SZENT ANTAL KÁPOLNA

Az 1873-ban készült Egyházlátogatási jegyzőkönyv (Canonica Vizitatio) 13. oldalán, latin
nyelven feljegyzi a következőket: „Van a kapuvári temetőben egy kápolna, a Szent Kereszt
felmagasztalásának tiszteletére szentelve, melyben misét is lehet mondani.” A kápolna
fenntartása az un. Testvéri Szeretet Társaságnak jövedelmeiből történik. 1863-ban Thury
Mihály kapuvári plébános (1856-1878) jegyezte le, hogy a hívek már régóta szerettek volna
egy kápolnát a temető kertbe, s melynek építését legelőször a Szeretet társulat indítványozta.
Az építési költségeket a Szeretet Társulat pénztárából és a buzgó hívek adományából fizették.
1863. szeptember 1-jén felszenteli a város plébánosa a két káplán, valamint Németh Ferenc
mester segédletével. A kápolna egyházatyja: özv. Mohl József. Simor János győri
megyéspüspök Jézus keresztjével ékesített igen díszes oltárt ajándékozott a kápolnának.
Herceg Eszterházy Pál pedig 5000 cserép zsindelyt adott a tetőre. A két harangot a
megyéspüspök a Rákosi várában szenteli fel. A nagyobbikat a Boldogságos Szűzanya, a
kisebbiket Szent Mihály főangyal tiszteletére, október 26-án. Innét szállítják át Kapuvárra.
Ezen harangok szólnak „míg a test a Rába hídtól vitetik a temetőig”. Aki a temetőben álló
Tolnay-féle nagykereszt vagy a kápolna közé akar temetkezni, az 2 forintot fizet a kápolna
pénztárába. Ezen temető első plébános lakója lesz Thury Mihály c. kanonok, aki néhány
méterre az általa épített Szent Kereszt-kápolna mellé temetkezik. Síremléke szürke sziléziai
márványból készült. 1896-ban határozták el, hogy a kápolnát lebontják, s helyére újat
építenek a magyar millennium emlékére. A kápolna kivitelezésének költségeihez báró Berg
Gusztáv nagybérlő 1000 forintot adományozott, felajánlotta, hogy az építkezéshez szükséges
téglát és tetőcserepet ingyen biztosítja. Az új kápolna kapuja fölé, tizenkét évvel később
kerülhetett föl az emléktábla: „Magyarország ezeréves fönnállásának emlékére emeltette
Kapuvár község 1908”. Június 13-a, Páduai Szent Antal napja Kapuvárnak a 18. század óta
fogadott ünnepe volt. A millennium emlékére emelt új kápolnát már nem a Szent Kereszt
felmagasztalása, hanem a város védőszentje, Szent Antal tiszteletére szentelték fel. Az épület
terveit Bánszky Mihály budapesti építész készítette, a kivitelezést pedig Vogel József
mérnök-építési vállalkozóra bízták. Kikötötték, hogy az építkezésnél a kapuvári iparosok
elsőbbséget élvezzenek. 1929-ben az egyházközség két új harangot öntetett Sopronban, a
Seltenhofer cégnél. A 82 kg súlyút Szent András és Szent Antal, a 43 kg súlyút a Boldogságos
Szűz Mária és Szent Erzsébet tiszteltére szentelte föl Papp Kálmán esperes, soproni város
plébános. A kápolna belsejének díszítőfestésére Della Pietra Steiner Antal, soproni festővel
kötöttek szerződést, aki a kápolna neogótikus stílusához alkalmazkodva, a hajó falait
kváderezéssel, a szentélyt pedig vöröses színű, festett drapériával díszítette. A boltozat négy
nagyobb mezejébe az evangélisták jelképei kerültek. Festett ólomüveg ablakai magukon
viselik még a 2. világháború okozta sérüléseket.

