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Az egyesület bemutatása 

 

A Rendezvényműhely Közhasznú Egyesület 2007-ben került bejegyzésre, tagjai olyan személyek, akik 

évek óta tevékenyen dolgoztak a közösségért, de ekkor érezték szükségét annak, hogy egyesületi 

formában dolgozzanak tovább. A tagok sok területen tapasztalt szakemberek. Az egyesület elnöke az 

ötletgazdája, valamint a több mint 13 éven keresztül volt a megvalósítója és az országos, sőt határon 

túl is népszerűséggel rendelkező „Nyúli Húsvét” elnevezésű tavaszi fesztiválnak. Nyúl község nevéből 

adódóan civil kezdeményezéssel és összefogással indult el 2003-ban, amely hagyományosan minden 

évben húsvétkor került megrendezésre. E programsorozat részeként máig minden évben húsvét 

vasárnapján kerül megrendezésre a „ FUTaNYÚL” futóverseny, mely megyei szinten népszerűvé vált. 

Egyesületünk folyamatos támogatásokat nyújt a győri gyermekotthonnak, segíti a hátrányos helyzetű 

gyermeket, ingyenes programokra való eljutással, valamint csatlakoztunk a " Fogadj örökbe egy ovit" 

mozgalomhoz, melyen keresztül ajándékokat, kérésüknek megfelelő eszközöket, tárgyakat juttatunk 

el számukra. 

Folyamatosan ellátunk önkéntes tevékenységeket, szervezünk látogatunk rendezvényeket, hogy 

népszerűsítsük az önkéntességet. 

Nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges táplálkozásra, mely érdekében kutatómunkát végzünk 

folyamatosan, és osztunk meg ajánlásokat facebook oldalunkon 

Egyesületünk minden rendezvénye ingyenesen látogatható, köszönhető a támogatóknak, valamint a 

pályázati lehetőségeknek. 

Egyesületünk állandó honlapja: https://rendezvenymuhely.com/ 

Facebook elérhetősége: https://www.facebook.com/rendezvenymuhely 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

https://rendezvenymuhely.com/
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A pályázat bemutatása 

 

A győri CLLD, Győri Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia, a  TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01662 

azonosító számú „Ki lakik a városban? Élő emlékezet – élő közösségek – élő város” címmel helyi 

pályázati felhívás nyomán elnyert támogatás segítségével, egyesületünk, a Rendezvényműhely 

Közhasznú Egyesület „Győri legendák képre és orgonára” címmel, programsorozatot indított. 

Pályázatunkat a győri legendák köré építettük, ezeket mutatjuk be zenében, képpel, valamint túrák 

segítségével (a legendák helyszíneire is ellátogathatunk). 

Ahhoz, hogy összeállítsuk programunkat, kutatómunkára volt szükségünk, hisz e nélkül, hogy 

mutathatnánk be élethűen a városban kialakult és mainapig élő legendákat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 4 - 
 

Győr város történelmi bemutatása 

 

Kutatásunk elején fontos, hogy megismerjük magát a várost, Győrt.  

„Győrnek a térségben mindig meghatározó szerepe volt. A város az ősidők óta lakott terület. Az első 

nagyobb település K. e. 500 körül alakult ki, lakói kelták voltak, akik a várost Arrabonának nevezték. E 

név rövidített formája máig használatban van a város német és szlovák neveként (Raab illetve Ráb). 

 

Az K. e. I. században római kereskedők költöztek Arrabonába. I. sz. 10 körül a római hadsereg 

elfoglalta a Dunántúlt, létrehozva Pannonia provinciát. A provinciát védő castrum (vár) mellé 

polgárváros is települt. Bár a germán, majd hun törzsek támadásai miatt a rómaiak a 4. században 

lemondtak a területről, a város lakott maradt. A következő évszázadokban szlávok, avarok és frankok 

is éltek itt. 

 

A honfoglaláskor a magyarok megerősítették a volt római erődöt, I. István király pedig püspökséget 

alapított, és székesegyházat építtetett. A megyerendszer kialakításakor Győrt székhellyé tette, 

várispánsággal az élén. A város a középkorban kapta a Győr nevet. A vár – fekvésénél fogva – a Duna-

menti kereskedelem nélkülözhetetlen átkelőhelye, később piaca. A többi magyar városhoz hasonlóan 

ugyanakkor Győrt sem kímélték meg a történelem viharai: a tatárjárás során feldúlták. A tatárok 

rombolása után a várat kőből újjáépítették, és püspöki birtokká nyilvánították. Ettől kezdve 

Püspökvárnak is nevezik.  1273 tavaszán cseh kézre kerül, majd júniusban IV. László visszafoglalta. 

 

Ezt követően zavaros idők következtek. Úgy telt el kétszáz év, hogy a várnak állandóan más ura volt. 

1403-ban Zsigmond király seregei vették ostrom alá a várat, hogy megbosszulják Hédervári János 

püspök király elleni összeesküvését. 1440-ben királyi székhelyé válik Győr. Erzsébet királynő ugyanis 

megszerezte a magyar koronát csecsemőkorú gyermeke számára, székhelyének pedig Győrt nevezte 

ki. Ekkor járt először a Szent Korona a városban. 

 

A mohácsi csatavesztést követő kettős királyválasztás után Győr sorsa is bizonytalanná vált. 

