosonmagyaróvár város hivatalos életét a 23 tagú képviselõtestület
és bizottságai, valamint a polgármesteri hivatal - élén a polgármester, al20

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

polgármester, jegyzõ - irányítja. 1991-ben fogadta el a képviselõtestület a
Matusz Péter által tervezett új városcímert, amely Magyaróvár egykori címerét, Moson régi pecsétjébõl Keresztelõ Szent Jánost és a címertalpban
két ezüst pálya a Mosoni-Dunát és a Lajtát ábrázolja. A város kulturális,
gazdasági, közéleti és sportkapcsolatokat épített ki a dániai Hadstennel, a
németországi Hattersheimmel, az olaszországi Aresevel, a lengyel Piotrków
Trybunalskival, az osztrák Stockerauval, Neusidl am Seevel, és a szlovákiai Pozsonnyal, Somorjával és Szenccel. 2008 szeptemberében Beregszász
lett Mosonmagyaróvár új testvérvárosa.
A dániai és az olaszországi kapcsolat mára elhalt.
• Mosonmagyaróvár földrajzi helyzete és egyéb adottságai következtében ma az ország dinamikusan fejlõdõ régiói közé tartozik. A rendszerváltás óta ma is folyik a gazdasági életben a tulajdonviszonyok változása, de
az ipar és építõipar szerkezete lényegében alig változott.
• Mosonmagyaróvár lakosságának 20-22 %-a fiatalkorú. Az általános
iskolák - figyelembe véve a gyerekek érdeklõdését és tehetségét - nyelvi,
matematika, testnevelési, ének-zenei és mûvészeti szakosított tantervû osztályokat indítottak, és szakköri, ill. fakultációs keretben háztartási, mûszaki, számítástechnikai, közlekedési és természetvédelmi ismereteket nyújtanak. A város és környéke kereskedelmi, kézmûipari és vendéglátóipari
szakembereinek képzését a Hunyadi Mátyás Szakmunkásképzõ Intézet és
Szakközépiskola, az ügyviteli és számítástechnikai alkalmazottakét a Bolyai János Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola végzi. A
Mosonban található Haller iskola az évtized elején szakközépiskolai osztályt indított, s fokozatosan átveszi a vendéglátóipari képzést a Hunyadi
iskolától. Négy éves képzés mellett hatosztályos kéttannyelvû képzés is folyik a Kossuth Lajos Gimnáziumban, amely fõként a nyelvek és a matematika oktatásában jeleskedik. A Pannon Agrártudományi Egyetem Mosonmagyaróvári Mezõgazdaságtudományi Karán 18 tanszék és 8 egyéb
szervezeti egység végzi a jövõ szakembereinek fölkészítését és a kutató
munkát.
• A rendszerváltás utáni elsõ szabadon választott képviselõ-testület
Plutzer Istvánt (Fidesz) választotta meg polgármesternek. (Ekkor még nem
közvetlenül választottak a települések “elsõ” embert Magyarországon.) Az
1994-es önkormányzati választásokon Stipkovits Pál (MSZP) lett a polgármester, akit már közvetlenül választottak meg Mosonmagyaróvár polgárai.
21
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A Városháza épülete

• Az 2006-os önkormányzati választásokon Szabó Miklós, a Magyar
Demokrata Fórum jelöltje Fidesz támogatással gyõzött, jelenleg õ a város
polgármestere. Munkáját dr. Nagy István (Fidesz) alpolgármester segíti.

22
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A városháza
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Moson vármegye
• Moson vármegye (szlovákul: Mošon, németül Wieselburg, latinul
Mosoniensis): közigazgatási egység volt a Magyar Királyság nyugati részén.
Területét Ausztria, Magyarország és Szlovákia között osztották fel.
A vármegye szinte mindenhol síkság volt, csak északnyugati sarkába nyúlt

bea Lajta-hegységegy csoportja. Tengerszint fölötti magassága 112-120 méter között van. Fontos folyói a Duna, a Lajta, a Rábca voltak, valamint
lényegestava a Fertõ-tó. Északról Ausztria, illetve Pozsony vármegye, keletrõl Pozsony és Gyõr, délrõl Gyõr és Sopron, nyugatról pedig Ausztria határolta.
• Moson vármegye a leghamarabb alapított vármegyék közé tartozott.
Székhelye régente Moson volt, késõbb Magyaróvár lett. A XVII. században
Alsó-Ausztria a sárfenéki (Scharfeneck) uradalom négy községét
(Sommerein-Lajtasomorja, Au, Hof, Mannersdorf) bekebelezte. Ezt megelõzõen Lajtafalutól (Potzneusiedl) délre a vármegye nyugati határát megszakítás nélkül a Lajta folyó képezte. A községek visszatéréséért a vármegye
követei 1662 és 1848 között 12 alkalommal interveniáltak a pozsonyi országgyûlésen. A trianoni döntés után keleti része Magyarországnak maradt,
a vármegye nyugati részét Ausztria területéhez csatolták.
1923-ban Magyarországon maradt területeit a szintén csonka Gyõr és
Pozsony vármegyékkel összevonták, létrehozva Gyõr-Moson-Pozsony közigazgatásilag egyelõre egyesített vármegyét, melynek neve a II. világháború
után Gyõr-Moson megye lett. 1947-ben a párizsi békekötéskor 3 község
(Oroszvár, Horvátjárfalu és Dunacsún) Csehszlovákiához került a pozsonyi
hídfõ kiszélesítéséhez. Az 1950-es megyerendezéskor Gyõr-Moson megye
egyesült Sopron megyével, így jött létre Gyõr-Sopron megye, melynek neve
1990 óta Gyõr-Moson-Sopron megye.
1910-ben a vármegyének összesen 94.479 lakosa volt, ebbõl: • 51 997
(55,04%) német • 33 006 (34,93%) magyar • 8 123 (8,60%) horvát.
• A vármegye három járásból állt 1910-ben: • Magyaróvári járás, székhelye Magyaróvár • Nezsideri járás, székhelye Nezsider • Rajkai járás, székhelye Rajka.
• Moson vármegye a kisebb területû vármegyék közé tartozott. Területe
1937 km2 volt. 59 településébõl 28 falut csatoltak Ausztriához.
• A vármegye a legmûveltebbek közé tartozott a történelmi Magyarorszá24
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gon, a 6 éven felüli népességbõl csak 11,9 %, a nõi népességbõl csak 16, 1 %
nem tudott sem írni, sem olvasni az 1890-es években.
• Moson vármegye magyaróvári járásából Mosontarcsa (Andau) és
Mosontétény (Tadten) lett Ausztria része.
• A vármegye nezsideri járását teljes egészében Ausztriához csatolták.
Ehhez az alábbi települések tartoztak: Barátudvar (Mönchof), Boldogasszony
(Frauenkirchen), Császárkõbánya (Kaisersteinbruch), Féltorony
(Halbturm), Gálos (Gols), Illmic (Illmitz), Királyhida (Bruckneudorf),
Lajtafalu (Potzneusiedl), Mosonbánfalva (Apetlon), Mosonszentandrás (
(Sankt Andra am Zicksee), Mosonújfalu (Neudorf), Nezsider (Neusidl am
See), Nyulas (Jois), Pándorfalu (Pandorf), Pátfalu (Podersdorf am See),
Pomogy (Pamhagen), Sásony (Winden am See), Walla (Wallern im Burgenland), Védeny (Weiden am See).
• A rajkai járásból az alábbi településeket csatolták Ausztriához: Köpcsény
(Kittsee), Lajtakáta (Gattendorf), Lajtakörtvélyes (Pama), Miklóshalma
(Nickelsdorf), Nemesvölgy (Edelstal), Németjárfalu (Deutsch Jarndorf),
Zurány (Zurndorf).
25
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• A Magyar utca végén, az evangélikus közösség tulajdonában lévõ területen 2003. június 4-én avattak Trianon keresztet az emlékezõk. (Ünnepi beszédet Kiss Dénes költõ, a Magyar Trianon Társaság elnöke mondott.) Azért nem közterületen, mert arra az akkori képviselõ-testület nem
adott engedélyt. Azóta minden év júniusában e helyen emlékeznek meg a
történelmi Magyarország feldarabolásáról, a magyarságot ért kegyetlen megtorlásról az itt összegyûltek.
26
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• “Ausztriának végül döntõen Dél-Tirol elvesztéséért, illetve egy kisebb
osztrák-cseh határ menti terület - Gmünd, illetve Feldberg körzete - egy
része Csehszlovákiának való átadásáért ítélte meg a békekonferencia Nyugat-Magyarországot. ...
Az elõzmények: 1915-ben Olaszország háborúba lépésének - Trient,
Trieszt, Görz, Gradisca, Isztria, Dalmácia mellett - egyik területi feltétele
Dél-Tirol megszerzése volt a stratégiailag különösen fontos, az ókori római légiók és germán törzsek legfontosabb átkelõhelyéig, a Brenner-hágóig. Igényeire az olasz kormány az antanthatalmaktól ígéretet is kapott az
1915. április 26-án kötött londoni titkos szerzõdésben, és május 25-én már
hadat is üzent az Osztrák-Magyar Monarchiának. ... Az 1918. november
3-án kötött padovai fegyverszünetet követõen az olasz csapatok ellenállás
nélkül vonultak be Tirol déli részére (területe 13 613 km2, ekkori lakossága kb 215 ezer német és 16 ezer olasz). Ennek oka, hogy a padovai fegyverszüneti egyezmény másnapi, november 4-i hatályba lépését megelõzõ 24
órában az osztrák-magyar csapatoknak be kellett szüntetnie az ellenségeskedést, azaz nem tanúsíthattak ellenállást az olasz hadsereggel szemben.
Ausztria tehát mindenekelõtt ügyes háttér-diplomáciával érte el volt szövetségese és társállama, Magyarország rovására területgyarapító céljait a
békekonferencián. Megítélték számára Magyarország nyugati sávját, azaz
Westungarn egy részét, amelyet katonailag már csak birtokba kellett venni
az 1919. július 20-án átnyújtott feltételek, a saint-germaini békeszerzõdés
végleges tervezete alapján. Mint hamarosan kiderült, ez volt a legnehezebb feladat a bécsi kormányzat számára.” (Botlik József: Nyugat-Magyarország sorsa 1918-1921. Magyar Nyugat Kiadó, 2008.)
Az elcsatolt területekbõl jött létre Burgenland tartomány, amelynek neve
váras tartományt jelent. Eredetileg Vierburgenlandnak nevezték az elszakítani kívánt területet. Ez a szó a Pressburg-Pozsony, Wieselburg-Moson,
Ödenburg-Sopron és Eisenburg-Vas vármegyébõl jött volna létre. Pozsonyt
azonban a mesterségesen összetákolt Csehszlovákia kapta, így a tartomány
elnevezése Burgenland lett. Az elszakított Westungarn-nak Alfred Walheim
bécsi professzor adta ezt a nevet, aki Burgenland negyedik tartományfõnöke volt 1925-ben.
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Kurze Geschichte der Stadt Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár besteht ursprünglich aus zwei Siedlungen mit
städtischem Charakter, Magyaróvár (Ungarisch-Altenburg) und Moson
(Wieselburg), sowie aus Lucsony. Die einzelnen Stadtteile sind schon
zusammengebaut worden, allmählich gestaltet sich ein einheitliches
Stadtbild. Der historische Kern von Moson und Magyaróvár ist aber auf
dem neuen Stadtplan immer noch deutlich zu erkennen.
Die Ortschaft hatte schon in den alten Zeiten eine militärisch-defensive
Rolle, die Straße an der Mosoner Donau bildete eine ost-westliche
Verbindung zwischen den Völkern.
Als zwischen 13 und 9 vor unserer Zeitrechnung Transdanubien unter
Benennung Pannónia ein Teil des Römischen Reiches wurde, bildete die
Mosoner Donau die Grenze auf dieser Strecke. Den Gebräuchen der
Epoche entsprechend bauten die Soldaten Militärlager mit Erdschanzen
und Spundwänden, diese Lager waren durch Straßen miteinander
verbunden. So bildete sich der Limes heraus, die Römer errichteten an der
Donaulinie ein Grenzschutzsystem gegen die Einfälle der kampflustigen
germanischen Stämme. Innerhalb dieses Systems war das Soldatenlager
von Magyaróvár zur Unterbringung von größeren Truppeneinheiten
geeignet, der Ort war nach dem Flußbogen Ad Flexum benannt.
Im Jahre 124 besuchte Kaiser Hadrianus auch Pannónia und
wahrscheinlich hängt mit diesem Besuch zusammen, daß die Spundwände
durch Steinwände ersetzt worden waren. Damals wurde auch Ad Flexum
mit Steinwänden umbaut.
Trotzdem ist es zwischen den Jahren 169 und 171 den am linken Ufer
der Donau lebenden Germanen gelungen, den Limes an mehreren Stellen
zu durchbrechen. Die römischen Truppen erlitten eben bei Ad Flexum eine
der schwersten Niederlagen von den die Dunau überschreitenden
vereinigten germanischen und sarmatischen Heeren. Im Laufe der Kämpfe
in diesen drei Jahren wurde die Stadt Ad Flexum, die den Angriffen am
meisten ausgesetzt war, und auch den Limes vernichtet.
Das Lager wurde bis zum 3. Jahrhundert wiederaufgebaut, neben dem
Soldatenlager bildete sich eine bürgerliche Siedlung heraus. Nach dem
Erscheinen der Hunnen in dieser Region mußte man ständig mit ihren
Angriffen rechnen. Zuerst betrauten die Römer mit der Bewachung des
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Lagers die verbündeten germanischen und alanischen Truppen. Im 5.
Jahrhundert kam das Lager in die Hände der Hunnen und Germanen.
Praktisch gesehen wurde damit sein Verteidigungscharakter abgeschafft.
Im 6. Jahrhundert folgte die Herrschaft der Longobarden und Awaren,
der Großteil der Siedlungsreste wurde durch die sich ausbreitende Donau
weggespült. Der Name Óvár (Altenburg) ist ein Beweis dafür, daß die
erhaltengebliebenen Teile des römischen Soldatenlagers in der Arpadenzeit
höchstwahrscheinlich noch existierten. Das von den römischen Zivilisation
und Kultur zurück-gebliebene Ruinenfeld bildete die Grundlage für den
Bau der Burg und eine neue mittelalterliche Stadt konnte sich herausbilden.

Die Blütezeit von Moson
Die Festung in Moson wurde zur Zeit der Gründung des ungarischen
Königreiches, Ende des 10. und Anfang des 11. Jahrhunderts errichtet.
Die Absperrung der römischen Militärstraße durch das frühere Lager in
Óvár war wegen seines schlechten Zustandes unmöglich. Durch das
Sumpfgebiet von Hanság (Waasen) und der Donau wurde die
Verkehrszone bei Moson verengt, so war diese Stelle zur Errichtung einer
Festung geeignet.
Die Mosoner Tiefebene diente am Anfang als Aufmarschgebiet für die
Ungarn, die die Streifzüge unternommen hatten.Nach dem Aufhören mit
den Streifzügen, unter Regierung Stephans I. wurde hier eine Burggespanschaft gegründet, dadurch gewann die Stadt an der Bedeutung. Als
königliche Burg und Komitatszentrum bildete Moson eine wichtige Basis
für die Macht. Auf dem Királydomb (Königshügel) sind auch noch heute
Schanzreste der Erdburg zu erkennen. In den Chroniken des 11.
Jahrhunderts wird Moson als eine feste Burg und frequentierte Stadt, die
auch einen großen Marktplatz besitzt, erwähnt.
Zur Zeit der Thronstreitigkeit zwischen den Jahren 1063 und 1067 hatte
sich König Salamon in Pozsony (Preßburg) und auch in der Burg von
Moson oft aufgehalten.
Aus Westeuropa zogen große Heere zur Befreiung des Heiligen Landes
durch Ungarn nach Kleinasien.
Die ersten Heere zogen ohne Schererei durch das Land. Anfang de
Jahres 1096 richteten die schwäbisch-bayrischen Truppen unter Führung
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vom Priester Gottschalk und Volker von Orleans in Ungarn große
Verheerungen an. Dem König Kálmán war es gelungen, diese Truppen
zwischen Moson und Gyõr (Raab) auseinanderzujagen und aus dem Land
zu vertreiben. Einige Monate später kam wieder ein Kreuzheer unter
Füh rung vom Grafen Emic ho
Leiningen. König Kálmán erlaubte
ihnen aber nicht, durch Ungarn zu
marschieren. Das ungarische Heer zog
sich vor dem Feind in die Mosoner
Festung zurück. Die Festung wurde
von den sch wäbisch- bayr isch en
Truppe n be stür mt. Unt er d en
Deutschen brach aber Panik aus, das
Heer wurde zerschlagen und in den
Sumpf von Hanság getrieben.
Zur Zeit des Tatarenzugs war Moson eine der 12 Städte in Transdanubien, die den Tataren einen zähen Widerstand leisteten. Nach dem
Abmarsch der Tataren wurde die Stadt wieder befestigt.
Der Bestehung der Festung und der Entwicklung der Stadt setzte der
Kriegszug des Tschechenkönigs Ottokar ein Ende, er drang im April 1271
in unser Land ein. Am 9. Mai nahm er Óvár ein, dann umgab er Moson.
Dem heftigen Angriff konnte die alte Festung nicht widerstehen. Den
Verteidigern der Festung wurde versprochen, ihnen freien Abzug zu
gewähren. Die Bestürmer brachen aber ihr Versprechen, sie plünderten die
Bewohner, steckten die Festung in Brand und zerstörten sie. Danach wurde
der Sitz der Burggespanschaft nach Óvár verlegt, so übernahm Óvár die
Rolle des Komitatssitzes. Damit wurde die Entwicklung von Moson
gestoppt.
Óvár in den 13-15. Jahrhunderten
Nach dem Taterenzug bekam Konrád, der aus dem Geschlecht Gyõr
stammt, und später als Óvárer erwähnt wird, ein großes Stück Landgut,
dafür war er verpflichtet, die Óvárer Burg erbauen zu lassen.
Es wurde angenommen, daß er mit den Grafen aus den benachbarten
Ländern Freundschaft pflegte und mit Ottokar einen Bund schloß, damit
er sein Landgut verschont.
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Die vom Óvárer Konrád errichtete Burg lag innerhalb der Zoge der
mittel-alterlichen Burg, die mit einem Wassergraben umgeben wurde. Mit
großer Sicherheit kann man behaupten, daß der ursprünglich mehrere
Stockwerke hohe Turm, der aus der Arpadenzeit bekannt ist, kann mit
den Burgbau-arbeiten vom Óvárer Konrád in Zusammenhang gebracht
werden.
Ebenfalls zu dieser Zeit wurde die erste Kirche im romanischen Stil
erbaut, die an der Stelle der Óvárer Pfarrkirche gestanden hatte.
Im 15. Jahrhundert bestand schon im großen und ganzen das

Straßennetz wie heute, man baute Ziegelhäuser darunter auch stockhohe
Häuser.
Das mittelalterliche Straßennetz der Innenstadt wurde durch zwei
Straßen bestimmt: die eine war die Magyar Straße, die andere die
Hauptstraße. Diese zwei Straßen mit kleineren Nebenstraßen und Plätzen
bestimmten die Ausdehnung der Stadt. Sie wurde durch die Lajta (Leitha)
geschützt, vom 14-15. Jahrhundert an vermutlich auch durch Stadtmauern.
Die Urbanisierung war neben dem Handel der Industrialisierung zu
verdanken. Die Mühlenindustrie war besonders bedeutend. Die
Wassermühlen wurden mit dem Wasser der Lajta betätigt.
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Die Errungenschaften der Entwicklung von Óvár wurden von der
Königin Elisabeth anerkannt und im Jahre 1354 erhielt die Ortschaft den
Rang einer Stadt der Königin und damit auch das Marktrecht.
König Lajos II. gab am 13. Januar 1522 Königin Maria die Stadt als
Hochzeitsgeschenk. Seit dieser Zeit war das Schicksal der Burg und des
Herrschaftsgutes mit der Familie Habsburg eng verbunden. Nach der
tragischen Niederlage bei Mohács im Jahre 1526 gehörte Óvár zu den
Festungen des Grenzschutzsystems in Transdanubien und wurde eines der
vorgeschobenen Bollwerke von Wien.
Magyaróvár zwischen 1526 und 1939
Die Niederlage bei Mohács rief keine große Erregung in Magyaróvár
hervor, die Einwohner beschäftigten sich mehr mit den Fragen der
Reformation. Die neuen Religionsgedanken verbreiteten sich in erster Linie
aus dem deutschen Sprachgebiet, so erschienen sie bald auf den von
Deutschen bewohnten Gebieten wie auch in Magyaróvár. Aus den 54
Gemeinden des Komitats Moson gab es nur in 11 Gemeinden “altgläubige” Pfarrer, darunter in Moson, Halászi und Gálos (Gols), nach einigen
Jahrzehnten wurden aber fast alle protestantisch. Im Jahre 1581 war die
Anzahl der Katholiken in der Stadt so gering, daß ihre Vertretung im
Gemeindevorstand nicht mehr für nötig gehalten wurde.
Als Resultat der Gegenreformation eroberten die Katholiken im Jahre
1610 ihre Kirche in der Stadt zurück, aber eine richtige Wendung kam erst
mit der Retorsion nach der Verschwörung von Wesselényi. 1672 wurde die
Ausübung der Religion für die Protestanten in der Stadt verboten, die
protestantischen Schulen wurden geschlossen, ihre Immobilien konfiziert.
Die Protestanten waren aufgefordert zur katholischen Kirche zu übertreten
oder die Stadt zu verlassen.
Nach der Abschaffung der Konfessionsschulen hatte nur die katholische
Kirche das Recht, Schulen zu unterhalten. Damals gab es in Magyaróvár
zwei Schulen: eine ungarische und eine deutsche.
Durch die Niederlage bei Mohács erlitt zwar die Stadt keine große
Erschütterung, mußten ihre Einwohner bald den Verheerungen der Türken
doch entgegenschauen. Im Jahre 1529 wurde Magyaróvár zur freien Beute
den gegen Wien ziehenden Türken. 1683 wurde Wien von den Türken
bestürmt, sie konnten aber die Stadt nicht erobern. Die Burg von Magyar32
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óvár wurde von den Heeren Kara Mustafas bei dem Rückzug zusammen
mit den umgebenden Dörfern, ausgenommen Feketeerdõ und Halászi in
Brand gesteckt. So wurden Moson und Óvár zur Beute der Flammen.
Damals wurde das Archiv von Magyaróvár fast völlig vernichtet, der
Großteil der wichtigen Dokumente ist von dieser Zeit an vorhanden.
In den 16-17. Jahrhunderten bewahrte die Stadt noch die ihr im Jahre
1354 verliehenen Privilegien. So wurde jährlich von den Bürgern ein Richter,
gewählt und eine Woche darauf der Magistrat ernannt. Die Funktionären
waren zur Hälfte Deutsche, zur Hälfte Ungarn.
Die Einnahmen der Stadt kamen aus Steuern und dem Nutznießungsrecht. Die Steuer eines großen bürgerlichen Hauses betrug 6, die
eines kleinen Hauses 3 Forint. Die Viehhändler bezahlten 10 Forint Steuer
pro Jahr. Das Nutznießungsrecht bestand aus der Miete der zwei
Metzgereien, aus Messe- und Marktgebühren.
Nachdem die Verfügung über das Ausübungsverbot der Religion
erschienen war, wurden die Privilegien der Stadt Schritt für Schritt
beschränkt. Der die königliche Macht vertretende Regierungsbezirk des
Herrschaftsgutes war bestrebt, vor allem die Selbständigkeit der
Stadtverwaltung zu beheben. Nach der Richterwahl sollte ein Eid vor dem
Domänenregenten geschworen werden. Obwohl Keszey Péter im Jahre 1697
die meisten Stimmen bekam, konnte er das Richteramt nicht antreten, da
der Regent die Wahl nur für Kandidatur hielt. Das Ernennungsrecht behielt
er für sich selbst vor. Die Gegensätze zwischen der Stadt und der
Gutsverwaltung verschärften sich besonders dann, als Kehrling András
der Richter war, der gute Beziehungen zu Wien unterhielt.
Im Jahre 1708 schlug Kehrling András vor, alle Privilegienurkunden
der Stadt dem Parlament vorzulegen. Er wollte damit erreichen, daß die
Stadt für freie königliche Stadt oder für freie Marktstadt erklärt wird und
die Unabhängigkeit von dem Herrschaftsgut abgelöst wird. Das
Ablösungsgeld stand zur Verfügung. Während des Abmarsches von Vak
Bottyán wurden die Einwohner des Stadtteils Majorok bis aufs Hemd
ausgeplündert, der Stadtteil wurde zerstört und in Brand gesteckt, was das
Ablösegeld verschlingte.
Nachdem die Stadt die Unabhängigkeit der Selbstverwaltung und im
Jahre 1716 die wirtschaftliche Selbständigkeit verloren hatte, wurde die
Vorstandschaft der Stadt von der Hofkammer gezwungen, mit Wien ein
Urbarialvertrag abgeschlossen.
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Auch das Patronenrecht wurde von den Machthabern in Zweifel gezogen.
Um sich zur Geistespflege einen Priester wählen zu können, sollte das vom
Bischof bestätigt werden. Der Magistrat entschloß, die Piaristen in den Besitz
des parochialen Benefiziums zu setzen.
Im Jahre 1738 kamen die Piaristen in die Stadt, 1739 wurde in ihrem
Gymnasium mit dem Unterricht begonnen. Unter der Regierung von Joseph
II. fand zehn Jahre lang kein Unterricht im Gymnasium statt, das Komitat
Moson wurde mit dem Komitat Gyõr vereinigt, der Kapuzinerorden wurde
abgeschafft. All das rief im Kreis der Einwohner Widerwillen hervor, deshalb
erklärten sich die Herrscher bereit, die Verhältnisse friedlich zu regeln. Zwei
Jahre lang wurden Verhandlungen geführt und als Ergebnis der Verhandlungen kam Liber Regulationis (Regulationsbuch) zustande. Dieses
Buch enthielt die Rechte und Pflichten der Parteien. Beide Seiten mußten
Kompromisse eingehen und diese Vereinbarungen waren praktisch gesehen
bis 1945 gültig.
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ließ sich im Wirtschaftsleben
ein Rückgang bemerken. Die Umorganisierung des Herrschaftsgutes war
ein vielversprechendes Zeichen. Im Jahre 1811 wurde Wittmann Antal vom
Erzherzog zum Hauptverwalter seiner Landgüter ernannt. Auf den Vorschlag
von Wittmann Antal wurde im Jahre 1811 in Magyaróvár eine höhere
landwirtschaftliche Lehranstalt gegründet. 1850 wurde die Lehranstalt vom
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Wiener Hof und im Jahre 1869 vom ungarischen Staat übernommen. Die
Lehranstalt war der Vorgänger der heutigen PANNON Agrarwissenschaftlichen Universität. Das Institut, das in erster Linie Fachleute für die Güter
des Herzogs ausbildete, wurde schnell in ganz Europa bekannt und auch
von zahlreichen Ausländern besucht.
Im Jahre 1872 wurde das Zunftwesen durch die Gewerbekorporation
ersetzt. Seit der Jahrhundertwende war in Magyaróvár eine Patronenfabrik
im Betrieb und im Jahre 1913 begann man mit den Bauarbeiten der größten
Munitions- und Pulverfabrik der Monarchie. Das neue Komitatshaus wurde
für 1892 fertiggestellt, zur Zeit hat das Bürgermeisteramt in diesem Gebäude
seinen Sitz.

