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Gyõr, (Jaurinum) (Raab) Ráb); szabad királyi város Gyõr vmegyében, régi nevezete magyarul Paur
Geur, Geor, Jenor; Deákul Naur, Jaurum, Javarinum. Fekszik egy kies térségen a Rába és Rábcza
vizeknek a kis Dunába való ömlésüknél, mind Budától, mind Bécstõl 18 mfdnyi távolságra. Kik
épitették legelõször, azt bizonyosan meghatározni nem lehet; de annyi bizonyos, hogy a rómaiak
Arabona, Rabona nevü szállitványuk már itt állott, mint ezt több kiásott római emlékkövek, kopor-
sók, pénzek eléggé bizonyitják. 

V. István lakosokat hiván be a várba, azokat nevezetes szabadságokkal megajándékozta 1271-
ben, mint ez kitetszik a város levéltárában fenmaradt 1295-évi april 6-kán költ, III. András király
megerõsitõ levelébõl. Erzsébet királynõ Albert özvegye itt lépett egyességre I. Ulászló királlyal.

A Mohácsi ütközet után a vár I. Ferdinand kapitányától Lamberg Kristoftól feldulatván a Tö-
röknek zsákmányul hagyatott.

Késõbb alkalmas fekvése miatt I. Ferdinand majd Maximilian megerõsitette.
1594-ben, sept. 29-kén gróf Hardegg Ferdinand, és Berlin János fõkapitányok a várat 6000 õr ka-

tonával együtt Sinan Török-Pasának hütlenségbõl feladták.
De 1598-ban marc. 22-kén, herczeg Schwarczenberg Adolph és Pálffy Miklós vezérek északá-

nak idején meglepvén hadi fortéllyal visszavették.
1784-ben József császár parancsolatjából Gyõr császár az erõségek sorából kitöröltetett.
1809-ben azonban ujra kezdték helyre állitani, s annyira is megerõsitették, hogy a francziák ostro-

mának ugyanazon évben, jun. 14-étõl kezdve 22-ig derekasan ellenállhatott, mindazáltal ekkor bevétet-
vén, a francziák minden bástyáit szélyelrugatták, miután 5 hónapi itt tartozkodások alatt, az ágyuzás
és bombák által a városnak 2,784,560 fr. kárt okoztak volna, ide nem értvén még a 2,835,760 fr. menõ
sarczolásokat, részint készpénzben, részint nyers termékekben és portékákban.

1820-ban, a vár bástyái és sánczai ismét elrontattak, s betöltettek, ugy hogy ezek helyét most
séta s más kertek és házak foglalják el. 

Népessége a városnak közel 18,000 lélek, kik kevés németet kivéve mind magyarok, vallást illetõ-
leg ¾ r. kath. ¼ protestansok, t. i. evang. és reformátusok; végre kevés óhitü, házak száma 1308.

A belsõ város derék házakkal, részint két-emeletesekkel ékeskedik. Utczái csinosak, tiszták és kövez-
ve vannak. Közepén álló négyszegü piacza elég tágas, és szép épületekkel vétetik körül. A majoroknak

nevezett külvárosban van a postahivatal,
kalvaria, sok korcsmával, mesteremberekkel, s
gyümölcsöskertekkel egyetemben. Itt tartatik a 6
országos vásár, mellyek kivált lovakra, aztán szar-
vasmarhákra nézve nevezetesek. 1104 mesterem-
berei közül legszámosabbak a vargákon és szabó-
kon kívül a molnárok, takácsok, szücsök, fazeka-
sok és mészárosok. Kereskedése igen élénk gabo-
nával, borral, dohánnyal, gubaccsal, nyers
bõrökkel, sertésekkel, lovakkal és ökrökkel.

Gyõr 54 lábbal fekszik alább Pozsonnál, pe-
dig a Duna esete Bécstõl Gyõrig 163 láb, s innen
láthatni hogy a Duna folyamának sebessége Gyõr
és Pozson közt felette csekély, s medre csaknem
alantabb esvén mint a Rába és Rábcza vizek, a
város nagyon ki van téve az árvizeknek, s ezért
olly sok és költséges töltéssel kénytelen magát vé-
delmezni, hogy ennyit, Szégedet kivéve, egy város
se mutathat elõ hazánkban.

Radnóti Miklós
NEM TUDHATOM 

Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülôhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.
Belôle nôttem én, mint fatörzsbôl gyönge ága
s remélem, testem is majd e földbe süpped el.
Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel
egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom,
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton,
s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon
a házfalakról csorgó, vöröslô fájdalom.
Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj,
s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály;
annak mit rejt e térkép? gyárat s vad laktanyát,
de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát,
az gyárat lát a látcsôn és szántóföldeket,
míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg,
erdôt, füttyös gyümölcsöst, szöllôt és sírokat,
a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat,
s mi föntrôl pusztitandó vasút, vagy gyárüzem,
az bakterház s a bakter elôtte áll s üzen,
piros zászló kezében, körötte sok gyerek,
s a gyárak udvarában komondor hempereg;
és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma,
a csókok íze számban hol méz, hol áfonya,
s az iskolába menvén, a járda peremén,
hogy ne feleljek aznap, egy kôre léptem én,
ím itt e kô, de föntrôl e kô se látható,
nincs mûszer, mellyel mindez jól megmutatható.

Hisz bûnösök vagyunk mi, akár a többi nép,
s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és mikép,
de élnek dolgozók itt, költôk is bûntelen
és csecsszopók, akikben megnô az értelem,
világít bennük, ôrzik, sötét pincékbe bújva,
míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja,
s fojtott szavunkra majdan friss szóval ôk felelnek.

Nagy szárnyadat borítsd ránk virrasztó éji felleg.

1944. január 17.

Tisztelettel köszöntöm az Országos Er-
dészeti Egyesület 135. Vándorgyûlésére
érkezett minden kedves vendégünket.

Vándorgyûlésünket a 60 évvel ezelõtt,
itt a kisalföldi erdõk fái alatt mártírhalált
halt, tragikus sorsú költõnk, Radnóti Mik-
lós sírjánál nyitjuk meg.

Tesszük ezt azért is, mert amikor egy
évvel ezelõtt felkérést kaptunk a rende-
zésre, tudtuk, hogy ennek a Vándor-
gyûlésnek jelentõségét az is emeli,
hogy elsõ alkalommal rendezzük euró-
pai uniós erdészként.

Ennek szellemében választottunk
jelmondatot az európai gondolkodású,

hazáját hõn szeretõ költõnktõl, Radnóti
Miklóstól. Reméljük, hogy európai uni-
ós tagságunk a gyarapodó „lomboso-
dó” erdõket, erdõgazdálkodást fogja je-
lenteni, ahol együtt járni jó.

Gondolatok Radnóti Miklós sírjánál