Frangepán György városparancsnok előbb I. Jánost ismerte el királyként, de báró Nádasdy Tamás 

budai és gróf Cseszneky György tatai kapitány Győr alá érkező seregének nyomására a város védői és 

polgárai I. Ferdinánd pártjára álltak. A városba érkező I. Ferdinánd király gróf Lamberg Kristófot 

nevezte ki a vár parancsnokának, aki azonban 1529-ben a fenyegető török veszély közeledtével nem 

is kísérelte meg megvédeni Győrt, inkább felgyújtatta a várost, amely az erőd kivételével teljesen 

leégett. Az érkező török hadak csak megfeketedett romokat találtak, innen a város török neve: Janik 

kala, azaz „égett város”. 

 

A romos Győrt Bakith Pál szerb despota kapta zálogbirtokként a királytól. Fels Lénárd kapitány már 

1537-ben megkezdte az újjáépítést, de igazán csak 1561-ben indult meg az építkezés. Az újra 

felépített Győrt olasz építőmesterek által tervezett városfal vette körül. Sok új épület épült 

reneszánsz stílusban. A török időkben Győr Bécset védő végvár volt. 

 

A tizenötéves háború idején, 1594-ben miután a törökök megfutamították a Mátyás főherceg vezette 

felmentő sereget, gróf Hardegg Ferdinánd főkapitány föladta a várat, de a magyar és osztrák seregek 

Pálffy Miklós és Adolf Schwarzenberg vezénylete alatt már 1598-ban visszaszerezték. Ezt a rövid 

időszakot leszámítva Győr földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően mentes volt a török uralomtól. 

A korszak új művészeti stílusa, a barokk így hamarabb elérte a várost, mint a keletebbre lévő 
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településeket, ahová csak a török megszállás alóli megszabadulást követően jutott el. Ekkor alakult ki 

a városközpont barokk jellege. 

 

Győr ezután virágzásnak indult, és 1743-ban szabad királyi városi rangot kapott Mária Teréziától. 

Kalmárok és iparosok költöztek a városba, és több szerzetesrend is megtelepedett, iskolák, 

templomok épültek, valamint kórház és kolostor is. 

 

Napóleon 1809-ben a győri csata során a város mellett győzelmet aratott a magyar nemesi felkelés 

hadai fölött. A várost védő erődítményrendszer egy részét a francia katonák felrobbantották. Miután 

a város vezetése ráébredt, hogy a középkori védművek már nem felelnek meg céljuknak, és csak 

gátolják a város terjeszkedését, lebontották a városfalakat. Az 1830-as években Győr a közvetítő 

kereskedelem legfontosabb hazai állomása lett. Kereskedelmi szerepe akkor nőtt meg jelentősen, 

amikor beindult a gőzhajó-forgalom a Dunán, ám amikor 1861-ben megépült Budapest és Kanizsa 

közötti vasútvonal, újra veszített jelentőségéből. A város vezetése ipartelepítéssel próbálta 

ellensúlyozni ezt a veszteséget, majd megyei szerepét erősítendő 1886-ban törvényszéki börtön (ma 

a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet) létesítése mellett döntött. 

 

Az I. világháború után 1923 és 1945 között Győr, Moson és Pozsony k.e.e. (közigazgatásilag egyelőre 

egyesített) vármegye, majd 1945 és 1950 között Győr-Moson vármegye székhelye. Az 1950-es 

megyerendezés óta Győr-Sopron megye székhelye, melynek neve 1990 óta Győr-Moson-Sopron 

megye. A XX. században iparvárossá fejlődött ki, és az akkor kivívott jelentős szerepet máig őrzi. 

 

A II. világháborúban rengeteg épület elpusztult. Az 1950-es és 1960-as években, a nagy lakótelepek 

építésének korában a régi épületekre, műemlékekre nem fordítottak kellő figyelmet. 1970-ben 

azonban megkezdték a városközpont felújítását. 1989-ben Győr barokk belvárosának 

rekonstrukciójáért elnyerte a műemlékvédelem Europa Nostra-díját.” 
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1. A legendák bemutatása 
 

Ahogy minden várost, így Győr városát is számtalan legenda lengi körül. A belvárosban sétálva, 

lépten-nyomon legendákba, városi történetekbe botlunk. Egyesületünkkel a sok legenda közül az 

alábbiakat választottuk és ismertetjük meg a rendezvényünkre látogatókkal: 

 

1., "Síppal, dobbal" - Napóleon ágyúgolyója 

2., „A lovagkirály legendája” - Szent László 
 
3., "Lacrimosa, dies illa" A Könnyező Szűz Mária legendája 
 
4.,„Jedlik és a fröccs győri legendája” 
 
5., "A vaskakas ónsípja" A vaskakas legendája 
 
6., „A frigyláda legendája” 
 
7., "Asszonyszerelem, asszonysors" A lőcsei fehér asszony tragédiája 
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1.1 Napóleon ágyúgolyója 

 

A legenda: 

Napóleon látogatásának célja az volt, hogy személyesen tekintse meg és mérje fel a helyi 
erődítményeket, sáncokat, bástyákat, védelmi vonalakat. 