In der Reformzeit waren die Bürger, hauptsächlich Handwerker, begeisterte
Anhänger der neuen Ideen. Im Jahre 1847 wählte das Komitat Moson Széchenyi István zum Landtagsabgeordneten.
Nach der Niederlage des Freiheitskampfes war strengstens verboten,
Versammlungen zu halten. Die Leute trafen sich bei einigen Familien
zusammen. Aus diesen geselligen Zusammenkünften entstanden Klubs,
verschiedene Kultur-, Sport-, Wohltätigkeits- und Hilfsvereine.
Im Jahre 1856 erreichte die Eisenbahnlinie die Stadt. Diese neue
Transport-möglichkeit hatte die Folge, daß der Getreidehandel in Moson
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allmählich zurückging. Von Magyaróvár aus wurde eine neue Straße in
Richtung Bahnhof ausgebaut. Schon im Jahre 1908 kam man auf die Idee,
die zwei Stadtteile zu vereinigen. Man begann erst 1928 mit den richtigen
Ver-handlungen betreffs Vereinigung. In beiden Stadtteilen waren die
Meinungen darüber geteilt. Vermutlich wurzelte der Widerstand im
Lokalpatriotismus: in Magyaróvár lebten größtenteils Angestellte und
Handwerker, in Moson Kaufleute und Landbauer. Schließlich wurde vom
Innenministerium über die Vereinigung der zwei Stadtteile Beschluß gefaßt.
Am 28. Juni 1939 wurde dieser Beschluß vom Magistrat beider Stadtteile
bestätigt, dementsprechend trat die Vereinigung am 1. Juli 1939 in Gesetzkraft.
Die Stadt trägt seit dieser Zeit den Namen Mosonmagyaróvár.
Die Geschichte der Stadt nach der Vereinigung
Laut Verordnung der Stadtverwaltung sollte die Stadt Mosonmagyaróvár
im ersten Jahr nach der Vereinigung ein Wappen bekommen. Im Jahre 1941
zählte die Stadt 17 073 Einwohner, 83% davon hatten Ungarisch als Mutter-sprache. 13% bekannten sich als deutschsprachig.
Die Nachricht über den Anschluß von Österreich rief große Unruhe hervor.
Man flüsterte Gerüchte, daß die neue österreichisch-ungarische Grenze bei
Gyõr verlaufen wird. Im Mai 1944 wurden die im Komitat lebenden Juden,
darunter 466 aus Mosonmagyaróvár in das Getto von Moson geschleppt.
Das Getto wurde um die Synagoge errichtet. Im März 1944 wurde der Großteil
der Studenten der Agrarwissenschaftlichen Akademie zum Militär einberufen,
so wurde der Unterricht für die Dauer des Krieges abgebrochen. Ende 1944
kamen immer mehr Flüchtlinge in die Stadt, die Einwohnerzahl betrug in
den letzten Tagen des Krieges 45000.
Am 1. April 1945, am Ostersonntag, gegen Abend kamen die Vorposten
der Sowjettruppen in der Stadt an, am nächsten Tag wurde sie ohne Kampf
besetzt. Bei den Landeswahlen am 4. November 1945 bekamen die
Sozialdemokraten 37% der Stimmen, danach folgte die Partei der
Kleinlandwirte mit 30%. Bei den Wahlen im Jahre 1947 hatten ebenfalls die
Sozialdemokraten die meisten Stimmen.
Das landwirtschaftliche Leben begann 1945 nach der Maßgabe der neuen
Staatsordnung. Sämtliche Betriebe wurden verstaatlicht, die großen Fabriken
begannen mit der Produktion. Das alte Kühne-Werk wurde zu einer Landmaschinenfabrik umorganisiert. Die Stadt besaß damals noch eine Tonerde36
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fabrik, eine Metallarmaturenfabrik sowie einen Wirkwarenbetrieb. Mosonmagyaróvár war auch ein Zentrum der Landwirtschaft. Es entstanden immer
größere Produktionsgenossenschaften, schließlich Staatsbetriebe großen
Ausmaßes. Der Betrieb “Lajta-Hanság” war der größte. Es folgte ein entscheidender Strukturwandel auch auf den Dörfern.
Die Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der neuen Lebensweise nahm
Tag für Tag zu. Für den Nachmittag am 25. Oktober 1956 organisierten die
Studenten eine stumme Demonstration. Am nächsten Morgen um 9 Uhr
gingen die Arbeiter und Schüler auf die Straßen. Vor dem Rathaus wurde
der Nationalrat gebildet, die Menschenmenge schlug den Weg Richtung
Tonerdefabrik und Wirkwarenbetrieb ein. Hier schlossen sich ihnen die
Betriebsdelegierten an. Gegen halb zwölf kamen die Demonstranten - etwa
1500-2000 Menschen - zu der Kaserne der Staatsschutzbehörde. Nach der
Nationalhymne und der Proklamation folgten patriotische Kossuth-Lieder.
Der Kommandant der Kaserne, Dudás István wurde gebeten, den roten Stern
von der Fassade zu entfernen. Unter bis auf heute ungeklärten Umständen
ging Feuer aus mehreren Maschinenwaffen auf die Demonstranten los. Nach
offiziellen Angaben gab es 52 Tote und viele Verletzte, aber heute wissen wir
schon, daß die Zahl der Opfer 108 beträgt. Dudás István gelang es aus der
Stadt zu fliehen, zwei von den Offizieren wurden getötet.
Diejenigen, die für das Massaker Verantwortung schuldeten, blieben
unbestraft, aber mehrere von den Demonstranten wurden zum Tode verurteilt.
Viele flohen aus der Stadt, etwa ein Drittel der Arbeiter von der
Landmaschinenfabrik gingen nach Westen.
Seit 1956 wurde das Leben freier und friedlicher. Die attraktivste Epoche
der Stadtgeschichte begann Anfang der 70er Jahre. Die Restaurierung der
schönsten Straßen - Magyarstraße, Templomstraße - und des Szent László
Platzes wurde vollbracht. Auf dem Gelände zwischen den zwei Stadtteilen
wurde ein neues Stadtzentrum mit vielen mehrstöckigen Häusern, einem
Hotel, einem Postamt, einer Bank gebaut.
Der erste frei gewählte Bürgermeister der Stadt war Plutzer István. Im
Jahre 1994 wählten die Einwohner von Mosonmagyaróvár Stipkovits Pál
zum Bürgermeister.
Ab 2006 der Bürgermeister von der Stadt Szabó Miklós.
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Hárs Ernõ

Hazajáró lélek
“Hazai látogatás” címû versemben, melyet Franyó Zoltán, a temesvári
polihisztor mûfordító németre is lefordított, hiába írtam azt hajdani óvári
életem közelebbi és távolabbi kisérõtársairól, hogy
“S ha léteznek még messze valahol,
nekik is éppígy fáj a szétsodortság,
mint neked , aki mindig arra vágytál,
hogy csak te távozz, õk maradjanak?”
Egy kicsit minden fordítva történt. Az alatt a több mint hatvan esztendõ alatt, mely 1938. évi érettségim és a fõvárosba költözésem óta eltelt, inkább én lettem az, aki különbözõ hazahívó szálakba kapaszkodva
megmaradtam a réginek, míg egykori környezetemben szinte minden
megváltozott. Érdekes módon a nagy fordulatot nem a háború hozta,
pedig éppen elég nagy megpróbátatást jelentett mindannyiunknak, akik
koromnál fogva kénytelenek voltunk átélni. Amikor 1945 májusában Budapest ostromának poklából szabadulva, obsitos karpaszományos szakaszvezetõként - rokkant bokával - egy kis erõgyûjtésre hazatértem az
akkor még városszerte Akóts-malomként emlegetett szülõi házba, a felrobbantott Lajta-híd kivételével mindent az eredeti helyén találtam. S
nemcsak a jólismert hajdani környezetet láthattam viszont, de a régi kedves arcok is újra elémbukkantak, mintha a nagy világfelfordulás egy rövid átmeneti idõre valamennyiüket e békés szigetre sodorta volna. Lényegében ez volt a helyzet az 1948-ban tartott tizéves érettségi találkozónkon is. A patinás piarista gimnázium fõbejárata feletti egykori osztálytermünkben összegyûlve, áldott emlékû osztályfõnökünk, Todorán
József jelenlétében idéztük fel az együtt töltött nyolc esztendõt, s gondoltunk egytúttal azokra, akik már nem lehettek velünk. Jómagam versben is megemlékeztem nagyon közeli jóbarátomról, Koppány Albertrõl,
aki 1944 õszén Erdély védelmében halt hõsi halált. Mikor estére visszaérkeztem pesti lakásunkba, a rádióból a szocialista táborból kiátkozott
Tito-féle Jugoszláviára szórt szidalmak és fenyegetések harsogtak, Péter-Pál napja volt, június 29-ike.
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Ezután rohamos ütemben borult be felettünk a politikai égbolt.
A nyár végére bekövetkezett az iskolák államosítása. A szélnek eresztett szerzetesek közül az igazgató Bécsbe, a szigorúságáról híres,
nagytudású számtan-fizika tanár, Nagy József Pannonhalmára, Szüts
Ferenc, egykori francia tanárunk és cserkészparancsnokunk pedig a halálba menekült .Ugyanebben az évben gördült le a mindannyiunk életét
húsbavágóan befolyásoló vasfüggöny is. Míg az év elsõ felében a bécsi
tárgyalásokon résztvevõ fiatal diplomataként kétszer is átléphettem nyugat felé az országhatárt, sõt március 15-ike körül magyarországi
élelmiszerbeszerzõ körútra indulva a bécsi követség diplomata
rendszármú kocsijával szülõvárosomban is megfordulhattam, az év második felére végleg befellegzett a koalíciós idõszak pünkösdi királyságának. Bécs, amely õsszel megkapta az általunk azovjet parancsra
visazautasitott Marshall-segélyt, karácsonyra kifényesedett, mi pedig
hosszú idõre sötétségbe merültünk. Öcsém az augusztus 20-iki hegyeshalmi búcsú lehetõségét kihasználva az utolsó pillanatban még kijutott
Ausztriába, a disszidált hozzátartozót nyilvántartó káderlap nem csekély
gondjával terhelve meg amúgy is kétesre vált hivatali egzisztenciámat.
De nekem mind feleségem, Sándor Judit operai pályája, mind az irodalom, de legfõképpen szüleim ellátatlansága miatt feltétlenül maradnom
kellett. Apámat mint az óvári fõhercegi uradalom, majd 1945 után az
uradalom helyén alakult mezõgazdasagi szövetkezet központi irodájának pénztárosát, 1946-ban, hatvanéves korában, párhavi végkielégítéssel elbocsátották. Nyugdíjat gazdatiszti rangja miatt nem kapott, s még
SZTK-jogosultságát is elveszítette. Egészségi állapota miatt fizikai munkát nem vállalhatott, s így anyámmal együtt teljesen arra a segítségre
szorult, amit feleségemmel neki nyújtani tudtunk.
Ezután több évig nem utaztam haza Óvárra, inkább a szüleim látogattak meg bennünket. Súlyos tapasztalatok kényszerítettek erre a szerepcserére. A nyugati határ felé történõ utazás olyan személyek számára, akik nem a környéken rendelkeztek állandó lakhellyel, a legkevésbé
sem volt tanácsos. Közvetlen forrásból tudtuk, hogy Szabó Lõrinc lánya,
Kisklára, 1949 õszén Óvárott élõ sógornõjéhez utazva milyen megalázó
tortúrán ment keresztül, miután leszedték a vonatról, és egy éjszakán
keresztül faggatták Hegyeshalomban feltételezett disszidálási tervének
részleteirõl.
A helyzet némileg javult 1954-ben a Nagy Imre féle nyitásnak kö40
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szönhetõen, hogy azután 1956 késõ õszén rövid idõre teljesen szabaddá
váljék a nyugat felé vezetõ út. A forradalmi napokban szüleim számára a
levéli úti laktanyánál eldördült sortüznél nagyobb megrázkódtatást jelentett, hogy a postai kapcsolatok megszünése folytán nem kapták meg
a szokásos ellátmányt. Csak november közepén tudtam nekik egy Óvárról teherautóval Pestre érkezett ismerõs utján pénzt küldeni, majd hamarosan személyesen is meglátogattam õket. Mint már említettem, számomra nem jöhetett szóba a külföldre távozás, de azért nem akármilyen
érzés volt a postaépület elõtt ácsorogva végignéznem, ahogy szinte menetrendszerûen indultak a buszok a pusztasomorjai határ felé. Frigyes
fõherceg egykori személyi titkára - mint hallottam - egészen az átkelésig
kisérte Amerikába induló fiát, hogy búcsúzóul még néhány utolsó
jótanácsot adhasson neki.
Azután a dolgok lassan visszazökkentek a régi kerékvágásukba. Éltük
tovább, ahogy lehetett, viszonylag tisztességes kompromisszummal azt a
sorsot, amely kiszabatott ránk,
A hatvanas évek elején, miután a magyar kérdés lekerült az ENSZ
napirendjérõl, annyira megenyhült a politikai klíma, hogy húsz év után,
l964-ben megjelenhetett a második (hivatalosan az elsõ) verseskötetem,
a”Csillagóra”. Ispánki József, volt polgári iskolai igazgató meghivására
1965 õszén Z.Szabó László bevezetõjével a mûvelõdési otthonná átalakított hajdani Trieszt-szállóban mutatkozhattam be szülõvárosom közönsége elõtt már országosan is jegyzett költõként. A rendezvényen feleségem szintén fellépett. Valójában az õ személye képezte a megfelelõ látogatottságot biztosító vonzerõt.
Ekkor már nem hazatértem Óvárra, hanem csak félnapos látogatásra
érkezett vendég voltam. Szüleim, miután magas életkoruk és különféle
betegségeik miatt többé nem voltak képesek magukat fenntartani a nyáron rendkívül kellemes adottságokkal rendelkezõ, de télen a modern
komfort hiányában meglehetõsen rideg lakhelynek minõsülõ Akótsmalomban, 1961 legelején átköltöztek Gyõrbe, a Rába-parti evangélikus egyházi központ és diakonissza unokatestvérem védõszárnyai alá.
Itt még hat évig adatott élniök, ha nem is jó egészségben, de legalább a
mindennapi gondok terhétõl mentesülve. 1966 végén halt meg anyám,
apám egy hónap múlva követte.
A szülõi ház, majd szüleim elvesztése után a kifosztottság érzetének
újabb fájdalmaival ismertetett meg gyermek- és ifjúkorom színhelyének
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fokról-fokra bekövetkezõ, szinte teljes mértékû megváltozása. Gyümölcsés veteménykertünket még a negyvenes évek végén elvették, és a fákat
kiirtva, hozzácsatolták az egykori jégpálya helyén létesített gyermekjátszótérhez. Ezután átrendezték a házunk körüli vízhálózatot. A Lajtát
kibetonozták és átkeresztelték Malom-csatornának, holott a mellette
vezetõ gyalog- és kerékpárutat évtizedek óta Lajtaszernek hívták, és az
Akóts-malom az 5-ös hászámot viselte. A házunk oldalát mosó és a hajdani malomkereket forgató, valamint a régi vágóhíd szennyét elvezetõ
csatornát betemették. Az egykori Kanális, ahová fürödni jártunk, lett a
Lajta, de úgy, hogy a partmenti növényzetet tökéletesen kiirtották az
utolsó csenevész fûzfabokorig. De ez még nem volt minden. Nyomtalanul eltûnt a házunk elõtti két nagyobb és két kisebb halastó, a régi Lajta
által elválasztott két vásárteret pedig beépitették lakóházakkal, illetve
teleültették nyárfákkal. Ez utóbbiak karéjában épült fel a Kossuth gimnázium, ahová 1969-ben az óvári középiskolai oktatás 230-ik évfordulójának megünneplésére meghívást kaptam. Az egyetlen még élõ óvári
világi tanárunkkal, Zwickl Pállal és több kedves régi iskolatársammal,
köztük a leghûségesebbel, a néhány évtõl eltekintve egész életét szülõvárosában eltöltõ Hajdu Frigyes agráregyetemi docenssel való találkozás öröme sem enyhíthette a köröttem tapasztalt óriási változások okozta döbbenetet. Nem voltam felkészülve az áhítattal õrzött régi emlékképek és a valóság ilyen kíméletlen ütközésére. Egy 1958-ban Mosonmagyaróvárról kiadott útikalauz még a jólismert romantikus díszletektõl
körülvett Akóts-malom fényképét tartalmazta illusztrációként, és ugyanebben az évben még éppúgy fürödtem kislányommal és tudós osztálytársam, Neugebauer Jenõ népes családjával együtt a korábbi Kanálisban, mint harminc évvel azelõtt.
Dehát az ember lassan mindenhez alkalmazkodik. Így már abba sem
szakadt bele a szívem, hogy az 1989-ben a gimnázium negyedévezredes
fennállásának alkalmából rendezett és szoboravatással is egybekötött
nagyszabású ünnepség résztvevõjeként újabb változást kellett észlelnem
a néhány száz méterrel arrébb emelkedõ hajdani otthonomon. Az épület egykor általunk elfoglalt lakrészét, a földszintet és az emeletet
rnodernizálták, a lakószobák feletti hatalmas padlásteret pedig beépítették. Ezzel a félig-meddig mûemléknek számító objektum minden korhoz kötött építészeti jellegzetességét megsemmisítették. Belátom, hogy
szükség volt az átalakításra. A mai ember számára már elképzelhetet42
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len, hogy úgy hordja a ház elõtti húzós szivattyús kútból a vizet és a baromfi udvar végében levõ fáskamrából a tüzelõt, ahogy az a szüleim idején még magától értetõdõ volt. De a veszteség mégis fájdalmas. Egy nemcsak számomra megszentelt emlékmû, de a városkép egészének is értékes elemét képezõ színfolt végérvényesen beleolvadt a globalizálódó világ egyhangú szürkeségébe.
Mindezen nem csekély érzelmi veszteségek ellenére a szülõvárosomhoz füzõdõ kapcsolatok az évtizedek során egyre aktívabb mérleggel
zárultak. Az 1964. évi költõi újjászületésnek nemcsak óvári, de gyõri visszhangja is támadt, különös tekintettel a”Csillagórá”-ban szereplõ,
jónéhány régió-beli témájú versre. A legnagyobb népszerûségre a “Szigetköz” címû versem tett szert. Ezt szavalták a legtöbb helyen, és éveken
át ezzel nyitották meg Óvárott a Szigetközi Napokat.
Az agráregyetem épületében megrendezett V. országos honismereti
tábor adott 1971-ben újabb lehetõséget a szülõvárosommal való találkozásra. Simon Lajos társaságában olvastam fel verseket. A szintén meghívott Kulcsár János és Szapudi András nem tudott eljönni. A fiatalokkal
folytatott felvillanyozó párbeszéd és a szálláshelyül kijelölt Cserháti Sándor féle régi konviktus varázslatos környezete olyan hatással volt rám,
hogy a látogatásnak írásbeli lecsapódása is lett. “Vendégségben” címmel
került be “Hullámgyûrük” címû prózakötetembe.
Egy év múlva a Gyõrben tartott Dunántúli költõtalálkozó delegáltjaként Bárdosi Németh Jánossal együtt számoltam be munkásságomról az
agráregyetem hallgatóinak, 1977-ben pedig Kormos István, Kerék lmre
és Simon Lajos oldalán léptem fel a Városi-Járási Müvelõdési Központ
költészet napi müsorában. Valamennyi óvári szereplés közül kiemelkedett az 1975. évi irodalmi és zenei rendezvény. Az Agráregyetem díszterme volt a színhely. A versek elhangzása között a feleségem énekelt és
a lányom nyújtotta a zongorakíséretet. A mûsor befejezéseképpen Hajdu
Frigyes beszélgetett velem munkásságom fontosabb állomásairól. Másnap kirándultunk a Szigetközbe, és végigjártuk egykori cserkésztáboraink útvonalát.
Közben kapcsolatba kerültem Rátkai Rudolffal, aki több óvári ihletésû versemet vette be 1986-ban megjelent helytörténeti füzeteibe. Publikációim megszaporodása, de különösen a már említett prózakötetemben szereplõ gyermekkori tárgyú emlékezõ írások adtak alkalmat a kilencvenes évek elején két iró-olvasó találkozóra a Huszár Gál Városi
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Könyvtárban, ahová Tuba László hívott meg. A gyõri Hazánk Kiadó igazgatója, Szabó József, akivel még a honismereti táborban ismerkedtem
meg, 1993-ban más kisepikai munkáim mellett kiadta a “Hany Istók”-ot.
A verses elbeszélést még 1947-ben írtam a Mosonvármegye hajdani fõszerkesztõjétõl, Rábai Ruff Andortól kapott, különbözõ kisalföldi népmondákat tartalmazó gyüjtemény alapján. A mû addig csak a rádióban
hangzott el. Publikálására nem került sor, mert a diktatúra irodalompolitikája a gyermekek számára túl bonyolultnak, felnõtt olvasmányként
pedig túl naívnak tartotta.
A kilencvenes évek második felében irodalmi kapcsolataim már inkább a gyõri Mûhelyhez kötõdtek, de azért szülõvárosomban is csaknem
minden évben megfordultam, Itt tartottuk az 55 és 60 éves érettségi találkozónkat, és a piarista gimnázium újraéledése óta itt kerül sor májusonként az összes Óvárott érettségizett kegyesrendi diák temetõlátogatással és szentmise hallgatással egybekötött baráti találkozójára. Ilyenkor, miután este már nincs hazautazási lehetõségem, a diákszállóvá átalakított egykori fõhercegi kastélyban szoktam tölteni az éjszakát. A
helyzet meglehetõsen paradox. Nem csoda, hogy elalvás elõtt a legellentmondásosabb képek kavarognak félig éber öntudatomban. Látom a
palota erkélyét, melyrõl 1848-ban Kossuth szónokolt, s ahonnan az én
diákkoromban a “Frici bácsi”-nak titulált csendes Habsburg köszöntötte az õt ünneplõ városi népet; látom a fõhercegi pár aranylakodalma
alkalmával a kastély udvarán készült csoportkép cilinderes tisztviselõi
között apámat; látom a hazai és külföldi notabilitások részvételével megtartott, ágyúlövésektõl kísért 1936. évi tábornagyi temetést - de látom a
töröttablakú, leállított sörgyárat is a leszerelt sokemeletes malommal és
a facérrá vált irodahelyiségekkel, melyekben apám és más rég halott tisztviselõk árnya kísért. A város dinamikusan fejlõdik, terjed és szépül, miközben a hajdani latifundium valamikor lüktetõ életû, százakat foglalkoztató és ezreket irányító központja, mint óriási elhalt sejthalmaz, várja az idõ megváltást hozó sebészi beavatkozását. “Sic transit!”
(Hárs Ernõ 60 évvel ezelõtt érettségizett a magyaróvári piarista gimnáziumban.)
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Short History of Mosonmagyaróvár
Mosonmagyaróvár consists of two rural settlements Magyaróvár and
Moson and the village of Lucsony. The parts of each town have come
together through time and now show a unified city. Despite the new
townscape the historic aspects of Moson and Óvár still remained obvious.
In the past, the settlement had not only a military-defence role but the
road along the river Moson Danube has always served as a connection
between the peoples in the East and those in the West.
Between the 9th and 13th centuries today’s Transdanubia which was
formerly called Pannonia became a part of the Roman empire.The river
Moson Danube created a natural boarder line. During that age, soldiers
built camps fenced with entrenchment and palisade and connected them
with roads, creating the so-called “limes” known today as the Roman
frontier defence system along the river Danube.
The Mosonmagyaróvár camp named Ad Flexum (after the bend of the
river) was able to station larger troops within the system.
Kaiser Hadrianus visited Pannonia in the year 124. His visit possibly
may have led to the building of final camps, which were made of stone.
The construction of the Ad Flexum stone camp occurred during this time.
Despite the defence system Germans living on the left-hand side of the
river Danube broke the boarder at several points and the Roman troops
suffered their most serious defeat at Ad Flexum , where the united German
and Sarmata armies crossed the Danube. The “limes” and the town of Ad
Flexum suffered greatly and were destroyed during the three-year’s of fighting. The camp was rebuilt in the 3rd century and a civil settlement evolved
around it.
The Huns arrived in the region and attacks became steady once again.
The Romans entrusted the allied German and Alan troops with the defence of the camp. However by the 5th century it was already controlled by
the Huns and later by the Germans. At that time the defence role of the
camp diminished.
A Longobard and later Avar rule followed in the 6th century but the
remains of the settlement were mainly washed away by the spreading Danube. The name Óvár (Old fortress) prove the fact that some parts of the
settlement and the Roman camp still existed in the Arpadian age. The
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ruins left behind by the Roman civilisation and culture might have formed
the base of the present castle where a new town evolved in the middle ages.
Flourishing Moson
The fortress of Moson was built at the turn of 10-11th centuries when
the Hungarian Kingdom was established.
As the former Roman camp was in a very bad state it could not serve as
a check point on the Roman aged military rout any more. The area of
Hanság (moor-land) and the marsh alongside the Danube narrowed the
transport rout around Moson, so it became an ideal place for constructing
a fortress.

At the beginnings the raider Hungarians used the Moson plain as a
military springboard. After the Hungarian tribes settled under the reign of
Steven I (I. István) Moson became an important base of power as the
King’s castle and a county centre. The remains of the entrenchment of the
Árpád age are distinctly visible on the King’s hill (Királydomb) even today.
Chronicles of the 11th century mention Moson as a very strong fortress
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and as a busy trading town with a market place.
At the time of the struggles for the throne between 1063-1067 King
Solomon often made his appearance at Moson Castle beside Pozsony
(Bratislava) as well.
During the holy wars, huge troops on their way to Asia Minor went off
to the territory of Hungary. The first troops crossed the country without
trouble, but in early 1096 an unorganised troop of 15,000 Bavarian and
Swabian soldiers led by Priest Gotschalk and Volker von Orleans ravaged,
destroyed and used violence against Hungarian people. Coloman, the
Hungarian king, managed to disperse and drive the troops out of the area
between Moson to Gyõr and finally out of the country. Only a few months
had hardly passed and an army of crusaders led by Earl Emicho Leiningen
approached the boarder once again. King Coloman forbid them passage.
The Hungarian army retreated to the castle of Moson. Leiningen’s army
of crusaders almost laid siege when panic broke out among the German
soldiers. The Hungarian army dispersed and disbanded the crusaders army
and drove them into the Hanság moor-land.
During the Mongol invasion of Hungary, Moson was mentioned among
the 12 castles in Transdanubia that were able to keep in touch with the
King and with each other and could as well resist after the Mongols had
crossed the Danube and they had been cut off from their King in 1242.
47
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The military expedition of Ottokar, the Czech King, put an end to the
development of the town and destroyed its castle as he made a raid on the
country in April of 1271. He took the fortress of Óvár by storm on the 9th
May and blockaded Moson. The old castle was not able to resist the violent
siege. The defenders of the castle asked for free passage and safety, but the
besieger broke their word. After opening the gates Ottokar’s troops
plundered and put the castle into fire and burnt it to the ground. A
rebuilding of the castle has never been attempted since that time.
The seat of the bailiff was put in Óvár , the town of Moson was attacked
by King Ottokar ending Moson’s development for quite some time.
Óvár in the 13th -15th centuries
After the Mongol invasion, Conrad from the Gyõr clan which was later
called the Óvár clan, got huge estates in the county and in return he was
obliged to construct the castle of Óvár.
He is said to have maintained good relations with the neighbouring
Czech and German earls and to have formed an alliance with King Ottokar
in order to save his estates in the Moson County.
The fortress built by Conrad of Óvár was situated within the walls of
the old fortress in the middle ages, which was surrounded by a moat. The
tower known from the Arpadian age had originally several floors, that
can probably be associated with the castle’s building ordered by Conrad of
Óvár.
The construction of the first Roman style church in the town can be
dated to that time. The church stood on the same site on which the parish
church is today.
In the 15th century there were brick houses in Óvár, the same network
of streets can be seen today. Among them there were some more storeyed
houses as well.
The network of the streets in the centre of town in the Middle Ages was
defined by two main streets, one of them was the Magyar Street and the
other one was the Main Street. These two main streets together with sideways
and squares formed the townscape. The river Lajta served as a natural
boarder line and from the 14-15th centuries the town might have been
surrounded by walls.
The urbanisation developed through trading and industrialisation. The
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milling industry was especially important. The watermills were on the river
Lajta. The achievements of the development in Óvár’s history were acknowledged by Queen Elisabeth and the settlement received the title of a
Queen’s town together with the right of maintaining a marketplace in 1354.
King Luis II offered the town to Queen Mary as a wedding present.
Since then the fortune of the castle and the estate was closely bound to the
Habsburg Dynasty.
After the tragic defeat at Mohács in 1526, Óvár was one of the most
forpushed fortresses in Transdanubia and served as the bulwark of Vienna.
Mosonmagyaróvár between 1526-1939
The defeat at Mohács had not created a serious scare among the
habitants of the town as the people were mostly concerned with the problems
of the Reformation. The new religious thoughts spread out from the
German speaking countries and appeared in the regions where the Germans
lived, among them in Mosonmagyaróvár. Out of the 54 communities in
the county only 11 villages had an Orthodox priest like Moson, Halászi
and Gálos (Gols), all the others were Protestant. But in the coming decades,
all the Orthodox communities became Protestant, too.
In 1581, the number of faithful and devoted Catholics must have decreased by such an extent that the magistrate did not feel it was necessary
to represent them in the body of the magistrates.
As a result of the counter Reformation, the Catholics regained possession of their church in the town and serious retorsions happened after the
complot of Wesselényi. In 1672, public worship for Protestants in the town
was forbidden, their schools were closed and their properties were confiscated. The Protestants were asked either to change their religion or to
leave the town.
After closing the confession schools, the Catholic Church was entitled
to maintain schools in Magyaróvár. They ran a Hungarian and a German
school.
Although the town did not suffer a great loss after Mohács, the habitants
soon were faced with the raid of the Turks. In 1529, the town became a
victim to the troops marching against Vienna. In 1683, the Turkish troops
stormed Vienna, but they did not manage to take it. The troops led by
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Kara Mustafa burnt the fortress of Óvár together with the neighbouring
villages (except Feketeerdõ and Halászi) as they retreated. So the towns
Moson and Óvár were destroyed by the fire. The archives of the town
Mag yaróvár were complet ely
Saint Anne Chapel in
destroyed, therefore the recordings of
Lucsony
the town are not available from any
time before that.
In the 16th and 17th century, the
town still kept the privileges awarded
to it in 1354. So the citizens of the town
first elected a judge and a week later
the members of the magistrates were
appointed. Fifty percent of the members were German and fifty percent
Hungarian speaking citizens.
The incomes of the town derived
from taxes and from the usefructuary
right. The tax for a big house of a citizen
amounted six Forints and for a small
one three Forints. The cattle-dealers
paid a ten Forints tax per year. The
usefructuary right included the rent of
two butcher shops, market and stallege
dues.
As the public worship was banned for the reformist religions the privileges
of the town were gradually curtained. The estate’s regency, that represented
the king’s power tried to abolish the independent state of the town. After the
judge had been elected the oath had to be taken before the estate’s regent. In
1697 Keszey, Péter won most of the votes, but he was refused the office of the
judge as the estate’s regent regarded his election as a candidacy and he
reserved the right to appoint the judge by himself. The divergence between
the town and the estate’s regency increased especially when Kehrling, András
became a judge, who maintained excellent links to Vienna.
In 1708 Kehrling, András suggested to lay all the documents proving the
privileges before the Parliament. Through this act he wanted to achieve independence so that the town could be called as a free king’s town or at least
be a free market town in order to become independent from the estate’s
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regency. The money for the redemption was available but troops led by Vak
Bottyán on their retreat took all the animal stock from the town district of
Majorok, plundered and lit it on fire. The town covered the costs of renovations from the money saved for the redemption.
After loosing the independence of legislation the Hofkammer (the organ
of Habsburg financial administration) put an end to its commercial independence as it ordered the leaders of the town to pay quit-rent. Later on the
estate’s regency debated the town’s right to have its own priest confirmed by
the bishop. In return the town gave all the property of the parish church into
the hands of the Piarist Order. The Piarists came to town in 1738 and opened
their first secondary school in 1739. Following the resolutions of Joseph II,
education in the secondary school was interrupted for 10 years. Under the
reign of Joseph II, Moson county was united with Gyõr county and the
Capuchin Order dissolved. All this created aversion among the citizens and
the estate’s regency found it advisable to regulate the relationship with the

