Famaj personoj,
okazaĵoj kaj legendoj

Eksonis la fera koko en Győr –
legendo de la ŝuisto-lernanto
La plej konata legendo estas la historio de la fera
koko de Győr. Laŭ legendo, precize en 1598,
„ekparolis” en Győr la fera koko, kaj ĝi havis ne
malgrandan rolon en tio, ke la hungara kaj aŭstra
armeo post kvar jara ĉeesto sukcese forpelis turkan
armeon el la urba fortikaĵo.
La kastelo estis okupita de paŝao Sinan, kaj li kredis,
ke la fortreso estas ne okupebla ĝis la fera koko de
Győr ekparolos kaj Győr restos en turkaj manoj.
Tamen, la koko eksonis dum la nokto de la rekonkero
kaj komencis kokeriki.
La legendo diras, ke ĝi prunteprenis la voĉon de ŝuisto-lernanto. Li grimpis
sur la supron de la turo, kaj per kokokriado signalis al la soldatoj estantaj
antaŭ la kastelo. La turkoj kredis, ke la orakolaĵo plenumiĝis kaj alvenis ilia
lasta horo.
Ĉu ekzistis aŭ ne la brava ŝuistolernanto, tion ni ne scias kun certeco, tamen
la fera koko ekzistas en Győr, en la muzeo „Xantus János”. Estas ankaŭ
historia fakto, ke la aŭstraj kaj hungaraj armeoj reprenis la fuorton per la
komandoj de Miklós Pálffy kaj Adolf von Schwarzenberg.

Miklós Pálffy (1552-1600)
Grafo de Bratislavo, landa ĉefjuĝisto,
militestro, la rekonkeranto de la fortikaĵo
de Győr.
Ekde 1584 li konstante batalis kontraŭ la
turkoj, kiuj tiam regis en la triono de
Hungario. Ĝis sia morto li kun la soldatoj
rekonkeris pli ol 20 fortikaĵojn!

Károly Kisfaludy (1788 - 1830)
poeto, dramo-verkisto, pentristo

• Li naskiĝis en vilaĝo apud Győr
• Redaktinto de Aurora (hungara
belliteratura poŝlibro, 1822-1837)
• Lanĉanto de Aŭrora-rondo (muzika,
literatura kaj belarta rondo)
• La kreinto de la unuaj hungaraj
noveloj
• Militanto kontraŭ Napoleon en
bataloj

Ányos Jedlik (1800 – 1895)
hungara sciencisto, inventisto, benediktano,
bonega instruisto en la gimnazio de Győr
1827: - inventis la unuan elektran motoron
1828: - inventis sodakvon
1861: - skribis la principon de dinamo.

Ĝi okazis je la 14a de junio en 1809.
Tio estis la ununura batalo de
Napoleono en Hungara Reĝlando.
Batalantaj partoprenantoj:
Franca Imperio kontraŭ Aŭstra Imperio
kaj Hungara Reĝlando.
Fine la francoj venkis en la batalo.

Gábor Baross (1848 – 1892)
• Gábor Bellusi Baross naskiĝis en Pruzsina,
en 1848
• Hungara politikisto, la evoluiganto
de komerco kaj trafiko en Hungario
• En 1875 li estiĝis parlamentano,
poste ministro
• Pro la fervoja evoluigo oni nomis lin
„ferministro”
• Honore al Gábor Baross oni nomis en Győr
mezlernejon kaj straton

Vilmos Apor (1892 – 1945)
katolika episkopo
Li devenis el transilvania aristokrata
familio. Lin oni ordinaciis en 1915 en
Nagyvárad. Li estis 49 jaraĝa, kiam li estis
ordinaciita episkopo en Gyula, poste en
kadro de festeno eniris en Győr.
Li estis prezidanto de „La Hungara Societo
de la Sankta Kruco”, kies tasko estis
konverti la judajn civitanojn al la katolika
kredo.
En 28 marto 1945 komenciĝis la sieĝo de
Győr. Sovetia oficiro mortigis lin.
Oni enterigis lin en la Karmelena preĝejo.
Lin beatigis la papo Paŭlo II en 1997.

Radnóti Miklós (1909 – 1944)
Instruisto de la hungara kaj franca lingvoj, poeto
Li estis unu el la plej famaj hungaraj poetoj,
kiuj laboris inter la du mondmilitoj.
Liaj poemoj aperis kaj en gazetoj, kaj en
libroj.
Ekde 1937 li estis ano de la Klubo „PEN”.
Dum la dua mondmilito li multloke laboris en
tendaroj, sed je la fino de la jaro 1944 pro la
soveta armeo ili devis fuĝi el Serbio.
Ili perpiede marŝis ĝis Győr, kie li jam estis
tiom malsana, ke ne kapablis plu marŝi.
La akompanantaj soldatoj kun 20 aliaj
malsanuloj mortpafis lin.

Tio estas ina manpilka teamo de Győr. La teamo establiĝis en 1948. Ĝi estas la
plej sukcesa femina klubo en Hungario kaj en la mondo. En ETO ludas du famaj
ludistoj en la mondo: Anita Görbicz kaj Heidi Löke. Anita estas hungara, Löke
estas norvega.
En 2013 ETO gajnis ĉiun turniron, kaj en 2014 ili gajnis la Ligon de la Ĉampionoj.