A korabeli feljegyzések szerint magas rangú tisztjeinek kíséretében, melyek között mostohafia is ott 
volt, a Bécsi-kapun át érkezett hatlovas hintón, s jövetelére a város összes harangját meghúzták. 

Azt mesélik, tolmácsának, a hét nyelven beszélő korábbi jakobinus ügyvéd, majd gabonakereskedő 
Lehner Andrásnak és családjának társaságában vacsorázott az újvárosi Fehérló Szállóban, mely 
Lehner apósának tulajdonában volt. 

           

Napóleon nem lehetett eléggé óvatos, és mielőtt elfogyasztotta volna, amivel kínálták, Lehner 
felesége és kisfia császári előkóstolókká léptek elő. 

 

A legenda szerint szórakozni is maradt ideje, hiszen az egész 
város kötelezően az érkezése előtt két héttel lévő negyvenedik 
születésnapját ünnepelte. A mulatozás azonban túl hangosra 
sikeredett, s az éjszakai pihenésében megzavart uralkodó – 
hirtelen haragú ember lévén – egy éppen a keze ügyébe kerülő 
ágyúgolyót vágott ki az ablakon, hogy hangot adjon 
nemtetszésének. 

 

A Napóleon-házzal szemben álló Probst-ház falába ágyazódott vasgolyó azóta is a hódító császár 

látogatásának mementója. 
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….és ami mögötte van: 

A Győri Közlöny 1873. január-februári számaiban arról ment a vita, vajon Napóleon valóban járt-e 
Győrött? 

A kérdés végül azzal zárult, hogy biztosan tudjuk, hogy így volt, s ebben az évben ki is került a 
Napóleon-ház (akkor Bezerédj-ház) homlokzatára az emléktábla, mely szerint 

„Ide szállt I. Napoleon 1809. aug. 31.” 

1809. április 10-én tört ki a háború Ausztria és Franciaország között. Napóleon egy hónappal később 
bevonult Bécsbe, majd kibocsátotta magyarokhoz szóló kiáltványát, amelyben felszólította őket, hogy 
szakadjanak el a Habsburgoktól, és válasszanak maguknak nemzeti királyt. 

Hasonlóan járt el Spanyolországban és Lengyelországban is korábban, és ahogy ott is 
bebizonyosodott, valójában esze ágában sem volt valódi autonómiát adni ezeknek a nemzeteknek. A 
tényleges hatalmi pozíciókba a saját rokonait és bizalmi embereit helyezte. 

A magyarok Ausztria ellen való bujtogatási kísérlete sem abból eredt, hogy a magyar nemesség 
érdekeit a szívén viselte. A „Divide et impera” évezredek óta jól bevált elvét követte, hogy két tűz 
közé szorítsa az Osztrák Császárságot. 

A magyar nemesség pontosan tudta, hogy mire megy ki a játék, és mire számíthatnak a spanyol és 
lengyel példa után. Magyarország Ausztria oldalán állt, a nemesség által kötelezően kiállított ún. 
inszurrekciós hadak pedig Győrben gyülekeztek. Ausztria hadüzenetét követően Nyugat-
Magyarország katonai felvonulási terület lett, de nem volt hódítási cél. 

Egy sor tényező játszott közre abban, hogy a kismegyeri csata során, 1809. június 14-én, az osztrák-
magyar sereg visszavonulót fújt: rossz állapotban lévő, parasztokból verbuvált császári és 
rendezetlen, éhes magyar nemesi haderők; hiányzó ellátmányok; tapasztalatlan, a hadi helyzetet 
nem kellően ismerő döntéshozók; rivalizáló fivérek a nádor és a főparancsnok személyében, udvari 
intrikák. 

Ma a Napóleon házban a Győri Grafikai Műhely és Kiállítótér működik. 

http://hellogyor.hu/legendak/napoleon-agyugolyoja/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://hellogyor.hu/legendak/napoleon-agyugolyoja/
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1.2 A lovagkirály legendája-Szent László 

 

            

 

A legenda:  

A lovagkirály legendája már életében megszületett, utána az évszázadok során megőrződött,  

tovább erősödött, mind a mai napig.   Ezért is mondhatjuk, hogy Szent László király valóban  „élő”, 

példája máig hat. 

Már 1095-ben bekövetkezett halálakor jelentős tisztelet övezte, s miután holttestét Nagyváradra 

költöztették    1113-ban, sírja hamar zarándokhellyé vált.  

Életének történéseiből számos legenda született, amiket azzal magyaráztak,    hogy táltos volt.  

Kultuszának kibontakozását az egész Kárpát-medencében tovább támogatta a halála után közel száz 

évvel bekövetkezett szentté avatása.  

(Egyszer Salamon királlyal párbajozott, a felé közeledő Salamon, aki nem rettent meg még  

erősebb vitézektől sem, a feje körül lángoló karddal hadonászó angyalokat látott, és megrettent,  

visszament várába.) 

 

….és ami mögötte van: 

Szent László-herma 

Érdekesnek tűnhet, hogy városunk mindkét szakrális kincse máshonnan menekülő püspökök 
jóvoltából került hozzánk a XVII. században. A Könnyező Szűzanya Kegyképe Írországból, a Szent 
László koponyájának nagy részét őrző herma Erdélyből. 



