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ÉPÍTÉSZETI GYÖNGYSZEMEK

Győr úgy él a köztudatban, mint a barokk építészet 
ékszerdoboza, s valóban, a belvárosában található 
épületek nagy része műemlék vagy műemlék-jel-
legű. A színpompás paloták közül ugyanakkor szá-
mos nem a barokk kor, hanem az azt követő évszá-
zadok különböző stílusjegyeinek egyikét hordozza 
magán. Arra is találunk példát, hogy egy barokk 
homlokzat mögött olasz városokra emlékeztető 
reneszánsz udvar bújik meg, ilyen a Magyar Ispita 
épülete a Nefelejcs közben.

Gyakran emlegetik Győrt a sarokerkélyek városa-
ként is, költői túlzással élve több százra téve a szá-
mukat. Valójában több mint három tucat látható 
belőlük a belvárosban, van olyan kereszteződés, 
ahol minden épület sarkára jut egy. A legkülönle-
gesebbek köztük a hengeresek: a Zichy-palotáé a 
Liszt Ferenc utcában, vagy a Vastuskós-házé a Szé-
chenyi téren, mely több emeletes.

A nem sarkon álló épületek is gyakran rendelkez-
nek zárt erkéllyel, mely legtöbbször homlokzatuk 
központi díszítő eleme, mint az Apátúr-ház (Szé-
chenyi tér 5.) vagy a Rozália-ház (Kazinczy utca 21.) 
esetében.

A Bécsi kapu tér 12. szám alatt áll a város egyik 
legrégebbi lakóépülete, az Altabak-ház, mely két 
díszes sarokerkéllyel is büszkélkedhet. Az Ott-ház 
a szomszédságában azért különleges, mert a má-
sodik emelet valójában nem létezik, magas hom-
lokzatának örökké zárt zsalui csupán padlásteret 
rejtenek.

Győr egyik legismertebb épülete a Városháza, 
mely egy forgalmas csomópontban, a Szent István 
út és a Baross Gábor út találkozásánál áll. A XIX. 
század végén épült monumentális, neobarokk 
palota homlokzatán a Mária Terézia által Győrnek 
adományozott címer látható.

KÉPZŐMŰVÉSZETI ÖRÖKSÉG

A Káptalandombon álló késő gótikus műemlék 
épület, a Püspöki Udvarbíróház Borsos Miklós szob-
rászművész (1906-1990) életmű-kiállításának ad 
otthont. A tárlat átfogó képet nyújt a modern ma-
gyar szobrászat neves mesterének művészeti te-
vékenységéről.

A Kreszta-ház keskeny, magas homlokzatával, zöld 
ajtajaival és ablakkereteivel a belváros jellegzetes 
színfoltja. A klasszicista stílusban helyreállított épü-
letben a győri születésű, nemzetközileg elismert 
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Kreszta-ház

keramikusművész, Kovács Margit (1902-1977) ki-
állítása látható. Az állandó tárlaton népi ihletésű 
szobrait, kisplasztikáit, dísztárgyait, valamint bibliai 
témájú kompozícióit tekinthetjük meg.

A Széchenyi tér és a Király utca sarkán áll a bel-
város egyik legimpozánsabb épülete, az Esterhá-
zy-palota, mely a XVIII. század második felében 
nyerte el mai formáját. A patinás palota a Rómer 
Flóris Művészeti és Történeti Múzeum székhelye. 
Falai között – időszaki tárlatok mellett – dr.  Rad-
nai Béla (1891–1962) magángyűjteménye kapott 
helyet. Az egységes magyar gyorsírás feltalálójá-
nak – a két világháború közötti festészeti, szob-
rászati és grafikai alkotásokból álló – kollekciója 
az ország egyik legszínvonalasabb gyűjteménye. 
Az épület földszintjén található múzeum shop-
ban győri és környékbeli designerek által készí-
tett termékek vásárolhatók.

Kovács Margit: Betlehem
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