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Fruhmann Antal munkássága, rendezési terve 
1850 …





Winkler - Somfai













Dudás Jenő

festő, grafikus

Pándorfalu, 1902-10-17

Elhalálozott: Budapest, 1991. ? ?.

1920-1927: Magyar Képzőművészeti 

Főiskola, mesterei: Benkhard Ágost, 

Varga Nándor Lajos. 1925-1927-ben 

Megyer-Meyer Antal iparművészeti tanár 

tanársegédje. 1927-től a Fővárosi 

Iparrajziskolában, 1949-től a Magyar 

Iparművészeti Főiskolán tanított 1960-ig. 

1934-1935-ben római, 1941-ben 

székelyföldi ösztöndíjas. A vonalas, 

tónusos, lavírozott rajz és rézkarc mellett 

festett olajjal és akvarellel – többnyire 

tájakat, főként Tihanyt és környékét – a 

tárgyi hitelesség és képszerű kifejezés, 

az érzékeny megformálás és 

színhatások egyéni ötvözetével. 

Mozaikot és üvegfestményt is tervezett.

Szerző: Heitler László

A mai városon kívül, a Rába partján emelkedő dombon építették fel a 12-
13. században a Szent Adalbertről nevezett prépostság templomát és 
káptalani székházát a Királyföldjének néven ismert területen. A Hódoltság 
idején leégett a prépostság összes épülete. A 17. század második felében 
Győr katonai hatósága ezen a helyen állította fel a bitót és a 
szégyenoszlopot az egykori egyházi épületek köveiből. 





Martin, Wittwer Imst
1667. október 24.
Névváltozat: [Athanasius]
Elhalálozott:
Pacov, 1732. május 12., 
Szerző: Békés Enikő

Osztrák építész. 1695-ben laikus testvérként belépett a karmelita rendbe, és felvette az Athanasius nevet. Később az osztrák, a 
cseh és a magyar rendházakat magába foglaló Szent Lipót-rendtartomány építésze lett. Az 1680-as évektől kezdve Prágában 
tanult a Rómából érkezett, francia származású Jean Baptist Mathey és honfitársa, a tiroli Johann Rass mellett. Itt Rasszal együtt a 
Mathey által a karmelita nővérek számára tervezett, Szent Józsefről elnevezett templom kivitelezésében vett részt. Prágából 
Linzbe ment, ahol a szintén Mathey tervei alapján felépülő karmelita templomon dolgozott. Rass halála után ő fejezte be az 
építkezést, továbbá feltehető, hogy módosította a homlokzati terveket. 1714-től kezdve tartózkodott Győrben …



• ELEMI ISKOLÁK 

• VIII. 107 A győri ág. ev. elemi népiskola iratai 1892-1948 
0,70 ifm

• VIII. 108 A győr-belvárosi r. k. elemi fiúiskola (azelőtt elemi 
mintatanoda) iratai 1861-1917 0,80 ifm

• VIII. 109 A győr-nádorvárosi r. k. elemi népiskola iratai 1868-
1929 0,50 ifm

• VIII. 110 A győri r. k. egyházközségi elemi népiskola iratai 
1909-1914 0,15 ifm

• VIII. 111 A győr-újvárosi r. k. elemi népiskola iratai 1875-
1940 0,45 ifm

• VIII. 114 A győr-szabadhegyi r. k. elemi népiskola iratai 
1878-1879 1911-1917 0,15 ifm

• VIII. 139 A győri állami tanítóképző intézet gyakorló elemi 
iskolájának iratai 1923-1941 0,05 ifm

• VIII. 147 A győri orsolyita rendi elemi leányiskola iratai 
1869-1945 0,60 ifm

• VIII. 148 A győri „Szent Imre hg." állami elemi népiskola 
iratai 1929-1947 0,45 ifm

• VIII. 149 A győri ev. ref. elemi népiskola iratai 1923-1940 
0,04 ifm

• VIII. 150 A győrszigeti r. k. elemi népiskola iratai 1882-1948 
0,70 ifm

• VIII. 151 A győr-gyárvárosi állami elemi népiskola iratai 
1920-1948 1,10 ifm

• VIII. 159 A győr-révfalusi r. k. elemi népiskola iratai 1889-
1948 1,50 ifm

• VIII. 177 A bácsai r. k. elemi népiskola iratai 1895-1948 0,25 
ifm

• VIII. 178 A győr-nádorvárosi elemi népiskola iratai 1929-
1948 0,10 ifm

• POLGÁRI ISKOLÁK 

• VIII. 302 A győri Orsolya-rendi polgári leányiskola iratai 
1923-1945 0,50 ifm

• VIII. 303 A győri m. kir. I. sz. polgári fiúiskola iratai 1903-
1948 3,50 ifm

• VIII. 304 A győri m. kir. polgári leányiskola iratai 1882-1947 
1,00 ifm

• VIII. 306 A győr-nádorvárosi r. k. polgári leányiskola iratai 
1926-1949 0,20 ifm

• VIII. 307 A győri m. kir. (II. sz.) polgári fiúiskola iratai 1921-
1948 0,70 ifm

• GAZDASÁGI ÉS TANONCISKOLÁK 

• VIII. 602 A győrszigeti iparostanonc-képző iskola iratai 1895-
1898 0,02 ifm

• VIII. 604 A győri Orsolya-rendi női kereskedelmi tanfolyam 
iratai 1928-1938 0,10 ifm

• KÖZÉPFOKÚ TANINTÉZETEK 

• VIII. 55 A győri r. k. tanítóképző intézet iratai 1778-1949 
3,80 ifm

• VIII. 58 A győri állami tanítóképző intézet iratai 1875-1950 
(1952) 1,80 ifm

• VIII. 59 A győri Orsolya-rendi tanítóképző intézet és líceum 
iratai 1926-1949 2,20 ifm

• VIII. 60 A győri m. kir. fa- és fémipari szakiskola iratai 1892-
1950 (1955) 0,80 i



1927 az előcsarnok észak-keleti fala a 
csengővel és a föltámadási fohász 
táblájával

• 2007

• A már említetteken kívül az egyetlen 
eltérés, hogy a Schutzbach Antal 
által festett keretben szerepel a 
„Nem, nem, soha!” fölirat, amelyet a 
rekonstrukciókor elhagytak.

• A díszítőfestés rekonstrukcióját 
Baráth Gábor készítette







• Fuhmann Antal

• Hlatky Slichter

• Borsa Antal

• Káldy Barna

• Pandúr József

• Lakatos Kálmán

• Veichinger Károly

• Körmendy Nándor

• Árkayak

• Lippert József

• Schiel Vince

• Schima Bandi

• Aigner Sándor

• Winler Gábor

• Benkó Károly

• …..
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