- 10 - 
 

A Lovagkirály a források szerint hatalmas termetű férfi volt, aki „a többi ember közül vállal 
kimagaslott”. A csatákban mutatott személyes bátorságának, erkölcsösségének, erényességének és 
mély vallásosságának köszönhetően a lovagkori férfieszmét testesítette meg, így válhatott a magyar 
lovagi kultúra és életmód példaképévé. 

Törvényeivel, erőskezű, mégis bölcs bel- és rafinált, védelmező, majd hódító külpolitikájával, a 
magyar egyház bőkezű gyarapításával és erősítésével uralkodása kulcsszerepet játszott az ország és a 
nemzeti öntudat építésében, és példaként szolgált a trónon őt követőknek.. 

Eredeti fejereklyetartót a váradi székesegyházban a XV. századig – míg el nem pusztult – eskütételre 
használták. A győri székesegyházban is volt Szent Lászlónak szentelt oltár már a XV. században is, így 
nagy tisztesség érte a várost, mikor Náprági Demeter, aki később Győr püspöke lett, magával hozta 
Nagyváradról 1607-ben. 

A hermát a többi nálunk őrzött ereklyénél nagyobb tisztelet övezte, amit Zichy Ferenc püspök a XVIII. 
század közepén tovább erősített. Működésének kezdetén 8 napos ájtatosságot tartatott a 
tiszteletére, majd mikor a pápa elrendelte az egyházi ünnepek csökkentését, „megmentette” a Szent 
László napot. 

1763-ban, mikor földrengés sújtotta a várost, Zichy püspök az ő oltalmába ajánlotta Győrt, és a 
körmenet hatásosnak bizonyult: a veszély elhárult, és nem keletkezett több kár. A körmenet azóta is 
hagyomány, melyet még a Tanácsköztársaság idején sem tudott kiirtani az akkori politikai vezetés. Az 
ereklyét 1919-ben a város polgárai hordozták körbe. 

Szent László halálának június végi évfordulójára minden évben megrendezésre kerülnek a Szent 
László Napok, melyek egyszerre állítanak egyházi és világi emléket a Lovagkirálynak és a lovagi 
kornak.  

A herma fej-ereklyetartót jelent, ez esetben Szent László király koponyájának egy részét tartalmazza, 
s bátran állíthatjuk, hogy hazánk ötvösművészetének legértékesebb darabja. 

A herma fejrésze aranyozott, domborított ezüstlemezből készült. Belsejében, díszített ezüsttokban 
helyezték el a koponyaereklyét. A váll- és mellrészen látható kidolgozás az úgynevezett 
sodronyzománc-technikával készült, mely a XIV. századi Bizáncból eredt, ahonnan Velencének 
köszönhetően elterjedt Európa többi részében. Magyarországon a XV. század második felében, lett 
ismert. S hogy mi is az a sodronyzománc? A díszítendő tárgyra lemezkéket rögzítenek, amelyre 
sodrott ezüstdrótból (filigránból) kialakított rekeszeket forrasztanak, majd ezek közét zománccal 
töltik ki. A zománc a kiégetés során összehúzódik, így a filigrándrótok kiemelkednek a felületből. 

A hermát készítő mesterek kilétéről sokat vitatkoztak a szakemberek. Az egyik tábor Kolozsvári 
Mártonban és Györgyben azonosította őket, a hermában pedig III. Béla portréját látták – az ő 
uralkodása alatt avatták szentté Lászót. Egy másik meglátás szerint a fejrész régebben, a XII-XIII. 
század fordulóján készült egy bizonyos Dénes mester műhelyében. 

Tudjuk, hogy korabeli szokásnak megfelelően 1192 évi szentté avatása előtt sírját felnyitották, fejét 
és karjait külön ereklyetartókba tették, hogy vallásos tisztelet tárgyává tegyék. A források 1273-ban 
említik legközelebb, hogy a váradi székesegyházban, Szent László temetkezési helyén őrzik a 
koponyacsontját egy fej-ereklyetartóban, melyet eskütételek során használtak. Zsigmond király egyik 
oklevele szerint 1406-ban egy tűzvész során a herma elpusztult, az ereklye azonban csodával határos 
módon érintetlen maradt. Ekkor, valamikor 1406 és 1443 között készülhetett a ma is meglévő, új 
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tartó a fent említett technikával. Ezt onnan tudjuk, hogy ebben az évben összeomlott a nagyváradi 
székesegyháznak az a tornya, mely alatt az ereklyét őrizték, az mégsem sérült meg. 

A legendárium szerint 1565-ben kirabolták a szent király sírját, de Náprági Demeter püspöknek 
sikerült visszaszereznie ereklyetartót. Mikor el kellett hagynia Váradot a katolikusüldözés miatt, 
magával vitte azt Gyulafehérvárra, Pozsonyba, majd 1607-ben Győrbe, akárcsak nem sokkal később 
Walter Lynch püspök a később vérrel könnyező Madonna-képet. 

Demeter püspök restauráltatta Prágában. Ekkor került rá a mai hengernyak és a nyakgyűrű, s ekkor 
cserélték ki gótikus koronáját a maira, melynek tíz ágát cseh gránátok, üveg- és színtelen 
kvarcberakások díszítik. 