town. As a result of two-years of negotiations, the “Liber Regulationis” (Book
of the Regulations) was completed, that contained the duties and rights of
both parties. Both parties had to reach a compromise, which was valid till
1945.
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In the first half of the 19th century, there was a recession in economic
life, but the reorganisation of the duke’s estate was a promising sign.
Wittmann, Antal the land-steward aimed to develop the estate into a
demonstration farm and decided to found an agricultural school at tertiary level. As a result the Agricultural Higher Institution was founded in
1818. It became a public school in 1850 supported by the Court in Vienna
and later in 1869 the Hungarian State supervised it. The Agricultural
Academy as it was called for a long time developed as a forgoing of the
Pannon Agricultural University today. The institution trained specialised
staff first of all for the estate of the duke but it soon became well known in
Europe and many student from abroad visited the lectures.
The system of guild discontinued in 1872. The craft union took its
place, which was founded in Magyaróvár in 1911. The Cartridge factory
of Hirtenberg had its seat in Óvár since the turn of the century and the
construction one of the biggest gunpowder and weapon factories of the
Monarchy was started. The construction of the new county hall had been
completed in 1892. It is now the seat of the city hall.
During the reform period the citizens of the town were mostly craftsmen, delighted with the new ideas of the period. In 1847, the county Moson
elected the great philosopher and economist Széchenyi, István as a member of the Parliament. After the defeat of the freedom fighting, public
meetings were strictly forbidden so people held their meetings at some
families’ homes. Different clubs, cultural, sporting and charity
associations developed from these social and family meetings.
In 1856, the railroad approached the town. The new means of transport
resulted a recession in corn trading in Moson. A new road connected the
town Magyaróvár with the railway station. In 1908, the idea of uniting
the two towns- Moson and Óvár- appeared for the first time, but
negotiations on the unification started only in 1928. The citizens of the
town had different opinions in this respect. The origin of these different
views was probably based on local patriotism: in Óvár there lived mostly
craftsmen and clerks. The habitants of Moson dealt with farming and
trading. Finally the Ministry of Internal Affairs decided on unifying the
two towns. On 28th June 1939 the magistrates of both town made known
their decision and on 1st July 1939 the two towns officially unified under
the name: Mosonmagyaróvár.
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The history of Mosonmagyaróvár between 1939
A year after the unification of the two towns the magistrates emitted a resolution on the town’s shield. In 1941 the number of the inhabitants amounted 17073 out of them there were 83% native Hungarian
and 13% German speaking citizens.
The annexation of Austria by the Nazis caused unrest among the
citizens and some rumour spread about the new frontier between
Germany and Hungary. In May 1944, the Jewish citizens of the county
were confined to the Ghetto erected around the synagogue in Moson.
466 Jewish men and women from Mosonmagyaróvár were put to that
Ghetto.
In march 1944 the training at the Agricultural Academy was interrupted as most of the students had to join the army. Since 1944 more
and more refugees arrived in the town and the number of the inhabitants amounted 45000 people by the end of the war.
On 1st April 1945 the Soviet troops arrived to the town on Eastern
Sunday, in the evening and took the town without much fighting the following day.
The first parliamentary elections after the war were held on the 4th
November 1945, when the Social Democrat Party won 37% of the votes
followed by the Farmers party with 30%. During the elections of 1947 the
Social Democrats got the majority of the votes again.
A new economic and political system was introduced after the war. As
a result several factories were brought under state control or reorganised,
like the old Kühne Factory, the Alum Earth Factory, which was one of the
biggest factories in the region, as well as the Knitwear Factory and the
Fittings Factory. Beside industry the town was an important centre of
agriculture. Later on larger and larger agricultural co-operations and state
farms (like today’s Lajta Hanság State Farm) were organised in the region,
which completely changed the way of life in the neighbouring villages, too.
People were unsatisfied with the economic policy of the government during
the period after the war. As a result students of the Agricultural Academy
organised a silent demonstration late in the afternoon on October 25th
1956. The following morning pupils and students gathered outside the city
hall at 9 a.m. After having formed the National Council the crowd turned
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towards the county court and then they marched to the Alum Earth factory
and the knitwear factory. Here worker representatives joined them The
crowd of 1500-2000 people arrived to the barracks of the ÁVH (State
Defence Authority) at about 11.30 am. The people sang the Hungarian
anthem and other well known songs of Hungary’s history. Some people
standing in the first rows asked Dudás, István, the commander of the barracks to remove the red star from the facades. Under still uncleared circumstances the soldiers fired the first volley at the people with machineguns and as the people began to escape another line fire raked them. This
had an indescribable effect. There were Hundreds of dead and injured
people lying everywhere on the square among them children, students and
workers. The official recordings mention 52 dead persons, but in fact there
were 108 together with a great number of people, who became disabled
because of their injuries. Dudás, István escaped from the town, but the
people vented their anger on two other officers and killed them.
After the October Revolution nobody has been called to account for the
massacre outside the barracks, but many were sentenced to death having
been found guilty in murdering the two officers. As a result many people
left the town, e.g. one third of the employees of the Kühne Agricultural
Factory did not take up work at the end of 1957. Most of them went to the
Western countries of Europe.
Since 1956 life became a bit more free and more peaceful. But only the
70s brought a spectacular period of development. The restoration of the
beautiful old centre in Óvár- Magyar St., Templom St. and Saint László
Square - was completed. A new town’s centre including Hundreds of block
of flats, a hotel, a post office and a bank was constructed on the fields
between Moson and Óvár. The cultural centre was built in 1984. In 1994
the institution was named after Flesch, Károly, the well known violinist
and music teacher, who was born in Moson.
After the political changes Plutzer, István, the first mayor of the town
was nominated by open elections. Stipkovits, Pál, the second mayor of the
town Mosonmagyaróvár was elected by local elections of 1994.
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Várostörténeti kronológia
71-ben Vespasianus római császár megszervezi Pannonia provinciát.
100 körül kiépült Ad Flexum római erõd Magyaróvár késõbbi helyén, amely a
Duna menti limest védõ csapatok egyik tábora lett.
900-ban a magyarok elfoglalták a Kárpát-medence nyugati részét is.
A XI. században Moson kazettás földvára lett a vármegye központja. Ispáni
székhely és fontos kereskedelmi központ volt.
1030-ban Konrád német-római császár elfoglalta Mosont.
1074-ben Salamon király Moson várába menekült Géza és László hercegek
elõl.
1096-ban Könyves Kálmán király
Mosonnál szétverte a keresztesek egyik fosztogató seregét,
amely Emicho gróf vezetése alatt
állt.
Egy 1271-ben keltezett oklevél
szerint már dolgoztak vízimalmok a Lajta (akkori magyar nevén Sár) folyón a város határában.
1271-ben II. Ottokár cseh király
lerombolta Moson várát, amelyet már nem építettek újjá.
1282-ben IV. (Kun) László Óvári
Ko nrád nak ado mány ozta a
mosoni királyi vám fele részét
(“kerálketted”).
1289 és 1291 között Habsburg
Albert tartotta megszállva Óvárt.
1345-ben Óváron tartottak meLapidárium (Cselley-ház)
gyegyûlést. Ezt az eseményt tartják Magyaróvár megyeközponti
szerepe elsõ megnyilvánulásának.
1354-ben Erzsébet özvegy királyné, Nagy Lajos anyja Magyaróvár városát kiváltságlevélben részesítette, amelyben Buda városához hasonló jogokat adományozott. A városnak vásártartási, bíróválasztási és egyéb jogai voltak.
1364-ben Nagy Lajos Óvár várát a vöröskõi Wohlfart családnak adományozta.
1440-ben a szentgyörgyi és bazini György gróf tulajdona lett Óvár.
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1457. június 1-15. között a késõbb királynak megválasztott Hunyadi Mátyás
raboskodott az óvári vár délnyugati saroktornyában.
1522-ben II. Lajos király feleségének, Habsburg Máriának adományozta Óvárt
és a köréje szervezett uradalmat. A Habsburgok 1945-ig birtokolták, bár közben többször is elzálogosították.
1529-ben a török elõször vezetett támadást a Duna partján Bécs elfoglalására,
s felégette a települést.
1530-ban Gian Maria de Napoli olasz hadmérnök tervei alapján megerõsítik
Óvár várát.
1546-ban szervezte meg a postát Taxis Mihály Magyaróváron és Mosonon keresztül. Ez a szolgálat kezdetben hadi célú volt.
1553-ban a fizetetlen spanyol zsoldosok kirabolták és felgyújtották Óvárt.
1555 óta használ címeres pecsétet Moson, amely Keresztelõ Szent Jánost ábrázolja.
1556-ban a magyaróvári harmincadvám bevételét Habsburg Miksa fõherceg
eltartására vették igénybe.
1558-ban Moson polgárai hûbéruruktól, Miksa fõhercegtõl az ország területére szóló vámmentességet kaptak.
1558-ban Huszár Gál prédikátor magyaróvári nyomdájában kinyomtatta az elsõ
hazai magyar nyelvû szentbeszédet.
1605-ben Bocskay István felkelt hajdúi sikertelenül ostromolták Óvárt.
1609-ben adományozott II. Mátyás király címert Magyaróvár városának. A címer kaputornyot és két oldalán kis függõ tornyokat ábrázol.
1616-ban - a gyakran átvonuló Habsburg hadseregek ellátására - bõvítik a magyaróvári uradalmi malmot.
1619-ben Bethlen Gábor elfoglalta Óvárt, fôhadiszállása állítólag a Randhofban
(késõbb Fekete Sas Szálló) volt.
1628-ban jelent meg Pietro Paulo Floriani de Macerata hadi erõdítésekkel foglalkozó mûve, amely közli Óvár alaprajzát.
1630-ban épült a város falain kívül az Ökör vendéglõ. (Nagy részét 1948-ban
elbontották.)
1659-bõl maradt fenn az elsõ feljegyzés a város három hitfelekezetének (katolikus, evangélikus, református) iskoláiról.
1665-ben egy követséggel utazott át a városon Evlia Cselebi híres török útleíró.
1667 és 1680 között jezsuiták tevékenykedtek Magyaróvárott a Randhof épületében.
1668-ban kezdték építeni a magyaróvári katolikus nagytemplomot, amelyet csak
a következõ században fejeztek be. Freskóit Schelemayer Ferenc festette 1777ben.
1668-ban már volt saját sebésze Magyaróvárnak.
1681-ben ispotályként mûködõ szegényháza volt a városnak.
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1682-ben választották elõször Moson megye alispánjává Szapáry Pétert, Pichler
Carolina von Geiner regényének legendás alakját, aki keresztényi módon megbocsátott az õt korábban gyötrõ Hamza bégnek.
1683-ban a török Kara Musztafa nagyvezér vezetésével utoljára foglalta el
Magyaróvárt és Mosont. Bécs alatt megsemmisítõ vereséget szenvedett, s elkezdõdött kiszorítása az országból.
1683-ban már üzemelt közfürdõ Magyaróváron.
1686-ban alkalmazott a város elõször tanult szülésznõt.
1689 és 1787 között a kapucinus rend tevékenykedett Magyaróvárott. Kolostorukból lett a Sóház, amelyet aztán kaszárnyának is használtak.
1690-ben nyílt az elsõ patika Magyaróvárott. A városi patikát Segítõ Máriáról
nevezték el. A gyógyszertár ma is mûködik.
1691-ben a pestis miatt a várost vesztegzár alá helyezték.
1706. április 10-én Rákóczi Ferenc fejedelem kurucai rövid idõre elfoglalták
Magyaróvárt.
1710-ben az uradalom sörgyárat alapított Magyaróvárott a Magyar utca elején, amely 1937-ig mûködött. A legkorábbi hazai sörgyárak egyike volt. A Rákóczi szabadságharc után Óvárnak 52 nagy és ugyanennyi kicsi háza volt, 1500
lakossal. Mosonban 200 pórt, 120 zsellért és 3 okleveles nemest írtak össze.
1712-ben megszûnt Magyaróvár erõd jellege. A várkapitány a kulcsokat a városnak átadta és a hadi felszerelést Pozsonyba szállíttatta.
1713-ban a nagy pestisjárvány emlékére építették a lucsonyi templomot.
1727-ben elrendelték, hogy Magyaróváron új házakat csak szilárd anyagból
lehet építeni. Ezt követõen épült ki a városképet ma is befolyásoló barokk
házak sora.
1727-ben Zsidanics István építtette a késõbbi Korona Szállót Mosonban. Ma
ez a városrész legrégibb mûemléke. (Jelenleg romos állapotban látható.)
1739-ben nevezték ki a megye elsõ képzett fõorvosát, Hermann Andrást.
1739-ben nyílt Moson megye elsõ középfokú oktatási intézménye a Magyaróvári Piarista Gimnázium. Alapítója Zsidanics István volt.
1744-ben állíttatta Hugenstein Károly uradalmi kormányzó a Nepomuki Szent
János szobrot. A város legszebb barokk szobra a mai Deák téren áll.
1750 körül kezdték építeni a mosoni katolikus plébániatemplomot a városrész
kiemelkedõ barokk mûemlékét. (1908-ban kapta magas toronysisakját és
neobarokkizáló homlokzatát.)
1754-ben építették újjá a városi alsó malmot, a mai Szent Flórián Hotelt. (Nevét az 1936-ban egyik fülkéjében elhelyezett Szent Flórián szoborról kapta.)
1771-ben épült Mosonban a nagy gabonaraktár.
1776-ban Mária Krisztina Habsburg fõhercegnõ Mosonban posztógyárat alapított. Ez volt a megye elsõ jelentõsebb tõkés vállalata. Új tulajdonosai 1809-ben
Pozsonyba telepítették át.
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1796-ban kezdték meg a Lajta bal partján az ún. megyei csatorna építését.
A XIX. század elején Magyaróvárnak 2000, Mosonnak több mint 3000 lakója
volt.
1809. június 5-én francia csapatok szállták meg Magyaróvárt. Augusztus 7-tôl
a francia hadak által megszállt városban folytak a béketárgyalások Champagne
francia és Metternich osztrák külügyi megbízott között. Ebbõl lett az ún.
schönbrunni béke, amely házassági kapcsolatot létesített Napóleon és a Habsburgok között. Maga a császár is átutazott a városon.

1810-ben született Szále János neves magyaróvári biedermeier festõ. Szülõvárosában megyei hivatalnok volt, és részt vett a reformkorban rendezett elsõ
fõvárosi magyar képkiállításokon. 1870-ben halt meg. Festményeit a piaristákra hagyta. Ma a helyi múzeumban láthatók.
1818-ban létesült a mai agráregyetem elõdje a Gazdasági Magán Tanintézet.
Alapítólevelét október 25-én írta alá Albert Kázmér szász-tescheni herceg, a
lengyel király fia és Mária Terézia császárnõ és magyar királynõ veje. A funkció
nélkül maradt belsõ várban nyílott meg az intézmény, amelyet Wittmann Antal
a magyaróvári uradalom jószágkormányzója szervezett meg. Európa egyik legrégebbi, ma is mûködõ agrárfelsõoktatási intézménye.
1822-23-ban Nikolaus Lenau sváb származású oszták-német költõ élt városunkban, akit a tanintézmény és barátai vonzottak ide.
1827-ben építették Frisch Mihály gyõri építész tervei szerint a régi városháza
klasszicizáló épületét.
1828-ban épült fel a mosoni városháza, a mai posta és zeneiskola épülete, szintén klasszicizáló stílusban.
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1832-ben a magyaróvári belvárosban megindult a közvilágítás szolgáltatása
gázlámpák segítségével.
1835-ben Czéh Sándor állandó nyomdát alapított Magyaróvárott. 1841-ben õ
nyitotta a város elsõ közkönyvtárát a Magyar utcában, ahol a magyar mellett
német és francia nyelvû könyveket is lehetett kölcsönözni.
1840-ben létesült Mosonban kórház a Duna utca végén.
1840-ben magán postamester mûködött Mosonban, 1851-tõl rendszeresített
állami hivatal lett.
1844-ben a Mosonban levõ dunai kikötõ gabonaforgalma elérte a 6 millió mérõt (30 millió kg). A magyarországi terményeket eddig lehetett a Dunán felhajózni, és innét vitték kocsikkal tovább Bécsbe.
1847-ben nyílt az elsõ gyógyszertár Mosonban a Kápolna téren.
1847-ben gróf Széchenyi Istvánt, a “legnagyobb magyart” választották Moson
megye egyik követéül az utolsó rendi országgyûlés alsó táblájára.
1848-ban a sajtószabadság kivívása után jelent meg az elsõ helyi újság “Der
Emancipierte Satanas” címmel Hermann Höchel szerkesztésében német nyelven.
1848. október 23-án Kossuth Lajos beszédet mondott Magyaróvárott a haza
védelmére kelt Moson megyei nemzetõrök elõtt.
1848. december 18-án csata volt a Windischgrätz vezette osztrák sereg és Görgey magyar huszárai között a Moson és Magyaróvár közötti mezõn. Sikeres
lovasrohammal sikerült biztosítani a magyar fõerõk visszavonulását.
1850. november 5-én kezdõdött újra a tanítás a Császári-Királyi Gazdasági
Felsõbb Tanintézetben Magyaróvárott. Az intézet ekkor a Habsburg Monarchia legszínvonalasabb agrárfelsõoktatási intézménye lett.
1851-ben létesült a Csókay-féle Szalámi- és Hentesárugyár Mosonban.
1852-ben az uradalom cukorgyárat létesített Mosonban, amely 1871-ig mûködött. Épületét a Kühne Mezõgazdasági Gépgyár hasznosította.
1854. november 28-án született Magyaróváron Haberlandt Gottlieb a botanika
európai hírû mûvelõje.
1855-ben készült el a Duna jobb partján a vasút Bruck és Gyõr között, ezzel
Moson bekapcsolódott a hazai és nemzetközi forgalomba.
1856-ban nyílt Mosonban a “Mezõgazdasági gépek és szerszámok állandó kiállítása” nevû vállalat, amely rövidesen Kühne Ede vezetésével nemzetközileg
is nagy méretû gyárrá nõtt. Mosonban a múlt század második felében több
kisebb gépgyár is mûködött.
1858.január 2-án született Mosonban Kainz József a bécsi udvari színház
(Burgtheater) neves mûvésze.
1860-ban alakult a Mosonmegyei Gazdasági Egyesület, a megye és a város elsõ
polgári egylete.
1860-ban építették fel a Karolina Kórházat, amely nevét Karolina Augusztáról,
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Ferenc császár és király negyedik nejérõl kapta, aki bõkezûen támogatta a még
1825-ben alakult sorsjegyegyletet, amelynek bevétele is az építést szolgálta.
1869-ben - Európában másodikként - Magyaróvárott megalakult a Magyar
Királyi Gépkísérleti Állomás. Leghíresebb vezetõjeThallmayer Viktor volt. 1949ben áthelyezték Budapestre. Jelenleg Gödöllõn mûködik.
1867-ben szervezõdött a Mosoni Társaskör.
1868-ban alapították a Mosonmegyei Takarékpénztárat, a megye legelsõ pénzintézetét Magyaróvárott. 1934-ben számolták föl.
1869-ben alakult a Magyaróvári Férfidalárda.
1870-ben a felekezeti elemi iskolákat községi iskolákká szervezték át.
1872-ben Magyaróvár és Moson mezõvárosok nagyközséggé alakultak.
1872-ben alakult meg Magyaróváron a Magyar Királyi Vegykísérleti Állomás,
vezetõje Kosutány Tamás volt. 1941-ben Szegedre helyezték át.
1872-ben alapították a Mosonvárosi Takarékpénztárat.
1872-ben Magyarországon megszüntették a céhrendszert. A helyi iparosok is
ipartársulatokat alapítottak ezután.
1873. október 9-én született Mosonban Flesch Károly világhírû hegedûmûvész
és zenepedagógus.
1874-ben a magyaróvári tanintézetet Magyar Királyi Gazdasági Akadémia címmel látták el. Az intézmény Magyarország agrárfelsõoktatásának központja
volt a dualizmus idõszakában. Köré szervezõdtek a különbözõ kísérleti intézetek, amelyek közül sok elkerült már a városból.
1876-ban alakult meg az Önkéntes Tûzoltóegyesület Mosonban és
Magyaróvárott egyaránt.
1879-ben került tetõ alá Magyaróváron az evangélikus templom. 1884. június
8-án szentelték fel.
1881-ben alakult meg a Magyaróvári Széchenyi Kör. A kör hozta létre a város
elsõ kizárólag magyar nyelvû könyvtárát.
1882-ben avatták fel a Hildegard Nõegylet által létrehozott elsõ óvodát.
1882-ben szervezõdött a Mosonmegyei Történelmi és Régészeti Egylet.
1887-ben indult a “Magyaróvár és Vidéke” címû hetilap, az elsõ rendszeres
helyi újság német és magyar nyelven.
1891-92-ben építették az egykori megyeházát, a mai városházát, Kiss István
építész neoreneszánsz alkotását.
1891-ben megalakult a Növénytermelési Kísérleti Állomás Cserháti Sándor
vezetésével.
1891-ben Ostermayer Károly kereskedõ hagyatékából létrejött a mosoni óvoda.
1892-ben jött létre az Állatgyógyászati Állomás Ujhelyi Imre vezetésével.
1892-ben jött létre a Magyaróvári Kerületi Betegsegélyezõ Pénztár.
1893-ban alakult meg a Szociáldemokrata Párt helyi csoportja.
1897-ben építették fel az elsõ állami iskolát, a mai Bolyai János Általános és
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A mosoni kápolna építése (1903)
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Szakközépiskola elõdjét a Régi vámház téren.
1898-ban létesült a Növényélet-és Kórtani Állomás, melynek alapítója Linhart
György volt. 1914-ben Budapestre helyezték át.
1899-ben alapították meg a Magyaróvári Vadásztöltény- Gyutacs- és Fémárugyárat, amely a hirtenbergi fiókvállalata volt. Az anyagyár leégése után
Hubertusz Vadásztölténygyár néven a két világháború között önálló gyár lett.
Ez az üzem ma a Mosonmagyaróvári Fémszerelvénygyár (MOFÉM).
Vártó a Sóházzal

