
DR. MOHL ANTAL MUNKÁSSÁGA 
 

 
 

Dr. Mohl Antal ősei Németországból elvándorolt tímár mesterek voltak, akik 1835-ben 
költöztek Kapuvárra. Itt született Antal 1836. április 19-én. Gyermekkorát a rábaparti szülői 
házban töltötte, ahol a tímár céhek ősi szabályai szerint éltek. Győri kanonok korában 
szívesen látta vendégül barátait, volt tanítványait ugyanúgy, mint a város vezetőit, vagy éppen 
a tudományos élet képviselőit. Nagy hatással volt a család vallási életére Jáky Ferenc osli 
plébános. A tehetséges fiú 1844-ben Sopronba került a bencések gimnáziumába, majd a győri 
egyházmegye kispapja lett. Tanulmányait a bécsi Pázmáneumban folytatta és ott is fejezte be: 
1856-ban, húszéves korában. 1857. augusztus 31-én pappá szentelték: első szentmiséjét a 
második kőtemplomban mutatta be Kapuváron. 
A tehetséges fiatal pap munkáját a Győri Papnevelő Intézetben kezdte, mint lelki igazgató, 
majd tanár, huszonnyolc éven keresztül. Itt meleg szívével, nagy tudásával mély ragaszkodást 
váltott ki tanítványaiban, sokakban ez egy egész életen keresztül megmaradt iránta. Így a 
kispapok nemzeti érzületének kialakításában jelentős része volt. Ennek egyik jele az is, hogy 
Győrött is, mint más püspöki szemináriumokban megalakult a magyar irodalmi iskola. A 
kisszemináriumban ennek alakítása és első irányítása nevéhez fűződik (Kis Jézus Egylet, 
1860). 1883-ban a Győri Székesegyház kanonokja lett, majd három év múlva plébános. 
Győrött alapította a Szent Vince Egyesületet, mely az ő idejében évenként kb. nyolcezer 
koronát fordított közjótékonyság céljaira. Elnöke volt a Szent Erzsébet Egyesületnek és a 
Szent László Társulatnak. Pártfogásba vette a belvárosi fiúiskolát, gondoskodása révén a 
belvárosi elemi leányiskola korszakalkotó változáson ment keresztül (1890). Mint esperes, 
életbe léptette a tantestületi (Tanító Széki) üléseket. Ezen az idősebb tanítók a fiatalokkal 
kicserélhették tapasztalataikat. Sokat foglalkoztatta a győri fiúárvák ügye, városi árvaházat 
alapított. Jó nevű egyházi szónok, templomokban, búcsúkon, ünnepi alkalmakkor a városi 
ünnepségek megtartására sokszor kérték fel. Foglalkoztatta a történelmi múlt. 1913-ban Győr 
eleste és visszavétele című munkája jelent meg. Nagy számban írt vallási könyveket, sok 
cikket publikált a különböző folyóiratokban, főleg a győri Borromeusban, melynek fő 
munkatársa lett. Lukácsy Lajos gartai szobrászművésszel elkészíttetett egy monumentális 
Jézus Szíve szobrot, ez később a síremléke lett. Ez a szobor a kapuvári temető egyik szép 
emlékműve, a bejáratánál áll. Aránylag fiatalon lett kanonok. 1886-ban címzetes apát, 1902-
ben szerbiai címzetes püspök, 1905-ben pedig a Győri Székeskáptalan nagyprépostja. 
Végrendeletében két művészi miseruháját és az ezüstmiséjére kapott kelyhet a kapuvári 
templomnak ajándékozta. Mindezeket a kapuvári plébánia kincstára őrzi. 1916. december 28-
án halt meg. Végrendelete értelmében holttestét üveg koporsóba helyezték és minden pompa 
nélkül szállították Kapuvárra és ott helyezték el az anyaföldbe, közel ősei sírhelyéhez.  