Bár a Lovagkirály kultusza Náprági Demeter érkezése előtt sem volt idegen a várostól, attól a 
pillanattól, hogy otthont adtunk ennek a fontos nemzeti ereklyének, Győr városa személyes 
pártfogójának is tekintette a szent királyt. Ehhez kapcsolódik az 1763-as földrengés története is, 
melynek köszönhetően Győr egy azóta is tartó hagyománnyal s egy újabb legendával gazdagodott, 
melyről. 

2011-ben négy napra felnyitották a hermát, s átfogó tudományos kutatás kezdődött, mely során 
olyan kérdésekre kerestek választ a tudósok – orvosok, antropológusok, műszaki szakemberek –, 
mint valóban rejtezik-e koponyaereklye a hermában, hogy az teljes koponya-e, vagy csak egy részlet, 
és leginkább, hogy a relikvia tényleg a lovagkirályhoz tartozik-e. 

A koponyáról hiányzik az alsó állkapocs és a fogak jelentős része, valamint más helyeken is egy-egy 
kisebb darab, feltehetően azért, mert többször is „lecsippentettek” belőle kisebb ereklyedarabokat. 
Többek között, mikor Simor János győri megyéspüspök 1867-ben esztergomi érsek lett, Győrből 
emlékül vitte magával Szent László csontereklyéjét, egy fogat, melyet azóta is a Bazilikában őriznek az 
általa Bécsben készíttetett díszes ereklyetartóban.  A vizsgálatokhoz egy újabb kis részét és a 
megmaradt három fogból egyet fel kellett áldozni. Az egyik első tény, ami megállapításra került, az 
volt, hogy Szent László halálakor teljesen egészséges volt. 

Az antropológiai vizsgálat sok szempontból megerősítette, hogy valóban Szent László koponyáját őrzi 
a herma. A koponya tetején látható elszíneződés megfelel az ereklyetartó nyílásainak, és minden 
bizonnyal az évszázadok nyomán alakult ki, ami erős bizonyíték arra, hogy azt a koponyát őrizték a 
tartóban, ami eredetileg belekerült. Ugyancsak Szent László személyére utalhat, hogy egy 45―55 év 
közötti, erősen férfias arcvonásokat mutató férfi koponyáját őrzi a herma, ezt mutatja az 
arcrekonstrukció, amely másfelől meglehetős hasonlóságokat mutat azzal, amelyik III. Béla koponyája 
alapján készült. 
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1.3  A könnyező Szűz Mária 

A legenda: 

A legenda szerint 1697. március 17-én, a katolikus Írország védőszentjének, Szent Patriknak napján a 

Szűzanya szeméből véres könnyek gördültek alá. A jelenség csodájára hamarosan megtelt a templom 

hívekkel, akik gyolcskendővel itatták fel a véres könnyeket. Ezt a kendőt később Zichy Ferenc püspök 

ezüst keretbe foglaltatta, és hitelesítéssel látta el. A véres folt, bár meghalványodva, ma is látható a 

kendőn, amit az Egyházmegyei Kincstárban őriznek.  

 

            
 

…..és ami mögötte van: 

A győri bazilika északi hajójában látható kegyképet Walter Lynch írországi püspök az Oliver Cromwell-

féle katolikus üldözés elől menekülve hozta magával Győrbe, ahol menedékre talált. Pár évtized 

múlva Írországban ismét katolikus-üldözés tört ki, ekkor az ország összes püspökét száműzték. Az 

Egyházmegyei Kincstárban napjainkban is megtekinthető maga a kendő, amit a XX. század derekán 

alaposan megvizsgáltak. A vizsgálat során bebizonyosodott, hogy amit felitattak, az valóban emberi 

könny és vér keveréke volt. A kép azóta zarándokhely. 
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 1.4  „Jedlik és a fröccs győri legendája”: 

 

A legenda: 

A legenda szerint 1842. október 5-én Fáy András fóti birtokára hívta szüretelni a barátait, köztük 

Vörösmarty Mihályt és Jedlik Ányost is. A magyar feltaláló érzékeny gyomrának állítólag túl erős volt 

a hazai bor, így a találkozóra magával vitte az általa kikísérletezett szódásüveget is, hogy az alkoholt 

egy kissé felhígíthassa. Volt is nagy ámulat a Fáy-birtokon, mikor Jedlik Ányos elkészítette a világ első 

fröccsét, bár akkor ő még nem ezzel a névvel illette. Az új italt németesen spriccnek nevezte el, 

azonban a társaságban jelenlévő Vörösmartynak nem tetszett ez az elnevezés, így helyette a fröccs 

szót javasolta. 

 

         

 

……ami mögötte van: 

Jedlik „apparatus acidularis” nevű készüléke, melyet magyarra a „savanyúvízi készület” néven                                

fordított, képes volt a szén-dioxiddal dúsított víz előállítására. Később a magyar feltaláló tervei  

alapján épült fel az első szikvízüzem. 
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1.5.  „A vaskakas legendája”  

 

                     

 

A legenda: 

1., A vaskakas legendája Győr városának talán a legismertebb mitikus története. A legenda szerint a 

vaskakast a törökök a város elfoglalásakor, 1594-ben állították széljelzőként a Dunakapu térre. Szinán 

pasa, a megszálló seregek vezetője azt jósolta, hogy Győr vára egészen addig török kézen marad, 

amíg a vaskakas kukorékolni nem kezd. 1598-ban Bajusz Ferkó, a papucsvarró varga bátor fia az éj 

leple alatt felmászott a vaskakashoz, majd Délceg, az élő kakas segítségével megszólaltatta. A törökök 

azt hitték, hogy a jóslat beteljesedett, és ezzel a sorsuk megpecsételődött. 