1899-ben indult a Mosonvármegye c. lap, amely 1945-ig a megye legfontosabb
orgánuma volt. Leghosszabb ideig Ruff Andor szerkesztette.
1900 júliusában Bauer Rudolf a párizsi olimpián aranyérmet nyert diszkoszdobásban. A Magyaróvári Gazdasági Akadémiai Athlétikai Club (MOGAAC)
sportolójának gyõzelme volt a magyar sport elsõ atlétikai aranyérme az olimpiákon.
1900 augusztusában megalakult a Magyaróvári és Mosoni Vendéglõsök Szövetkezete.
1903-ban alakult a Tejgazdasági Kísérleti Állomás.
1904-ben készült el a Pozsonyi úton a régi fahíd helyén a kõoszlopos vashíd.
1905-ben készült el az elsõ telefonközpont Mosonban, amely mindkét települést kiszolgálta. 1905 áprilisában alakult meg a Magyaróvári Házépítõ Részvénytársaság. 1943-ban számolták fel.
1905-ben egyesítették Lucsony községet Magyaróvárral.
1907-ben létesült Mosonban a Frönlich Ignác-féle Szalaggyár. 1929-ig mûködött.
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1908-ban alakult a Mosoni Ipartestület.
1909-ben épült fel a magyaróvári postapalota. Építõje és egyben tulajdonos
lakója Hõnel Béla építész volt, akinek sok szép épületet köszönhet a város.
1909. július 17-én volt az elsõ mozielõadás Magyaróvárott. Günther Adolf vállalkozása az “Elsõ Magyaróvári Bioskop Színház” nevet viselte, majd 2 év múlva az “Uránia” nevet vette fel.
1910. február 21-én megnyílt az “Elsõ Mosoni Bioskop Színház”. Két év múlva
“Apolló Bioskop” névvel új mozi létesült Mosonban.
1910-ben került Magyaróvárra az Országos Növénynemesítõ Intézet. Vezetõje
Grábner Emil volt.
1910 szeptemberében avatták fel a mosoni elemi fiúiskola új épületét, ma a
Haller iskola mûködik benne.
1911-ben alakult a Magyaróvári Ipartestület.
1911-ben Mosonban és Magyaróvárott villamos közvilágítás létesült.
1912-ben készült el a Magyaróvári Gazdasági Akadémia új szecessziós stílusú
épülete.
1912-ben készült el a Moson megyei Múzeum Magyaróvárott. Építõje Hõnel
Béla helyi építész volt. Mai neve Hansági Múzeum.
1913-ban Magyarország második legnagyobb gyártelepe létesült Magyaróváron. Óriási salétromsavas katonai lõporgyár, majd trinitrotoluol (Tritol) gyár
épült (1916). Az építést hadifoglyok (fõleg olaszok) is végezték. Az utóbbi gyárat a világháború után az antant parancsára felrobbantották. Az elõbbi helyén
mûtrágyagyár, majd egyéb ipari üzemek létesültek. Valóságos modern városrész épült ki rövid idõ alatt.
1921-ben Magyaróvár rendezett tanácsú város lett. A megye területének fele
átkerült a szomszédos Ausztriához, s ma is Burgenland tartomány északi részét alkotja.
1923-ban Mûselyemgyár létesült a magyaróvári Ipartelepen, a Kötöttárugyár
elõdje volt.
1924-ben Magyaróvár elveszítette megyei központ szerepét, mert a korábban
megcsonkított vármegyét Gyõrrel vonták össze. Ezután csupán járási székhely
maradt.
1925 novemberében létesült a Városi Autóbuszüzem, amely az egyik legsikeresebb volt a két világháború közötti Magyarországon. Az 1920-as évek második
felében csatornázták Magyaróvár belvárosát.
1928 augusztusában megalakult a Mosonmegyei Mentõegyesület Magyaróváron egy mentõautóval.
1928-ban építették a vashidat Moson és Máriakálnok között a Mosoni-Dunán.
1928-ban kezdték meg a katonai laktanya építését a Királyhidai úton. (A második világháború után 1989-ig szovjet csapatok használatában volt.)
1931 januárjában jelent meg a hangosfilm Mosonban és Magyaróváron.
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1932. október 23-án volt a magyaróvári rádióállomás próbaüzeme. A négy elsõ
vidéki rádióátjátszó egyike volt.
1934-ben az ország elsõ timföldgyára létesült Magyaróvárott. Mai neve Mosonmagyaróvári Timföld és Mûkorund Rt.
1935-ben a Grüneberg Fogkefegyár alapított telephelyet Magyaróvárott.
1935. július 24-én avatták fel a Budapest-Hegyeshalom közötti villamosított
vasútvonalat.
1936-ban zeneiskolát létesítettek Magyaróváron, melynek utódja ma Mosonyi
Mihály nevét viseli.
1936. december 30-án hunyt el Magyaróvárott Habsburg Frigyes fõherceg az
Osztrák-Magyar Monarchia hadseregének volt katonai parancsnoka.
1938-ban a Márkus-féle Lenkészítõ Üzem indult meg az Ipartelepen. Utódja
1974-ig mûködött városunkban.
1939. július 1-én Mosont és Magyaróvárt egyesítették Mosonmagyaróvár néven. Az összevont település megyei városi rangot kapott. Elsõ közös polgármestere dr. Sattler János volt.
1940. július 14-én szentelték fel az erdélyi stílusú református templomot az új
városközpont elsõ középületét.
1944 nyarán a helyi zsidóságot deportálták.
1944 karácsonyán a nemzetiszocialista uralom elleni tiltakozásul dr. Sattler János polgármester a magyaróvári temetõben fõbe lõtte magát.
1945. április 1-én a szovjet csapatok harc nélkül foglalták el Mosonmagyaróvárt.
1946 õszén a városból és környékérõl a németek többségét kitelepítették.
1948-49-ben államosítottak szinte mindent városunkban, bevezették a tanácsrendszert.
1949 októberében megszüntették a helyi sajtót, csak Gyõrben adhattak ki lapot. 1988-ig a helyi sajtót csak üzemi lapok képviselték. A megszüntetett és az
újraindított lap neve egyaránt Mosonmagyaróvár volt.
1949 szeptemberében államosították a piarista gimnáziumot. Mészáros Lõrinc
majd 1953-ban Kossuth Lajos nevét vette fel.
1949 végén a timföldgyár mellett az ország elsõ mûkorundgyárát kezdték építeni, amelyhez aztán vanádiumüzem is csatlakozott.
1951. április 30-án nyitották meg a mosoni volt Mocca kávéház helyén a Városi Könyvtárat, a mai Huszár Gál Városi Könyvtár elõdjét.
1949 és 1954 között az agrártudományi felsõoktatás szünetelt a városban.
1955 májusban nyílt meg a Gyõr-Sopron megyei Idegenforgalmi Hivatal helyi
kirendeltsége. 1978-ban vette fel a Ciklámen Tourist Utazási Iroda nevet.
1956. október 26-án véres sortûz volt Mosonmagyaróvárott, ahol egy a Szovjetunióban kiképzett ávós tiszt vezette határõrség golyóitól 108 ember halt meg,
s sokan megsebesültek.
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1958-ban készült el és nyílott a Bartók Béla Zenetagozatú Általános Iskola.
1959. január 1-jén kilenc kisebb gazdaság összevonásával létrejött a Lajta-Hansági Állami Gazdaság Mosonmagyaróvár székhellyel.
1959-ben városrendezési tervet fogadott el a helyi tanács, amelynek értelmében megkezdõdött a nagy lakótelepek építése.
1962. április 30-án nyílt meg a volt Fehér Ló szálloda emeletén a Dózsa Filmszínház szélesvásznú vetítésre alkalmas terme.
1964-ben alakult meg a Magyar Autóklub helyi csoportja. A városban ekkor
még csak 250 magánautó volt.
1966-ban adták át a Gazdász utcai sportcsarnokot a város legnagyobb fedett
sportlétesítményét.
1967-ben adták át a Pozsonyi úton az országban akkor újnak számító acéllemezes szerkezetû Lajta hidat.
1967-ben kezdte el üzemelését a Konzervgyár a Gyümölcs- és Fõzelékkonzervgyár Vállalat gyáregysége. 1982-ben vált önálló vállalattá. (A rendszerváltást követõen Prima Konzervgyár néven mûködött, majd hamarosan megszûnt.)
1967 szeptemberében kezdõdött a tanítás a Kossuth Lajos Gimnázium új épületében a Gorkij utcában. 1973-ban kollégiummal bõvült.
1967. december 2-án avatták fel a Hunyadi Mátyás Ipari Szakmunkásképzõ
Intézet Gyárfás utcai épületét. 1980-ban kollégiummal bõvítették. 1987-ben új
épületet kapott.
1968-ban építették fel a termálfürdõt a mai helyén. 1971-ben létesítették 25 x
50 m-es medencéjét. 2003-ban az önkormányzat értékesítette.
1969 nyarán rendezték meg a Szigetközi Napok rendezvénysorozatot elõször
a városban. Akkor a szocialista gazdasági, kulturális és tudományos eredmények bemutatása volt a célja.
1970-ben a kórház régi épületét lebontották és helyére új épületet emeltek,
ami 1973-ban készült el. 1977-ben rendelõintézet épült hozzá.
1970-ben létesült a Jánossomorjai út mellett az Országos Mezõgazdasági Fajkísérleti Intézet Mosonmagyaróvári Állomása. 1984-ben az egyetem Biotechnikai Állomása nyílt itt, melynek neves kutatója Gergácz Elemér késõbbi földmûvelési miniszter.
1975 májusában nyílt meg a városban a Minerva Hotel.
1975 novemberében adták át a rendõrség új székházát.
1977 februárjában adtak át a Flesch Károly utcában 11 szintes lakóépületeket,
a város legmagasabb házait.
1978 novemberében nyílt az új posta székház az Engels úton. 1980-ban Crossbar rendszerû automata telefonközpont nyílt benne.
1979 júniusában adták át az elsõ lámpás forgalomirányító berendezést a városban a bécsi és a pozsonyi fõút keresztezõdésénél.
1982-ben megszüntették a járásokat, így a város elveszítette közigazgatási irá65
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nyító funkcióját a környékbeli települések felett.
1983 októberében nyílt a helyi múzeum új része a Cselley házban. 1989-ben
bõvült ki a Gyurkovics gyûjtemény egészével.
1984. augusztus 19-én Pozsgay Imre kulturális miniszter adta át a mûvelõdési
központ új épületét, amelyben a könyvtár és a zeneiskola is helyet kapott.
1987-ben adták át az új városközpontban az MSZMP új székházát, a mai pártok házát. Díszburkolatot kapott a Magyar utca, a város sétálóutcája.
1989 nyarán teljesen üzembe helyezték a feketeerdei vízmûvet a város ellátására. A beruházásra a Flexum osztrák szemétlerakása miatt volt szükség a városi vízbázis közelében.
1989. október 26-án emlékeztek elõször a mosonmagyaróvári 1956-os sortûzre, ebbõl nõtt ki a városi gyásznap.
1990 szeptemberében a Bolyai János nevét felvevõ általános iskola közgazdasági szakközépiskola lett. Keresztény általános iskola és óvoda nyílt. A régi
gimnáziumépület rövidesen újra a piaristák kezelésébe került, akik újraindították gimnáziumukat.
1991. április 8-án országgyûlési, majd helyhatósági választásokat tartottak több
párti jelöltekkel. Az országgyûlési képviselõ dr. Székelyhidi László (MDF), a
polgármester Plutzer István (FIDESZ) lett.
1991 júniusában indult a Moson Megye címû helyi újság, amely 1997 márciusáig jelent meg.
1991. október 23-án megalakult a Mosonmagyaróvári 56-os Egyesület.
1991. október 26-án avatták fel a sortûz helyén a „Levétel a keresztrõl” címû
szobrot (Rieger Tibor alkotása), amelynek létesítését minden párt és szervezet támogatta a városban.
1992 tavaszán alakult át a Flexum Kommunális Vállalat. A döntés hosszú viták forrása lett. Korábbi szemétügyében semmit sem tett a város, csak feldarabolta a nagy céget.
1992. október 24-én a helyi 56'-os egyesület néma tüntetést tartott Kiskunhalason, Dudás István egykori mosonmagyaróvári laktanyaparancsnok házánál a
halottakért és az igazságért. Dudást 1989-tõl sokszor hívták bíróság elé, de a
parancsnokként felelõs, a tragikus események elõtt többször hibázó, katonáit
elhagyó tisztet végül büntetlenül hagyták. 2001. június 19-én ugyan három év
fegyházra ítélték “emberiség ellen elkövetett bûntett” miatt, de ezt egy korábbi amnesztia rendelet értelmében sem kellett volna letöltenie. Fellebezések
folytán az ítélet nem emelkedett jogerõre, közben Dudás meghalt.
1993 márciusában a Mosonmagyaróvári Lakástulajdonosok és Lakásbérlõk
Egyesülete versenyeztetni kívánta a városban a távhõszolgáltatókat. Az ügy
elhúzódott.
1993 õszén a MOFÉM magyar-spanyol-osztrák konzorcium kezébe került.
1994 tavaszán a parlamenti és helyhatósági választást egyaránt az MSZP nyer66
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te. Képviselõjelöltjük, dr. Nagy Frigyes azután a földmûvelési miniszteri széket
is elnyerte (1996). Három cikluson át töltötte be a polgármesteri hivatalt
Stipkovits Pál.(Utolsó ciklusában országgyûlési képviselõ is volt.)
1994 augusztusában rendezték meg a városban az elsõ Nyári Fesztivált.
1994 õszén Flesch Károlyról nevezték el a város mûvelõdési központját. (A vele
egy épületben mûködõ könyvtár már 1984-ben felvette Huszár Gál nevét, s az
ugyancsak itt található zeneiskola Mosonyi Mihályét.) Az avató ünnepségen
jelen volt Flesch Károly fia, és Magyarországon elsõ ízben adott hangversenyt
Ida Haendel hegedûmûvész, Flesch Károly tanítványa.
1994 október 26-án nyitották meg az elsõ kiállítást 1956-ról a Hansági Múzeumban, a Szigeti Alapítvány támogatásával.
1994 õszén alakult meg a Mosoni Polgári Kör a városrész fellendítése céljából.
1995. augusztus 20-án dr. Kóródi Mária országgyûlési alelnök nyitotta meg a
„Mosoni síkság története” c. állandó kiállítást a Hansági Múzeumban.
1996. január 4-én adta át Lotz Károly közlekedési miniszter az M1-es Mosonmagyaróvárt elkerülõ szakaszát, ezzel hazánk csatlakozott a nemzetközi autópálya-hálózathoz.
1996. április 3-án jegyezték be a Polgári Kerekasztal Egyesületet Mosonmagyaróváron.
1996. április 17-én állapodott meg az ÉGÁZ R.T. a mosonvidéki önkormányzatokkal a gázrendszer kiépítésérõl.
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1996.június 24-én indult meg a helyi televíziózás, elsõként a kábeltévével rendelkezõknek.
1996 júliusában képviselõ-testületi döntés született a Közösségi Ház, a volt
Járási -Városi Kultúrház és Könyvtár (alapja a Trieszt-vendéglõ) eladásáról.
1997 áprilisában jelent meg önkormányzati támogatással a Mosonvármegye
elsõ száma Böröndi Lajos szerkesztésében. A megszûnt Moson Megye utódlapja a valahai Mosonvármegyére emlékezve vette fel ezt a nevet.
1997. május 26-án vetõdött fel új sportcsarnok létesítése városunkban.
1997 nyarán kapott aluljárót a felújított mosonmagyaróvári vasútállomás.
1997. június 27-én adták át rendeltetésének az új köztemetõt a feketeerdei
úton.
1997 júniusában NB I-be került a Kühne SE férfi tekecsapat.
1997 szeptemberétõl (2007-ig) a MOTIM TE labdarúgói ismét az NB II-ben
játszhattak.
1997 október elején adták át a várost és környékét kiszolgáló szennyvíztisztítót.
1998 tavaszán újították fel a a mosoni Rudolf ligetet.
1998 májusában kiélezett választásokon dr. Papp János (FIDESZ) lett az országgyûlési képviselõ, de októberben a városban az MSZP továbbra is biztosítani tudta a többséget.
1998 tavasza óta jelenik meg a Moson Megyei Mûhely címû helyi folyóirat.
1998 jónius elsején Mosonban megnyílt a Tourinform Iroda.
1998-ban felújították a Dózsa mozi épületét, s a Flesch Károly Kulturális Központ kezelésébe adták. Azóta ez az épület ad helyet Moson közösségi életének. Az épület visszakapta régi nevét, ma Fehér Ló Közösségi Ház néven mûködik.
Az 1998-as, majd az 2002-es önkormányzati válsztásokon ismét Stipkovits Pált
választották a város polgármesterének.
1999 nyarán épült fel a termálfürdõ új fõbejárata.
1999. június 28-án emlékezett meg a képviselõ-testület a városegyesítés 60 éves
jubileumáról.
1999 augusztusában a gyõri erõemelõ EB-n Závodszky Tímea (Botond SE)
bajnok lett. (A következõ években többször volt világ és Európa bajnok.)
1999 szeptemberében a Haller János Általános Iskolában idegenforgalmi szakközépiskolai osztály indult.
2000. január 1-jén létrejött a Nyugat-Magyarországi Egyetem, amelynek a Mosonmagyaróvári Mezõgazdaságtudományi Kar is része lett.
2000. április elsején debütált az amatõr helyi Flexum Színház.
2000. január 8-án a felnõtt korcsoportban országos bajnok lett Sastin Marianna helyi cselgáncsozó (Botond SE), a küzdõsport legnagyobb helyi reménysége, késõbbi VB ezüstérmes birkózó (2005. szeptember).
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2000-ben avatták fel Mosonban Lebó Ferenc Szent Istvánt ábrázoló szobrát. A
városképet azóta meghatározó alkotás a mosoni templom elõtt áll.
2001. február 24-én alakult Mosonban a Tallós Prohászka István Mûvészeti
Társaság.
2001. május 4-én ünnepelte alapításának 125 éves évfordulóját a Mosonmagyaróvári Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság.
2001. május 12-13-án rendezték a 15. nemzetközi díjugrató versenyt LajtaKaiser Kupa néven.
2001. augusztus 3-án Vári Edit, városunkból származó futónõ 100 méteres
síkfutásban országos bajnok lett.
2001 szeptemberében özv. Pardavi Tiborné nyugdíjas tanárnõ kapta a megyei
önkormányzat dr. Kovács Pál díját.
2001 októberében készült el a szigetközi kerékpárút Halásziig.
2001 decemberében Tóth Tiborné dr. igazgatónõ nemzetközi kitüntetést kapott minõségfejlesztésért a gimnáziummal. 2004-ben Európa kiválóság díjat
nyert az intézmény.
2001 decemberében adták át a jánossomorjai regionális szeméttelepet.
2002 januárjától megszûnt a Városi Sportiskola, az utánpótlás nevelését az
MTE-re ruházták.
2002 szeptemberében kapott külsõ hõszigetelést az elsõ mosonmagyaróvári
paneltömb.
2002. október 10-én nyitották meg az Óvártej R.T. új, nagyobb telephelyét az
Ipartelepen.
2002-ben az országgyûlési választáson a FIDESZ képviseletében dr. Pap János, helyhatósági választásokon az MSZP-SZDSZ közös lista gyõzött.
2003. április 12-én volt az Európai Unióról a népszavazás, amin városunk nagy
százalékban mondott igent a csatlakozásra.
2003. január 22-én adták át elõször a „Mosonmagyaróvár Város Kultúrájáért”
díjat, melyet Tuba László könyvtárigazgató kapott.
2003. május 14-15-én nemzetközi konferenciát rendezett a 100 éves Magyar
Tejgazdasági Kísérleti Intézet.
2003. május 29-én százan tüntettek a Bartók Béla Általános Iskola és a Gyáriúti Óvoda bezárása ellen.
2003. június 4-én avatta fel a trianoni emlékkeresztet Kiss Dénes költõ az evangélikus templom mellett. A felállítást a hivatalos városvezetés ellenezte.
2003. június 8-án nyílt meg a TESCO hipermarket.
2003 nyarán állították fel az ország egyik korai (5. és 6.) szélkeréktornyát Mosonmagyaróváron. Azután az ország legnagyobb szélerõmû parkja épült ki a
város határában.
2003. november 7-én adták át a Biotechnológiai Oktató és Bemutató Központot a Lucsony utcában.
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2004. február 7-én volt a 10. „Sportgála” városunkban, Hanacsek Attila FIFA
bíró kapott Sportdíjat.
A 2004 februári országos „Agro-Masexpo” kiállításon a Kühne R.T. vetõgépe
nyerte a legjobb hazai termék különdíját.
2004 márciusában az MTA Szigetközi Munkacsoportja konferenciát rendezett egyetemünkön „A szigetközi monitoring eredményei” címmel.
2004 májusában avatták az Európa-követ, amit Szent-Iványi István (SZDSZ)

leplezett le az EU csatlakozás „elõestéjén”.
2004. október 8-án a Hansági Múzeum „Porta Regni” - a Királyság Kapuja
kiállítással emlékezett meg a városi kiváltság elnyerésének 650. évfordulójáról.
2004. október 9-én rendezték meg a Mosonmagyaróvárról elszármazottak találkozóját.
2005 elején megszûnt a Flexum SE úszószakosztálya. (A város eladta termálfürdõjét.)
2005. május 25-én robbantották le a MOFÉM gyár 65 méter magas tornyát.
2005 szeptemberében készült el az Éltes Iskola új, teljes épülete a Határ soron.
2005 szeptemberében nyílt az Ipartelepen a Családok Átmeneti Otthona.
2006 tavaszán az országgyûlési választáson Tóth Tiborné dr. (MSZP) nyert
mandátumot, az önkormányzatin viszont õsszel az ún. jobboldal gyõzött. Polgármesterré választották Szabó Miklóst (MDF), helyettese Nagy István (FIDESZ).
2006. június 1-jén megalakult a Szigetközi Természetvédelmi Egyesület.
2006. június 3-án adták át Habsburg Frigyes fõherceg szobrát a Deák térnél.
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2006. október 20-án az óvári nagytemplomban megemlékeztek Giesswein Sándor születésének 150 éves jubileumáról.
2006 október 26-án Sólyom László köztársasági elnök mondott ünnepi beszédet az ‘56-os emlékhelyen.
2006. november 28-án ünnepelte 125 éves alapítását a MOGAAC , az egyetemi sportegyesület.
2006 decemberében kezdõdött a várpince és a tó felújítása.
2007-ben ünnepelte alapítása 125. évfordulóját a mosonmagyaróvári Hansági
Múzeum. Május 15-én múzeumi emléknapot tartottak.
2007. június 8-án volt 125 éves a Hildegard Óvoda, a város legrégibb kisdedóvó intézménye.
2007. június 16-án lett 10 éves a Gyermekek Átmeneti Otthona.
2007. június 21-24-e között nagyszabású „Voluta” vízi fesztivált szervezett a
Mosonmagyaróvári Vizisport Egyesület a hagyományteremtés (sárkányhajó
verseny) szándékával.
2007. május 30-án átadták az ország legkorszerûbb bölcsõdéjét a mosoni Rév

utcában.
2007. december 21-én hazánk a „schengeni övezet” része lett, megszûnt a hármas határ ellenõrzés.
2008. június elején dr. Székely Tamás miniszter jelenlétében átadták a Karoli71
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na Kórház rekonstrukciója második ütemének létesítményeit.
2008 májusában ünnepelte alakulása 20. évfordulóját a Lajta Néptánc Együttes, amely a Gazdász Együttes mellett a helyi népi táncot reprezentálja.
2008 szeptemebrében Hármashatár Mûvészeti Egyesület néven új mûvészeti
egyesület alakult.
2008 decemberében jelent meg szél-járás címmel a történelmi régió elsõ mûvészeti folyóirata. Fõszerkesztõje Görföl Jenõ (Pozsony).

2006. október 26-án Sólyom László mondott beszédet a Gyásztéren. (Balról
jobbra: Farkas István piarista atya, Szabó Miklós polgármester, Sólyom László
köztársasági elnök, Gábor Józsefné, az ‘56-os egyesület elnöke és dr. Nagy István
alpolgármester.
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Séták a városban
Moson
Moson már a XI. században is jelentékeny vásárhely és ispánsági
székhely volt. 1271-es pusztulásával a vármegye igazgatása átkerült
Óvárra. A XVIII. század végén sok vízimalmot mûködtettek, gabona-

Moson, hajókikötő

és marhakereskedelme révén virágzó mezõvárossá fejlõdött. A Mosoni-Duna eddig volt hajózható, így kikötõjében került szekérre a távoli vidékekrõl ide szállított áru. Kikötõjében évente többszáz hajó
megfordult. Elõfordult, hogy 5-6000 gabonával megrakott szekér tartott egy idõben Bécs felé. Élénk kereskedelme sok idegent vonzott a
városba. Vendégfogadók, szállodák, kávéházak épültek. 1840-tõl postaállomása, 1851-tõl postamestere van. Megépül temploma és hatalmas magtárépülete. (Ez utóbbit Csodák palotája néven szeretne a város felújíttatni.)
Moson az 1939. július elsejei egyesülésig önálló nagyközség volt.
Hosszú fõutcája közepe táján áll temploma, elõtte Szent István szobra
(Lebó Ferenc gyõri szobrászmûvész alkotása) köszönti a városba Gyõr
felõl érkezõket. A Királydombon állhatott 1271-ig Moson föld- vagy
palánkvára. A Kápolna tér - Király domb - Iskola utca által határolt
szabálytalan telektömbön lehetett a régi vásártér. A Soproni utca és a
73

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Királydomb között temetõ volt,
helye a II. József féle 1784-es térképen felismerhetõ.
Mosoni sétánkra induljunk a
Határsortól (szemben a Corvina
Hotel épülete). Itt áll az a barokk
kõkereszt szépen faragott Madonnával, amit 1785-ben Winkler
György állíttatott. A valahai Bartók Béla általános iskola (Szt. István király út 97.) vörös épülete elõtt alacsony posztamensen a zeneszerzõ mellszobra, Fitz János munkája. Az iskolát 1958-ban avatták, s a
város egyetlen zenetagozatos általános iskolája volt. 2003-ban zárták
be. Az épület ma a Haller iskolához tartozik, s itt kapott helyet a kisegítõ iskola is.
Az építmények bemutatását egy földszintes négyablakos házzal kezdjük. A Szt.
István király út 101. számú épület középsõ
traktusa lekerekítetten kiugratott, kapuoszlopa golyvás, udvari részén kosáríves árkádok. Ereszkiképzése nádfedésre utal. A Szt.
István király út 109. földszintes lakóház
sok eredeti barokk részletet tartalmaz.
Kosáríves kapuja zárókövének évszáma
1786. Az elsõ községi iskola 1869-ben itt
mûködött. A Szt. István király út 113. egyemeletes, klasszicista épület, szépen faragott kapukerettel.
A páros oldalon a Szt. István király út 56. egyemeletes lakóépület,
középrizalitja felett timpanon. Lépcsõházában klasszicista vasrácsos
ajtó, benne az 1830-as évszám. A Duna utca mindkét sarkán egy-egy
emeletes, klasszicista stílusú épület áll. A 70. számú épület udvari részén kõgyámos függõfolyosó, a 72-es földszinti és emeleti részén kosáríves tornác található. A 80. szám udvari részén vaskos oszlopokon
lapos íves árkádsor, mellvéddel látható. Erre az épületre került ideiglenesen a zsidók elhurcolására emlékeztetõ tábla, amelyet eredetileg a
113. számú házon helyeztek el. A ház lakói - ötven évvel a holocaust
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után - a felavatás másnapján eltávolították onnét. Most a Fehér Ló
Közösségi Ház elõterében látható. Ez a közjáték is jelzi azt az erkölcsi
pusztulást, amit a XX. század a lelkekben (is) végzett. Szomorú, hogy a
tábla súlyos helyesírási hibát is tartalmaz.
A 84. számú földszintes ház kapukeretének zárókövén AW-monogram és 1820-as évszám. A szemöldökpárkányos, keretelt ablakú lakóházban különbözõ portál-kialakítású üzletek vannak.
A Szt. István király 123. Flesch Károly (1873-1944) hegedûmûvész
és zenepedagógus szülõháza. Moson nagy fiáról nevezték el a város
kulturális központját, hamvai a kilencvenes évek közepétõl a zsidótemetõben nyugszanak. A ház falán félalakos bronz dombormû - Rieger
Tibor alkotása - állít emléket Moson világhírû szülöttének A volt községháza (Szt. István király út 143.) szabadon álló épületének homlok-

zatát párkányok tagolják. Kapualja cseh-süvegboltozatos, udvarán eredeti kõgyámos folyosóval és vasráccsal. Félköríves záródású kapuja feletti márványtáblán 1828-as évszám. A posta és a Mosonyi Mihály Zeneiskola kihelyezett tagozata mûködik az épületben.
A plébániatemplom (Nepomuki Szent Jánosról nevezték el) egyhajós, egy homlokzati toronnyal, sokszögû apszissal. Az eredetileg ba75
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rokk épületet az 1900-as évek elején átépítették. Fõhomlokzatán a bejárati kapu és a földszinti ablakkeretek, míg az oldalhomlokzaton a
nagy ablakkeretek eredetiek. A templom belsõ berendezése, az oltárok, a szószék és a gyóntatószék korabeli barokk. Belsõ festésének meg76
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újítása 1996-ban fejezõdött be. Elõtte kõkereszt, német nyelvû feliratán
1836-os évszám.
Az elõtte álló Szent István szobrot 2000. augusztus 20-án avatták, s
ez erõtõl duzzadó, határozott, fiatal uralkodót ábrázol. Talán a legsikerültebb István szobor ebbõl az évbõl. Az István napi ünnepséget azóta a szobornál rendezi a város. (Az alkotás beállítását megörökítõ felvételen Lebó Ferenc látható.)
A Szent János plébánia a Szent István
út 110. alatt található háromszor hármas
ablaktengellyel, timpanonnal. A falán elhelyezett tábla jelzi, hogy 1848. október 22érõl 23-ára virradó éjszakát itt töltötte Kossuth Lajos. A volt Korona Szálló (Szt. István király út 122.) leromlott állapotában is
impozáns mûemlék. Egyemeletes épület,
melynek szemöldökívében díszesen közbezárt mezõben színes címer és az 1727-es évszám. Ma magántulajdon, ennek az árából
újították fel a Fehér Ló épületét. A Szt. István király út 126. egyemeletes lakóház 4 ablaktengellyel, jobb szélén kosáríves kapuval. Kõkeretes fülkében rokokó dombormû, a Szeplõtelen fogantatás, kígyóval. A Szent István u. 140-es számú épületet - ma Fehér Ló Közösségi
Ház - 1998-ban felújították, korábban moziként funkcionált, mára a
városrész közösségi színterévé vált. (Valaha fogadó volt.) Szervezetileg
a kulturális központ része. Díszes fõpárkánya áttört rozettákkal díszített. A mellete lévõ magtár (Futura) méreteiben impozáns kétemeletes épület, rövid oldalán háromszögû oromfallal, beépített padlástérrel. Barokk, ablakkeretei eredetiek. Hasznosítására a Csodák palotája
mintájára tervek szövõdnek, 2008 októberében a város képviselõ-testülete ilyen tárgyú elõterjesztést fogadott el.
Már említettük, hogy a Fehér Ló elõterében kapott helyet a holokausztra emlékezõ tábla, s itt található az is, amit a tûzoltóság megalakulásának 125. évfordulójára helyeztek el. A felirat szerint “Ez a ház
adott otthont a mosoni önkéntes tûzoltóknak 1880-tól 1946-ig.”
A Kühne Ede teret 1996-ban körforgalmúvá alakították. Itt áll a
Mosoni - Duna partján a volt vízimalom épülete, ami ma éjszakai bár77
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ként mûködik. Valamikor Mosonban 30-nál is több malmot találhattunk, ezek zöme úszó hajóra szerelt volt.
A duzzasztót elkerülõ árapasztót és csónakleeresztõt is kialakítottak. Az országút és a Duna közötti területbõl - társadalmi összefogással
parkot alakítottak ki. A hiányzó infrastruktúra, a nehéz megközelítés
azonban nem tette népszerûvé ezt a területet. Gördeszkásoknak elkészített, lekerített terület is található itt. A városba Gyõr felõl érkezõt a
Gabona rakparton álló bádogtetõs barokk Pieta fogadja angyalfõs négyzetes oszlopon, mely már az 1785-ös nyilvántartásban is szerepel. Valamikor ez a „fogadás” valóságos volt, a rajta égõ lámpa jelezte, hogy az
utazó lakott helyre érkezett.
A Kühne Mezõgazdasági Gépgyár helyén 1776 és 1809 között posztógyár mûködött, de rövid ideig cukorgyár is volt itt. Nyerstéglás épü-

letét Hönel Béla tervezte. A gyár térre nézõ falán az alapító, Kühne
Ede bronz dombormûvû portréja látható. A Hild János téren található a monarchia-korabeli MÁV pályaudvar szép épülete. A téren Marton László Kútfigura címû alkotása látható. A földdel feltöltött medence funkciójától fosztja meg az alkotást. A frissen tatarozott resti
1940-ben épült.
A Kossuth Lajos utcára kanyarodva a jánossomorjai elágazáshoz
érünk. A forgalmi lámpánál balra az E 5-ös autópálya és a 86-os, Csornára vezetõ út felé fordulhatunk, jobbra az Ostermayer utcán át visszaérünk a Kápolna térre.
Az Ostermayer utca 36. és 34. számú fésûs beépítésû házakat már
78
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hiába keressük! A dunántúli barokk parasztházak ritka példái voltak.
Az Ostermayer utca 30. egyemeletes klasszicista épület, kõkosáríves
kapukeretének kerékvetõjét lefûrészelték. Udvari kõkonzolos függõfolyosójának és lépcsõkorlátjának vasrácsa eredeti.
A Kápolna tér 9. (Az ún. Csereklyei-ház) vörösmárvány kosáríves
kapukeretének zárókövén monogram és 1829-es évszám található.
Gondos gazdára vall, hogy a kapubejáró udvar felöli végén is kerékvetõ védi a falat.
A Rozália kápolna - a lucsonyihoz
hasonlóan - pestisjárvány elmúltával, engesztelésül és emlékül készült.
Mai, eklektikus alakját a múlt század végén kapta. Falán a II. világháborúban elesett mosoniak névsora és
az 1946-os német kitelepítés 50. évfordulójára elhelyezett emléktábla
olvasható. A tér dísze az I. világháborús emlékmû, Istók János mûve.
Az elaléló katonát Krisztus emeli
fel. A talapzaton az elesettek névsora.
Az Ostermayer utcáról érdemes
átsétálni a Mosonvár utcába. A 15. sz. iskolaépülete (nevében Haller
János mosoni pedagógusra emlékeztet) magyaros, szecessziós. A sárga
épületen két sor sötétbordó stilizált dísz fut végig. Bejáratánál a szoborcsoport, “Anya gyermekével”, Medgyesi Ferenc mûve.
Ha sétánk során a plébániatemplomtól a Soproni utcára kanyarodunk, a 68. számú földszintes egytraktusos, fésûs beépítésû házon márványtáblán olvashatjuk, hogy 1872. február 22-én milyen magasan hömpölygött itt a kiáradt Duna. Körülbelül 50 métert haladva bal oldalt
egy kiöblösödött részhez érünk, innét a Radnóti utcára juthatunk. Nem
érdemes végigmenni az utcán, de megnézhetjük ebben az öbölben
Radnóti Miklós 2004-ben felavatott szobrát (Turi György alkotása).
Ha Mosonban sétálunk, érdemes az Aranyossziget utcán is végig79
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menni. (A Duna utcáról is rákanyarodhatunk.) Új építésû házai jelzik
valamelyest a városrész fejlõdését. A Rév utcán át a Duna felé tartva a
szépen rendezett mosoni temetõhöz érünk. Fõkapuját 1892-ben építették, kapuoszlopát 1909 óta az Örök béke és a Feltámadás allegóriája díszíti. Tovább haladva a Rév utcán a Rudolf-ligetbe érkezünk, ez a
Duna melletti ligetes terület kitûnõ pihenõhely. A városrész legjelentõsebb egyesülete, a Mosoni Polgári Kör minden év augusztus végén itt
búcsúztatja a nyarat.

A mosoni piac

Mosonban a parkolás kedden is, ami
nem igazán piaci nap, csak a rendelet rögzíti annak. A parkolási rendeletet meg a piacrendelethez (is) igazították.
A szemfüles turis ta azt sem érti,
hogy amíg Óváron a közparkolók
mindegyike fizetõs, addig Mosonban
csak kedden, csütörtökön és szombaton. Bizonyára szeretnék a rendelet
alkotói, ha a valaha lepusztult városrészben sokan megállnának.
A város gyönyörû épületei, értékei, szombaton a piac, mint lüktetõ
szív azonban enélkül is sok kül-és belföldit megállít itt.

