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ÖT TEMPLOM UTCÁJA

Újváros városrészben egyetlen utcában öt történelmi 
felekezet egy-egy temploma található meg. A Rába-
kettőshidat elhagyva, a Kossuth utca felé kanyarodva 
talán észre sem vesszük a torony nélkül épült, zárt 
udvarban megbúvó Evangélikus Öregtemplomot. 
A tőle néhány lépésre található Zsinagóga – 
mely ma múzeum és koncertterem – azonban 
jellegzetes félgömb kupoláival és rózsaablakaival 
annál szembetűnőbb. A szomszédságában álló 
Református templom magasba nyúló tornya, majd 
valamivel lejjebb, az út túloldalán épült Szent József 

plébániatemplom már messziről észrevehető. 
A sorban az utolsó a szerb ortodox templom – 
mely ma a helyi görögkatolikus közösség hitéletét 
szolgálja – a gyönyörű, ikonokkal borított fala, az 
ikonosztázion, és faragott padsorai miatt különleges.

A Zsinagóga kivételével az említett templomok 
az istentiszteletek ideje alatt és a szervezett Öt 
Templom Túrák* alkalmával látogathatók.
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*Bővebb információ: www.ottemplom.hu
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ÖT TEMPLOM UTCÁJA

Újváros városrészben egyetlen utcában öt törté-
nelmi felekezet egy-egy temploma található meg. 
A Rába-kettőshidat elhagyva, a Kossuth utca felé 
kanyarodva talán észre sem vesszük a torony nél-
kül épült, zárt udvarban megbúvó Evangélikus 
Öregtemplomot.

A tőle néhány lépésre található Zsinagóga – mely 
ma múzeum és koncertterem – azonban jelleg-
zetes félgömb kupoláival és rózsaablakaival annál 
szembetűnőbb. A szomszédságában álló Refor-
mátus templom magasba nyúló tornya, majd va-
lamivel lejjebb, az út túloldalán épült Szent József
plébániatemplom már messziről észrevehető. A 
sorban az utolsó a szerb ortodox templom – mely 
ma a helyi görögkatolikus közösség hitéletét szol-
gálja – a gyönyörű, ikonokkal borított fala, az iko-
nosztázion, és faragott padsorai miatt különleges.

A Zsinagóga kivételével az említett templomok 
az istentiszteletek ideje alatt és a szervezett Öt 
Templom Túrák* alkalmával látogathatók.

Öt templom utcája

*Bővebb információ: www.ottemplom.hu
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KÁPTALANDOMB,
NEMZETI EMLÉKHELY

Győr város történelmi központjában, a Rába és a 
Mosoni-Duna által körülölelt Káptalandombon áll 
a Győri Egyházmegye ezeréves építészeti, szakrá-
lis, kulturális  örökségét bemutató Szent László Lá-
togatóközpont, mely az ország egyik legnagyobb 
területű egyházi gyűjteménye. A XI. században 
már létező, végső formáját a XVIII. században el-
nyerő Nagyboldogasszony-székesegyház három 
fontos vallási emlék őrzője. Itt látható Szent László 
hermája, a magyar ötvösművészet legnagyobb 
remeke, a XVII. században Írországból ide mene-
kített Könnyező Szűz kegyképe, valamint a II. világ-
háború végén sokak életét megmentő vértanú 
püspök, Boldog Apor Vilmos márvány szarkofágja.
Győr ikonikus épülete a székesegyházzal szemben
álló Püspökvár, mely a XVIII. század óta a minden-
kori püspök székhelye és lakóhelye. A négyszög 

alakú csonka torony első és második szintjén győri 
egyházi méltóságok portréit és címereit láthatjuk, 
a palota termeiben pedig arról kaphatunk képet, 
hogyan élték mindennapjaikat az egykori püspö-
kök. A kiállított tárgyak közt az egyik legérdeke-
sebb az a trónszék, melyet II. János Pál pápa 1996-
os látogatása során használt.

A Káptalandomb köztéri alkotásai közül Szent 
László király és Boldog Apor Vilmos szobra, vala-
mint a Mindenki Krisztusa az országosan ismert 
helyi művész, Lebó Ferenc bronzból készült művei.

Győrhöz köthető, kortárs képzőművészek dom-
borművei, festményei és grafikái elevenítik meg 
Krisztus kálváriájának állomásait a székesegy-
háztól induló győri keresztúton, mely a Dunaka-
pu, a Széchenyi, majd a Bécsi kapu tér érintése 
után visszaérkezik kiindulópontjához, a Káptalan-
dombra. A tizennégy állomás stációi az említett 
útvonalra eső épületeken láthatóak.

Szent László-herma

Loyolai Szent Ignác bencés templom

Karmelita templom

SZÉCHENYI TÉR
ÉS BÉCSI KAPU TÉR

A Széchenyi téren álló templom, rendház és gim-
názium épületegyüttese a város látképének meg-
határozó eleme. Létrejötte a jezsuitáknak köszön-
hető, akik a XVII. század közepén fejezték be a 
Loyolai Szent Ignácnak szentelt templom munkála-
tait, mely a hazai korai barokk építészet ritka pél-
dája. Az eredeti épületből a XVIII. századi nagy át-
alakítások ellenére még ma is láthatóak részletek.

A jezsuiták győri rendháza és kollégiuma a temp-
lommal csaknem egyidős. Akkoriban kezdte meg 
működését a benne található patika is, mely nap-
jainkban – az országban egyedülállóan – múzeum 
és gyógyszertár is egyben. A jezsuita rend felosz-
latása után a XIX. század elején a bencések lettek 
az épületegyüttes tulajdonosai, és vitték tovább a 
magas színvonalú egyházi és világi oktatás hagyo-
mányát.

Felelős kiadó:
Győr Projekt Kft., 9025 Győr, Radnóti M. u. 46.

Előlapon:
a Nagyboldogasszony-székesegyház és a Püspökvár.

A győri keresztút IV. stációja

A templom bejáratával szemben álló monumen-
tális Mária-oszlopot Buda töröktől való visszafog-
lalása után hálaadásként emeltette az akkori győri 
püspök 1686-ban.

A barokk építészet remekművének számító – a 
XVIII. század első feléből származó – Karmelita 
templom a Bécsi kapu tér központi épülete, mely 
ovális alaprajzának és különálló tornyának köszön-
hetően szerkezetileg is különleges. A templomnál 
is korábban épült a gyóntatófolyosóról nyíló Lorettói 
kápolna, mely a názáreti Szent Ház másolata. A 
kápolna és az itt található különleges Fekete Má-
ria-szobor a Győrbe látogató zarándokok számára 
fontos állomás.