2.,    Győr ismert szimbólumát, a vaskakast a törökök a város elfoglalásakor, 1594-ben állították 
széljelzőként a Dunakapu térre. A megszálló seregek vezetője hitt abban, hogy a vár bevehetetlen és 
büszkén azt jósolta: Győr akkor lesz ismét keresztény kézen, ha a vaskakas elkezd kukorékolni, és az 
alatta lévő félhold teliholddá változik. 

Négy évvel később, 1598-ban, amikor az Adolf von Schwarzenberg és Pálffy Miklós országbíró 
vezetésével a vár visszavételére felvonuló Habsburg és magyar sereg elérte a Fejérvári Kaput, egy 
bátor huszár felmászott a vaskakashoz, és az éj leple alatt ott várakozott egészen napfelkeltéig. A 
hajnali derengésben akkor trombitájával utánozta a kakaskukorékolást, és mivel a felkelő nap 
sugaraiban a félhold teliholdként pompázott, a törökök azt hitték, hogy a jóslat beteljesedett, istenük 
a keresztények pártjára állt. A nagy pánikban felrobbantották a lőporos hordókat, megpecsételve 
ezzel a csata sorsát 

….és ami mögötte van: 

Győr ismert szimbólumát, a vaskakast a törökök a város elfoglalásakor, 1594-ben állították 

széljelzőként a Dunakapu térre. A megszálló seregek vezetője hitt abban, hogy a vár bevehetetlen és 

büszkén azt jósolta: Győr akkor lesz ismét keresztény kézen, ha a vaskakas elkezd kukorékolni, és az 

alatta lévő félhold teliholddá változik. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1598
https://hu.wikipedia.org/wiki/Adolf_von_Schwarzenberg
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1lffy_Mikl%C3%B3s_(hadvez%C3%A9r,_1552%E2%80%931600)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C5%91r_visszafoglal%C3%A1sa
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1.6. „A frigyláda legendája”: 

 

         A legenda: 

A monumentális műemlékek legendái gyakran kapcsolódnak botrányos történethez, nincs ez 
másképp a Frigyláda-szobor esetében sem. 

Az események 1729-ben kezdődtek, és a bonyodalmak okozója a győri helyőrség egyik katonája, 
Weingasser György volt. A mainál jóval erkölcsösebb korban a házasságtöréssel, hamis 
névhasználattal és bigámiával vádolt katona a törvény keze elől a jezsuitáknál – a mai Széchenyi téri 
bencés rendházban – keresett menedéket. A várparancsnok a kiadatását követelte, amit a rektor 
megtagadott. 

A katonaság vesztegzár alá vetette az épületet, megakadályozva az élelmiszer-ellátást. 

A püspök a katonát a maga védelmébe kívánta venni, és a székesegyházba menekíteni, melyre kiváló 
alkalomnak tűnt az Úrnapját követő egyik kisebb körmenet, ami a Széchenyi téri bencés templomból 
a székesegyházba tartott. 

A katonát ministráns ruhába öltöztetve elbújtatták a körmenet résztvevői között, a Duna-kapu őrsége 
azonban a Káptalandomb alján – a mai szobor helyén – fölismerte és rárontott. 

Dulakodás közben az Oltáriszentséget tartalmazó monstrancia összetört, mikor kiütötték a püspök 
kezéből, a Szentséget pedig összetiporták. 

A botrányos szentségtörés után maga a király rendelkezett az emlékmű felállíttatásáról, Isten 
haragjának kiengesztelésére – erről szól a latin nyelvű szöveg a frigyládát tartó szobron, mely az 
incidens után két évvel készült el. 

És hogy miért éppen Frigyláda? 

Az Úrnapján Krisztus testét és vérét ünnepelték. Ennek ábrázolásánál ez volt az egyik leggyakoribb 
társított elem, hiszen Isten jelenlétét jelképezte. 

És meglehetősen praktikus is volt: a hagyomány szerint az ostya porból fölszedett maradványait és az 
általuk megszentelt földet is, ahová a darabjai estek, elhelyezték a frigyszekrényben. 

       …..ami mögötte van: 

Az emlékművön latin nyelven az alábbi szöveg olvasható: „Az angyalok romolhatatlan kenyerének VI. 

Károly osztrák-római császár, az apostoli királyság őrzője és védelmezője az Oltáriszentség 

megsértését, az elvetemültek vakmerőségét megbüntetve a megsértett Istenség haragjának 

kiengesztelésére emlékezetül állíttatta, ősi jámborságból a megváltás 1731. évében.” (A fordítást 

Áldozó István, a megyei levéltár igazgatóhelyettese, főlevéltáros bocsátotta rendelkezésünkre.) 