A piac történeti képzõdmény. Ritkán sikerül azt létrehozni, az igaz piac
kialakul. Mosonmagyaróváron a
Kápona téren, a Rozália kápolna
elõtt alakult ki piac, ide jártak be régidõtõl a környékbeli parasztok, kofák, hozták a tojást, tyúkot, zöldséget. A szigetközi talaj különösen jó
ízû zöldséget nevelt. A legközelebbi
piac Gyõrött, Pozsonyban, Bécsben
volt. A XIX. században oda is felutaztak e tájék kofái portékáikkal. Nem
emlékszünk olyan írásra, amely arról
szólt, hogy a gyõri piacra is leutaztak
volna. (A föl és le igekötõ szabályos
használata ilyen esetben a Duna folyásához igazodik, tehát fölutazni
csak Bécsbe, netán Pozsonyba lehet,
leutazni esetleg Budára vagy Pestre.)
Ma is csütörtök és szombat a piacnap a városban, s ismét hallani
osztrák (német) és szlovák szót.
Minden magát fontosnak vélõ város testülete piacrendeletet is alkot,
s ezt tette Mosonmagyaróvár is. S ehhez igazította a környék parkolási
rendjét. Ezért nem értik a gépkocsival ér kezõk, hog y miért fi zetõs

A római kor körülépített fórumai
szögletes terek. Legtöbb város piachelybõl fejlõdött naggyá, a piactér vonzotta a letelepedõ kézmûveseket, kereskedõket.
A teret általában nem szelte át
utca, így a határoló házsorok egységes vonulatot képeztek. A térnek csak
az oldalain futottak utcák, az átmenõ
forgalom csak érintette azt. A piactartás a helypénzszedés révén jó jövedelmet jelentett a városoknak.
80
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Mosontól Magyaróvár belvárosáig
A Határsortól kezdjük sétánkat Magyaróvár felé. Ez az utcanév emlékeztet a két település közigazgatási határára. Az egyesítés 50. évfordulója óta a Határsor - Szent István király út sarkán határoszlop áll
Moson és Magyaróvár nevével.
Az úgynevezett Városközpont érintésével érjük el a történeti
Magyaróvárt. Az idegennek furcsa lehet, hogy a két történeti városmag
mellett egy fõként panellházas övezetet neveznek a mosonmagyaróváriak városközpontnak, de ennek az is az oka, hogy a a hetvenes, nyolcvanas években a közel 3000 lakásosra tervezett lakóteleptõl mindkét városmag messze található, a két városrész postája mellé harmadiknak itt
építették meg a fõpostát, itt emeltek házat a hajdani állampártnak, ide
épült a város könyvtára és méretében túlzó kultúrháza, s itt található a
rendõrség épülete is.
Ha Mosonból indulva a Bécsbe és Pozsonyba vezetõ út jobb oldalán
haladunk, megpillanthatjuk a zsidó temetõ kerítésdarabkáját, s kicsit beljebb magát a zsidó temetõt is. Ennek területét és útját 1875-ben vette
meg a hitközség.
A temetõ évtizedeken át elhanyagolt volt. Már-már felszámolását fontolgatták, amikor több helyi társadalmi kezdeményezés hatására Búzási
Árpád - egy Londonban élõ volt mosoni polgár - és több sorstársa anyagi
támogatásával az épületet és a kerítést helyreállíttatta. Gondoskodnak
kegyeleti és helytörténeti emlékként a fenntartásáról is. Moson világhírû szülötte, Flesch Károly (1873-1944) Svájcban elhunyt hegedûmûvész
hamvait 50 évvel halála után, 1995-ben - itt helyezték örök nyugalomra.
A “Városközpontban” sok szemnek való szép épületet nem lelünk.
Bepillanthatunk a Minerva Hotelnél jobbra kanyarodva a Flesch Károly
Kulturális Központ épületébe, s meglátogathatjuk a Huszár Gálról elnevezett könyvtárat is (emléktáblája látható még az evangélikus templomban). Az épület elõtt Varga György kóracél alkotása, a Kibomlás
látható. Az egyemeletes irodaház elõtt (ez volt hajdan az MSZMP székháza) B. Kiss Lenke Forrás címû alkotása található. Mint városunk megannyi elvetélt kút- és szökõkútfigurája, sokáig ez is üres medence felett
feszült. Az elmúlt évben feltöltötték vízzel, s a néhány méterre felszö81
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kõ vízsugár próbál szökõkutat
jelképezni.
Tovább folytatva utunkat Magyaróvár felé, bal oldalon a református templomot pillantjuk
meg, aminek tervezését, pályázat útján Szeghalmi Bálint miskolci építõmûvész nyerte. Belseje is szépen faragott és festett.
Az építtetés minden gondját a
gyülekezet elsõ lelkésze, Csizmadia Károly (1909-1997) viselte.
Felavatására 1940-ben került
sor.
Kissé odébb, az út jobb oldalán a Szent István király út 4.
alatt a volt polgári leányiskola
szép, szecessziós épületét látjuk.
A festéssel is kiemelt mozgalmas
homlokzati tagolása, a bejárat és
a kerítés azonos motívumai egységes tervezõi elképzelést takarnak. Az 1910-ben felavatott épület tervezõje Sárkány Ervin budapesti tervezõ. Az épületet angyalos, koronás
magyar címer díszítette, eltávolításáig. Az új, színes majolikacímer Lebó
Ferenc munkája. Az intézmény ma a Bolyai iskolához tartozik. Mellette Württembergi Miklós osztrák herceg építtette nyári lak található. Az
1872-re elkészült épületbõl 1909-ben árvaházat alakítottak ki. Amikor
a szaléziánusok 1934-ben átvették, építették mellé a kápolnát is. Ez
volt az ún. Szalézi. Itt helyezték el korábban az Éltes Mátyás Általános
iskolát, ez került azután át 2005-ben a volt Bartók iskola épületébe
Mosonba, az egyházi ingatlanok visszaadandó listáján ugyanis ez az
épület szerepelt.
Szemközt vele a Hansági Múzeum klasszicizáló épülete található.
1912-re készült el Hönel Béla (1863-1937) tervei szerint és kivitelezésében. Elõször hadikórházként mûködött, elsõ állandó kiállítását csak
1921-ben nyithatták meg. Ma a város és környékének történetét a rég82
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múlttól a közelmúltig bemutató állandó kiállítást, a “Mosoni síkság történetét” találjuk benne. A múzeumkertben részben restaurálásra váró
kõemlékek, vaskeresztek találhatók.
A kórház fõépülete 1865-ben (lebontották), tüdõbeteg (ma belgyógyászati) pavilonja 1926-ban épült. Az új évezred elején elkezdõdött
az épület rekonstrukciója. Gyakorlatilag autóval megközelíthetetlen,
elõtte válik ketté a bécsi és a pozsonyi országút. Ezt a helyzetet nehezíti a Spar áruház építése, a hatalmas betonmonstrumot a Harmincadház
helyén húzzák fel. Építését sokan a régi városkép módszeres tönkretételének tekintik. A tér déli részén áll az 1848-as emlékmû, elõtte Gábor Áron rézágyújának másolata. Az országos kohász-és bányász egyesület helyi szervezete állította ki 2002-ben.
A városfalon kívül már az 1600-as években is fogadta az utazót az
Ökör Csárda. A hajdani épület a Bolyai iskola mellett szerénykedik.
Valaha kilenc vendégszobájában, istállóiban, udvarán egész kereskedõ
karavánok fértek el. Itt gyülekeztek a török ellen a nyugati csapatok.

Görgey 800 fõnyi lovascsapatával és tûzérségével a fogadó és a megyei csatorna közötti területen helyezkedett el 1848. október 18-án.
Eredetileg barokk épületét 1820-ban építették át. Az 1948-ban végre83
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hajtott útkorrekció miatt az épület udvari része került az utcára, majd
ezt is visszabontották, s elemeit csak díszítésként alkalmazták újra. A
hely és a név is - Arany Ökör - védettséget érdemelne, mégis volt
Mokka, Tropical, Istambul stb. A kilencvenes évek elején megpróbáltak újra életet lehelni bele, de a vállalkozás tönkre ment. Ekkor került
fel ismét tetejéte a réz ökörszarv.
A szemközt található neogót stílusú evangélikus templomot1884. június 8-án szentelték fel. A templom “kertjében” 2003. június 4-én állították fel az ún. Trianon-keresztet azután, hogy a város önkormányzata ezt közterületen nem engedélyezte. A kereszt emlékeztet minden
arra járót, hogy az elsõ világháborút lezáró békediktátum Magyarországot területeinek kétharmadától megfosztotta.
A kereszttõl csupán húsz méternyire áll az úgynevezett Európa kõ,
amit a város az Európai Unióhoz történõ csatlakozás elõestéjén avatott fel, azt remélve, hogy az európai egyesülés a településnek is felvirágzást hozhat. A két mûalkotás
együtt akár Magyarország XX. századi történetének két végpontját is
szimbolizálhatja. A posztmodern
szobor Nagy Benedek móri szobrászmûvész alkotása. 2004-ben ünnepelte a város 650. évfordulóját annak,
hogy 1354-ben Magyaróvár városi
jogot és kiváltságokat kapott. Az évforduló és az európai egyesülés gondolatának ünneplése Magyaróváron
összekapcsolódott.
A szobor mögött található kis park
zászlópark is, állami ünnepeken itt
húzzák fel az ország, a város és az
Európia Unió zászlaja mellé a testvérvárosok (Hattersheim am Main,
Piotrków Trybunalski, Stockerau, Somorja, Szenc, Hadsten és Beregszász)
zászlaját. A német, lengyel, osztrák, szlovák, dán és kárpátaljai testvérváros mellett a legkorábbi kapcsolat az olaszországi Aresevel alakult
ki még a rendszerváltás elõtt, s ez a kapcsolat szakadt meg a legkoráb84
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ban. A legélõbb testvérkapcsolatot a Duna túlpartján lévõ Somorja
városával ápolja Mosonmagyaróvár az új évezered elsõ évtizedében.
Ennek nem csupán nyelvi okai vannak (a csallóközi kisváros színmagyar település), de talán az is, hogy a városból és környékérõl a múlt
század negyvenes éveinek magyarüldözései elõl többek itt telepedtek
le, vagy sokakat ide telepítettek át az elhírhedt “lakosságcsere egyezmény” keretében.
Rieger Tibor Bárka címû alkotása is e téren található. Az 1970-es években a kórház és az evangélikus templom közti terület beépített volt,
fokozatosan bontották le az építményeket, s úgy tûnik nem igazán gondolták át a várostervezõk ennek a kis “pihenõöbölnek” a késõbbi sorsát. A néha elviselhetetlenségig nagy autóforgalom amúgy sem kedvez
a nézelõdésnek, s ehhez hozzájárul még az embernek az az érzése, mint-

ha a tér eleve rendetlen, áttekinthetetlen lenne. Az Európa-kõ látványába méltatlanul tolakszik a parkolóautomata képe, s az ember gyorsan bemenekül a Magyar utcába.
Ha ezt teszi, jól teszi, a város legszebb, legjobban megõrzött régi magja
ez, szívében a plébániatemplommal.
A díszburkolatú sétáló utcán haladva a Városkapu Üzletház Linhardt utcai oldalán a középkori városkaput találjuk. A küszöböt, a kapu
kõkeretének maradványát, sõt az egyik kapuperselyt is feltárták. Az
85
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ingoványon át a kapuhoz cölöpút vezetett.
A Magyar utca zömmel földszintes házaiból néhányat lebontottak,
helyükre emeletes lakóházakat építettek, a földszinten üzletsorral, néhányat visszabontva közel eredeti formájában építették újjá (Árkád
Üzletház, Magyar utca 26-28.).
Sajnos Mosonmagyaróváron érvénytelennek tûnik az az elv, hogy a
belváros üzletei, portáljai nem tömegáruval tömöttek. Menedékjogot
kapott itt a valahai bútorokat áruló Szép Otthon helyén kínai üzlet is
(az ízléstelen betonkocka eredetileg sem illett a történelmi városmagba).
Az utcán hangulatos kávézókat, éttermeket is találunk,
ezek teraszán egy kávé mellett is elüldögélhetünk akár.
A 16. számú polgárházon
kagylódíszes keretben festett
Pieta látható 1654-bõl. Az
épület barokk stílusban épült,
mai reneszánsz alakját a XVIII. században nyerte. Az utcát a volt sörgyár zömök kéménye zárja. A 9. szám alatt
mûködött a város elsõ iskolája, ahol talán még Huszár
Gál is oktatott. Az évszázadok folyamán elszenvedett átépítésekkel csak tömege maradt, leegyszerûsített homlokzatán az eredeti jelleg nem
õrzõdött meg. A homlokzat
kõdíszeit vakolatból állították elõ. Ezzel az épület funkciója mellett
annak esztétikai megjelenését is emelték. Az 5. számú ház átriumos
alaprajzú épület, boltozatos helyiségekkel, barokkos jegyekkel. A 3.
számú épületben alapította meg Czéh Sándor 1835-ben Magyaróvár
elsõ állandó nyomdáját, majd 1838-ban nyilvános kölcsönkönyvtárát.
Erre bronz dombormûves márványtábla emlékeztet. A 4-es számú
egyemeletes ház eredetileg copf stílusban készült, majd homlokzatát
86
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neobarokk stíluselemekkel átalakították. Bejárata felett zárt erkély, oldalablakokkal, felette timpanon. Földszinti kirakatablakai jellegzetes
káva- és szemöldökdíszítésûek.

A Belváros közepén, a Szent László téren találjuk a Szent Gotthárd
plébániatemplomot, a város legjelentõsebb barokk mûemlékét. Az épületet keletelve helyezték el, így tengelye a teret határoló falakkal nem
párhuzamos. Az elsõ, Szent László kápolna a mai templom Magyar
utcai oldalán emelkedett. A késõ román stílusú kéttornyú templomot,
amelyet a törökök 1529-ben leromboltak, a kápolna mellett húzták fel.
A lerombolt templom anyagának egy részébõl kissé távolabb városi
õrtornyot emeltek; a romokból felépített új, de nedves és szûkös templom 150 évig szolgálta a hívõket, mire új templom építésébe foghattak.
Alig fejezték be az építését (1667), Kara Musztafa a sikertelen 1683-as
bécsi ostromból visszavonulóban a várossal együtt felgyújtotta. A polgárok a megrongálódott falakat, a megsemmisült tetõszerkezetet újjáépítették. A Szent László kápolnát csak a templomot övezõ temetõ
bõvítése (1754) során bontották el. A templom igényes késõbarokk
87
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díszítését és festését Schelmyer Ferenc végezte 1777-ben, és 100 év
múlva Stornó Ferenc restaurálta. Legutóbbi teljes belsõ renoválását
Dávid Ferenc irányította. 1820-ban az addig különálló tornyot - kápolnák hozzáépítésével - a templomhoz csatolták, és a tornyot új, magas
toronysisakkal látták el. A múlt század közepén Jummerspach Frigyes
magyaróvári építész egyszerû, a barokk templomhoz méltóan csatlakozó romantikus bejárót tervezett
és épített. A templom egyhajós,
kétoldalt két-két kápolnafülkével.
A szentélyt a hajótól elválasztó diadalív pillérén nyugszik az aranyozott szobrokkal, mûvészi dombormûvekkel gazdagon díszített
szószék. A kórus alatt barokk
gyóntatószék. Az egész épület
alatt nagyméretû kripta húzódik,
a plébánia felé esõ oldalon ennek egy részébõl 1934-ben alakították ki a Habsburg altemplomot.
A hat boltíves fülke egyikét
használták fel a külsõ bejárat létesítésére, a szemben lévõ középsõ fülkében vörös márvány oltár
készült, balra-jobbra Habsburg Frigyes fõherceg és felesége Croy Izabella fõhercegasszony érckoporsói találhatók. A velük szemben lévõ
két fülkébe Szent Augustus és Szent Krisztina, a 400-as évek római
vértanúinak teljes ereklyéit helyezték el, melyeket annak idején Mária
Krisztina és Albert Kázmér szász tescheni herceg kapott VI. Pius pápától
jegyajándékul.
Az ereklyék a család házikápolnájában, majd a kapucinusok óvári
templomában voltak, a rend feloszlatása után kerültek a kegyúri templomba. A kriptába az 1995/96-os tatarozás során helyezték el a két üvegkoporsót. A templom elõtt kõkereszt, ballusztráddal 1713-ból. A templomszentély félköríve mögött, a szép lantablak alatt áll Szent László
király ivókútja, melyet szentté avatásának 800. évfordulójára állítottak. A mû Lebó Ferenc alkotása.
88
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A Magyar utca felõli templomkertben áll Gieswein Sándornak, a keresztényszociális eszme képviselõjének mellszobra, Kaszás Miklós (19071931) alkotása.
A plébánia egyemeletes, eredetileg barokk épülete 1804-ben nyerte
el mai alakját. Az évszám a bejárat feletti latin szövegû táblán olvasható. A téren áll a “lábas ház”. Valamikor a két kosáríves árkád alatt
mérte a hatósági és a magán hentes a húst, aminek kimérését 1582.
április 2-án kelt rendelettel szabályozták. Az épület késõbb épült mögé.
A Templom utca 1. barokk oromfalas ikerháza, kõkeretes gyalogbejáróval, kosáríves kapuval az utca éke, amit a valahai menház saroktornyos épülete zár. Itt már a XV. században is ispotály mûködött.
A Magyar utca és a Soós János utca találkozásánál található kis te-

recskén 2006. június 3-án Habsburg Frigyes “ülõszobrát” avatták. Ez a
szobor (az elképzelés, hogy szobrot állítanak egy Habsburgnak) sokak
méltatlankodását váltotta ki már az ötlet megfogalmazásakor, nem sokkal
felavatását követően vörös festékkel leöntötték. Azóta térfigyelő kamera
õrzi. Mellõzve a modern kor indulatait le lehet szögezni: Habsburg Frigyes
életének alkonyán a városban élt, s jovális öregúrként örződött meg annak
emlékezetében.
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A vár
Talán a város legrégibb mûemléke a vár. A Lajta-ágakkal, várárokkal körülvett épülethez boltozott téglahídon és alagútszerû kapun keresztül jutunk. Boltozata zárókövén a hajdani tulajdonosok, a Bazini
és Szentgyörgyi grófok hatágú csillagos címere sejlik.
A hét gótikus ülõfülke a várõrséget szolgálta. A falba - utólag beépítve - két római feliratos kõ másolata látható, szövege a gyõztes XIV.
ikerlégió, Junó, Minerva és Mars istenek nevét õrzi. A vár pontos ke-

letkezési idejét nem ismerjük, de az évszázadok alatt több erõdítési
terve készült. Megerõsítésére mindig vészterhes idõkben került sor.
Mivel kõanyag a közelben nem volt, többször az épület méreteinek
csökkentésével növelték a véderõt. Szabálytalan négyszög alakja is arra
enged következtetni, hogy eredeti alakja ötszög lehetett. Így kerülhetett kívülre az a gótikus várkápolna, ami az 1600-as években még állt,
és amelyet feltárva, a vár ÉK-i sarkán találunk. A vártó felõli oldalon
egy kibontott, de konzerválatlan körbástyát láthatunk. Mai kapubejá90
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rója zárókövén a 140-es szám az egykori házszámot jelenti. 1820-ban
Magyaróvár házainak száma összesen 150 volt. A bejárattól jobbra egy
korábbi kapu kõkerete látható, a homlokzaton lõrések. A földszintje
és elsõ emelete - mely utóbbi valószínûleg 1517-1520 között épült barokk stílusú, második emeletét 1810-ben, a leendõ Felsõbb Gazdasági Tanintézet részére emelték. A négytornyú épület alatt körbefutó
pincesor található.
Az óvári vár nem volt nagy ostromok tanúja, kisszámú védõi inkább
feladták. 1529-ben a török a várossal együtt felégeti. Olasz hadmérnökök terve alapján erõsítik, korszerûsítik. Körgyûrûs védvonalat építenek köré, oldalazó tüzelésre alkalmas olaszbástyákkal látják el. A Rákóczi szabadságharc alatt osztrák kézen marad, annak leverésekor
megfosztják katonai jellegétõl. Hadfelszerelését Pozsonyba viszik, kulcsait átadják a városnak, az épületet jó ideig börtönként használják.
Említésre méltó foglya volt 1712-13-ban Korponayné Géczy Julianna, a
“lõcsei fehér asszony”, aki felett itt született meg a 12 pontos ítélet,
hogy azután 1714. szeptember 25-én Gyõrött fejét vegyék. “A mai napon ezen gyõri vár nyilvános piacán délelõtt fél tizenegy órakor Géczy Julianna elüttetvén feje elkövetett rettenetes bûnének méltó büntetését elszenvedte.”
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A vár és a várbirtok Habsburg
magánbirtokként késõbb a tudományt szolgálta. Albert Kázmér Mária Terézia legkedvesebb leányának, Mária Krisztinának a férje - Wittmann Antalt hívta meg birtokai jószágkormányzójául, akinek feladata
volt egy gazdászképzõ felsõbb iskola létesítése, ami 1818. október 25én kezdhette meg mûködését két
éves, elõbb latin, majd német, 1869tõl magyar és német nyelvû oktatással. A “nagy tanári kar” tagjainak
dombormûvû mellképei díszítik a
várudvart. A várudvarban találjuk az
int ézmé ny e gyko ri h allg atója,
Nikolaus Lenau osztrák költõ mellszobrát, és azt a kõpadot, melyen
1823-24-ben üldögélhetett. A kapualjban három magyar búzanemesítõ (Székács Elemér, Baross László és Fleischmann Rudolf) bronzosított
gipszdombormûvét láthatjuk.
Az intézmény 1849-50-ben és 1949-54 között szüneteltette mûködését. Az elsõ esetben azért, mert a tanárok és a hallgatók is hadba vonultak. A második esetben pedig az agrár-felsõoktatás politikai okokból bekövetkezett összevonása miatt. A kiegyezés után a kétnyelvû
oktatást fokozatosan a magyar nyelvû váltotta fel, a német anyanyelvû
tanárokkal alakult meg a bécsi Hochschule für Bodenkultur, mely máig
is büszkén vallja magát az óvári Alma Mater leányintézményének. Az
utolsó német diákot 1884-ben búcsúztatták, ebbõl az alkalomból a zenekart Lehár Ferenc vezényelte. Az intézmény falai között folyó tudományos és gyakorlati munka eredménye volt, hogy egy sor kísérleti állomás itt alakul meg 1869 és 1909 között. Így a gépkísérleti, vegykísérleti,
magvizsgáló, növénytermesztõ, állatgyógyász, növényélettani és kórtani, tejgazdasági. Ezeket idõvel Budapest országos hatáskörrel magához szívta.
A vártól keletre 1912-ben épült fel a B épület szecessziós stílusban,
amelyhez késõbb menza és színházterem, legutóbb pedig nagy befo92
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gadóképességû, reprezentatív aula csatlakozott. A B épületben vannak az állattenyésztõk; a növénytermesztés épületei (C, D) Lucsonyban
találhatók. Valamikor a tanárok és részben a hallgatók is a várban laktak.
A tornacsarnok elõtt a Diszkoszvetõt - Laborcz Ferenc (1908-1971)
alkotása - az egykori gazdászhallgató, Bauer Rudolf (1879-1932) 1900as párizsi olimpián nyújtott - aranyéremmel elismert - teljesítményére
emlékezve állították. A várépületben az intézmény 175 éves történetének állandó kiállítása, a B épületben a Hanság élõvilága, a D épület
mellett ekemúzeum található, mindhárom csak munkaidõben látogatható. A várban lévõ szak- és szépirodalmi könyvtár, nyelvtanulásra
is alkalmas olvasóteremmel és külön archívummal várja olvasóit.
A várépület elõtt találjuk az elsõ és a második világháború, valamint
az 1956-os városi sortûz gazdász hõseinek és áldozatainak emlékmûveit. Az elsõ Hajas István, a két utóbbi Pauer Gyula alkotása. A B épület

elõtti parkban Cserháti Sándor (Horvay János alkotása) a növénytermesztés, és Ujhelyi Imre (Pátzay Pál alkotása) az állattenyésztés professzorának mellszobra áll.
A vár bejáratától balra 1999-ben Zeyk Domonkosnak állítottak emléket. A tábla felirata szerint Zeyk, aki óvári gazdász hallgató volt (Bem
tábornok hadsegédje), a segesvári csatában századosként 1849. július
31-én hõsi halált halt.
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A Deák Ferenc tértõl a temetõig
Közel egy napos sétára invitáljuk a városba betérõt azon az útvonalon, amelyet az 1956-os sortûz áldozataira emlékezve minden évben
végigjárnak október 26-án a mosonmagyaróváriak.
A Magyar utcai sétánk végeztével már kikukkanthattunk a Deák térre, most innét kezdjünk újabb
sétánkat. Maga a tér is érdemes figyelmünkre, ámbár üldögélésre, pihenésre nem nagyon ad lehetõséget. Jelentõs
forgalom zúdul át rajta, innét
lehet eljutni a Szigetközbe, a
Pozsony felé a tér nyugati oldalán vezet az út.
A tér neve volt hajdan November 7 tér is, itt székelt a
hajdani egyetemi tanárok lakóházában a Munkásõrség, a
Malom épületében a Hazafias Népfront.
Deák Ferencnek 2003. október 17-én avattak a Malom
épületének falán emléktáblát.
A Lajta ágra épült malom írásos említése 1270-bõl való. Egy 1354es kiváltságlevél szerint a malom és vámja a királyi udvart illette meg.
A ma is látható épületben 1648 óta mûködött a malom, sörgyár 1710tõl. A sörgyárat a Dréher sörgyár vásárolta meg 1937 februárjában, de
csak azért, hogy ott a sörgyártást megszüntethesse.
A tér másik oldalán az ó-bécsi stílusú Habsburg palota áll. Az épület Fõ utca felöli része a XVIII. században épült, a Soós János utcai
szárnya a XIX-XX. században nyerte el mai alakját. Árkádos barokk
udvara a kastély legszebb része. Provianthaus néven az uradalom inté94
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zõsége, adminisztrációja volt benne, 1920-tól Frigyes fõherceg és családja lakták. Ma a Piarista rendház és iskola mûködik benne. Az épületet 2005-ben felújították. Megszállt itt J.B. de Champagny francia külügyminiszter, gróf Széchenyi István Moson vármegye követe, a Bécs felé
menekülõ Jellasich, toborzó körútján Kossuth Lajos. Tizenhat évig,
haláláig élt itt Frigyes fõherceg, II. Lipót császár dédunokája, Károly
Ferdinánd másodszülött fia. Bátyja és az oldalági fiúörökösök korán
elhaltak, így rá maradt és övé volt a legnagyobb Habsburg magánvagyon.
A tér északi oldalán (Deák Ferenc tér 1.) az Egyetem Szaktanácsadó
és Továbbképzõ Intézetét látjuk, ami korábban pártszékház, munkásõr
székház, eredetileg az akadémiai tanárok lakóháza volt. Helyén 1876tól tûzoltószertár állt, amire a mai épület falán elhelyezett tábla emlékeztet.
A tér ékessége a barokk, három mellékalakos és dombormûves

