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A Váczi Péter-gyűjteményben a vala-
ha volt ispitában – ami 1666-tól „az 
elaggott magyar polgárok otthoná-
ul szolgált” – többnyire reneszánsz 
és barokk bútorokat láthatunk. Kü-
lönleges élményt kínál Az otthon 
melege cserépkályha-történeti ki-
állítás. A Fruhmann Imre kályhás-
mester házában kialakított gyűjte-
mény a belépőt a győri fazekascéh 
címerével fogadja, s számos gyönyö-
rű kályha bemutatásával kényezte-
ti. A hagyaték gipszmodell kollekci-
óját tartalmazó füzetben 631 minta 
található inspirációt adva az utókor-
nak. A helyszínen jelenleg teret ad-
nak a kutatásnak, kézműves foglal-
kozásoknak is.  A Múzeumházban 
Lebó Ferenc kamarakiállítása a mű-
vész sokoldalúságának bizonyítéka: 
szobrai, érmei, cégérei töltik be a 
termeket. Ő alkotta a Káptalandom-
bon található két nagyalakú szobrot 
Szent Lászlóról és boldog Apor Vil-
mosról. A művész cégérei nemcsak 
kiállításon láthatók utcaképet is szí-
nesítenek.

Két, számomra kedves képzőmű-
vész múzeuma is látogatható: Kovács 
Margit keramikus és Borsos Miklós 
szobrászművész gyűjteménye. Mind-
ketten a 20. század elején látták meg 
a napvilágot, kiemelkedő, termékeny 
alkotók voltak, s Kossuth díjjal kitün-
tetettek, Győr díszpolgárai.

Kovács Margitot a modern magyar 
kerámiaművészetet megteremtői kö-
zött tarthatjuk számon, munkáiból 
az életbe vetett hit, a szépség öröme 
árad. Jellegzetes alkotásai számos 
épületet díszítenek. Borsos Miklós 
szobrai mellett kiválót alkotott érem-
művészként is, grafikái, rézkarcai, 
könyvillusztrációi is öregbítették hír-
nevét. Legismertebb alkotása talán – 
amit sokan láttak, csak nem tudták, 

ki is formálta – a „0” kilométerkő a 
Lánchíd budai oldalánál, a siklónál.

Jedlik, a szódavíz feltalálója

A szódásüveg emblematikus tárgya 
a városnak, a szódavíz neve ösz-
szekapcsolódik feltalálója, Jedlik 

Ányos nevével. Az 1800-ban szü-
letett, majd egy évszázadot megélt 
győri bencés szerzetestanár, ké-
sőbb egyetemi tanár, tudós, felta-
láló a villanymotor, a dinamó mel-
lett számtalan szerkezet, működé-
si mechanizmus kiötlője volt. Nagy-
méretű bronz szobra szerzetes tár-

sáéval, Czuczor Gergelye nyelvtu-
dós költőével együtt a Liszt Ferenc 
utca elején látható. Hatalmas szó-
dásüveg szobor – a Hefter László 
alkotta Jedlik-csobogó ragadja meg 
a szemet – a Kovács Margit-gyűjte-
ményt rejtő Kreszta ház előtti téren 
látható. A Baross úti Tourinform lá-

togatóközpontban Bendes Gyula 
gyűjtő szódásüvegeinek színes, mí-
vesen megmunkált darabjai gyö-
nyörködtetik a betérőt.

Zene minden mennyiségben

Győr méltán nevezhető iskolaváros-
nak, a győri intézmények az alsó fo-
kú képzéstől a felsőig színes válasz-
tási lehetőséget nyújtanak, a mintegy 
ötvenezer tanulni vágyónak.

A város nevét hallva nekem – mi-
vel több évig zenét tanultam ott – 
mindig muzsika cseng a fülem-
be. S jóllehet azóta nagy változás, 
fejlődés, szépülés következett be, 
akárhányszor Győrbe látogatok, 
számomra Euterpé (görög isten-
nő, a zene múzsája) szelleme lebeg 
a város felett. A zenei élet tovább-
éléséről gondoskodnak a Liszt Fe-
renc Zeneiskola, a „Győri Konzi”, 
az egyetem Művészeti Kara, s ezek 
zenekarai, valamint az ötvenéves 
évfordulóját ünneplő Győri Filhar-
monikus zenekar, a Győri Nemze-
ti Színház operaelőadásai s az ese-
ti alkalmakra meghívott előadók.

A nyár sem múlik el eseményte-
lenül. Vendégcsalogató programok 
várták, várják a látogatókat: tánc-, 
Győrköc-, összművészeti fesztivál, 
Szent László-, fröccs- és bornapok, 
állatkertek éjszakája, naplemente 
túrák… Győrhöz sok itt született, itt 
élt vagy élő híres ember neve kap-
csolódik. Egy cikk nem elég ismer-
tetésükre, s kevés a látnivalók tel-
jes körének bemutatására is. Bízta-
tom az olvasót, induljon útnak, fe-
dezze fel magának e szerethető vá-
rost, amelyről Kosztolányi Dezső 
Esti Kornél rímei című versében így 
írt: „Győr,/ Kelet s nyugat közt állj 
hazámba, kedves/ őr.”

CSERMÁK JUDIT

FOLYTATÁS A 10. OLDALRÓL

A kolozsvári

Phoenix
Könyvesbolt
sok szeretettel várja

az olvasáskedvelőket.
Címünk: Deák Ferenc
utca (B-dul Eroilor) 

22-es szám, bent
az udvarban.

Nyitva tartás:
hétfő-péntek:
10–18 óráig

szombat: 10–13 óráig.

REKLÁM

A belvárosi utcakép jól mutatja Győr középkori hangulatát