Hogy az elfogott katonának, Weingasser Györgynek mi lett a sorsa, arról nem szól a krónika, a 

frigyláda legendája mindenesetre tovább él. 
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1.7 "Asszonyszerelem, asszonysors" A lőcsei fehér asszony tragédiája: 

 

A legenda:                                          

Korponai Jánosné Garamszeghy Géczy Juliannának, a Rákóczi-korszak szimbolikus nőalakjának 

legendája és mártíromsága, mára már elválaszthatatlanul összeforrott a Jókai Mór által 1884-ben 

megalkotott lőcsi fehérasszony alakjával. A regényíró a regényének anyagát, Thaly Kálmán 

történésztől kapta. Vélhetőleg a „fehér asszony” elnevezés is tőle ered. aki beszámol szepességi 

utazásairól és módszeres gyűjtőmunkájáról, amellyel tisztázni kívánta a lőcsi vár falában rejtőző ajtón 

látható nőalak kilétét. Jókai és Thaly hatására, önálló életet élő legenda lett.  

A köztudatban máig uralkodó vélekedés, miszerint Géczy Julianna Lőcse elárulója, aki bejuttatta az 

osztrák császári csapatokat a városba. Ő lett volna, aki egy kis rejtett csatornakapun, földalatti úton 

keresztül beengedte az ellenséget, a szeretője párnája alól elcsent kulccsal. 

 

…..és ami mögötte van: 

Ki is volt Ő? Korponai Géczy Julianna a Magyar Királyság felvidéki részén, Osgyánban ( ma Ozdany, 

Szlovákia) született 1680 körül. Géczy Zsigmond és Bakos Judit leánya.1700-ban nőül ment a nála jó 

tíz évvel idősebb Korponay János, Hont vármegyei nemeshez. A házasságból hat évvel később fiuk 

született, Gábor. Életüket felforgatta Rákóczi Ferencnek a Tiszaháton meginduló osztrákellenes 

zászlóbontása. 

A felkelés után nem sokkal édesapja kurucnak állt. és végigszolgálta a szabadságharcot. Férje 

ellenben már 1703-ban császári sereget vezetett a kurucok ellen. Géczy Julianna, két tűz közé került. 

Lőcse eleste: 

Lőcse ( ma Levoca, Szlovákia) feladása és feladásának története, egyben a szabadságharc utolsó 

időszakának krónikája is. 

Rákóczi-mozgalma már túl van az 1709-es trencsényi, sőt az 1710. januári romhányi vereségen is, a 

kuruc állam és sereg visszaszorul oda, ahonnan a felkelés évekkel azelőtt megindult és első 

eredményeit érte el.  

Az osztrák Haditanácsban megszületik a Felvidék teljes visszahódításának terve, amelynek kiemelt 

célpontja Lőcse elfoglalása. A szepességi városok közül ez volt a legerősebb és hadászatilag is 

legjelentősebb, ahonnan ellenőrizni lehetett az egész vármegyét. 

Adatokkal igazolható, hogy 1709 őszétől Korponayné a császáriak által ostromlott Lőcse városában 

lakott, és szerelmi viszonyban állt Andrássy István generálissal, a városba bevonuló véderők 

parancsnokával.  

Történelmi tény: az osztrák csapatok 1709 novemberében körülzárták a várost és több, 

eredménytelen támadást vezettek a kőfalakkal és tornyokkal megerősített erődítés ellen, amely a 

következő évben, február 13-14-én elesik. Lőcsét meglepetésszerűen foglalják el a városba bejutó 

császári csapatok, melynek egyik vezetője Georg Wilhelm Löffelholtz altábornagy, akinek a felesége 

magyar volt  és aki nem csak ismerte , de jóbarátságban volt Korponaynéval, aki a vár feladását 

követően többszőr kérelmezte férje elkobzott birtokainak visszaadását és maga hivatkozik is 

érdemeire, sőt ezeket gróf Illésházy Miklós udvari kancellár leveleiben el is ismeri az árulás tényét. 
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A legendaírók és tudósok által, számos házasságtörő szerelmi viszonnyal (Andrássy, Ebeczky, 

Hartleben) megvádolt asszony és a városba bevonuló csapatok kapitányának, Andrássynak bizalmas 

viszonyára több forrásból is lehet bizonyítékot felhozni.  

Rákóczi emlékirataiban, az emigráció éveiben így írt erről: „ Sohasem tudtam meg részleteket, de úgy 

látszik, hogy Andrássy bárót az ő kedvese vette rá arra, hogy egy titkos ajtón beeressze az ostromló 

németeket”.  

1710. februárjában egy korabeli kuruc propaganda újság, a Mercurius Veridicus így írt: „ Amit sem az 

ágyuk, sem a bombák, sem a rohamok, de a fenyegetések s a roppant nagy ígéretek  sem tudtak 

kicsikarni a lőcseiek nemes lelkéből, azt egyetlen ledér nőszemély hízelkedései, kerítései elérték.” 

Géczy Julianna, ha közben is járt az erősség feladásában, de az ostromot nem ő döntötte el. 

Valószínűsíthető, hogy kapcsolatai révén a Fehér Asszony üzeneteket, leveleket közvetített a védők 

és az ostromló csapatok parancsnokai között. 

Pálffy elfogatta és saját vöröskői várába (ma Hrad Cerveny Kamen, Szlovákia) záratta. 

Az előzetes vizsgálatok, kihallgatások csakhamar megkezdődtek 1712 őszén. Géczy Júlia sok mindent 

bevallott, de arról hallgatott, hogy a levelekben édes apjáról is szó esett, így Géczy Zsigmond közben 

sikeresen kiszökhetett Lengyelországba. 