Nepomuki Szent János emlékoszlop, amelyet Hugenstein Károly József
uradalmi jószágkormányzó emeltetett 1744-ben Mária Terézia
megkoronázásának emlékére. Újkori restaurálását 2008 decemberében fejezték be.
A Fõ utcára érve balra kanyarodunk, rátérünk a valamikori Német
utcára. A németajkú lakosság betelepítése már 1222-ben megkezdõdött, ez fölerõsödött a török idõk után. 1900-ban 2068-an vallották
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magyar ajkúnak, 2679-en pedig németnek magukat. A statisztika szerint ekkor összesen 304 ház volt Magyaróvárott. A Fõ utca egyébként
följebb, a Lajta-hídnál kezdõdik. Itt áll a Lenau-ház, vele szemben a
kapuõrség házát az útkorrekció során bontották le. A Lenau-házban
lakott Nikolaus Lenau (1802-1850)
költõ, aki magyarul is verselt.
Szomorúan jegyezzük meg, a táblákon gyakran arab betûkkel jelölik
a korai századokat, s gyakori a helyesírási hiba.
A Fõ utca majd minden háza mûemlék, vagy mûemlék jellegû épület, amit táblák jeleznek. Amióta a
gyakori tüzek miatt a város elöljárói elrendelték, hogy a házakat kõbõl kell építeni, az épületek többször
cseréltek gazdát, de külsõt is. Gótikus alapokon barokk, majd eklektikus homlokzatú épületek sorakoznak. Az utca mûemléki épületei közül néhányat már az 1960-as években is tataroztak, de szakszerû, feltárással együttjáró felújításukra, a sortatarozásra az 1970-80-as években
került sor. A városléptékû rehabilitáció gondolata az 1960-as években
vetõdött fel, alapelveit, módszereit csak ez után dolgozták ki.
Az épületek megnevezése neve alapján maradt fenn. A Mayr-ház
(Fõ utca 3.), mint a páratlan oldal legtöbb háza, XVIII. századi barokk
épület. Kõgyámos sarokerkélye alatt korabeli kerékvetõ. A Rendekháza (Fõ utca 5.) kapuját az 1975-ös tatarozás során eredeti állapotának megfelelõen állítottak helyre. A Draskovich-Hegedûs ház (Fõ utca
7.) barokk udvari része, földszinti és emeleti árkádos, csehsüveg boltozatos folyosója eredeti. A Fekete Sas épülete a XV. században már állt,
volt jezsuita rendház, serfõzõ, szálloda és vendéglõ. Falai között szállt
meg 1619 októberében - Pozsony bevétele után - Bethlen Gábor. A legrégebbi - 1835-bõl fennmaradt - magyar nyelvû étlap a Fekete Sas étteremé. Évekkel korábban bezárt, jobb sorsra vár.
A volt vármegyeháza, a mai városháza (Fõ utca 11.) 1892-ben épült
reneszánsz stílusban, Kiss István budapesti mûépítész tervei alapján.
(Megyegyûlést soha nem tartottak benne, a gyûlések helye sem kötõdött korábban minden esetben a megyeszékhelyhez.) Belépve az épü96
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letbe, fekete márványtáblán olvashatjuk az uralkodó - Ferenc József és az építtetõk nevét. Az udvaron látható a hajdani épület árkádos
maradványa és fazsindelyes tornya. A Fõ utca 13. földszinti és emeleti
árkádsorát a sortatarozás alkalmával bontották ki. A Króner-Küfner ház
(Fõ utca 17.) gazdag homlokzata romantikus.
A Cselley-ház (Fõ utca 19.) ma a Hansági Múzeum épülete. 1977/
78-as tatarozása során eklektikus homlokzatát eltüntették, eredeti díszes kõkeretû ablakait kibontották. Valószínûsíthetõ erkélyeit csak jelzésszerûen állították helyre. Kapualjában elmosódott krétarajz tornyos
várat ábrázol. Lépcsõházát szép kovácsoltvas ajtó zárja. Emeleti termeiben az iparmûvészeti és a Gyurkovics gyûjtemény, dongaboltozatos pincéjében a római Lapidárium található. A kõtár mérföldköve,
részben másodlagos felhasználásból napvilágra került sírkövei, a XIV.
légió szöveges töredékei a katonai jelenlétrõl mesélnek.
Az utcai front kazettás mennyezetû nagytermében késõ reneszánsz
és barokk bútorokat, míg tovább empire és biedermeier szobabelsõt
láthatunk, a falakon Szále János festményeivel. Az itt kiállított tárgyak
a környék kastélyaiból kerültek ki.
A Gyurkovics-gyûjtemény egy mûgyûjtõ fõorvos - dr. Gyurkovics Tibor - adománya, aki maga is tanult festõ, s a XIX. századi és e század
eleji magyar festõk képeit gyûjtötte. A 175 darabból álló anyag gazdag
metszetét adja a magyar festészetnek. Felesége porcelángyûjteménye
egészíti ki a kiállítást.
A Selmeczi (Fõ utca 2l.) és a Hardy-ház az (Fõ utca 23.), amit még
név szerint emlegetnek. A Fõ utca 35. alatt a valamikori turista szálló
helyén ma csinos üzletház van. A 37. számú földszintes 1+2 ablakos,
szépen tagolt homlokzatú ház a kisember igényességét tükrözi. A patika (Fõ utca 39.) kõkeretes ajtaján 1690-es évszám, benn a boltíves helyiség oszlopán század eleji falfestményen óvári táj elõtt Segítõ Mária
(Dobóczky Imre munkája) látható. A festményt Duschanek János Magyaróvárról elszármazott festõmûvész újította fel. Legújabban a Segítõ Mária gyógyszertár nevet használja a patika.
A páros oldal a Habsburg házzal indult. Mellette (Fõ utca 4.) a hajdani három kúriából összeépített piarista iskola. Zsidanits István császári vámszedõ és megyei fõpénztárnok 1736-ban a városra hagyományozta ingatlanát, s e hagyatékból 1739 õszén megindulhatott három
piarista szerzetessel a tanítás az elsõ és második osztályban.
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A piarista rend barokk kápolnája 1761-ben készült el, az összeépítést a homlokzatán megõrzõ épület mai köntösét 1838-ban kapta. A
hajdani kolostorudvarban latin feliratos napóra található. A magyaróvári gimnáziumi oktatás 250 éves múltjára emlékezve - 1989-ben - a
A piaristák épülete

jogutód, a Kossuth Lajos Gimnázium, a Lajta parti Zsidanits parkban
emlékmûvet avatott, amely Rieger Tibor szobrászmûvész alkotása.
A régi városháza épületét - Frisch Mihály tervei alapján - 1827-ben
emelték. Városház utcai homlokzatán Magyaróvár régi címere látható. A falon elhelyezett dombormû - Dobóczky Imre helybéli festõmûvész és szobrász alkotása - annak emlékét õrzi, hogy a Moson megyei
rendek az emeleti nagyteremben gróf Széchenyi Istvánt országgyûlési
képviselõjükké választották.
Az épület Városház utcai oldalán elhelyezett emléktáblán az alábbi
szöveg olvasható: “Ebben az épületben Magyaróvár mezõváros akkori
székházának nagytermében mondotta el programbeszédét gróf Széchenyi
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István Mosonvármegyének a pozsonyi diétára megválasztott követe 1947
október 25-én. A legnagyobb magyar születésének 150. évfordulója emlékére elhelyezte a város közönsége 1941.)”
Széchenyit október 18-án választották közfelkiáltással követté úgy,
hogy nem is volt jelen az aktuson. Eredetileg Sopronban szeretett volna követ lenni, de ott ez nem sikerült. Megbízólevelét október 25-én
vette át a városban. Naplója szerint tartott egy kis atrocitástól, de ennek nyomaira nem leltünk.
Az egyemeletes (Fõ utca 12.), manzárd tetõs, eredetileg XVII. századi korabarokk épületet, a Szeiff-házat a XVIII. században copf stílusban építették át. Kosáríves kõ kapukerete, boltozatos kapualja és
udvari részletei érdemesek megtekintésre.
Az 1560-as években épülhetett a Wallisch-ház (Fõ u. 14.) Homlokzatán XVIII. századi barokk falfestés nyomai láthatók. Kapualjában
barokk pinceajtót, lépcsõházában klasszicista vasrácsot találunk. Ez
Magyaróvár egyik legrégibb épülete. (2006-ban felújították.)
A Fõ utca 18. és a szemben lévõ 31-es ház helytörténeti jelentõségû,
itt volt 1919-ben a Vörös Ezred toborzóhelye és parancsnoksága, és az
elsõ munkás lap szerkesztõsége.
A belváros utcanevei - Kötélgyártó, Lakatos, Gyõrikapu, Tímár - a régi
idõk emlékét õrzik, a Városkapu tér új keletû névadás, és annak ellenére, hogy itt húzódott a városfal, valószínûleg kapu itt nem volt. A tér
északi felét a posta Hönel Béla tervezte épülete zárja, nyugati felét a
temetõ, és annak 1774-ben készült barokk és 1872-ben romantikus
stílusban átépített temetõkápolnája övezi.
A tér közepén, az elsõ világháború hõseinek tiszteletére emelt obeliszk magasodik. A tér déli oldalán a Bíróság épülete, amelynek külsõbelsõ szobordíszítményeit az obeliszk alkotója, Péter György készítette.
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A temetõtõl a Gyásztérig
A rövid és jellegtelen Szent Imre (fél évszázadig Sallai Imre) utcán
át lámpás keresztezõdéshez érünk, az 1-es út városból kivezetõ szakaszához. Jobbra néhány száz méter múlva a Királyhidai úton elérkezünk a Tescohoz, s Levélen Hegyeshalmon át gyorsan el tudjuk hagyni
az országot.
Mi ne jobbra forduljunk, sétáljunk át a fõúton, s a Gyári úton találjuk magunkat. Találó utcanév, az Ipartelepre visz bennünket. Mosonmagyaróvár a múlt század hatvanas, hetvenes éveiben ipari város volt,
s ezen a területen épült fel a Monarchia legnagyobb lõpor és hadianyaggyára. Mire üzembe helyezték volna véget ért az elsõ világháború, s a lõporgyártásnak befellegzett. Csúnya vasbeton épületei ma is itt
meredeznek az égnek, néhány részét próbálják csupán kihasználni vállalkozó szellemûek. A Gyári utat a szocialista idõkben Beloiannisz útnak nevezték, csak 1990-et követõen kapta vissza régi nevét.
Az utca végén elérkezünk az ún Fõkapuhoz. A valamikori gyártelep lakóházai itt épültek fel a szépen gondozott park közepében. A
valamikor íves Fõkaput lebontották, de ha egy helyi lakost megkérdezünk pontosan megmondja, hol volt valaha, s a helyét ma is tájékozódási pontnak használják.
Mielõtt azonban jobbra kanyarodnánk az Alkotmány úton, nézzünk
be az Olasz kápolnába. A keresztezõdéssel szemben, a Kötöttárúgyári
úton található az elsõ világháború idején olasz hadifoglyok által emelt
barakk-templom. A templombelsõ szép kialakítása arra vall, hogy a
hadifoglyok között - akiket a lõporgyár építésére szállítottak ide - ügyes
kezû festõk is lehettek. A fogolytábor felszámolása után a kápolnát
nem használták, 1929-ben szentelték újjá Szent Kereszt Kápolna néven. (Így senki nem ismeri a városban, az olasz kápolna után érdeklõdjenek!)
Napjainkban egy alapítvány gondoskodik arról, hogy állapota ne
romoljon, s kis füzetecske ismerteti történetét.
Az Alkotmány útról jobbra kanyarodik le a Határõr út. Az itt található laktanya elõtti tér neveztetett el Gyásztérnek. 1956 október 26-án
az ide érkezõ tömeget elõre beásott golyószórók várták. A “tüntetõk”
a vörös csillag eltávolítását kérték Dudás István laktanyaparancsnok100
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tól. Rövid idõ múlva sortûz dördült el, golyószórókból, kézifegyverekbõl lõtték a védtelen embereket, s kézigránátokat vágtak közéjük. Majd
a menekülõ tömeget hátulról érte újabb sortûz. 108 halottja volt a mészárlásnak. Több diák, egyetemi hallgató, gyári munkás, egyszerû ember.
A hallgatás és megfélemlítés évtizedei után a rendszerváltást követõen indult el a sortûz körülményeinek feltárása, felelõseinek felkuta-

Temetés - 1956.október 28.

tása. Ez a történet újabbkori demokráciánk szégyenévé vált. Másfél
évtizedes halasztás, huzavona után született meg az elsõfokú ítélet,
amely szerint “Dudás István bûnös, emberiség ellen elkövetett bûntettben.” Három év fegyházra ítélték a parancsnokot, s az ítéletet nem kellett végrehajtani. A mosonmagyaróvári áldozatok és hozzátartozók jogi
képviselõje (dr. Zétényi Zsolt) fellebbezett, de mire a rendkívül lassú
eljárában másodfokra került volna a sor, Dudás István meghalt.
A szörnyû tett színhelyén Golgota áll, a háromalakos emlékmû Rieger
Tibor alkotása.
2005-ben a város önkormányzata kezdeményezte, hogy az évek óta
üresen álló laktanyát igényelje vissza a Belügyminisztériumtól a város,
és ott alakítson ki emlékhelyet. 2006 elõtt elkészült erre már egy kon101
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cepció, ezt átalakították 2007-ben. Jelenleg nem látszik elõrelépés ebben a dologban.
Aki a történtekrõl többet akar tudni, gépelje be a sortûz Mosonmagyaróvár kifejezést bármelyik internetes keresõbe, s bõséges irodalomhoz jut.
Minden év október 26-án megemlékezik a város e téren mártírjairól, s szokás, hogy jeles politikus, közéleti személy mond emlékezõ beszédet. Az elsõt Orbán Viktor mondta, aki akkor a taxissztrájk miatt
helikopterrel érkezett a helyszínre. De fejet hajtott itt Göncz Árpád,
Dávid Ibolya, Mádl Ferenc, mondott beszédet Kovács K . Zoltán,
Döbrentei Kornél s 2008-ban a magyaróvári sértettek ügyvédje Zétényi
Zsolt is. Az emléknapon megkoszorúzzák a mosoni és a magyaróvári
temetõben található valóságos és jelképes sírokat, s elõtte való este
requiem hangzik fel a magyaróvári plébániatemplomban.

Ha a térrõl visszafelé haladva ismét rátérünk az Alkotmány utcára,

a Tûzoltóság épületében megnézhetjük az ország egyetlen tûzoltó
múzeumát. Itt régi tûzoltókocsikban, oltási eszközökben gyönyörködhetünk.
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Beregszászi Balázs

Mosonmagyaróvár közterületi névváltozásai a
rendszerváltás óta
Az 1990-es magyarországi rendszerváltozás szükségessé tette a települések közterületi neveinek felülvizsgálatát. 1945 után országos tendenciává vált a letûnt politikai korszakhoz fûzõdõ közterületek neveinek megszüntetése, és azok más ideológiai szempontok alapján való átnevezése.
A “klerikális reakció” személyneveinek, a szenteknek, a tõkéseknek és
az arisztokrácia képviselõinek, de még a magyar történelem nagyjainak,
sõt királyok neveinek is tûnnie kellett. A nyugat-magyarországi részeken
a kitelepítés miatt még a német hangzású utcanevek sem maradhattak
fenn, nehogy bármi is utaljon a helyi német nemzetiség ittlétére.
A közelmúlt két évtizedében bekövetkezett várospolitikai események
kihatással voltak a város közterületi elnevezéseire.
Írásomban a korabeli dokumentumok - tanácsülési, végrehajtó bizottsági (Vb.), és képviselõ-testületi jegyzõkönyvek - alapján mutatom be a
rendszerváltoztatás óta eltelt idõszak utcanév változásait, de a kiadvány
jellege miatt a jegyzeteket elhagytam.
A rendszerváltásnak mondott idõszakot megelõzõen Mosonmagyaróváron 1986-ban került sor utoljára közterület elnevezésére, illetve meglévõ nevének változtatására.
Elõször 1988 legvégén merült fel az utolsó decemberi végrehajtó bizottsági ülés napirenden kívüli beszélgetései közt a Hazafias Népfront
Városi Bizottságának titkára Moldoványi Géza javaslatára, hogy a közelgõ városegyesítés fél évszázados évfordulójára a városban egy teret vagy
utcát Szent Istvánról nevezzenek el. Két lehetséges helyszínt is megadtak,
az egyik a vasútállomás elõtti - névtelen - tér, a másik pedig a Magyar utca
és a Grábner Emil utca által határolt háromszög.
A felvetést mint megfontolásra érdemest megvizsgálta az illetékes igazgatási osztály, és 1989 januárjára kidolgozta javaslatait, ám nem István
király vonatkozásában, hanem az addig név nélküli vasútállomás elõtti közterületre vonatkozóan. Ezen tér elnevezését az is indokolta, hogy a korábbi két évben már érkeztek rá javaslatok, többek között a Gépipari Tu103
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dományos Egyesület Mosonmagyaróvári Szervezetétõl, akik azzal érveltek, hogy jólehet városunk ipari város, kevés a mûszaki nagyjainkról elnevezett közterületeink száma. Õk azt javasolták, hogy egy jelentõsebb teret
vagy utcát nevezzenek el Bánki Donátról (1859 - 1922, gépészmérnök, feltaláló, a hazai motorgyártás megteremtõje), és dr. Rázsó Imrérõl (1904 1964, magyaróvári akadémiai tanár, aki fõként a mezõgazdaság gépesítésével foglalkozott). E két név mellett az elõterjesztõk felvették még Szent
Istvánt, Kühne Edét (1839-1903, mosoni gépgyáros), Kosutány Tamást (1848
- 1915, kémikus, a magyaróvári vegykísérleti állomás vezetõje, 1903-tól az
Országos Kémiai Intézet igazgatója), és az Eszperantó nevet is a nyelvi
mozgalom után.
Az 1989 januári végrehajtó bizottsági ülés a Szent István tér elnevezést
az egyetem kérésére elveti, mert az intézmény azt szerette volna, ha államalapító nagy királyunkról a vár környékén neveznének el közterületet.
Végül a vasútállomás elõtti teret Kühne Edérõl nevezték el, mellette a
többi mûszaki személy szóba sem került. A HNF is - miután a kívánt Szent
Istvánt elodázták - Kühnét javasolta, mivel munkássága a városhoz kötõdött, õ teremtette meg a hazai mezõgépgyártást, emellett pedig a mosoniak
mind a mai napig nagy tisztelõi. Még a gyár volt vezérigazgatója is szót
emelt érte mondván, Kühne munkásságával kiérdemelte, hogy közterületet nevezzenek el róla.
Mind Szent István, mind Kühne Ede vonatkozásában jelzés értékû, hogy
olyan neveket hoztak szóba, melyekkel a régi Moson már rendelkezett
közterületei sorában. Azonban ekkor még felvetés szintjén sem említették az eredeti névhez tartozó közterületekhez való visszatérést.
Ebben az évben ünnepelte fennállásának 250. évfordulóját a Kossuth
Lajos Gimnázium. Ennek keretében novemberben az iskola és a Lajta
közti kis parkot felújították, és emlékmûvet is állítottak. A területet névtelennek gondolták, és elnevezték Zsidanics István emlékparknak, vállalva a piarista örökséget. A területnek azonban már volt neve, amely 1974ben a Kossuth Ifjúsági Park nevet kapta.
1989. október 4-én délután a tanács ünnepi ülésén adták át a Magyar
Urbanisztikai Társaság által a városnak ítélt Hild János-emlékérmet, és
avatták fel a Hild János emléktáblát a tanácsháza árkádjánál. Az ünnepi
ülést mindössze háromnegyed órával elõzte meg egy rendkívüli tanácsülés, hogy határozatait már az ünnepi ülésen kihirdethessék.
A végrehajtó bizottság azért foglalkozott a kérdéssel, mert az emlékérem átadásán és az emléktábla avatásán kialakult szokás volt, hogy a dí104
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jat kapó város közterületet is elnevez Hildrõl. A társaság a November 7.
térre gondolt. A megalapozott döntéshozatal érdekében a javaslattal ekkor már megkeresték a városban mûködõ pártokat és politikai szervezetek helyi csoportjainak képviselõit.
Az átnevezést támogatta az MSZMP, a Magyar Demokrata Fórum, a
Magyar Szociáldemokrata Párt és az Ifjúsági Szervezetek Területi Szövetsége. Egyedül a Szabad Demokraták Szövetsége Mosonmagyaróvári Csoportja nem értett egyet a végrehajtó bizottság javaslatával. Külön véleményt fogalmaztak meg, hogy a tér kapja vissza a korábbi, eredeti nevét,
azaz a tér neve legyen újra Deák Ferenc tér.
Ekkor már több megkeresés is érkezett a tanácshoz egyes közterületek
elnevezésének felülvizsgálatára és a régi történelmileg kialakult nevek
visszaállításra.
Fõként a várost teljes hosszában átszelõ Lenin útra érkeztek javaslatok. A Lenin út nevének megváltoztatása a lakosság széles körét érintené,
de a névváltoztatásokat egyébként BM utasítás tiltotta 1990. június 30-ig
a közelgõ népszámlálás és választás miatt.
Az október 4-ei tanácsülésen egy tanácstag fel is szólalt, hogy az érvényben lévõ rendelet ellenére Sopronban már több mint fél éve elkezdték a régi nevekhez való visszatérést, és ha nekik lehetett, akkor itt miért
nem. Más tanácstag véleménye szerint, ha 40 évig jók voltak az utcanevek, akkor a lakosság viselje el még addig, amíg változás lesz, és a költségek nem a tanácsot, hanem az új képviselõ-testületet terhelnék.
Érdekes a történet, hogy egyazon napirendi ponton belül azért nem
volt szabad nevet változtatni, mert BM rendelet tiltja, miközben a November 7. teret mégis csak megváltoztatják Hild János térre. Megjegyzendõ, hogy az ünnepség fõ vendége és szónoka dr. Verebélyi Imre belügyminiszter-helyettes volt. Sopron városa pedig úgy állíthatott vissza utcaneveket, hogy a BM tiltó utasítása ellenére kéréssel fordult a Belügyminisztériumhoz, és kapott is engedélyt a névváltoztatás megkezdésére. Ahol
tehát mertek, ott sikerrel is járhattak, ahol pedig nem tartották ezt fontosnak, ott kivárták a határidõt.
Az elõkészületeket azonban már itt is elkezdték, és elhatározták, hogy
a tanács illetékes szakigazgatási szerve - az igazgatási osztály - a társadalmi, és politikai szervezetek, illetve a lakosság bevonásával készítse el a
közterületek nevének felülvizsgálatát, különös tekintettel a Lenin útra.
Határidõül 1990. május 31-ét adva. A szervezetek és a lakosság véleményének kikérése egyértelmûen már a demokratizálódás jele, hiszen a ta105
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nácsrendszer idején a vb. utcaelnevezéseknél saját hatáskörben döntött,
kivételt a pártbizottság és a ’70-es évektõl a HNF ajánlásai jelentettek. A
javaslattal kapcsolatban szóba került, hogy ne divatáramlatok és ötletek
határozzák meg az elnevezéseket, hanem az tudományos alapossággal történjen az. Az új elnevezések rendelkezzenek helyi sajátossággal, és kapcsolódjanak a város történelméhez. A munkához kérjék fel a városban
élõ, hozzáértõ szakembereket is.
A közvéleménykutatást már 1990 januárjában elkezdték, és egyben javaslatokat vártak a városban mûködõ politikai, társadalmi szervezetektõl.
Mivel a város fõ útvonala nevének megváltoztatásáról volt szó, ami nem
csak az érintett lakókat érintheti, hanem a város lakosságának többségét
is, ezért lakossági fórumot is szerveztek - a város életében elõször utcaneves ügyben - május 10 - én. Itt egyértelmû volt az a vélemény, hogy a Lenin út nevét meg kell változtatni, sõt valamennyi utcanevet vizsgálják felül.
Mindezek figyelembe vételével el is készült a dr. Szakács Ilona vezette
igazgatási osztálynak a Lenin út nevének megváltoztatására tett három
alternatívát tartalmazó javaslata a májusi vb. és egyben a júniusi tanácsülésre az alábbiak szerint:
A: a Lenin út neve egységesen Szent István király út legyen.
B: a Lenin utat két szakaszra bontják:
1. szakasz: a mosoni városhatártól a Kapu Lajos térig lenne Szent István király út. 2. szakasz: a Kapu Lajos tértõl a városhatárig lenne Pozsonyi út.
C: Lenin utat három szakaszra bontják:
1. szakasz: a mosoni városhatártól a Kapu Lajos térig lenne Szent István király út. 2. szakasz: a Kapu Lajos tértõl a 48-as térig lenne Deák
Ferenc utca. 3. szakasz: 48-as tértõl a városhatárig lenne Pozsonyi út.
Az év elején indított utcanevekkel kapcsolatos közvélemény -kutatás
nem igen vezetett eredményre, egyedüli külsõs javaslat csak az Április 4.
utca és major nevének megváltoztatására érkezett, de új neveik megjelölése nélkül.
A vb. ülésen az elõterjesztést azzal egészítették ki, hogy a három szakaszra történõ bontás középsõ szakaszára - a Kapu Lajos tértõl a 48-as
térig - a Deák Ferenc mellett vagylagosan a Fõ utcát is javasolják. Felmerült Széchenyi István neve is, de róla ekkor már lakótelep volt elnevezve.
Helyesbítés is történt a mosoni városhatárt illetõen, ugyanis a Lenin út
mosoni részét tekintve a Március 21-e térnél kezdõdik, és nem a Gabonarakpartnál. Az viszont senkinek sem tûnt fel, hogy egy komoly tévedés
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A Nepomuki szobor, háttérben a valahai November 7-e térrel (ma Deák tér).

107

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

maradt az elõterjesztésben, ugyanis a Lenin utat Moson felõl nézték. Tudniillik, az nem a mosoni városhatárnál vagy helyesen: a Március 21-e térnél kezdõdött, hanem pont fordítva. A Lenin út a magyaróvári városrész
majoroki határától kezdõdött 1-es házszámmal, és a mosoni városrész
ÁFOR benzinkút után néhány házzal a 292-es házszámmal végzõdött.
Elhangzott olyan vélekedés is, hogy olyan személyeknek kellene dönteni a közterületek nevérõl, akik ismerik a városrészek történetét és hozzáértõ emberek. Az idõ tényezõ is szóba kerül, ti. a névváltozással járó
költségekrõl a következõ év terhére kell gondoskodni, és az õszi helyhatósági választások miatt azt amúgy se tudnák végrehajtani.
A napirend tárgyalása során végül is arra a véleményre jutottak, hogy a
közterület elnevezésekkel kapcsolatos változtatásra társadalmi igény alapján kerül sor és azt meg kell oldani!
A végrehajtó bizottság egyhangúlag jóváhagyta az igazgatási osztály elõterjesztését azzal a javaslattal, hogy a tanács hozzon létre bizottságot a
közterületi elnevezések felülvizsgálatára.
A bizottságba való közremûködésre kérjék fel a Városvédõ Egyesületet, a Múzeumbarátok Egyesületét, a Politikai Kerekasztalt és Mihály Ferenc nyugalmazott levéltárost.
A június 6-ai tanácsülésen a tanács mégsem döntött a Lenin út átnevezésérõl. Abban határoztak azonban, hogy a közterületek elnevezésének
teljes körû felülvizsgálatára létrehozzák a bizottságot, melynek tagjai: a
Politikai Kerekasztal, a Városvédõ Egyesület, a Múzeumbarátok Köre, az
Igazgatási Osztály által kijelölt egy-egy személy és Mihály Ferenc nyugdíjas levéltáros.
A bizottságnak a következõ személyek voltak a tagjai: Rátkai Rudolf
(helytörténész ), Pusztai Rezsõ (régész), Csizmadia Károly (református lelkész), Husz János (gépészmérnök, helytörténetíró), Mihály Ferenc (nyugalmazott levéltáros), Kovács Antal (néprajzkutató) és Enzsöl Imre (helytörténész). Feladatul határozták a bizottság részére még az elnevezéssel
kapcsolatos lakossági egyeztetéseket és a javaslatok elõterjesztését az „új
alapokon álló” önkormányzat képviselõ-testülete elé, melynek határidejéül 1991. július 31-ét jelölték meg.
Augusztusban az 1956. október 26-ai emlékmû állítására létrehozott
kuratórium is megkereste a tanácsot, kérve, hogy az 56-os eseményekkel
összefüggésben lévõ három személyrõl elnevezett utcák kapjanak új nevet. A három utcát még 1958-ban nevezték el az ÁVH-s határõrtisztekrõl.
A kérés alapján a tanács által létrehozott utcaneveket felülvizsgáló bizott108
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ság tagjai: dr. Czimber Gyula, Rátkai Rudolf, Pusztai Rezsõ, Mihály Ferenc
és Enzsöl Imre a szeptember 5-ei utolsó tanácsülésre soron kívüli indítványt tettek, hogy Mosonmagyaróvár három utcájának nevét változtassa
meg: a Gyenes György utcát Gálosi Somáról (1873-1945, a Magyaróvári
Hírlap írója és mosoni lokálpatrióta), a Stefkó József utcát Bauer Rudolfról
(1879-1932, magyaróvári akadémiai hallgató, az 1900-as párizsi olimpia
aranyérmese diszkoszvetésben), a Vági József utcát Ferenczy Károlyról
(1862-1917, magyaróvári akadémista, a magyar impresszionista festészet
legnagyobb mestere, és a nagybányai festõiskola egyik alapító tagja) nevezzék el. A soronkívüliséget azzal indokolták, hogy szeretnék, ha az ‘56os városi események évfordulójára már új neve lenne e három utcának. A
javaslatba hozott személyek mindegyike kötõdött a városhoz és gyarapították a város jó hírnevét.
A kérdést úgy bocsátották szavazásra, hogy amennyiben az jelentõs véleményeltérést tükrözne, úgy visszaadják a javaslatot. A tanács döntõ többséggel fogadta el a bizottság által javasolt névváltoztatásokat. Az adminisztrációs tevékenység elvégzését, az új utcanévtáblák elkészítését és kihelyezésük határidejét október 20-ára tették.
A tervezett október 26-ai megemlékezésre ekkorra már elkészült a virágágyással ölelt, névre szóló kopjafák erdeje, ahol illusztris vendégek tették volna tiszteletüket a Gyásztéren.
A város a Magyar Köztársaság elnökét, Göncz Árpádot, Horváth Balázs
belügyminisztert és Pozsgay Imrét várta. A meghívottak a taxisblokád miatt nem tudtak eljönni, helyettük a Fidesz frakcióvezetõje, Orbán Viktor
jött el helikopteren, aki ünnepi beszédét sietség miatt a Városháza erkélyérõl mondta el.
1990 októberében a helyhatósági választások nyomán új vezetése lett a
városnak. FIDESZ-SZDSZ és Kereszténydemokrata többséggel a képviselõ-testület polgármesternek a Fidesz által jelölt Plutzer Istvánt választotta.
A szabadon választott új önkormányzat képviselõ-testülete halaszthatatlan feladatának érezte, hogy az október 26-ai gyászos, de egyben dicsõ
emlékû napnak emléket állítson, és elsõ határozatában rögzítette, hogy a
„Határõr laktanya elõtti sortûz és a forradalom leverése utáni megtorlások
áldozatainak emlékére október 26-át Városi Gyásznappá nyilvánítja.”
A közterületi elnevezések felülvizsgálatára létrehozott bizottság nem
várt gyorsasággal dolgozott, és a javaslatait már a képviselõ-testület novemberi ülésére az igazgatási osztállyal napirendre is bocsátotta. Az igaz109
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gatási osztály részérõl maradt a Lenin útra vonatkozó, elõzõekben már
ismertetett hármas bontás. A szabadon választott új önkormányzat képviselõ-testületének az utcanév-bizottság egy történelmi szemléletû és szélesebb látókörû indítványhalmazt fogalmazott meg.
Az utcaelnevezéseket felülvizsgáló bizottság az igazgatási osztály korábbi, a Lenin út megváltoztatására irányuló három javaslatát egy negyedikkel egészítette ki. Ebben a település történelmi múltját vették alapul,
Moson és Magyaróvár 1939 elõtti különállására emlékezve külön utcanévvel kérték jelölni a Lenin útnak a Kapu Lajos tértõl a Határsorig terjedõ szakaszát. Ezáltal az utcanevek hûbben tükröznék a történelmi múltat,
és Moson volt Fõ utcája nem olvadna egybe a magyaróvári útszakasszal.
A második világháborút megelõzõ utolsó állapotot tekintve azonban
már öt szakaszból állt az egyesített várost átszelõ észak-dél irányú fõutcák
sora. Ez a következõképpen nézett ki: a Majoroktól a Lenau térig Pozsonyi út, a Lenau tértõl a Városkapu térig Gróf Széchenyi István út, a Városkapu tértõl a Határsorig Frigyes kir. fõherceg út, és a Határsortól a
Kühne térig Szent István király út volt.
A bizottság által javasolt “D” variáns a következõképp nézett ki.
A Lenin utat négy szakaszra bontják. 1. szakasz: a Március 21. tértõl a
Határsorig lenne Szent István király út. 2. szakasz: a Határsortól a Kapu
Lajos térig lenne Nagy Lajos király út, vagy Bethlen Gábor út. 3. szakasz:
a Kapu Lajos tértõl a 48-as térig lenne Fõ utca. 4. szakasz: a 48-as tértõl a
városhatárig lenne Pozsonyi út.
Ezentúl a bizottság indokoltnak tartja a Lenin út nevének megváltoztatásával egyidejûleg a Lenin úthoz kapcsolódó terek nevének megváltoztatását, úgymint: a Kapu Lajos teret Régi Vámház térre, vagy Vámház térre
(ez volt a korábbi neve), a Március 21-e teret Kühne Ede térre ( itt található az általa alapított és a róla elnevezett gyár). Ez utóbbi azonban szükségessé tenné a két évvel korábban róla elnevezett vasútállomás elõtti tér
nevének megváltoztatását, melyre a javaslataik: a Kühne Ede teret Süveges
János térre (õ indította el ugyanis a Mosonm agyaróv ár-Pozsony
autóbuszközlekedést) vagy Társaskocsi térre (mert a vasútállomásról indult a társaskocsi járat Mosonba és Magyaróvárra), vagy Indóház térre (mert
régen a vasútállomást indóháznak hívták) változtassák.
Javasolták még a csak egy évvel korábbi Hild János tér nevének megváltoztatását is Deák Ferenc térre a történelmi hûség okán.
A bizottság az utcanevek felülvizsgálata során meghatározott még 24
utcát, melyek nevét megváltoztatásra javasolták, csatolva lehetséges új el110
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nevezéseiket: Április 4. major - Krisztina major, Április 4. utca – Czéh Sándor utca, Beloiannisz utca – Gyári út, Bardócz Béla utca – Rómer Flóris
utca, Brigád utca – Deininger Imre utca, Engels Frigyes utca – Mátyás király
utca, Frankel Leó utca – Sõtér Ágost utca, Frankel Leó úti lakótelep – Frankel
Leó lakótelep, Fekete László utca – Fekete István utca, Gyári út –
Kötöttárúgyári utca, Huszár Gál utca egy része (a Királyhidai útra nyíló) –
Bornemissza Péter utca, Határõr utca – Ötvenhatos vértanúk útja, Hámán
Kató utca – Kapucinus utca, Jánossomorjai út – Mosonszentjánosi út, Kállai
Éva utca – Klafsky Katalin, vagy Götz Irén utca, Marx Károly utca – Károly
utca, Mezõ Imre utca – Fessler Ignác utca, Móricz Imre utca – Laart (Laáb)
Gáspár utca, Petz György utca – Batthyány-Strattmann László utca, Sallai
Imre utca – Szent Imre utca, Ságvári Endre utca – Joachim József utca,
Schönherz Zoltán utca – Major Pál utca, Terv utca – Lossai Péter utca, Vízpart utca – Sárvíz-part.
Ezeken felül a bizottság munkája során észlelte, hogy 12 utca nevét
helyesírásilag helytelen formában használják. Ezek helyesbítését is megadták, errõl a testület hosszabb elõkészítés nélkül is dönthet.
November 26-án hetedik napirendi pontként tárgyalták a megbukott
politikai rendszer emblematikus közterületi elnevezéseinek megváltoztatását. A testület eldöntötte, hogy a Lenin út nevét megváltoztatja, mégpedig a javasolt „C” variáns mentén, ennek is a középsõ szakaszra vonatkozó Fõ utca elnevezéssel.
Az 1951-ben Lenin útra keresztelt magyaróvári és mosoni „Fõ” utcák
elnevezése csaknem 40 év után szûnt meg, és lett helyesen a magyaróvári
városhatártól a 48-as térig újra Pozsonyi út, a 48-as tértõl a Kapu Lajos
térig újra Fõ utca, a Kapu Lajos tértõl a Március 21. térig pedig újra Szent
István király út.
Eldöntötték, hogy a Lenin úthoz kapcsolódó terek nevét is megváltoztatják, annak tudatában, hogy a terek névváltoztatása nem került lakossági egyeztetésre A képviselõk a javaslathoz képest ismét új ötletekkel álltak elõ. A testületnek több orvos tagja is volt, akik azt szerették volna, ha
a Kapu Lajos tér Korányi Sándor vagy Szili Pál nevét kapja. A városvédõk –
annak ellenére, hogy az elõterjesztõ utcaneves bizottságba delegált tagjuk
volt – a Kórház teret javasolták. Legkövetkezetesebben a Múzeumbarátok
Köre ragaszkodott az elõterjesztésben foglaltakhoz, hogy minden tér a
szocialista korszak elõtti nevét kapja vissza. A Zöld Párt kifogásolta a
Vámház tér elnevezést, mondván, hogy az rossz érzéseket kelthet az emberekben, „mintha vámszedõk lennének a téren.” Sérelmezték azt is, hogy
111
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õk is tettek írásos javaslatot az új közterületek elnevezésére, de azok nem
köszönnek vissza a bizottság elõterjesztésében. A bizottság tudott róla,
ismerte azt, de azokat szakmai szempontjaik miatt nem vették figyelembe. A bizottság egyrészt olyan helyi híres személyekben gondolkodott, akik
érdemesek lettek volna arra, hogy a város közterületi névvel állítson emléket számukra, másrészt a történelmi – 1945 elõtti – utcanevek visszaállításában.
Lehetséges, hogy a Zöldek – már ekkor a késõbbiekben tendenciává
vált – növény vagy növényrészek fogalmaival ötletelhettek, ami nem nagyon fért bele a bizottság koncepciójába.
A testület a bizottság indítványának helyt adott, így lett a Kapu Lajos
térbõl Régi Vámház tér, a Március 21-e térbõl Kühne Ede tér, a Hild János
térbõl Deák Ferenc tér, és a vasútállomás elõtti volt Kühne térbõl – melyre
egyénileg szóba került Baross Gábor neve – pedig Hild János tér.
A képviselõ-testület ugyanekkor azt is egyöntetûen eldöntötte, hogy
további utcaneveket nem kíván megváltoztatni. Ezzel a döntéssel nehezen kikezdhetõ érveket adtak a késõbbi, 1994-tõl három cikluson keresztül vezetõ szocialista többségû városvezetésnek a változtatások ellen.
A rendszerváltás idején még társadalmi igény alapján, örömteli feladatként, a lakosság nagy többségének várható megelégedésére lehetett volna
végrehajtani azt, ami az idõ múlásával megkésett, a múltat bolygató népszerûtlen feladattá lett. Az elkövetkezendõ évek aztán bebizonyították,
hogy helytelen döntést hozott a képviselõ-testület.
1992 elején lakossági kezdeményezésre Hunyaddobrai Endre, a Beloiannisz utca önkormányzati képviselõje, önálló képviselõi indítványban
kérte az utca eredeti nevére való visszaváltoztatását. Ezen utcanév megváltoztatását a köztudomás és a „névváltoztató bizottság” korábbi javaslata is indokolta. Az utca eredeti neve 1928-óta, mint az ipartelepekre vezetõ út „Gyári” volt, melyet Beloiannisz - a kivégzett görög kommunista
vezér - emlékére 1952-ben kereszteltek át. A képviselõ testület február
17-ei ülésén meg is változtatta a Beloiannisz nevet Gyári útra – melyet a
köznyelv eddig is inkább használt. Azonban ez megkövetelte az akkori
Gyári út megváltoztatását, a szintén köztudomású Kötöttárugyári útra, itt
lakossági fórumot sem kellett tartani, mert nem voltak lakók.
Még az 1992. évi Gyásznap elõtt kérte a Mosonmagyaróvári 56-os Egyesület a képviselõ-testületet, hogy nevezze el azt az ipartelepi közterületet,
ahol az 56-os emlékmû áll, 56-os térnek. Mûszaki okból hivatalosan nem
lehetett térnek nevezni, de - az emlékmû egy éves fennállása alkalmából 112
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56-os emlékparknak igen. (Itt jegyezzük meg, a lakosság a vértõl áztatott
teret Gyásztérnek nevezi. A szerk.)
1994-ben a Városvédõ Egyesület emlékbizottságot hozott létre
Haberlandt Gottlieb, magyaróvári születésû botanikus halálának ötvenedik évfordulójára. Az emlékünnepély részeként szoborállítást terveztek a
parkban, éremkészítést javasoltak, és mellékesen indítványozták, hogy a
Május 1. liget nevét változtassák Wittmann Antal parkra. Az indítvány minden probléma nélkül megértésre talált, és a június 20-ai képviselõtestületi
ülésen július 1-jei hatállyal hivatalossá is tették. Wittmann telepíti a parkot az 1800-as évek elején, mint a Magyaróvári Fõhercegi Uradalom jószágkormányzója. A park neve aztán a XX. század történelmi eseményei
miatt sokszor változott. 1919-ben Lassale néppark lett, aztán a két világháború között Frigyes fõherceg Trianon utáni demonstratív Magyaróvárra költözése után kezdték Fõhercegi ligetnek nevezni. A háború után az új
politikai rendszer nem sokáig tûrte egy Habsburg arisztokrata nagybirtokos nevét, ezért 1948 májusában Úttörõk Ligetének nevezték át. Ez sem
maradt sokáig, mert 1953-ban már Május 1. ligetre változtatták.
Az 1994. évi önkormányzati választásokat a Magyar Szocialista Párt
nyerte, és lett a képviselõ-testület legnagyobb frakciója. S közvetlen polgármester választáson Stipkovits Pált (MSZP) választotta polgármesterré
a város lakossága.
A várost irányító szerepüket, a lakosság bizalmából még további két
választási cikluson keresztül, a 2006. évi õszi választásokig õrizték meg.
1994 szeptemberében a park szélén ívben húzódó Brigád utca megváltoztatására hármas javaslat is érkezett az erdészettõl, az egyetemtõl, és a
városvédõktõl. Mindhárman különbözõ személyeket javasolnak. A városvédõk Fekete István írót - bár már volt róla elnevezett utca -, az egyetem
Dohy János „Széchenyi díjas” botanikust, az erdészet Koltay György erdészt „a nyírfatelepítés meghonosítóját” ajánlotta. Azonban az igazgatási
osztály további alternatívákat kért, így került be a kézenfekvõ Platán sor
elnevezés. A képviselõ-testület egy év múlva a parkban 1974 óta Brigád
névvel bíró utca nevét 1995. október 24-én változtatta meg Platán sorra.
Még 1995 tavaszán történt egy külterületi lakott hely névmódosítása is.
Az Április 4-e majorról van szó. Ebben az évben lesz Újudvarnak RRT-je
(részletes rendezési terve), melynek lakossági megvitatására január 31-én
került sor, és itt merült fel a korábbi név visszaállítása, melyet a megjelentek túlnyomó többséggel támogattak. A március 27-ei testületi ülésen egyhangúan mindenki elfogadta a Krisztina major névhez történõ visszaál113
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lást. Ebben az esetben az 1907-ben kapott eredeti névhez tért vissza a
szocialista városvezetés. A Krisztina major nevet eredetileg a magyaróvári fõhercegi uradalom, mint birtokos kezdeményezte Mária Krisztina
tescheni hercegasszony emlékére, melyet aztán 1950 áprilisában cseréltek fel a Krisztinamajori Állami Gazdaság kérésére, a felszabadulás emlékének megörökítésére.
2002 áprilisában történt egy újabb korrekció, mégpedig a Móricz Imre
utcát változtatták Móricz Zsigmondra. Ezt az tette szükségessé, hogy korábban - kellõ ismeretek hiányában - egy köztörvényes bûnözõrõl kapta
az utca a nevét. 1951-ben cserélték le az Apáca utcát Móricz Imrére, aki a
„dicsõséges” Tanácsköztársaság alatt a Vörös Hadsereg vonatparancsnoka volt, és állítólag a fehér-terror kivégezte. Felmerült még Wathay Ferenc
neve is, de a lakók inkább a városhoz kötõdéssel nem bíró Móricz Zsigmondhoz ragaszkodtak, mondván egy keresztnév váltással mégiscsak Móricz utcában laknak továbbra is.
A néhány megvalósult közterületi névváltozás mellett azonban voltak
olyanok is, amelyek eleve kudarcra ítéltettek. Ezek a Mosonmagyaróvári
56-os Egyesület többszöri próbálkozásai voltak. Elõször 1996 szeptemberében, az 56-os forradalom és szabadságharc emlékének negyvenedik évfordulója alkalmából írtak a képviselõ-testületnek, hogy nyolc - fõként kommunista személyekrõl elnevezett – utcát 56-os áldozatok neveivel cserélhetnének fel.
Eltelt egy kis idõ, és egy mosonmagyaróvári Károly ligeti lokálpatrióta,
dr. Nagy Frigyes 2000. július 12-én a Kisalföld napilap Hatszög c. rovatában
nosztalgikus hangulatú írást jegyzett. Elõkerült a szülõi ház húszas évekbeli
utcanév-táblája, rajta a Károly utca 11. felirattal, melynek kapcsán a szerzõ
megosztja gondolatait az olvasókkal, hogy a házaknak és, az utcáknak is
megvan a maguk sorsa. „ …Mi, régi károlyligetiek persze tudjuk, hogy hajdanán így hívták az utcánkat. Aztán jött az elsõ átkeresztelési hullám, amikor
Marx Károly utca lett belõle. A legutóbbi átkeresztelési hullámot megúszva ma
is így hívják. … Mégis úgy érzem, hogy a mi valaha csendes kertvárosi utcánkhoz valahogy jobban illik az eredeti név. Persze baloldaliként aligha fogom kezdeményezni a visszakeresztelést. … Így hát az utcanév-változtatás kezdeményezése, mely egyébként idõszerû lenne, másokra kell, hogy maradjon. Én viszont
a régi névtáblát kiteszem a mostani mellé tanulságul.”
A cikk soraiból kihallható gondolatok rögvest megértõ fülekre találtak.
A Mosonmagyaróvári 56-os Egyesület azon nyomban levélben hívta fel a
polgármester figyelmét a cikkre, és annak idõszerûségére, továbbá emlé114
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keztettek, hogy az egyesület már 1996-ban a képviselõ-testületnek címzett
levélben részletes javaslatokat tett az utcanév változtatásokra vagy az új utcanyitásokkor figyelembe veendõ nevekre. Sajnos akkori levelükre még nemleges választ sem kaptak, ezért ismét kérik, hogy a testület foglalkozzon
kérelmükkel.
Most a magyar millenniumi év alkalmából ismét beterjesztették nyolc
utcára vonatkozó javaslatukat. A nevek valamennyien az 1956. október 26ai ipartelepi sortûzzel és annak megtorlásával kapcsolatos személyek, kiknek szerepe pontosan ismert a város tragikus napjaiban. Kivételt Magyar
Katalin tanuló neve képez, aki mosonmagyaróvári, de a budapesti szabadságharcok alatt önkéntes ápolónõi szolgálatteljesítés közben – mentõautójukat szovjet tank lövése érte - halt hõsi halált. A javasolt új személyneveket társítják is azokhoz az utcákhoz, melyeket véleményük szerint illene
megváltoztatni: Engels Frigyes helyett Szigethy Attila, Ságvári Endre helyett
Tihanyi Árpád, Schönherz Zoltán helyett Földes Gábor, Kállai Éva helyett
Gulyás Lajos, Buda utca helyett Ambrus József, Bakó utca helyett Magyar Katalin, Április 4. helyett Dohy János, és Marx Károly helyett – helyt adva dr. Nagy
Frigyes javaslatának, az eredetileg javasolt Károly liget helyett Károly utcát javasolnak.
Ismételten elõkerült az a vélemény is, hogy ezt a kérdést szerencsésebb lett volna a többi utcanév változtatással a rendszerváltás idején megválaszolni.
2005-ben lakossági kezdeményezésre két névváltozás is volt, az elsõ a
Szedres közbõl lett hagyományõrzés címén a „régi” Fatelep köz , másodikként a Gabonarakpart 6. egy részét - lakcím problémák miatt - változtatták Szalaggyári utcára, nevét a ’30-as évekig itt mûködött mosoni Fröhlich
Ignác Textiláru gyárára utalva kapta. Még ebben az évben nevezi el a képviselõtestület az új Lajta lakópark II. ütem, és a Duna lakópark utcáit, az
üléseken mindkét alkalommal Szabó Miklós képviselõ szóba hozta a Marx
és Engels utcák nevének megváltoztatását.
A fordulatot az utcanevek változtatásában a 2006. október 1-jei önkormányzati választás tette lehetõvé, amikor is a FIDESZ-MDF döntõ többséggel nyert, és az MDF-es Szabó Miklós lett az új polgármester. A választásokon együtt induló két párt ígéretei közt szerepeltette a másfél évtizede húzódó utcanév változtatásokat. Az új önkormányzat megalakulása
után, több írásos megkeresés is érkezett a városházára magánemberektõl,
egyesületektõl és még Budapestre elszármazott ipartelepiektõl is, hogy az
arra méltatlan közterületi neveket változtassák meg.
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Még év vége elõtt november 30-án döntött a képviselõ-testület, hogy Nagy
István fideszes alpolgármester javaslatára felállítanak egy szakemberekbõl
álló munkacsoportot a közterületek elnevezéseinek felülvizsgálatára. A
munkacsoport tagjai a következõk voltak: Vida István történelemtanár, Papp
Gyula történelemtanár, Thullner István helytörténész, Beregszászi Balázs levéltáros, dr. Kocsis Sándor a Városvédõ Egyesület elnöke, Hujber Zoltán a
Környezetvédõ Egyesület elnöke, és Tuba László a Mosonmagyaróvár Kultúrájáért Közalapítvány kuratóriumának
elnöke. A bizottság feladata volt a város
közterületi elnevezéseinek felülvizsgálata és a javaslatok kidolgozása, melynek
határideje 2007. február 28-a. A bizottság azonban csak hat taggal mûködött,
mert az alakulást kivéve a városvédõk a
továbbiakban nem vettek részt a munkában.
Tizennégy olyan utca neve merült fel,
melyek helyett arra sokkal méltóbb - fõként Moson megyei kötõdéssel bíró - személyek neveivel erõsíteni lehetett a lokálpatriotizmust, olyanokkal, akik helyben értéket teremtettek, és a mai Mosonmagyaróvár identitásához jobban
társíthatóak. Azon közterületek esetében, amelyek rendelkeztek korábbi
névvel, az ahhoz való visszatérés volt az indokolt, illetve a régi dûlõnevek is
szerepet kaptak.
A bizottság tizenhárom utcát egyhangúlag megváltoztatásra javasolt, és
új névvel való elképzeléseit is felvázolta: Április 4. legyen Október 26. - a
mosonmagyaróvári 56-os sortûz áldozatai, és a Gyásznap emléklére. Bardócz
Béla legyen Sattler János - az egyesített Mosonmagyaróvár elsõ, és tragikus
sorsú polgármesterére emlékezve. Frankel Leó út legyen Gulyás Lajos - református lelkész, ‘56-os mártír - utca. A Frankel Leó lakótelep legyen Manninger
János lakótelep. Az õ téglagyára volt a városközpont helyén. A Határõr utca
legyen Mártírok útja. A Hámán Kató utca legyen Kapucinus (ez volt az eredeti neve 1951-ig), a Kállai Éva utca legyen Szekeres Richárd (a Vadásztölténygyár igazgatója volt), a Marx Károly legyen Károly utca (Károly Lajos a nevét
viselõ magyaróvári Hitbizomány alapítója). Mezõ Imre legyen Rókadombi (a
Mofémtelep régi dûlõ neve), Petz György legyen Dohy János utca (mezõgazdász, ’56-os elítélt és posztumusz Széchenyi díjas). Sallai Imre legyen Szent
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Imre – ez volt az eredeti neve 1951-ig, Ságvári Endre legyen Major Pál –
Moson megye jeles monográfusa, Schönherz Zoltán legyen Kaszás Miklós
(fiatalon elhunyt, tehetséges helyi szobrászmûvész) utca.
Egyedül az Engels Frigyes utcára tett, több javasolt személy váltott ki nagyobb vitát. Javasolt nevek: Erkel Ferenc, Kováts István (volt városi fõmérnök), Mátyás király vagy Kiserdõ út meghosszabbítása és Frigyes út - Habsburg Frigyes után. Neki viszont az elõzõ önkormányzat kellõ nívójú köztéri
szoborral állított emléket 2006 nyarán, és amúgy is a Habsburg család emlékét volt hívatott õrizni a visszakeresztelendõ Károly utca. Végül Erkel Ferenc lett a javaslat.
A közterületi elnevezések felülvizsgálatára létre hozott bizottság itt be is
fejezte munkáját, illetve még vagy 30 nevet javasolt a késõbbi utcanyitásokhoz ajánlásként, egyúttal a helytelenül írt közterületek neveinek helyesbítését is kérte. A munkacsoport ajánlásait a már képviselõkbõl álló Igazgatási
és Ügyrendi Bizottság véleményezte és terjesztette a képviselõ-testület elé.
A tervezett átnevezések miatt a polgármesteri hivatal illetékesei és a képviselõk a Hámán Kató és a Mezõ Imre utcát kivéve mindenhol tartottak lakossági fórumokat.
Elsõ fázisban három utca átnevezésérõl döntött a képviselõ-testület: 2007.
május 24-én a Marx Károly helyett Károly utca, a Frankel Leó út helyett Gulyás Lajos, Kállai Éva helyett Szekeres Richárd utca lett.
A mosonmagyaróvári határõrök az MSZP frakcióvezetõjén keresztül
nyújtottak be kifogást az 1959-ben a határõr laktanya közelsége miatt elnevezett Határõr utca tervezett átnevezése ellen azzal az indokkal, hogy ez a
név a múlttól és a politikától független. Ennek megváltoztatásától a testület
elállt. Az Április 4. utca lakói által felvetett számozási problémát a javasolt
Október 26-a utca esetében a képviselõ-testület tudomásul vette, és engedett a lakók kérésének.
Második fázisban november 29-én, további tíz utca nevének megváltoztatásáról döntött a képviselõ-testület: a Hámán Kató helyett Kapucinus utca,
a Frankel Leó úti lakótelep helyett Manninger János lakótelep, az Engels Frigyes helyett Erkel Ferenc utca, a Bardócz Béla helyett Sattler János utca, az
Április 4. helyett Április utca, a Mezõ Imre helyett Rókadombi utca, a Petz
György helyett Dohy János utca, a Sallai Imre helyett Szent Imre utca, a Ságvári
Endre helyett Major Pál utca, a Schönherz Zoltán helyett Kaszás Miklós utca
lett a hivatalos elnevezés.
Az újonnan elnevezett utcák neveirõl a Mosonvármegye helyi havilapban
indítottak rovatot „Akirõl utcát neveztek el” címmel.
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Kimlei Péter