Korponayné 1712 szeptemberében már Győrben volt fogságban. Az országgyűlés a császár 

parancsára „delegált bíróságot választott”. A bíróság elnöke gróf  Koháry István országbíró volt, 

tagjai: báró Sándor Gáspár, Nádasdy Tamás somogyi főispán , Nagy István országbíró ítélőmester, 

Meszlényi János Győr és Fejér vármegye alispánja. 

Géczy Juliannát Baczkó Mihály, Moson vármegye alispánja idézte, a vádat a kijelölt királyi ügyészek 

képviselték (egymást váltva). A gyanúsított két védőt is kapott, de ő arra hivatkozva, hogy 

Őfelségével a császárral nem óhajt perbe szállni, ezeket nem fogadta el.  

Géczy Julia tehát Győrbe, később a kitörő pestisjárvány miatt Magyar-Óvárra került. A pert  1713 

márciusában itt folytatták le. Március 22-én meghozzák az ítéletet.  

Géczy Juliannát istentelen bűnei miatt, örök hűtlenség bűnében találták vétkesnek és fővesztésre, 

valamint összes javainak elvesztésére ítélték. Az indoklás főben járó bűnként a titkos levelekkel való 

csempészést, a Rákóczi-tábor emigrált tagjaival való cimborálást, kapcsolatban állást emelte ki. Az 

ítélet hosszasan sorolja a hűtlenséggel kapcsolatos, és Korponayné által megszegett törvénycikkeket. 

A Haditanács döntését követően, 1713 áprilisában újra Győrbe került, ahol a régi Városháza alagsori 

börtönében, katonai őrizet mellett várta sorsának beteljesülését. Géczy Julia ekkor már az átélt 

megrázkódtatásoktól lebetegedett, így a katonai fogházban helyezték el. Nem őrizték szigorúan, így 

onnan megszökött. A klarisszák nagyszombati (ma Tyrnava, Szlovákia) zárdájában menekült és ott 

kért menedékjogot, de azt főbenjáró felségárulók nem nyerhették el. 

 1714 januárjában már újra a győri tömlöcben volt, ahol őszig várta a végleges ítéletét.  Hosszú húza-

vona után a bíróság úgy döntött, hogy Géczy Juliát kínvallatás alá helyezik. Erre 1714. szeptember 22-

én került sor. A kínvallatásnál két bíró is jelen volt, az ügyészen kívül. Géczy Julia a szörnyű 

szenvedések közepette sem vallott be többet a gyakorlatilag újra feltett kérdésekre, mint a 

vizsgálatainak kezdetén. Vallatói tüzes vassal való kínzástól eltekintettek, de a megcsigáztatás 

(kicsavart tagokkal fellógatták és lábaira súlyos köveket akasztottak) szenvedéseit nem kerülhette el. 
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1714. szeptember 25-én délelőtt hajtották végre az ítéletet a győri vár piacán (a mai Széchenyi tér 

északkeleti részén). 

Temetésére Győrben került sor, az egykori székesegyház bejárata melletti kápolnadombi temetőben. 
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Felhasznált irodalom: 

 Győr város történelmi bemutatása:       

https://www.budapest.com/magyarorszag/varosok/gyor/tortenelem.hu.html 

 1.1.  Napóleon ágyúgolyója: 

 http://hellogyor.hu/legendak/napoleon-agyugolyoja/ 

1.2.A lovagkirály legendája-Szent László: 

http://hellogyor.hu/latnivalo/szent-laszlo-herma/ 

https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/31058/129_Molnar_Zsombor_11a__Szent_Laszlo_legendaja.
pdf 

1.3.A könnyező Szűz Mária 

https://www.gymsmo.hu/cikk/konnyezo-maria-kep.html?vakbarat 

http://m.turizmus.gyor.hu/cikk/legendak_es_igaz_tortenetek_gyorrol.html : 

1.4. „Jedlik és a fröccs győri legendája”: 

https://retrolegends.hu/2013/05/12/a-froccs-legendaja/ 

1.5.„A vaskakas legendája” 

https://www.facebook.com/Megyei-Lev%C3%A9lt%C3%A1r-Gy%C5%91r-

380509688768053/photos/a.400731960079159/2008175432668129 

http://vaskakas.hu/eloadas/vaskakas-legendaja  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C5%91ri_legend%C3%A1k 

https://www.danubiushotels.com/hu/magazin/kihagyhatatlan-gyori-latnivalok-2019 

1.6.„A frigyláda legendája”: 

https://hellogyor.hu/legendak/a-frigylada-legendaja/ 

https://www.kisalfold.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/urnapjan-szuletett-gyor-ekessege-az-orszag-

egyik-legszebb-barokk-emlekmuve-11023081/?fbclid=IwAR1lN20i85O-

hWBQXYc9IXzcCWxy8VdS5J3BfIm9gOWcQYz-FtYKiu4PdY4 

1.7 "Asszonyszerelem, asszonysors" A lőcsei fehér asszony tragédiája: 

Barna Attila: Lőcsei Fehér Asszony –legenda és valóság c. könyve 

 

Bana József igazgató, Győr Megyei Jogú Város Levéltár, személyes konzultáció 
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