Emlékmûvek, szobrok, emléktáblák
Múltidézés Mosonmagyaróváron
Sokat elmond egy közösségrõl, legyen szó akár az ország vagy akár csak
egy város lakóiról, hogyan viszonyul múltjának és jelenének jeles eseményeihez, személyeihez és hogyan próbálja mindezt érc vagy kõ, szobor vagy
emléktábla formájában az utódokra „hagyományozni”. Városunk példáján
szeretném mindezt bemutatni kiinduló alapként a rendszerváltás idõpontját véve. A rendszerváltás, rendszerváltoztatás sok esetben a múlt átértékelését, a hallgatás falának leomlását jelentette. Hatványozottan így volt ez
városunk esetében: Mosonmagyaróvár felszabadulhatott az 1956-os események miatt ráütött „bûnös város” bélyegétõl, amelyet paradox módon pont
az áldozatok miatt sütöttek rá. A városlakók a hallgatást, az óvatos kivárást
és a kis lépések politikáját választották. A rendszerváltás eseménye mérföldkõ volt, de a város önmagára találása már korábban elkezdõdött a szocialista tanácsrendszer keretein belül. Civil kezdeményezések jöttek létre,
és ekkor alakult meg többek között a Mosonmagyaróvári Városvédõ Egyesület (1985) is, amely azóta is a múlt feltárásának és emlékmûvek, emléktáblák formájában történõ rögzítésének egyik kezdeményezõje és aktív részese.
Idõrendi összeállításomban kiindulópontnak önkényesen azt az eseményt
választom, amikor az akkor még tanácsházának nevezett épületre a munkásmozgalmi emléktáblák mellé felkerült az a tábla, amely Napóleonra és a
francia-osztrák békekötésre emlékeztet (1989. szeptember 14.). A tábla állíttatója a Hazafias Népfront helyi szervezete és a Múzeumbarátok Egylete
volt, de sokat segített létrejöttében Rátkai Rudolf (1933-1993) alapos kutatómunkája is.
A városvezetés korábbi munkájának gyümölcse 1989 õszére érett meg:
Mosonmagyaróvár városa a Magyar Urbanisztikai Társaságtól Hild János
emlékérmet kapott hagyományõrzõ és teremtõ tevékenységéért, és ez a tény
emléktábla formájában is megerõsítésre került (1989. október 4.). Fontos
„politikai” következménye volt a díjnak, hogy a tanácsház elõtti teret November 7. térrõl Hild János térnek nevezték át, bár késõbb visszakapta a
régi Deák Ferenc tér nevét.
1989 nyarán Mosonmagyaróvár egy fájdalmas és egyben felemelõ lakossági fórumon nézett szembe múltjával: az 1956-os sortûzzel és következmé118
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nyeivel. Már itt megfogalmazódott egy méltó emlékmû állításának igénye.
A mosoni temetõben már 1986-ban, még a hallgatás korában létesítettek
egy szimbolikus sírhelyet az 1956-os áldozatokra emlékezve, amelyre azonban csak késõbb kerülhetett emléktábla. 1989 júniusában a sortûz áldozataira emlékezve kopjafát állítottak a magyaróvári temetõben. 1989. augusztus 1-jén kilenc helyi párt és társadalmi szervezet közérdekû kötelezettségvállalást tett azzal a céllal, hogy „az 1956. október 26-i sortûz és az azt követõ megtorlások áldozatainak tiszteletére közadakozásból emlékmû
állíttassék”. Létrehozták a „Mosonmagyaróvár 1956. Október 26. Emlékmû” Alapítványának Kuratóriumát. Az adományok gyûjtését és az adminisztratív feladatok ellátását a Mosonmagyaróvári Városvédõ Egyesületre
bízták.
Az elsõ „legális” 1956-os emléktáblát az agrártudományi egyetem bejáratánál avatták (1989. október 26.), amely a sortûz gazdász áldozatainak
nevét tartalmazza. Ezen a napon, a 33 évvel korábbi útvonalat követve, gyászoló-emlékezõ tömeg vonult a laktanya elé, ahonnan idõközben eltûntették a népharag három határõr áldozatának vörös csillagos emlékmûvét. A
tragikus esemény helyszínén kopjafás haranglábat helyeztek el, és ekkor
került sor a leendõ emlékmû alapkõletételére.
Õsszel került határoszlop Moson és Magyaróvár nevével a Határ sorra,
amely a városegyesítés 50. évfordulójára készült. Ez év novemberében ünnepelte a Kossuth Lajos Gimnázium fennállásának 250 éves évfordulóját,
amely ezzel a piarista rend által alapított középfokú iskolát jogelõdjének
ismerte el. A Lajta és a gimnázium közötti emlékparkban emlékmûvet avattak (1989. november 4., alkotója Rieger Tibor) és a piarista iskola régi épületének falán, amely ma már ismét a rend iskolája, emléktáblát (1989. november 4.). Két táblát avattak még 1989 folyamán: Ady Endre (1877-1919)
születésnapján a költõ dombormûves utcajelzõ tábláját (1989. november
22., alkotója Búza Barna) és Kühne Ede (1838-1903) gyáros emléktábláját
(1989. december 12.) az akkor már ismét az õ nevét viselõ gyár étkezdéjének falán.
1990-ben az elsõ emléktáblát az agrártudományi egyetem bejáratánál
helyezték el, amely a II. világháború gazdász áldozataira emlékeztet (1990.
május 9.). Az 1956-os sortûz 34. évfordulóján leplezték le az egyetem területén Pauer Gyula: Halott nõ címû szobrát (1990. október 26.). E napon
avatták fel a sortûz ipari tanuló áldozatainak emléktábláját is a Hunyadi
Mátyás Szakmunkás- és Szakközépiskola falán (1990. október 26.). A határõr laktanya elõtti Gyász-téren pedig megszentelték a Horváth Gábor és
Németh Alajos által faragott nevekkel ellátott fejfákat.
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A következõ év tavaszán a városi tûzoltóság a Deák téren emléktábla állításával jelölte meg, a város elsõ tûzoltó szertárának a helyét (1991. május 2.),
az esemény szervesen kapcsolódott az Országos Tûzoltónapok megyei eseményeihez.
1991 õszén újabb Pauer Gyula alkotással gazdagodott a város: az egyetem
területén felavatták a II. világháborúra emlékeztetõ szobrát (1991. szeptember 10.). 1991-ben a Gyász téren már az elkészült emlékmûnél, a Golgotánál
tartották az 1956-os ünnepi megemlékezést (1991. október 26., alkotója Rieger
Tibor).
A városban a kulturális emlékek sem merültek feledésbe. Erre jó példa a
Magyar utca elején felavatott emléktábla, amely Czéh Sándor (1813-1883)
nyomdájára és kölcsönkönyvtárára emlékezetet (1992. július 7., alkotója Búza
Barna).
Az 1956-os forradalom és szabadságharc helyi szervezetére, a városi nemzeti tanácsra a városháza falán avatott tábla utal (1992. október 26.).
A régi-új ünnep, a Hõsök Napjának megünnepléséhez méltó hely a magyaróvári temetõben álló emlékmû, amelyet részben Zemplenszky Gyula
készített a II. világháború magyaróvári hõsei és áldozatai tiszteletére (1993.
május 30.). Mosonban sem feledkeztek meg a II. világháború áldozatairól: a
Rozália kápolna falán emléktáblát helyeztek el az elesett katonák neveivel,
de a tábla az izraelita áldozatokra is emlékeztet.
Mosonmagyaróvár elsõ királyszobrát, egy Szent Lászlót ábrázoló mûvet a
belváros szívében, a Szent Gotthárd templom elõtti téren állították föl (1993.
június 26., alkotója Lebó Ferenc). A szobor elkészíttetésében és a lovagkirály
kultuszának újjáélesztésében nagy részt vállalt Szõke Gyula (1916-1994) egykori mosonmagyaróvári plébános.
1994-ben, születésének 100. évfordulója alkalmából kapott emléktáblát
Bíró Gyula (1894-1977) mezõgazdász, a gazdasági akadémia gyakorlati tanszékének majd tangazdaságának egykori vezetõje (Háromtölgy utca 2., 1994.
december 8.).
1995 õszén nemzetközi konferencián emlékezett meg a Mosonmagyaróvári Városvédõ Egyesület és a helyi egyetem a város nagy szülöttjérõl,
Haberlandt Gottlieb (1854-1945) botanikusról. Ekkor leplezték le mellszobrát a Wittmann Antal parkban (1995. szeptember 1., alkotója Rajki László).
E parkban állíttatott kopjafát a helyi erdõgazdaság volt dolgozóira emlékezve, akik az 1956-os sortûzben vesztették életüket (1995. október 26.).
1996-ban ünnepelte az ország a honfoglalás 1100. évfordulóját, erre emlékezve Hét Vezér Park néven liget kialakításába kezdtek a Mosoni-Duna parton, a Kühne gyárral szemben. A tûzoltóság fennállásának 120. évfordulóján
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emléktáblát helyeztek el azon az épületen (Régi Vámház tér 9.), amely a
magyaróvári tûzoltóság otthona volt 1926-1953 között (1996. május 3.).
A történelem szomorú idõszakaira emlékeztetnek azok az emléktáblák,
amelyeket a helyi nemzetiségi, vallási kisebbségek állíttattak. A mosoni
Rozália kápolna falán táblát helyezett el a kitelepítés 50. évfordulóján a
Mosoni Német Származásuak Egyesülete 1996. május 20-án, amely napot a
kitelepítés emléknapjává nyilvánítottak. E napon minden évben német nyelvû szentmisével és koszorúzással emlékeznek meg a hontalanná, nincstelenné tett 766 kitelepített német anyanyelvû honfitársról. 2006-ban pedig a
Móra Ferenc Általános Iskola elõkertjében létesítettek német emlékhelyet.
A Londonban élõ Buzási (Breiner)
Árpád (1909-2007) támogatásával
tábla készült, amely az elhurcolt
mosoni zsidókra, a vészkorszak helyi
áldozataira emlékeztet. Hányatott
sorsa van ennek az emléktáblának,
amely felavatása óta (1996. június 6.)
már a harmadik helyen a mosoni Fehér Ló Közösségi Ház elõcsarnokában
található (eredetileg Szent István király út 113. majd Szent István király út 80.) .
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 40. évfordulója alkalmából avatták fel a Bolyai János Iskola falán azt az emléktáblát (1996. október 23.),
amely Magyar Katalinnak (1940-1956), az iskola egykori tanulójának állít
emléket, aki a budapesti harcokban vesztette életét.
1997 februárjában került Szalai Ferenc állomásfõnök kezdeményezésére a mosonmagyaróvári vasútállomásra egy 1951-ben készült, OKU 30-as
„Tito” gõzmozdony. A magántulajdonban álló, keskeny vasúti nyomvonalon használt mozdonyt helyi vállalatok újították fel azzal a céllal, hogy a
város új nevezetességévé váljon. Ebben az évben az agrártudományi egyetemen két egykori oktatónak állítottak emléktáblát: Kovács László (19171988) mezõgazdásznak, egykori rektornak (Háromtölgy u. 2., 1997. június
13.) és Szabó Gábor (1897-1982) kertészmérnök, tanszékvezetõnek (az
emléktábla helye: Pozsonyi út 88., 1997. november 20.). Ez év decemberében a Mosoni Polgári Kör és a városvédõ egyesület Fischer György (19182006) kezdeményezésére emlékkeresztet állíttatott a Mosoni-Duna partján, a Rudolf-ligetben a víz áldozatainak emlékére.
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A magyaróvári városrészben a Magyar Demokrata Fórum helyi szervezete avatott emléktáblát azon az épületen (Fõ utca 23, 1998. május 3.), ahol
Antall József (1932-1993) néhai miniszterelnök találkozott a helyi párttagokkal 1991-ben a négy 56-os mártír újratemetése napján.
1998-ban az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulója
alkalmából leplezték le azt az emléktáblát a mosoni plébánia falán, amely
Kossuth Lajos itteni tartózkodására emlékeztet (1998. október 25.).
Ez év õszén rendezett konferenciát a Mosonmagyaróvári Városvédõ
Egyesület Jummerspach Frigyes (1819-1898) halálának
100. évfordulója alkalmából,
aki a gazdasági tanintézet tanára és az uradalom fõépítésze volt, és aki számos épületet tervezett a városban és a
vármegyében. Egykori lakóháza falán (a volt Sóház)
emléktáblát helyeztek el.
(1998. november 10.).
1999-ben a helyi egyetem
örökítette meg az 1848-49-es
forradalom emlékét: Zeyk
Domokos (1816-1849) honvéd százados neve mellett táblán emlékeztek meg
az összes egykori óvári gazdászról, akik részt vettek a harcokban (1999.
augusztus 19.). Szintén az egyetem területén leplezték le, születésének 100.
évfordulóján Villax Ödön (1899-1964) növénynemesítõ mellszobrát, aki
1948-ban emigrációba kényszerült (1999. szeptember 23., alkotója Jonathan
Wylder).
A Hansági Múzeum, halálának 100. évfordulóján konferenciával és a
múzeum falán emléktábla avatásával emlékezett meg Ivánfi Ede (18211900), tudós piarista történészrõl (2000. január 28.).
2000 augusztusában állították fel az 1848-as emlékmû közelében Gábor
Áron rézágyújának másolatát, amelyet az országos kohász- és bányász egyesület helyi szervezete készített (2000. augusztus 3.). Az esemény része volt a
Város-és Faluvédõk Szövetsége XIX. Országos Találkozójának, amelynek
házigazdája a Mosonmagyaróvári Városvédõ Egyesület volt. A rendezvény
nagy sikere volt a helyi városvédõknek és személy szerint elnöküknek, dr.
Nagy Györgynek (1926-2008).
A 2000. év a magyar államalapítás 1000. évfordulója volt, amelyet a vá122
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ros egy újabb királyszobor felállításával ünnepelt. A mosoni városrészben
az egykori ispáni vár közelében felavatták Szent István király impozáns szobrát (2000. augusztus 20., alkotója Lebó Ferenc). Ebben az évben minden
magyarországi településen úgynevezett millenniumi emlékkeresztet állítottak Mosonmagyaróváron a Halászi út-Kálnoki út keresztezõdésében Szabó
Miklós önkormányzati képviselõ kezdeményezésére. (2000. október 23.)
A város tûzoltói nem feledkeztek meg mosoni elõdeikrõl sem: a Fehér
Ló Közösségi Ház elõcsarnokában, a mosoni önkéntes tûzoltók régi otthonában 2001 óta emléktábla áll (2001. május 3.).
Az egykori gazdászok összetartozásának szép példája a Wittmann parkban álló emlékoszlop, amelyet az 1961-ben végzett hallgatók állíttattak, és
amely az itt állt gazdászfára emlékezetet (2001. június 15., alkotója Füstös
János).
A timföldgyár egykori igazgatójának 100. születésnapja alkalmából emléktáblát helyeztek el a MOTIM bejáratánál Bartha Lajos (1902-1971) vegyészmérnök tiszteletére (2002. március 12.). A Majoroki Polgári Kör emléktáblával adózott a városrész nagy szülöttjének Götz Irén Júlia (18891941), kémikusnak (Ujhelyi Imre Iskola új épülete, 2002. október 6.).
2002-ben a mosoni temetõben a Vitézi Rend és a Honvéd Hagyományõrzõ Egyesület Szombathelyi (Knausz) Ferenc (1887-1946) volt vezérkari
fõnökre emlékezve szimbolikus sírhelyet állíttatott, mivel a tábornok szülei
mosoniak voltak, õ pedig gyermekkorát e településen töltötte.
2003 tavaszán nagy viták elõzték meg annak a keresztnek a felállítását,
amely a trianoni békediktátumra emlékeztet. Az emlékkereszt, amely formájában és tematikájában a két világháború közötti korszak országzászlóhármashalom emlékmûveire hasonlít, végül magánterületen, az evangélikus templom elõtt kapott helyet (2003. június 4.).
2003 õszén avatta föl a Deák Ferenc téren a tér névadójának emléktábláját a városvédõ egyesület az önkormányzat és magánszemélyek támogatásából azért, hogy a „haza bölcsének” egykori helyi kultuszát újjáélesszék.
(2003. október 28.).
A 2003-ban alakult Óvári Gazdászok Szövetsége, ami a nagy múltú intézmény egykori hallgatóinak összetartozását kívánja erõsíteni, az egyetem
központi épületének bejáratánál mellszobrot állíttatott a gazdasági tanintézet alapítójának Albert Kázmérnak (1738-1822) (2004. április 29., alkotója Trischler Ferenc).
2004-ben kettõs eseményt ünnepelt a város: Óvár városi rangra emelésének 650. évfordulóját és Magyarország belépését az Európai Unióba. Az
ünnepi események csúcspontjaként a kórház melletti téren leplezték le Nagy
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Benedek szobrászmûvész „Európa-Kõ” címû köztéri alkotását (2004. április 30.). Ez év novemberében a mosoni városrészben - dr. Kissné Németh
Éva önkormányzati képviselõ kezdeményezésére és támogatásával - a Radnóti Miklós utcában felavatták az utca névadójának, a tragikus sorsú költõnek a mellszobrát (2004. november 7., alkotója Turi György).
Lucsony és Magyaróvár 100 évvel ezelõtt történt egyesülésére (1905) és
a község utolsó bírójára emlékeztet az a tábla, amelyet a Széchenyi Polgári
Kör helyezett el az egykori község határán, az egyetem Lucsony utcai épületének falán. 2005 nyarán az egyetem területén az alapító Albert Kázmér
szobra mellé került a tanintézet elsõ igazgatójának, Wittmann Antalnak
(1770-1842) a mellszobra (2005. június 17., alkotója Trischler Ferenc).
2005. szeptember 22-én mutatták be a Budapest-Bécs vasútvonalon az
ETCS vonatbiztosítási rendszert. Ez alkalomból helyeztek emléktáblát a
mosonmagyaróvári vasútállomásra, amely a technológiai újítás mellett az
akkor 125 éves épületet is köszöntötte.
A róla elnevezett lakótelepen, születésének évfordulóján leplezték le
Széchenyi Istvánnak (1791-1860), Moson vármegye egykori országgyûlési
követének portrészobrát (2005. szeptember 25., alkotója Meszlényi Molnár János). A lakótelep egyik épületére már 2002-ben emléktábla került,
amely része volt a Széchenyi Polgári Kör kezdeményezésének, hogy az utcák egy-egy épületére tábla kerüljön az utca névadójáról. Így került emléktábla a Kossuth Lajos utca elejére az államférfi születésének 200. évfordulóján (2002), a Kormos István lakótelepre a költõ születésének 80. évfordulóján (2003), a Hunyadi János utcába a nándorfehérvári diadal 550. évfordulójára (2006) és az Arany János utcába a költõ halálának 125. évfordulóján (2007).
2005-ben Görgey Artúr emléktáblát állíttatott Mosonban a Fatelep utcában a Kultúra Lovagrendje.
2005 májusában a helyi tûzoltók a tûzoltóság épületén emléktábla avatásával emlékeztek meg a megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság egykori irányítójáról, a 2001-ben elhunyt Prohászka Imre tûzoltó ezredesrõl.
2006-ban egész alakos szoborral, úgynevezett zsánerszoborral gazdagodott Mosonmagyaróvár történelmi belvárosa. Születésének 150. évfordulóján leplezték le Frigyesnek fõhercegnek (1856-1936) a helyi uradalom tulajdonosának, a város és a vármegye bõkezû mecénásának szobrát egykori
lakóhelye közelében (2006. június 3., alkotója Paulikovics István).
Ez évben ünnepelte 150. évfordulóját a Kühne Ede (1838-1903) által
alapított egykori mezõgazdasági gépgyár. Az ünnepi alkalomból emlékkönyvet adtak ki, és a gyár udvarán felavatták a gyáralapító mellszobrát (2006.
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augusztus 25., alkotója Szabó László).
2006 szeptemberében emléktáblát helyeztek el a Bartók Béla Nevelési
Központ épületén, a zeneszerzõ születésének 125. évfordulója alkalmából.
Az 1956. évi forradalom és szabadságharc 50. évfordulóján emléktáblát
avattak a Karolina Kórház régi épületén (2006. október 26.) és dombormûvet helyeztek el a városháza falán (2006. november 4., alkotója Rosemarie
Szalay).
Születésének 150. évfordulóján táblát helyezett el a Barankovics István
Alapítvány Giesswein Sándor (1856-1923) politikus, nemzetgyûlési képviselõ, a magyaróvári templomkertben 1931 óta álló mellszobrának (alkotója Kaszás Miklós) talapzatára (2006. október 29).
2006-ban ünnepelték Tallós-Prohászka István (1896-1974) festõmûvész
születésének 110. évfordulóját, aki 1947-tõl haláláig városunkban élt. A
Hansági Múzeum falán reliefet helyeztek el (2006. november 8., alkotója
Szabó László), és a Városkapu téren, egykori mûterme falára emléktábla
került (2006. november 8.).
2007 õszétõl emléktábla õrzi a piarista gimnázium falán Láng Rudolf
(1881-1963) tanár, vadászíró nevét, aki 1920-tól 1946-ig tanított itt (2007.
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szeptember 15.). Ez év októberében,
halálának 30. évfordulóján leplezték
le Kormos István (1923-1977) költõ
portrészobrát a Vackor Óvoda elõtt,
a róla elnevezett lakótelepen (2007.
október 5., alkotója Majoros Áron
Zsolt).
2008 januárjában a magyaróvári
vár kapujában felavatták Wathay Ferenc (1568-1609) költõ emléktábláját,
aki 1594 és1596 között katonáskodott
itt (2008. január 9.). Január közepén
került sor Gulyás Lajos (1918-1957)
református lelkész, 1956-os mártír emléktáblájának felavatására, a róla elnevezett utca elején (2008. január 18.).
2008 nyarán szikla formájú szökõkutat helyeztek üzembe a Magyar utcán, amelyet városunk pontos földrajzi
koordinátái és címere (alkotója Rózsás Gábor kõfaragó) díszítenek. Építésének költségében a város mellett részt vállalt Németh Sándor önkormányzati képviselõ is.
Szólni szeretnék még az egyes templomokban elhelyezett emléktáblákról. A mosoni templomban illetve elõtte tábla emlékezetet Steurer József
(1891-1954) plébánosra, a Rákosi-korszak mártírjára, Enge János (19041981) zenepedagógus, karnagyra, a Mosoni Ének és Zeneegylet (MÉZE)
egykori irányítójára. A magyaróvári templomban tábla õrzi Szõke Gyula
(1916-1994) plébános, Pro Urbe-díjas emlékét. Táblát kapott a szalézi kápolna egykori papja, Mészáros Béla (1918-2006) atya is.Városunkban kevés azon emlékmûvek, emléktáblák száma, amelyek a rendszerváltás következtében semmisültek meg vagy kerültek el a közterületekrõl. Kuriózum a nyúli borozó falán mindmáig álló tábla, amely megkopottan bár, de a
Vörös Ezred 1919-es helyi toborzóhelyére emlékeztet. Érdekes azoknak
az alkotásoknak a sorsa is, amelyeket bár több évszázaddal ezelõtt készítettek, de az utóbbi húsz évben újították fel, avatták fel újra õket, illetve kerültek új helyre. Ide tartozik a Tímár utcában található oszlopos Pieta (pellengér) (1653-ban készült, 1996-ban újították fel és helyezték jelenlegi helyére), a kõmûves fogadalmi emlékoszlop az Ujhelyi Imre utcában (1666-ban
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készült, 1999-ben és 2000-ben is felújították) továbbá a Nehézkereszt (XIX.
század eleje), amely eredetileg a Kálnoki út mellett állt, és amelyet 1997ben helyeztek át a Feketeerdei útra az új köztemetõbe.

Mosonmagyaróváron az utóbbi húsz évben felavatott szobrok, emlékmûvek, emléktáblák többségének témája az 1956-os forradalom és szabadságharc helyi eseményei, az országos ünnepek, évfordulók: honfoglalás, államalapítás, forradalmak, világháborúk, továbbá a magyar történelem és
kultúra jeles alakjai. A helyi egyetem az itt tanító egykori tudós tanároknak
állíttatott szobrot, emléktáblát. A helyi gyárak, üzemek jogelõdjeikrõl és
egykori vezetõikrõl emlékeztek meg. Az intézmények között, az iskolák
mellett az emlékállításban a tûzoltóság is jól szerepelt, de a munka oroszlánrészét a civil szervezetek: a Mosonmagyaróvári Városvédõ Egyesület, a
Széchenyi Polgári Kör, a Mosoni Polgári Kör és a Majoroki Polgári Kör
végezték a városvezetéssel karöltve Mosonmagyaróvár lakóinak támogatásával.
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Adattár
Polgármesteri Hivatal
Elnevezése: Mosonmagyaróvár Város Polgármesteri Hivatala. Székhelye: 9200
Mosonmagyaróvár, Fõ u. 11. Kihelyezett iroda mûködik: Mosoni Ügyfélszolgálati Iroda Mosonmagyaróvár, Szent István kir. út 140. sz. alatt.
Központi telefonszám: 96/577-800, faxszám: 96/211-764. Központi elektronikus levélcím:orban.geza@mosonmagyarovar.hu A honlap URL-je: http://
www.mosonmagyarovar.hu/ Ügyfélszolgálat: 96/577-800

A Polgármesteri Hivatal osztályai és a Gyámhivatal
ügyfélfogadási rendje
Hétfõ:13-16 óra, szerda: 8-12 óra és 13-16 óra, péntek: 8-12 óra. A fentieken
túl a Gyámhivatal, a Polgármesteri Hivatal Igazgatási osztálya, az Adóigazgatási Osztály, az Építésügyi Iroda szerdán hosszított munkarendben 17.30-ig
tart ügyfélfogadást.

Az Okmányiroda ügyfélfogadási rendje

Közlekedésigazgatással kapcsolatos ügyintézés: hétfõ: 13-16 óra, szerda: 8- 12
és 13 - 17.30, péntek: 8-12 óra. Személyi igazolvány, lakcímkártya, útlevél, jogosítvány, vállalkozói igazolványok: hétfõ: 13-16 óra, kedd: 13-16 óra, szerda:
8-12 és 13-17.30, csütörtök: 8-12 óra, péntek: 8-12 óra.

A város képviselõ-testülete
Polgármester: Szabó Miklós (Fidesz-MDF), alpolgármester: Dr. Nagy
István (Fidesz-MDF)
Az egyéni választókerületek képviselõi: Szabó Miklós (Fidesz-MDF), Kránitz
Péter (Fidesz-MDF), Dr. Petõ Péter (Fidesz-MDF), Németh Sándor (FideszMDF), Sári Gyöngyi (MSZP), Török Katalin (Fidesz-MDF), Dr. Nagy István
(Fidesz-MDF), Nyitrai József (LABE), Muráncsik László (Fidesz-MDF), Dr.
Árvay István (Fidesz-MDF), Dr. Baloghné Staár Katalin (Fidesz-MDF), Cseh
András (Fidesz-MDF), Kránitz László (Fidesz-MDF), Faddi Horváth Pál (Fidesz-MDF).
Kompezációs listáról kerültek be: Szentkuti Károly (SZDSZ), Dr. Szalai
Zsuzsanna (SZDSZ), Dr. Nagy Lajos (MSZP), Kovács Gergely (MSZP), Dr.
Kissné Németh Éva (MSZP), Vucsics Péter (MSZP), Dr. Tóásó Gyula (MSZP),
Dr. Szeredi Ádám (MVE), Pogány Éva (MVE).
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Testvérvárosok

Piotrków Trybunalski
(Lengyelország)
Polgármester: Krzysztof Chojniak
Összekötõ: Marcin Fijalkowski
Cím: Pasaz Rudowskiego 10
Piotrków Tribunalski 97-300
Telefon: 0048446472076
Telefax: 0048446475192
Web: www.piotrkow.pl

Hattersheim am Main
(Németország)
Polgármester: Hans Franssen
Cím: Hatterssheim am Main
Rathaustraße 10. D 65795
Kapcsolattartó személy:
Mónika Münch
Telefon: 00 49 6190970131
Fax: 00 49 6190970134
Web: www.hattersheim.de

Partnervárosok

Stockerau (Ausztria)
Polgármester: Helmut Laab
Cím: A-2000 Stockerau, Rathaus
platz 1.
Telefon: 00 43 2266695
Fax: 00 43 226669555
Web: www.stadt-stockerau.at

Pezinok /Bazin (Szlovákia)
Polgármester: Oliver Solga
Cím: Radnicné nám c.7. Pezinok
90214
Összekötõ: Ing. Éva Lupova
Telefon: 00421336901100
Telefax: 00421336412303
Web: www.pezinok.sk

Šamorin/Somorja (Szlovákia)
Polgármester: Domsitz Károly
Telefon: 00/421-315900417
Jegyzõ: Bárdos Gábor
Telefon: 00/421-315900416
Cím: Mestsky Úrad Šamorin Hlavná
ul. 37. Šamorin 931 01
Telefon:00/421-315900418
Fax: 00/421-315900400
Web: www.samorin.sk

Neusiedl am See Nezsider
(Ausztria)
Polgármester: Kurt Lentsch
Cím: Neusiedl am See Rathaus A
7100
Hivatalvezeto: Franz Renghofer
Telefon: 00432167230012
Telefax: 00432167230022
Web: www.neusiedlamsee.at

Szenec/Szenc (Szlovákia)
Polgármester: Karol Kval
Cím:Metsky Urad Szenec 90301
Összekötõ: Helena Nemcová
Telefon: 00421245923206,
00421245923209
Telefax: 00421245923561
Web: www.senec.sk

Nova Gorica (Szlovénia)
Polgármester: Mirko Brulc
Cím: Mestna Obcina Trg. Edvarda
Kardelja SLO 5000
Telefon: 0038653350111
Telefax: 0038653021233
Web: www.novagorica.com
129

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

A Suzuki egyszerûen nem romlik el
A sikerért, az ismertségért meg kell dolgozni. Így gondolja ezt Barta Lajosné ügyvezetõ is, aki a Suzuki Szalont vezeti Mosonmagyaróváron. Sikeres cég az AutóházBarta Kft. Erzsikével az elmúlt tíz évrõl beszélgetünk.
- A Kisalföldben jelent meg egy cikk 1997 tájékán, hogy autókereskedõt keresnek. Mi a férjemmel jelentkeztünk, úgy
gondoltunk megfelelünk a feltételeknek. Így is volt, mégsem annak a cégnek lettünk értékesítõi, mert miután kialakítottuk a szalont a családi ház alsó
szintjén, megkerestek bennünket, hogy
vegyük át a Suzuki Márkakereskedést.
Így kezdõdött. A KFT 2000-ben költözött át a Gabonarakpartra, ahol már
EURÓPAI szintû szolgáltatást nyújthattunk az autósoknak .
- Én nem gondoltam tipikus nõi pályának egy autószalon vezetését.
- Mindig volt bennem egy erõs mûszaki érzék. Édesanyám öccse motorozott, én tizenévesen már vele tartottam.
Aztán megismertem a férjemet, õ is
igen nagy motoros volt.
- Sokan megfordulnak egy autószalonban. Nagy élettapasztalat gyûlhetett fel.
- Érdekesek az emberek. Vannak, akik kevés fizetésbõl, jól beosztva, jól tudnak
élni. Tudják, hogy mire van szükségük, nem kifelé akarnak mutatni. Mások erõn
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felül vállalnak, tudjuk a „szomszéd rétje mindig zöldebb”… Amikor indultunk,
akkor ezek az emberek még megfogadták a tanácsainkat, tudták, hogy a mi érdekünk, hogy Õk hosszútávon is jól járjanak. Rá tudtam õket beszélni, hogy
vegyenek használt autót. Meg is köszönték, hálásak voltak. Ma már nincs ilyen.
- Segít valamit a város az itt letelepült vállalatoknak cégeknek? Hogyan érzi?
- Nem kaptunk segítséget.
- Most épül a MoWinPark.
- Szerettünk volna telket venni ott, hiszen ezt a telepet kinõttük, de olyan árért
ajánlottak területet, amit nem lehet kitermelni.
- Még az autóról nem is beszéltünk. Húsz évvel ezelõtt sokan némi fenntartással
gondoltak erre a márkára.
- Inkább a kisebbség. Ne feledjük hogy több mint 10 éve piacvezetõ márka a
SUZUKI. Kezdetben Magyarországon a Suzuki arra hivatott, hogy segítsen lecserélni a régi típusú keleti márkákat elérhetõ áron minõségi autóra. Aztán megjelent a Wagon R+ az Ignis a Liana és a Suzuki „Reneszánsz” keretében a Swift
második generációja, az
SX4, az új Grand Vitara,
a Splash, érkezik az Alto,
majd a Kizashi sport
sedán így már minden
társadalmi réteg talál
magának való autót. És
a fejlõdés itt nem áll
meg…
- Milyen terveik vannak?
- Azt látom, hogy azok
a kereskedések, akik építkeztek, területeket próbáltak megszerezni, s mindezt
hitelbõl, most iszonyú nagy bajban vannak. Sokan be is csõdöltek már. Mi is a
folyamatos fejlõdés mellett köteleztük el magunkat, a nyereség visszaforgatásával sikerült kiépítenünk márkafüggetlen szervizünket, ahol teljeskörû, minden
igényt kielégítõ, gyors, pontos, minõségi szolgáltatással várunk minden autóst:
mûszaki vizsgáztatás, zöldkártya, eredetvizsga, biztosításkötés, átírási ügyintézés, klímatöltés, futómû állítás, kárfelvétel, sérült autók javítása teljeskörû ügyintézéssel, karosszéria- és fényezõmûhely, gumiszerelés centírozás, autómosó,
autókozmetika, autójavítás, szerviz, alkatrészek, kiegészítõk, téli - nyári gumik,
új , használt autók valamint STEMA utánfutókat forgalmazása a fõ tevékenységi körünk.
- Úgy gondolom hogy optimista, de megfontolt hozzáállásal a siker ma is elérhetõ.
A világ egyre gyorsabban változik és aki képtelen felvenni a ritmust és reagálni rá, az
alul marad…
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A másfél évtizede egyéni vállalkozásként induló gazdasági társaság mára az
egyik legjelentõsebb szakipari céggé nõtte ki magát, megrendeléseink az egész
országból, és a határon túlról is érkeznek, referenciáink között pedig iroda- és
társasházak, jelentõs közintézmények, mûemlék épületek, hõszigetelt házak
sorakoznak.
Az 1993-ban indított vállalkozás fõ profilja a festés-mázolás-tapétázás volt. A
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lakossági megrendeléseket egyre inkább felváltották a közületi és ipari méreteket öltõ megbízások, melyek következményeként kft-vé alakultunk. A folyamatos fejlõdés eredményeként Gyõr-Moson-Sopron megye és a dunántúli régió mellett már az
egész ország területérõl kapunk folyamatosan
megrendeléseket és rendelkezünk referenciákkal. Számos látványos munkával is büszkélkedhetünk.
Az iparág igényeihez elengedhetetlen a gyorsaság és a rendkívül precíz, minõségi munka. Az
egyre több megbízás szükségessé tette bizonyos
munkafázisok gépesítését. Alkalmazkodva a piac igényeihez számos mûszaki
eszközünk és folyamatosan bõvülõ magasan képzett szakembergárdánk teszi
lehetõvé a hatékony és minõségi munkavégzést. Jelenleg 60 fõt meghaladó saját
alkalmazottal és közel 200 fõs vállalkozói létszámmal állunk megrendelõink rendelkezésére!
Az energiaárak rohamos emelkedésével elõtérbe került az épületek
energiamegtakarítást eredményezõ, utólagos külsõ homlokzati hõszigetelése.
A homlokzati felújítási munkák végzése során, a megrendelõi igényekhez igazodva kezdtünk foglalkozni a homlokzatok hõszigetelésével.
A homlokzati hõszigetelés mára nagy teret hódított magának, új perspektívát nyitva a felületképzések terén. Az emberek egyre nagyobb figyelmet fordíta132

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

nak a hõszigetelés által nyújtott energiamegtakarításra ami hosszú távon nagyon megtérülõ beruházás. Cégünk külön erre a tevékenységre szakosodott munkatársai megfelelnek a legnagyobb kihívásoknak is! Segítséget tudunk nyújtani
a pályázatírástól kezdve a hitelkonstrukció kidolgozásán át egészen a kivitelezésig. A családi házaktól a panelépületekig vállalunk hõszigetelési munkákat.
Fontos az építészeti örökségeink megóvása is, részt veszünk számos mûemlék épület felújításában, szolgálatot téve a jelen és az utókor számára. Büszkék
vagyunk arra, hogy cégünk végezte többek között a budapesti Szépmûvészeti
Múzeum homlokzati rekonstrukcióját!

Cégünk maga mögött tudhatja több szálloda festési munkáit, ahol a belsõ
terekben díszítõfestések és exkluzív felületképzések készültek, valamelyiknél a
homlokzati munkákat is cégünk kivitelezte.
Egészségügyi intézmények közül különleges megrendeléseink közé tartoznak a budapesti Honvédkórház, és az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet
belsõ festési munkái ahol az egészségügyi elõírásoknak és szabványoknak megfelelõ anyagokat használtuk. Az ország több városában is hozzájárultunk a kórházak és egészségügyi intézmények építésében és felújításában.
Szabó Gyula ügyvezetõ igazgató
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